დანართი 1

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2014 წლის საკასო ხარჯები

ხ ა რ ჯ ე ბ ი ს

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

CPV

შრომის ანაზღაურება

სულ სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაფინანსებიდან
გასაწევი ხარჯების
გეგმა

სულ სახელმწიფო
სულ
სულ
ბიუჯეტის
შემოსავლებიდა შემოსავლებიდან
დაფინანსებიდან
ნ გასაწევი
გაწეული საკასო
გაწეული საკასო
ხარჯების გეგმა
ხარჯები
ხარჯები

5 700 000

5689137,96

201 125

185 657,92

3 148 800

3148648,70

56 125

55 725,00

33000

33 000,00

თანამდებობრივი სარგო

არ შედის შესყიდვებში

973595

973593,49

პრემია

არ შედის შესყიდვებში

17165

17165,00

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

არ შედის შესყიდვებში

2133740

2133615,15

თანამშრომელთა ხელფასი გაეროს დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში

არ შედის შესყიდვებში

20125

20 125,00

თანამშრომელთა ხელფასი (გენდერული თანასწორობის
ქსელის დაფინანსებით)

არ შედის შესყიდვებში

3000

2 600,00

socialuri uzrunvelyofa

არ შედის შესყიდვებში

mrCevelTa sabWo

24300

24275,06

85 500

84 505

მრჩეველთა საბჭოს თანამდებობრივი სარგო

არ შედის შესყიდვებში

57000

56939,12

მრჩეველთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა
თანამდებობრივი სარგო

არ შედის შესყიდვებში

16500

15568,20

79200000-საბუღალტრო,
აუდიტორული და
ფისკალური მომსახურებები

2500

2500,00

79315000-ბაზრის შესწავლა და
ეკონომიკური კვლევა;
გამოკითხვები და სტატისტიკა

6000

6000,00

აუდიტორული მომსახურება მრჩეველთა საბჭოს
დაკვეთით

სოც. კვლევა

მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით

საოფისე კომპიუტერები და ლეპტოპები

30200000-კომპიუტერული
მოწყობილობები და მარაგი

მივლინება
mivlineba qveynis SigniT

არ შედის შესყიდვებში

3500

3497,92

104 600

104582,51

25 500

25 480,84

63 430

63421,00

10 825

10 808,00

4 500

4 498,60

mivlineba qveynis SigniT გაეროს დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში

41 170

41161,51

10 175

10 174,24

administraciuli

673 925

664713,24

13 500

6 730

ოფისის ხარჯები

249105,00

241430,98

480,00

480,00

6182

6180,90

1000

999,80

5182

5181,10

4000

4000,00

3312

3311,40

2812

2811,40

mivlineba qveynis gareT

არ შედის შესყიდვებში

1) საკანცელარიო, საწე-სახაზავი ქაღალდის,
საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების,
საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური
მასალების შეძენა

ა) საკანცელარიო ჟურნალები და წიგნები

ბ) დანარჩენი საკანცელარიო ნივთები

2)კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლების
განახლება

22800000-ქაღალდის ან მუყაოს
სარეგისტრაციო
ჟურნალები/წიგნები,
საბუღალტრო წიგნები,
ფორმები და სხვა ნაბეჭდი
საკანცელარიო ნივთები
30100000-საოფისე
მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და ავეჯის
გარდა
48400000-საქმიანი
გარიგებებისა და პირადი
ბიზნესის წარმართვის
პროგრამული
პაკეტები(ბუღალტრული
პროგრამა)

3) ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური
ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა
სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი
საქმიანობის) ხარჯები
ა) ჟურნალ-გაზეთების შეძენა

22200000-გაზეთები,
სამეცნიერო ჟურნალები,
პერიოდიკა და ჟურნალები

ბ) ტიტულიანი ბლანკების ბეჭდვა
4)მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა
დამონტაჟების-დემონტაჟის ხარჯი

