
№ მიმღები თარიღი თანხა მოთხოვნის საფუძველი
დამატებითი 

დოკუმენტი
გაწეული მომსახურეობა შინაარსი

1 შპს მეღვინეობა ხარება 1/24/2018 50.00
სასაქონლო ზედნადები #0354643485  

22/01/2018
ბრძანება #3 

22/01/18
ხის ყუთი ღვინოებისთვის

17-22 იანვარი; ჭადრაკის (ფიდე) ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი გიორგიუს 

მაკროპულოსის სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებით.

2 შპს ,,პოლიგრაფ-სერვისი,, 2/1/2018 48.00
სასაქონლო ზედნადები #0356118088  

30/01/2018
ბრძანება #8 

30/01/18
ჯილდო წარწერით

აზერბაიჯანის გენერალური კონსულის გაცილებასთან დაკავშირებით გაიცა  

ჯილდო.

3 შპს გამომცემლობა "კოლორი" 2/22/2018 4997.00 ანგარიშფაქტურა #2936285  21/02/2018
ხელშეკრულება #5 

06/02/18
სასაჩუქრე ჩანთების შეძენა საჩუქრად გადასაცემი ჩანთების შეძენა.

4 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი'' 2/23/2018 192.00 ანგარიშფაქტურა #4494016  21/02/2018
ხელშეკრულება #7 

07/02/18
ბორჯომის წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

5 შპს ,,პოლიგრაფ-სერვისი,, 2/23/2018 48.00
სასაქონლო ზედნადები #0359962407  

19/02/2018
ბრძანება #13 

19/02/18
ჯილდო წარწერით

საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის დირექტორისა და მედიცინის 

დოქტორის - პროფესორ ისმეთ დინდარის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 

გადაცემულია ჯილდო წარწერით.

6 შპს ,,ბარამბო XXI" 2/23/2018 250.00
სასაქონლო ზედნადები #0360402689  

21/02/2018
შოკოლადის ასორტი

7 სსიპ - ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 2/23/2018 345.00
სასაქონლო ზედნადები #0360414201  

21/02/2018
სუვენირების შეძენა

8 შპს ,,ბადაგი" 2/23/2018 150.00
სასაქონლო ზედნადები #0360397022  

21/02/2018
ჩურჩხელისა და ჩირის 

ნაკრები

9 შპს ,,აქვა გეო" 3/1/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #2858645  13/02/2018
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

10
ა(ა)იპ ,,აჭარის მდგრადი განვითარების 

ასოციაცია"
3/6/2018 400.00

სასაქონლო ზედნადები #0362229193  

02/03/2018
ნატურალური თაფლი

11 შპს ,,ბადაგი" 3/6/2018 110.00
სასაქონლო ზედნადები #0362226159  

02/03/2018
ჩურჩხელისა და ჩირის 

ნაკრები

12
შპს ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობა-

აგრო-ჩოხატაური"
3/16/2018 510.00

სასაქონლო ზედნადები #0364238539  

13/03/2018
ბრძანება #20 

13/03/18

სხვადსხვა სახის 

ტკბილეულის შეძენა
აჭარაში დაგეგმილი ოფიციალური ვიზიტებით მყოფი პირებისათვის.

13 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 3/20/2018 192.00 ანგარიშ ფაქტურა #5175562  21/03/2018
ხელშეკრულება #7 

07/02/18
ბორჯომის წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

14 შპს ..აქვა გეო" 3/20/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #2904498  19/03/2018
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

15 კოოპ. რკ თურმანიძის მარანი 3/28/2018 1050.00
სასაქონლო ზედნადები #0366414938  

23/03/2018

18 შპს ,,აჭარული ღვინის სახლი" 3/28/2018 1050.00
სასაქონლო ზედნადები #0366393794  

23/03/2018

16 შპს ,,ბადაგი" 3/28/2018 155.00
სასაქონლო ზედნადები #0366311290  

23/03/2018
ჩურჩხელისა და ჩირის 

ნაკრები

17 შპს ,,ბარამბო XXI" 3/28/2018 187.50
სასაქონლო ზედნადები #0366344773  

23/03/2018
შოკოლადის ასორტი

18
სსიპ -  ბათუმის არქეოლოგიური 

მუზეუმი
4/12/2018 180.00

სასაქონლო ზედნადები #0368549750  

03/04/18
ბრძანება #27 

03/04/18
სუვენირების შეძენა

3 აპრილიდან 5 აპრილამდე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ოფიციალური 

