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ინფორმაცია სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
IV კვარტალი
ფაქტიურად
ხელშეკრულების
მიმწოდებელის ხელშეკრულ
შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის ობიექტი
გადარიცხული
საერთო ღირებულება
დასახელება
ების N
თანხა
1
2
3
4
5
6
გამარტივებული
შესყიდვა

დომენური სახელის დროებით
სარგებლობაში გადმოცემა

30.00

30.00

შპს „კავკასუს
ონლანი“

102

გამარტივებული
შესყიდვა

დიზელ გენერატორების ძრავის
ზეთის, ზეთის ფილტრისა და
საწვავის ფილტრების მიწოდება

1157.70

1157.70

შპს „ჯი თი ეს
ელექტრონიქსი“

103

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

Radware IPS-ის მხარდაჭერის
ლიცენზია

42100.00

42100.00

შპს „ვარზია“

104

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

ვიდეომონიტორინგის სისტემის
ჩამწერი მოწყობილობები

51500.00

51500.00

შპს „ნეოტექი“

105

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

ვირტუალური
ინფრასტრუქტურის
მონიტორინგის პროგრამული
უზრუნველყოფის მხარდაჭერის
ლიცენზია

8385.00

8385.00

შპს „სოფთლაინ
საქართველო“

106

ელექტრონული
ტენდერი

4 (ოთხი) ცალი SAN
კომუტატორი

176140.00

176140.00

შპს „იუ-ჯი-თი“

107

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

კონტენტის მართვის სისტემა

65000.00

65000.00

ააიპ „გრენა“

108

ელექტრონული
ტენდერი

მაგიდის კომპიუტერები,
მონიტორები, პლანშეტური
კომპიუტერები და კომპიუტერის
მეხსიერების ბლოკები

56397.00

56397.00

შპს „ესაბი“

109

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

ტონერის კარტრიჯები

17600.00

17600.00

შპს „კომპლექს
პროჯეკტს“

110

ელექტრონული
ტენდერი

2 ცალი VMware vCenter Server 5
Standard for vSphere 5 - ისა და 56
(ორმოცდათექვსმეტი) ცალი
პროცესორისათვის VMware
vSphere 5 Enterprise Plus to vCloud
Suite 5 Standard - ის ძირითადი
მხარდაჭერის მომსახურება

130291.00

130291.00

შპს „იუ-ჯი-თი“

111
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გამარტივებული
შესყიდვა

დომენური სახელის დროებით
სარგებლობაში გადმოცემა

60.00

60.00

შპს „კავკასუს
ონლაინი“

112

გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა

ბაინდერები და ეკრანის
საწმენდები

521.00

521.00

შპს „კანცლერი“

113

ტექსტის ბეჭდვა და გავრცელება

1120.00

1120.00

შპს „ზეტი“

114

სარეკლამო ბანერი

120.00

120.00

4 (ოთხი) ცალი საბურავი

1120.00

1120.00

ბუკლეტები

2165.00

2165.00

შპს „ეიდიესეს
პრინტი“
შპს „თეგეტა
მოტორსი“
შპს „აუთდორ
ტიპოგრაფი“

115
116
117

ელექტრონული
ტენდერი

Red Hat Linux Enterprise
ოპერაციული სისტემის
მხარდაჭერის ლიცენზია

8100.00

8100.00

ააიპ
საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლ
ო
კომპიუტერული
ქსელების
ასოციაცია „გრენა“

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

საოფისე ავეჯი

5940.00

5940.00

ი/მ „ნიკო
ლონდარიძე“

119

გამარტივებული
შესყიდვა

საპრეზენტაციო ვიდეო რგოლის
დამზადება

4500.00

4500.00

შპს „არტ-ბონუს
სტუდია“

120

გამარტივებული
შესყიდვა

რეცხვის მომსახურება

600.00

600.00

ს/ს ვისოლ
პეტროლიუმ
ჯორჯია

121

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

4 (ოთხი) ცალი უწყვეტი
ელექტრომომარაგების EATON
(Powerware) (მოდელი: 9355-30NHS-13-3x9Ah) და 1 (ერთი)
ცალი მართვის მოდულის
ტექნიკური და საგარანტიო
მომსახურება

46992.00

46992.00

შპს „იუ-ჯი-თი“

122

94720.00

94720.00

შპს „გრინ
სისტემს“

123

650.00

650.00

ი/მ „ლია
წიწრიაშვილი“

124

ელექტრონული
ტენდერი

გამარტივებული
შესყიდვა

UCS სერვერებისათვის
ოპერატიული მეხსიერება
(UCS-MR-1X162RZ-A) (თანმდევი
მომსახურება ინსტალაციით)

2 (ორი) ცალი კარი (თანმდევი
მომსახურება მონტაჟით)

