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ინფორმაცია სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის
ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
IV კვარტალი

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვის
ობიექტი

1
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ელ.ტენდერი

მაგიდის
კომპიუტერების
(დესკტოპები) და
ბრტყელი
მონიტორების
მიწოდება.

ხელშეკრულების ფაქტიურად მიმწოდებელ
ხელშეკრულე
საერთო
გადარიცხული
ის
ბის N
ღირებულება
თანხა
დასახელება
3
4
5
6

გამარტივებული
ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა
შესყიდვა
ელ.ტენდერი
Vmware--ს მხარდაჭერის ლიცენზიები.
Radware DP 1006-ის
მხარდაჭერის და
ელ.ტენდერი
განახლების
ლიცენზიები
eaims.ge დომენური
სახელის
შემსყიდველისათვის
დროებით
გამარტივებული
სარგებლობაში
შესყიდვა
გადაცემა
და შემსყიდველის
სახელზე
რეგისტრაცია

ელ.ტენდერი

ინფორმაციული
უსაფრთხოების
სისტემის (McAfee)
მხარდაჭერის
ლიცენზია

გამარტივებული
შესყიდვა

საიფორმაციო ბანერი

გამარტივებული
18 შეკვრა A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდი
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

ტყვიამჟავური
აკუმულატორის 63 ა/ს
610 ს/დ ENERGIZER
PREM EM63-L2
563400061 მიწოდება

99 465,00

99 465,00

300,00

300,00

140 000,00
79 130,00

30,00

362 378,00

შპს "ალტა"

64

შპს „არხი-ჟი"
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140 შპს
000,00
„სოფთლაინ საქართველო" 66
79 130,00

შპს „ვარზია"

30,00
შპს „კავკასუს ონლაინი"

362 378,00

შპს „ვარზია"

100,00

100,00
ი.მ ქრიტინე კბილაძე

619,20

619,20

185,00

შპს
“ტრანსკავკასიუ
185,00
რი
სადისტრიბუცი
ო კომპანია“

ი/მ გიორგი
კანდელაკი
(01009005243)

67

68

69

70
71

72

სახელმწიფო შესყიდვები, 2017 წლის IV კვარტალი
30.01.2018

ელ.ტენდერი

ელ.ტენდერი

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვ (პრეზ. ან
მთავრ.
სამართლებლივი
აქტი)

ელ.ტენდერი

მონაცემთა შენახვის
და დამუშავების
ძირითადი სისტემის
EMC VNX 5600-ს
ტექნიკური
მხარდაჭერის
ლიცენზია.
2 (ორი) წლიანი
კრიპტოგრაფიული
უსაფრთხოების SSL
სერტიფიკატები 3
(სამი) ცალი
დომენისათვის
ერთი ერთეული
ავტომობილის (Toyota
Corolla) ტექნიკური
მომსახურება
ita.ge დომენური
სახელის
შემსყიდველისათვის
დროებით
სარგებლობაში
გადაცემა და
შემსყიდველის
სახელზე
რეგისტრაცია
ერთი ერთეული
ავტომობილის (Toyota
Camry NG-505-NA)
ტექნიკური
მომსახურება
Cisco IP სატელეფონო
მართვის სადგურის,
Cisco გამოძახებათა
ცენტრის (საკონტაქტო
ცენტრი) და
სატელეფონო
საუბრების ჩაწერის
სისტემის (Call
recording)
მხარდაჭერის
ლიცენზიის მიწოდება

224 119,00

939,99

1 197,00

30,00

310,00

53 500,00

224 119,00 შპს "იუ-ჯი-თი"

939,99

887,00

30,00

310,00

53 500,00

73

შპს „IT FORCE“

74

შპს „თეგეტა
მოტორსი“

83

შპს „კავკასუს
ონლაინი"

84

შპს „ტოიოტა
ცენტრი თეგეტა“

85

შპს "გრინ
სისტემს"
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ელ.ტენდერი

ელ.ტენდერი

გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა

არსებული DELL EMC
XtremIO მონაცემთა
შენახვის All-Flash
სისტემის
დამატებითი
კომპონენტების
მიწოდება (თანმდევი
მომსახურება
ინსტალაციით)
HP-ს სერვერების და
SAN
მარშრუტიზატორების
ტექნიკური
მხარდაჭერის
ლიცენზიებ

2 437 821,00

116 452,00

116 452,00

სატვირთო ურიკა

377,00

377,00

კიბე

364,10

364,10

გამარტივებული
შესყიდვა

მაღალი წნევის
რეცხვის აპარატის
(CPV 42716110) და
მტვერსასრუტის (CPV
39713430)
კომპლექტების
მიწოდება.

3 783,95

ელ.ტენდერი

2 (ორი) ცალი ფერადი
პრინტერების
შესყიდვა

11 960,00

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

ელ.ტენდერი

1 950 256,80

ფაილების და
ბაინდერების
მიწოდება
Fas.ge დომენური
სახელის
შემსყიდველისათვის
დროებით
სარგებლობაში
გადაცემა და
შემსყიდველის
სახელზე
რეგისტრაცია.
HP-ს სერვერების და
SAN
მარშრუტიზატორების
ტექნიკური
მხარდაჭერის
ლიცენზიები.

შპს "იუ-ჯი-თი"

88

შპს „გრინ
სისტემს“

94

შპს „ბი ემ სი
გორგია"
შპს „ბრიკო
კავკასუსი"

98
99

3 783,95 შპს „ეკოლაინი"

100

11 960,00

შპს "ულტრა"

101

300,00

შპს "ვესტა"

102

300,00

30

30

შპს „კავკასუს
ონლაინი“

62

48160

0

შპს "გრინ
სისტემს"

63

