
სულ სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი 

შემოსავლები
სხვა

575,000.00 0.00 575,000.00 0.00

450,500.00 0.00 419,990.00 0.00

123,000.00 0.00 123,000.00 0.00

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00

544,490.00 0.00 544,490.00 0.00

419,990.00 0.00 419,990.00 0.00

123,000.00 0.00 123,000.00 0.00

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00

30,510.00 0.00 30,510.00 0.00

30,510.00 0.00 30,510.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

      საქონელი და მომსახურება

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

       სხვა ხარჯები

შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება

      საქონელი და მომსახურება

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

       სხვა ხარჯები

შესყიდვების გეგმის გარეთ გათვალისწინებული ასიგნება

დანართი N12

 2014 წლის I კვარტლის შესყიდვების ანგარიში

შემსყიდველი ორგანიზაცია - სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

დასახელება

დაფინანსების წყარო

სულ ასიგნება

      საქონელი და მომსახურება

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

       სხვა ხარჯები



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.

544,490.00 88,756.82 455,733.18

21
,4

72
.7

9

21,472.79 67,284.03

419,990.00 88,307.87 331,682.13

21
,4

72
.7

9

21,472.79 66,835.08

123,000.00 0.00 123,000.00 0.
00 0.00 0.00

1,500.00 448.95 1,051.05 0.
00 0.00 448.95

№ დასახელება
დანაყოფის კოდი და 

დასახელება
ღირებულება

შესყიდვის 
საშუალება

შესყიდვის 
ობიექტი

ორგანიზაციის 
დასახელება

ხელშეკრულების 
ნომერი და თარიღი

სულ გადარიცხული 
თანხები

სულ სხვაობა

I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

საწვავი (დიზელი) 9100000 1,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 1,000.00 0.00 1,000.00

1,000.00 კონს.ტენდერი დიზელი
შპს "რომპეტროლ 

საქართველო"
#4 01.01.14 0.

00 0.00 1,000.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 1,000.00

სხვაობა 0.00

საწვავი (ბენზინი) 9100000 6,400.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 6,400.00 653.05 5,746.95

   

სულ:

სხვა საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივები

სხვა ხარჯები

გადარიცხული თანხები

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

დანართი N12ა

2014 წლის 3 თვის  სახელმწიფო შესყიდვების ანგარიში

შემსყიდველი ორგანიზაცია -სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე დაფინანსების წყარო - სპეც. სახსრებით

დასახელება გადარიცხული თანხები



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

6,400.00 კონს.ტენდერი ბენზინი
შპს "ლუკოილ 

ჯორჯია"
#1 01.01.14

65
3.

05

653.05 5,746.95

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 6,400.00

სხვაობა 0.00

საბეჭდი საშუალებები
22500000

24,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 24,000.00 2,540.00 0.00

2,540.00 გამ.ელ. ტენდერი საბეჭდი ქაღალდი შპს. "დეკორი" #24 13.03.14

2,
54

0.
00

2,540.00 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 2,540.00

სხვაობა 21,460.00

საღებავი 22600000 35,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 35,000.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

სხვადასხვა ნაბეჭდი 
მასალა 22900000 34,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 34,000.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

წებო
24900000

2,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 2,000.00 გამ .შესყიდვა

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

   



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

ქაღალდი 
30100000

3,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 3,000.00 კონს.ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

საკანცელარიო ნივთები 30100000 6,500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 6,500.00 1,699.00 0.00

1,699.00 გამ.ელ. ტენდერი
საკანცელარიო 

საქონელი
შპს. "გეო სმ" #13 03.02.14

1,
69

9.
00

1,699.00 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 1,699.00

სხვაობა 4,801.00

კომპიუტერული 
ტექნიკა 30200000

7,500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 7,500.00 კონს.ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

სატელეკომუნიკაციო 
მოწყობილობები 32500000

7,400.00

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 7,400.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

ქაღალდის 
ხელსახოცები 33700000

1,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 1,000.00 720.00 0.00

576.00 გამ. შესყიდვა ხელსახოცები შპს. "ვიდიჯიგრუპი" #23 11.03.14

57
6.

