
ინფორმაცია 2013 წლის იანვრის თვეში ტენდერების საშუალებით განხორციელებული 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამსახურებისთვის საჭირო ჟურნალ-გაზეთების 

სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებულ გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში (რომლის 

სავარაუდო ღირებულება განსაზღვრული იყო -  10 000 ლარით), მონაწილეობა მიიღო 2 (ორმა) 

პრეტენდენტმა (შპს „პრეს-ექსპრესი“ და შპს „ელვა.ჯი“). ტენდერის პროცედურების შედეგად 

გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან (შპს „ელვა.ჯი“) გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით - 9 

159 ლარი, რის შედეგადაც ეკონომიამ შეადგინა - 841 ლარი; 

  2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ოფისის (მის: ქ. თბილისი კოსტავას ქ. #68) 

ინტერნეტ მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებულ გამარტივებულ 

ელექტრონულ ტენდერში, (რომლის სავარაუდო ღირებულება განსაზღვრული იყო -  16 000 

ლარით), მონაწილეობა მიიღო 2 (ორმა) პრეტენდენტმა (შპს „ახალი ქსელები“ და სს „სილქნეტი“). 

ტენდერის პროცედურების შედეგად გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან  (სს „სილქნეტი“) 

გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით - 12 000 ლარი, რის შედეგადაც ეკონომიამ შეადგინა - 

4 000 ლარი; 

  3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შენობა-ნაგებობების და ეზოს ტერიტორიის 

მოვლა-დასუფთავების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებულ გამარტივებულ 

ელექტრონულ ტენდერში (რომლის სავარაუდო ღირებულება განსაზღვრული იყო - 90 000 

ლარით), მონაწილეობა მიიღო 3 (სამმა) პრეტენდენტმა (შპს „SKY GROUP“, შპს „სუფთა სამყარო“ 

და ი/მ „ნათია +“). ტენდერის პროცედურების შედეგად გამარჯვებულ პრეტენდენტთან (ი/მ 

„ნათია +“) გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით - 80 625 ლარი, რის შედეგადაც ეკონომიამ 

შეადგინა - 9 375 ლარი; 

  4. ქ. ქუთაისი; ირაკლი აბაშიძის ქ. №22-ში  განთავებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

სტუდიიდან - ქ. თბილისში კოსტავას ქ. #68-ში მდებარე სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

შენობამდე სტანდარტული გარჩევადობის სატელევიზიო ვიდეო სიგნალის მიწოდების (Live 

რეჟიმში  5 მბ/წმ სიჩქარის გამოყოფილი IP სტრიმის საშუალებით) მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვაზე გამოცხადებულ გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში (რომლის სავარაუდო 

ღირებულება განსაზღვრული იყო -  12 500 ლარით), მონაწილეობა მიიღო 1 (ერთმა) 

პრეტენდენტმა (სს „სილქნეტი“). ტენდერის პროცედურების შედეგად გამარჯვებულ 

ორგანიზაციასთან  (სს „სილქნეტი“) გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით - 12 260 ლარი, 

რის შედეგადაც ეკონომიამ შეადგინა - 240 ლარი; 

  5. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ოფისში არსებული პრინტერებისა და 

ასლგადამღები მანქანების კარტრიჯების აღდგენის და ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვაზე გამოცხადებულ გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში (რომლის სავარაუდო 

ღირებულება განსაზღვრული იყო -  16 000 ლარით), მონაწილეობა მიიღო 2 (ორმა) 



პრეტენდენტმა (შპს „ნექსთ ჯი თი“ და შპს „ასა“). ტენდერის პროცედურების შედეგად 

გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან  (შპს „ასა“) გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით - 9 999 

ლარი, რის შედეგადაც ეკონომიამ შეადგინა - 6 001 ლარი; 

ზემოაღნიშნული ტენდერების ჩატარების შედეგად სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ 2013 

წლის იანვრის (17 იანვრამდე) თვეში  დაზოგა - 20 457 (ოციათას ოთხასორმოცდაჩვიდმეტი) 

ლარი; 

კონსოლიდირებული ელექტრონული ტენდერების ჩატარების შედეგად სსიპ „საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი“ 2013 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეამცირებს საავტომობილო საწვავის 

ხარჯებს, კერძოდ:  

2013 წლის განმავლობაში:  

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ - 1.84 ლარად შეიძენს - 181 500 ლიტრ პრემიუმის მარკის 

ბენზინს, ხოლო - 1.93 ლარად შეიძენს 45 500 ლიტრ ევრო დიზელის  საწვავს -  სს „ლუკოილ 

ჯორჯიასგან“. ასევე - 1.85 ლარად შეძენილ იქნება 10 000 ლიტრი ევრო რეგულარის ბენზინი -  

შპს „რომპეტროლ საქართველოსაგან“; გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ 

ზემოაღნიშნული მარკის საწვავის ფასები საცალო ქსელში 2013 წლის 17 იანვრის მონაცემებით 

განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 

პრემიუმის მარკის ბენზინი - 2,17 ლარი - სს „ლუკოილ ჯორჯია“ 

ევრო დიზელი - 2,21 ლარი - სს „ლუკოილ ჯორჯია“ 

ევრო რეგულარი - 2,05 ლარი - შპს „რომპეტროლ საქართველო“; 

 

ფიჭური (მობილურ) სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერის 

განხორციელების შედეგად სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ მიმდინარე წელს 

მნიშვნელოვნად შეამცირებს სატელეფონო ხარჯებს ტენდერში გამარჯვებულ (შპს „მაგთიკომი“) 

ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმებით. 