ვიზიტით იმყოფებოდა ქვემო სილეზიის დელეგაცია ვიცე მარშალის 

ქალბატონი ივონა კრავჩიკის ხელმძღვანე( გადაცემულია სუვენირი).

ბრძანება #14 

21/02/18

ბრძანება #16 

02/03/18 

ბრძანება #24 

23/03/18

ბრძანება #25 

23/03/18

23-27 მარტი; აჭარის არ თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკაში (სხვადასხვა სახის ტკბილეული).

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მიერ 2018 წლის 01 იანვრიდან 2018 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით გაწეული  წარმომადგენლობითი ხარჯი 

21-26 თებერვალი; აჭარის არ მთავრობა ზურაბ პატარაძის ხელმძღვანელობით 

ოფიციალური ვიზიტთან (ქ. ვროცლავში ქვემო სილეზიიის სავოევოდოში) 

დაკავშირებით ტკბილეულის და სუვენირების გადაცემა.

აჭარაში დაგეგმილი ოფიციალური ვიზიტებით მყოფი პირებისათვის.

ღვინოების შეძენა აჭარაში დაგეგმილი ოფიციალური ვიზიტებით მყოფი პირებისათვის.



19 შპს ..პარადაისი" (საწყ. გარეშე) 4/12/2018 3850.55 ანგარიშფაქტურა #5400559  11/04/18
ბრძანება #28 

05/04/18

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

3 აპრილიდან 5 აპრილამდე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ოფიციალური 

ვიზიტით იმყოფებოდა ქვემო სილეზიის დელეგაცია ვიცე მარშალის 

ქალბატონი ივონა კრავჩიკის ხელმძღვანელობით (60 პერსონა)

20 შპს სამკო 4/12/2018 400.00
სასაქონლო ზედნადები #0368566060  

03/04/18
ბრძანება #26 

03/04/18
თაფლის შეძენა.

დაგეგმილი ვიზიტებისა და რეგიონში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი 

პირებისათვის სასაჩუქრედ გადასაცემი თაფლის შეძენა

21 შპს ,,პოლიგრაფ-სერვისი,, 4/18/2018 96.00
სასაქონლო ზედნადები #0370302850 

13/04/18
ბრძანება #31 

13/04/18
მადლობის სიგელი.

ქ. ბათუმში, ირანის ისლამური რესპუბლიკის კონსული სჰოსეინ მაჰმადის 

დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გადაცემულია 

მადლობის სიგელი.

22 შპს ,,პოლიგრაფ-სერვისი,, 5/21/2018 95.00 ანგარიშფაქტურა #5492663  15/05/18 ყუთები საჩუქრებისათვის

23 შპს ,,ზარაფხანა" 5/21/2018 1142.85 ანგარიშფაქტურა #5335809  15/05/18
სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

24 შპს ,,მეგრულ-ლაზური 2" 5/21/2018 2826.97 ანგარიშფაქტურა #5503541  21/05/18
მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

25 შპს ,,ტურინვესტ" 5/21/2018 354.00 ანგარიშფაქტურა #5502837  21/05/18
საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

26 ი/მ ,,მაია ხოროიშვილი" 5/21/2018 160.00
სასაქონლო ზედნადები #0376856550  

15/05/18
ბრძანება #36 

15/05/18
სტუმრებისათვის ჩაის შეძენა

15-18 მაისს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დელეგაცია 

იმყოფებოდა  ოფიციალური ვიზიტით  ყაზახეთის რესპუბლიკაში ასტანის 

ეკონომიკურ ფორუმზე დასწრების მიზნით (შეძენილია ჩაის კრებული).

