
ძირითადი CPV
სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება
კვარტლები

ერთწლიანი/ 

მრავალწლიანი
შესყიდვის საფუძველი

დაფინანსების 

წყარო
პრეისკურანტით ორეტაპიანი ალტერნატიული ერთობლივი შენიშვნა

09100000 1180 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

გრანტი ,,გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება" (GIZ) ბენზინი

09100000 700 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

გრანტი- გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება" (GIZ) დიზელი

22800000 3796 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

გრანტი- გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება" (GIZ)

30100000 3796 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

გრანტი- გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება" (GIZ)

30100000 4200 კონს. შესყიდვა I, II 1
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

30100000 50 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

30200000 508 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

30200000 1292 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

30200000 647 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

30200000 150 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

30200000 1137 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

მაგიდის კომპიუტერი 1 ცალი   

CON160000056  

30200000 1259.99 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
1 ლეპტოპი  CON170000015

33700000 554 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

33700000 2680 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

39500000 276 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

39500000 375 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

39700000 100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

39800000 4403 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

50500000 125 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

50500000 900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

55300000 13624 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

გრანტი- გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება" (GIZ)

55300000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

60100000 4900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

დანართი №1 (4.1.)

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (1.07.17-მდე)  მდგომარეობით

ლარებში



64100000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
ერთ ვიზიტიანი მომსახურ

64200000 2000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

64200000 12500 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

66500000 550 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

2017 წლის 10-21 აპრილს, 

საერთაშორისო 

ანტიკორუფციულ აკადემიას - 

IACA საჭიროებისათვის დაზღვევა

72300000 288 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

72300000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

75100000 2000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79300000 4900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79500000 4851.22 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79600000 240 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79600000 4367 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79600000 325 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79700000 61200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ექსკლუზივი
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79800000 716 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

გრანტი- გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება" (GIZ)

79800000 250 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

79800000 1000 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

გრანტი- გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება" (GIZ)

79900000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

80500000 9300 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

90400000 475 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

90400000 800 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

90600000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

92200000 4685 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ბიუჯეტი   სულ: 168600.21

03100000 2778 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

03200000 54789 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

09100000 21450 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები
CON160000059

09100000 22200 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები
CON160000057

15100000 75310 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები



15200000 34020 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

15300000 24000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

15400000 8200 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

15500000 32146 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

15600000 1515 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

15800000 61.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

15800000 41 გამ. შესყიდვა I, II 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

15800000 25299 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები
.

15900000 105.3 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

15900000 70.2 გამ. შესყიდვა I, II 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

15900000 3800 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

18300000 675 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

18300000 750 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

18300000 990 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

პროექტის "საქართველოს 

იუსტიციის სასწაცლო ცენტრის 

საზაფხულო სკოლის" 

ფარგლებში

18500000 1000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

22100000 720 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

22100000 98.55 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

22100000 19.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

22100000 1100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის 

საკუთარი 

სახსრები
მაცნე (მთავრობის განკარგულება)  

19.03.15  N598

22100000 65.7 გამ. შესყიდვა I, II 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

22400000 687.5 გამ. შესყიდვა I, II 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

22400000 18142.5 გამ. ელ. ტენდერი III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

22800000 3624 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

30100000 8911 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

30100000 5000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

30100000 6000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები

30200000 1259.99 კონს. შესყიდვა III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები
CON170000015

30200000 1137 კონს. შესყიდვა III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები

მაგიდის კომპიუტერი 

CON160000056

31400000 120 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

33100000 331.72 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

33700000 9660 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები



34300000 377.96 კონს. შესყიდვა II, III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები

CON170000011 4  საბურავი 

საზაფხულო

34300000 516 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები

CON170000018 4 საბურავი Suzuki S 

cross   LG-494-GL

39200000 2995 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

39200000 8000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

39200000 700 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

39500000 800 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

39500000 5000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

39500000 1299 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

39700000 10000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

39800000 15320 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

41100000 4900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

42900000 318 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

44500000 690 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

45100000 131536 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 2 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

გახდა მრავალწლიანია 

50100000 6500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 3

განსაზღვრული 

წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

საკუთარი 

სახსრები
მრავალწლიანის

50100000 10000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები
.