00

576.00 0.00

144.00 გამ. შესყიდვა ხელსახოცები შპს. "ვიდიჯიგრუპი" #10 22.02.14

14
4.

00

144.00 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 720.00

სხვაობა 280.00

ავეჯი 39100000 15,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 15,000.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

საოჯახო საწმენდი 
საშუალებები 39200000

3,900.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 3,900.00 1,213.10 0.00

197.95 გამ. შესყიდვა
საწმენდი 

საშუალებები
ი/მ თეა ჯანაგიძე #25 13.03.14

19
7.

95

197.95 0.00

სხვა საქონელი და 

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

295.15 გამ. შესყიდვა
საწმენდი 

საშუალებები
ი/მ თეა ჯანაგიძე #15 06.02.14

29
5.

15

295.15 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 493.10

სხვაობა 3,406.90

სამეურნეო საქონელი
44500000

4,900.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,900.00 გამ. შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა 4,900.00

შენობის მოწყობის 
სამუშაოები 45400000

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 14,500.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

ანტივირუსის 
პროგრამული პაკეტი

48700000
400.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 400.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

ინტერფეისი 48900000 2,500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 2,500.00 2,272.40 0.00

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

   



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

2,272.40 გამ. შესყიდვა ინტერფეისი შპს. "პოლიგრაფი" #21 27.02.14

2,
27

2.
40

2,272.40 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 2,272.40

სხვაობა 227.60

მანქანის ტექ. 
მომსახურება 50100000

1,500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 1,500.00 122.50 677.50

800.00 გამ. შესყიდვა ავტოსერვისი
ს.ს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო"
#19 21.02.14

12
2.

50

122.50 677.50

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა 1,500.00

საოფისე აპარატურის 
ტექ. მომსახურება 50300000

1,500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 1,500.00 300.00 1,200.00

1,500.00 გამ. შესყიდვა კატრიჯების სერვის შპს. "ოვერსტოკი" #7 01.01.14

30
0.

00

300.00 1,200.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 1,500.00

სხვაობა 0.00

სასტუმრო 
საპრეზენტაციო 

ორგანიზება 55100000
4,900.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,900.00 გამ. შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

წარმომადგენლობითი 
ხარჯი 55300000

9,900.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 9,900.00 გამ. შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

ტვირთის გადაზიდვის 
მომსახურება 63100000

3,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 3,000.00 გამ. შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

გაზეთებთან 
დაკავშირებული 

მომსახურება 64100000
2,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 2,000.00 100.00

გამ. შესყიდვა
განცხადების 
განთავსება

კონკ.სახ.შესყ. სააგენტო გარეშე

10
0.

00

100.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 0.00

სხვაობა 2,000.00

საფოსოტო 
მომსახურება 64100000

4,900.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,900.00 987.40 2,212.60

საფოსოტო მომსახურება 3,000.00 გამ. შესყიდვა
საფოსტო 

მომსახურება
შპს."სკს" #8 09.01.14

95
5.

00

955.00 2,045.00

საფელდეგერო მომსახურება 200.00 გამ. შესყიდვა
საფელდეგერო 
მომსახურება

შპს. "საქართველოს 
ფოსტა"

# 5 01.01.14

32
.4

0

32.40 167.60

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 3,200.00

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

სხვაობა 1,700.00

საინფორმაციო 
მომსახურება 64200000

100.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 100.00 ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

მობილური 
ტელეფონის 
მომსახურება 64200000

4,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,000.00 234.78 3,765.22

4,000.00 კონს.ტენდერი
ფიჭური 

მომსახურება 
შპს. "მაგთიკომი" #14 05.02.14

23
4.

