
ძირითადი CPV
სავარაუდო 

ღირებულება
შესყიდვის საშუალება კვარტლები

ერთწლიანი/ 

მრავალწლიანი
შესყიდვის საფუძველი დაფინანსების წყარო

პრეისკურან

ტით
ორეტაპიანი

ალტერნატი

ული
ერთობლივი შენიშვნა

18300000 4000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

22100000 224 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

22100000 480 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

22400000 1650 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

22400000 265 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

22800000 410 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

30100000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

30200000 69.9 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

30200000 2556 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

31200000 500 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი .

31500000 336 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

32300000 1580 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

32400000 128 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

33700000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

38300000 165 გამ. შესყიდვა I, II, III 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

39200000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.07.18-მდე მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №1  (პუნქტი  -4.1.)



39700000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

39800000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

42900000 190 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

44600000 55 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

45400000 4887.59 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

50100000 15000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

50300000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

50500000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

50700000 700 გამ. შესყიდვა I, II, III 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

55100000 2465 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

60100000 4000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი CON170000115

64200000 12000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი

72300000 288 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი

79500000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

79600000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

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

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



98300000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

ბიუჯეტი   

სულ:
175004.49

03100000 2730 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

03200000 69856.6 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

09100000 31200 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები ბენზინი-პრემიუმი.  CON170000068

09100000 32100 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები
საწვავი ევროდიზელი აგს 

CON170000070

15100000 96925 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15200000 40210 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15300000 43725 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15400000 13140 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15500000 43390 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15600000 2120 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

15800000 28367 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15900000 6300 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

18100000 140 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

18200000 2485 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

18500000 9000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 წარმოამდგენლობითი ხარჯები საკუთარი სახსრები

18800000 2665 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

18800000 2300 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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



22100000 60 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

22400000 20000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

22800000 10000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

24400000 100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

24900000 240 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

30100000 10000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

30100000 10070 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები
საბეჭდი ქაღალდი: CON170000117 და  

CON180000003

30200000 6000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

30200000 7500 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

31200000 132 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

31400000 1500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

32300000 5500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

33700000 9980 ელ. ტენდერი II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

34300000 3000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

CON170000062 და  CMR180047748

CON170000058  და CMR180047796

CON170000087 და CMR180085336

CON170000109 და CMR

CON170000104  და CMR 

CON170000089 და CMR

35800000 65 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

37400000 160 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

37500000 40 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

37500000 86 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

38600000 849 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები



39100000 4244 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

39200000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

39500000 1023 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

39700000 15000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

39800000 11060 ელ. ტენდერი II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

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

42500000 13500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

42700000 9600 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

42900000 16150 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

44400000 1560 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

44800000 1452 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

45100000 169073 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

45300000 4800 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

50100000 20000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

50100000 15000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
საკუთარი სახსრები

50300000 8880 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

50500000 3000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

50700000 75000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

55300000 68000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

55300000 9000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 წარმოამდგენლობითი ხარჯები საკუთარი სახსრები



60100000 8000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

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

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

65300000 4800 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

65300000 10500 გამ. შესყიდვა I, II 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

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

66500000 12000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

71300000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

71600000 100 გამ. შესყიდვა I, II 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

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

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

72300000 3207.6 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

72300000 864 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები

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

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

ღონისძიება

საკუთარი სახსრები

72500000 1500 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

72600000 65280 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

75100000 3500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
საკუთარი სახსრები ტენდერების გამოქვეყნების საფასური

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

79100000 2000 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ექსკლუზივი საკუთარი სახსრები

79200000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები



79300000 21247 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

79400000 1500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 2 საკუთარი სახსრები

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

79600000 4995 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

79800000 7070 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

79800000 5999 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

79900000 9000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 წარმოამდგენლობითი ხარჯები საკუთარი სახსრები

80500000 10000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

90400000 2000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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

90900000 4890 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

92200000 4700 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

98300000 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

საკუთარი 

სულ:
1208800.2

22400000 2350 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  

19.12.2017 ხელშეკრულების N 83277257

55100000 19376.06 ელ. ტენდერი I, II 1 გრანტი/კრედიტი

2018 წლის"გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოება" (GIZ) 

გრანტის   სახსრებიდან. N1484

60100000 3365 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი-  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  

19.12.2017 ხელშეკრულების N 83277257

63500000 3400 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  

19.12.2017 ხელშეკრულების N 83277257

79500000 3500 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  

19.12.2017 ხელშეკრულების N 83277257

79500000 3500 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  

19.12.2017 ხელშეკრულების N 83277257



79900000 3365 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  

19.12.2017 ხელშეკრულების N 83277257

გრანტი   სულ: 38856.06

ერთად სულ: 1422660.75

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



ლარი აშშ დოლარი ევრო ლარი აშშ დოლარი ევრო

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონსოლიდირებული  ტენდერი 1793.84 659.93 საბიუჯეტო სახსრები

