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შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის ობიექტი

ხელშეკრულების
საერთო ღირებულება

ფაქტიურად
გადარიცხული თანხა

მიმწოდებელის
დასახელება

ხელშეკრულების N

1

2

3

4

5

6

200 მბ/წმ ინტერნეტ
მომსახურება

156000

39000

სს „სილქნეტი“

75

200 მბ/წმ ინტერნეტ
მომსახურება

156000

39000

შპს „მაგთიკომი“

76

47725,08

11931,27

სს „სილქნეტი“

77

32274,24

8068,56

შპს „მაგთიკომი“

78

586,91

586,91

შპს „მაგთიკომი“

79

360

90

შპს მაგთიკომი

80

720

90

სს „სილქნეტი“

81

1000

30

626,66

626,66

შპს „IT FORCE“

87

487564,2

487564,2

შპს "იუ-ჯი-თი"
(2,437,821.00 lari)

88

4500

1118

შპს „თეგეტა
მოტორსი“

89

გამარტივებული შესყიდვ
(პრეზ. ან მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)
გამარტივებული შესყიდვ
(პრეზ. ან მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)
გამარტივებული შესყიდვ
(პრეზ. ან მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)
გამარტივებული შესყიდვ
(პრეზ. ან მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)

დაშვების მომსახურება
(საკომუნიკაციო სისტემის
ტექნიკური მომსახურება)
დაშვების მომსახურება
(საკომუნიკაციო სისტემის
ტექნიკური მომსახურება)

გამარტივებული შესყიდვა
სატელეფონო და მონაცემთა
(პრეზ. ან მთავრ.
გადაცემის მომსახურებები
სამართლებლივი აქტი)
მოდემის ინტერნეტ
მომსახურება
1 (ერთი) წერტილის
გამარტივებული შესყიდვა ციფრული ტელევიზიის (IP
TV) მომსახურების გაწევა.
გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

ბეჭდვა და გავრცელება

2 (ორი) წლიანი
კრიპტოგრაფიული
გამარტივებული შესყიდვა
უსაფრთხოების 2 ცალი SSL
სერტიფიკატების შესყიდვა
არსებული DELL EMC XtremIO
მონაცემთა შენახვის All-Flash
სისტემის დამატებითი
ელ.ტენდერი
კომპონენტების მიწოდება
(თანმდევი მომსახურება
ინსტალაციით) მრავალწლიანი
ავტოსატრანსპორტო
საშუალების - TOYOTA AVENSIS
სახ N FCF-515-ის და ერთი
ერთეული
ავტოსატრანსპორტო
საშუალების TOYOTA COROLLA
გამარტივებული შესყიდვა
სახ N FCF-929-ის შეკეთება
(საჭირო სათადარიგო
ნაწილებისა და საცხებსაპოხი მასალის
გათვალისწინებით) და
ტექნიკური მომსახურება

ჯობს.გე (205035282)
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ერთი ერთეული
ავტოსატრანსპორტო
საშუალების (KIA SPORTAGE,
სახ N NSS 584)-ს და ერთი
ერთეული
გამარტივებული შესყიდვ
ავტოსატრანსპორტო
(პრეზ. ან მთავრ.
საშუალების (KIA SPORTAGE,
სამართლებლივი აქტი)
სახ N WGW 481)-ს შეკეთება
(საჭირო სათადარიგო
ნაწილებისა და საცხებსაპოხი მასალის
გათვალისწინებით) და
ტექნიკური მომსახურების
ვიდეოსამეთვალყურეო
ელ.ტენდერი
სისტემების ტექნიკური
მომსახურება
TOYOTA CAMRY სახ N NG-505NA-ს შეკეთება (საჭირო
გამარტივებული შესყიდვ
სათადარიგო ნაწილებისა და
(პრეზ. ან მთავრ.
საცხებ-საპოხი მასალების
სამართლებლივი აქტი)
გათვალისწინებით) და
ტექნიკური მომსახურება
(ფინანსთა სამინისტროს
ერთობლივი ტენდერი)
გამარტივებული შესყიდვა
ელ. ტენდერი