50100000 10000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

განსაზღვრული 

წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

საკუთარი 

სახსრები

50300000 2070 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

50300000 2550 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

50700000 85000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

55100000 2516.04 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

55300000 65000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

60100000 4680 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

პროექტის "საქართველოს 

იუსტიციის სასწაცლო ცენტრის 

საზაფხულო სკოლის" 

ფარგლებში

63500000 6092 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

63700000 2500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

66100000 1000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

66100000 2000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

66500000 5416.6 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები

71200000 1537.31 გამ. შესყიდვა III, IV 1

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი 

სახსრები



71300000 600 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

71600000 79 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

72200000 10000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის 

საკუთარი 

სახსრები

72200000 100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

72300000 3037.5 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

72400000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი 

სახსრები

72600000 66984 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის 

საკუთარი 

სახსრები
სსიპ "სმართ ლოჯიქი" (SMART 

LOGIC)

75100000 375 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი 

სახსრები
საქ პატენტის საფასური

75100000 3000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი 

სახსრები

77300000 1000 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

79100000 3231 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ექსკლუზივი
საკუთარი 

სახსრები

79200000 4900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

79300000 36204.5 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1
საკუთარი 

სახსრები
ერთობლივი ელ ტენდერი. 

79500000 18560 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

79600000 924 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

79800000 8400 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

79800000 10000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

79800000 3900 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

79900000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები

საკუთარი 

სახსრები

90700000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

90900000 4998 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

98300000 130 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

98300000 300 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად
საკუთარი 

სახსრები

საკუთარი სულ: 942614.37

ერთად სულ: 1111214.58

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.



ლარი აშშ დოლარი ევრო ლარი აშშ დოლარი ევრო

შპს  ჯი-სი-თი
სხვა მომსახურებები.                                        

ლაივში სინქრონული თარგმნა 20 კაცზე

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
4851.22 4851.22 საბიუჯეტო სახსრები

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს. შესყიდვა 9900 9871.45 საბიუჯეტო სახსრები

სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი

დაცვის მომსახურება ყვარლის  ფილიალში გ.  შ. (ექსკლუზივი) 61200 30600 საბიუჯეტო სახსრები

სს სილქნეტი ელ. საკომუნიკაციო მომსახურება Tbilisi

გ.  შ. ნორმატიული და  (მთავრობის 

განკარგულება)  წლის 26.09.2012  

განკარგულების  #1805

2000 397.04 საბიუჯეტო სახსრები

სს სილქნეტი 112 სილქნეტის გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 სილქნეტ 500 72.5 საბიუჯეტო სახსრები

გლობალკონტაქტ კონსალტინგი
სატელევიზიო და რადიომომსახურებები  

ყვარელში
გ. შ. 4320 2160 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სუპერ ტვ
სატელევიზიო და რადიომომსახურებები 2 

წერტილი თბილისსი
გ. შ. 365 151 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საქართველოს ფოსტა საფოსტო და საკურიერო მომს  1 ვიზიტიანი გ.  შ.  500 175.5 საბიუჯეტო სახსრები

ბრიტანეთის საბჭო 
საქართველოში

ტესტირება 4 კომპონენტიანიშესფასებ,  1 

კაცის  IELTS-ის  საერთაშორისო 

სასერტიფიკატო გამოცდა

გ.  შ.  325 325 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კოპიპრინტ-2000
ბეჭედი-ფაქსიმილიაბეჭდის ბალიში და 

რეზინი
გ.  შ.  50 50 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საქართველო ჩინეთის 
ბიზნეს ჯგუფი  შპს Georgia 

China Business Group

ერთჯერადი შამპუნები; საპონები; აბაზანის 

გელი
გ.  შ.  2680 2680 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ყვარელავტოგზა თოვლის ხვეტის მომსახურება ყვარელში გ. შ. 500 450
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს ოფისელი ჭურჭლის სარეცხი FAIRY ვაშლი 900 მლ გ. შ. 4203 4203
საბიუჯეტო 

სახსრები

 საფრანგეთის საელჩო 
საქართველოში (საქართველოს 

ფრანგული ინსტიტუტი)
ფრანგული ენა 17 კაცზე,  თავისი წიგნებით გ.ე.ტ. 9300 0

საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს ოემ გრუფ კარტრიჯი გ. შ. 150 150
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს იუ–ჯი–თი
1 ცალი HP-მოდელის სტანდარტული 

პერსონალური მაგიდის კომპიუტერი
კონს. შესყიდვა 1137 1137

საბიუჯეტო 

სახსრები

შენიშვნა

დანართი №2 (4.2.)

