
ძირითადი CPV
სავარაუდო 

ღირებულება
შესყიდვის საშუალება კვარტლები

ერთწლიანი/ 

მრავალწლიანი
შესყიდვის საფუძველი დაფინანსების წყარო

პრეისკურან

ტით
ორეტაპიანი

ალტერნატი

ული
ერთობლივი შენიშვნა

22400000 210 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

30100000 600 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

30100000 3400 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

30200000 2000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

30200000 3000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

41100000 3025 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

50700000 2875 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

60100000 2600 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

60100000 1700 გამ. შესყიდვა I 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

64200000 7500 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

64200000 5895 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

75100000 1000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.04.19-მდე მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №1  (პუნქტი  -4.1.)



79200000 4956 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

79300000 28500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

79700000 69600 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ექსკლუზივი სახელმწიფო ბიუჯეტი

80500000 1500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

80500000 1200 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

ბიუჯეტი   სულ: 141561

03100000 2400 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

03200000 64899 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

09100000 35100 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

დიზელი  Efix EURO Diesel-ის 10000 ლ   

დიზელის ევროდიზელი (არაუმეტეს 

10PPM) CON180000112

09100000 30150 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

ბენზინი პრემიუმი 15000  ლ   

(ოქტანობა არანაკლებ 95) 

CON180000031

09200000 1727 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები ზეთები- CON180000110

15100000 96970 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15200000 37000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15300000 31497 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15400000 10300 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15500000 41615 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15600000 4000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები



15800000 34324 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15900000 7452 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

18100000 250 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

18800000 2662.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

19600000 4985 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

22400000 20501 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

22800000 15180 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

30100000 7000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

31400000 885 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

32300000 8000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

33700000 10015 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

39200000 3297.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

39200000 10000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

39500000 752.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

39500000 1579.2 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

39500000 4000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

39800000 9373 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები



41100000 8750 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

41100000 1000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

42900000 360 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

50100000 8000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

საკუთარი სახსრები

50100000 25000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

50300000 4800 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

50300000 4200 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

50700000 98000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

51100000 3750 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

55300000 70000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

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

ხარჯები
საკუთარი სახსრები

60100000 8000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

63500000 1690 გამ. შესყიდვა I, II 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები
საკუთარი სახსრები

63500000 10640 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები
საკუთარი სახსრები

64100000 1000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

64200000 40 გამ. შესყიდვა IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

66100000 1500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები



66500000 470.31 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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

66500000 246.72 გამ. შესყიდვა I, II 1
გადაუდებელი 

აუცილებლობა
საკუთარი სახსრები

66500000 1341.6 კონს. შესყიდვა II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

71300000 1300 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

71600000 120 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

72200000 12000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

72300000 3816 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები ერთობლივი

72300000 576 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

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

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

72600000 53580 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

73100000 1669.7 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

საკუთარი სახსრები

75100000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

79100000 1000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ექსკლუზივი საკუთარი სახსრები

79300000 22424 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები ერთობლივი

79400000 1500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

79400000 1500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები



79500000 15000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

79800000 7500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

79800000 14600 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

79900000 20000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები
საკუთარი სახსრები

80500000 8500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

90900000 5000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

92200000 4700 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

98300000 300 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

საკუთარი სულ: 935339.03

ერთად     სულ: 1076900.03

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



ლარი აშშ დოლარი ევრო ლარი აშშ დოლარი ევრო

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონსოლიდირებული  ტენდერი 5895 2374.87 საბიუჯეტო სახსრები

112 , შპს მაგთიკომის სატელეკომუნიკაციო მომსახურება  112
გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)                  

112 მაგთი
339 73 საბიუჯეტო სახსრები

სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი
დაცვის მომსახურება -ყვარლის სასწავლო ცენტრი გ.  შ. (ექსკლუზივი) 69600 11600 საბიუჯეტო სახსრები