ავტოტრანსპორტის
დაზღვევის მომსახურება
გენერატორების ტექნიკური
მომსახურება
Oracle-ს მონაცემთა ბაზის
ტექნიკური მხარდაჭერა

8000

0

შპს „კია მოტორს
ჯორჯია“

90

40800

10200

შპს "ნეოტექი"

91

4000

323

შპს „ტოიოტა ცენტრი
თეგეტა”

92

5578,68

1394,67

სს სადაზღვევო
კომპანია ალფა

ფს-ეტ/01

2000

500

შპს „ჯითიეს
ელექტრონიქსი"

93

47738

10571,33

შპს "ონსაიტი"

95

კონსოლიდირებული
ტენდერი გამარტივებული შესყიდვა

ბენზინი პრემიუმი,
ოქტანობა არანაკლებ 95

74880

9616,64

შპს „რომპეტროლ
საქართველო"

96

გამარტივებული შესყიდვა

მანქანების რეცხვა

3900

615

სს “ვისოლ
პეტროლიუმ
ჯორჯია"

97

9600

2400

შპს "აი-თი-ეს"

103

568,95

568,95

შპს „მაგთიკომი“

21

2010

2010

შპს „კავკასუს
ონლაინი“

1

626,66

626,66

შპს „IT FORCE“

2

165

165

შპს „ტრანკავკასიური
სადისტრიბუციო
კომპანია"

3

3229,93

3229,93

RIPE.NET

ბრძანება №23

32000

8000

შპს „თერმა სერვისი"

4

GPSS Integrator-ის სისტემის
პროგრამული
უზრუნველყოფის
ტექნიკური მხარდაჭერა.
კონსოლიდირებული
ფიჭური სატელეფონო
ტენდერი
მომსახურება
დომენური სახელის
დროებით სარგებლობაში
გამარტივებული შესყიდვა
გადმოცემა
(ბევრი
დომენი)
2 (ორი) წლიანი
კრიპტოგრაფიული
გამარტივებული შესყიდვა
უსაფრთხოების SSL
სერტიფიკატები 2 (სამი)
ცალი დომენისათვის
ელ.ტენდერი

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

ელ. ტენდერი

1 ცალი ტყვიამჟავური
აკუმულატორი
გლობალური ქსელის
RIPE.NET მომსახურების
შესყიდვი
სსიპ საფინანსოანალიტიკური სამსახურის
სასერვეროს
კონდიციონერების
ტექნიკური მომსახურება.
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გამარტივებული შესყიდვა

მასობრივი ინფორმაციის
გავრცელება და
საინფორმაციო მხარდაჭერა

ერთი ერთეული
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებისთვის (MITSUBISHI
PAJERO GLS, სახ. NGNG-535)
ხელშეკრულების დანართი
გამარტივებული შესყიდვა
N1-ით განსაზღვრული 1
(ერთი) ცალი ტყვიამჟავური
აკუმულატორის შესყიდვა
(თანმდევი მომსახურებით,
მონტაჟით)

კონსოლიდირებული
ტენდერი

TOYOTA COROLLA სახ. FCF-929სათვის 4 (ოთხი) ცალი
ზამთრის საბურავის, ზომით
R16 215/55 შესყიდვა.

