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#
თანხა საფუძველი დამატ_დოკ გაწეული მომსახურება შინაარსი

1
ინდ. მეწარმე მირანდა 

კიღურაძე
30.იან.14 32 120

მიღება-აბარების აქტი 

10/01/14
ბრძანება #2 16/01/14

საჩუქრად  გადასაცემი 

ტბილეულის შეძენა

ფერიის წმინდა მატათას სახელობის ბავშვთა სკოლა-პანსიონში 10 წლის 

საიუბილეო ღონისძიების ჩატარება.

2
ინდ. მეწარმე  "დავით 

კანდრევიჩი"
28.თებ.14 101 500

მიღება-ჩაბარების აქტი 

18/02/2014, ბრძანება #13  

19/02/2014

ბრძანება #13  

19/02/2014

თანმიმდევრული თარგმნით 

მომსახურეობა

16-18 თებერვალი; პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის სავოევოდოსა 

და აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო კომისიის სხდომის 

მსვლელობისას საჭირო თარჯიმანის მომსახურეობა.

3 შ.პ.ს "აქვა გეო" 11.თებ.14 37 144
ანგარიშ ფაქტურა #0791890 

სერია ეა-36  27/01/2014

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

4 შ.პ.ს  გუდვილი 28.თებ.14 97 60,39
ანგარიშ ფაქტურა #4760071 

სერია ეა-02 14/02/2014
ბრძანება #13 19/02/2014 ტკბილეულის შეძენა

16-18 თებერვალი;  პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის სავოევოდოსა 

და აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო კომისიის სხდომის 

მსვლელობისას საჭირო ტკბილეულის შეძენა.

5
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

21.თებ.14 69 755
ანგარიშ ფაქტურა #4276520 

სერია ეა-02  27/01/2014

ბრძანება #11  

19/02/2014

საკონფერენციო ოთახის 

დაქირავების ხარჯი(ყავის 

შესვენება)

21-24 იანვარი;  თურქეთის რესპუბლიკი მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტი, თანხმლებ პირებთან ერთად - 23 პერსონა.

6 შპს კოლხური სახლი 28.თებ.14 99 1201,1
ანგარიშ ფაქტურა #1900248 

სერია ეა-70  24/02/2014

ბრძანება #16  

25/02/2014
სარესტორნო მომსახურება

16-18 თებერვალი;  პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის სავოევოდოსა 

და აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო კომისიის სხდომის ჩატარება ვიცე 

მარშალის ხელმძღვანელობით - 15 პერსონა.

7 შპს "საგა ფუდი" 11.თებ.14 43 413,37
ანგარიშ ფაქტურა #1836626 

სერია ეა-70  20/01/2014
ბრძანება #4  22/01/2014 სარესტორნო მომსახურება

14 იანვარი; სინგაპურის სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელების 

ვიზიტი  თანმხლებ პირებთან ერთად - 8 პერსონა.

8 შპს "საგა ფუდი" 28.თებ.14 102 308,39
ანგარიშ ფაქტურა #1907624 

სერია ეა-70  27/02/2014

ბრძანება #16  

25/02/2014
სარესტორნო მომსახურება

16-18 თებერვალ; პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის სავოევოდოსა და 

აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო კომისიის სხდომის ჩატარება ვიცე 

მარშალ მარიუშის ხელმძღვანელობით - 7 პერსონა.

9 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 21.თებ.14 68 3248,29
ანგარიშ ფაქტურა #1841123 

სერია ეა-70  23/01/14

ბრძანება #11  

19/02/2014
სარესტორნო მომსახურება

21-24 იანვარი;  საქართველო-თურქეთის საზღვარზე ახალი გაშვები 

პუნქტის "მარადიდი-მურათლის"- სამუშაო ჯგუფის ვიზიტი თურქეთის 

ვაჭრობისა და საზღვრების მინისტრის მოადგილის ხელმძღვანელობით - 

60 პერსონა.

10 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 28.თებ.14 98 341,85
ანგარიშ ფაქტურა #1890985 

სერია ეა-70  18/02/2014
ბრძანება #16 25/02/2014 სარესტორნო მომსახურება

16-18 თებერვალი; აჭარაში პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის 

სავოევოდოსა და აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო კომისიის სხდომის 

ჩატარება ვიცე მარშალის ხელმძღვანელობით - 8 პერსონა.

11
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
28.თებ.14 95 168

ანგარიშ ფაქტურა #6346754 

სერია ეა-06  25/02/2014

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის   წარმომადგენლობითი ხარჯი - 2014 წელი



12 შპს "რეტრო" 11.თებ.14 44 182,6
ანგარიშ ფაქტურა #1826862 

სერია ეა-70  12/01/2014
ბრძანება #5  22/01/2014 სარესტორნო მომსახურება

12 იანვარი; აჭარაში სასტუმრო-სამორინე "Gold Palace"-ის გახსნისათვის 

სასტუმროს მფლობელის ოფიციალური ვიზიტი  თანმხლებ პირებთან 

ერთად - 12 პერსონა.

13 შპს არგო მენეჯმენტი 28.თებ.14 96 190,57
ანგარიშ ფაქტურა #1902990 

სერია ეა-70  25/02/2014

ბრძანება #12  

19/02/2014
სარესტორნო მომსახურება

13-14 იანვარი;  აჭარაში  სინგაპურის კომპანიის ხელმძღვანელების 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 8 პერსონა.

14  შპს "Piazza Management" 11.თებ.14 49 1765,5
ანგარიშ ფაქტურა #1869661 

სერია ეა-70  05/02/2014
ბრძანება #5  22/01/2014 სარესტორნო მომსახურება

12 იანვარი;  აჭარაში სასტუმრო-სამორინე "Gold Palace"-ის გახსნისათვის 

სასტუმროს მფლობელის  ოფიციალური ვიზიტი თანმხლებ პირებთან 

ერთად - 18 პერსონა.

15  შპს "Piazza Management" 21.თებ.14 70 452,1
ანგარიშ ფაქტურა #1870592 

სერია ეა-70  05/02/2014

ბრძანება #10  

19/02/2014
სარესტორნო მომსახურება

3 იანვარი; აჭარაში  ქ. ნოვოპოლოცკის (ბელორუსია) მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად  - 6 პერსონა.

16  შპს "Piazza Management" 28.თებ.14 100 865
ანგარიშ ფაქტურა #1907234 

სერია ეა-70  27/02/2014
ბრძანება #16 25/02/2014 სარესტორნო მომსახურება

16-18 თებერვალი;  ბათუმში დაგეგმილი პოლონეთის რესპუბლიკის 

სილეზიის სავოევოდოსა და აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო 

კომისიის სხდომის ჩატარება ვიცე მარშალის ხელმძღვანელობით - 13 

პერსონა.

17 შ.პ.ს "აქვა გეო" 05.მარ.14 124 144
ანგარიშ ფაქტურა #0825336 

სერია ეა-36  27/02/2014

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
 ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

18 შ.პ.ს  გუდვილი 05.მარ.14 127 82,7
ანგარიშ ფაქტურა #4999354 

სერია ეა-02  27/02/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი.

19 შ.პ.ს  გუდვილი 19.მარ.14 159 136,69
ანგარიშ ფაქტურა #5110043 

სერია ეა-02  03/03/2014

ბრძანება #20  

06/03/2014
სხვადასხვა ტკბილეულის შეძენა

3 მარტი;  აჭარის მთავრობის წევრები და ჯანდაცვის სამინისტროს 

წარმომადგენლები დედის დღესთან დაკავშირებით ომში დაღუპული 

ჯარისკაცის თეიმურაზ ბერიძის ოჯახს ეწვიენ დაბა ჩაქვში. გადასცეს 

სხვადასხვა სახის ტკბილეული.

20 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 05.მარ.14 106 20
ანგარიშ ფაქტურა #1891168 

სერია ეა-70  18/02/2014

ბრძანება #13ა  

19/02/2014
სასაჩუქრე ყუთის შეძენა

16-18 თებერვალი; პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ვიზიტი.

21
შპს აჭარის სამხატვრო 

საწარმო
05.მარ.14 105 91

სასაქონლო ზედნადები 

#0102236723 18/02/2014

ბრძანება #13ა  

19/02/2014

სურათი "ბათუმის ხედი"-თ 

შეძენა

16-18 თებერვალი;  პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის სავოევოდოს 

სამთავრობო კომისიის  სილეზიის სავოევოდოს ვიცე მარშალის ვიზიტი.

22 შპს "აჭარა ტური" 13.მარ.14 148 800
ანგარიშ ფაქტურა #1935209 

სერია ეა-70  11/03/2014

ბრძანება #17  

27/02/2014
სატრანსპორტო მომსახურება

16-18 თებერვალი;   პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის სავოევოდოსა 

და აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო კომისიის  სილეზიის სავოევოდოს 

ვიცე მარშალის ვიზიტი  თანმხლებ პირებთან ერთად.