118
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გამარტივებული
შესყიდვა

სარემონტო სამუშაოები სსიპ
საფინანსო-ანალიტიკური
სამსახურის ადმინისტრაციულ
შენობაში (ქ.თბილისი
გორგასლის ქ.N16)

810.62

810.62

შპს „ბონუმი“

125

გამარტივებული
შესყიდვა

სანათები

1307.20

1307.20

შპს „ახალი
ნათება“

126

გამარტივებული
შესყიდვ (პრეზ. ან
მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)

1 (ერთი) ცალი აკუმულატორის
შესყიდვა თანმდევი
მომსახურებით ინსტალაციით

175.00

175.00

შპს „თეგეტა
მოტორსი“

127

გამარტივებული
შესყიდვა

დომენური სახელის დროებით
სარგებლობაში გადმოცემა

60.00

60.00

შპს „კავკასუს
ონლაინი“

128

გამარტივებული
შესყიდვა

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური
სამსახურის მიერ ახალი
სისტემის, ღრუბლოვანი
გამოთვლითი ტექნოლოგეიბის
(eCloud) დანერგვისა და
აღნიშნული სისტემის შესახებ
საზოგადოებრივი
ინფორმირების მიზნით,
მოწვეული სტუმრებისათვის
პრეზენტაციის გამართვა,
პრეზენტაციის შემდგომ
მოწვეული სტუმრების
მასპინძლობა (ფურშეტი) და
შესაბამისი ხარჯების
ანაზღაურება

5737.36

5737.36

შპს „ჯი-ემ-თი
სასტუმროები“

სსიპ
საფინანსოანალიტიკურ
ი სამსახური ბრძანება
N199

გამარტივებული
შესყიდვ (პრეზ. ან
მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)

4 (ოთხი) ცალი საბურავი

1480.00

1480.00

შპს „ვისოლ ავტო
ექსპრესი“

129

440.00

ააიპ
საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლ
ო
კომპიუტერული
ქსელების
ასოციაცია „გრენა“

130

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

SSL-სერთიფიკატი

440.00
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გამარტივებული ელ.
ტენდერი

მონაცემთა ბაზების
ადმინისრირების პროგრამების
მხარდაჭერის ლიცენზია

5600.00

5600.00

ააიპ
საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლ
ო
კომპიუტერული
ქსელების
ასოციაცია „გრენა“

ელექტრონული
ტენდერი

HP-ს სერვერული და მონაცემთა
შენახვის სისტემებზე
მხარდაჭერის ლიცენზია

675000.00

675000.00

შპს „ასსეკო
ჯორჯია“

132

კონს.შესყიდვა

საწვავი (ბენზინი)

56520.00

0.00

შპს „ლუკოილ
ჯორჯია“

133

გამარტივებული ელ.
ტენდერი

პროგრამების (TOAD DBA SUITE
FOR ORACLE და SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE
XPERT EDITION) მხარდაჭერის
ლიცენზიები

6700.00

6700.00

ააიპ
საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლ
ო
კომპიუტერული
ქსელების
ასოციაცია „გრენა“

134

გამარტივებული
შესყიდვ (პრეზ. ან
მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)

200 მბ/წმ სიჩქარის ინტერნეტ
მომსახურება

156,000.00

0.00

შპს „კავკასუს ონლაინი“

135

გამარტივებული
შესყიდვ (პრეზ. ან
მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)

დაშვების მომსახურება

37,474.56

0.00

შპს „კავკასუს ონლაინი“

136

გამარტივებული
შესყიდვ (პრეზ. ან
მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)

200 მბ/წმ სიჩქარის ინტერნეტ
მომსახურება

156,000.00

0.00

სს „სილქნეტი“

137

გამარტივებული
შესყიდვა

მასობრივი ინფორმაციის
გავრცელება და საინფორმაციო
მხარდაჭერა

4800.00

4800.00

შპს „პირველი“

138

ელექტრონული
ტენდერი

GPSS Interator-ის სისტემის
პროგრამული უზრუნველყოფის
ტექნიკური მხარდაჭერა

3240.00

3240.00

შპს „აი-თი-ეს“

139

131
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გამარტივებული ელ.
ტენდერი

კომპანია „STULZ“-ის წარმოების
(3 (სამი) ცალი WIB7000მოდელი) პრეციზიული
კონდიცირების სისტემის
ტექნიკური მომსახურება

14000.00

14000.00

შპს „თერმა
სერვისი“

140

გამარტივებული
შესყიდვ (პრეზ. ან
მთავრ.
სამართლებლივი აქტი)

საკომუნიკაციო მომსახურბა

18000.00

0.00

შპს „მაგთიკომი“

141

გამარტივებული
შესყიდვა
(გადაუდებელი
აუცილებლობა)

ავტომობილების დაზღვევა

550.68

0.00

შპს სადაზღვევო
კომპანია „ტაო“

142