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

მაგთი
64.16 35.5 საბიუჯეტო სახსრები

სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი

ყვარლის სასწავლო ცენტრის დაცვის მომსახურება გ.  შ. (ექსკლუზივი) 69600 29000 საბიუჯეტო სახსრები

სს სილქნეტი ელ. საკომუნიკაციო მომსახურება თბილისის სასწავლო ცენტრში

გ.  შ. ნორმატიული და  (მთავრობის 

განკარგულება)  წლის 26.09.2012  

განკარგულების  #1805

2000.00 436.1 საბიუჯეტო სახსრები

112  
  სს სილქნეტი

112 სილქნეტის
გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 

სილქნეტ
200 72.5 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სი ტი პარკი
პარკირების მომსახურება -12 თვე, 2 ერთეული

 (ა/მ მოდელი: Ford Fiesta სახ.ნომრით OO-176-GG;

 ა/მ მოდელი:Scoda Octavia  სახ.ნომრით QQ850RR)

გ. შ. 100 100.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ჯეობიტი
კარტრიჯების დამუხტვა - 6 ერთეული, მოდელი: lemark  MX410  

10 K რესურსით
გ. შ. 720 720.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ომეგა  WIFI (უკაბელო ინერნეტის) როუტერი გ. შ. 128.00 128.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს მირა

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა (PMAT 12M/T წნევის რელე 3-12 ბარი, Pmat12m, 

დამცავი სარქველი გარე რელე ხრახნით, EV112)

გ. შ. 100 100.00 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  ქეთევან დვალი 45442180 - ყვარლის სასწავლო ცენტრის სარემონტო სამუშაოები გ. შ. 4887.59 4,887.59 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ ივანე ჯაფარაშვილი
50532100 - ელექტროძრავების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება ყვარლის სასწავლო ცენტრში
გ. შ. 625.00 625.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს პროგრესი 2002
50532100 - ელექტროძრავების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება თბილისში
გ. შ. 1300 1,300.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ქარდ სოლუშენ
მაგნიტური პლასტიკური ბარათები ჩიპით (საშვი) რაოდენობა -

205 ერთეული
გ. შ. 366.6 366.60 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ტრანს კომპანია
ტრანსპორტირების მომსახურება (მიმართულებები:  თბილისის- 

ყვარელი-თბილისი, 2 ავტომობილი)
გ. შ. 800 800.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კომპანია Geosm
LCD/TFT/PDA მონიტორის საწმენდი სითხე (მოცულობით -

125მლ) 30 ერთეული
გ. შ. 69.90 69.90 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კომპანია Geosm
თბილისის სასწავლო ცენტრისთვის საკანცელარიო ნივთები 

(დამაგრძელებელი 5 მეტრიანი, 5 შესაერთებლით)
გ. შ. 377.25 377.25 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კომპანია Geosm საკანცელარიო ნივთები (ნაგვის კონტეინერები) გ. შ. 55 55.00 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  დავით მერაბიშვილი მაცივრების და წყლის ტუმბოს შეკეთება გ. შ. 1125 1,125.00 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  დავით მერაბიშვილი
ცენტრის ვიდეოკონტროლის/კამერების შეკეთება, შენობის გარე 

პერიმეტრზე 
გ. შ. 600.00 600.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ეკოლაინი
 არასაოჯახო დანიშნ. მტვერსასრუტების ნაწილები- მტვერ 

სასრუტის  ჩანთა (ტომარა)                                                                          
გ. შ. 190 190.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კაულინ ჯორჯია
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სერვირების განახლება  

(სამზარეულოსთვის თეფშები; კოცზები, ჯამები)
გ. შ. 1492 1,492.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სუპერი
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სერვირების განახლება 

სამზარეულოსთვის (45 შეკვრა წვენის და 30 ცალი ვისკის ჭიქა)
გ. შ. 430.5 430.50 საბიუჯეტო სახსრები

შპს დიკა
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სერვირების განახლება 

სამზარეულოსთვის (20 ცალი დოქი)
გ. შ. 259.00 259.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საოჯახო სახლი
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სერვირების განახლება 

სამზარეულოსთვის (გრაფინი, ჭიქები, საფერფლე))
გ. შ. 761 761.00 საბიუჯეტო სახსრები

     შპს თბილისის ბიზნეს სახლი თარგმნელობითი მომსახურება გ. შ. 4940 1,813.18 საბიუჯეტო სახსრები

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს.  ტენდერი 11000 3,009.54 საბიუჯეტო სახსრები

დანართი №2 (პუნქტი 4.2.)