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში  01.01.17-დან    01.07.17-მდე განხორციელებული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ

მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის საშუალება
ხელშეკრულების ღირებულება გადარიცხული თანხები 

დაფინანსების 

წყარო



შპს იუ–ჯი–თი  1 ლეპტოპი კონს. შესყიდვა 1259.99 1259.99
საბიუჯეტო 

სახსრები

ფ/პ  გიორგი აბულაძე
 მომსახურებები საკანალიზაციო მილების 

გაწმენდის სფეროში
გ. შ. 800 800

საბიუჯეტო 

სახსრები

სს დაზღვევის საერთაშორისო 
კომპანია ირაო

2017 წლის 10-21 აპრილს, საერთაშორისო 

ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA 

საჭიროებისათვის დაზღვევა

გ. შ. 550 550
საბიუჯეტო 

სახსრები

ი/მ გიორგი კანდელაკი - ვესტა 600 ცალი საბეჭდი ქაღალდი კონს. შესყიდვა 4200 4200
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს. შესყიდვა 400 0
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს. შესყიდვა 9000 1313.06
საბიუჯეტო 

სახსრები

112                             
შპს მაგთიკომის 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 მაგთი 500 180.5
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს ოემ გრუფ 2 პრინტერი lexmark mx410 გ. შ. 1292 1292
საბიუჯეტო 

სახსრები

სსიპ საქართველოს  
საკანონმდებლო მაცნე

მაცნეს  1 იუზერი მონაცემთა მომსახურება

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10' მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ზ'' 

ქვეპუნქტის თანახმად

288 288
საბიუჯეტო 

სახსრები

ფ/პ თენგიზ ბერაია
ელექტროძრავების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება- სარეცხი მანქანის
გ. შ. 125 125

საბიუჯეტო 

სახსრები

ფ/პ გიორგი ჭილაურიშვილი
 მომსახურებები საკანალიზაციო მილების 

გაწმენდის სფეროში
გ. შ. 475 475

საბიუჯეტო 

სახსრები

ბრიტანეთის საბჭო 
საქართველოში

ტესტირება 4 კომპონენტიანიშესფასებ,  11 

კაცის  IELTS-ის  საერთაშორისო 

სასერტიფიკატო გამოცდა

გ.  შ.  4367 4367
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს ეკოკემიკა სერვის ჯგუფი  
სარეცხი/სავლები ხსნარები -უკონტაქტო 

ხსნარი
გ.  შ.  200 200

საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს კლიმატ სერვისი
ჩილერის აგრეგატის დიაგნოსტიკა და 

ცართვა
გ.  შ.  900 900

საბიუჯეტო 

სახსრები

 საფრანგეთის საელჩო 

საქართველოში (საქართველოს 

ფრანგული ინსტიტუტი)

2 მონაწ. ტესტირება ფრანგ. (ირაკლი 

დონდოლაძე და დავით ჯანდიერი).
გ.  შ.  240 240

საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს პისიშოპ.ჯი 10 ფლეშკა და 3 გარე მყარი დისკი გ.  შ.  647 647
საბიუჯეტო 

სახსრები

ს/ს ელიტ ელექტრონიქსი ჩაის ელექტროსახარშები გ.  შ.  100 100
საბიუჯეტო 

სახსრები

ფ/პ გიორგი სისაური წიგნის ყდის გრაფიკული დიზაინი გ.  შ.  250 250
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს ტოპ სტორ მონიტორის ეკრანი ASUS გ.  შ.  508 508
საბიუჯეტო 