სს სილქნეტი ელ. საკომუნიკაციო მომსახურება თბილისში N7662

გ.  შ. ნორმატიული და  (მთავრობის 

განკარგულება)  წლის 26.09.2012  

განკარგულების  N1805

2000 201.57 საბიუჯეტო სახსრები

112  

  სს სილქნეტი
112 სილქნეტის

გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 

სილქნეტ
200 43.5 საბიუჯეტო სახსრები

საქართველოს საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სოციალური მიმართულების 

ტრენინგების სამსახურის თანამშრომლის კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი ტრენინგი - ,,რეკლამა და გრაფიკული დიზაინი“ 

გ. შ. 1200 1200 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ტრანს კომპანია

ტრენინგის მონაწილეთა ტრანსპორტირება  (თბილისი- 

ყვარელი- თბილისი, მგზავრების რაოდენობა - 50,                           

2 - ერთეული) 

გ. შ. 1700 1700 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ელსაკო
7 კვ.მ ბანერის სარეკლამო ზედაპირი დამზადება/მონტაჟი  

(თბილისის სასწავლო ცენტრი, 1 კვ.მ. ღირებულება 30 ლარი) 
გ. შ. 210 210 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ლაშა 2007

ტრენინგის მონაწილეთა ტრანსპორტირება  (თბილისი- 

ყვარელი- თბილისი, მგზავრების რაოდენობა - 50,                          

1 - ერთეული) 

გ. შ. 850 850

ფ/პ  ივანე ჯაფარაშვილი

ყვარლში ელქტრო და გათბობა გაგრილების სისტემის 

სარემონტო სამუშაოები (წნევის შემქმნელი ტუმბოს და მართვის 

ბლოკის შეკეთება)

გ. შ. 2875 2875 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სუფთა წყალი
წლის ბალონები და დისპენსერი (550 - 19 ლიტრიანი წყლის  

ბიდონი და სარგებლობის უფლებით დისპენსერები)
გ. შ. 3025 330 საბიუჯეტო სახსრები

საქართველოს საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სოციალური მიმართულების 

ტრენინგების სამსახურის თანამშრომლის კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი ტრენინგი - ,,ფსიქოლოგიის საფუძვლები" 

გ. შ. 1500 1500 საბიუჯეტო სახსრები

შპს აკა ტური

ტრენინგის მონაწილეთა ტრანსპორტირება  (თბილისი- 

ყვარელი- თბილისი, მგზავრების რაოდენობა - 50,                          

1 - ერთეული) 

გ. შ. 900 900 საბიუჯეტო სახსრები

დანართი №2 (პუნქტი 4.2.)

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში  01.04.2019 -მდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების ღირებულება გადარიცხული თანხები 

დაფინანსების წყარო შენიშვნა
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90294.00 21366.57

შპს ისო კონსალტინგ  

აუდიტის ჩატარება ისო - ISO 9001:2015 სერთიფიკატის 

მოთხოვნებთან ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შესაბამისობის 

და მუდმივი გაუმჯობესების დადგენის მიზნით, შესაბამისი 

ანგარიშის მომზადება

ე.ტ 1500 0 საკუთარი სახსრები

საფრანგეთის საელჩო 

საქართველოში (საქართველოს 

ფრანგული ინსტიტუტი)

ფრანგული ენის შემსწავლელი კურსის შესყიდვა - 4 

ჯგუფისთვის (კურსის მოცულობა -3-5 თვე, 48 საათი) 
ე. ტ (ერთობლივი) 8360 0 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს „აიფიემ მარკეტ 

ინტელიჯენს კაუკასუს“

მედიამონიტორინგისა და საინფორმაციო მომსახურების 

შესყიდვა
ე. ტ (ერთობლივი) 3207.6 534.6 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს „4მედია“

სოციალურ ქსელში (www.facebook.com) არსებული ცენტრის 

ოფიციალური გვერდის მართვა, რეკლამირება, სეგმენტაცია, 

ტარგეტირება და სხვა  

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
22424 430 საკუთარი სახსრები

შპს გლობალ თრეველ

 საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA ვიზიტის 

ფარგლებში მოწვეული ლექტრორების/სტუმრების ავიაბილეთი 

და მატარებლის ბილეთის შეძენა 

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
1690 1690 საკუთარი სახსრები