23
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
19.მარ.14 156 168

ანგარიშ ფაქტურა #6609102 

სერია ეა-06  12/03/2014

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

24 შპს არგო მენეჯმენტი 13.მარ.14 149 3266,46
ანგარიშ ფაქტურა #1935235 

სერია ეა-70  11/03/2014

ბრძანება #17  

27/02/2014
სასტუმროს მომსახურება

16-18 თებერვალი; პოლონეთის რესპუბლიკის სილეზიის სავოევოდოსა 

და აჭარის არ ერთობლივი სამთავრობო კომისიის სილეზიის სავოევოდოს 

ვიცე მარშალის ვიზიტი   თანმხლებ პირებთან ერთად - 7 პერსონა



25 შპს არგო მენეჯმენტი 26.მარ.14 174 2040,51
ანგარიშ ფაქტურა #1952479 

სერია ეა-70  21/03/2014

ბრძანება #21  12/03/14, 

#22  12/03/2014
სასტუმრომომსახურება

13-15 იანვარი; სინგაპურის სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელის 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 3 პერსონა.

26 შპს არგო მენეჯმენტი 26.მარ.14 186 196,47
ანგარიშ ფაქტურა #1946770 

სერია ეა-70  18/03/2014

ბრძანება #21  12/03/14, 

#22  12/03/2014
სასტუმრო მომსახურება

25 იანვარი; -შპს "აჭარისწყალი ჯორჯია"-ს დირექტორის ვიზიტი -  3 

პერსონა.

27  შპს "Piazza Management" 26.მარ.14 184 85
ანგარიშ ფაქტურა #1955842 

სერია ეა-70  24/03/2014

ბრძანება #23  

12/03/2014
სასაჩუქრე სუვენირების შეძენა

სასტუმრო "Radisson Batumi"- გენერალურ მენეჯერზე ტორბიონ ბოდინზე 

ერთგული თანამშრომლობის ნიშნად საჩუქრად გადასაცემად შეძენილი 

სუვენირები.

28 შპს მიგა 05.მარ.14 129 30
ანგარიშ ფაქტურა #1909223 

სერია ეა-70  28/02/2014

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

29 შპს მიგა 05.მარ.14 136 15
ანგარიშ ფაქტურა #1909223 

სერია ეა-70  28/02/2014

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

30 შპს მიგა 19.მარ.14 157 30
სასაქონლო ზედნადები 

#0102088684 10/03/2014

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

31 შ.პ.ს "აქვა გეო" 24.აპრ.14 249 216
ანგარიშ ფაქტურა #0868800 

სერია ეა-36  04/04/2014

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

32  შპს "GARDEN" 02.აპრ.14 200 542,52
ანგარიშ ფაქტურა #1912193 

სერია ეა-70  28/02/2014
ბრძანება #19 06/03/2014 სარესტორნო მომსახურება

26 თებერვალ; ვიზიტით იმყოფებოდნენ KFW ცენტრალური ოფისის 

წარმომადგენლების სამუშაო ვიზიტი პროექტის მენეჯერის 

ხელმძღვანელობით - 15 პერსონა.

33  შპს "GARDEN" 10.აპრ.14 224 720,23
ანგარიშ ფაქტურა #1935886 

სერია ეა-70  11/03/2014

ბრძანება #26  

26/03/2014
სარესტორნო მომსახურება

7 მარტი;  ირანის ისლამური რესპუბლიკის მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტი  თანმხლებ პირებთან ერთად. - 14 პერსონა.

34
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
24.აპრ.14 250 168

ანგარიშ ფაქტურა #7226514 

სერია ეა-06  17/04/2014

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

35 შპს მიგა 02.აპრ.14 212 30
სასაქონლო ზედნადები 

#0107046053 22/03/2014

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

36 შპს ,, ზარაფხანა" 16.მაი.14 316 125,4
ანგარიშ ფაქტურა ეა-02 # 

6677785 02/05/14
ბრძანება # 37 02/05/14 სუვენირის შეძენა.

2-4 მაისი;   ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილების მე-7 

საერთაშორისო გამოფენა "Expo Batumi 2014".

37 შპს ,, ზარაფხანა" 19.მაი.14 327 131,1
ანგარიშ ფაქტურა ეა-02 # 

6648492 01/05/14
ბრძანება # 36 01/05/14 სუვენირის შეძენა

2-4 მაისი;  ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილების მე-7 საერთაშორისო 

გამოფენა "Expo Batumi 2014".

38 შ.პ.ს "აქვა გეო" 20.მაი.14 336 144
ანგარიშ ფაქტურა  ეა-36 # 

0914888 16/05/14

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

39 შ.პ.ს  გუდვილი 01.მაი.14 271 623,15

ანგარიშ ფაქტურები #5956063, 

#5956015 სერია ეა-02  

03/04/14

ბრძნება #28  03/04/2014
სხვადასხვა სახის ტკბილეულის  

შეძენა

3 აპრილი; აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ეწვია ფერიის ბავშვთა 

სახლის აღსაზრდელებს.

40 შ.პ.ს  გუდვილი 01.მაი.14 272 150
ანგარიშ ფაქტურები #6340010  

სერია ეა-02  17/04/14
ბრძანება #31  17/04/14 სასაჩუქრე კალათების შეძენა

სააღდგომო ღონისძიებების ფარგლებში დღასასწაულის მილოცვის 

მიზნით ა მთავრობის თავმჯდომარის სტუმრობა სოფელ ახალშენში 

კილაძეების  ოჯახში.



41 შ.პ.ს  გუდვილი 16.მაი.14 315 75
ანგარიშ ფაქტურა ეა-02 

#6673376 02/05/14
ბრძანება # 37 02/05/14

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის  

შეძენა

2-4 მაისი;  ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილების მე-7 საერთაშორისო 

გამოფენა "Expo Batumi 2014".

42 შ.პ.ს  გუდვილი 19.მაი.14 329 15,9
ანგარიშ ფაქტურა ეა-02 # 

6673386 02/05/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი.

43 შ.პ.ს  გუდვილი 28.მაი.14 353 93
ანგარიშ ფაქტურა #7146293 

სერია ეს-02  20/05/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი.

44
ბათუმის არქეოლოგიური 

მუზეუმი
16.მაი.14 319 430

სასაქონლო ზედნადები ელ-

0113037142 02/05/14
ბრძანება # 37 02/05/14 სუვენირების შეძენა.

2-4 მაისი; ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილების მე-7 საერთაშორისო 

გამოფენა "Expo Batumi 2014".

45 შპს "აჭარინვესტ-ჩაი" 14.მაი.14 302 600
ანგარიშ ფაქტურა #2045223 

სერია ეა-70  02/05/14
ბრძანება #38 06/05/2014

შავი ბაიხის ჩაი "მარადიდი"-ს 

შეძენა
2 მაისი; შპს "აჭარინვესტ ჩაი"-საგან შავი ჩაის ნაკრები შეძენა. 

46
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
19.მაი.14 331 168

ანგარიშ ფაქტურა ეა-06 # 

7656771 15/05/14

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

47  შპს "Piazza Management" 28.მაი.14 354 2460,92
ანგარიშ ფაქტურა #2080222 

სერია ეა-70  19/05/14
ბრძანება # 43  15/05/14 სარესტორნო მომსახურეობა.

8-10 მაისი;  ამერიკული სამხედრო გემი "Taylor FFG-50" გემის ეკიპაჟის 

წევრების ბათუმში ვიზიტი  - 40 პერსონა.

48 შპს პორტო ფრანკო 16.მაი.14 314 219,45
ანგარიშ ფაქტურა ეა-70 # 

2033850 29/04/14

ბრძანება # 39 

06/05/2014
სარესტორნო მომსახურეობა.

24 აპრილი;  ბათუმის პორტში შემოვიდა საფრანგეთის ეროვნული 

ფლოტის ხომალდი "Dupuy de Lome"- კაპიტნის ემანუელ მობანის 

ხელმძღვანელობით (17 პერსონა).