სახსრები



შპს დიო კოღოებისაგან დამცავი ბადეები-ჟალუზები გ.  შ.  375 375
საბიუჯეტო 

სახსრები

შპს ავტო-ბანი 2000
 ხაოიანი ხალიჩა-მანქანის კოვრიკები                        

4 კომპლექტი
გ.  შ.  276 276

საბიუჯეტო 

სახსრები

128734.21 65748.81

შპს კობი ჯგუფი
 მიწის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

ყვარელში
გ.ე.ტ. 199470 82902.45 საკუთარი სახსრები

შპს ჯი-თი მოტორსი
ფორდ ფიესტა თანმდევი  საგარანტ ავტო-

ტექ მომსახურება 

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 

წლის მთავრობის დადგენილება  N26

4537.63 2437.13 საკუთარი სახსრები

შპს ჯი-თი მოტორსი
სუზუკის LG494GL თანმდევი  საგარანტ 

ავტო-ტექ მომსახურება

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 

წლის მთავრობის დადგენილება  N26

4054.22 2292.02 საკუთარი სახსრები

შპს გლობალ თრეველი  ბილეთი 3 ადამიანის
გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
6092 6092 საკუთარი სახსრები

შპს "ბესტ ვესტერნ თბილისი 
Best Western Tbilisi" 

სასტუმროს მომსახურება 3 კაცზე (ანა 

მაიერსი; მალიკა აიტ-მოჰამედ პარენტი; 

უილიამ მაიკლ ჯონსტონი) 

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
2516.04 2516.04 საკუთარი სახსრები

სს გუდვილი
საკვები ნაკრები -ასორტი ჩირების და 

ჩურჩხელების

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
61.5 61.5 საკუთარი სახსრები

შპს  გდ ალკო ღვინო ქინძმარეული და ტვიში
გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
105.3 105.3 საკუთარი სახსრები

შპს ბიბლუსი წიგნი სანიშნით
გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
98.55 98.55 საკუთარი სახსრები

სს გუდვილი
საკვები ნაკრები -ასორტი ჩირების და 

ჩურჩხელების

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
41 41 საკუთარი სახსრები

შპს  გდ ალკო ღვინო ქინძმარეული და ტვიში
გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
70.2 70.2 საკუთარი სახსრები

შპს ბიბლუსი წიგნი სანიშნით
გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
65.7 65.7 საკუთარი სახსრები

შპს ვესტა  

 სარეკლამო 

მასალა=ბრენდირებული:ჭიქა,დასადგამი,კა

ლამი ბლოკნოტი

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-

10' მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
687.5 687.5 საკუთარი სახსრები

 შპს აიფიემ კვლევები
მედიამონიტორინგისა და საინფორმაციო 

მომსახურ
ე. ტ (ერთობლივი ) 3037.5 1265.65 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

სს სადაზღვევო კომპანია ალფა  6 მანქანის დაზღვევა ე. ტ (ერთობლივი ) 5416.6 2240.84 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს დი დი ბი ჯორჯია
79340000 - სარეკლამო და მარკეტინგული 

მომსახურებები
ე. ტ (ერთობლივი ) 36204.5 8099.26 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

     შპს თბილისის ბიზნეს 
სახლი

თარგმნელობითი მომსახურება გ.ე.ტ 18560 3634.17 საკუთარი სახსრები

სულ საბიუჯეტო
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შპს ვესტა  10 000 ცალი სერთიფიკატის ბეჭდვა გ.ე.ტ 3900 1148.16 საკუთარი სახსრები

Geosm  საკანცელარიო გ.ე.ტ 8911 8911 საკუთარი სახსრები

სსიპ საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო

დოკუმენტბრუნვის ელ სისტემაში ჩართვა

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  )  

განკარგულების საფუძველზე და 

23.03.2012  N496

10000 4166.65 საკუთარი სახსრები

სსიპ "სმართ ლოჯიქი" (SMART 
LOGIC)

ტექნიკური კომპიუტერული 

უზრუნველყოფა

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)2012 

წლის 14 მაისის N929 განკარგულების 

საფუძველზე

66984 27910 საკუთარი სახსრები

სს სილქნეტი ინტერნეტის მომსახურება ყვარელში
გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  წლის 

