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

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვის
ობიექტი

1

2
ქსელური
გამარტივებული
გამანაწილებელი
შესყიდვა
power Switch Windows Active
Directory-ის
ელექტრონული
აუდიტის და
ტენდერი
რეპორტინგის
პროგრამული
უზრუნველყოფა
Mitsubishi Pajero
სახ.№GNG-535კონსოლიდირებუ
სათვის 4 (ოთხი)
ლი ტენდერი ცალი ზაფხულის
გამარტივებული
საბურავის, ზომით
შესყიდვა
R18 265/60
შესყიდვა.

ხელშეკრულების
საერთო
ღირებულება

ფაქტიურად
მიმწოდებელი ხელშეკრულებ
გადარიცხული
ს დასახელება
ის N
თანხა

3

4

5

6

570.00

570.00

შპს ემ-ტე
გრუპი

20

18166.00

18166.00

შპს სინტაქსი

21

1120.00

1120.00

შპს თეგეტა
მოტორსი

22

23

edocument.ge,
ehrms.ge და ehr.ge
გამარტივებული დომენური სახელის
შესყიდვა
დროებით
სარგებლობაში
გადაცემა

90.00

90.00

ააიპ
საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლე
ბლო
კომპიუტერუ
ლი ქსელების
ასოციაცია გრენა

112 - ის
ნორმატიული
მომსახურება
აქტით
(ნორმატიული
დადგენილი
აქტით დადგენილი
გადასახდელები
გადასახდელები)

50.00

50.00

შპს მაგთიკომი

უნომრო

43998.00

43998.00

შპს ულტრა

24

ელექტრონული
ტენდერი

ტონერიანი
კარტრიჯები
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ავტოსადგომთა
მომსახურებები (6
ავტომანქანის
პარკირების
გადასახადი)
ერთი ერთეული
ავტოსატრანსპორტ
ო საშუალებისთვის
(TOYOTA CAMRY სახ.
N NG-505-NA)
1 (ერთი) ცალი
გამარტივებული
ტყვიამჟავური
შესყიდვა
აკუმულატორის
შესყიდვა
(თანმდევი
მომსახურებით,
მონტაჟით)
ნორმატიული
აქტით
დადგენილი
გადასახდელები

1 (ერთი) ცალი 2
წლიანი
ელექტრონული
კრიპტოგრაფიული
ტენდერი
უსაფრთხოების SSLსერტიფიკატი
ტენდერების
ნორმატიული
გამოქვეყნების
აქტით
საფასური
დადგენილი
(შესყიდვების
გადასახდელები
სააგენტოს)
112 - ის
ნორმატიული
მომსახურება
აქტით
(ნორმატიული
დადგენილი
აქტით დადგენილი
გადასახდელები
გადასახდელები)
გამარტივებული
საოფისე სავარძლები
შესყიდვა
კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი ქაღალდი A4
გამარტივებული
CON180000003
შესყიდვა

300.00

შპს თბილისის
სატრანსპორტ
ო კომპანია

უნომრო

230.00

230.00

შპს
ტრანსკავკასი
ური
სადისტრიბუც
იო კომპანია

25

299.00

299.00

შპს IT FORCE

26

225.00

225.00

სსიპ
სახელმწიფო
შსყიდვების
საგენტო

უნომრო

99.00

99.00

შპს მაგთიკომი

უნომრო

850.00

850.00

შპს ოფის 1

27

1460.00

730.00

შპს პენსან
ჯორჯია

28

300.00
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evms.ge დომენური
სახელის
გამარტივებული
რეგისტრაცია და
შესყიდვა
დრ. სარგებლობაში
გადაცემა

28.00

28.00

შპს რეგნესტ

29

reportal.ge
დომენური სახელის
გამარტივებული
რეგისტრაცია და
შესყიდვა
დრ. სარგებლობაში
გადაცემა

28.00

28.00

შპს რეგნესტ

30

გამარტივებული
შესყიდვა

BIOS-ის ბატარია

2800.00

2800.00

შპს ჯეო ტეჩი

31

გამარტივებული
შესყიდვა

კოკა-კოლა

203.20

203.20

შპს კოკა-კოლა
დისტრიბუცია

32

გამარტივებული
შესყიდვა

წყალი

50.00

50.00

შპს ენგადი

33

28.00

28.00

შპს რეგნესტ

34

1250.00

1250.00

შპს ოფის
მიქსი

35

1120.00

1120.00

შპს „თეგეტა
მოტორსი“

36

78.00

78.00

შპს მაგთიკომი

უნომრო

edms.ge დომენური
სახელის
გამარტივებული
რეგისტრაცია და
შესყიდვა
დრ. სარგებლობაში
გადაცემა
ელექტრონული
ტენდერი

შპს "ოფის-მიქსი"

KIA SPORTAGE“ სახ. N
WGW 481-სათვის 4
კონსოლიდირებუ
(ოთხი) ცალი
ლი ტენდერი ზაფხულის
გამარტივებული საბურავის, ზომით
შესყიდვა
R17 225/60
შესყიდვა.
112 - ის
ნორმატიული
მომსახურება
აქტით
(ნორმატიული
დადგენილი
აქტით დადგენილი
გადასახდელები
გადასახდელები)
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ნორმატიული
აქტით
დადგენილი
გადასახდელები
კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი გამარტივებული
შესყიდვა

ტენდერების
გამოქვეყნების
საფასური
(შესყიდვების
სააგენტოს)

100.00

ევროდიზელი,
არაუმეტეს 10PPM

KIA SPORTAGE“ სახ. N
WGW 481-სათვის 1
კონსოლიდირებუ
(ერთი) ცალი
ლი ტენდერი ზაფხულის
გამარტივებული საბურავის, ზომით
შესყიდვა
R17 225/60
შესყიდვა.

ინტერნეტ
გამოწერა

Apple Developer
Program membership.
- ის სარგებლობის
საფასური
(გაომოყენებითი
პროგრამების
სერვისის
პროვაიდერები)

100.00

სსიპ
სახელმწიფო
შსყიდვების
საგენტო

უნომრო

1007.60

45.80

შპს
რომპეტროლ
საქართველო

37

280.00

280.00

შპს თეგეტა
მოტორსი

38

245.00

245.00

APPLE INC.

ბრძანება N140

