10/9/2020

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

ბრძანება
KA030146443199620

09 / ოქტომბერი / 2020 წ.

№ 10-17/ო

სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2020 წლის განმავლობაში
განსახორციელ ებელ ი სახელ მწიფ ო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ სსიპ
ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს ე რ ო ვ ნ უ ლ ი ს ა ა გ ე ნ ტ ო ს დ ი რ ე ქ ტ ო რ ი ს 2 0 2 0 წ ლ ი ს 11 ს ე ქ ტ ე მ ბ რ ი ს № 1 0 5/ობრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. სსიპ „ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ 2020 წლის განმავლობაში
განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - ჯანმრთელობის
ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 11 სექტემბრის № 10-5/ო ბრძანებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი
ცვლილება და ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დანართი N1 ჩამოყალიბდეს
წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართული რედაქციით.
2. სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს შესყიდვების დეპარტამენტმა უზრუნველყოს ამ
ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული „სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ
2020 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის“ სახელმწიფო
შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვის ღონისძიებები, კანონმდებლობით
დადგენილი წესის შესაბამისად.
3. ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა (მ. ქვარაია) უზრუნველყოს ამ ბრძანების პირველი
პუნქტით დამტკიცებული „სსიპ „ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ 2020 წლის განმავლობაში
განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის“ პროაქტიულად გამოქვეყნება, დადგენილი
პირობებით.
4. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სააგენტოს დირექტორს, თ. მელიქიძეს.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

დირექტორი
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თამარი მელიქიძე

1/1

სსიპ „ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ 2020 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო
შესყიდვების გეგმა
1. შედგენის თარიღი

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი 200294519

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება
სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა

№

დანაყოფის
კოდი

1

2

დანართი №1

დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის
სავარაუდო
ღირებულება
(ბიუჯეტით
დამტკიცებული)

3

4

4. დაფინანსების წყარო
92,785

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვების
დაწყების
სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდების
სავარაუდო
ვადა

5

6

პროგრამული კოდი

საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის
მუხლი

7

8

9

10

C ჰეპატიტის
პროგრამა

სამკურნალო საშუალებების შენახვა (დაცვის
მომსახურების თანხლებით), „მიმწოდებლის“
მისამართზე

დაფინანსების
წყარო

შენიშვნა

1

63100000

ტვირთის გადაზიდვისა და
შენახვის მომსახურებები

2

63100000

ტვირთის გადაზიდვისა და
შენახვის მომსახურებები

12,000

გ.შ.

III

III-IV

27 03 02 11 03

საქონელი და
მომსახურება

C ჰეპატიტის
პროგრამა

სამკურნალო საშუალებების ტრანსპორტირების,
განბაჟების, შენახვისა და გაცემის მომსახურების
განხორციელება

3

63100000

ტვირთის გადაზიდვისა და
შენახვის მომსახურებები

1,415

გ.შ.

III

III-IV

27 03 02 11 03

საქონელი და
მომსახურება

C ჰეპატიტის
პროგრამა

საქონლის ავიაკომპანიის საშუალებით საჰაერო
გზით ჩამოსული/გასაგზავნი ტვირთების
სატვირთო-სატერმინალო მომსახურების გაწევა
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში

4

79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

4,000

გ.შ.

III

III

27 03 02 11 03

საქონელი და
მომსახურება

C ჰეპატიტის
პროგრამა

სამკურნალო საშუალებების დაცვაესკორტირება (ბადრაგირება) საქართველოს
ტერიტორიაზე გადაადგილებისას (კანონის 10
პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტი)

5

79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

46,370

გ.შ.

IV

IV

27 03 02 11 03

საქონელი და
მომსახურება

C ჰეპატიტის
პროგრამა

სამკურნალო საშუალებების დაცვაესკორტირება (ბადრაგირება) საქართველოს
ტერიტორიაზე გადაადგილებისას (კანონის 10
პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტი)

6

33600000

ფარმაცევტული პროდუქტი

15,000

ე.ტ.

IV

IV

27 03 02 11 03

სოციალური
უზრუნველყოფა

C ჰეპატიტის
პროგრამა

ჯამი

14,000

გ.შ.

III

III-IV

27 03 02 11 03

საქონელი და
მომსახურება

92,785