49 შპს მიგა 01.მაი.14 269 30
სასაქონლო ზედნადები 

#0110582336 15/04/2014

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

50 შპს მიგა 14.მაი.14 305 30
სასაქონლო ზედნადები 

#0113412705 05/05/2014

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

51 შ.პ.ს "აქვა გეო" 25.ივნ.14 410 216
ანგარიშ ფაქტურა #0951073 

სერია ეა-36 16/06/14

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

52
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
25.ივნ.14 412 168

ანგარიშ ფაქტურა #8255623 

სერია ეა-06  19/06/14

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

53 შპს "EMI" 02.ივნ.14 360 192
ანგარიშ ფაქტურა #2092480 

სერია ეა-70 26/05/14
ბრძანება #46 22/05/14 დროშის სადგამი

პროტოკოლის დეპარტამენტმა საქართველოს დამოუკიდებლობის 

დღესთან დაკავშირებით შეიძინა დროშების სადგამები

54 შპს არგო მენეჯმენტი 04.ივნ.14 374 651,36
ანგარიშ ფაქტურა #0615271 

სერია ეკ  02/06/14
ბრძანებები  50 02/06/14 სარესტორნო მომსახურება

7 მაისი;  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და "ლიბერთი 

ბანკი"-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების 

დადებასთან დაკავშირებით, ვიზიტით იმყოფებოდა "ლიბერთი ბანკი"-ს 

გენერალური დირექტორი თანმხლებ პირებთან ერთად. - 10 პერსონა .

55 შპს არგო მენეჯმენტი 06.ივნ.14 373 357,54
ანგარიშ ფაქტურა #2115345 

სერია ეა-70 02/06/14
ბრძანებები #48 28/05/14 სარესტორნო მომსახურება

2-4 მაისი; ბათუმში გაიმართა ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის 

მე-7 საერთაშორისო გამოფენა , ღონისძიების ფარგლებში ოფიციალური 

ვიზიტით იმყოფებოდნენ სინოპის, ორდუს და ართვინის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები თანხმლებ პირებთან ერთად (10 პერსონა).

56 შპს არგო მენეჯმენტი 06.ივნ.14 375 269,04
ანგარიშ ფაქტურა #0615274 

სერია ეკ  02/06/14

ბრძანებები  #49 

02/06/14
სარესტორნო მომსახურება

18  მაისი; დნეპროპეტროვსკის რეგიონის (უკრაინა) დელეგაციის ვიზიტი - 

4 პერსონა.



57 შპს არგო მენეჯმენტი 13.ივნ.14 398 1372,31
ანგარიშ ფაქტურა #2136890 

სერია ეა-70  12/06/14
ბრძანება #52  09/06/14 სასტუმრო მომსახურება

18-19  მაისი;  დნეპროპეტროვსკის რეგიონის (უკრაინა) დელეგაციის 

ვიზიტი - 3 პერსონა.

58  შპს "Piazza Management" 04.ივნ.14 370 294,25
ანგარიშ ფაქტურა #2115029 

სერია ეა-70  02/06/14
ბრძანება #49 02/06/14 სარესტორნო მომსახურება

19  მაისი; დნეპროპეტროვსკის რეგიონის (უკრაინა) დელეგაციის ვიზიტი - 

6 პერსონა.

59 შპს პორტო ფრანკო 04.ივნ.14 371 165,55
ანგარიშ ფაქტურა #2100537 

სერია ეა-70 29/05/14
ბრძანება #51 02/06/14 სარესტორნო მომსახურება

23 მაისი;   საქართველოს საპატიო კონსული ქ. იზმირში ვიზიტი  

თანმხლებ პირებთან ერთად - 11 პერსონა.

60 შპს მიგა 03.ივნ.14 366 30
ანგარიშ ფაქტურა #2104946 

სერია ეა-70  31/05/14

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

61 შპს "აჭარულ-ლაზური" 04.ივნ.14 372 3465,33
ანგარიშ ფაქტურა #2070525 

სერია ეა-70  14/05/14
ბრძანება #48  28/05/14 სარესტორნო მომსახურება

2-4 მაისი;  ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის მე-7 საერთაშორისო 

გამოფენის ღონისძიების ფარგლებში, ოფიციალური ვიზიტით 

იმყოფებოდნენ სინოპის, ორდუს და ართვინის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები თანმხლებ დელეგაციებთან ერთად. - 70 პერსონა.

62 ინდ. მეწარმე ახმედ ძნელაძე 17.ივნ.14 408 1996 ანგარიშ ფაქტურა #1  17/06/14 ბრძანება #53  13/06/14 სარესტორნო მომსახურება

17-18 მაისი; ბათუმის დრამატულ თეატრში გაიმართა ლიტერატურული 

კონკურსი "ლექსების გამოფენა/ასი სიტყვა". პროექტის ფინალურ ეტაპზე 

ბათუმს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ეწვია 100 ფინალისტი - 

100 პერსონა.

63
შპს კახური ტრადიციული 

მეღვინეობა
10.ივლ.14 448 7000

ანგარიშ ფაქტურა #8354948 

სერია ეა-06  27/06/14
ბრძანება #58 27/06/14 ღვინოების შეძენა

26-28 ივნისი;   "საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

კონფერენცია"- ღონისძიების ფარგლებში 27 ივნისს აჭარის მთავრობა 

მასპინძლობს ოფიციალურ ვახშამს კონფერენციის მონაწილეებისათვის.

64 შპს ,, ზარაფხანა" 22.ივლ.14 510 600,4
ანგარიშ ფაქტურა #8406679 

სერია ეა-02  05/07/14
ბრძანება #65 04/07/14 სუვენირების შეძენა

5 ივლისს აჭარაში სამუსაო ვიზიტით ჩამოდის დელეგაცია უკრაინიდან 

უკრაინის იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით.

65 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.ივლ.14 546 216
ანგარიშ ფაქტურა #0999865 

სერია ეა-36  23/07/14

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
 ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

66
შპს "ინტეგრირებული 

ქართული სისტემები"
08.ივლ.14 444 1183,54

ანგარიშ ფაქტურა #7998905 

სერია ეა-02  20/06/14
ბრძანება #55  19/06/14

საკონფერენციო სისტემის 

დაქირავების ხარჯი

19-21 ივნისი;  ბათუმში, საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის ათი 

წლის იუბილესთან დაკავშირებით იმართება IV საერთაშორისო კონგრესი, 

რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს 20 ქვეყნის 1000-მდე 

სამედიცინო მუშაკი, ცერემონიის ორგანიზების მიზნით შეკვეთილია 

სინქრონული თარგმნის აპარატურა უცხოენოვანი სტუმრებისათვის.

67 შ.პ.ს  გუდვილი 21.ივლ.14 499 49,54
ანგარიშ ფაქტურა #8601012 

სერია ეა-02  11/07/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი.

68 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 10.ივლ.14 445 915
ანგარიშ ფაქტურა #2174179 

სერია ეა-70  30/06/14

ბრძანება #57 26/06/14, 

#60 30/06/14

მოსაწვევი ბარათებისა და 

სასაჩუქრე ყუთების დამზადება
30 ივნისი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფება შპს "BTM TEXTILE"-ს ინვესტორი.

69
შპს აჭარის სამხატვრო 

საწარმო
25.ივლ.14 512 156

სასაქონლო ზედნადები 

#0123287014  04/07/14
ბრძანება #66 04/07/14 ფერწერული ტილოს შეძენა

ქ. ბათუმში სომხეთის გენერალური კონსულის 60 წლის აღსანიშნავ 

იუბილესთან დაკავშირებით.



70
სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
31.ივლ.14 539 125

სასაქონლო ზედნადები 

#0125631420 18/07/14
ბრძანება #74 18/07/14 სუვენირის შეძენა

18 ივლისი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები.

71
სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
31.ივლ.14 551 230

სასაქონლო ზედნადები 

#0126834544 25/07/14
ბრძანება #81  25/07/14 სუვენირების შეძენა

25 ივლისი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ბახჩეშეჰერის 

უნივერსიტეტის დამფუძნებელი თანმხლებ პირებთან ერთად.

72
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

31.ივლ.14 550 52
ანგარიშ ფაქტურა #8800205 

სერია ეა-02  21/07/14
ბრძანება #84 29/07/14

ლობი ბარში გაწეული 

მომსახურება

10-15 ივლისი; გაიმართა კლასიკური მუსიკის მეორე საერთაშორისო 

ფესტივალი - 3 პერსონა.

73
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
31.ივლ.14 553 168

ანგარიშ ფაქტურა #8881300 

სერია ეა-06 29/07/14

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი. 

74 შპს ბადაგი 31.ივლ.14 555 18
სასაქონლო ზედნადები 

#012462960  12/07/14
ბრძანება #71  11/07/14 სასაჩუქრე ნაკრების შეძენა

10-11 ივლისი;  ბათუმში გამართულ მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის 

"საქართველო ევროპული გზა" ფარგლებში ვიზიტით მყოფი მაღალი 

რანგის სტუმრებისათვის საჩუქრის შეძენა.

