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ვი
შენიშვნა

15800000 200 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

22100000 132 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

22100000 28 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

22100000 224 გამ. შესყიდვა II, III 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 46.15 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

30100000 500 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 1704 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად 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 150 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

33700000 600 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

39200000 4555.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

39700000 1231 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

39800000 489.9 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

39800000 740 გამ. შესყიდვა 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

44800000 2904 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

50100000 100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1

განსაზღვრული 

წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

50300000 1320 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

50500000 3660 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

55300000 1998.95 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

60100000 1600 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

64200000 12000 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 სახელმწიფო ბიუჯეტი CON170000034

დანართი №1  (პუნქტი  -4.1.)

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.01.18-დან  01.01.2019-მდე მდგომარეობით

ლარებში



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

დადგენილი 

გადასახდელები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

72100000 800 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

72300000 10 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

79300000 348 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

79500000 4940 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

79600000 10 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

80500000 3100 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

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

98300000 100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი

ბიუჯეტი   სულ: 134472.99

03100000 3480 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

03200000 66729.7 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 84258 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15200000 32167 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15300000 44512.6 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15400000 9298 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15500000 40604.5 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15600000 3320 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

15800000 30516 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

15900000 6930 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 500 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

22100000 700 გამ. შესყიდვა IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი სახსრები

22400000 33000 ელ. ტენდერი IV 1 საკუთარი სახსრები

22400000 6070 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

22800000 7399 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

24300000 255 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად 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 2969 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

30100000 11249.9 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები
საბეჭდი ქაღალდი: CON170000117 და  CON180000003

CON170000039  კარტრიჯები

30200000 100 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

30200000 387.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

30200000 3750 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები
2  ცალი - კომპიუტერი და 1 ცალი -ლეპტოპი CON170000076  

და CON170000077

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

31400000 165 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები



31500000 58.9 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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

33700000 9530 ელ. ტენდერი II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

34300000 100 გამ. შესყიდვა III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

34300000 3330 კონს. შესყიდვა IV 1 საკუთარი სახსრები

CON180000008

CON180000012

CON180000020

CON180000015

CON180000010

34300000 1852.52 კონს. შესყიდვა I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

CON170000062 და  CMR180047748

CON170000058  და CMR180047796

CON170000087 და CMR180085336

CON17000095 და  CMR180130001

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 ბილიარდის ჯოხი

37500000 133.4 გამ. შესყიდვა II, III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები
ახალი წლის დეკორაციები (ნაძვის ხის განათება და 

სათამაშოები)

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

სტელაჟი დამზადება მონტაჟით: ასაწყობ-დასაშლელი 

კონსტრუქცია, ლითონის ფურცლებით და კუთხურებით, 

დაფარული პლასტმასის პოლიმერით (6 მეტრიანი სიგრძის, 3.62 მ 

სიგანის და  2.5 მ სიმაღლის ოთახისთვის 132 ცალი ტევადობის 

თარო)

39200000 64.9 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

39200000 942.5 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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

39700000 9495 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

39800000 9696 ელ. ტენდერი II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

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

42500000 12796 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები
ყვარლის/თბილისის სასწავლო ცენტრისთვის 4 ცალი 

კოლონური კონდენციონერი

42700000 9600 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები 2 ერთეული სარეცხის მანქანა

42900000 14480 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები
ხალიჩის კერხერი, კერხერის აპარატი, 2 ცალი აუზის 

საწმენდი დოლფინი

44200000 220 გამ. შესყიდვა III 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

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

45100000 169073 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები
ყვარლის სასწავლო ცენტრის მიწის გამაგრების 

სამუშაოები

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

45400000 190 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

45400000 500 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

48700000 250 გამ. შესყიდვა III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

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 8065 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

50500000 300 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

50700000 82500 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ზედამხედველობა

55300000 20845 ელ. ტენდერი III, IV 1 საკუთარი სახსრები
თბილისის სასწავლო ცენტრის ტრენინგების 

მონაწილეთათვის კვებითი მომსახურება

55300000 900 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები
საკუთარი სახსრები

55300000 66345 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

60100000 13400 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები



63500000 2690.8 გამ. შესყიდვა IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

63700000 250 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

64100000 1128 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

64200000 40 გამ. შესყიდვა IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

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 4000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

71300000 4000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი სახსრები
ცენტრის მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული 

უძრავი ქონების შეფასება (ბორჯომი გურჯაანი, ყვარელი 

და ზუგდიდი)

71600000 500 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 დოკუმენტბრუნვის ელ სისტემაში ჩართვა ,,დეს"-ი

72300000 2880 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 საკუთარი სახსრები

72300000 288 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 150 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

73100000 1669.7 გამ. შესყიდვა IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი სახსრები

75100000 250 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
სახელმწიფო შესყიდვის ფარგლებში, 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 500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები

79600000 500 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 4000 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯები
საკუთარი სახსრები

80500000 8360 ელ. ტენდერი IV 2 საკუთარი სახსრები

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

90400000 425 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

92500000 6553 გამ. შესყიდვა III, IV 1
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელები

საკუთარი სახსრები

98300000 150 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 ზღვრების შესაბამისად საკუთარი სახსრები ქიმწმენდა



საკუთარი სულ: 1160937.92

22400000 2350 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  19.12.2017 

ხელშეკრულების  N83277257

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  N83277257

63500000 3400 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  19.12.2017 

ხელშეკრულების  N83277257

79500000 3500 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  19.12.2017 

ხელშეკრულების  N83277257

79500000 3500 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  19.12.2017 

ხელშეკრულების  N83277257

79900000 3365 გამ. შესყიდვა I, II 1 ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი
გრანტი  GIZ  ხაზინის კოდი N1484  19.12.2017 

ხელშეკრულების  N83277257

გრანტი   სულ: 38856.06

ერთად სულ: 1334266.97

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

ტერიტორიული ორგანო - ყვარლის 

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

სს სილქნეტი
ელ. საკომუნიკაციო მომსახურება 

თბილისში # 7662

გ.  შ. ნორმატიული და  (მთავრობის 

განკარგულება)  წლის 26.09.2012  

განკარგულების  #1805

1104.82 1032.92 საბიუჯეტო სახსრები

112  

  სს სილქნეტი
112 სილქნეტის გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 სილქნეტ 200 174 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სი ტი პარკი

სითიპარკი     12 თვე.

