
ძირითადი CPV
სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება
კვარტლები

ერთწლიანი/ 

მრავალწლიანი
შესყიდვის საფუძველი დაფინანსების წყარო

პრეისკურან

ტით
ორეტაპიანი

ალტერნატი

ული
ერთობლივი შენიშვნა

30100000 4200 კონს. შესყიდვა I, II 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი CON170000026 

30100000 4000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

30200000 1292 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი CON170000015

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

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

30200000 1259.99 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი CON1700000151   ლეპტოპი

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

39800000 4203 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

55300000 32000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

60100000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

64100000 1000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

64200000 10800 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი CON150000078;       CON170000034 

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

გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

72300000 2500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

75100000 2000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

79300000 49500 გამ. ელ. ტენდერი 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

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 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

ბიუჯეტი   

სულ:
201396.99

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 34701 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

15300000 34977.5 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (1.04.17-მდე)  მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №1 (4.1.)



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

15900000 6000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად 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
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

22800000 7000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

30100000 23000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

30100000 15000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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

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

33700000 12018 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

34300000 516 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები CON170000018 

39200000 3210 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 1414 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 800 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

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

39800000 18161 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

45100000 116648 გამ. ელ. ტენდერი I 2 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები
გახდა მრავალწლიანი: 2016 ---- 682823 ლარი;

2017 ----  116648 ლარი

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

50100000 6500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
საკუთარი სახსრები

50100000 3500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
საკუთარი სახსრები

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

50700000 180000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

55100000 2700 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 წარმოამდგენლობითი ხარჯები საკუთარი სახსრები

55300000 60000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

60100000 5000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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



63700000 3000 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 8537 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები ერთობლივი ელ ტენდერი

71300000 3000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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

72200000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

72200000 10000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

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

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

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

72600000 65000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

75100000 3000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

79200000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

79300000 47669.6 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები ერთობლივი ელ ტენდერი

79500000 40000 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 10000 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

79800000 5400 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

79900000 40000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 წარმოამდგენლობითი ხარჯები საკუთარი სახსრები

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

92200000 5000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

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

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

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

საკუთარი 

სულ:
1111496.82

ერთად სულ: 1312893.81

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



ლარი აშშ დოლარი ევრო ლარი აშშ დოლარი ევრო

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს. შესყიდვა 9900 9392.34 საბიუჯეტო სახსრები

112    შპს მაგთიკომის სატელეკომუნიკაციო მომსახურება გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 მაგთი 500.00 71.5 საბიუჯეტო სახსრები

სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი დაცვის მომსახურება ყვარლის  ფილიალში გ.  შ. (ექსკლუზივი) 61200.00 15300 საბიუჯეტო სახსრები

სს სილქნეტი ელ. საკომუნიკაციო მომსახურება Tbilisi
გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  წლის 

26.09.2012  განკარგულების  #1805
2000.00 103.24 საბიუჯეტო სახსრები

სს სილქნეტი 112 სილქნეტის გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 სილქნეტ 500.00 29 საბიუჯეტო სახსრები

გლობალკონტაქტ კონსალტინგი
სატელევიზიო და რადიომომსახურებები  

ყვარელში
გ. შ. 4320.00 720 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სუპერ ტვ
სატელევიზიო და რადიომომსახურებები 

2წერტილი თბილისსი
გ. შ. 365.00 59 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საქართველოს ფოსტა საფოსტო და საკურიერო მომს  1 ვიზიტიანი გ.  შ.  500.00 41 საბიუჯეტო სახსრები

ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში ტესტირება 4 კომპონენტიანიშესფასებ,  1 კაცის გ.  შ.  325.00 325 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კოპიპრინტ-2000 ბეჭედი-ფაქსიმილიაბეჭდის ბალიში და რეზინი გ.  შ.  50.00 50 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საქართველო ჩინეთის ბიზნეს ჯგუფი  

შპს Georgia China Business Group
ერთჯერადი შამპუნები; საპონები; აბაზანის გელი გ.  შ.  2680.00 2680 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ყვარელავტოგზა თოვლის ხვეტის მომსახურება ყვარელში გ. შ. 500.00 450 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ოფისელი ჭურჭლის სარეცხი FAIRY ვაშლი 900 მლ გ. შ. 4203.00 4203 საბიუჯეტო სახსრები

 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში ( 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი)
ფრანგული ენა 17 კაცზე,  თავისი წიგნებით გ.ე.ტ. 9300.00 0 საბიუჯეტო სახსრები

გადარიცხული თანხები 

დაფინანსების წყარო შენიშვნა

დანართი №2 (4.2.)