26.09.2012  განკარგულების  #1805
4998 2082.5 საკუთარი სახსრები

სსიპ “სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტო“              

ტენდერის გამოქვეყნების საფასური

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10' მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ზ'' 

ქვეპუნქტის თანახმად

3000 1125 საკუთარი სახსრები

შპს სოს-ასისტანსი
საავტომობილო ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები ევაკუატორის
გ. შ. 2500 0 საკუთარი სახსრები

შპს ინკო
კარტრიჯების დატენვა HP78 A DA 85 A 

(50დატენვა და 150 აღდგენა)
გ. შ. 2550 1506 საკუთარი სახსრები

შპს ენგადი სასმელი წყალი 20 000 ბოთლი გ. შ. 4900 3685.78 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო
ბენზინი პრემიუმი15 000 ლ   (ოქტანობა 

არანაკლებ 95)
კონს.  ტენდერი 22200 9181.18 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო
დიზელი  Efix EURO Diesel-ის 15 000 ლ   

დიზელის ევროდიზელი (არაუმეტეს 10PPM)
კონს.  ტენდერი 21450 6396 საკუთარი სახსრები

შპს სი ტი პარკი

სითიპარკი     12 თვე.

 Ford Fiesta   სახ.ნომრით -176-

 Scoda Octavia  სახ.ნომრით QQ850RR
გ. შ. 100 100 საკუთარი სახსრები

Geosm  საკანცელარიო გ.ე.ტ 3624 3624 საკუთარი სახსრები

შპს ახალი ბიზნეს ჯგუფი ციფრული ბეჭდვა აკინძვით და მიტანით გ.ე.ტ 8399.5 2785.05 საკუთარი სახსრები

შპს პრიმო კვება 750 კაცი გ.ე.ტ 7800.75 7800.75 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი პური, ცომეული და სუნელები გ.ე.ტ 25298.96 9258.49 საკუთარი სახსრები

ნიკოლოზ ხაჩატურიანი რძის პროდუქტები გ.ე.ტ 32145.8 17919.47 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი ბოსტნეული   და  ხილი  გ.ე.ტ 54789 23534.32 საკუთარი სახსრები

უშანგი მოსიაშვილი ხორცის პროდუქტები გ.ე.ტ 75310 42088.42 საკუთარი სახსრები
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ჯი თი მოტორსი
SQQ-054 თანმდევი საგარანტიოდა 

არასაგარანტიო

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 

წლის მთავრობის დადგენილება  N26

1141 1129.2 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი ზეთები გ.ე.ტ 8200 4330 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი უალკოჰოლო სასმელები გ.ე.ტ 3800 2108.64 საკუთარი სახსრები

ი/მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი კვერცხი და თაფლი გ. შ. 2778 973.7 საკუთარი სახსრები

ი/მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი ფქვილი გ. შ. 1515 855 საკუთარი სახსრები

ი/მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი მჟავეულობა და მურაბები გ.ე.ტ 24000 10258.66 საკუთარი სახსრები

ს/ს ტრანსსერვისი
მანქანის Volkswagen crafter HCH-131 

ტექნიკური შემოწმება
გ. შ. 79 79 საკუთარი სახსრები

შპს პრიმო 3000 კაცზე ყავადა 2500 კვება გ.ე.ტ 26500 7233 საკუთარი სახსრები

შპს მაცნე 200  ნაბეჭდი წიგნი
გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  19.03.15  

N598
1100 1100 საკუთარი სახსრები

შპს ტისუპეიპერ  
პირადი ჰიგიენის საშუალებები-საპონი 

ხელსახოცები..
გ.ე.ტ 9660 3155 საკუთარი სახსრები

შპს ლა ბელა 
საწმენდი საპრიალებელი საქონელი- 

აბაზანის
გ.ე.ტ 15320 15320 საკუთარი სახსრები

შპს ჯეოტენდი   
 ცოცხები და ჯაგრისები და სხვა საოჯახო 

საწმენდი საშუალებები 
გ.ე.ტ 2995 2995 საკუთარი სახსრები

შპს ჯეოტენდი   ქსოვილის ნივთები -საწმენდი  ტილოები გ.ე.ტ 1299 1299 საკუთარი სახსრები