27 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 5/28/2018 1023.00 ანგარიშფაქტურა #5517252  28/05/18
ბრძანება #37 

24/05/18

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

15-17 მაისიი ბათუმში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ბრანდენბურგის 

ფედერალური მხარის რეგიონული პარლამენტის, ლანდტაგის ოფიციალური 

დელეგაცია(სარესტორნო მომსახურეობა - 14 პერსონა).

28 შპს ,,აქვა გეო" 5/28/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #2995376  23/05/18
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
 წყალი "სნო"-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

29 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 5/28/2018 192.00 ანგარიშფაქტურა #6851336  30/05/18
ხელშეკრულება #7 

07/02/18
 წყალი "ბორჯომი'-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

30 შპს ,,ბადაგი" 6/15/2018 350.00 ანგარიშფაქტურა #7337453  13/06/18
ბრძანება #42  

12/06/18
ჩურჩხელების შეძენა

13 ივნისს გაიმართა მთავრობის თავმჯდომარისა და ევროკავშირის 

სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან საქართველოში ბატონ ერიკ 

ჰოგთან და მისიის სხვა წევრებთან, ასევე შედგა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა 

საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლის 

ახალ მოადგილესთან მუნხტუია ალტანგერელთან და UNDP -ის სხვა 

წარმომადგენლებთან.

31 ი/მ ,,მანანა ბოლქვაძე" 6/19/2018 178.00
სასაქონლო ზედნადები #0383470509  

14/06/18
ბრძანება #43 

14/06/18
 ტკბილეულის შეძენა.

15 ივნისს რამაზან ბაირამის დღესასწაულის მუსლიმი მრევლისათვის 

მილოცვა.

32 ი/მ ,,ნესტან შერვაშიძე" (საწყ. გარეშე) 6/19/2018 100.00
სასაქონლო ზედნადები #0383705273  

15/06/18
ბრძანება #44 

15/06/18
ყვავილების თაიგულები 15 ივნის აჭარაში  ქ. ნანჩანგის დელეგაციის მიღებასთან დაკავშირებით.

33 შპს ,,მეღვინეობა ხარება" 6/21/2018 200.40 ანგარიშფაქტურა #7478954  21/06/18

34 შპს ,,მეღვინეობა ხარება" 6/21/2018 100.20 ანგარიშფაქტურა #7478954  21/06/18

35 შპს ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობა" 6/21/2018 108.00 ანგარიშფაქტურა #7482106  21/06/18
 ჭაჭა "კლასიკური პრემიუმ 

0,5" - ს შეძენა

36 შპს ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობა" 6/26/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #7593241  27/06/18  ჭაჭა " პრემიუმ 0,5" - ს შეძენა

37 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 6/26/2018 246.00 ანგარიშფაქტურა #5595824  22/06/18 ჭაჭა " პრემიუმ 0,7" - ს შეძენა

38 შპს "გაგრა პლუსი" 6/26/2018 1785.00 ანგარიშფაქტურა #6465252  25/06/18 ღვინოების შეძენას

ბრძანება #36 

15/05/18

ბრძანება #35  

15/05/18

15-18 მაისს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დელეგაცია 

იმყოფებოდა  ოფიციალური ვიზიტით  ყაზახეთის რესპუბლიკაში ასტანის 

ეკონომიკურ ფორუმზე დასწრების მიზნით (შეძენილია სუვენირები და ყუთები 

საჩუქრებისთვის).

ბრძანება #46 

22/06/18

9 მაისს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდნენ გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციაში მუდმივმოქმედი ელჩები კონგოს ელჩია რაიმონდ ბალეს 

ხელმძღვანელობით (სარესტორნო მომასახურეობა  და დარბაზის დაქირავების 

ხარჯი).

ღვინოების შეძენას
აჭარაში დაგეგმილი ღონისძიებებისა და რეგიონში ოფიციალური ვიზიტებით 

მყოფი პირებისათვის.
ბრძანება #45 

18/06/18

აჭარაში დაგეგმილი ღონისძიებებისა და რეგიონში ოფიციალური ვიზიტებით 

მყოფი პირებისათვის.