75 შპს დონა 11.ივლ.14 473 120
ანგარიშ ფაქტურა #21762354 

სერია ეა-70  30/06/14
ბრძანება #59 27/06/14

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის  

შეძენა

28 ივნისი;  ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის 

ცერემონიალი,

76 შ.პ.ს პრინტ-ოფისი 08.ივლ.14 447 87,5
ანგარიშ ფაქტურა #2168539 

სერია ეა-70  27/06/14
ბრძანება #58  27/06/14 კუვერტკების დამზადება

26-28 ივნისი;  ა"საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

კონფერენცია"- 

77
ფამთექს ფამუქლუ თექსთილ 

ურ. სან. ვე თიჯ.
21.ივლ.14 501 163,35

ანგარიშ ფაქტურა #2221430 

სერია ეა-70  18/07/14
ბრძანება #68  08/07/14 სარესტორნო მომსახურება

2 ივნისი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ქალაქ  სტამბულის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირები - 4 პერსონა.

78 შპს არგო მენეჯმენტი 11.ივლ.14 465 1014,65
ანგარიშ ფაქტურა #2149352 

სერია ეა-70 18/06/14

ბრძანება #61, #62 

01/07/14
სარესტორნო მომსახურება

10 ივნისი;  აჭარაში გაიმართა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია 

"ფიქლის ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის მსოფლიო გამოცდილება და 

განვითარების პერსპექტივები საქართველოში" - 12 პერსონა.

79 შპს არგო მენეჯმენტი 11.ივლ.14 466 326,86
ანგარიშ ფაქტურა #2125122 

სერია ეა-70 06/06/14

ბრძანება #61, #62 

01/07/14
სარესტორნო მომსახურება

30 მაისი;  ქართული პოლიციის დღესთან დაკავშირებით ვიზიტით 

იმყოფებოდა ქალაქ ართვინის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 8 პერსონა.

80  შპს "Piazza Management" 22.ივლ.14 508 17493,47
ანგარიშ ფაქტურა #2204938 

სერია ეა-70  10/07/14
ბრძანება #72 18/07/14 სარესტორნო მომსახურება

26-28 ივნისი; გაიმართა  "საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

კონფერენცია" 27 ივნისს გაიმართა ვახშამი - 340 პერსონა.

81  შპს "Piazza Management" 31.ივლ.14 548 101
ანგარიშ ფაქტურა #2210321 

სერია ეა-70 12/07/14

ბრძანება #71  11/07/14, 

#82  28/07/14

ტკბილეულისა და ბოთლების 

ჩასადების შეძენა 

10-11 ივლისი; ბათუმში გამართულ მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის 

"საქართველო ევროპული გზა" ფარგლებში ვიზიტით მყოფი მაღალი 

რანგის სტუმრებისათვის საჩუქრების შეძენა.

82  შპს "Piazza Management" 31.ივლ.14 549 808,72
ანგარიშ ფაქტურა #2232128 

სერია ეა-70 24/07/14
ბრძანება #82  28/07/14 სარესტორნო  მომსახურება

21-22 ივლისი; საერთაშორისო საპარლამენტო კონფერენცია 

"საქართველოს შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირისათვის:  ვიშიგრადის 

ჯგუფის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტო გამოცდილება" - 12 

პერსონა.



83 შპს პორტო ფრანკო 21.ივლ.14 500 163,35
ანგარიშ ფაქტურა 2192268 

სერია ეა-70 04/07/14
ბრძანება #67 08/07/14 სარესტორნო მომსახურება

21-22 ივნისი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ჟურნალისტები ოდესის 

ოლქიდან უკრაინის გემთმფლობელთა ასოციაციის პრეს-მდივანის  

ხელმძღვანელობით - 17 პერსონა.

84 შპს პორტო ფრანკო 22.ივლ.14 507 112,2
ანგარიშ ფაქტურა #2192320 

სერია ეა-70  04/07/14
ბრძანება #72 18/07/14 კვებითი მომსახურება

26-28 ივნისი;  გაიმართა  "საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

კონფერენცია" 26 ივნისს კონფერენციის მონაწილეებისათვის 

რესტორნიდან გატანილი იქნა ხაჭაპურები.

85 შპს მიგა 07.ივლ.14 443 30
ანგარიშ ფაქტურა #2180787 

სერია ეა-70  01/07/14

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

86 შპს მიგა 21.ივლ.14 495 30
ანგარიშ ფაქტურა #2221245 

სერია ეა-70  18/07/14

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

87 შპს მიგა 31.ივლ.14 556 30
ანგარიშ ფაქტურა #2242243 

სერია ეა-70  29/07/14

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

88 შპს კანცელარიის სამყარო 11.ივლ.14 472 54
ანგარიშ ფაქტურა #2197796 

სერია ეა-70 07/07/14
ბრძანება #59 27/06/14 დროშების შეძენა

28 ივნისი; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის 

ცერემონიისათვის დროშების შეძენა.

89 ი.მ.  მაყვალა სურმანიძე 08.ივლ.14 449 350
სასაქონლო ზედნადები 

#0122181640 27/06/14
ბრძანება #58  27/06/14 ყვავილების იკებანების შეძენა 

26-28 ივნისი;  აჭარაში იმართება "საქართველოს თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების კონფერენცია".

90 ი.მ.  მაყვალა სურმანიძე 08.ივლ.14 450 700
მიღება-ჩაბარების აქტი #1   

27/06/14
ბრძანება #58  27/06/14  დიაზაინერული მომსახურება

26-28 ივნისი;  აჭარაში იმართება "საქართველოს თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების კონფერენცია".

91 გიორგი ურუშაძე 11.ივლ.14 476 937,5
მიღება-ჩაბარების აქტი 

28/06/14
ბრძანება #64 01/07/14 ტრანსპორტით მომსახურება

22-27 ივნისი;  აჭარაში გაიმართა პირად მცველთა საერთაშორისო 

ტურნირი "ბათუმი 2014" ტურნირტან დაკავშირებით მოლდოვის, 

ბელორუსიის და უკრაინის წარმომადგენლების ტრანსპორტით 

მომსახურეობა.

92 ბერდია კუტუბიძე 11.ივლ.14 471 1250
მიღება-ჩაბარების აქტი 

28/06/14
ბრძანება #64  01/07/14

ტურნირის საზეიმო 

დღესასწაულის ცერემონის წაყვანა

22-27 ივნისი; აჭარაში გაიმართა პირად მცველთა საერთაშორისო 

ტურნირი "ბათუმი 2014" ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა მოლდოვის, 

ბელორუსიის და უკრაინის წარმომადგენლები, გახსნისა და დახურვის 

ცერემონიის წარმართვა.

93 გიორგი კვაჭაძე 11.ივლ.14 477 937,5
მიღება-ჩაბარების აქტი 

28/06/14
ბრძანება #64 01/07/14 ტრანსპორტით მომსახურება

22-27 ივნისი; აჭარაში გაიმართა პირად მცველთა საერთაშორისო 

ტურნირი "ბათუმი 2014" ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა მოლდოვის, 

ბელორუსიის და უკრაინის წარმომადგენლების ტრანსპორტით 

მომსახურეობა.

94 ფ/პ ალექსანდრე ნიკიტიუკ 11.ივლ.14 481 125
მიღება-ჩაბარების აქტი 

30/06/14
ბრძანება #63 01/07/14 როიალის აწყობა

28 ივნისი;  ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის 

ცერემონია.

95  ი/მ "ნაზი აბუსელიძე" 08.ივლ.14 446 160
სასაქონლო ზედნადები 

#0120318017 17/06/14
ბრძანება #54 17/06/14 თაიგულის დამზადება

12-15 ივნისი;   საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი "მსოფლიო 

ხალხთა ცეკვები - ბათუმი 2014" ანსამბლის მონაწილეებისათვის 

თაიგულების გადაცემა.



96  ი/მ "ნაზი აბუსელიძე" 22.ივლ.14 509 100
სასაქონლო ზედნადები 

#0124248054 10/07/14
ბრძანება #69 10/07/14 ყვავილების თაიგულების შეძენა

10-15 ივლისი; კლასიკური მუსიკის მეორე საერთაშორისო ფესტივალთან 

დაკავშირებით თაიგულების შეძენა. 

97  ი/მ "ნაზი აბუსელიძე" 31.ივლ.14 554 25
სასაქონლო ზედდებული 

#0124643694 12/07/14
ბრძანება #71  11/07/14 ტკბილეულის შეფუთვა

10-11 ივლისი;  ბათუმში გამართულ მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის 

"საქართველო ევროპული გზა" ფარგლებში ვიზიტი მყოფი მაღალი რანგის 

სტუმრებისათვის.

98 მამუკა ლეონიძე 11.ივლ.14 475 937,5
მიღება-ჩაბარების აქტი 

28/06/14
ბრძანება #64 01/07/14 ტრანსპორტით  მომსახურება

22-27 ივნისი;  - "ბათუმი 2014" ტურნირთან დაკავშირებით მოლდოვის, 

ბელორუსიის და უკრაინის წარმომადგენლების ტრანსპორტით 

მომსახურეობა.