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში  01.07.2018 -მდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების ღირებულება გადარიცხული თანხები 

დაფინანსების წყარო შენიშვნა

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


112                             
შპს მაგთიკომის 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება
გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 

მაგთი
735.00 142.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სმართ ჰაუს ენდ ოფის  2 დინამიკი ხმამაღლამოლაპარაკე გ. შ. 1380 1,380.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სმართ ჰაუს ენდ ოფის  2 დინამიკი ხმამაღლამოლაპარაკის დასადგამი გ. შ. 200 200.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საქართველოს ლიფტების 
კომპანია

ლიფტის მომსახურება (ელექტრო სისტემის რეგულირება) გ. შ. 200 200.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს RSG Goods & Services
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სასტუმროსთვის ერთჯერადი 

ჰიგიენის საშუალებები (შამპუნი, დუშგელი, საპონი)
გ. შ. 600.00 600.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ლედმონ სარეკლამო მასალა ბანერი -აბრამონტაჟით გ. შ. 1650 1,650.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ტრანს კომპანია
ტრანსპორტირების მომსახურება (მიმართულება: თბილისი-

ყვარელი-თბილისი) 2 მანქანა
გ. შ. 800 800.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ლუქს ენერგია ეკო ნათურები სულ 100 ც გ. შ. 336 336.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ევროტექ.სერვისი კერხელის მანქანის სარეცხი აპარატის შეკეთება გ. შ. 290.00 290.00 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ მაკა ორაგველიძე
ნაბეჭდი წიგნების შესყიდვა (ინგლისური ენის კურსის 

ფარგლებში English File Third Edition სახელმძღვანელო)
გ. შ. 480 480.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ოემ გრუფ 2 პრინტერი lexmark mx410 გ. შ. 2556 1,704.00 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ მაკა ორაგველიძე ინგლისური ენის სახელმძღვანელო -17 ცალი გ. შ. 224 224.00 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  ივანე ჯაფარაშვილი
კონდიცირების მომსახურება (გათბობიდან  გაგრილების 

სისტემაზე გადასვლის უზრუნველყოფა)
გ. შ. 500.00 500.00 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ გიორგი ქემაშვილი
ყვარლისს ასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის ელექრონული 

სასწორი - 3 ცალი 
გ. შ. 165.00 165.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ომეგა
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სამზარეულოსთვის მიქსერი -3 

ცალი, 
გ. შ. 567.00 567.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სანნა მაღაზია იუსკი
"მსოფლიო რბენა - სიცოცხლის ფრთები" 6 მაისის ღონისძიების 

ფარგლებში საჩრდილობლები/ტენტების შეძენა
გ. შ. 65 65.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ლედმონ სარეკლამო 

კომპანია

ბრენდირებული პვხს ჩარჩო (6 მაისის მარატონი კახეთში 

„მსოფლიო რბენა-სიცოცხლის ფრთები“)
გ. შ. 160 160.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ფლაგ არტი

ბრენდირებული დროშა- სადროშე ბადეზე           100X150 სმ (6 

მაისის მარატონი კახეთში „მსოფლიო რბენა-სიცოცხლის 

ფრთები“)

გ. შ. 65 65.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს N 1
ბრენდირებული ბუშტი 100 ცალი  (6 მაისის მარატონი კახეთში 

„მსოფლიო რბენა-სიცოცხლის ფრთები“)
გ. შ. 40 40.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ევროტექ.სერვისი მტვერსასრუტის  შეკეთება (მწარმოებელი - კერხერი) გ. შ. 30 30.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ბრიკო კავკასუსი ჰაერის გამწმენდი არომატიზატორი ავტომანქანისთვის გ. შ. 112 112.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ეკოკემიკა სერვის ჯგუფი 
ავტომობილის უკონტაქტო სარეცხი/სავლები ხსნარები 5 ცალი 

მოცულობით 20 კგ 
გ. შ. 325 325.00 საბიუჯეტო სახსრები

World Vision International-ის 

ფილიალი საქართველოში

ტრენერთა ტრენინგის 30 საათიანი მოდულის შესყიდვა , 5 

სამუშაო დღე
გ. შ. 1200 0.00 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კომპანია Geosm საკანცელარიო ნივთები (ფერადი წებოვანი სანიშნი ფურცლები) გ. შ. 410 0.00 საბიუჯეტო სახსრები