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში  01.01.17-დან    01.04.17-მდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების ღირებულება 



შპს ოემ გრუფ კარტრიჯი გ. შ. 150.00 150 საბიუჯეტო სახსრები

შპს იუ–ჯი–თი 1 მაგიდის  კომპ კონს. შესყიდვა 1137.00 0 საბიუჯეტო სახსრები

შპს იუ–ჯი–თი  1 ლეპტოპ კონს. შესყიდვა 1259.99 0 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  გიორგი აბულაძე
 მომსახურებები საკანალიზაციო მილების 

გაწმენდის სფეროში
გ. შ. 800.00 800 საბიუჯეტო სახსრები

სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია 

ირაო

2017 წლის 10-21 აპრილს, საერთაშორისო 

ანტიკორუფციულ აკადემიას - IACA 

საჭიროებისათვის დაზღვევა

გ. შ. 550.00 0 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ გიორგი კანდელაკი - ვესტა 600 ცალი საბეჭდი ქაღალდი 23 dan Semoitanen კონს. შესყიდვა 4200.00 4200 საბიუჯეტო სახსრები

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს. შესყიდვა 400.00 0 საბიუჯეტო სახსრები

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს. შესყიდვა 9000.00 0 საბიუჯეტო სახსრები

113839.99 38574.08

შპს კობი ჯგუფი  მიწის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ყვარელში გ.ე.ტ. 199470
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საბიუჯეტო 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
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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
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საკუთარი სახსრები

შპს გლობალ თრეველი  ბილეთი 3 ადამიანის
გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) კანონის მე-10' 

მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
6092.00

6
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9
2

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
1044 0.00 საკუთარი სახსრები

 შპს აიფიემ კვლევები
მედიამონიტორინგისა და საინფორმაციო 

მომსახურ
ე. ტ (ერთობლივი ) 3037.50
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3

საკუთარი სახსრები

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

შპს დი დი ბი ჯორჯია
79340000 - სარეკლამო და მარკეტინგული 

მომსახურებები
ე. ტ (ერთობლივი ) 36204.5 0.00 საკუთარი სახსრები

სულ საბიუჯეტო

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


     შპს თბილისის ბიზნეს სახლი თარგმნელობითი მომსახურება გ.ე.ტ 18560.00 844.95 საკუთარი სახსრები

შპს ვესტა  10 000 ცალი სერთიფიკატის ბეჭდვა გ.ე.ტ 3900 284.70 საკუთარი სახსრები

Geosm  საკანცელარიო გ.ე.ტ 8911.00 8911.00 საკუთარი სახსრები

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო
დოკუმენტბრუნვის ელ სისტემაში ჩართვა

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  )  

განკარგულების საფუძველზე და 23.03.2012  

N496

10000 1666.66 საკუთარი სახსრები

სსიპ "სმართ ლოჯიქი" (SMART LOGIC) ტექნიკური კომპიუტერული უზრუნველყოფა
გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)2012 წლის 14 

მაისის N929 განკარგულების საფუძველზე
66984 11164.00 საკუთარი სახსრები

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

26.09.2012  განკარგულების  #1805
4998 833.00 საკუთარი სახსრები

სსიპ “სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“ ( ტენდერის გამოქვეყნების საფასური
გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 10' 

მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ზ'' ქვეპუნქტის თანახმად
3000.00 50.00 საკუთარი სახსრები

შპს სოს-ასისტანსი
საავტომობილო ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები ევაკუატორის
გ. შ. 2500 0.00 საკუთარი სახსრები