ა) ტელეფონის აპარატი

ბ) კომპიუტერული ტექნიკა

და მარაგები

გ) კატრიჯების შეძენა დატუმბვა

დ) გასანათებელი მოწყობილობები

და ნათურები

ე) სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და
დამონტაჟება-დემონტაჯთან დაკავშირებული ხარჯი

22400000-მარკები, ქვითრების
ფორმები, საკრედიტო
ბილეთები, სააქციო
სერთიფიკატები,

500

500,00

25984,00

25973,99

32500000-სატელეკომუნიკაციო
მოწყობილობები და
მარაგები(ტელეფონი)

250,00

250,00

30200000-კომპიუტერული
მოწყობილობები და მარაგი

10849

10849,00

3048

3040,00

2545

2544,00

44500000-ხელსაწყოები,
საკეტები, გასაღებები,
ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები
და

2609

2609,00

44200000-კარები

1500

1500,00

24900000- სუფთა ქიმიკატები
და სხვადასხვა ქიმიური
ნივთიერებების პროდუქტები

168

168,00

500

499,00

1969

1969,00

42600000 - ჩარხები

1331

1331,00

39700000-საოჯახო ტექნიკა

1215

1214,99

10210

10210,00

30100000-საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და ავეჯის
გარდა
31500000-გასანათებელი
მოწყობილობები და ელექტრო
ნათურები

44400000-სხვადასხვა
ქარხნული წარმოების მასალა
და მათთან დაკავშირებული
31200000-ელექტროენერგიის
გამანაწილებელი და
საკონტროლო აპარატურა

ვ) გამწოვი ვენტილატორებისა, მტვერსასრუტის ,
ელ.ღუმელების შეძენა, ტექნიკის საშრობის,
სანტექნიკური საქონლის შეძენა
5) საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების
ხარჯი

საოფისე ავეჯი

39100000-ავეჯი

6) ოფისისათვის saWiro საგნებისა და მასალების
შეძენა

ფარდები

39500000-ქსოვილის ნივთები

7) შენობა ნაგებობებისა და მათი მიმდებარე
ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

10210

10210,00

89

89,00

89

89,00

22999

22998,12

შენობის სახურავის შეკეთება

45261900-სახურავის შეკეთება
და ტექ.მომსახურება

1000

1000,00

შენობის მიმდინარე რემონტი

45400000-შენობის მოწყობის
სამუშაოები

21999

21998,12

5285

5275,00

50300000-პერსონალური
კომპიუტერების, საოფისე
აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო და
აუდიო-ვიზუალური
მოწყობილობების შეკეთება,
ტექნიკური მომსახურება და
მათთან დაკავშირებული
მომსახურებები

4160

4150,00

50500000-ტუმბოების,
სარქველების, ონკანებისა და
ლითონის კონტეინერების,
ასევე,
მანქანების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება

125

125,00

50700000-შენობის
მოწყობილობების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება

1000

1000,00

36090

35299,15

8) საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანადანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლოატაციისა და
მიმდინარე რემონტის ხარჯი

ა) სატელევიზიო პროფესიული აპარატურის, საოფისე
ტექნიკის, ინვენტარის, მანაქანა-დანადგარების მოვლა
შენხვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის
ხარჯი

გ) გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და
მათი მიმდინარე შეკეთება

9) კავშირგაბმულობის ხარჯი

შიდასაქალაქთაშოროსო სატელეფონო მომსახურება

64200000-სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

13500

13041,62

თბილისის საკორესპოდენციო ბიუროს სატელეფონო
საინფორმაციო ცენტრის მომსახურება (09)