117074.84 59448.59

შპს ჯი-თი მოტორსი
 ავტომობილის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 

(სახელმწიფო ნომრით LG494GL, მოდელი Suzuki)

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  

21.01.2011 წლის მთავრობის 

დადგენილება  N26

1608.29 689.64 საკუთარი სახსრები

შპს ჯი-თი მოტორსი
ავტომობილის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 

(სახელმწიფო ნომრით OO176GG, მოდელი Ford Fiesta)

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  

21.01.2011 წლის მთავრობის 

1203.57 690.27 საკუთარი სახსრები

შპს ისო კონსალტინგ   ხარისხის უზრუნველყოფა - ISO 9001:2015 სერთიფიკატი ე.ტ 1500.00 0.00 საკუთარი სახსრები

შპს მედია თვალი მედიამონიტორინგისა და საინფორმაციო მომსახურება ე. ტ (ერთობლივი ) 2880 720.00 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

სს სადაზღვევო კომპანია ალფა 
ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

დაზღვევა (6 ერთეული)
ე. ტ (ერთობლივი ) 3000.30 756.24 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს დი დი ბი ჯორჯია 79340000 - სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურებები ე. ტ (ერთობლივი ) 21246.625 3259.48 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

სულ საბიუჯეტო

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


შპს SHOWTIME -შოუთაიმი  
79952000 - ღონისძიებების ორგანიზება პროექტის 
,,ევროკავშირის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ 
ტრენინგის მონაწილეებისათვის ქეითერინგული მომსახურება

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) 

კანონის მე-10' მუხლის მე-3 პუნქტის 

`ვ~ ქვეპუნქ

1,500.00 1500.00 საკუთარი სახსრები

შპს ვერა 2005

79952000 - ღონისძიებების ორგანიზება 01ივნისს, ბავშვთა 
დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, სსიპ 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ,,გოგონათა კლუბის“ 
პროექტისთვის ჩატარებული ტრენინგების დახურვაზე

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი ) 

კანონის მე-10' მუხლის მე-3 პუნქტის 

`ვ~ ქვეპუნქ

1,299.00 1299.00 საკუთარი სახსრები

სსიპ საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამით სარგებლობის 

უფლება  (60 მომხმარებელი)

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)    

განკარგულების საფუძველზე და 

23.03.2012  N496

10000.00 2499.99 საკუთარი სახსრები

სსიპ "სმართ ლოჯიქი" (SMART 

LOGIC)

ტექნიკური კომპიუტერული უზრუნველყოფა და ინტერნეტ 

მომსახურება (IT მხარდაჭერა)

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)2012 

წლის 14 მაისის N929 

განკარგულების საფუძველზე

65280 16320.00 საკუთარი სახსრები

სს სილქნეტი ინტერნეტის მომსახურება ყვარლის სასწავლო ცენტრში

გ.  შ. ნორმატიული და (მთავრობის 

განკარგულება)  წლის 26.09.2012  

განკარგულების  #1805

4998.00 1249.50 საკუთარი სახსრები

შპს საქართველოს ფოსტა საფოსტო და საკურიერო მომსხურება  1 ვიზიტიანი

გ.  შ.  კანონ. გათვალისწ.სხვა 

შემთხვევა (გარდა ზემოთ 

ჩამოთვლილისა) 

1000 202.50 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო
ბენზინი პრემიუმი, მოცულობით1500  ლიტრი   (ოქტანობა 

არანაკლებ 95)
კონს.  ტენდერი 31200.00 5580.68 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო
საწვავი - დიზელი  (Efix EURO Diesel, ევროდიზელი) 

მოცულობით 1000 ლიტრი   (არაუმეტეს 10PPM)
კონს.  ტენდერი 32100 3873.45 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის ხორცის პროდუქტების შესყიდვა
ე.ტ 78247.50 16083.60 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგების მონაწილეებისათვის 

რძის პროდუქტების შესყიდვა 
ე.ტ 36997.5 6459.08 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის პროდუქციის შესყიდვა 

(მჟავეულობისა, მურაბები)

ე.ტ 41860.00 6246.60 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის პროდუქციის შესყიდვა (პური, 

ცომეული და სუნელები)

ე.ტ 28366 4226.80 საკუთარი სახსრები

შპს ჯი-ენ-ჯი კომპანი (LTD GNG 

COMPANY) 

ტრენინგის მონაწილეთათვის გასაცემი სერტიფიკატების ბეჭდვა 

(მოუცლობა - 10 000  ცალი)
ე.ტ 5999.00 675.51 საკუთარი სახსრები

სს სილქნეტი  
სატელევიზიო და რადიომომსახურებები  ყვარელის სასწავლო 

ცენტრში 
გ. შ. 4238.75 1033.56 საკუთარი სახსრები

შპს ჩოფ შოფ 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის პროდუქციის შესყიდვა 