შპს გლობალ თრეველ

საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA ვიზიტის 

ფარგლებში მოწვეული ლექტრორების/სტუმრების ავიაბილეთი 

ბილეთის შეძენა 

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
10640 0 საკუთარი სახსრები

სს გუდვილი

საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA ვიზიტის 

ფარგლებში სტუმრების სასაჩუქრე ნაკრები                     (ჩირის 

და ჩურჩხელის ასორტი -7 ცალი)

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
164.5 0 საკუთარი სახსრები

შპს ორანი პრინტი

საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA ვიზიტის 

ფარგლებში სტუმრების სასაჩუქრე ნაკრებისთვის ქართული 

ორნამენტებით წიგნის სანიშნი  - 7 ცალი

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
280 0 საკუთარი სახსრები

შპს გლობალ თრეველ

საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA ვიზიტის 

ფარგლებში მოწვეული ლექტრორების/სტუმრების ავიაბილეთი 

ბილეთის შეძენა 

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
3050 0 საკუთარი სახსრები

შპს ბესთ უესთერნ თბილისი 

Best Western Tbilisi

საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA ვიზიტის 

ფარგლებში სტუმრების სასტუმროსში განთავსება

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
6787 0 საკუთარი სახსრები

შპს ნიუტონი 
საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA ვიზიტის 

ფარგლებში სტუმრებისთვის ბრენდირებული საჩუქრები

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-

10 მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
1200 0 საკუთარი სახსრები

სს სილქნეტი ყვარლის სასწავლო ცენტრისთვის ინტერნეტის მომსახურება 
გ.  შ. ნორმატიული აქტის (მთავრობის 

განკარგულება N1805) 26.09.2012 წ
4998 816.96 საკუთარი სახსრები

სს სილქნეტი  

სატელევიზიო და რადიომომსახურებების შესყიდვა ყვარლის 

სასწალო ცენტრისთვის   (ყოფილი გლობალ TV - 36 ერთეული, 

„სტარტი NS“-თითო 10 (ათი) ლარიანი პაკეტი)

გ. შ. 4320 720 საკუთარი სახსრები

შპს ტვ სარფი                         

(ყოფილი შპს სუპერ ტვ)

სატელევიზიო და რადიომომსახურებების შესყიდვა თბილისის 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრისთვის                       (2 ერთეული) 
გ. შ. 365 59 საკუთარი სახსრები

სსიპ საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო

საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამა -"დოკუმენბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა" - 61-90 ერთეული

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება) 

განკარგულების საფუძველზე და 

23.03.2012  N496

12000 1833.33 საკუთარი სახსრები

სსიპ "სმართ ლოჯიქი" (SMART 

LOGIC)
ტექნიკური კომპიუტერული უზრუნველყოფა/ IT მხარდაჭერა

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)              

2012 წლის 14 მაისის N929 

განკარგულების საფუძველზე

53580 8930 საკუთარი სახსრები

სულ საბიუჯეტო
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შპს რომპეტროლ საქართველო
საწვავის შესყიდვა (ბენზინი პრემიუმი - 15000  ლიტრი, 

ოქტანობა არანაკლებ 95)

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)            

2012 წლის 14 მაისის N929 

განკარგულების საფუძველზე

30150 2962.5 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო
საწვავის შესყიდვა (დიზელი  EFIX EURO Diesel-ის 10000 

ლიტრი,  არაუმეტეს 10PPM)
კონს.  ტენდერი 35100 1554.59 საკუთარი სახსრები

შპს  ჯი აი სი ჯორჯია  
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის რძის 

პროდუქტების შესყიდვა
კონს.  ტენდერი 41615 4618.62 საკუთარი სახსრები

ი/მ უშანგი მოსიაშვილი
ყვარლის სასწავლო ცენტრისთვის სამზარეულოსთვის საკვები 

პროდუქტების შეძენა (პური, ცომეული და სხვა) 
ე.ტ 34324 2117.04 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი ვეფხვიაშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრისთვის სამზარეულოსთვის  ხორცის 