39 სს ,,ნუროლ ინშაათ ვე თიჯარეთი" 7/6/2018 1924.00 ანგარიშფაქტურა #6784901  04/07/18
ბრძანება #49 

04/07/18

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

22 ივნისს აჭარაში ვ"Absolut Group"-ის (კომპანია ახორციელებს ინვესტირებას 

აჭარის რეგიონში, მათ შორის კურორტ გოდერძზე ალპური ბოტანიკური ბაღის 

მშენებლობას) დამფუძნებელის ალექსანდრ სვეტკოვის(თანმხლებ პირებთან 

ერთად) ვიზიტთან დაკავშირებით.

40 შპს ,,აქვა გეო" 7/6/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #3064620 05/07/18
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
 წყალი "სნო"-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

41 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 7/9/2018 192.00 ანგარიშფაქტურა #7906202  05/07/18
ხელშეკრულება #7 

07/02/18
ბორჯომის წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

42 შპს ,,ბადაგი" 7/26/2018 35.00
სასაქონლო ზედნადები #0391822078  

23/07/18
ბრძანება #53 

23/07/18
ჩურჩხელების შეძენა

23 ივლისს გაიმართა გაცნობითი შეხვედრა მთავრობის თავმჯდომარისა და 

მიტროპოლით მეუფე დიმიტრისთან.

43 ი/მ ,,მანანა ბოლქვაძე" 7/26/2018 76.00
სასაქონლო ზედნადები #0391816886 

23/07/18
ბრძანება #53 

23/07/18
ტკბილეულის შეძენა

23 ივლისს გაიმართა გაცნობითი შეხვედრა მთავრობის თავმჯდომარისა და 

მიტროპოლით მეუფე დიმიტრისთან.

44 შპს ,,აქვა გეო" 8/7/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #3112161  06/08/18
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
 წყალი "სნო"-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

45 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 8/7/2018 192.00 ანგარიშფაქტურა #8737702  07/08/18
ხელშეკრულება #7 

07/02/18
ბორჯომის წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

46 შ.პს. .,,ზარაფხანა" 8/10/2018 315.70 ანგარიშფაქტურა #7785677  08/08/18
ბრძანება #58 

08/08/18
სუვენირების შეძენა

 8 აგვისტოს აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ქვემო სილეზიის 

დელეგაცია, გაიმართა შეხვედრა მთავრობის თავმჯდომარესთან (გადაცემულია 

სუვენირები).

47 შ.პს. .,,ზარაფხანა" 8/23/2018 634.90 ანგარიშფაქტურა #8066470  20/08/18
ბრძანება #62  

20/08/18
სუვენირების შეძენა

20-24 აგვისტოს აჭარის არ დელეგაციის პოლონეთის რესპუბლიკაში, 

მალოპოლსკის რეგიონში, ქ. კრაკოვში ვიზიტთან დაკავშირებით.

48 შპს,,მეგრულ-ლაზური 2" 8/23/2018 3302.89 ანგარიშფაქტურა #5781011 24/08/18
ბრძანება #61  

20/08/18
სარესტორნო მომსახურეობა

 10 აგვისტოს  აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ქვემო სილეზიის 

დელეგაცია სეიმიკის თავმჯდომარის პაველ ვრობლევსკის ხელმძღვანელობით 

(40 პერსონა)

49 შპს ,,ტურინვესტი" 8/23/2018 538.08 ანგარიშფაქტურა #3791344 24/08/18
ბრძანება #61  

20/08/18
სარესტორნო მომსახურეობა

 7 აგვისტოს  აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ქვემო სილეზიის 

დელეგაცია (12 პერსონა).

50 შპს ,,PIAZZA MANAGEMENT" 8/23/2018 632.00 ანგარიშფაქტურა #5781491  24/08/18
ბრძანება #61  

20/08/18
სასტუმრო ხარჯი

 7-11 აგვისტოს  აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ქვემო სილეზიის 

დელეგაციის მიღებასათან დაკავშირებით (1 პერსონა).