(თევზეული)

ე.ტ 5999.00 4793.67 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის პროდუქციის შესყიდვა (ზეთები)
ე.ტ 9298 616.20 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

უალკოჰოლო სასმელების შესყიდვა
ე.ტ 6300.00 1026.00 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის პროდუქციის შესყიდვა (კვერცხი 

და თაფლი)

გ. შ. 2730 566.96 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის პროდუქციის შესყიდვა (ფქვილი)
გ. შ. 2120.00 370.00 საკუთარი სახსრები

შპს ჯი-თი მოტორსი
ავტოსატრანსპორტო საშუალების Ford Fiesta, სახ. ნომრით SQQ-

054, მომსახურების შესყიდვა (ხელშეკრულებები: ს-073 23.06.14;  

ბ-035 16.02.15; ბ-049;  23.03.16 ;ს-021  6.02.17; ს-041  25.04.17)

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  

21.01.2011 წლის მთავრობის 

დადგენილება  N26

5000 1172.10 საკუთარი სახსრები

შპს ვისოლ ავტო ექსპრესი
ცენტრის ავტომობილებისთვის ანტიფრიზის-ყინვა გამძლე 

სითხის შეძენა (მოცულობა - 30 ლიტრი)
გ. შ. 240.00 240.00 საკუთარი სახსრები

შპს ფუდ მარტი
ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგის მონაწილეებისთვის 

კვებითი მომსახურებისთვის პროდუქციის შესყიდვა 

(ბოსტნეული და ხილი)

ე.ტ 55884 13806.00 საკუთარი სახსრები

შპს პრიმო 
თბილისის სასწავლო ცენტრის ტრენინგის მონაწილეთა კვებითი 

მომსახურების შესყიდვა (ლანჩი -2000 მონაწილეზე, ხოლო 

ყავა/ჩაი - 2500 მონაწილეზე) 

ე.ტ 35500.00 20646.00 საკუთარი სახსრები



შპს მაქსსერვისი 

ცენტრის ავტომობილებისთვის მომსახურება/სერვისი (1. SKODA 

OQTAVIA   2012 გწ;   სახ. ნომერი - QQ-850-RR   2.VOLKSWAGEN 

CRAFTER  -2012 გწ; სახ ნომერი HCH-131;  3. Hyundai  van H1, გწ 

2013 სახ ნომერი AA-868-GG 

ე.ტ 20000 1864.00 საკუთარი სახსრები

 შპს გამომცემლობა სამშობლო

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა 

(შავ-თეთრი ბეჭდვა A4 ფორმატი 350000 გვერდი;  ფერადი 

ბეჭდვა A4 ფორმატი 500 გვერდი; აკინძვა A4 ფორმატი 150 ცალ 

ეგზემპლიარზე 

ე.ტ 7070.00 878.34 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი
ავტომობილისთვის ზამთრის საბურავების შესყიდვა (კრაფტერი 

სახელმწიფო ნომრით HCH-131, შესყიდვის მოცულობა 2 

ერთეული (მახასიათებლები -195/75 R16C)

კონს.  ტენდერი 240 240.00 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი
ავტომობილისთვის ზამთრის საბურავების შესყიდვა (Scoda 

Octavia, სახელმწიფო ნომრით - QQ850RR, რაოდენობა -4 

ერთეული, მახასიათებლები - R16 205/55))

კონს.  ტენდერი 378.52 378.52 საკუთარი სახსრები

შპს ვერტექსი ყვარლის სასწავლო ცენტრის მიწის გამაგრებითი სამუშაოები ე.ტ 166070 91968.23 საკუთარი სახსრები

შპს დიკა
ყვარლის სასწავლო ცენტრის სტუმრებისთვის ერთჯერადი 

პროდუქციის შესყიდვა (2000 ცალი ჩუსტი)
გ.  შ. 2300.00 2300.00 საკუთარი სახსრები
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შპს ტექ ფოტოაპარატის დამატებითი განათება გ.  შ. 849.00 849 საკუთარი სახსრები

შპს კომპანია GEOSM  

საკანცელარიო 30100000 - საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

ე.ტ 2969 2969 საკუთარი სახსრები

შპს კომპანია GEOSM  

საკანცელარიო  22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა 

ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

ე.ტ 7399.00 7399 საკუთარი სახსრები

ს/ს ტრანსსერვისი
ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირება (მოდელი:Volkswagen 

crafter, სახელმწიფო ნომერი HCH-131)

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10' მუხლის მე-3 პუნქტის 

,,ზ'' ქვეპუნქტის თანახმად 01.12. 

