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ქ. ოზურგეთი         8 იანვარი    2015 წელი 

 

 

განკარგულება №3  

 
 

„ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 2014 წლის 19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  ცვლილებისა და დამატებების  შეტანის 

თაობაზე 

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

მუხლის პირველი ნაწილის „ე,ბ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

           მუხლი 1.  შეტანილი იქნეს  ცვლილება  „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  

სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  

თანახმად დანართისა. 

 

        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 
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პროექტი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2015 წლის გეგმის დაზუსტებისა და მასში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 

                                                                                                                          (-- იანვარი 2015 წელი) 

                                                ადგილობრივი ბიუჯეტი 

 1. გეგმაში შეტანილი იქნეს:   

 დოკუმენტის მართვის პროგრამული პაკეტები (კოდი 483 ) 15 000 ლარი - 4 ერთეული სასმელების დისპენსერის 

შესყიდვა (კოდი 429) სავარაუდო ღირებულება 1500 ლარი - რუკების დამზადება (კოდი 712) 850 ლარი - 

მუსიკალური აპარატურა (კოდი 373) 35 000 ლარი 

 2. გეგმაში შემცირდეს:    

შენობის დასრულების სამუშაოები (კოდი 454) 5 000 ლარით - საავტომობილო საწვავის (კოდი 091) შესყიდვის 

ხარჯი 1000 ლარით - წვევამდელთა გადაყვანის (კოდი 601) ხარჯი 3 000 ლარით - პერსონალური კომპიუტერებისა 

და ლეპტოპების შეძენის ხარჯი 2 000 ლარით - ავეჯის (კოდი 391) შეძენის ხარჯი 8 000 ლარით - 

სატელეკომუნიკაციო (კოდი 642) მომსახურებები 9 000 ლარით - ავტომანქანების შესყიდვის ხარჯი 70 000 ლარით - 

კონდიციონერის (კოდი 425) შესყიდვის ხარჯი 1500 ლარით  

3. გეგმაში გაიზარდოს:   

  აუდიტის მომსახურების (კოდი 792) ხარჯი 100 ლარით - ავტომანქანების რემონტის (კოდი    501) ხარჯი 10 000 

ლარით - წარმომადგენლობითი (კოდი 799) ხარჯი 3000 ლარით - კულტურული ღონისძიებების (კოდი 799) 25 000 

ლარით - ოპტიკური ხელსაწყოები (კოდი 386) 2 000 ლარი - ვიდეოკამერის (კოდი 323) ხარჯი 2 500 ლარით - 

სარემონტო- სამონტაჟო სამუშაოები (კოდი 453) 2900 ლარით.  

                                                    სახელმწიფო ბიუჯეტი 

1. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის #2551 განკარგულების საფუძველზე გეგმაში 

შეტანილი იქნეს 7100 ლარი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (კოდი 713) 

მოსამზადებლად.  

 

2.  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის #2551 განკარგულების საფუძველზე გეგმაში 

შეტანილი იქნეს 1 290 000 ლარი 2014 წელს მომხდარი სტიქიებიის შედეგების სალიკვიდაციო 

სამშენებლო სამუშაოების (კოდი 452)განსახორციელებლად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა. გირკელიძე შეთანხმებულია, 

 

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი :                                                                                    გ. მამაკაიშვილი 

 