პროდუქტების შესყიდვა
ე.ტ 96970 10424.82 საკუთარი სახსრები

შპს საქართველოს ფოსტა
იუსტიციის სასწავლო ცენტრისთვის საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურების შესყიდვა - 1 ვიზიტი
ე.ტ 1000 3.8 საკუთარი სახსრები

შპს ფუდ მარტი  
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის 

ბოსტნეულის  და  ხილის შესყიდვა
გ. შ. 64899 8876.8 საკუთარი სახსრები

შპს ჯი აი სი ჯორჯია  
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის 

მჟავეულობა და მურაბები
ე.ტ 31497 2455.62 საკუთარი სახსრები

ი/მ უშანგი მოსიაშვილი ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის ზეთები ე.ტ 10300 0 საკუთარი სახსრები

შპს ფაუნტეინ ჯორჯია
ტრენინგის მონაწილეთათვის ცენტრის მიერ გასაცემი 

სერტიფიკატების ბეჭდვა - 10 000  ცალი 
ე.ტ 5200 611.52 საკუთარი სახსრები

შპს პრიმო 

თბილსის სასწავლო ცენტრის ტრენინგის მონაწილეთა კვებითი 

მომსახურება (ლანჩი - 3500 მონაწილე, ყავა/ჩაის შესვენება 2500 

მონაწილე)

ე.ტ 40700 4729.8 საკუთარი სახსრები

შპს თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანია

 ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების 1 წლიანი 

პარკირება (6 ერთეული)                                                                                    

28 .02.20 მდე: 1) Ford fiesta სახ. ნომრით SQQ-054

2) Hundai H1 სახ. ნომრით  AA-868-GG

3) Wolksvagen crafter სახ. ნომრით HCH-131

4) Suzuki s cross სახ. ნომრით LG-494-GL

5) Ford fiesta სახ. ნომრით OO-176-GG

6) skoda octavia სახ. ნომრით QQ-850-RR 

ე.ტ 300 300 საკუთარი სახსრები

შპს აუტოტესტ გეორგია

ავტომობილების ტექ. ინპექტირება - 2 ერთეული:                             

1) skoda octavia, სახელმწიფო ნომრით - QQ-850-RR 

2)ford fiesta სახელმწიფო ნომრით - SQQ-054

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ზ'' 

ქვეპუნქტი

120 60 საკუთარი სახსრები

შპს ჯეობიტი   თბილისის სასწავლო ცენტრისთვის კარტრიჯების დამუხტვა

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ზ'' 

ქვეპუნქტი

4800 1015 საკუთარი სახსრები
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სს სადაზღვევო კომპანია ალფა 
ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისთვის 32 დღიანი 

დაზღვევის ღირებულება (6 ერთეული)
გ. შ. 246.72 246.72 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი
 ავტო-ტექ მომსახურება ფორდ ფიესტა  OO176GG  ზაური  

ს-117თანმდევი  ამოიწურა და დავდეთ ეს
გ. შ.  გადაუდებელი 8000 337 საკუთარი სახსრები

შპს სნოუ კომპანი
პოლიეთილენის შეფუთვების და ნარჩენების ტომრების 

შეძენა  (CPV 19640000) 

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 

წლის მთავრობის დადგენილება  N26

4985 4985 საკუთარი სახსრები

შპს სნოუ კომპანი
დასუფთავების საშუალებების (ცოცხები, ჯაგრისები და 

სხვა ნივთები, CPV 39224000)
გ. შ. 1627.5 1627.5

შპს სნოუ კომპანი
დასუფთავების საშუალებების შეძენა (საწმენდი ტილოები 

CPV39525800)
752.5 752.5 საკუთარი სახსრები

შპს სნოუ კომპანი
დასუფთავების საშუალებების შეძენა (სამუშაო 

ხელთათმანები CPV18141000)
250 250 საკუთარი სახსრები

შპს სნოუ კომპანი

ყვარლის სასწავლო/საცხოვრებელი კომპლექსისთვის 

ერთჯერადი ნივთების შეძენა (ბამბის ერთჯერადი 

ჩუსტები  - 2130 ცალი, CVP 18812400)