2017 წლი N522

100.00 100.00 საკუთარი სახსრები

 შპს იმედი 
ყვარლის სასწვლო ცენტრის სტუმრებისთვის ბილიარდის 

აქსესუარების შესყიდვა (კია)
გ.  შ. 160 160.00 საკუთარი სახსრები

 შპს იმედი 
ყვარლის სასწვლო ცენტრის სტუმრებისთვის გასართობი 

საშუალებების შესყიდვა (ბილიარდის ცარცი; კიას ბუნიკები; 

ნარდი)

გ.  შ. 86.00 86.00 საკუთარი სახსრები

შპს სუპერ ტვ
თბილისის სასწავლო ცენტრის სატელევიზიო და 

რადიომომსახურება (2 წერტილი)
გ. შ. 292 77.00 საკუთარი სახსრები

ს.ს თელასი
ახალი კვების წყაროზე მიერთების ღირებულების 50% 

(სიმძლავრე - 50-80 კვტ)

გ. შ. (ნორმატიული) სემეკი 2008 

წლის 18 სექტემბრის N20 

დადგენილების მე-26 მუხლის 

შესაბამისად

5250.00 10500.00 საკუთარი სახსრები

სსიპ “სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო“ 
ტენდერის გამოქვეყნების საფასური

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10' მუხლის მე-3 პუნქტის 

,,ზ'' ქვეპუნქტის თანახმად

3000 1225.00 საკუთარი სახსრები

შპს ნექსტ + 5 ლიტრიანი ბალონი ბალახის გასაქრობად გ. შ. 100.00 100.00 საკუთარი სახსრები

შპს სადეზინფექციო 
სპეციალური სამსახური

დეზინფექციასა და დეზინსექციასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები -დეზინსექცია,დერატიზაცია
გ. შ. 4890 1630.00 საკუთარი სახსრები

შპს გოლდ დიზაინი
ცენტრის არქივში, საარქივო დოკუმენტებისთვის რკინის 

სტელაჟები
გ. შ. 4244.00 4244.00 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი
ავტომობილის შეკეთების მომსახურება (მოდელი: Ford Fiesta - 

სახელწმიფო ნომერი OO176GG)

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და  

21.01.2011 წლის მთავრობის 

დადგენილება  N26

4500 1620.75 საკუთარი სახსრები

შპს 404
 სანტექნიკის მომსახურება (საკანალიზაციო მილების წმენდის 

სამუშაოები)
გ. შ. 425.00 425.00 საკუთარი სახსრები

 შპს პენსან ჯორჯია 150 შეკვრა პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი კონს.  ტენდერი 945.00 945.00

შპს ჯეობიტი   კარტრიჯების დამუხტავ ე.ტ 8,065.00 1749.00

თეგეტა მოტორსი
8 ზაფხულის საბურავი R15x195x60  ფორდ ფიესტა OO-176-GG 

და SQQ-054. 
კონს.  ტენდერი 576.00 576.00

შპს პანორამა-Panorama 36 ცალი სახელიანი ფირფიტა-აბრა გ. შ. 360.00 360.00

სსიპ საქართველოს  

საკანონმდებლო მაცნე
მაცნეს 1 იუზერი მონაცემთა მომსახურება

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს 

კანონის 10' მუხლის მე-3 პუნქტის 

,,ზ'' ქვეპუნქტის თანახმად

288 288.00

ფ/პ გივი გორდაშვილი სამღებრო სამუშაოები თბილისში კედლის შეღებვა გ. შ. 500 500.00

შპს ელიტელი 3 ცალი სარეცხი/საშრობი მანქანა ე.ტ 9495 9495.00

ს/ს საქართველოს ბანკი საბანკო და საინვესტიციო მომსახურებები გ.  შ. 1000 0.00

შპს ტრანს კომპანია  ტრანსპორტით მომსახურება ყვარელი თბილისი ყვარელი ე.ტ 6400 2400.00

შპს ომეგა  4 ცალი კოლონური კონდენციონერი ე.ტ 12796 12796.00

შპს იუ–ჯი–თი
2 ცალი HP-მოდელის სტანდარტული პერსონალური მაგიდის 

კომპიუტერი 3 წლიანი გარანტით
კონს.  ტენდერი 2378 2378.00

შპს გარდერობი
მიმტანების და დამლაგებლების ჟილეტი, შარვალი ხალათი 

მაისური
გ. შ. 2485 2485.00

შპს ლედმონ სარეკლამო 

კომპანია
20 ცალი სახელიანი ფირფიტა-აბრა გ. შ. 1200 1200.00

შპს ტექ თოკი საბუქსირე  RING RCT1540 გ. შ. 198 198.00

შპს ტექ
შემაერთებელი კაბელები -კლემების დამაგრძელებელი RING 

RBCO60
გ. შ. 132 132.00
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 შპს SKY GROUP 
50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება,  ტექნიკური და 