99
ინდ. მეწარმე   მანანა 

ბოლქვაძე
22.ივლ.14 511 90

სასაქონლო ზედნადები 

#0123497754  05/07/14
ბრძანება #65  04/07/14 ტკბილეულის შეძენა

5 ივლისი;  აჭარაში უკრაინის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ვიზიტი; 

100 დავით კახიძე 11.ივლ.14 479 625
მიღება-ჩაბარების აქტი 

30/06/14
ბრძანება #63 01/07/14 როიალის ტრანსპორტირება

28 ივნისი;  ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის 

ცერემონია.

101 ოლგა ტრალლე-რახმანოვი 25.ივლ.14 515 67,76
მიღება-ჩაბარების აქტი  

09/07/14
ბრძანება #70  11/07/14 გიდის მომსახურება

8-12 ივლისი; ბათუმში იმყოფებოდა საფრანგეთის ეროვნული სამხედრო 

ფლოტის ფრეგატი "სურკუფი". გემის ვიზიტის ფარგლებში, ეკიპაჟის 

წევრებისათვის დაგეგმილია ქალაქის დათვალიერება - გიდის დაქირავება.

102 შპს ,, ზარაფხანა" 08.აგვ.14 588 586,8
ანგარიშ ფაქტურა #9144536 

სერია ეა-02 03/08/14
ბრძანება #87  04/08/14 სასაჩუქრე სამკაულის შეძენა

3 აგვისტო; საზაფხულო იალაღებზე აღინიშნა სახალხო დღესასწაული 

შუამთობა.

103 შპს ,, ზარაფხანა" 25.აგვ.14 640 90,25
ანგარიშ ფაქტურა #9582490 

სერია ეა-02  19/08/14
ბრძანება #95 19/08/14 სუვენირის შეძენა

ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულს დიპლომატიური ვადის 

ამოწურვასთან დაკავშირებით .

104 შ.პ.ს "აქვა გეო" 12.აგვ.14 598 120
ანგარიშ ფაქტურა #1024445 

სერია ეა-36  08/08/14

ხელშეკრულება N51 

07/07/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

105 შ.პ.ს  გუდვილი 01.აგვ.14 572 138,79
ანგარიშ ფაქტურა #9014255 

სერია ეა-02  30/07/14
ბრძანება #83  28/07/14 ტკბილეულის შეძენა 28 ივლისი; მუსლიმებისათვის რამაზან ბაირამის მილოცვისათვის.

106 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 27.აგვ.14 641 26
ანგარიშ ფაქტურა #2302992 

სერია ეა-70  22/08/14
ბრძანება #95 19/08/14 მადლობის წერილი ჩარჩოთი

ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულს დიპლომატიური ვადის 

ამოწურვასთან დაკავშირებით .

107 შ.პ.ს. ალიკ 14.აგვ.14 614 2771,4
ანგარიშ ფაქტურა #2283694 

სერია ეა-70  12/08/14
ბრძანება #92 08/08/14 სარესტორნო მომსახურება 28 ივლის;ა ნახიჭევანის არ დელეგაციის ვიზიტი - 22 პერსონა.

108
სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
27.აგვ.14 642 125

სასაქონლო ზედნადები 

#0130576602 18/08/14
ბრძანება #94  18/08/14 სუვენირის შეძენა

18 აგვისტოს ბათუმის პორტში შემოვიდა ამერიკული სამხედრო გემი, 

გაიმართა მთავრობის თავმჯდომარის გემის კაპიტანსა და ეკიპაჟის 

წევრებთან შეხვედრა.

109 შპს ADJARIAN TOBACCO 01.აგვ.14 566 170
ანგარიშ ფაქტურა #2210249 

სერია ეა-70 12/07/14
ბრძანება #71 11/07/14 სიგარების შეძენა

10-11 ივლისს ბათუმში გამართულ მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის 

"საქართველო ევროპული გზა" ფარგლებში ვიზიტით მყოფი მაღალი 

რანგის სტუმრებისათვის .

110 შპს ADJARIAN TOBACCO 01.აგვ.14 567 240
ანგარიშ ფაქტურა #2241656  

სერია ეა-70 28/07/14
ბრძანება  #83 28/07/14 სიგარების შეძენა

28-29 ივლისს აჭარაში  ნახიჭევანის არ დელეგაციის ვიზიტთან 

დაკავშირებით;



111 შპს მეღვინეობა ხარება 01.აგვ.14 570 746
ანგარიშ ფაქტურა #8898619 

სერია ეა-06 30/07/14
ბრძანება #71  11/07/14 ღვინოების შეძენა

10-11 ივლისს ბათუმში გამართულ მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის 

"საქართველო ევროპული გზა" ფარგლებში ვიზიტით მყოფი მაღალი 

რანგის სტუმრებისათვის .

112 შპს ჯორჯიან ვოიაჟ 12.აგვ.14 596 8370,7
ანგარიშ ფაქტურა #9099020 

სერია ეა-06  08/08/14
ბრძანება #88 05/08/14

ავიაბილეთებისა და სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი

4-50 აგვისტოს დიმიტრი ცინცაძის ფონდის ეგიდით ლეიკემიითა და 

სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად, 

ბათუმს ეწვია ცნობილი თურქი მსახიობი და იუნესკოს კეთილი ნების 

ელჩი თურქეთში.

113 შპს "ვახო 2010" 14.აგვ.14 613 2028,9
ანგარიშ ფაქტურა(ინვოისი) #1 

29/07/14
ბრძანება #92 08/08/14 სარესტორნო მომსახურება

29 ივლისი; აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნახიჭევანის არ 

დელეგაცია - 35 პერსონა 

114 შპს არგო მენეჯმენტი 27.აგვ.14 665 495,6
ანგარიშ ფაქტურა #2310241 

სერია ეა-70  26/08/14
ბრძანება #97 20/08/14

საკონფერენციო დარბაზის, 

მიკროფონებისა და პროექტორის 

დაქირავების ხარჯი

10 აგვისტო; აჭარაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ უკრაინის 

დახურული ბიზნეს კლუბის წევრები.

115  შპს "Piazza Management" 08.აგვ.14 587 499,4
ანგარიშ ფაქტურა #2227424 

სერია ეა-70  22/07/14
ბრძანება #89 05/08/14 სარესტორნო მომსახურება

9 ივლისი; ბათუმში იმყოფებოდა საფრანგეთის ეროვნული სამხედრო 

ფლოტის ფრეგატი "სურკუფი". გემის ვიზიტის ფარგლებში, ეკიპაჟის 

წევრების გაეწიათ კვებითი მომსახურეობა.

116  შპს "Piazza Management" 12.აგვ.14 602 3968,25
ანგარიშ ფაქტურა #2242387 

სერია ეა-70  29/07/14
ბრძანება #91 07/08/14 სარესტორნო მომსახურება

28 ივლისი; აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნახიჭევანის არ 

დელეგაცია  - 35 პერსონა .

117 შპს მიგა 27.აგვ.14 660 30
ანგარიშ ფაქტურა #2309304 

სერია ეა-70  25/08/14

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

118 შპს Lunch-Time 25.აგვ.14 639 125,28
ანგარიშ ფაქტურა #2286057 

სერია ეა-70  13/08/14
ბრძანება #96  20/08/14 სარესტორნო მომსახურება

8 აგვისტოს აჭარის მთავრობნის აპარატის მიერ  ჩატარდა ელექტრონული 

ტესტირება პროფესიული მიმართულებით  9 პერსონა .

119
ინდ. მეწარმე  	ზაურ 

დიასამიძე
01.აგვ.14 571 270

სასაქონლო ზედნადები 

#0126544737 24/07/14
ბრძანება #79  24/07/14 ფერწერული ტილოს შეძენა 24 ივლისს ბათუმის პორტში საკრუიზო ლაინერი "რივიერა" შემოვიდა.

120
ინდ. მეწარმე  	მარინა 

ბაბუჩაიშვილი
01.აგვ.14 569 61

სასაქონლო ზედნადები 

#0124613405 12/07/14
ბრძანება #71  11/07/14 კალათების შეძენა

10-11 ივლისს ბათუმში გამართულ მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის 

"საქართველო ევროპული გზა" ფარგლებში ვიზიტით მყოფი მაღალი 

რანგის სტუმრებისათვის .

121
ინდ. მეწარმე 	კახაბერ 

ხოროიშვილი
01.აგვ.14 568 80

სასაქონლო ზედნადები 

#0124624145 12/07/14
ბრძანება #71  11/07/14 თექის შარფების შეძენა

10-11 ივლისს ბათუმში გამართულ მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის 

"საქართველო ევროპული გზა" ფარგლებში ვიზიტით მყოფი მაღალი 

რანგის სტუმრებისათვის .