79511000-სატელეფონო
ოპერატორის მომსახურება

450

417,30

64200000-სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

9690

9390,23

72400000-ინტერნეტ
მომსახურებები

8140

8140,00

4/2 დომენის რეგისტრაციის გაგრძელების

72400000-ინტერნეტ
მომსახურებები

90

90,00

4/3 სატელეკომუნიკაციო
წლიური მომსახურება

72400000-ინტერნეტ
მომსახურებები

4220

4220,00

64100000-საფოსტო და
საკურიერო მომსახურებები

3000

2910,00

77780

71014,12

მობილური ტელეფონების ხარჯი

4/1 ინტერნეტით მომსახურების

ხარჯი

მომსახურეობა-ჰოსტიგის

10) საფოსტო მომსახურება
11) კომუნალური მომსახურება
ა) ელ.ენერგია

არ შედის შესყიდვებში

55500

50000,00

ბ) წყალი

არ შედის შესყიდვებში

4000

3668,00

09100000-საწვავი

3000

2066,21

90900000-დასუფთავება და
სანიტარული ღონისძიებები

15280

15279,91

54174

54169,30

11088

11083,80

288

288,00

გ) გენერატორებისთვის საწვავის შეძენა
d) შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე
ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
12) ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის
კლასიფიცირებული
ა) თბილისის საკორესპოდენტო ბიუროს ოფისის
დაქირავების ხარჯი

ბ)საკანონმდებლო მაცნეს ბაზის განახლება

არ შედის შესყიდვებში
48400000-საქმიანი
გარიგებებისა და პირადი
ბიზნესის წარმართვის
პროგრამული პაკეტები

480,00

480,00

გ) ვიდეოკასეტებიs, მეხსიერების ბარათების,
მიკროფონების შეძენა

დ) პირველადი ბატარეები და ელემენტები

32300000-ტელე და რადიო
მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო
ჩამწერები ან
რეპროდუცირების
აპარატურა
31400000-აკუმულატორები,
პირველადი ელემენტები და
პირველადი
ბატარეები
31700000-ელექტრონული,
ელექტრო-მექანიკური და
ელექტრო-ტექნიკური
აქსესუარები
32500000-სატელეკომუნიკაციო
მოწყობილობები და მარაგები

ე) ტექნიკის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

44300000-კაბელები,
მავთულები და მათთან
დაკავშირებული
მასალები
42900000-დისტანციური
მართვის ციფრული ბლოკი
(სუფლიორის)
44100000-სამშენებლო
მასალები და დამხმარე
სამშენებლო მასალები
32400000-ქსელები
31300000-იზოლირებული
მავთული და კაბელი

ვ) ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობის შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება

50413200ხანძარსაწინააღმდეგო
მოწყობილობის შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება

warmomadgenlobiTi xarjebi

ბ) stumrebis momsaxurebis uzrunvelyofis xarjebi

79900000-სხვადასხვა
საქმიანობები და მათთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

ტრანსპორტის, ტექნიკისa da iaraRis
ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ა) საწვავი

(ავტომანქანebზე)

ა-1) საწვავი
(ავტომანქანაზე) გაეროს დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში

09100000-საწვავი
09100000-საწვავი

26802

26802,00

4550

4550,00

2000

2000,00

1220

1220,00

48

48,00

0
1983

1982,50

400

400,00

4495

4495,00

1300

1300,00

0

0

0

181800

181543,66

138000

137759,89

480

480,00

10200

3 430,47

10200

3 430,47

2820

2 819,75

1500

1 499,75

50100000-სატრანსპორტო
საშუალებებისა და მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება

37738

37731,01

63700000-საგზაო მოძრაობის
მონიტორინგის
მომსახურებები

4362

4352,76

09200000-ნავთობის,
ქვანახშირისა და ზეთის
პროდუქტები

1280

1280,00

42900000-სხვადასხვა ზოგადი
და სპეციალური
დანიშნულების მანქანადანადგარები(ფილტრი)

80

80,00

34351100-მსუბუქი
ავტომანქანების საბურავები

0

ე) transportis daqiravebis(gadazidva-gadayvanis)
xarji

63100000-ტვირთის
გადაზიდვისა და შენახვის
მომსახურებები

250

250,00

ვ) ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის
ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის
არაკლასიფიცირებულ ხარჯებს

