
  
  
  

Scéim Foilsithe Saorála Faisnéise – Faisnéis maidir le Ráithe 1, 2018 (1 Eanáir - 31 Márta 2018)  
  

Sonraí maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ar fiú níos mó ná €20,000 iad:  
Soláthraí  Cur síos   Méid an tSonraisc €  

Ralph Appelbaum Associates  Seirbhísí deartha agus tógála taispeántas                     114,429.45   

Internet Archive  Seirbhísí cartlannaithe gréasáin                       61,159.00   
Energia  Fóntais                       39,409.43   
Synergy Security Solutions Limited  Seirbhísí slándála                       37,061.83   
DHR Communications Ltd  Seirbhísí caidrimh phoiblí, cumarsáide agus margaíochta                       31,238.36   
Bord Gais  Fóntais                       22,757.70   
ICT Services  Seirbhísí innealtóra ar an láthair                       22,408.58   
Tithe an Oireachtais  Leithdháileadh costas fóntas don Leabharlann Náisiúnta                        21,218.33   

  
  

Tabhair do d’aire  

i. Tá CBL san áireamh sna sonraisc nuair is iomchuí. ii. I gcás soláthraithe atá faoi réir na Cánach Siarchoinneálaí, asbhaintear an cháin nuair a dhéantar an 

íocaíocht agus d’fhéadfadh an méid a íocadh i ndáiríre a bheith faoi bhun €20,000 dá bharr sin. iii. I gcás íocaíochtaí déanacha (i.e. 30 lá thar téarma nó cibé 

téarmaí a comhaontaíodh leis an soláthraí), féadtar Ús Pionósach a chur leis an íocaíocht nuair a dhéantar í, rud is cúis le méadú ar an íocaíocht. iv. Áirítear sa 

tuairisc seo íocaíochtaí as earraí agus seirbhísí, ach ní deontais i gcabhair, aisíocaíochtaí, srl.  

v. Fágtar amach roinnt íocaíochtaí toisc go mbeadh bac ar a bhfoilsiú de réir na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise.  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

Scéim Foilsithe Saorála Faisnéise – Faisnéis maidir le Ráithe 2, 2018 (1 Aibreán - 30 Meitheamh 2018)  
  
Sonraí maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ar fiú níos mó ná €20,000 iad:  
Soláthraí  Cur síos   Méid an tSonraisc €  

Ralph Appelbaum Associates  Seirbhísí deartha agus tógála taispeántas                  128,946.42   

Top Security  Seirbhísí slándála                     62,146.77   
DHR Communications Ltd  Seirbhísí caidrimh phoiblí, cumarsáide agus margaíochta                     30,849.00   
Energia  Fóntais                     29,945.70   
Tithe an Oireachtais  Leithdháileadh costas fóntas don Leabharlann Náisiúnta                      26,049.11   

  
  

Tabhair do d’aire  

i. Tá CBL san áireamh sna sonraisc nuair is iomchuí. ii. I gcás soláthraithe atá faoi réir na Cánach Siarchoinneálaí, asbhaintear an cháin nuair a dhéantar an 

íocaíocht agus d’fhéadfadh an méid a íocadh i ndáiríre a bheith faoi bhun €20,000 dá bharr sin. iii. I gcás íocaíochtaí déanacha (i.e. 30 lá thar téarma nó cibé 

téarmaí a comhaontaíodh leis an soláthraí), féadtar Ús Pionósach a chur leis an íocaíocht nuair a dhéantar í, rud is cúis le méadú ar an íocaíocht. iv. Áirítear sa 

tuairisc seo íocaíochtaí as earraí agus seirbhísí, ach ní deontais i gcabhair, aisíocaíochtaí, srl.  

v. Fágtar amach roinnt íocaíochtaí toisc go mbeadh bac ar a bhfoilsiú de réir na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  

Scéim Foilsithe Saorála Faisnéise – Faisnéis maidir le Ráithe 3, 2018 (1 Iúil - 30 Meán Fómhair 2018)  
  
Sonraí maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ar fiú níos mó ná €20,000 iad:  
Soláthraí  Cur síos   Méid an tSonraisc €  

Ralph Appelbaum Associates  Seirbhísí deartha agus tógála taispeántas                       85,972.50   

Top Security  Seirbhísí slándála                       47,697.68   
DHR Communications Ltd  Seirbhísí caidrimh phoiblí, cumarsáide agus 

margaíochta  
                     45,977.10   

Hays Specialist Recruitment Ltd  Seirbhísí earcaíochta                       28,290.00   
ICT Services  Seirbhísí innealtóra ar an láthair                       25,825.09   
Grantham book services  Ceannach leabhar                       20,492.90   
  

  
Tabhair do d’aire  

i. Tá CBL san áireamh sna sonraisc nuair is iomchuí. ii. I gcás soláthraithe atá faoi réir na Cánach Siarchoinneálaí, asbhaintear an cháin nuair a dhéantar an 

íocaíocht agus d’fhéadfadh an méid a íocadh i ndáiríre a bheith faoi bhun €20,000 dá bharr sin. iii. I gcás íocaíochtaí déanacha (i.e. 30 lá thar téarma nó cibé 

téarmaí a comhaontaíodh leis an soláthraí), féadtar Ús Pionósach a chur leis an íocaíocht nuair a dhéantar í, rud is cúis le méadú ar an íocaíocht. iv. Áirítear sa 

tuairisc seo íocaíochtaí as earraí agus seirbhísí, ach ní deontais i gcabhair, aisíocaíochtaí, srl.  

v. Fágtar amach roinnt íocaíochtaí toisc go mbeadh bac ar a bhfoilsiú de réir na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise.  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Scéim Foilsithe Saorála Faisnéise – Faisnéis maidir le Ráithe 4, 2018 (1 Deireadh Fómhair - 31 Nollaig 2018)  
  
Sonraí maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ar fiú níos mó ná €20,000 iad:  
Soláthraí  Cur síos   Méid an tSonraisc €  

Ralph Appelbaum Associates  Seirbhísí deartha agus tógála taispeántas                       93,007.42   

Top Security  Seirbhísí slándála                       47,543.94   
Energia  Fóntais                       32,719.62   
Ironclad Limited  Ceannach bailiúchán                       27,000.00   
Cronin movers group  Aistriú stórais                       24,292.50   
DHR Communications Ltd  Seirbhísí caidrimh phoiblí, cumarsáide agus 

margaíochta  
                     22,290.10   

Richard M. Ford Ltd  Ceannach bailiúchán                       20,910.08   
  
  
Tabhair do d’aire  

i. Tá CBL san áireamh sna sonraisc nuair is iomchuí. ii. I gcás soláthraithe atá faoi réir na Cánach Siarchoinneálaí, asbhaintear an cháin nuair a dhéantar an 

íocaíocht agus d’fhéadfadh an méid a íocadh i ndáiríre a bheith faoi bhun €20,000 dá bharr sin. iii. I gcás íocaíochtaí déanacha (i.e. 30 lá thar téarma nó cibé 

téarmaí a comhaontaíodh leis an soláthraí), féadtar Ús Pionósach a chur leis an íocaíocht nuair a dhéantar í, rud is cúis le méadú ar an íocaíocht. iv. Áirítear sa 

tuairisc seo íocaíochtaí as earraí agus seirbhísí, ach ní deontais i gcabhair, aisíocaíochtaí, srl.  



v. Fágtar amach roinnt íocaíochtaí toisc go mbeadh bac ar a bhfoilsiú de réir na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise.  
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