122 შპს ,, ზარაფხანა" 01.სექ.14 685 473,1
ანგარიშ ფაქტურა #9710514 

სერია ეა-02  26/08/14
ბრძანება #103  26/08/14 სუვენირის შეძენა

25-26 აგვისტოს აჭარაში ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკის სინძიან უიგურის არ დელეგაცია

123 შპს ,, ზარაფხანა" 08.სექ.14 697 704
ანგარიშ ფაქტურა #9795404 

სერია ეა-02  29/08/14
ბრძანება #106  29/08/14 სუვენირების შეძენა

30 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე აჭარის სამთავრობო დელეგაცია 

თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით შპს 'ADO-G GEORGIA"-ს მიწვევით 

მიემგზავრება აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.



124 შპს ,, ზარაფხანა" 19.სექ.14 736 619,4
ანგარიშ ფაქტურა #0269464 

სერია ეა-03  14/09/14
ბრძანება #116  15/09/14 სუვენირის შეძენა

14 სექტემბერი; აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოდის თურქეთის 

რესპუბლიკის რელიგიის საკითხთა სამმართველოს თავმჯდომარე 

პროფესორი თანმხლებ პირებთან ერთად.

125 შ.პ.ს "აქვა გეო" 01.სექ.14 670 216
ანგარიშ ფაქტურა #1042674 

სერია ეა-36  25/08/14

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

126 შ.პ.ს "აქვა გეო" 26.სექ.14 747 144
ანგარიშ ფაქტურა #1080575 

სერია ეა-36  22/09/14

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

127 შ.პ.ს "აქვა გეო" 26.სექ.14 757 120
ანგარიშ ფაქტურა #1081740 

სერია ეა-36 23/09/14

ხელშეკრულება N51 

07/07/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

128 შპს ბიბლუსი 01.სექ.14 688 151
სასაქონლო ზედნადები 

#0132102632 27/08/14
ბრძანება #105 27/08/14 სასაჩუქრე წიგნების ღირებულება

27-30 აგვისტო; აჭარაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება დელეგაცია 

უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის დელეგაცია 

უკრაინის სახელმწიფო საფინანსო სამსახურის უფროსის პირველი 

მოადგილის ხელმძღვანელობით.

129 შ.პ.ს  გუდვილი 24.სექ.14 742 16,7
ანგარიშ ფაქტურა #0358597 

სერია ეა-03  17/09/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი

130
შპს აჭარის სამხატვრო 

საწარმო
08.სექ.14 698 286

მიღება-ჩაბარების აქტი 

29/08/14
ბრძანება #106  29/08/14 სუვენირის შეძენა

30 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე აჭარის სამტავრობო დელეგაცია 

თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით შპს 'ADO-G GEORGIA"-ს მიწვევით 

მიემგზავრება აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.

131
შ.პ.ს სასტუმრო "ინტურისტ-

პალას"
01.სექ.14 687 170

ანგარიშ ფაქტურა #2316723 

სერია ეა-70  29/08/14
ბრძანება #100  25/08/14

ტრანსპორტის დაქირავების 

ხარჯი

16 აგვისტოს ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესის მონაწილეებს 

გაეწიათ მომსახურეობა.

132
შ.პ.ს სასტუმრო "ინტურისტ-

პალას"
11.სექ.14 706 322,8

ანგარიშ ფაქტურა #2333460 

სერია ეა-70  02/09/14
ბრძანება #109  04/09/14

ტრანსპორტის დაქირავების 

ხარჯი

25-26 აგვისტოს აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკის სინძიან უიგურის არ დელეგაცია რეგიონის თავმჯდომარის 

მოადგილის  ხელმძღვანელობით.

133
შ.პ.ს სასტუმრო "ინტურისტ-

პალას"
26.სექ.14 746 11141,64

ანგარიშ ფაქტურა #2370143 

სერია ეა-70  19/09/14
ბრძანება #$113 15/09/14 სასტუმრო მომსახურება

10-14 აგვისტოს ჩათვლით ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში გაიმართა 

ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის სახელობის ნაციონალური 

აკადემიური ბალეტის კონცერტები - 7 პერსონა.

134 შპს "მერანი XXI" 01.სექ.14 686 24,9
სასაქონლო ზედნადები 

#0131704993 25/08/14
ბრძანება #101  25/08/14

ალბომის შეძენა და სურათების 

დაბეჭდვა

ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულს  დიპლომატიური ვადის 

ამოწურვასთან დაკავშირებით ჩატარდა ღონისძიება.

135
სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
19.სექ.14 737 125

სასაქონლო ზედნადები 

#0134971035 14/09/14
ბრძანება #116  15/09/14 სუვენირის შეძენა

14 სექტემბერი; აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოდის თურქეთის 

რესპუბლიკის რელიგიის საკითხთა სამმართველოს თავმჯდომარე 

პროფესორი  თანმხლებ პირებთან ერთად.

136
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

04.სექ.14 690 12762,35
ანგარიშ ფაქტურა #9787627 

სერია ეა-02  29/08/14
ბრძანება #100 25/08/14

საკონფერენციო და სარესტორნო  

დარბაზის მომსახურების ხარჯი

15 აგვისტო;  ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესის მონაწილეებს 

გაეწიათ მომსახურეობა - სადილი 40 პერსონა, ვახშამი 60 პერსონა და 

შეხვედრის დარბაზის დაქირავეის ხარჯი.



137
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

19.სექ.14 734 28
ანგარიშ ფაქტურა #0348202 

სერია ეა-03 17/09/14
ბრძანება #115  15/09/14 სარესტორნო მომსახურება

23 აგვისტო;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ საერთაშორისო 

საავტომობილო ტურის "მოგზაურობა ათიათას კილომეტრიან აბრეშუმის 

გზაზე" მონაწილეები - 2 პერსონა.

138 შპს"ელტური-2008" 19.სექ.14 738 15120
ინვოისი #12  09/08/14,  

ბრძანება #113 15/09/14
ბრძანება #113 15/09/14 სასტუმროს მომსახურების ხარჯი

10-14 აგვისტო;  ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში გაიმართა ილიკო 

სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის სახელობის ნაციონალური 

აკადემიური ბალეტის კონცერტები - 65 პერსონა,

139 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 01.სექ.14 682 2238,79
ანგარიშ ფაქტურა #2293045 

სერია ეა-70  17/08/14
ბრძანება #100 25/08/14 სარესტორნო მომსახურება

16 აგვისტო; ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესის მონაწილეებს 

გაეწიათ მომსახურეობა - 24 პერსონა.

140
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
01.სექ.14 666 168

ანგარიშ ფაქტურა #9320093 

სერია ეა-06  27/08/14

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

141
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
26.სექ.14 754 168

ანგარიშ ფაქტურა #9750995 

სერია ეა-06  23/09/14

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

142
შპს მთარგმნელობითი 

აპარატურა პლუს
04.სექ.14 691 3304

ინვოისი #40 15/08/14, მიღება-

ჩაბარება 15/08/14
ბრძანება #100  25/08/14

სინქრონული თარგმნის 

აპარატურისა და თარგმნით 

მომსახურება

15 აგვისტო;  ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესის მონაწილეებს 

გაეწიათ მომსახურეობა.

143 შპს  გეო-თურ 01.სექ.14 679 5656
ანგარიშ ფაქტურა #2301259 

სერია ეა-70 21/08/14
ბრძანება #98 25/08/14 სარესტორნო მომსახურება

9 აგვისტო; აჭარაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ უკრაინის 

დახურული ბიზნეს კლუბის წევრები - 60 პერსონა.

144
შ.პ.ს „აჭარული ღვინის 

სახლი“
01.სექ.14 681 519,31

ანგარიშ აფაქტურა #2294559 

სერია ეა-70  18/08/14
ბრძანება #100  25/08/14 სარესტორნო მომსახურება

16 აგვისტო; ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესის მონაწილეებს 

გაეწიათ მომსახურეობა - 16 პერსონა.

145 შპს არგო მენეჯმენტი 01.სექ.14 680 725,7
ანგარიშ ფაქტურა #2310243 

სერია ეა-70 26/08/14
ბრძანება #99 25/08/14

საკონფერენციო დარბაზის, 

მონიტორებისა და პროექტორის 

დაქირავების ხარჯი

15 ივლისი; გაიმართა შვეიცარიის განვიტარებისა და თანამშრომლობის 

სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევების პრეზენტაცია.

146 შპს არგო მენეჯმენტი 19.სექ.14 740 236
ანგარიშ ფაქტურა #2366986 

სერია ეა-70 17/09/14
ბრძანება #111 10/09/14

საკონფერენციო და სარესტორნო 

მომსახურეობა

25-26 აგვისტო; აჭარაში ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკის სინძიან უიგურის არ დელეგაცია რეგიონის თავმჯდომარის 

მოადგილის  ხელმძღვანელობით.