71631200-მომსახურებები
მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური შემოწმების
სფეროში

90

90,00

243020

241738,6

54940

54939,60

628

560,00

280

280,00

1225

1212,00

ბ) ტრანსპორტის mimdinare remontis xarji

g) GPS-ის მოწყობილობის მეშვეობით ავტომობილების
კონტროლის და გადაადგილების მონიტორინგის
მომსახურეობი

დ) ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯი

sxva danarCeni administraciuli xarji

ზ) სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავების ხარჯი

თ) ავტომანქანების პარკირების ხარჯი

1) ექსპერტიზისა და შემოწმებების ხარჯი
ა) დოკუმენტების თარგმნა უცხო ენებიდან

60100000-საავტომობილო
ტრანსპორტის მომსახურებები
98351110-მომსახურებები
ავტოპარკირების წესების
დაცვის უზრუნველყოფის
სფეროში
79200000-საბუღალტრო,
აუდიტორული და
79500000-საკანცელარიო
მომსახურებები

1320

1 320,00

0

0,00

79200000-საბუღალტრო,
აუდიტორული და
ფისკალური მომსახურებები

1080

1080,00

151195

151195

ა) ახალი შენობის დაცვა

79700000-გამოძიებასთან და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

13795

13795,00

ბ) შენობის შეიარაღებული დაცვა

79700000-გამოძიებასთან და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

137400

137400,00

72400000-ინტერნეტ
მომსახურებები

3120

3120,00

7) ანძებისა და გადამცემი სადგურებისa და მონიტორის
ელ.ენერგია

არ შედის შესყიდვებში

18094,28

16894,28

8) უკუდაბეგვრის დღგ

არ შედის შესყიდვებში

2475,72

2475,72

9) სატენდერო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი,
ავტომანქანების გადმოფორმების ხარჯი

არ შედის შესყიდვებში

6490

6490,00

12) ჭურჭელი

39220000-საოჯახო ჭურჭელი

147

147,00

13) სამსახურებრივი მოწმობების დამზადება

22458000-შეკვეთით ნაბეჭდი
მასალა

655

655,00

48700000-პროგრამული
პაკეტების
უტილიტები/მომსახურე
პროგრამები

2690

2690,00

135 090

135 090

96800

96800

71565,59

71565,59

4) აუდიტორული მომსახურება

5) შენობა ნაგებობის დაცვის ხარჯი

6) სატელევიზიო სიგნალის ტრანსლიაცია ინტერნეტის
ქსელში

14) კომპიუტერის ანტივირუსის მომხმარებლის
ლიცენზიის უფლება

sainformacio
1) saagentoebis momsaxureba
a) საინფორმაციო მომსახურება"როიტერი" ( 10 250
დოლარი * 4 = 41 000 დოლარის* 1,80)
92400000-ახალი ამბების
სააგენტოების მომსახურებები

0

0,00

- სსკ-ს 134 მუხლის 1 ნაწილის გ) ქვეპუნქტის
თანახმად არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი
გადასახადი 10%

92400000-ახალი ამბების
სააგენტოების მომსახურებები

7951,73

7951,73

13742,68

13742,68

3540

3540,00

23672,80

23672,80

2630,31

2630,31

4986,89

4986,89

18200000-გარე ტანსაცმელი

4500

4500,00

80500000-სატრენინგო
მომსახურებები

2500

2500,00

487 435

487 037,89

36 500

33 136

227483

227089,71

10000

10 000,00

178385

178385

178385

178385

20000

19 737,00

6000

6000,00

- სსკ-ს 176 მუხლის თანახმად უკუდაბეგვრის წესით
დარიცხული დღგ 18%
b) საინფორმაციო მომსახურება " ახალი ამბები "

