
ძირითადი CPV
სავარაუდო 
ღირებულება

შესყიდვის 
საშუალება

კვარტლები
ერთწლია
ნი/მრავა
ლწლიანი

შესყიდვის საფუძველი

03100000 1477 გამ. შესყიდვა I, II, III 1 ზღვრების შესაბამისად

03200000 2096 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

03400000 6500 გამ. შესყიდვა III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

09100000 72000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1

09200000 2000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

15100000 3350 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

15200000 1210 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

15300000 15 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

15400000 50 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

შესყიდვების წლიური გეგმა                                           



15500000 340 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

15600000 340 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

15800000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 წარმოამდგენლობითი ხარჯები

15800000 4499 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

15900000 2500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 წარმოამდგენლობითი ხარჯები

15900000 629 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

16300000 750 გამ. შესყიდვა II 1 ზღვრების შესაბამისად

18500000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

18900000 587 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

19600000 250 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

22100000 4990 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

22200000 3600 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

22800000 3350 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

24600000 2200 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

24900000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად



30100000 2000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

30100000 3900 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1

30200000 1700 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

30200000 40700 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1

31200000 250 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

31200000 200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

31300000 200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

31400000 520 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

31400000 1200 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1

31500000 280 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

31600000 220 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

32400000 100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

33700000 280 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

33700000 1000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

34900000 12448 ელ. ტენდერი I 1

35800000 200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

35800000 200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად



37400000 140000 ელ. ტენდერი I 1

37500000 256 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

38400000 200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

39100000 3000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

39200000 2936 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

39500000 600 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

39700000 400 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

39800000 900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

42100000 200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

44100000 15000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1

44300000 280 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

44400000 300 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

44500000 300 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

45100000 4975 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად



45200000 3361065 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1

45400000 144000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1

50100000 31500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1

50100000 1700 გამ. შესყიდვა I 1 გადაუდებელი აუცილებლობა

50300000 1500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

50400000 660 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

55500000 100000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1

60100000 102574 გამ. შესყიდვა I 1 გადაუდებელი აუცილებლობა

63100000 1020 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

63500000 4000 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

63500000 400 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

64100000 1500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად



64200000 2675 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

71300000 180000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1

71300000 34140 გამ. შესყიდვა II, III 1
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

71600000 120 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

72400000 8400 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
კანონით გათვალისწინებული სხვა 

შემთხვევა (გარდა ზემოთ 
ჩამოთვლილისა)

79200000 1500 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

79300000 4500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

79400000 4800 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

79800000 4920 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

79900000 4900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

90400000 4990 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

92300000 2000 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად

92400000 4900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად

98300000 4200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად



2019 წელი

დაფინანსების წყარო შენიშვნა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ძვ.ახალი წელი - 6,60ლ; ორსულთა კვება - 220ლ; მაქსიმობის 
დღესასწაულისთვის ყვავილები-320ლ;მარტის დღესასწაულები - 625ლ; 
9აპრილის ღონისძიება - 90ლ;სააღდგომო - 215.25ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საახალწლო-547,65ლ(492+55.65); უმწეოთა სასადილო საშობაო - 
484ლ;ალილო-59ლ;ორსულთა კვება-330ლ;სოციალური - 
85.10ლ;მოსწ.ახალ. და N1 ბაღი - 344ლ;სააღდგომო - 246ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, 
(შეშის) შეძენა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

დიზელი-36000 ლ; ბენზინი-36000ლ

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მანქანის ძრავის ზეთი და სამუხრუჭე სითხეები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ 
ორსულთათვის  სხვადასხვა  საკვები პროდუქტების შესყიდვა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ 
ორსულთათვის  სხვადასხვა  საკვები პროდუქტების შესყიდვა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ძველით ახალი წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით  
ღონისძიებებისათვის  სხვადასხვა  პროდუქტების და სასმელების 
შესყიდვა.

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად 
გაჭირვებული   ოჯახისათვის საკვები პროდუქტების შესყიდვა.

                                             



ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად 
გაჭირვებული   ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტების შესყიდვა.

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად 
გაჭირვებული  ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტების შესყიდვა.

