
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი          27 აგვისტო 2014 წელი 
 
 

განკარგულება №36 

 

 
„ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის  2014 წლის  სახელმწიფო   შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“  ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში  

ცვლილების  შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „ე,ბ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საქართველოს ზოგადი  

ადმინისტრაციული  კოდექსის  63 -ე მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ  

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

           მუხლი 1. შევიდეს გვლილება 2014 წლის  სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში  

ცვლილების  შეტანის  თაობაზე  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14). 

           

         მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:      დავით დარჩია 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



saxelmwifo Sesyidvebis 2014 wlis gegmis dazustebis Sesaxeb 
                        

 
saxelmwifo biujeti 

1. გეგმაში დაემატოს: 
_ aveji (kodi 39100000), savaraudo Rirebuleba 1053. 20 lari. (gankarguleba 

#471) 
_ sainJinro momsaxurebebi  (kodi 71300000) savaraudo Rirebuleba 1450 lari. 

(gankarguleba #471). 

_ 53000 ლარი ნაგვის კონტეინერების (კოდი 44600000)  შესაძენად (საქ. მთავრობის 2014 

წლის 7 აგვისტოს #1389 განკარგულება) - შესყიდვის საშუალება გამარტივებული შესყიდვა. 

_ 367000 ლარი ნაგავმზიდი ავტომანქანების  (კოდი 34100000) შესაძენად (საქ. მთავრობის 

2014 წლის 7 აგვისტოს #1389 განკარგულება) - შესყიდვის საშუალება გამარტივებული 

შესყიდვა. 

 
2. saxelmwifo Sesyidvebis dazustebul gegmaSi gaizardos: 
_ samSeneblo masalebi da damxmare samSeneblo masalebi  (kodi 44100000) 

120077 lariT da gaxdes 399177 lari (gankaeguleba #1139). 
_ samSeneblo masalebi da damxmare samSeneblo masalebi  (kodi 44100000) 4310 

lariT da gaxdes 5810 lari (gankarguleba #471). 
_ samSeneblo-samontaJo samuSaoebi (kodi 45300000) 21922.12 lariT da gaxdes 

63058.12 lari (gankarguleba #471). 
_ Senobis dasrulebis samuSaoebi (kodi 45400000) 200562.92 lariT da gaxdes 

567854.08 lari (gankarguleba #471). 
 

3. gegmaSi Semcirdes: 

_ მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები (kodi 45200000) 11089 lariT da gaxdes 2911 lari. (gankarguleba #1016) 
_ aveji (kodi 39100000) 180.40 lariT da gaxdes 32 lari. (gankarguleba #466) 

_ მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები (kodi 45200000) 2146.10 lariT da gaxdes 4564 lari. (gankarguleba #466) 
_ samSeneblo-samontaJo samuSaoebi (kodi 45300000) 573.70 lariT da gaxdes 

1446 lari. (gankarguleba #466) 
_ Senobis dasrulebis samuSaoebi (kodi 45400000) 2949.90 lariT da gaxdes 

2094 lari. (gankarguleba #466) 

_ მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან დაკავშირებული) 

ნაწილები (kodi 43200000) 97350 lariT da gaxdes 7642 lari. (gankarguleba #471) 

_ კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები (kodi 44300000) 
4806.83 lariT da gaxdes 9693.17 lari. (gankarguleba #471) 

_ სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები (kodi 45100000) 80241.50 lariT 
da gaxdes 25581.50 lari. (gankarguleba #471) 

_ მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები (kodi 45200000) 143948.98 lariT da gaxdes 72152.02 lari. (gankarguleba 
#471) 

_ araklasificirebuli (naSTi miwis SeZenis xarjidan)  (kodi 99900000) 
39849.10 lariT da gaxdes 3507.90 lari. (gankarguleba #471) 

_ მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები (kodi 45200000) 1699675 lariT da gaxdes 2248157 lari. (gankarguleba 
#34) 



_ მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები (kodi 45200000) 200693 lariT da gaxdes 219007 lari. (gankarguleba 
#866) 

 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 

 

1. გეგმაში მუყაოს და ქაღალდის ნაწარმი (კოდი 22800000) შემცირებული იქნეს 600 

ლარით, აღნიშნული თანხით შესყიდული იქნეს დისპენსერი (კოდი 42900000). 

 

2. გეგმაში ავეჯის (კოდი 39100000) შესყიდვის ხარჯი გაიზარდოს 4 000 ლარით და 

განისაზღვროს 12000 ლარით - შესყიდვის საშუალება გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერი. 
 

3. გეგმაში ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები (კოდი 22100000) 

გაიზარდოს 2400 ლარით. 

 
 
 

 


