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ინფორმაცია სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური
გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ I კვარტალი
შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვის ობიექტი

ხელშეკრულების
საერთო
ღირებულება

ფაქტიურად
გადარიცხული
თანხა

მიმწოდებელის
დასახელება

ხელშეკრულების
N

1

2

3

4

5

6

შიდა ქსელის კავშირი

3,450.00

862.50

შპს მაგთიკომი

60

183,938.71

44,438.71

შპს მაგთიკომი

61

34,083.12

8,520.78

შპს მაგთიკომი

62

30,000.00

544.65

შპს მაგთიკომი

63

50,400.00

12,600.00

სს სილქნეტი

64

178,695.48

44,055.48

სს სილქნეტი

65

360.00

90.00

სს სილქნეტი

66

2,000.00

500.00

შპს ჯითიეს
ელექტრონიქსი

67

4,050.00

560.00

შპს საშხაპე 2018

68

1,470.00

1,470.00

ააიპ საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
კომპიუტერული
ქსელების ასოციაცია გრენა

69

4,920.00

1,230.00

შპს ელ +

70

800.00

90.00

შპს ჯობს.გე

71

გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა

ინტერნეტ
მომსახურება
დაშვების მომსახურება
გამარტივებული
(საკომუნიკაციო
შესყიდვა
სისტემის ტექნიკური
მომსახურება)
გამარტივებული
ქალაქის ტელ.
შესყიდვა
დაშვების მომსახურება
გამარტივებული
(საკომუნიკაციო
შესყიდვა
სისტემის ტექნიკური
მომსახურება)
გამარტივებული
ინტერნეტ
შესყიდვა
მომსახურება
გამარტივებული ციფრული ტელევიზია
შესყიდვა
IP TV
გენერატორების
გამარტივებული
ტექნიკური
შესყიდვა
მომსახურება
გამარტივებული
ავტომობილების
შესყიდვა
რეცხვის მომსახურება

გამარტივებული
შესყიდვა

დომენური სახელები

სახანძრო
გამარტივებული
უსაფრთხოების
შესყიდვა
სისტემების ტექნიკური
მომსახურება
jobs.ge-ს ვებგვერდზე
გამარტივებული
განცხადების
შესყიდვა
გამოქვეყნების
მომსახურება

სახელმწიფო შესყიდვები, 2021 წლის I კვარტალი
26.04.2021

გამარტივებული ფიჭური სატელეფონო
შესყიდვა
მომსახურება
გამარტივებული
საფოსტო მომსახურება
შესყიდვა
ავტომობილების
კონსოლიდირებუ
დაზღვევის
ლი ტენდერი
მომსახურება
ავტომობილების
კონსოლიდირებუ
ტექნიკური
ლი ტენდერი
მომსახურება
კონსოლიდირებუ
საწვავი პრემიუმი
ლი ტენდერი
stulz-ის
კონდიციონერების
ელ. ტენდერი
ტექნიკური
მომსახურება
ვიდეოსამეთვალყურეო
ელ. ტენდერი სისტემების ტექნიკური
მომსახურება
Oracle-ს მონაცემთა
ბაზის ტექნიკური
ელ. ტენდერი
მხარდაჭერის
მომსახურება
ახალი ამბების
გამარტივებული
სააგენტოების
შესყიდვა
მომსახურებები
კონსოლიდირებუ
ტონერიანი
ლი ტენდერი
კარტრიჯები
გამარტივებული
112-ის მომსახურება
შესყიდვა
ტენდერის
გამარტივებული
გამოცხადების
შესყიდვა
საფასური
გამარტივებული
112-ის მომსახურება
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა

ავტომობილების
რეგისტრაცია

გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა

მთარგმნელობითი
მომსახურებები
სავარძლის
რესტავრაცია

9,000.00

3,002.90

შპს მაგთიკომი

73

3,500.00

134.40

შპს საქართველოს
ფოსტა

75

1,522.00

375.30

სს ნიუ ვიჟენ
დაზღვევა

77

30,000.00

706.25

შპს სენა მოტორსი

78

64,342.80

8,556.87

შპს რომპეტროლ
საქართველო

79

32,000.00

8,000.00

შპს თერმა სერვისი

80

45,600.00

11,400.00

შპს ნეოტექი

82

46,111.77

11,056.77

შპს თუნა
კონსალტინგი

1

4,125.00

775.00

შპს ტელეიმედი

2

1,305.00

1,305.00

შპს იუ-ჯი-თი

3

40.00

40.00

შპს მაგთიკომი

უნომრო

250.00

250.00

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

უნომრო

42.80

42.80

შპს მაგთიკომი

უნომრო

350.00

350.00

138.82

138.82

100.00

100.00

სსიპ საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტო
შპს დიკე
ინტერნეიშენელი
მ/მ მურთაზ ტუაევი

4

5
6
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გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

ელ. ტენდერი

გამარტივებული
შესყიდვა
კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი
გამარტივებული
შესყიდვა

დომენური სახელები

პროტოტიპების
შემუშავების
პროგრამული
უზრუნველყოფის ერთ
წლიანი მხარდაჭერის
ლიცენზიები
ქსელის მონიტორინგის
პროგრამული
უზრუნველყოფის
მხარდაჭერის
ლიცენზია
კონდიციონერების
მონტაჟი
ავტომობილის ძრავის
ზეთი და ზეთის
ფილტრი
რადიოსიხშირული
სპექტრით
მომსახურების
საფასური

30.00

30.00

ააიპ საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
კომპიუტერული
ქსელების ასოციაცია გრენა

3,938.75

3,938.75

შპს სოფთლაინ
საქართველო

8

28,989.00

28,989.00

შპს სონოიო

9

4,900.00

4,900.00

შპს დელტა
კონსალტინგი

10

1,203.30

60.00

შპს თეგეტა მოტორსი

11

2,000.00

2,000.00

სიპ საქ.
კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია

უნომრო

7

გამარტივებული
შესყიდვა

112-ის მომსახურება

41.20

41.20

შპს მაგთიკომი

უნომრო

გამარტივებული
შესყიდვა

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების დფეროში

240.00

240.00

შპს ჭაპანი 120

11-1

12

13

ელ. ტენდერი

SSL სერთიფიკატები

2,500.00

2,500.00

ააიპ საქართველოს
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
კომპიუტერული
ქსელების ასოციაცია გრენა

კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

საბურავები

1,600.00

1,600.00

თეგეტა მოტორსი

