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ინფორმაცია სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ 2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური
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შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის ობიექტი

1

2

ელ. ტენდერი

კონს. ტენდერი

ელ. ტენდერი

კონს. ტენდერი
გამარტივებული
შესყიდვა

ელ. ტენდერი

პროგრამული
ბიბლიოთეკის (Telerik
DevCraft Complete)
მხარდაჭერის
ლიცენზია.
აკუმულატორი
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
სისტემის (McAfee)
მხარდაჭერის და
განახლების
ლიცენზიები
გენერატორის ძრავის
ზეთი
გენერატორის ზეთის
ფილტრი, საწვავის
ფილტრი და
ანტიფრიზი
გენერატორის ზეთის
ფილტრი, საწვავის
ფილტრი და
ანტიფრიზი

ხელშეკრულების
საერთო
ღირებულება
3

ფაქტიურად
გადარიცხული
თანხა
4

მიმწოდებელის
დასახელება

ხელშეკრულების N

5

6

3,150.00

3,150.00

662.00

662.00

ააიპ საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
კომპიუტერული
ქსელების ასოციაცია გრენა
შპს თეგეტა მოტორსი

300,000.00

300,000.00

შპს ვარზია

52

847.00

847.00

შპს თეგეტა მოტორსი

53

1,067.60

1,067.60

შპს ჯითიეს
ელექტრონიქსი

54

278,555.00

278,555.00

შპს დელტა
კონსლატინგი

55

50

51

გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა

ტექ. ინსპექტირება

180.00

180.00

შპს ჭაპანი-120

56

112-ის მომსახურება

43,60

43,60

შპს მაგთიკომი

უნომრო

Iconfinder ApS

80.85

80.85

Iconfinder Pro
Unlimited

უნომრო

გამარტივებული
შესყიდვა

ტენდერების
გამოქვეყნების
საფასური
(შესყიდვების
სააგენტოს)

125.00

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

უნომრო

125.00
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ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

გამოთვლითი, ჰიპერკონვერგენტული
პროგრამული
აპარატურული
კომპლექსის შესყიდვა
თანმდევი
მომსახურებით
(მონტაჟი/ინსტალაცია
/ექსპლუატაციაში
გაშვება)
ელექტრონული
ფოსტის არქივირების
სისტემის
პროგრამული პაკეტი

1,180,000.00

1,180,000.00

შპს იუ-ჯი-თი

57

54,847.00

54,847.00

შპს ორიენტ ლოჯიკ

58

კონს. ტენდერი

დიზელი
გენერატორებისთვის

2,490.00

2,490.00

სს ვისოლ
პეტროლიუმ
ჯორჯია

59

გამარტივებული
შესყიდვა

ტენდერების
გამოქვეყნების
საფასური
(შესყიდვების
სააგენტოს)

100.00

100.00

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

უნომრო

გამარტივებული
შესყიდვა

112-ის მომსახურება

44.80

44.80

შპს მაგთიკომი

უნომრო

გამარტივებული
შესყიდვა

კვალიფიციური
ელექტრონული
შტამპის
სერთიფიკატი

250.00

250.00

სსიპ სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო

უნომრო

112-ის მომსახურება

43.20

43.20

შპს მაგთიკომი

უნომრო

ქსელის კაბელები

1,560.00

1,560.00

შპს გეიმინგ რუმი

72

ქსელის კაბელები
(პაჩკორდები)

148.00

148.00

შპს გეიმინგ რუმი

74

ტექ. ინსპექტირება

60.00

60.00

შპს ჭაპანი-120

76

გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
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ელ. ტენდერი

Cisco IP სატელეფონო
მართვის სადგურის,
Cisco გამოძახებათა
ცენტრის (საკონტაქტო
ცენტრი) და
სატელეფონო
საუბრების ჩაწერის
სისტემის (Call
recording)
მხარდაჭერის
ლიცენზია

71,028.00

71,028.00

შპს გრინ სისტემს

81