 Ford Fiesta   სახ.ნომრით OO-176-GG;

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

შპს ჯეობიტი
6 კარტრიჯის დატენვა დამუხტვა  lemark  

MX410  10 K რესურსით
გ. შ. 720 720 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ომეგა
 WIFI-ის (უკაბელო ინერნეტის) 

როუტერი
გ. შ. 128 128 საბიუჯეტო სახსრები

შპს მირა რელე გ. შ. 100 100 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  ქეთევან დვალი
ყვარლის სასწავლო ცენტრის 45442180 - 

სარემონტო სამუშაოები 
გ. შ. 4887.59 4887.59 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  ივანე ჯაფარაშვილი

50532100 - ელექტროძრავების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება ყავრლის 

სასწავლო ცენტრში

გ. შ. 625 625 საბიუჯეტო სახსრები

შპს პროგრესი 2002

50532100 - ელექტროძრავების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება -თბილისის 

სასწავლო ცენტრი

გ. შ. 1300 1300 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ქარდ სოლუშენ
მაგნიტური  პლასტიკური ბარათები 

ჩიპით
გ. შ. 366.6 366.6 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ტრანს კომპანია
ტრანსპორტირების მომსახურება 

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

შპს კომპანია Geosm
LCD/TFT/PDA მონიტორის საწმენდი 

სითხე 125მლ 30 ცალი
გ. შ. 69.9 69.9 საბიუჯეტო სახსრები

დანართი №2 (პუნქტი 4.2.)

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში  01.01.18-დან  01.01.2019- მდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების ღირებულება გადარიცხული თანხები 

დაფინანსების წყარო შენიშვნა
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შპს კომპანია Geosm
დამაგრძელებელი 5-იანი ქსელის 

დამცავი 5მ
გ. შ. 377.25 377.25 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კომპანია Geosm ნაგვის კონტეინერები გ. შ. 55 55 საბიუჯეტო სახსრები

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

ფ/პ  დავით მერაბიშვილი დაცვის სისტემის გარე კამერის შეკეთება გ. შ. 600 600 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ეკოლაინი

 არასაოჯახო დანიშნ. მტვერსასრუტების 

ნაწილები- მტვერსასრუტის  ჩანთა-

ტომარა                                                                          

გ. შ. 190 190 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კაულინ ჯორჯია

ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

სამზარეულოს აქსესუარები თეფშები; 

კოცზები, ჯამები

გ. შ. 1492 1492 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სუპერი
ყვარლის სასწავლო ცენტრის  - 45 შეკვრა 

წვენის და 30 ცალი ვისკის ჭიქა
გ. შ. 430.5 430.5 საბიუჯეტო სახსრები

შპს დიკა
ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

სამზარულოს ინვენტარი - 20 ცალი დოქი
გ. შ. 259 259 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საოჯახო სახლი

ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

სამზარულოს ინვენტარი გრაფინი, 

ჭიქები, საფერფლე

გ. შ. 761 761 საბიუჯეტო სახსრები

     შპს თბილისის ბიზნეს სახლი თარგმნელობითი მომსახურება გ. შ. 4940 2613.74 საბიუჯეტო სახსრები

შპს მაგთიკომი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება კონს.  ტენდერი 11000 8522.94 საბიუჯეტო სახსრები

112                             

შპს მაგთიკომის 
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება გ. შ.  (ნორმატიული აქტით)  112 მაგთი 735 395 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სმართ ჰაუს ენდ ოფის ხმის გამაძლიერებელი (2 დინამიკი) გ. შ. 1380 1380 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სმართ ჰაუს ენდ ოფის
ხმის გამაძლიერებელი (2 დასადგამი 

დინამიკი)
გ. შ. 200 200 საბიუჯეტო სახსრები

შპს საქართველოს ლიფტების 

კომპანია
ლიფტის ელექტრო/მექანიკური   

რეგულირება
გ. შ. 200 200 საბიუჯეტო სახსრები

შპს RSG Goods & Services

ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

სასტუმროსთვის  ერთჯერადი შამპუნი, 

დუშგელი, საპონი

გ. შ. 600 600 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ლედმონ სარეკლამო კომპანია
სარეკლამო მასალა ბანერი (აბრა) 

ყვარელში მონტაჟით
გ. შ. 1650 1650 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ტრანს კომპანია
ტრანსპორტირების მომსახურება 

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

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

შპს ევროტექ.სერვისი
კერხელის მანქანის სარეცხი აპარატის 

შეკეთება
გ. შ. 290 290 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ მაკა ორაგველიძე
ინგლისური ენის სახელმძღვანელო (40 

ერთეული)
გ. შ. 480 480 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ოემ გრუფ 
3  ერთეული პრინტერი lexmark მოდელი 

- mx410
გ. შ. 1704 1704 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ მაკა ორაგველიძე
ინგლისური ენის სახელმძღვანელო (17 

ერთეული)
გ. შ. 224 224 საბიუჯეტო სახსრები

ფ/პ  ივანე ჯაფარაშვილი
გათბობიდან  გაგრილების სისტემის 

რეგულირება
გ. შ. 500 500 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ გიორგი ქემაშვილი 3 ცალი ელ. სასწორი გ. შ. 165 165 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ომეგა 3 ცალი ელ მიქსერი გ. შ. 567 567 საბიუჯეტო სახსრები

შპს სანნა მაღაზია იუსკი

საჩრდილობლები/ტენტები ფანჩატური 

(6 მაისის მარატონი კახეთში „მსოფლიო 

რბენა-სიცოცხლის ფრთები“)

გ. შ. 65 65 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ლედმონ სარეკლამო კომპანია