147 შპს არგო მენეჯმენტი 19.სექ.14 741 43,07
ანგარიშ ფაქტურა #2366988 

სერია ეა-70 17/09/14
ბრძანება  #114 15/09/14 კვებითი მომსახურეობა

22 აგვისტო; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკელი ინვესტორი - 2 

პერსონა,

148  შპს "Piazza Management" 11.სექ.14 707 1442,1
ანგარიშ ფაქტურა #2312737 

სერია ეა-70  27/08/14
ბრძანება #109  04/09/14 სარესტორნო მომსახურება

25-26 აგვისტო;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკის სინძიან უიგურის არ დელეგაცია რეგიონის თავმჯდომარის 

მოადგილის  ხელმძღვანელობით - 20 პერსონა.

149  შპს "Piazza Management" 19.სექ.14 735 807,95
ანგარიშ ფაქტურა #2348043 

სერია ეა-70  08/09/14
ბრძანება #117 17/09/14 სარესტორნო მომსახურება

6 სექტემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა კომპანია "ატლას ჯორჯია"-

ს ხელმძღვანელი  თანმხლებ პირებთან ერთად - 10 პერსონა.

150
უნარშ.ბავშვ.საქველ. ფონდი 

ღვთისშვილები
11.სექ.14 721 600

მიღება-ჩაბარების აქტი 

08/09/14
ბრძანება #110  08/09/14 ფერწერული ტილოების შეძენა

აჭარაში დაგეგმილი ღონისძიებებთან და ვიზიტებთან დაკავშირებით 

ფერწერული ტილოების შეძენა.



151 შპს ,, ზარაფხანა" 15.ოქტ.14 837 1245,45

ანგარის-ფაქტურები სერია ეა-

03 ##0798973, 0800106, 

0800095 04/10/2014

ბრძანება #125 

03/10/2014
სასაჩუქრე სუვენირების შეძენა

4 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე აჭარის სამთავრობო დელეგაცია 

თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ვიზიტით მიემგზავრება სომხეთის 

რესპუბლიკაში(ლორეს ოლქი).

152 შპს ,, ზარაფხანა" 23.ოქტ.14 855 221,35
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-03 

#1173098 17/10/2014

ბრძანება #134 

17/10/2014
სასაჩუქრე სუვენირების შეძანა

17 ოქტომბერი; აჭარის სამთავრობო დელეგაცია თავმჯდომარის 

ხელმძღვანელობით მიმგზავრება ტრაპიზონში "აბრეშუმის გზის 

ბიზნესმენთა მესამე სამიტზე" დასასწრებად. 

153 შ.პ.ს "აქვა გეო" 29.ოქტ.14 983 60
ანგარიშ ფაქტურა #1112103 

სერია ეა-36  20/10/14

ხელშეკრულება N18 

24/01/2014
 ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი

154 შ.პ.ს "აქვა გეო" 29.ოქტ.14 984 84
ანგარიშ ფაქტურა #1112103 

სერია ეა-36  20/10/14

ხელშეკრულება N69 

13/10/2014
 ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი

155
სს სასტუმ. და რესტ. მენეჯ. 

ჯგუფი-ემ|გრუპ
07.ოქტ.14 803 701,91

ანგარიშ ფაქტურა #0408923 

სერია ეა-03 20/09/14
ბრძანება #120  30/09/14 სარესტორნო მომსახურება

19 სექტემბერს მთავრობის თავმჯდომარე სამსახურეობრივი მივლინებით 

იმყოფებოდა თბილისში. გაიმართა შეხვედრა კომპანია "ატლას ჯორჯიას" 

ხელმძღვანელ - 8 პერსონა

156 შ.პ.ს  გუდვილი 22.ოქტ.14 842 89,51
ანგარის-ფაქტრა სერია ეა-03 

#0787311 03/10/2014

ბრძანება #124 

03/10/2014
 ტკბილეულობის შეძენა

4 ოქტომბერი; ქართველი მუსლიმებისათვის ყურბან-ბაირამის მილოცვის 

მიზნით შეძენილია ტკბილეული.

157 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 23.ოქტ.14 853 62
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-70 

#2436784 21/10/2014

ბრძანებები ##134, 135 

17/10/2014

საჩუქრებისათვის ყუთის 

დამზადება

17 ოქტომბერი; აჭარის სამთავრობო დელეგაცია თავმჯდომარის 

ხელმძღვანელობით მიმგზავრება ტრაპიზონში "აბრეშუმის გზის 

ბიზნესმენთა მესამე სამიტზე" დასასწრებად.

158 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 23.ოქტ.14 853 26
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-70 

#2436784 21/10/2014

ბრძანებები ##134, 135 

17/10/2014
მადლობის წერილის ჩარჩოში 

ბათუმში უკრაინის გენერალურ კონსულს  ამოეწურა დიპლომატიური 

ვადა დაიგეგმა მთავრობის თავმჯდომარესთან გამოსამშვიდობებელი 

შეხვედრა და გადაეცა მადლობის წერილი ჩარჩოთი.

159
შპს აჭარის სამხატვრო 

საწარმო
15.ოქტ.14 831 292,5

სასაქონ. ზედნადები #ელ-

0138276445 04/10/2014

ბრძანება #125 

03/10/2014
სასაჩუქრე სუვენირების შეძენა

4 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე აჭარის სამთავრობო დელეგაცია 

თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ვიზიტით მიემგზავრება სომხეთის 

რესპუბლიკაში(ლორეს ოლქი).

160
შპს აჭარის სამხატვრო 

საწარმო
23.ოქტ.14 857 429

სასაქ. ზედნადები #ელ-

0140480235 17/10/2014

ბრძანება #134 

17/10/2014
სასაჩუქრე სურათების შეძენა

17 ოქტომბერი; აჭარის სამთავრობო დელეგაცია თავმჯდომარის 

ხელმძღვანელობით მიმგზავრება ტრაპიზონში "აბრეშუმის გზის 

მიზნესმენთა მესამე სამიტზე" დასასწრებად. 



161
სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
23.ოქტ.14 856 250

სასაქ. ზედნადები #ელ-

0140503186 17/10/2014

ბრძანება #134 

17/10/2014
სასაჩუქრე სუვენირების შეძენა

17 ოქტომბერი;  აჭარის სამთავრობო დელეგაცია თავმჯდომარის 

ხელმძღვანელობით მიმგზავრება ტრაპიზონში "აბრეშუმის გზის 

მიზნესმენთა მესამე სამიტზე" დასასწრებად. 

162
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

28.ოქტ.14 977 276
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-03 

#0350661 24/10/2014

ბრძანება #137 

21/10/2014
კვების მომსახურების ხარჯი

13 სექტემბერი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ სასტუმრო "ჰილტონი"-

ს წარმომადგენლები - 5 პერსონა.

163 შპს კოლხური სახლი 15.ოქტ.14 835 860,2
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-70 

#2318259 29/08/2014

ბრძანება #123 

03/10/2014
სარესტორნო მომსახურება

27-29 აგვისტო; აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით იმყიოფებოდა უკრაინის 

რესპუბლიკის დნეპროპეტროვსკის საოლქო საბჭოს დელეგაცია - 15 

პერსონა.

164 შპს "საგა ფუდი" 06.ოქტ.14 795 196,81
ანგარიშ ფაქტურა #2379582 

სერია ეა-70 25/09/14
ბრძანება #119 30/09/14 სარესტორნო მომსახურება

22 სექტემბერს აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ინვესტორი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 5 პერსონა

165  შპს "GARDEN" 15.ოქტ.14 836 793,76
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-70 

#2358667 12/09/2014

ბრძანება #130 

09/10/2014
სარესტორნო მომსახურება

28 აგვისტოს აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ტუროპერატორები 

უკრაინიდან ტურისტული სააგენტოს "MOPE"-ს მენეჯერის 

ხელმძღვანელობით - 24 პერსონა

166 შპს მეღვინეობა ხარება 15.ოქტ.14 839 180,6
ანგარის-ფაქტურა სერია ეა-04 

#0107330 10/10/2014
ბრძანება #125 031014 სასაჩუქრე ღვინოების შეძენა

4 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე აჭარის სამთავრობო დელეგაცია 

თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ვიზიტით მიემგზავრება სომხეთის 

რესპუბლიკაში(ლორეს ოლქი).

167 შპს მეღვინეობა ხარება 22.ოქტ.14 844 214,8
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-04 

0239192

ბრძანება #131 

13/10/2014
სასაჩუქრე ღვინოების შეძენა

14 ოქტომბერი; ბათუმის პორტში შემოდის აშშ საზღვაო ფლოტის 

ხომალდი, ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა გემის კაპიტანსა და 

მთავრობის თავმჯდომარესთან.