51 შპს ,,აგროფირმა ქობულეთი" 8/23/2018 775.00 ანგარიშფაქტურა #5781036  24/08/18
ბრძანება #62 

20/08/18
სხვადასხვა სახის ჩაის შეძენა

20-24 აგვისტო აჭარის არ დელეგაციის პოლონეთის რესპუბლიკაში, 

მალოპოლსკის რეგიონში,  ქ. კრაკოვში ვიზიტთან დაკავშირებით.

52 ი/მ ,,მანანა ბოლქვაძე" 8/27/2018 132.00
სასაქონლო ზედნადები #0397677735  

20/08/18
ბრძანება #63  

20/08/18
ტკბილეულის შეძენა

21 აგვისტოს მუსლიმი მრევლისთვის ყურბან ბაირამის დღესასწაულის 

მისალოცად.

53 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 8/27/2018 532.95 ანგარიშფაქტურა #5790626  29/08/18
ბრძანება #64  

22/08/18
სარესტორნო მომსახურეობა

20 აგვისტოს ბაჰრეინის სამეფოს მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

ვიზიტთან დაკავშირებით (8 პერსონა).

54 შპს "ტარიელი" 8/30/2018 76.77
სასაქონლო ზედნადები #0397683191  

20/08/18
ბრძანება #63  

20/08/18
ტკბილეულის შეძენა

21 აგვისტოს მუსლიმი მრევლისთვის ყურბან ბაირამის დღესასწაულის 

მისალოცად.

55 შპს ,,ბადაგი" 9/10/2018 110.00
სასაქონლო ზედნადები #0400879953  

05/09/18
ბრჩანება #67  

05/09/18
ჩურჩხელების შეძენა სექტემბრის თვეში დაგეგმილის შეხვედრებისთვის შეძენილია ჩურჩხელები

56 შპს ,,აქვა გეო" 9/10/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #3158834  07/09/18
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
 წყალი "სნო"-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

57 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 9/10/2018 192.00 ანგარიშფაქტურა #9587114  11/09/18
ხელშეკრულება #7 

07/02/18
ბორჯომის წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

58 შპს ,,ზარაფხანა" 9/18/2018 95.90 ანგარიშფაქტურა #8759859  13/09/18
ბრძანება #70  

13/09/18

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

14 სექტემბერს აწარაში დაგეგმილია ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობისა და 

ვაჭრობის მინისტრის მარტა ნოვაკოვას ვიზიტი თანმხლებ ბიზნეს 

დელეგაციასთან ერთად.

59 შპს ,,პოლიგრაფ-სერვისი,, 9/18/2018 13.00 ანგარიშფაქტურა #5840274  11/09/18
ბრძანება #69 

11/09/18
კონვერტების შეძენა

11 სექტემბერს ბათუმში გაიმართა ცენტრალური აზიის რეგიონული 

ეკონომიკური თანამშრომლობის (CAREC) მე -3 საინვესტიციო-ენერგეტიკული 

ფორუმი.

60 შპს ,,ორანიე ლეუ" 9/18/2018 187.50 ანგარიშფაქტურა #5855273 18/09/18
ბრძანება #69 

11/09/19
მოსაწვევების შეძენა

12 სექტემბერს ბათუმში გაიმართა ცენტრალური აზიის რეგიონული 

ეკონომიკური თანამშრომლობის (CAREC) მე -3 საინვესტიციო-ენერგეტიკული 

ფორუმი.



61 შპს ,,მეგრულ-ლაზური 2" 9/25/2018 6620.73 ანგარიშფაქტურა #5869080  25/09/18
ბრძანება #73 

20/09/18
სარესტორნო მომსახურეობა

11 სექტემბერს ბათუმში გაიმართა ცენტრალური აზიის რეგიონული 

ეკონომიკური თანამშრომლობის (CAREC) მე -3 საინვესტიციო-ენერგეტიკული 

ფორუმის მონაწილეებისათვის  გაიმართა ვახშამი (110 პერსონა).