ბრენდირებული პვხს ჩარჩო (6 მაისის 

მარატონი კახეთში „მსოფლიო რბენა-

სიცოცხლის ფრთები“)

გ. შ. 160 160 საბიუჯეტო სახსრები

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/
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/
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/
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/


შპს ფლაგ არტი

ბრენდირებული დროშა- სადროშე 

ბადეზე 100X150 სმ (6 მაისის მარატონი 

კახეთში „მსოფლიო რბენა-სიცოცხლის 

ფრთები“)

გ. შ. 65 65 საბიუჯეტო სახსრები

შპს N 1

ბრენდირებული ბუშტი 100 ცალი  (6 

მაისის მარატონი კახეთში „მსოფლიო 

რბენა-სიცოცხლის ფრთები“)

გ. შ. 40 40 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ევროტექ.სერვისი კერხელის მტვერსასრუტის  შეკეთება გ. შ. 30 30 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ბრიკო კავკასუსი
ჰაერის გამწმენდი არომატიზატორი 

ავტომანქანისთვის
გ. შ. 112 112 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ეკოკემიკა სერვის ჯგუფი 

ავტომობილის უკონტაქტო 

სარეცხი/სავლები ხსნარები 5 ცალი 20 კგ 

ბიდონი 

გ. შ. 325 325 საბიუჯეტო სახსრები

World Vision International-ის 

ფილიალი საქართველოში

ტრენერთა ტრენინგის მოდული 

ტრენინგით   30  აკადემიური

საათი ,  5 სამუშაო დღე

გ. შ. 1200 1200 საბიუჯეტო სახსრები

შპს კომპანია Geosm წებოვანი მოსანიშნი სტიკერები გ. შ. 410 410 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ბი ემ სი გორგია
ყვარლის სასწავლო ცენტისთვის ზეთის 

საღებავები
გ. შ. 1452 1452 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ბი ემ სი გორგია მაკლავიცა ჩოთქი გ. შ. 51 51 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ბი ემ სი გორგია
ყვარლის სასწავლო ცენტრის ტერასის 

სარეცხი/ ხსნარ 5 ლიტრიანი 2 ცალიი
გ. შ. 52.8 52.8 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ბი ემ სი გორგია

ზეთის საღებავები ყვარლის სასწავლო 

ცენტრის ტერასაზე არსებული 

დეკისთვის

გ. შ. 1452 1452 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ეკოლაინი
სარეცხი საშუალება კერხერის 

აპარატისთვის
გ. შ. 740 740 საბიუჯეტო სახსრები

შპს დიკა 3 ცლი მარმიტი ყვარლისთვის გ. შ. 1497 1497 საბიუჯეტო სახსრები

შპს დიკა 2 ცალი ელ ჩაიდანი ყვარლისთვის გ. შ. 664 664 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ევროტექ.სერვისი
კერხერის და სამსუნგის აპარატის 

შეკეთება აპარატის შეკეთება
გ.  შ.  240 240 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ მაკა ორაგველიძე
ინგლისური ენის სახელმძღვანელო (1 

ერთეული)
გ.  შ.  28 28 საბიუჯეტო სახსრები

საქართველოს საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი (ჯიპა)

თანამშრომლის (სოციალური 

ტრენინგების სამსახურის ასისტენტი) 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით - 

ტრენინგი,,რეკლამა და გრაფიკული 

დიზაინი“ 

გ.  შ.  1200 1200 საბიუჯეტო სახსრები

 შპს  "პატიო არტ" სარეკლამო მასალა ბანერი (აბრა) 

ყვარელში მონტაჟით -2 ერთეული
გ.  შ.  348 348 საბიუჯეტო სახსრები

შპს FlexSecure   

ყვარლის სასწავლო ცენტრში არსებული 

ელ. გასაღებების სისტემის აპარატურულ 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურება 

გ.  შ.  800 800 საბიუჯეტო სახსრები

 შპს ,,ედესი ჯგუფი“

16.10 კგ ქრომეზაციის- დამუშავებული 

ქაღალდი/მუყაო (230 გრამი ქრომეზაცი 

70/100 400 ცალი) 

გ.  შ.  46.15 46.15 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ევროტექ.სერვისი
კერხელის KARCHER მაღალი წნევის 

შლანგის შეკეთება
გ.  შ.  50 50 საბიუჯეტო სახსრები

შპს PR აკადემია

თანამშრომლის (სოციალური 

ტრენინგების სამსახურის ასისტენტი) 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით -

ტრენინგი ,,საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა და კომუნიკაციის 

ფსიქოლოგია“ 

გ.  შ.  700 700 საბიუჯეტო სახსრები

შპს "ულტრა"
1 ცალი სვიჩი (TP-link 16 port) და kabeli 

(Hdmi cable 1.5) რაოდენობა - 15 კაბელი
გ.  შ.  150 150 საბიუჯეტო სახსრები

შპს ბათუმი ჯასთ კაფე

ტრენინგის მონაწილეთა კვებით 

უზრუნველყოფა- ბათუმის იუსტიციის 

სახლი (67 მონაწილეზე, ტრენინგის 

თარიღი 01.12.2018წ)

გ.  შ.  1170.95 1170.95 საბიუჯეტო სახსრები
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შპს პიკნიკი ჯგუფი

ტრენინგის მონაწილეთა კვებით 

უზრუნველყოფა- ქუთაისის იუსტიციის 

სახლი (56 მონაწილეზე, ტრენინგის 

თარიღი 02.12.2018წ)

გ.  შ.  828 828 საბიუჯეტო სახსრები

ი/მ მაკა ორაგველიძე
ინგლისური ენის სახელმძღვანელო (11 

ერთეული)
გ.  შ.  132 132 საბიუჯეტო სახსრები

126929.56 120479.62

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 დადგენილება  N26

1203.57 690.27 საკუთარი სახსრები

შპს ისო კონსალტინგ  
 ხარისხის უზრუნველყოფა - ISO 

9001:2015 სერთიფიკატი
ე.ტ 1500 1500 საკუთარი სახსრები

შპს მედია თვალი 
მედიამონიტორინგისა და საინფორმაციო 

მომსახურ
ე. ტ (ერთობლივი) 2880 2880 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