საზედამხედველო   მომსახურებa
ე.ტ 75000 0.00

საფრანგეთის საელჩო 

საქართველოში   (საქართველოს 

ფრანგული ინსტიტუტი)

ფრანგული ენა სატრენინგო ე.ტ 9650 0.00

შპს სნოუ კომპანი ნაგვის პარკები და ცელოფნები 4985 4985.00

შპს სნოუ კომპანი 39200000 - ავეჯის აქსესუარები: ცოცხები,ჯაგრისები... 942.5 942.50

შპს სნოუ კომპანი ქსოვილის ნივთები -საწმენდი  ტილოები 825 825.00

შპს სნოუ კომპანი ერთჯერადი სამუშაო ხელთათმანები 140 140.00

შპს სნოუ კომპანი ერთჯერადი ჩუსტები-ფლოსტები 2662.5 2662.50

ფ/პ არსენ ბოკერია

65300000 - ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები გ. შ. 4800 4800.00

შპს ტრანსკავკასიური 

სადისტრიბუციო კომპანია
1 ცალი ტყვიამჟავური აკუმულატორი გ. შ. 165 165.00

შპს სკს

საფოსტო და საკურიერო მომს  ნიდერლანდების სამეფოში 
დოკუმენტაციის-ხელშეკრულების და მიღება ჩაბარების  
გაგზავნა  ,, ადამიანის უფლებათა სახელმძღვანელო 
პროკურორებისათვის“ 

გ. შ. 120 120.00

შპს აკვალაინი  205124435 2 ცალი  აუზის საწმენდი რობოტი ყვარლისთვის ე.ტ 6730 6730.00

 შპს პენსან ჯორჯია 1250 ცალი უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი კონს.  ტენდერი 9125 9125.00

სსიპ საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე

სს სოკარ ენერჯი

ჯორჯიასათვის შრომის სამართლის შესახებ ჩასატარებელი

ტრენინგის ფარლგებში 20  ცალი შრომის კოდექსი

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  

19.03.15  N598
60 60.00

შპს კრიალა 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები ე.ტ 9530 953.00

შპს ლა ბელა 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია ე.ტ 9696 9696.00

შპს პრიმო 
თბილისის სასწავლო ცენტრის სტუმრებისათვის კვების 
შესყიდვა (1850 კაცზე ლანჩი და 2500 ყავა-შესვენება 

ე.ტ 31000 0.00

 შპს ეკოლაინი    
 42999000 - არასაოჯახო დანიშნულების მტვერსასრუტები და 
იატაკის საპრიალებლები 

ე.ტ 7750 7750.00

შპს აქვა გეო
ტრენინგის მონაწილეთათვის სასმელი წყალის შესყიდვა - 
19600 ბოთლი

გ. შ. 4900 0.00

952817.06 329383.03

შპს თრეველლაბი
გადახდისუუნარობის მენეჯმენტის თემაზე გერმანელი 

ექსპერტების ავიაბილეთი ღირებულება (Ulrich Nehrig და 

Christian Graf von Brockdorff)

გ.შ 3400.00 3400

"გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოებას" (GIZ) გრანტი

ფინანსთა სამინისტროში 

დარეგისტრირებულია   
№1369; 17.05.2017

 სს ბორჯომი ლიკანი 
ინტერნეიშენალი

სასტუმროს მომსახურების შესყიდვა ბორჯომში ე.ტ. 19376.06 19376.06

შპს ნიუტონი  ბრენდირებული სარეკლამო მასალა გ.შ 2350.00 2350

შპს ტრანს კომპანია
 ტრანსპორტირების მომსახურება (მიმართულებები:  თბილისის- 

ბორჯომი-თბილისი)
გ.შ 3365 3365

შპს კონფერენს სისთემ
გადახდისუუნარობის მენეჯმენტის ტრენინგის ფარგლებში 

სინქრონული თარგმანის შესყიდვა
გ.შ 3500.00 3500

"გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოებას" (GIZ) გრანტი

ფინანსთა სამინისტროში 

დარეგისტრირებულია   
№1450; 20.10.2017

31991.06 31991.06

1101882.96 420822.68

გრანტი

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.