ცხრილში მოცემულია ფიჭური სატელეფონო მომსახურების ძირითადი პირობები და ტარიფები 

# სერვისი სერვისის მიწოდების პირობები 

    ერთეული  ტარიფი 

(ლარი) 
დამატებითი პირობა 

1 სიმ–ბარათის ღირებულება    0   

1.1 ორნომრიანი სიმ–ბარათის ღირებულება    0   

1.2 სიმ–ბარათის შეცვლა/აღდგენის ღირებულება    0   



2 ფიქსირებული გადასახადი (VPN) 

თანამშრომლის შემთხვევაში 
ერთ ნომერზე 0   

2.1 ფიქსირებული გადასახადი (VPN) 

არათანამშრომლის შემთხვევაში 

ერთ ნომერზე 1   

3. სასაუბრო ტარიფები 

3.1 კორპორატიული ნომრების საუბრები 

კორპორაციული ქსელის შიგნით  
ერთი წუთი 0   

3.2 

კორპორატიული ნომრების საუბრები 

პროვაიდერი კომპანიის ქსელში  ერთი წუთი 0 

ზარის წამოწყების 

ღირებულება 0.05 

ლარი 

3.3 

კორპორატიული ნომრებისათვის სასაუბრო 

ტარიფები პროვაიდერი ქსელის გარეთ სხვა 

მობილურ ოპერატორებთან  
ერთი წუთი 0 

ზარის წამოწყების 

ღირებულება 0.05 

ლარი 

3.4 
კორპორატიული ნომრებისათვის სასაუბრო 

ტარიფები Beeline-ის აბონენტებთან 
ერთი წუთი 0.11   

3.5 
კორპორატიული ნომრებისათვის სასაუბრო 

ტარიფები Silknet S1-ის აბონენტებთან ერთი წუთი 0.148   

3.5 

კორპორატიული ნომრებისათვის სასაუბრო 

ტარიფები ფიქსირებული ქსელების 

აბონენტებთან 
ერთი წუთი 0.07 

ზარის წამოწყების 

ღირებულება 0.05 

ლარი 

4. მოკლეტექსტური შეტყობინებები (SMS) ტარიფები 

4.1 SMS-ის ტარიფი კორპორატიულ ქსელში  1 SMS 0   

4.2 SMS-ის ტარიფი პროვაიდერი კომპანიის 

ქსელში 
1 SMS 0.01   

4.3 

SMS-ის ტარიფი სხვა მობილურ 

ოპერატორების (მათ შორის საერთაშორისო) 

აბონენტებთან 
1 SMS 0.01 

გარდა მიმწოდებლის 

სატენდერო 

წინადადებით 

გათვალისწინებული 

გამონაკლისებისა 

4.4 ჯგუფური SMS (BULK SMS) 

1 SMS 0.0025 

კონსოლიდირებულა

დ 1 მილიონი და მეტი 

SMS სატენდერო 

წინადადების 

მოქმედების 

პერიოდში 

5. როუმინგული მომსახურების პირობები 

5.1 როუმინგის აქტივაცია   0   

5.2 როუმინგის დეპოზიტის ოდენობა    0   

5.3 

როუმინგის შემომავალი ზარი  

  0.5 

გარდა მიმწოდებლის 

სატენდერო 

წინადადებით 

გათვალისწინებული 



გამონაკლისებისა 

6. მულტიმედია / ტარიფები 

6.1 GPRS-ის აქტივაცია    0   

6.2 GPRS 1 mgb 0.2   

6.3 MMS სერვისის აქტივაცია    0   

6.4 MMS-ის  გზავნილი   ერთი 

გზავნილი 

0.05   

6.5 MMS-ის  გზავნილი  საზღვარგარეთ ერთი 

გზავნილი 

1   

6.6 
ვიდეოზარისა და მობილური ტელევიზიის 

სერვისის აქტივაცია  
  0   

6.7 ვიდეოზარი ერთი წუთი 0.24   

6.8 მობილური ტელევიზია ერთი წუთი 0.1   

7. ინტერნეტ მომსახურების პირობები 

7.1 ინტერნეტის ჩართვა    0   

7.2 1 MB    0.2 3.5 მბ/წმ - 21 მბ/წმ 

  მოცულობითი პაკეტები    

 

  

7.3 30 MB   3   

7.4 50 MB   5   

7.5 500 MB   7.5   

7.6 1 GB   10   

7.7 5 GB   25   

7.8 15 GB   45   

7.9 

SMS-ის ან ვებპორტალის მეშვეობით 

შესაძლებელი უნდა იყოს ინტერნეტ პაკეტის 

ამოწურვის კონტროლი 

  

 

ვადის ამოწურვისას, 

ახალი პაკეტის 

შეძენის შემთხვევაში, 

დარჩენილი ძველი 

ლიმიტის 

გააქტიურება 

8. სხვა მომსახურების პირობები 

8.1 დაფარული ნომრის სერვისის აქტივაცია    0   

8.2 

გამოტოვებული ზარების შეტყობინების 

აქტივაცია    0   



8.3 ნომრის ამომცნობი სერვისის აქტივაცია    0   

8.4 ბალანსის შემოწმობა    0   

8.5 დეტალური ამონაბეჭდი    0   

8.6 დამრგვალება    1 წმ   

8.7 ნომრის გადაფორმება ორგანიზაციიდან 

კერძო პირზე და პირიქით  
  0   

9. დამატებითი მომსახურებები და მოწყობილობები 

9.1 ბლექბერის სერვისი BIS თვეში 14.5   

9.2 ბლექბერის სერვისი BES თვეში 45   

 

 