სს სადაზღვევო კომპანია ალფა  6 მანქანის დაზღვევა ე. ტ (ერთობლივი) 3000.3 3000.3 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს დი დი ბი ჯორჯია
79340000 - სარეკლამო და 

მარკეტინგული მომსახურებები
ე. ტ (ერთობლივი) 21246.625 13824.61 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს SHOWTIME -შოუთაიმი  

79952000 - ღონისძიებების ორგანიზება 

პროექტის ,,ევროკავშირის 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

შესახებ“ ტრენინგის მონაწილეებისათვის 

ქეითერინგული მომსახურებ

გ.  შ.  (წარმომადგენლობითი) კანონის მე-10' 

მუხლის მე-3 პუნქტის `ვ~ ქვეპუნქ
1500 1500 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
1299 1299 საკუთარი სახსრები

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ 

სისტემაში ჩართვა

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  

განკარგულების საფუძველზე და 23.03.2012  

N496

10000 10000 საკუთარი სახსრები

სსიპ "სმართ ლოჯიქი" (SMART LOGIC)
ტექნიკური კომპიუტერული 

უზრუნველყოფა

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)2012 წლის 

14 მაისის N929 განკარგულების 

საფუძველზე

65280 65280 საკუთარი სახსრები

სს სილქნეტი
ინტერნეტის მომსახურება ყვარლის 

სასწავლო ცენტრში

გ.  შ. ნორმატიული და (მთავრობის 

განკარგულება)  წლის 26.09.2012  

განკარგულების  #1805

4998 4998 საკუთარი სახსრები

შპს საქართველოს ფოსტა
საფოსტო და საკურიერო მომსახურება (1- 

გზავნილი) 
გ. შ. 1000 231.5 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო
ბენზინი პრემიუმი 15000  ლ   (ოქტანობა 

არანაკლებ 95)
კონს.  ტენდერი 23006.12 23006.12 საკუთარი სახსრები

შპს რომპეტროლ საქართველო

დიზელი  Efix EURO Diesel-ის 10000 ლ   

დიზელის ევროდიზელი (არაუმეტეს 

10PPM)

კონს.  ტენდერი 22290.6 22290.6 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი ხორცის პროდუქტები ე.ტ 84258 76541.42 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი რძის პროდუქტები ე.ტ 40604.5 33628.19 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი მჟავეულობა და მურაბები ე.ტ 44512.6 37278.42 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი პური, ცომეული და სუნელები ე.ტ 30516 23708.76 საკუთარი სახსრები

შპს ჯი-ენ-ჯი კომპანი (LTD GNG 

COMPANY) 
10 000  ცალი სერთიფიკატის ბეჭდვა ე.ტ 5999 3019.41 საკუთარი სახსრები

სს სილქნეტი  

სატელევიზიო და რადიომომსახურებები  

ყვარელში ყოფილი გლობალი 36 

წერტილზე, „სტარტი NS“-

10(ათი)ლარიანი პაკეტი

გ. შ. 4238.75 4192.1 საკუთარი სახსრები

შპს ჩოფ შოფ თევზეული ე.ტ 32167 24786.26 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი ზეთები ე.ტ 9298 6714.27 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი უალკოჰოლო სასმელები ე.ტ 6930 6921 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი კვერცხი და თაფლი გ. შ. 2730 2350 საკუთარი სახსრები

ი/მ მალხაზი კეღოშვილი ფქვილი გ. შ. 2120 1848 საკუთარი სახსრები

სულ საბიუჯეტო
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შპს ჯი-თი მოტორსი

ს-073 23.06.14-SPA140014208;  ბ-035 

16.02.15-CMR150056614; ბ-049  23.03.16 ;ს-

021  6.02.17 და ს-041  25.04.17 ფორდi 

SQQ-054 თანმდევი  და არათამდევი  

საგარანტიო

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე პუნქტის 

„თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 წლის 

მთავრობის დადგენილება  N26

5000 4361.73 საკუთარი სახსრები

შპს ვისოლ ავტო ექსპრესი
ანტიფრიზი-ყუნვაგამძლე სითხე 30 

ლიტრი
გ. შ. 240 240 საკუთარი სახსრები

შპს ფუდ მარტი ბოსტნეული   და  ხილი  ე.ტ 61459.7 56125.03 საკუთარი სახსრები

შპს პრიმო 

თბილსიის სასწავლო ცენტრის 

ტრენინგის მონაწილეთა კვებით 

მომსახურება (მათ შორის, ლანჩი 2000 და 

2500 ყავა-შესვენება)

ე.ტ 35500 35500 საკუთარი სახსრები

შპს მაქსსერვისი 

3 ავტომანქანის შეკეთება: 1. SKODA 

OQTAVIA   2012 გწ;    N QQ-850-RR   2 

.VOLKSWAGEN CRAFTER  -2012 გწ;      

სახ N  HCH-131 3. Hyundai  van H1, გწ 

2013 სახN AA-868-GG 

ე.ტ 20000 19934.8 საკუთარი სახსრები

 შპს გამომცემლობა სამშობლო ბეჭდვა აკინძვით ე.ტ 7070 3730.42 საკუთარი სახსრები

თეგეტა მოტორსი

ზამთრის საბურავები კრაფტერი 

სახელმწიფო ნომრით HCH-131, 2 ცალი  

(195/75 R16C)

კონს.  ტენდერი 240 240 საკუთარი სახსრები

თეგეტა მოტორსი
ზამთრის საბურავები 4 ცალი Scoda 

OctaviaQQ850RR R16 205/55,  ლაშასი
კონს.  ტენდერი 378.52 378.52 საკუთარი სახსრები