გ. შ.

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 1,885                         1,900                                      -              1,815               1,900                            29                  788                  743                               29               

I. შემოსავლები 1,885                         1,900                                      -              1,815               1,900                            29                  788                  743                               29               

საბიუჯეტო ასიგნებები 1,885                         1,815               -                               -                 788                  -                               -              

საკუთარი შემოსავლები 1,900                                      -                   1,900                            -                 -                   743                               -              

მათ შორის:

გაწეული მომსახურებიდან -                             1,860                                      -                   1,860                            -                 -                   710                               -              

დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები -                             40                                           -                   40                                 -                 -                   32                                 -              

სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               -              

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები -                             -                                          -                   -                               -                 -                   1                                   -              

კურსთა შორის სხვაობა -                   -                               -                   -                               

გრანტები 29                  29               

II. არაფინანსური აქტივების კლება

III. ფინანსური აქტივების კლება

IV. ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები 1,885                         2,476                                      1,815               2,792                            159                788                  776                               159             

I. ხარჯები 1,880                         2,231                                      1,810               2,534                            159                783                  630                               159             

შრომის ანაზღაურება 870                            74                                           870                  74                                 -                 371                  -                               -              

თანამდებობრივი სარგო 870                            55                                           862                  74                                 -                 371                  -                               -              

წოდებრივი სარგო -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               

პრემია -                             19                                           -                   0                                   -                 

დანამატი -                             -                                          8                      -                               -                 

ჰონორარი -                             -                                          -                   -                               -                 

კომპენსაცია -                             -                                          -                   -                               -                 

საქონელი და მომსახურება 1,010                         1,852                                      940                  1,620                            145                412                  547                               145             

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 522                            370                                         522                  370                               112                228                  147                               112             

მივლინება 30                              3                                             30                    3                                   -                 11                    1                                   -              

ოფისის ხარჯები 157                            413                                         153                  371                               -                 54                    165                               -              

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3                                27                                           3                      22                                 -                 -                   3                                   -              

კვების ხარჯები 32                              472                                         2                      382                               -                 -                   132                               -              

სამედიცინო ხარჯები -                             9                                             -                   6                                   -                 -                   2                                   -              

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები -                             9                                             -                   6                                   -                 0                      2                                   -              

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 6                                67                                           6                      78                                 4                    2                      39                                 4                 

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯი
-                             

-                                          
-                   

-                               -                 -                   -                               -              

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 260                            483                                         224                  383                               29                  117                  56                                 29               

პროცენტი -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               -              

სუბსიდიები -                             -                                          -                   -                               -                 -                   -                               -              

გრანტები -                             190                                         -                   725                               15                  -                   70                                 15               

სოციალური უზრუნველყოფა -                             30                                           -                   30                                 -                 -                   9                                   -              

სხვა ხარჯები -                             85                                           -                   85                                 -                 -                   3                                   -              

II. არაფინანსური აქტივების ზრდა 5                                245                                         5                      259                               -                 5                      147                               -              

ძირითადი აქტივები 5                                245                                         5                      259                               -                 5                      147                               -              

შენობა-ნაგებობები -                             190                                         -                   204                               -                 -                   102                               -              

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5                                50                                           5                      50                                 -                 5                      44                                 -              

სხვა ძირითადი აქტივები -                             5                                             -                   5                                   -                 -                   -                               

მატერიალური მარაგები

ფასეულობები

არაწარმოებული აქტივები

III. ფინანსური აქტივების ზრდა

IV. ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება -                             (576)                                        -              -                   (892)                             (131)               -                   (34)                               

დანართი №5ბ

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 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 

01.07.2018 წლის მდგომარეობით

ათას ლარებში

 დამტკიცებული გეგმა 



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       10,200.00        10,200.00          177,314.63        173,692.21               187,514.63                183,892.21                            -                              -   

დანამატი
                           -   

პრემია
                               -                                   -                              -                              -   

სულ: 10200 10200 0 0 177314.63 173692.21 0 0               187,514.63               183,892.21                            -                              -   

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ  შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 01.07.2018 წლის  

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                                    11,320.00                11,320.00 

მივლინება ქვეყნის გარეთ                                         614.05                     614.05 

სულ: 0 11934.05 11934.05

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ მივლინებაზე 

გაწეული ხარჯების შესახებ  01.07.2018 წლის 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.


	დანართი 4.1. .pdf (p.1-8)
	დანართი 4.2..pdf (p.9-14)
	დანართი N5ბ.pdf (p.15)
	დანართი N6.pdf (p.16)
	დანართი N7.pdf (p.17)

