
  
  
  

Scéim Foilsithe Saorála Faisnéise – Faisnéis maidir le Ráithe 1, 2022 (1 Eanáir - 31 Márta 2022)  
  

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

Eneclann  Cartlannaithe                     50,212.91   

Top Security  Seirbhísí slándála                     41,811.99   
Electric Ireland  Táillí leictreachais                     36,016.56   
DHR Communications Ltd  Seirbhísí caidrimh phoiblí, cumarsáide agus 

margaíochta  
                   30,749.97   

Glenbeigh Records Management   Costais stórála                     28,061.10   
ICT Services  Seirbhísí innealtóra ar an láthair                     22,398.43   
  
  
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, 2022 (1 Aibreán - 30 Meitheamh 2022)  
  
Sonraí maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ar fiú níos mó ná €20,000 iad:  
Soláthraí  Cur síos   Méid an tSonraisc €  

DHR Communications Ltd  Seirbhísí caidrimh phoiblí, cumarsáide agus 
margaíochta  

                   30,749.97   

Glenbeigh Records Management   Costais stórála                     29,751.90   
Electric Ireland  Táillí leictreachais                     28,042.66   
Top Security  Seirbhísí slándála                     27,520.02   
ProQuest Information and Learning Ltd  Ceannach leabhar                     26,071.01   
Eneclann  Cartlannaithe                     25,762.35   
ICT Services  Seirbhísí innealtóra ar an láthair                     23,075.09   
  

  
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 R3, 2022 (01/07/2022-30/09/2022)

Sonraí maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ar fiú níos mó ná €20,000 iad:

Soláthraí Cur síos Méid an tSonraisc €
Electric Ireland Táillí leictreachais 51,009.00                  
OCS One Complete Solution Ltd Seirbhísí slándála 47,397.18                  
Annertech Limited Tionscadal athfhorbartha an láithreáin gréasáin 37,403.69                  
Strategic Executive Initiative Limited T/A Amrop Seirbhísí earcaíochta 35,085.70                  
DHR Communications Ltd Seirbhísí caidrimh phoiblí, gnóthaí poiblí agus cumarsáide 34,371.84                  
Gorringes LLP Ceannach lámhscríbhinní 33,655.15                  
Glenbeigh Records Management Costais stórála 30,030.68                  
Fitzpatrick Associates Seirbhísí comhairleoireachta 26,199.00                  
ProQuest Information and Learning Ltd Ceannach leabhar 24,333.82                  
P. & B. Rowan Ceannach leabhar 23,951.02                  
Office of  the Comptroller and Auditor General Iniúchadh bliantúil 23,000.00                  

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 R4, 2022 (01/10/2022 - 31/12/2022)

Sonraí maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ar fiú níos mó ná €20,000 iad:

Soláthraí Cur síos Méid an tSonraisc €
Houses of the Oireachtas Leithdháileadh costas fóntas don Leabharlann Náisiúnta 78,253.90                  
OCS One Complete Solution Ltd Seirbhísí slándála 74,982.90                  
Fonsie Mealy Auctioneers Ceannach lámhscríbhinní 55,608.30                  
Annertech Limited Tionscadal athfhorbartha an láithreáin gréasáin 52,453.90                  
Mastermind Ireland Seirbhísí digitithe, Seirbhísí taighde 49,009.35                  
P. & B. Rowan Ceannach leabhar 41,390.90                  
DHR Communications Ltd Seirbhísí caidrimh phoiblí, gnóthaí poiblí agus cumarsáide 37,801.99                  
ProQuest Information and Learning Ltd Ceannach leabhar 30,967.91                  
Glenbeigh Records Management Costais stórála 29,487.96                  
Internet Archive Seirbhísí cartlannaithe gréasáin 26,800.00                  
Welltell Ireland Ltd Trealamh ríomhaireachta agus cothabháil 26,752.50                  
Fitzpatrick Associates Seirbhísí comhairleoireachta 26,199.00                  
ICT Services Seirbhísí innealtóra ar an láthair, Seirbhísí tacaíochta TFC 25,122.75                  
Sureskills Limited Trealamh TF 24,340.05                  
Energia Táillí leictreachais 21,581.08                  
Icam Archive Systems Limited Trealamh TF 20,450.00                  

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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