62 შპს ,,აჭარული ღვინის სახლი" 9/25/2018 2087.03 ანგარიშფაქტურა #5869131  25/09/18
ბრძანება #72 

20/09/18
სარესტორნო მომსახურეობა

14 სექტემბერს აჭარაში იმყოფებოდა ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობისა და 

ვაჭრობის მინისტრი თანმხლებ ბიზნეს დელეგაციასთან ერთად (28 პერსონა).

63 შპს ქედის ღვინის ქარხანა 9/26/2018 183.70 ანგარიშფაქტურა #5869073  25/09/18
ბრძანება #74 

20/09/18
სარესტორნო მომსახურეობა

13-14 სექტემბერს ბათუმში გაიმართა საქართველოსსაერთაშორისო საზღვაო 

ფორუმი (GIMF), ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საერთაშორისო საზღვაო 

ორგანიზაციის (IMO) გენერალური მდივანი თანხმელბ პირებთან ერთად (4 

პერსონა).

64 შპს აქვა გეო 9/26/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #3183079  26/09/18
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
 წყალი "სნო"-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

65 შპს ,,ზარაფხანა" 10/12/2018 605.50 ანგარიშფაქტურა #9426072 08/10/18
ბრძანება #78 

08/10/18

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

8 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით გერმანიის ქ. ფრანკფურტში 

ვიზიტით მიემგზავრება მთავრობის  თავმჯდომარე "გერმანია-საქართველოს 

ბიზნესისა და თანამშრომლობის ფორუმსა" და "ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა 

2018"-ზე დასწრების მიზნით. მიმდინარე ვიზიტის ფარგლებში მოხდება 

პროექტებისა და სამომავლო თანამშრომლობის განხილვის მიზნით 

შეხვედრები "გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KFW)  

ხელმძღვანელ პირებთან. შეძენილია სუვენირი გადასაცემად.

66 შპს ,,აჭარული ღვინის სახლი" 10/12/2018 1807.30 ანგარიშფაქტურა #5926528 12/10/18
ბრძანება #79 

10/10/18
სარესტორნო მომსახურეობა

3 ოქტომბერს აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა კომპანია "The Innova Partnership" -

ის ხელმძღვანელი თანმხლებ პირებთან ერთად (23 პერსონა) 

67 სს ,,გუდვილი" 10/18/2018 106.27 ანგარიშფაქტურა #9380142 05/10/18
ხელშეკრულება 

#63 05.10.2018 

სხვადასხვა სახის 

ტკბილეულის შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

68 შპს ,,გარდენ" 10/18/2018 1659.68 ანგარიშფაქტურა #5939161 18/10/18
ბრძანება #83 

16/10/18
სარესტორნო მომსახურეობა

12 ოქტომბერს რესპუბლიკაში იმყოფებოდნენ თურქეთის რესპუბლიკის რიზეს 

და ართვინის გუბერნატორები  თანმხლებ პირებთან ერთად (25 პერსონა).

69 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 10/23/2018 192.00 ანგარიშფაქტურა #0498327 18/10/18
ხელშეკრულება #7 

07/02/18
ბორჯომის წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

70 შპს ,,PIAZZA MANAGEMENT" 10/26/2018 483.45 ანგარიშფაქტურა #5950594  26/10/18
ბრძანება #84 

22/10/18
სარესტორნო მომსახურეობა

14 ოქტომბერს ბათუმში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საფრანგეთის 

რესპუბლიკის სენატორი თანმხლებ პირებთან  ერთად(8 პერსონა).

71 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 10/26/2018 413.05 ანგარიშფაქტურა #5950688 26/10/18
ბრძანება #84 

22/10/18
სარესტორნო მომსახურეობა

14 ოქტომბერს ბათუმში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საფრანგეთის 

რესპუბლიკის სენატორი თანხმლებ პირებთან ერთად(8 პერსონა).

72 შპს ,,ტურინვესტი" 10/26/2018 289.08 ანგარიშფაქტურა #5951393  26/10/18
ბრძანება #84 

22/10/18
სასტუმროს ხარჯი

14 ოქტომბერს ბათუმში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საფრანგეთის 

რესპუბლიკის სენატორი.