შპს ვერტექსი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრის  მიწის 

გამაგრების სამუშაოები
65000 საკუთარი სახსრები წინასწარი ანგარიშსწორება

შპს ვერტექსი 
ყვარლის სასწავლო ცენტრის  მიწის 

გამაგრების სამუშაოები
101069.9 საკუთარი სახსრები

შპს დიკა

ყვარლის სასწავლო ცენტრი - სასტუმროს 

ერთჯერადი აქსესუარები (2000 ცალი 

ჩუსტი)

გ.  შ. 2300 2300 საკუთარი სახსრები

შპს ტექ

ფოტოაპარატის დამატებითი განათება 

(ღონისძიებების/ტრენინგების 

ხარისხიანად ფოტოგადაღების მიზნით)

გ.  შ. 849 849 საკუთარი სახსრები

შპს კომპანია GEOSM  

საკანცელარიო 30100000 - საოფისე 

მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

ე.ტ 2969 2969

შპს კომპანია GEOSM  

საკანცელარიო  22800000 - ქაღალდის ან 

მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

ე.ტ 7399 7399 საკუთარი სახსრები

ს/ს ტრანსსერვისი
მანქანის Volkswagen crafter HCH-131 

ტექნიკური შემოწმება

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად 01.12. 2017 წლი N522

100 100 საკუთარი სახსრები

 შპს იმედი 

ყვარლის სასწავლო ცენტრის, 

საცხოვრებელი კომპლექსისთვის 

ბილიარდის ჯოხები( კია)

გ.  შ. 160 160 საკუთარი სახსრები

 შპს იმედი 

ყვარლის სასწავლო ცენტრის, 

საცხოვრებელი კომპლექსისთვის: 1 

ცალი ბილიარდის ცარცი;   2 ცალი  

ბილიარდის ჯოხის ბუნიკები (კიის 

თავი);  3 თამაშების აქსესუარები -ნარდი 

გ.  შ. 86 86 საკუთარი სახსრები

შპს ტვ სარფი ყოფილი შპს სუპერ 

ტვ

ტელევიზიის მომსახურების შესყიდვა (2 

წერტილი) 
გ. შ. 292 292 საკუთარი სახსრები

ს.ს თელასი გამრიცხველიანება

გ. შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად დადგენილება_N27 _31.10.2014 

დაN20 _18.09.2008

10500 10500 საკუთარი სახსრები

სსიპ “სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო“ 
ტენდერის გამოქვეყნების საფასური

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

1975 1975 საკუთარი სახსრები

შპს ნექსტ+
ჰერბიციდი 5 ლიტრიანი ბალონი 

ბალახის გასაქრობად 
გ. შ. 100 100 საკუთარი სახსრები

ე.ტ 166070
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შპს სადეზინფექციო სპეციალური 

სამსახური

 დეზინფექციასა და დეზინსექციასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები -

დეზინსექცია, დერატიზაცია

გ. შ. 4890 4890 საკუთარი სახსრები

შპს გოლდ დიზაინი

სტელაჟი დამზადება მონტაჟით: ასაწყობ-

დასაშლელი კონსტრუქცია, ლითონის 

ფურცლებით და კუთხურებით, 

დაფარული პლასტმასის პოლიმერით (6 

მეტრიანი სიგრძის, 3.62 მ სიგანის და  2.5 

მ სიმაღლის ოთახისთვის 132 ცალი 

ტევადობის თარო)

გ. შ. 4244 4244 საკუთარი სახსრები

შპს თეგეტა მოტორსი

 ავტო-ტექ მომსახურება ფორდ ფიესტა  

OO176GG    ს-117თანმდევი  ამოიწურა 

და დავდეთ ეს

გ. შ. კანონის მე-10/ მუხლის მესამე პუნქტის 

„თ“ ქვეპუნქტის და  21.01.2011 წლის 

მთავრობის დადგენილება  N26

4500 2276.75

შპს 404
 მომსახურებები საკანალიზაციო 

მილების გაწმენდის სფეროში
გ. შ. 425 425

 შპს პენსან ჯორჯია
150 შეკვრა პირველი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი
კონს.  ტენდერი 945 945

შპს ჯეობიტი   კარტრიჯების დამუხტავ ე.ტ 8065 4461.25

შპს თეგეტა მოტორსი
8 ზაფხულის საბურავი R15x195x60  

ფორდ ფიესტა OO-176-GG და SQQ-054. 
კონს.  ტენდერი 576 576

შპს პანორამა
36 ცალი  აბრა (სახელი/გვარის 

აღმნიშვნელი) 
გ. შ. 360 360

სსიპ საქართველოს  

საკანონმდებლო მაცნე

ვებგვერზე წვდომის მომსახურება - 1 

მომხმარებელი

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

288 288

ფ/პ გივი გორდაშვილი
თბილისის ოფისის სარემონტო 

სამუშაოები (კედლის შეღებვა)
გ. შ. 500 500

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

ს/ს საქართველოს ბანკი
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები
გ.  შ. 1000 0

შპს ტრანს კომპანია 
ტრანსპორტით მომსახურება ყვარელი 

თბილისი ყვარელი
ე.ტ 6400 6400

შპს ომეგა  4 ცალი კოლონური კონდენციონერი ე.ტ 12796 12796

შპს იუ–ჯი–თი

2 ცალი HP-მოდელის სტანდარტული 

პერსონალური მაგიდის კომპიუტერი 3 

წლიანი გარანტით

კონს.  ტენდერი 2378 2378

შპს გარდერობი
მიმტანების და დამლაგებლების 

ჟილეტი, შარვალი ხალათი მაისური
გ. შ. 2485 2485

შპს ლედმონ სარეკლამო კომპანია
20 ცალი სახელიანი სამკერდე 

მანიშნებელი
გ. შ. 1200 1200

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

შპს ტექ
შემაერთებელი კაბელები -კლემების 

დამაგრძელებელი RING RBCO60
გ. შ. 132 132

 შპს SKY GROUP 

50700000 შენობის მოწყობილობების 

შეკეთება,  ტექნიკური და 

საზედამხედველო   მომსახურებa

ე.ტ 82500 82497.8

საფრანგეთის საელჩო 

საქართველოში   (საქართველოს 

ფრანგული ინსტიტუტი)

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის 

თანამშრომლებისთვის ფრანგული ენის 

შემსწავლელი კურსი (ოთხი ჯგუფი, 48 

საათი 3-5 თვე) 

ე.ტ 9650 9650

შპს სნოუ კომპანი
სამეურნეო ნივთები (ნაგვის პარკები და 

ცელოფნები)
გ. შ. 4985 4985

შპს სნოუ კომპანი

39200000 - ავეჯის აქსესუარები: 

(დასუფთავების ინვენტარი - ცოცხები, 

ჯაგრისი)

გ. შ. 942.5 942.5

შპს სნოუ კომპანი
სამეურნეო ნივთები (ქსოვილის ნივთები -

საწმენდი  ტილოები)
გ. შ. 825 825

შპს სნოუ კომპანი
სამეურნეო ნივთები (ერთჯერადი 

ხელთათმანები)
გ. შ. 140 140

შპს სნოუ კომპანი

ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

საცხოვრებელი კომპლექსის 

სტუმრებისთვის ერთჯერადი ნივთები 

(ჩუსტები)

გ. შ. 2662.5 2662.5
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ფ/პ არსენ ბოკერია

65300000 - ელექტროენერგიის 

განაწილება და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
გ. შ. 4800 4800

შპს ტრანსკავკასიური 

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

შპს სკს

საფოსტო და საკურიერო მომსახურება, 

ნიდერლანდების სამეფოში 

დოკუმენტაციის (ერთ-ერთ 

სახელმძღვანელოზე საავტორო 

უფლებების შესყიდვის თაობაზე)

გ. შ. 120 120

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

 შპს პენსან ჯორჯია
1250 ცალი უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი 
კონს.  ტენდერი 9125 9125

სსიპ საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე

შრომის სამართლის ტრენინგის 

ფარგლებში მონაწილეთათვის 

გადასაცემი, შრომის კოდექსი - 20 ცალი 

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  19.03.15  

N598
60 60

შპს კრიალა 
33700000 - პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები
ე.ტ 9530 9530

შპს ლა ბელა 
39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქცია
ე.ტ 9696 9696

შპს პრიმო 

თბილისის სასწავლო ცენტრის 

ტრენინგის მონაწილეთა კვებით 

უზრუნველყოფა (1850 მონაწილეზე 

ლანჩი  და 2500 მონაწილეზე ყავა-

შესვენება)

ე.ტ 30845 30845

 შპს ეკოლაინი    

 42999000 - არასაოჯახო დანიშნულების 

მტვერსასრუტები და იატაკის 

საპრიალებლები 

ე.ტ 7750 7750 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს აქვა გეო სასმელი წყალი 19600 ერთეული გ. შ. 4900 4900 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს თეგეტა მოტორსი
4 ზაფხულის საბურავი R16 215/70  

hyundai-h-1 00-176-GG
კონს.  ტენდერი 628 628 საკუთარი სახსრები ერთობლივი 

შპს აკვალაინი  
აუზის საწმენდი სითხე ალგიციდი 5 

ლიტრიანი
გ. შ. 255 255 საკუთარი სახსრები

 შპს  "პატიო არტ"
2 ცალი, სარეკლამო აბრა/ლაითბოქსი ე.ტ 4300 4300 საკუთარი სახსრები

შპს სეზანი  
"საზაფხულო სკოლა"  პროექტის 

ფარგლებში მონაწილეთათვის 50 ცალი  

ბრენდირებული ბლოკნოტი   

ე.ტ 1170 1170 საკუთარი სახსრები

შპს იდეასპოტ 

"საზაფხულო სკოლა"  პროექტის 

ფარგლებში მონაწილეთათვის 40 ცალი  

ბრენდირებული მაისური

ე.ტ 600 600 საკუთარი სახსრები

სსიპ სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო
ელექტრონული შტამპის თანხა

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

250 250 საკუთარი სახსრები

შპს მაიპლასტი მეტალო ფანჯარა მონტაჟით გ. შ. 220 220 საკუთარი სახსრები

შპს თოკო
ავტომობილის რეზინის ხალიჩა - 1 

კომპლექტი
გ.  შ.  100 100 საკუთარი სახსრები

შპს ივერსი კომპიუტერული აქსესუარები მაუსები გ.  შ.  387.5 387.5 საკუთარი სახსრები

ს/ს საქართველოს ბანკი

საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები   24 

აგვისტოს

გაფორმებული

 GEO 

04-006/18  ხელშეკ გარანტია 0.3%

გ.  შ. 585 233.96 საკუთარი სახსრები

შპს მასტერ ქლინერი ავტომობილის ქიმწმენდა LG-494-GL გ.  შ.  150 150 საკუთარი სახსრები

შპს "ალტა"
1 ცალი  პორტაბელური კომპიუტერები 

(ლეპტოპები) 
კონს.  ტენდერი 1372 1372 საკუთარი სახსრები

სსიპ აღსრულების ეროვნული 

ბიურო

ცენტრის მართლზომიერ 

მფლობელობაში არსებული უძრავი 

ქონების შეფასება (ბორჯომი გურჯაანი, 

ყვარელი და ზუგდიდი)

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

4000 4000 საკუთარი სახსრები

სსიპ საქართველოს ეროვნული 

არქივი 
საარქივო მომსახურება

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

6552.7 5708.55 საკუთარი სახსრები
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 შპს უსაფრთხო კვება 

თბილისის სასწავლო ცენტრის 

მონაწილეთათვის კვების შესყიდვა (1200 

მონაწილე ლანჩი  და 1700 ყავა-

შესვენება)