2) პირდაპირი თანამგზავრული

92400000-ახალი ამბების
სააგენტოების მომსახურებები

ჩართვები

- სსკ-ს 134 მუხლის 1 ნაწილის გ) ქვეპუნქტის თანახმად
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%

92200000-რადიო და
სატელევიზიო მომსახურებები

- სსკ-ს 176 მუხლის თანახმად უკუდაბეგვრის წესით
დარიცხული დღგ 18%

3) წამყვანების ჩაცმულობა
4) კადრების მომზადება-გადამზადებასთან,
კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან
დაკავშირებული ხარჯი

prodiusingi
1) gare warmoebis gadacemebis შესყიდვა:

92200000-რადიო და
სატელევიზიო მომსახურებები

2) კინო და ვიდეო მომსახურებები
ა) სატელევიზიო ჩვენების უფლებით ლიცენზირებული
ფილმების შესყიდვა
- სსკ-ს 134 მუხლის 1 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის
თანახმად არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი
გადასახადი 15%(ცვლილება შევიდა და ეხლაა10%)
- სსკ-ს 176 მუხლის თანახმად უკუდაბეგვრის წესით
დარიცხული დღგ 18%

92100000-კინო და ვიდეო
მომსახურებები

ბ) სატელევიზიო ჩვენების უფლებით ლიცენზირებული
ფილმების შესყიდვა (ქართული)

9210000-კინო და ვიდეო
მომსახურებები

გ) ლიცენზირებული ფილმების ქართულ ენაზე თარგმნაგახმოვანება

3) სტუდიების განახლება

9210000-კინო და ვიდეო
მომსახურებები
71200000-არქიტექტურული და
მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

3) სტუდიების განახლება

4)ბინის დაქირავება სატელევიზიო პროექტის
მონაწილისთვის

5) კოსმეტიკური საშუალებების შეძენა
(სტილისტი+გრიმიორი)

6) საავტორო უფლებების ჰონორარი

45454100-დეკორაციული
სამუშაოები

52227

52227,00

არ შედის შესყიდვებში

660

660,00

33711200-მაკიაჟის
პრეპარატები

2400

2398,80

2400

2400,00

150

150,00

17040

17037,38

33711600-თმის პრეპარატები
და ნივთები
39712210-საოჯახო
ტექნიკა_თმის საშრობები
98110000-კომერციული,
პროფესიული და
სპეციალიზირებული
ორგანიზაციების მიერ
გაწეული მომსახურებები

7) ვებ გვერდის რედაქტირება
39200000- ავეჯის
აქსესუარები(ნაძვის ხე,
ხელოვნური ხილი, კალათა)

410

410,00

37500000-თამაშები და
სათამაშოები; ატრაქციონები

130

130,00

24600000- ფეთქებადი
ნივთიერებები

150

150,00

1 064 650

1 064 560

1) თანამგზავრული მაუწყებლობის ხარჯი

560330,00

560330,00

ა) თანამგზავრული მაუწყებლობა
(60750 * 4 = 243 000 აშშ დოლარი წლიური * 1,80)

431728,89

431728,89

57396,67

57396,67

71204,44

71204,44

8) სატელევიზიო შოუების მოსაწყობად საჭირო
მასალები,დეკორაციები (საახალწლო ნაძვის ხე, წვიმები,
ფეიერვერკი, სათამაშოები)

teqnika

- სსკ-ს 134 მუხლის 1 ნაწილის გ) ქვეპუნქტის თანახმად
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%
- სსკ-ს 176 მუხლის თანახმად უკუდაბეგვრის წესით
დარიცხული დღგ 18%

92200000-რადიო და
სატელევიზიო მომსახურებები

6500

3 399,00

43 000

42 942,86

2) ანძების იჯარა

3) შენობის არასაცხოვრებელი ფართის იჯარა
მიმღებ/გადამცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად

4) სატელევიზიო აქსესუარებისა და სამუშაო სპეც
ტანსაცმელის მოწოდება

92200000-რადიო და
სატელევიზიო მომსახურებები

99600

99600,00

არ შედის შესყიდვებში

1800

1800,00

18100000-სამუშაო
ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი
და აქსესუარები

4244

4200,00

18200000-გარე ტანსაცმელი
(ლაბადები)

264

264,00

18832000-სპეც. ფეხსაცმელი

1912

1912,00

396500

396454,38

arafinansuri aqtivebi
ა) რადიოს პროგრამული ლიცენზია

48520000-მულტიმედიის
პროგრამული პაკეტები

8100

8095,38

ბ) ხმის ჩამწერი პორტატული პულტის კომპლექტი

32342450-ხმის ჩამწერები

4900

4900,00

30200000-კომპიუტერული
მოწყობილობები და მარაგი

11346

11346,00

42512200-კედლის
კონდიციონერები

8139

8139,00

32200000- რადიო-ტელეფონის,
რადიო-ტელეგრაფის, რადიომაუწყებლობის და
სატელევიზიო გადამცემი
აპარატურა

28629

28629,00

38600000-ოპტიკური
ხელსაწყოები (განათება)

26100

26100,00

g) საოფისე კომპიუტერები და ლეპტოპები

d) კედლის კონდიციონერები

e) pirdapiri CarTvis სარელეო aparati da
portatuli racia

v). ganaTebis aparati

z) mikrofonebis SeZena

T) samauwyeblo mowyobiloba

i) მსს და სტუდიების სააპარატოების (სულ 5 )
მოდერნიზება

k) ვიდეოკამერების შეძენა

l) რადიოს ხმის პულტი

მ) ვიდეოჩამწერი მაგნიტოფონები და კამერის
სლაიდერის კომპლექტი

ნ) აკუმულატირები დამტენით
ო) დასწრების აღრიცხვის სისტემის შეძენა
პ) მეხსიერების მატარებელი - ლოგო-გენერატორი

32300000-ტელე და რადიო
მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო
ჩამწერები ან
რეპროდუცირების
აპარატურა

17640

17640,00

32200000- რადიო-ტელეფონის,
რადიო-ტელეგრაფის, რადიომაუწყებლობის და
სატელევიზიო გადამცემი
აპარატურა

19700

19700,00

50300000-პერსონალური
კომპიუტერების, საოფისე
აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო და
აუდიო-ვიზუალური
მოწყობილობების შეკეთება,
ტექნიკური მომსახურება და
მათთან დაკავშირებული
მომსახურებები

150000

150000,00

101200

101200,00

8442

8442,00

2841

2800,00

1763

1763,00

900

900,00

3900

3900,00

32300000-ტელე და რადიო
მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო
ჩამწერები ან
რეპროდუცირების
აპარატურა
32300000-ტელე და რადიო
მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო
ჩამწერები ან
რეპროდუცირების
აპარატურა
32300000-ტელე და რადიო
მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო
ჩამწერები ან
რეპროდუცირების
აპარატურა
31434000-ლითიუმის
აკუმულატორები
31711310-დასწრების
აღმრიცხველი სისტემა
30234500-მეხსიერების
მატარებელი

ნ) საბურღი დანადგარი
ო) გენერატორი
1) 1 ერთეული მაღალი გამავლობის ავტომობილის
შეძენა

42637100-ლითონის საბურღი
ჩარხები
31120000-გენერატორები

1300

1300,00

1600

1600,00

34113100-ჯიპები

2) მიკროფონის ღრუბლები, ნამზადები,
ა) რადიოს პროგრამული ლიცენზია არარეზიდენტისაგან

არ შედის შესყიდვებში

3)რადიოს კომპიუტერები და სამონტაჟო კომპიუტერები

გადასახადები
5 700 000

5 689 137,96

19200

19200

7050

7031,02

1700

1663,84

15050

15048

26 500

21 643

201 125

185 657,92