ს/ს ჰიუნდაი ავტო საქართველო
ავტო-ტექ მომსახურება HYUNDAY-H1 

სახელმწიფო ნომრით AA-868-GG

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 

წლის მთავრობის დადგენილება  N26

5000 1808.75 საკუთარი სახსრები

შპს მასტერ ქლინერი
ქიმწმენდა შკოდა ოქტავიას QQ850RR 

ხალიჩების 
გ. შ. 130 130 საკუთარი სახსრები

შპს წიგნის სამყარო 12  ცალი ინგლსურის წიგნი გ. შ. 19.5 19.5 საკუთარი სახსრები

შპს ეკოლაინი
კერხელის აპარატის მილი- შლანგი 

მტვერსასრუტის  ჩანთა                                                                          
გ. შ. 318 318 საკუთარი სახსრები

შპს მედი ჰელსი
პირველადი დახმარების   2 კომპლექტი- 

სამედიცინო ყუთი
გ. შ. 331.72 331.72 საკუთარი სახსრები

თეგეტა მოტორსი 4 ცალი საბურავი Suzuki S cross   LG-494-GL  კონს.  ტენდერი 516 516
საბიუჯეტო 

სახსრები



შპს გუკა

2 ერთეული გათბობის საქვაბის 

ობიექტისთვის, გვესაჭიროება 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

გ.  შ. 500 500 საკუთარი სახსრები

ჯი თი მოტორსი
 ფორდი SQQ-054 არათანმდევი 

საგარანტიოდა  დათოს

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 

წლის მთავრობის დადგენილება  N26

3000 507.2 საკუთარი სახსრები

შპს FlexSecure საკეტები, გასაღებები და ანჯამები გ.  შ. 690 690 საკუთარი სახსრები

ს/ს საქართველოს ბანკი საბანკო და საინვესტიციო მომსახურებები გ.  შ. 1000 1044 5 საკუთარი სახსრები

შპს მოზაიკა 30  მაისური გ.  შ. 750 750 საკუთარი სახსრები

ფ/პ გიორგი ბარიშვილი
აუდიტორული მომსახურება- ფინანს. 

აუდიტი
გ.  შ. 4900 0 საკუთარი სახსრები

შპს მაქსსერვისი  

2 ავტომანქანის შეკეთება: 1. SKODA 

OQTAVIA   2012 გწ;     N ახ N QQ-850-RR   2 
.VOLKSWAGEN CRAFTER  -2012 გწ;      სახ N  

HCH-131  

გ.ე.ტ პრეისკურ 10000 1641.02 საკუთარი სახსრები პრეისკურანტით

საქ პატენტი ერთიანი ანგარიში; 

სსიპ; სსიპ - ინტელექტუალური 

საკუთრების ეროვნული ცენტრი -

,,საქპატენტი"

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის 

გაცემა და 10 წლის ძალის შენარჩუნება

გ.  შ. ნორმატიული და (მთავრობის 

განკარგულება)  წლის 26.09.2012  

განკარგულების  #1805

364.61 364.61 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი მზა და დაკონსერვებული თევზი გ.ე.ტ 34020 15458.56 საკუთარი სახსრები

შპს  არტ ავენიუ 50  მაისური გ.  შ. 675 675 საკუთარი სახსრები

შპს  MAIKA.GE

45  მაისური პროექტის "საქართველოს 

იუსტიციის სასწაცლო ცენტრის საზაფხულო 

სკოლის" ფარგლებში

გ.  შ. 990 990 საკუთარი სახსრები

შპს  თრიფექსი

„აღადგინე ბორჯომის ხეობა“ დარგოს 100 ხე 

მომდევნო 5 წლიანი მოვლის პირობით, 

ამასთანავე მომაზადოს ტერიტორია 

დასარგავად შემოღოვბითა და გაწმენდითი 

სამუშაოებით.