ერთი ერთეული ვიდეო
სიგნალის უსადენო
გადამცემის მიწოდება.
ereporting.ge დომენური
გამარტივებული შესყიდვა
სახელის დროებით
სარგებლობაში გადაცემა
Oracle მონაცემთა ბაზის
მონიტორინგის/ადმინისტრი
რების პროგრამის TOAD DBA
ელ. ტენდერი
SUITE FOR ORACLE
მხარდაჭერის ლიცენზიის
მიწოდება.
ერთი ერთეული ვიდეო
გამარტივებული შესყიდვა
სიგნალის უსადენო
გადამცემის მიწოდება.
112 - ის მომსახურება
(ნორმატიული აქტით
გამარტივებული შესყიდვა
დადგენილი
გადასახდელები)
გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა
სატელეფონო და მონაცემთა
(პრეზ. ან მთავრ.
გადაცემის მომსახურებები
სამართლებლივი აქტი)

ელ. ტენდერი

ნორმატიული აქტით
დადგენილი
გადასახდელები

ქსელის მონიტორინგის
პროგრამული
უზრუნველყოფის
მხარდაჭერის ლიცენზია.
(SolarWinds)
ტენდერების გამოქვეყნების
საფასური (შესყიდვების
სააგენტოს)

სატელეფონო და მონაცემთა
გადაცემის მომსახურებები
(მობილურები)
სსიპ საფინანსოანალიტიკური სამსახურის
ბალანსზე რიცხული
უსაფრთხოების
გამარტივებული შესყიდვა მოწყობილობების - დაშვების
კონტროლის სისტემის
შემადგენელი
მოწყობილობების
შეკეთება/რეაბილიტაცია
კონსოლიდირებული
ტენდერი

4400

800

შპს „პირველი“

5

270

270

შპს
“ტრანსკავკასიური
სადისტრიბუციო
კომპანია“

6

452

452

შპს „თეგეტა
მოტორსი“

7

829

829

შპს "დალე"

8

30

30

შპს “კავკასუს
ონლაინი”

9

4680

4680

ააიპ საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
კომპიუტერული
ქსელების ასოციაცია გრენა

10

2487

2487

შპს "დალე"

11

70

70

შპს მაგთიკომი

უნომრო

25000

306,19

შპს „მაგთიკომი“

12

24843

24843

შპს „სოფთლაინ
საქართველო"

13

200

200

სსიპ სახელმწიფო
შსყიდვების საგენტო

უნომრო

18000

634,41

შპს ,,მაგთიკომი"

14

4200

4200

შპს „ლოჯიქალ
სისტემზ კომპანი"

15
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ელ. ტენდერი

ნორმატიული აქტით
დადგენილი
გადასახდელები

ელ. ტენდერი

კრიპტოგრაფიული
უსაფრთხოების SSLსერტიფიკატი (2 ცალი, 2
წლიანი Wildcard ტიპის SSL
სერტიფიკატი)

სიხშირის გადასახადი
კრიპტოგრაფიული
უსაფრთხოების SSLსერტიფიკატი (8 ცალი, 2
წლიანი )

112 - ის მომსახურება
(ნორმატიული აქტით
დადგენილი
გადასახდელები)
ნათურები (თანმდევი
გამარტივებული შესყიდვა
მომსახურებით, მონტაჟით)
ecloud.ge დომენური სახელის
გამარტივებული შესყიდვა დროებით სარგებლობაში
გადაცემა
112 - ის მომსახურება
ნორმატიული აქტით
(ნორმატიული აქტით
დადგენილი
დადგენილი
გადასახდელები
გადასახდელები)
სსიპ საფინანსოანალიტიკური სამსახურის 8
წარმომადგენლობითი
წლიანი სამიანობის
ხარჯი
პრეზენტაციის შემდგომ
ფურშეტის ორგანიზების
შესახებ
ნორმატიული აქტით
დადგენილი
გადასახდელები

3539

1769,5

შპს „IT FORCE“

16

2000

2000

სსიპ საქ.
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია

უნომრო

2395

299,38

შპს „IT FORCE“

17

25,5

25

შპს მაგთიკომი

უნომრო

150

150

შპს „სხივი"

18

30

30

შპს “კავკასუს
ონლაინი”

19

39

39

შპს „მაგთიკომი"

უნომრო

3646,5

3646,5

შპს „იაკუძა ისთ
ფოინთ 2"

ბრძანება №95