ე.ტ 20845 20845 საკუთარი სახსრები

ი//მ უშანგი მოსიაშვილი  

ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

სამზარეულოსთვის, ბოსტნეული   და  

ხილი  

ე.ტ 5270 1031.46 საკუთარი სახსრები

ი//მ უშანგი მოსიაშვილი  
ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

სამზარეულოსთვის, კვერცხი   2500 ც
გ.  შ.  750 750 საკუთარი სახსრები

ი//მ უშანგი მოსიაშვილი  
ყვარლის სასწავლო ცენტრის 

სამზარეულოსთვის, ფქვილი  600 კგ
გ.  შ.  1200 438 საკუთარი სახსრები

შპს აკა ტური 
ტრანსპორტით მომსახურება ყვარელი 

თბილისი ყვარელი
ე.ტ 6720 4800 საკუთარი სახსრები

სსიპ საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე

100 ცალი - ,,საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი“ და 

,,საქართველოს ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსი“  

გ.  შ. (მთავრობის განკარგულება)  19.03.15  

N598
700 700 საკუთარი სახსრები

 შპს თეგეტა მოტორსი
6 ცალი ზამთრის საბურავი (195/75 R16C) 

VOLKSWAGEN crafter,-ისთვის HCH-131 - 
კონს.  ტენდერი 690 690 საკუთარი სახსრები

 შპს თეგეტა მოტორსი
4 ცალი ზამთრის საბურავის (215/55 R17)  

SUZUKI s-cross-თვის
კონს.  ტენდერი 640 640 საკუთარი სახსრები

 შპს თეგეტა მოტორსი
 4 ცალი ზამთრის საბურავის (205/60 R16)  

SKODA octavia-სთვის
კონს.  ტენდერი 440 440 საკუთარი სახსრები

 შპს თეგეტა მოტორსი
4 ცალი ზამთრის საბურავის (215/70 R16)  

YUNDAI H-1,  AA-868-GG -4 -სთვის
კონს.  ტენდერი 800 800 საკუთარი სახსრები

 შპს "ინტერავტო თრეიდინგი"
8 ცალი საბურავის (195/60 R15) FORD 

fiesta-ისთვის SQQ-054, 4 და OO-176-GG
კონს.  ტენდერი 760 760 საკუთარი სახსრები

სსიპ ”აკრედიტაციის ერთიანი 

ეროვნული ორგანო - 

აკრედიტაციის ცენტრი“

უძრავი ნივთის საკადასტრო/აზომვითი 

სამუშაოების შესრულებაზე 

უფლებამოსილ  მომსახურებები 

კვლევისა და ექსპერიმენტული  

განვითარების სფეროში (სერტ.მოწმობის 

ნომერი GAC-PC-0006).5.09.16დან5.09. 

2020მდე

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

1669.7 1669.7 საკუთარი სახსრები

შპს „იუ-ჯი-თი 15 ცალი კარტრიჯის დამუხტვა კონს.  ტენდერი 1179.9 1179.9 საკუთარი სახსრები

შპს ვია თრეველი

 ადამიანის უფლებათა ევროპული 

(სტრასბურგის) სასამართლოს 

სამდვინოში 2 ერთეული ავიაბილეთი, 

პროკურორების სტაჟირების ფარგლებში

გ.  შ.  2690.8 2690.8 საკუთარი სახსრები

ს/ს ტრანსსერვისი
მანქანის Volkswagen crafter HCH-131 

ტექნიკური შემოწმება

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

100 100 საკუთარი სახსრები

შპს აუტოტესტ გეორგია

5 მანქანის ტექნიკური შემოწმება 1) skoda 

octavia, სახელმწიფო ნომრით - QQ-850-

RR ,

2) ford fiesta, სახელმწიფო ნომრით - OO-

176-GG

3) ford fiesta სახელმწიფო ნომრით - SQQ-

054

4) hyundai h1 სახელმწიფო ნომრით - AA-

868-GG

5) suzuki s-cross სახელმწიფო ნომრით - 

LG-494-GL

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

300 180 საკუთარი სახსრები

შპს სუპერი

თბილისის სასწავლო ცენტრის 

სტუმრებისათვის სერვირება (ყავის 

კომპლექტი)

გ.  შ.  64.9 64.9 საკუთარი სახსრები

შპს სუპერი
ახალი წლის დეკორაცია (ნაძვის ხის 

განათება)
გ.  შ.  58.9 58.9 საკუთარი სახსრები

შპს სუპერი

ახალი წლის დეკორაცია (ნაძვის ხის 

ყვავილები, დეკორატიული ტოტი 

ბურთებით)

გ.  შ.  133.4 133.4 საკუთარი სახსრები
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სსიპ საქ. საკანონმდებლო მაცნე

ცენტრის 2019 წლის ანგარიში 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ - 

გამოქვეყნების მომსახურება  2 გვერდი

გ.  შ. (ნორმატიული)  საქართველოს კანონის 

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

თანახმად

40 40 საკუთარი სახსრები

საფრანგეთის საელჩო 

საქართველოში (საქართველოს 

ფრანგული ინსტიტუტი)

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის 

თანამშრომლებისთვის ფრანგული ენის 

შემსწავლელი კურსი (ოთხი ჯგუფი, 48 

საათი 3-5 თვე) 2018-19 წლების

ე.ტ 8360 0 საკუთარი სახსრები

შპს 404

შეკიდული ჭერის დემონტაჟი-მონტაჟი 

და არსებული გაგრილების 

დაზიანებული წყლის მილის შედუღება

გ. შ. 190 190 საკუთარი სახსრები

1067350.38 980349.50

შპს თრეველლაბი

გადახდისუუნარობის მენეჯმენტის 

თემაზე მოწვეული, ორი გერმანელი 

ექსპერტის ავიაბილეთი ღირებულება

გ.შ 3400 3400

 სს ბორჯომი ლიკანი 

ინტერნეიშენალი

გადახდისუუნარობის მენეჯმენტის 

თემაზე, ტრენინგის მონაწილეთათვის 

სასტუმროს მომსახურების შესყიდვა. ქ. 