2662.5 2662.5 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი
ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისთვის 

აკუმულატორები
885 124 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი
ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტომობილისთვის ძრავის 

ზეთების შესყიდვა
კონს.  ტენდერი 1727 188 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი
ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტომობილისთვის  

ფილტრები
კონს.  ტენდერი 360 36 საკუთარი სახსრები

ი/მ უშანგი მოსიაშვილი
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სტუმრებისთვის 

უალკოჰოლო სასმელების შესყიდვა
7452 557.52 საკუთარი სახსრები

შპს ლიბკოპი             
იუსტიციის სასწავლო ცენტრისთვის ბეჭდვითი 

მომსახურების შესყიდვა აკინძვით; 
ე.ტ 11998.5 545.82 საკუთარი სახსრები

სს სადაზღვევო კომპანია 

ალფა 

ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისთვის 61 

დღიანი დაზღვევის ღირებულება (6 ერთეული)
ე.ტ 470.31 0 საკუთარი სახსრები

ი/მ უშანგი მოსიაშვილი
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის  

თევზეული
გ. შ. 37000 4378.05 საკუთარი სახსრები

ი/ მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი  
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის უმაღლესი 

ხარისხის ფქვილი
ე.ტ 4000 0 საკუთარი სახსრები

ი/ მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი  
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის  

პირველი კატეგორიის კვერცხი, - 8000 ერთეული; 
გ. შ. 2400 0 საკუთარი სახსრები
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შპს მაქსსერვისი 

ავტომობილების ავტოსერვისი - 4 ერთეული:                           1. 

Skoda Octavia სახელმწიფო ნომრით QQ-850-RR; 2.Volkswagen 

Crafter სახელმწიფო ნომრით HCH-131;                        3. Hyundai 

H1 van სახელმწიფო ნომრით AA-868-GG;                      4. FORD 

fiesta სახელმწიფო ნომრით SQQ-054;

გ. შ. 25000 0 საკუთარი სახსრები

სსიპ “სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტო“ 

(ერთიანი ანგარიში; სხვა 

შემოსულობები; 

ცენტრალიზირებული) 

ტენდერის გამოქვეყნების საფასური ე.ტ 3000 775 საკუთარი სახსრები

შპს სნოუ კომპანი
იუსტიციის საწავლო ცენტრისთვის 180 მლ - 100 000 

ერთჯერადი ჭიქა

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10' მუხლის მე-3 პუნქტის 

,,ზ'' ქვეპუნქტი

1670 0 საკუთარი სახსრები

შპს დიო

თბილისის სასწავლო ცენტრის საკონფერენციო 

დარბაზისთვის ჟალუზების შესყიდვა (11 ცალი, 

მოცულობით- 33.6 კვ/მ)

გ. შ. 1579.2 0 საკუთარი სახსრები

ფ/პ გიორგი გონგლაძე

სამი  კოლონური კონდიციონერის მონტაჟი, ყვარლის სასწავლო 

ცენტრში 2 ერთეული, თბილისის სასწავლო ცენტრი - 1 

ერთეული;

გ. შ. 3750 0 საკუთარი სახსრები

651357.33 72209.61

741651.33 93576.18

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

სულ:

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.