გ.  შ. 1000 1000 საკუთარი სახსრები

თეგეტა მოტორსი
4 ცალი ზაფხულის საბურავი Scoda Octavia  

QQ850RR R16 205/55,   
კონს.  ტენდერი 377.96 377.96 საკუთარი სახსრები

შპს იუ–ჯი–თი
1 ცალი HP-მოდელის სტანდარტული 

პერსონალური მაგიდის კომპიუტერი
კონს. შესყიდვა 1137 0 საკუთარი სახსრები

შპს იუ–ჯი–თი  1 ლეპტოპი კონს. შესყიდვა 1259.99 1259.99 საკუთარი სახსრები

შპს  სპეციალური 
დეზინფექციის სამსახური

 დეზინფექციასა და დეზინსექციასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები -

დეზინსექცია,დერატიზაცია

გ.  შ. 4505 2252.5 საკუთარი სახსრები

შსს სსიპ - საგანგებო 
სიტუაციების მართვის სააგენტო 

შენობა-ნაგებობის საევაკუაციო გეგმის 

შემუშავება 

გ.  შ. ნორმატიული და (საქ. მთავრობის 

განკარგულება)  24.03.2016    №138 
1537.31 0 საკუთარი სახსრები

შპს ოემ გრუფ 20 კარტრიჯის დატენვა დამუხტვა  lemark გ.  შ. 2070 820 საკუთარი სახსრები



შპს სქაიქლინერს 

ზედამხედველობა შენობის 

მოწყობილობების შეკეთება,  ტექნიკური და 

საზედამხედველო   მომსახურებ

გ.ე.ტ 85000 0 საკუთარი სახსრები

შპს მაქსიმალური ენერგია 1 ცალი ტყვიამჟავური აკუმულატორი გ.  შ. 120 120 საკუთარი სახსრები

შპს თამარი ტური

საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები პროექტის ,,საზაფხულო 

სკოლა"ფარგლებში 

გ.ე.ტ პროექტის ფარგლებში 4540 4540 საკუთარი სახსრები

ბრიტანეთის საბჭო 
საქართველოში

ტესტირება 4 კომპონენტიანიშესფასებ,  6 

კაცის  APTIS-ის საერთაშორისო 

სასერტიფიკატო გამოცდა 

გ.  შ. 924 924 საკუთარი სახსრები

ინდ/მეწარმე
მაკა ორაგველიძე 60  ინგლისურის წიგნი გ.  შ. 720 720 საკუთარი სახსრები

904662.34 373388.09

1033396.55 439136.90სულ:

შენიშვნა *: აღნიშნულ ცხრილში უნდა აისახოს ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ყველა სახელმწიფო შესყიდვა დაფინანსების წყაროს მიუხედავად. ინფორმაციის შეტანა უნდა მოხდეს დაფინანსების წყაროების მიხედვით. იმ 

შემთხვევაში,  თუ ერთი ხელშეკრულება გაფორმებულია ორი ან მეტი სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საფუძველზე, ხელშეკრულება უნდა დაიყოს დაფინანსების წყაროების შესაბამისად და ამგვარად აისახოს ამ ცხრილში.

შენიშვნა **: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.

საკუთარი სულ:

https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/


საბიუჯეტო 

სახსრები

კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები

გრანტები
 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები 

გრანტები
 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები 

 გრანტები 

შემოსულობები 1,885.00        1,010.00                       1,885.00          1,625.00                      12.00            874.60             801.99                        12.00            

I. შემოსავლები 1,885.00          1,625.00                      12.00            874.60             801.99                        12.00            

საბიუჯეტო ასიგნებები 1,885.00          1,885.00            874.60               

საკუთარი შემოსავლები 1,010.00                       -                  1,625.00                      -                -                  801.99                        -               

მათ შორის:

გაწეული მომსახურებიდან 0 915 -                    1,615.00                        737.82                           

დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები 0 95 -                    10.00                             64.05                             

სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან -                                 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.12                               

კურსთა შორის სხვაობა

გრანტები 12.00              12.00              

II. არაფინანსური აქტივების კლება

III. ფინანსური აქტივების კლება

IV. ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები 1,885.00        2,051.00                       1,885.00          3,313.50                      12.00            874.60             1,151.18                      4.49              

I. ხარჯები 1,880.00        1,852.50                       1,880.00          3,051.00                      12.00            870.40             1,134.58                      4.49              

შრომის ანაზღაურება 870.00           74.00                            870.00             74.00                          -                423.97             19.16                          -               

თანამდებობრივი სარგო 870.00             54.84 826.89               54.84                             -                 380.86               -                                 