შპს ინკო
კარტრიჯების დატენვა HP78 A DA 85 A 

(50დატენვა და 150 აღდგენა)
გ. შ. 2550 1470.00 საკუთარი სახსრები

შპს ენგადი სასმელი წყალი 20 000 ბოთლი გ. შ. 4900 1234.80 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო
ბენზინი პრემიუმი15 000 ლ   (ოქტანობა 

არანაკლებ 95)
კონს.  ტენდერი 22200 2719.95 საკუთარი სახსრები

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

დიზელის ევროდიზელი (არაუმეტეს 10PPM)
კონს.  ტენდერი 21450 2227.15 საკუთარი სახსრები

შპს სი ტი პარკი

სითიპარკი     12 თვე.
 Ford Fiesta   სახ.ნომრით OO-176-GG;

 Scoda Octavia  სახ.ნომრით QQ850RR
გ. შ. 100 100.00 საკუთარი სახსრები

Geosm  საკანცელარიო გ.ე.ტ 3624.00 3624.00 საკუთარი სახსრები

შპს ახალი ბიზნეს ჯგუფი ციფრული ბეჭდვა აკინძვით და მიტანით გ.ე.ტ 8399.50 1808.93 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 2925.01 საკუთარი სახსრები

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


ნიკოლოზ ხაჩატურიანი რძის პროდუქტები გ.ე.ტ 32145.80 6249.49 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი ბოსტნეული   და  ხილი  გ.ე.ტ 54789 8352.28 საკუთარი სახსრები

უშანგი მოსიაშვილი ხორცის პროდუქტები გ.ე.ტ 75310 134.92.60 საკუთარი სახსრები

ჯი თი მოტორსი

ს-073 23.06.14;  ბ-035 16.02.15; ბ-049  23.03.16 

დათოს ფორდi SQQ-054 თანმდევი საგარანტიოდა 

არასაგარანტიო

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე პუნქტის „თ“ 

ქვეპუნქტის და  21.01.2011 წლის მთავრობის 

დადგენილება  N26

1141.00 752.50 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი ზეთები გ.ე.ტ 8200.00 1390.00 საკუთარი სახსრები

ი/მ დავითი ციხელაშვილი უალკოჰოლო სასმელები გ.ე.ტ 3800.00 652.24 საკუთარი სახსრები

ი/მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი კვერცხი და თაფლი გ. შ. 2778.00 356.40 საკუთარი სახსრები

ი/მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი ფქვილი გ. შ. 1515.00 360.00 საკუთარი სახსრები

ი/მ ნიკოლოზ ხაჩატურიანი მჟავეულობა და მურაბები გ.ე.ტ 24000.00 3126.90 საკუთარი სახსრები

ს/ს ტრანსსერვისი
მანქანის Volkswagen crafter HCH-131 ტექნიკური 

შემოწმება
გ. შ. 79.00 79.00 საკუთარი სახსრები

შპს პრიმო 3000 კაცზე ყავადა 2500 კვება? გ.ე.ტ 26500.00 0.00 საკუთარი სახსრები

შპს მაცნე 200  ნაბეჭდი წიგნი გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  19.03.15  N598 1100.00 1100.00 საკუთარი სახსრები

შპს ტისუპეიპერ  
პირადი ჰიგიენის საშუალებები-საპონი 

ხელსახოცები..
გ.ე.ტ 9660.00 3155.00 საკუთარი სახსრები

შპს ლა ბელა საწმენდი საპრიალებელი საქონელი- აბაზანის გ.ე.ტ 15320.00 15320.00 საკუთარი სახსრები

შპს ჯეოტენდი   
 ცოცხები და ჯაგრისები და სხვა საოჯახო 

საწმენდი საშუალებები 
გ.ე.ტ 2995.00 559.00 საკუთარი სახსრები

შპს ჯეოტენდი   ქსოვილის ნივთები -საწმენდი  ტილოები გ.ე.ტ 1299.00 795.00 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

5,000.00 1248.75 საკუთარი სახსრები

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


შპს მასტერ ქლინერი ქიმწმენდა შკოდა ოქტავიას QQ850RR ხალიჩების გ. შ. 130.00 130.00 საკუთარი სახსრები

შპს წიგნის სამყარო 12  ცალი ინგლსურის წიგნი გ. შ. 19.50 19.50 საკუთარი სახსრები

შპს ეკოლაინი
კერხელის აპარატის მილი- შლანგი 

მტვერსასრუტის  ჩანთა                                                                          
გ. შ. 318 318.00 საკუთარი სახსრები

შპს მედი ჰელსი
პირველადი დახმარების   2 კომპლექტი- 

სამედიცინო ყუთი
გ. შ. 331.72 331.72 საკუთარი სახსრები

740419.68 173130.97

854259.67 211705.05

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

საკუთარი სულ:

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.