78

234.78 3,765.22

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

სატელეფონო 
მომსახურება 64200000

8,250.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 8,250.00 336.19 6,343.81

6,680.00 გამ. შესყიდვა
ვოიპ სატელეფონო 

მომსახურება
ს.ს "სილქნეტი" #12 01.02.14

33
6.

19

336.19 6,343.81

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 6,680.00

სხვაობა 1,570.00

კანცელარიის პროგრამა
72200000

8,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 8,000.00 0.00 8,000.00

8,000.00 გამ. შესყიდვა
კანცელარიის 

პროგრამა
საჯარო რეესტრის ერ.. 

სააგენტო
#6 01.01.14 0.

00 0.00 8,000.00

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

   

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 8,000.00

სხვაობა 0.00

პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული 
მომსახურება 72200000

90,600.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 90,600.00 0.00 35,000.00

35,000.00 გამ. შესყიდვა
ვებ გვერდის 
მხარდაჭერა 

შპს. "აზრი" #22 10.03.14 0.
00 0.00 35,000.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 35,000.00

სხვაობა 55,600.00

პროგრამის დაწერა 72200000 4,400.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,400.00 4,400.00 0.00

4,400.00 გამ. შესყიდვა
პროგრამული 
მხარდაჭერა 

შპს. "აზრი" #18 11.02.14

4,
40

0.
00

4,400.00 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 4,400.00

სხვაობა 0.00

პარკირების საფასური
75100000

50.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 50.00 50.00 0.00

50.00 გამ. შესყიდვა პარკირების საშვი შპს. "სითიპარკი" #17 11.02.14

50
.0

0

50.00 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 50.00

სხვაობა 0.00

საბუღალტრო და 
აუდიტორიული 

მომსახურება 79200000
4,900.00

   
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,900.00 4,900.00 0.00

4,900.00 გამ. შესყიდვა
აუდიტორიული 

მომსახურება 
შპს. "მვაუდიტჰაუსი" #16 07.02.14

4,
90

0.
00

4,900.00 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 4,900.00

სხვაობა 0.00

სარეკლამო 
მომსახურება 79300000

88,490.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 88,490.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

პერსონალი სწავლება 
79600000

4,900.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,900.00 გამ. შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

დაცვის მომსახურებები 
79700000

4,500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 4,500.00 542.00 2,683.00

3,225.00 გამ. შესყიდვა
დაცვის 

მომსახურება
დაცვის პოლიცია # 3 01.01.14

54
2.

00

542.00 2,683.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 3,225.00

სხვაობა 1,275.00

ბეჭვდითი 
მომსახურებები 79800000

3,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 3,000.00 1,063.37 0.00

   

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

35.00 გამ. შესყიდვა
სავიზიტო 

ბარათების ბეჭდვა
შპს. "კოლიბრი" #20 21.02.14

35
.0

0

35.00 0.00

1,028.37 გამ. შესყიდვა ლოგოს დამზადება შპს. "საქიდეამშენი" #26 24.03.14

##
##

##

1,028.37 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 1,063.37

სხვაობა 1,936.63

მომსახურებები 
კანალიზაციის 

გაწმენდის სფეროში 90400000
500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 500.00 გამ. შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

სატელევიზიო და 
რადიო მომსახურება 

92200000
600.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 600.00 59.00 306.00

365.00 გამ. შესყიდვა
სატელევიზიო 
მომსახურება 

შპს. "სუპერტვ" #9 09.01.14

59
.0

0

59.00 306.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 365.00

სხვაობა 235.00

ონლაინ ლექსიკონი 98100000 1,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 1,000.00 გამ. შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა საქონელი და 
მომსახურება



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

კომპიუტერული 
ტექნიკა

30200000 50,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 50,000.00 კონს.ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

მობილური 
ტელეფონები

32200000 3,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 3,000.00 გამ.შესყიდვა

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

ავეჯი 39100000 20,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 20,000.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