73 შპს ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობა" 10/26/2018 2998.20 ანგარიშფაქტურა #0647132  26/10/18
ბრძანება #85 

25/10/18

საჩუქრად გადასაცემი 

ღვინოების შეძენა

აჭარაში დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ოფიციალური ვიზიტით მყოფი 

პირებისათვის საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების შეძენა .

74 შპს ,,აქვა გეო" 10/29/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #3234197
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
 წყალი "სნო"-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



75 ი/მ ,,ნესტან შერვაშიძე" 11/7/2018 459.00
სასაქონლო ზედნადები #0413015482 

01/11/18
ბრძანება #88 

01/11/18

შეძენილია სტუმრებზე 

გადასაცემი ყვავილების 

იკებანები

1-2 ნოემბერს ბათუმში გაიმართა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

კონფერენცია. აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეებისათვის 

გადაცემულია ყვავილების იკებანები.

76 შპს ,,აქთივ ბათუმი" 11/12/2018 17550.00 ანგჰარსფაქტურა #5998706 12/11/18
ბრძანება #90 

07/11/18
სარესტორნო მომსახურეობა

1-2 ნოემბერს ბათუმში გაიმართა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

კონფერენცია. აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეებისათვის 1 

ნოემბერს გაიმართა ოფიციალური ვახშამი (270 პერსონა).

77 შპს ,,აჭარული ღვინის სახლი" 11/16/2018 4800.00 ანგარიშფაქტურა #6011731  15/11/18
ბრძანება #92 

13/11/18

სხვადასხვა სახის ღვინოების 

შეძენა

აჭარის არ დაგეგმილი ღონისძიებებისა და რეგიონში ოფიციალური ვიზიტით 

მყოფი პირებისათვის საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების შეძენა

78 შპს ,,PIAZZA MANAGEMENT" 11/22/2018 1964.60 ანგარიშფაქტურა #6021389  22/11/18
ბრძანება #101  

21/11/18
სარესტორნო მომსახურეობა

14 ნოემბერს აჭარის არ მთავრობამ უმასპინძლა ვახშამს "საერთაშორისო 

ინვესტორთა ასოციაციის" წევრებისათვის (28 პერსონა)

79 შპს ,,გრიინ ინვესტ" 11/22/2018 152.35 ანგარიშფაქტურა #6021333  22/11/18
ბრძანება #102 

21/11/18
სარესტორნო მომსახურეობა

16 ნოემბერს "ბათუმის მდგრადი განვითარების ფორუმის" ფარგლებში აჭარაში 

იმყოფებოდა საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე  (8 პერსონა)

80 შპს ,,ორანიე ლეუ" 11/26/2018 40.00 ანგარიშფაქტურა #6021217  22/11/18
ბრძანება #100  

20/11/18

შეძენილია ჯილდო 

წარწერით

20 ნოემბერს გაიმართა ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება. გაეროს ბავშვთა ფონდისათვის (UNICEF) გადასაცემად შეძენილია 

ჯილდო წარწერით.

81 შპს ,,აქვა გეო" 11/27/2018 216.00 ანგარიშფაქტურა #3280328  27/11/18
ხელშეკრულება #8 

13/02/18
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

82 შპს ,,ბადაგი" 11/29/2018 150.00 ანგარიშფაქტურა #1451808  28/11/18
ბრძანება #104  

27/11/18
ჩურჩხელების შეძენა

აჭარაში დაგეგმილი ვიზიტებისა და რეგიონში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი 

პირებისათვის საჩუქრად გადასაცემი ჩურჩხელების შეძენა.

83 შპს ,,პანე ე ბისკოტი" 11/29/2018 85.00 ანგარიშფაქტურა #6031008 29/11/18
ხელშეკრულება 

#77 27.11.201
ტორტის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

84 სს ..გუდვილი" 11/29/2018 137.84 ანგარიშფაქტურა #0765962  26/11/18
ხელშეკრულებაa 

#76 26.11.2018 

სხვადასხვა სახის 

ტკბილეულის შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

78024.94სულ ხარჯი:




