სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმა დანართი #1.3
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: გრანტი/ კრედიტი

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

დანაყოფის
კოდი
2

დანაყოფის დასახელება
3

სავარაუდო
ღირებულება
4

1,697,495.06

შესყიდვის
საშუალება
5

ლარი

შესყიდვების ვადები

შენიშვნა

6

7

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამებში გრიპის
საწინააღმდეგო ვაქცინის გამოყენების დანერგვა ან
გაფართოება ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს
გარეთ“. (1657)
106147.40
33600000

ფარმაცევტული პროდუქტები

21520.00

ეტ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

21520.00

კტ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

64200000

79900000

30100000

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

36745.40

გშ

"სახელმწიფო შესყიდვების
2018 წლის IV -2019 წლის შესახებ" საქართველოს კანონის
IV კვარტალი
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ვ" ქვეპუნქტი

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

8070.00

ეტ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

კინო- და ვიდეომომსახურებები

13450.00

ეტ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

საწევრო გადასახადი

4842.00

გშ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

ეტ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

გშ

სახელმწიფო შესყიდვების
2018 წლის IV -2019 წლის შესახებ საქართველოს კანონის
IV კვარტალი
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

ეტ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

გშ

სახელმწიფო შესყიდვების
2018 წლის IV -2019 წლის შესახებ საქართველოს კანონის
IV კვარტალი
მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის
"ზ" ქვეპუნქტი

92100000

98100000

მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის ზედამხედველობის
სისტემის გაძლიერება საქართველოში (1675)
182193.70
85100000

ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

182059.20

134.50

64200000
C ჰეპატიტის ვირუსის გენეტიკური თავისებურებები
საქართველოში და მისი როლი C ჰეპატიტის ელიმინაციის
სახელმწიფო პროგრამაში (1676)
134634.50
85100000

ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება
64200000

134500.00

134.50

სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიური და
ლაბორატორიული სწავლების პროგრამაGHSA (1537)

4100.00
09100000

საწვავი
„თამბაქოს
კვამლისაგან
თავისუფალი
კოალიციები
საქართველოსა
და
სომხეთში:
რანდომიზირებული
კვლევა“ #1653

79300000

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა;
გამოკითხვები და სტატისტიკა

79900000

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ცხელებით და კანის დაზიანებებით მიმდინარე
ზოონოზური
ინფექციების შემთხვევების გამოვლენისა და
დიაგნოსტირების შესაძლებლობების გაძლიერება
საქართველოში“-DTRA BAA (HDTRA1-15-1-0066) პროექტის
ფარგლებში (1059)

4100.00

კტ

2018 წლის IV -2019 წლის
IV კვარტალი

გშ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

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

გშ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

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

177182.60

161196.2

15986.40

4920.00

09100000

საწვავი

1. თამბაქოზე მოთხოვნის შემცირების მიზნით შემუშავებული
საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცების და აღსრულების
მხარდაჭერა საქართველოში (1225)

79300000
64200000

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა;
გამოკითხვები და სტატისტიკა
სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

4920.00

კტ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

ეტ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

გშ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

გშ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

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

გშ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

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

კტ

2019 წლის I - IV
კვარტალი

28176.86

28126.86
50

"სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ" საქართველოს კანონის მე101 მუხლის მე-3 პუნქტის "ზ"
ქვეპუნქტი

GHSA გრანტის #6NU2GGH001994-02-01 "რესპირატორულ
დაავადებებზე ზედამხედველობა" (1534)
380.00

79900000

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ტექნიკური მხარდაჭერა C -ჰეპატიტის მეექვსე ორდღიანი
ეროვნული სემინარისათვის რომელიც ტარდება 2019 წლის 6 და
7მარტს
79900000

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

380.00

16830.00
6150.00

ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხის
შემცირების სააგენტო - DTRA (ტეხასის უნივერსიტეტი) 1497-1663
10680.00
09100000

საწვავი

10680.00

„საქართველოში დიარეით მიმდინარე დაავადებების
შემთხვევებისა და ეპიდაფეთქებების გამოვლენის, მათზე
რეაგირებისა და პრევენციის გაძლიერება"(1668)
18250.00

ჯანდაცვის სამსახურის მომსახურებები

10800.00

ჯანდაცვის სამსახურის მომსახურებები

7200.00

ეტ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

გშ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

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

გშ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

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

85100000

85100000

64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

ვოლტერ რიდის არმიის კვლევითი ინსტიტუტი (WRAIR)
ცენტრის ფუნქციონირების ორგანიზაციულ-ტექნიკური
მხარდაჭერა(1543,1545)

79700000

50700000

42900000

1012200.00

გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

241,800.00

გშ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

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

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება

770,400.00

გშ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

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

კტ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

კტ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიური და
ლაბორატორიული სწავლების პროგრამაGHSA (1306-1537)
09200000

250.00

ნავთობი, ქვანახშირი და
ნავთობპროდუქტები
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური
დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

1800.00
500.00

500.00

66500000

სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

800.00

კტ

2019 წლის I I - IV
კვარტალი