წოდებრივი სარგო -                    -                                 -                 -                    -                                 

პრემია -                   19.16 43.11                 19.16                             -                 43.11                 19.16                             

დანამატი -                    -                                 

ჰონორარი -                    -                                 

კომპენსაცია -                    -                                 

საქონელი და მომსახურება 1,000.00        1,663.40                       1,000.00          1,599.40                      12.00            445.88             508.68                        4.49              

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 533 365 533.00               359.09                           8.62                234.35               133.42                           4.32                

მივლინება 32.00               5 32.00                 5.00                               1.50                10.46                 0.80                               0.17                

ოფისის ხარჯები 137.8 388.2 137.80               388.20                           -                 108.88               132.19                           

წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 22 5.00                   22.00                             -                 4.85                   9.74                               

კვების ხარჯები 32 358.7 32.00                 358.70                           -                 -                    141.06                           

სამედიცინო ხარჯები 0 7 -                    7.00                               -                 -                    2.58                               

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 0 15 -                    15.00                             -                 0.38                   2.42                               

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 5 70 5.00                   74.00                             1.88                0.48                   32.91                             

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯი
-                    

-                                 -                 -                    -                                 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 255.20             432.5 255.20               370.41                           -                 86.49                 53.56                             

პროცენტი -                  -                              -                  -                              

სუბსიდიები -                  -                              -                  -                              

გრანტები -                  1,262.50                      -                -                  592.22                        

სოციალური უზრუნველყოფა 0 40 -                  40.00                          -                  11.25                          

სხვა ხარჯები 10 75.1 10.00               75.10                          0.55                 3.28                            

II. არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.00               198.50                          5.00                 262.50                        -                4.20                 16.59                          -               

ძირითადი აქტივები 5 198.5 5 262.5 0 4.20                 16.59                          -               

შენობა-ნაგებობები 0 151.0                               -                    151.00                           -                 -                    15.33                             

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5 42.5 5.00                   106.50                           -                 4.20                   1.26                               

სხვა ძირითადი აქტივები 0 5 -                    5.00                               -                    -                                 

მატერიალური მარაგები

ფასეულობები

არაწარმოებული აქტივები

III. ფინანსური აქტივების ზრდა

IV. ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება -                 (1,041.00)                     -                  (1,688.50)                    -                  (349.18)                       

შენიშვნა **: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად და წლიურად, შესაბამისად კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის დასრულებიდან - 3 თვის განმავლობაში.

 დაზუსტებული გეგმა საკასო შესრულება

სსიპ (საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი)-ის 2017 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 

(30.06.2017 წ) მდგომარეობით

ათას ლარებში

დამტკიცებული გეგმა

დანართი №5ბ

დასახელება

შენიშვნა *: დანართი გათვალისწინებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის.



I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

თანამდებობრივი სარგო          9,180.00         10,200.00        181,300.72        180,179.47            190,480.72            190,379.47                             -                               -   

დანამატი
                            -   

პრემია
         1,700.00          60,570.00              62,270.00                             -                               -                               -   

სულ: 10880 10200 0 0

###

###

###

###

###

###

0 0

#####

#####

####

#####

#####

####

                 -                    -   

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ  (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 30.06.2017  

მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №6

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.

თანამდებობის პირები სხვა დანარჩენი თანამშრომელი სულ
დასახელება

შენიშვნა *: თანამდებობის პირებში იგულისხმებიან „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლითა და „თანამდებობის პირის ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 იანვრის №22 ბრძანებულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული პირები.



დასახელება
თანამდებობის 

პირები

სხვა დანარჩენი 

თანამშრომელი
სულ

მივლინება ქვეყნის შიგნით                                    11,420.00                11,420.00 

მივლინება ქვეყნის გარეთ                              -   

სულ: 0 11420 11420

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ მივლინებაზე 

გაწეული ხარჯების შესახებ  30.06.2017-ის მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №7

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.

შენიშვნა *: თანამდებობის პირებში იგულისხმებიან „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლითა და „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ 

თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 იანვრის №22 ბრძანებულების მე-8 მუხლით 

განსაზღვრული პირები.
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