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                       -                439.22              207.47                          -             

I. შემოსავლები

საბიუჯეტო ასიგნებები 1,885.00           1,885.00            -                  439.22               -               

საკუთარი შემოსავლები 1,010.00                                 -                   1,625.00                       -                -                   207.47                          -             

მათ შორის:

გაწეული მომსახურებიდან 0 915 -                     1,615.00                         175.97                            

დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები 0 95 -                     10.00                              30.68                              

სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან -                                 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.82                                

კურსთა შორის სხვაობა

გრანტები

II. არაფინანსური აქტივების კლება

III. ფინანსური აქტივების კლება

IV. ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები 1,885.00         2,051.00                                 1,885.00           3,313.50                       -                439.22              244.19                          -             

I. ხარჯები 1,880.00         1,852.50                                 1,880.00           3,051.00                       -                439.22              239.43                          -             

შრომის ანაზღაურება 870.00            74.00                                      870.00              74.00                           -                190.48              -                               -             

თანამდებობრივი სარგო 870.00              54.84 870.00               54.84                              190.48               -                                 

წოდებრივი სარგო -                     -                                 -                     -                                 

პრემია -                   19.16 -                     19.16                              

დანამატი -                     -                                 

ჰონორარი -                     -                                 

კომპენსაცია -                     -                                 

საქონელი და მომსახურება 1,000.00         1,663.40                                 1,000.00           1,599.40                       -                248.74              210.13                          -             

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 533 365 533.00               359.09                            94.75                 61.83                              

მივლინება 32.00                5 32.00                 5.00                                4.95                   -                                 

ოფისის ხარჯები 137.8 388.2 137.80               388.20                            82.61                 64.80                              

წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 22 5.00                   22.00                              -                     6.09                                

კვების ხარჯები 32 358.7 32.00                 358.70                            -                     46.76                              

სამედიცინო ხარჯები 0 7 -                     7.00                                -                     0.33                                

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 0 15 -                     15.00                              -                     -                                 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 5 70 5.00                   70.00                              -                     12.80                              

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯი
-                     

-                                 -                     -                                 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 255.20              432.5 255.20               374.41                            66.43                 17.52                              

პროცენტი -                   -                               -                   -                               

სუბსიდიები -                   -                               -                   -                               

გრანტები -                   1,262.50                       -                   20.80                           

სოციალური უზრუნველყოფა 0 40 -                   40.00                           -                   7.36                             

სხვა ხარჯები 10 75.1 10.00                75.10                           -                   1.13                             

დამტკიცებული გეგმა

დანართი №5ბ   (5.1.-.5.2)

დასახელება

 დაზუსტებული გეგმა საკასო შესრულება

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 

(01.04.2017 წ) მდგომარეობით

ათას ლარებში



II. არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.00                198.50                                    5.00                 262.50                          -                -                   4.77                             -             

ძირითადი აქტივები 5 198.5 5 262.5 0 0 4.77                             0

შენობა-ნაგებობები 0 151.0                                         -                     151.00                            -                     4.77                                

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5 42.5 5.00                   106.50                            -                     -                                 

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)                     -                   (36.72)                          

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.



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        181,300.72            190,480.72                            -                              -                              -   

დანამატი
                           -   

პრემია
                           -                              -                              -                              -   

სულ: 9180 0 0 0 181300.72 0 0 0  190,480.72                   -                     -                     -   

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ  (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 01.04.2017  

მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №6  (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                                      4,950.00                  4,950.00 

მივლინება ქვეყნის გარეთ                              -   

სულ: 0 4950 4950

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ მივლინებაზე 

გაწეული ხარჯების შესახებ  01.04.2017 -ის მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №7 (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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