შენობის მოწყობის 
სამუშაოები

45400000 50,000.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 50,000.00 გამ.ელ. ტენდერი

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი

სხვაობა

არაფინანსური აქტივები

1

არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივები



სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გეგმით 
გათვალისწინებულ

ი თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა 
(ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

ძრავიან 
ავტომობილების 

დაზღვევა 66500000
1,500.00

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 1,500.00 0.00 448.95

448.95 კონს.ტენდერი ავტო დაზღვევა შპს. "პსპ დაზღვევა #2 01.01.14 0.
00 0.00 448.95

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 448.95

სხვაობა 1,051.05

სხვა ხარჯი

2



გეგმით 
გათვალისწინებული 

თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა (ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.

30,510.00 0.00 30,510.00

4,
70

8.
57

4,708.57 -4,708.57

30,510.00 0.00 30,510.00

4,
70

8.
57

4,708.57 -4,708.57

0.00 0.00 0.00 0.
00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.
00 0.00 0.00

№ დასახელება
შესყიდვის 
ობიექტი

ღირებულება
შესყიდვის ობიექტის 

კონკრეტული 
დასახელება

ორგანიზაციის 
დასახელება

ხელშეკრულების 
ნომერი და თარიღი

სულ გადარიცხული 
თანხები

სულ სხვაობა

I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ექსპერტიზა
დასკვნის 

მომზადება

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 510.00 510.00 0.00

400.00
ნარკოლოგიური 

ექსპერტიზა
სსიპ ლ.სამხარაულის 

სას. ერ.ექს.ბიურო ##
##

#

400.00 0.00

110.00
საბაზრო ფასისა და წვის 

ექსპერტიზა
სსიპ ლ.სამხარაულის 

სას. ერ.ექს.ბიურო 11
0.

00

110.00 0.00

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 510.00

სხვაობა 0.00

გადარიცხული თანხები

სხვა საქონელი და 
მომსახურება

სხვა ხარჯები

დანართი N12ბ

 2014 წლის 3 თვის  შესყიდვების („სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“  კანონს მიღმა განხორციელებული) ანგარიში

შემსყიდველი ორგანიზაცია - სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე დაფინანსების წყარო - სპეც სახსრები

დასახელება გადარიცხული თანხები

სულ:

სხვა საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივები



გეგმით 
გათვალისწინებული 

თანხა

ხელშეკრულების            
ღირებულება

სხვაობა                             
(გეგმით 

გათვალისწინებულ 
თანხასა და 

ხელშეკრულების 
ღირებულებას შორის)

სულ გადარიცხული 
თანხები

სხვაობა (ხელშეკრულების 
ღირებულებასა და 

გადარიცხულ თანხებს 
შორის)

დასახელება გადარიცხული თანხები

კომუნალური ხარჯი
კომ. 

მომსახურებები

გეგმით გათვალისწინებული 
თანხა 30,000.00 4,198.57 0.00

გარეშე ელ.ენერგია ს.ს "თელასი" გარეშე

1,
08

8.
70

1,088.70

გარეშე წყალი შპს. "გვპ" გარეშე

42
2.

60

422.60

გარეშე გაზი
ს.ს "ყანსტრანსგაზ 

თბილისი"
გარეშე

2,
61

0.
50

2,610.50

გარეშე დასუფთავება ს.ს "თელასი" გარეშე

76
.7

7

76.77

ხელშეკრულებების 
ღირებულებების ჯამი 0.00

სხვაობა 30,000.00

1
სხვა საქონელი და 

მომსახურება

 ●  საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებით განსახორციელებელ სახელმწიფო შესყიდვებზე

შენიშვნა: აღნიშნული ფორმა არ უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას შემდეგ შესყიდვებზე:

 ●  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით გათვალისწინებულ შტატგარეშე მომუშავეთა მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე

  ●  მივლინების დროს განსახორციელებელ სახელმწიფო შესყიდვაზე
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