ბორჯომში

ე.ტ. 19376.06 19376.06

შპს ნიუტონი

 გადახდისუუნარობის მენეჯმენტის 

ტრენინგის ფარგლებში, ტრენინგის 

მონაწილეთათვის ბრენდირებული 

სარეკლამო მასალა

გ.შ 2350 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 3500

31991.06 31991.06

1226271.00 1132820.18

შენიშვნა *: აღნიშნულ ცხრილში უნდა აისახოს ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ყველა სახელმწიფო შესყიდვა დაფინანსების წყაროს მიუხედავად. ინფორმაციის შეტანა უნდა მოხდეს დაფინანსების წყაროების მიხედვით. იმ შემთხვევაში,  თუ ერთი ხელშეკრულება გაფორმებულია 

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

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

გრანტის ფარგლებში 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოებას" (GIZ)  

№83256447.

"გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 
საზოგადოებას" (GIZ) შორის 
19.12.17  გაფორმდა 97047 

ლარის ღირებულების 
საგრანტო ხელშეკრულება 

№83277257. ფინანსთა 
სამინისტროში 

გრანტი

სულ:

საკუთარი სულ:
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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          10,200.00            7,447.62        177,314.63        173,692.21        179,215.81        168,386.64           187,514.63           183,892.21           189,415.81           175,834.26 

დანამატი            1,390.91            3,686.96                3,686.96 

პრემია            3,400.00          60,100.00                            -                              -                              -               63,500.00 

სულ: 10200 10200 10200 10847.62 177314.63 173692.21 180606.72 232173.6  187,514.63  183,892.21  189,415.81  243,021.22 

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ  (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 01.01.2019 წ 

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 28,995.00                                           28,995.00 

მივლინება ქვეყნის გარეთ 696.4 3,304.85                                             4,001.25 

სულ: 696.4                                           32,299.85                                           32,996.25 

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების 

შესახებ  01.01.2019 წ 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.



№ ავტომანქანის მოდელი გამოშვების წელი

1 Ford Fiesta 2014

2 Volkswagen Krafter 2012

3 Hyunday van 2013

4 Ford Fiesta 2015

5 Suzuki S cross 2015

6 Skoda Octavia 2012

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანების შესახებ 01.01.2019 წ მდგომარეობით

დანართი №8 (5.5.)

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



2018 წლის განმავლობაში მოხმარებული საწვავის ხარჯი 20532.24

 ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ მოხმარებული საწვავის 

შესახებ 01.01.2019 წ მდგომარეობით
ლიტრებში

დანართი №9 (5.6.)

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



2018 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული 

ხარჯები
34249.82

 ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ბალანსზე რიცხული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 01.01.2019 წ 

მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №10 (5.7.)

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



ქონების დასახელება ნარჩენი ღირებულება

ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N1                                3,164,546.56 

ყვარელი, ილიას გორა                                8,912,008.10 

ქ. ზუგდიდი, თეატრის ქ. N2 90.7კვ.მ.                                   238,590.00 

ქ. ბორჯომი, იუსტიციის სახლის შენობა-ნაგებობის N1 დან  40.3 კვ.მ.                                     75,088.00 

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ბალანსზე  

რიცხული უძრავი ქონების შესახებ  01.01.2019 წ მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №11 (5.8.)

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



2018 წლის განმავლობაში სატელეფონო საუბრებზე  გაწეული სატელეკომუნიკაციო  ხარჯები ჯამურად 10216.5

 ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სატელეფონო საუბრებზე 

(საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული ხარჯების შესახებ 01.01.2019 წ 

მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №12 (5.9.)

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.

შენიშვნა*: დანართში მოტანილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ყველა სახის (როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ) სატელეფონო საუბრებზე გაწეულ ხარჯს.



შესაბამის ვალუტაში
კონვერტირებული 

ლარში

1

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი 

"კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის 

სისტემების განვითარების ხელშეწყობა 

საქართველოში."

გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოება

25.01.2018

სპეციალური სასწავლო კურსის შექმნისა და ტრენინგების ჩატარების 

გზით, ევროკავშირის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

სამართალში საჯარო მოხელეების (საქართველოს პარლამენტის, 

მთავრობის ადმინისტრაციისა და სამინისტროების აპარატის 

თანამშრომლების) სათანადო ცოდნით აღჭურვა.

                            28,560.0 

2

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი 

"კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის 

სისტემების განვითარების ხელშეწყობა 

საქართველოში."

გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოება

25.01.2018

გადახდისუუნარობის მენეჯმენტის საკითხებზე კომპლექსური 

ტრენინგ-მოდულის შემუშავება, იმ პროფესიონალების 

იდენტიფიცირება, ვინც უკვე მუშაობდა მომავალში გეგმავს 

გადახდისუუნარობის მიმართულებით სპეციალიზაციას. 

მულტიდისციპლინური ჯგუფისათვის ტრენინგების ჩატარეაბ და 

მათი აღჭურვა სათანადო ინფორმაციით, ცოდნით და უნარებით.

                            13,379.5 

3
ევროპულ სტანდარტებთან სამართლებრივი 

დაახლოება სამხრეთ კავკასიაში

გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოება

30.11.2019
სასწავლო მასალებეზე ელექტონული წვდომის სისტემისა და 

მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნა
                            87,480.0 

გრანტის/კრედიტის 

მოცულობა შესაბამის 

ვალუტაში

ჩამორიცხული თანხის ოდენობა
ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადა

ინფორმაცია 2018 წლის განმავლობაში სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისთვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ 

გამოყოფილი გრანტების და კრედიტების შესახებ 31.12.2018 მდგომარეობით

დანართი №13 (5.10.) 

№  პროექტის დასახელება დონორის დასახელება გრანტის/კრედიტის მიზნობრიობა


	4.1..pdf (p.1-5)
	4.2..pdf (p.6-14)
	5.3..pdf (p.15)
	5.4..pdf (p.16)
	5.5..pdf (p.17)
	5.6..pdf (p.18)
	5.7..pdf (p.19)
	5.8..pdf (p.20)
	5.9..pdf (p.21)
	5.10..pdf (p.22)