საკუთარი სულ:
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 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები 

 გრანტები 
 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები 

გრანტები
 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები 

 გრანტები 

შემოსულობები 1,795                         2,100                                      -              1,795               2,100                            113                330                  247                               103             

I. შემოსავლები 1,795                         2,100                                      -              1,795               2,100                            113                330                  247                               103             

საბიუჯეტო ასიგნებები 1,795                         1,795               -                               -                 330                  -                               -              

საკუთარი შემოსავლები 2,100                                      -                   2,100                            -                 -                   247                               -              

მათ შორის:

გაწეული მომსახურებიდან -                             2,050                                      -                   2,050                            -                 -                   240                               -              

დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები -                             50                                           -                   50                                 -                 -                   7                                   -              

სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               -              

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები -                             -                   -                               -                 -                   0                                   -              

კურსთა შორის სხვაობა -                   -                               -                   -                               

გრანტები -                   -                               113                -                   -                               103             

II. არაფინანსური აქტივების კლება

III. ფინანსური აქტივების კლება

IV. ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები 1,795                         2,780                                      -              1,795               2,780                            113                330                  254                               1                 

I. ხარჯები 1,790                         2,687                                      -              1,790               2,687                            110                330                  254                               1                 

შრომის ანაზღაურება 870                            24                                           -              870                  24                                 -                 173                  -                               -              

თანამდებობრივი სარგო 870                            24                                           865                  24                                 -                 172                  -                               -              

წოდებრივი სარგო -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               

პრემია -                             -                   0                                   -                 

დანამატი -                             -                                          5                      -                               -                 1                      -                               -              

ჰონორარი -                             -                                          -                   -                               -                 

კომპენსაცია -                             -                                          -                   -                               -                 

საქონელი და მომსახურება 920                            1,670                                      -              920                  1,670                            110                157                  223                               1                 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 507                            363                                         507                  363                               97                  105                  63                                 1                 

მივლინება 31                              2                                             31                    2                                   -                 4                      -                               -              

ოფისის ხარჯები 99                              407                                         99                    407                               13                  32                    94                                 -              

წარმომადგენლობითი ხარჯები -                             25                                           -              -                   25                                 -                 0                      2                                   -              

კვების ხარჯები 66                              412                                         -              66                    412                               -                 -                   38                                 -              

სამედიცინო ხარჯები -                             5                                             -              -                   5                                   -                 -                   -                               -              

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები -                             15                                           -              -                   15                                 -                 -                   -                               -              

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 5                                96                                           -              5                      96                                 -                 3                      11                                 -              

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯი
-                             

-                                          -              
-                   

-                               -                 -                   -                               -              

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 213                            345                                         -              213                  345                               -                 12                    15                                 -              

პროცენტი -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               -              

სუბსიდიები -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               -              

გრანტები 885                                         -                   885                               -                 -                   20                                 -              

სოციალური უზრუნველყოფა 30                                           -                   30                                 -                 -                   10                                 -              

სხვა ხარჯები 78                                           -                   78                                 -                 -                   1                                   -              

II. არაფინანსური აქტივების ზრდა 5                                93                                           -              5                      93                                 3                    -                   -                               -              

ძირითადი აქტივები 5                                93                                           5                      93                                 3                    -                   -                               -              

შენობა-ნაგებობები -                             70                                           -                   70                                 -                 -                   -              

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5                                20                                           5                      20                                 -                 -              

სხვა ძირითადი აქტივები -                             3                                             -                   3                                   3                    -                   -                               

მატერიალური მარაგები

ფასეულობები

არაწარმოებული აქტივები

III. ფინანსური აქტივების ზრდა

IV. ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება -                             (680)                                        -              -                   (680)                             -                 -                   (7)                                 

 დამტკიცებული გეგმა 

დანართი №5ბ (პუნქტი - 5.1-5.2.)

დასახელება

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

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 ცენტრის 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 

(01.04.2019 წ) მდგომარეობით

ათას ლარებში



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       12,952.38        159,015.92           171,968.30                            -                              -                              -   

დანამატი
                           -   

პრემია
                           -                              -                              -                              -   

სულ:
#

#

#

0 0 0 159015.92 0 0 0  171,968.30                 -                   -                   -   

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ  შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 01.04.2019  

მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №6 (პუნქტი - 5.3.)

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                                      4,120.00                  4,120.00 

მივლინება ქვეყნის გარეთ                              -   

სულ: 0 4120 4120

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ მივლინებაზე გაწეული 

ხარჯების შესახებ  01.04.2019-ის მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №7 (პუნქტი - 5.4.)

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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