სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმა დანართი #1.2
2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი 211324351

1. შედგენის თარიღი

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი

4. დაფინანსების წყარო: აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის
ცენტრები

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს
შესაბამისად
N
1

დანაყოფის
კოდი
2

დანაყოფის დასახელება
3

სავარაუდო
ღირებულება
4

შესყიდვის
საშუალება
5

548,497.75
შესყიდვების ვადები

შენიშვნა

6

7

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამებში
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გამოყენების
დანერგვა ან გაფართოება ამერიკის შეერთებული
შტატების ფარგლებს გარეთ“. (1251-1440)
198567.75
2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი
2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

33600000

ფარმაცევტული პროდუქტები

7685.00

ეტ

18300000

ტანსაცმელი

9490.00

ეტ

2200.00

18900000

საბარგო ნივთები, სასარაჯო
ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები

გშ

2018 წლის III- IV
კვარტალი

ავეჯის აქსესუარები

1560.00

გშ

2018 წლის III- IV
კვარტალი

კომპიუტერული მოწყობილობები
და აქსესუარები

23850.00

ეტ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

პერსონალური კომპიუტერების,
საოფისე აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო და
აუდიოვიზუალური
მოწყობილობების შეკეთება,
ტექნიკური მომსახურება და მათთან
დაკავშირებული მომსახურებები

500.00

გშ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

31800.00

კტ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

39200000
30200000

50300000

64200000

ლარი

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

1000.00

გშ

სახელმწიფო შესყიდვების
2017 წლის IV -2018 წლის შესახებ საქართველოს კანონის
IV კვარტალი
მე-10(1) მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

"სახელმწიფო შესყიდვების
2017 წლის IV -2018 წლის შესახებ" საქართველოს კანონის
IV კვარტალი
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ვ" ქვეპუნქტი

64200000

სხვადასხვა კომერციული
მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

14250.00

გშ

სხვადასხვა კომერციული
მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

3662.75

გშ

2018 წლის III- IV
კვარტალი

საოფისე მანქანა-დანადგარები,
აღჭურვილობა და საკანცელარიო
ნივთები, კომპიუტერების,
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

15900.00

ეტ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

34185.00

ეტ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

სატელევიზიო და
რადიომომსახურებები

32160.00

ეტ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

გშ

2018 წლის I- IV
კვარტალი

79900000

79900000

30100000

79800000

92200000

ადმინისტრაციული მომსახურებები

75100000

130.00

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-10(1) მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

79300000

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური
კვლევა; გამოკითხვები და
სტატისტიკა

38600000

ოპტიკური ხელსაწყოები

კინო- და ვიდეომომსახურებები

3975.00

ეტ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

2970.00

ეტ

2018 წლის III - IV
კვარტალი

13250.00

ეტ

2018 წლის III - IV
კვარტალი

ეტ

2017 წლის IV -2018 წლის
III კვარტალი

გშ

სახელმწიფო შესყიდვების
2017 წლის IV -2018 წლის შესახებ საქართველოს კანონის
I კვარტალი
მე-10(1) მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

92100000

„С ჰეპატიტის ვირუსის გენეტიკური
თავისებურებები საქართველოში და მისი როლი С
ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო
პროგრამაში“ (1457)
167887.50
85100000

ჯანდაცვის სამსახურის
მომსახურებები

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

167750.00

137.50

64200000
სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიური და
ლაბორატორიული სწავლების პროგრამაGHSA (13061537)
35687.00

2.75

09100000

საწვავი

55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი
კვების საწარმოების მომსახურებები

66500000

სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო
ტრანსპორტის დამხმარე
მომსახურებები

8614.00

26400.00

623.00

50.00

კტ

2017 წლის IV -2018 წლის
IV კვარტალი

გშ

2018 წლის II- IV
კვარტალი

ეტ

2018 წლის III-- IV
კვარტალი

გშ

2018 წლის III- IV
კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ვ" ქვეპუნქტი

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-10(1) მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

„მიკრონუტრიენტების დეფიციტის
ზედამხედველობის სისტემის გაძლიერება“(1456)
122897.50

ჯანდაცვის სამსახურის
მომსახურებები

122760.00

ეტ

2018 წლის I - I I I
კვარტალი

85100000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება
64200000

137.50

გშ

2018 წლის I კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-10(1) მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

2.75

ტუბერკულოზის გამოწვევის პროექტი მიანმარში
(FHI360-CTB) (1311)
182.00

2.6

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების,
პრინტერების და ავეჯის გარდა

კტ

30100000

2018 წლის I კვარტალი

182.00

ახალი თაობის სექვენირების (NGS)
შესაძლებლობების გაძლიერება C ჰეპატიტის
ზედამხედველობისათვის საქართველოში (14461516)
4940.00

2.47

2018 წლის I- IV
კვარტალი

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი
კვების საწარმოების მომსახურებები
55300000

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ვ" ქვეპუნქტი

4940.00

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის
პროგრამის ფარგლებში შეგროვებული ნიმუშების
არქივის - ბიო-ბანკის შექმნა(1447-1517)
4940.00

2.47
2018 წლის I- IV
კვარტალი

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი
კვების საწარმოების მომსახურებები
55300000

4940.00

„საქართველოში დიარეით მიმდინარე
დაავადებების შემთხვევებისა და ეპიდაფეთქებების
გამოვლენის, მათზე რეაგირებისა და პრევენციის
გაძლიერება"(1532)

ჯანდაცვის სამსახურის
მომსახურებები
85100000

10302.00

7560.00

ეტ

2018 წლის I I - IV
კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ვ" ქვეპუნქტი

2.4

ჯანდაცვის სამსახურის
მომსახურებები

2592.00

გშ

2018 წლის I I - IV
კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-10(1) მუხლის მე-3 პუნქტის
"ა" ქვეპუნქტი

გშ

2018 წლის I I - IV
კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-10(1) მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

ეტ

2018 წლის IV კვარტალი

85100000
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

150.00

64200000
ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპებზე
დამყარებული ზედამხედველობის დაწესება
გადამტანებით გადაცემად დაავადებებზე(1538)

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

3094.00

950.00

79800000
2018 წლის I- IV
კვარტალი

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი
კვების საწარმოების მომსახურებები
55300000

2144.00

სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს კანონის
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ვ" ქვეპუნქტი