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკრებულო

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საახალწლო 2124ლ+166,2ლ;  საშობაო სასადილო - 1210ლ;ძველით 
ახ.წელი - 164,3ლ;ორსულთა კვება - 440ლ; სოციალური - 
24,6ლ;სააღდგომო - 369ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკრებულო

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საახალწლო320ლ+98ლ; უმწეოთა სასადილო საშობაო  - 84.7ლ;ძველით 
ახალი წელი(ალილო)-40ლ; სააღდგომო - 86.10ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სათიბელა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკრებულო 500ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ჩანთები- 200ლ;საახალწლო - 325ლ;სააღდგომო - 61.5ლ

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

პოლიეთილენის პაკეტები და ტომრები ნარჩენებისა და ნაგვისთვის

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკადასტრო ნახაზები-2500ლ; წიგნები -215ლ;დედაენის დღე - 630ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

გაზეთი ,,ლეჩხუმი"

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკანცელარიო საქონელი-

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საახალწლო ფეიერვერკი-2200ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ანტიფრიზები



ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკანცელარიო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საბეჭდი ქაღალდი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკანცელარიო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

კომპიუტერული ტექნიკა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის მერიის   სამსახურებისათვის სამეურნეო საქონლის   
შესყიდვა.

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

იზოლირებული მავთული და კაბელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საათის ელემენტები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

აკუმულატორები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საიზოლაციო აქსესუარები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საოფისე საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სამეურნეო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

პირადი ჰიგიენის საშუალებები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სეპარირებული ნარჩენებისათვის ურნები-6700;ზოგადი ხედვის 
კამერები-5748ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საკანცელარიო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

დროშები



ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

რეგ.ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები(ტრენაჟორები)

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საახალწლო - 100ლ;N1 ბაღი - 156ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მრიცხველები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიისატვის  ავეჯი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საახალწლო - 24ლ;მიტრა - 1300ლ;საკრებულო სამეურნეო-50ლ;მარტის 
დღესასწაულებთან დაკავშირებით - 990ლ+220ლ;მერიის სამეურნეო - 
250ლ;9 აპრილის ღონისძიება - 10ლ;სპორტული ოლიმპიადა - 
30ლ;სააღდგომო - 61.5ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ქსოვილის ნივთები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სამეურნეო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია-

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ონკანები, ვენტილები, სარქველები და მსგავსი ნაწილები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მაგისტრალური წყალსადენის მილების შესყიდვა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სამეურნეო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სამეურნეო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სამეურნეო საქონელი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ტენაჟორების და სპორტ.მოედნის დემონტაჟი - 787ლ; ყოფილი 
პოლიკლინიკის შენობის დემონტაჟი - 4188ლ;



ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

გზების მოვლაშენახვა-29921ლ;<br />
კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები-25718ლ;<br />
ქ.ცაგერის ქუჩების ასფალტირება 1305000ლ;<br />
ცაგერი-ლასურიაშის გზა  - 642881ლ;<br />
კეჭნარის სკვერი - 786226ლ;<br />
ლომის წყარო-20804ლ;<br />; 356282 დახმარების ცენტრის მშენებლობა
მინი სტადიონები-194233ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული 
პროექტების თანადაფინანსება-100000ლ;
შენობის დასრულების სამუშაოები-44000ლ

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების ავტო ტექ. 
მომსახურეობა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ტოიოტა ჰაილუქსის ტექ.მომსახურეობა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

კარტრიჯების დატუმბვა მერია- 1000ლ; საკრებულო - 500ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ცეცხლმაქრების დატუმბვა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა 
(უფასო სასადილოები)

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 
43745ლ+58829ლ

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ქ.თბილისიდან ტრანსპორტირებული მუნიციპალიტეტისათვის 
გადაცემული მასალების  დასაწყობების  მომსახურეობა.

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ინფო-ტური

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ტურისტებისათვის  ინფო ტურის მოწყობის მომსახურეობა

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები



ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

კავშირგაბმულობის ხარჯი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

2019 წელს განსახორციელებელი საამშენებლო  სამუშაოების საპროექტო 
მომსახურეობა-180000ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სკოლების რეაბილიტაციის საპროექტო - 9300ლ; სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა - 18600ლ;ამბულატორიების საპროექტო - 6240ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ტექნიკური შემოწმება ტოიოტა ჰაილუქსი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ინტერნეტმომსახურებები (საქ.მთავრობის N1805 ( 26.09.2012წ) 
განკარგულებით

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

აუდიტორული შეფასება - 450ლ+1050ლ;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

სარეკლამო მომსახურებები

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ნორმატიული აქტების კრებული

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები (გაზეთი ლეჩხუმი)

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

საარქივო მომსახურეობა;

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მომსახურებები საკანალიზაციო მილების გაწმენდის სფეროში

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

მეურვე

ადგილობრივი  
ბიუჯეტი

ღუს ტელეანძის დაცვა-1800ლ;სპორტდარბაზის დაცვა - 2400ლ;
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