168 შპს მეღვინეობა ხარება 28.ოქტ.14 975 93,9
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-04 

#0287454 24/10/2014

ბრძანება #138 

21/10/2014
სასაჩუქრე ღვინოების შეძენა

21 ოქტომბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფება თურქეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის თანმხლებ პირებთან ერთად .

169
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
30.ოქტ.14 986 168

ანგარიშ ფაქტურა #0335385 

სერია ეა-04 28/10/14

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი

170  შპს "Piazza Management" 15.ოქტ.14 838 129,8
ანგარის-ფაქტურაბი სერია ეა-

70 # 2415074 08/10/2014

ბრძანებები ##128 

09/10/2014
სარესტორნო მომსახურება

3 ოქტომბერი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა კომპანია "Swiss-belhotel 

International"-ის პრეზიდენტი  თანმხლებ პირებთან ერთად - 7 პერსონა

171  შპს "Piazza Management" 15.ოქტ.14 838 588,5
ანგარის-ფაქტურაბი სერია ეა-

70 ##2415073 08/10/2014

ბრძანებები #129 

09/10/2014
სარესტორნო მომსახურება

27 სექტემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა თურქული სამშენებლო 

კომპანიის დამფუძნებელი თანმხლებ პირებთან ერთად - 6 პერსონა.

172  შპს "Piazza Management" 28.ოქტ.14 978 431,2
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-70 

#2445733 27/10/2014

ბრძანება #140 

23/10/2014
სარესტორნო მომსახურება

14-18 ოქტომბერი; ბათუმის პორტში იმყოფებოდა აშშ საზღვაო ფლოტის 

ხომალდი, ვიზიტის გამო დაიგეგმა ვახშამი - 11 პერსონა.

173 შპს პორტო ფრანკო 28.ოქტ.14 976 83,6
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-70 

#2414685 08/10/2014

ბრძანება #141 

23/10/2014
კვებითი მომსახურების ხარჯი

25 სექტემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ევროპის რეგიონთა 

ასამბლეის გენერალური მდივანი თანმხლებ პირებთან ერთად - 6 

პერსონა.



174 შპს მიგა 01.ოქტ.14 792 60

ანგარიშ ფაქტურა #2381574 

სერია ეა-70  26/09/14, 

#2388463 სერია ეა-70 

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი,

175 შპს მიგა 22.ოქტ.14 846 25
ანგარიშ-ფაქტურა სერია ეა-70 

#2431863

ხელშეკრულება N28  

10/02/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

176  ი/მ "ნაზი აბუსელიძე" 23.ოქტ.14 854 50
სასაქ. ზედნადები #ელ-

0140640503 18/10/2014

ბრძანება #136 

17/10/2014
ყვავილის გვირგვინის დამზადება

18 ოქტომბერი; ბათუმში ვიზიტით ჩამოდის მსოფლიო ვეტერანთა 

ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტი, ევროპის ქვეყნების მუდმივმოქმედი 

კომიტეტის თავმჯდომარე .

177 შ.პ.ს "აქვა გეო" 17.ნოე.14 1008 144
ანგარიშ ფაქტურა #1138243 

სერია ეა-36  06/11/14

ხელშეკრულება N69 

13/10/2014
ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

178 შ.პ.ს "აქვა გეო" 26.ნოე.14 1063 120
ანგარიშ ფაქტურა #1151343 

სერია ეა-36  21/11/14

ხელშეკრულება N51 

07/07/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

179 შ.პ.ს  გუდვილი 18.ნოე.14 1007 69,9
ანგარიშ ფაქტურა #1663666 

სერია ეა-03  05/11/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი.

180 შპს მეღვინეობა ხარება 17.ნოე.14 1010 111,9
ანგარიშ ფაქტურა #0613321 

სერია ეა-04  10/11/14
ბრძანება #145  04/11/14 სასაჩუქრე ღვინოების შეძენა

4 ნოემბერი;  აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოდის დელეგაცია 

თურქეთიდან თურქეთის რესპუბლიკის დიდი ეროვნული ასამბლეის 

თავმჯდომარის  ხელმძღვანელობით.

181 შპს მეღვინეობა ხარება 24.ნოე.14 1059 58,2
ანგარიშ ფაქტურა #0784926 

სერია ეა-04  21/11/14
ბრძანება #149  12/11/14 ღვინოების შეძენა

12 ნოემბერი; გაიმართა მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა სასტუმრო 

"შერატონ ბათუმის" გენერალურ მენეჯერთან 

182
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
26.ნოე.14 1061 168

ანგარიშ ფაქტურა #0818593 

სერია ეა-04  24/11/14

ხელშეკრულება N23  

05/02/2014
 მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

183 შპს არგო მენეჯმენტი 20.ნოე.14 1049 87,32
ანგარიშ ფაქტურა #2499331 

სერია ეა-70  19/11/14
ბრძანება #150 12/11/14 სარესტორნო მომსახურება

1 ნოემბერი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა თურქი ინვესტორი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 4 პერსონა.

184 შპს ორანიე ლეუ 26.ნოე.14 1066 115
ანგარიშ ფაქტურა #25006648 

სერია ეა-70  24/11/14
ბრძანება #154 14/11/14 ბანერების დამზადება

21 ნოემბერი; აჭარაში ჩატარდა დონორთა საერთაშორისო მე-4 

კონფერენცია.

185 შპს პორტო ფრანკო 19.ნოე.14 1028 149,55
ანგარიშ ფაქტურა #2495780 

სერია ეა-70  17/11/14
ბრძანება #150  12/11/14 სარესტორნო მომსახურება

1 ნოემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა თურქი ინვესტორი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 6 პერსონა.

186 შპს მიგა 03.ნოე.14 988 30
ანგარიშ ფაქტურა #2451097 

სერია ეა-70  29/10/14

ხელშეკრულება N73 

24/10/2014
 ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

187 შპს მიგა 19.ნოე.14 1031 30
ანგარიშ ფაქტურა #2495906 

სერია ეა-70  17/11/14

ხელშეკრულება N73 

24/10/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი.

188 შპს ალექსა 19.ნოე.14 1027 176,55
ბრძანება #151 12/11/14, 

მოხსენებითი ბარათი 11/11/14
ბრძანება #151 12/11/14 სარესტორნო მომსახურება

29 ოქტომბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა კომპანია "მერსინ 

ტურიზმის" გენერალური დირექტორი - 3 პერსონა.

189 ი.მ.  მაია სურმანიძე 17.ნოე.14 1009 80
სასაქონლო ზედნადები 

#0143329111 04/11/14
ბრძანება #145 04/11/14 ყვავილების იკებანას შეძენა

4 ნოემბერი; აჭარაში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოდის დელეგაცია 

თურქეთიდან .

190 ი.მ.  მაია სურმანიძე 24.ნოე.14 1058 80
სასაქონლო ზედნადები 

#0144886097 13/11/14
ბრძანება #153  13/11/14 ყვავილების კალათის დამზადება

13 ნოემბერი. ბათუმის დრამატულ თეატრში გაიმართა საქართველოსა და 

აჭარის დამსახურებული არტისტის იური ცანავას სამოქალაქო პანაშვიდი.

191
ინდივიდუალური მეწარმე  

ნანული ჭყოიძე
09.დეკ.14 1129 687,5

მიღება-ჩაბარებოს აქტი 

21/11/14
ბრძანება #167  01/12/14

სინქრონული თარგმნით 

მომსახურება

21 ნოემბერი; აჭარაში ჩატარდა დონორთა საერთაშორისო მე-4 

კონფერენცია.



192
შპს კახური ტრადიციული 

მეღვინეობა
30.დეკ.14 1275 2310,39

ანგარიშ ფაქტურა #1457571 

სერია ეა-04  29/12/14
ბრძანება #192  29/12/14 ღვინოების შეძენა სასაჩუქრე ნაკრების მომზადება სტუმრებისათვის

193 შპს ,, ზარაფხანა" 09.დეკ.14 1136 123,25
ანგარიშ ფაქტურა #2259674 

სერია ეა-03  29/11/14
ბრძანება #165  01/12/14 სუვენირის შეძენა

29 ნოემბერი; აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის ქალაქ რიზეს მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის  თანმხლებ პირებთან ერთად.

194 შპს ,, ზარაფხანა" 23.დეკ.14 1212 436,9
ანგარიშ ფაქტურა #2697824 

სერია ეა-03  12/12/14
ბრძანება #185  15/12/14 სუვენირების შეძენა

14-16 დეკემბერი; აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობვით 

დელეგაცია მიემგზავრება თურქეთის რესპუბლიკაში.

195 შ.პ.ს "აქვა გეო" 11.დეკ.14 1141 216
ანგარიშ ფაქტურა #1173877 

სერია ეა-36  08/12/14

ხელშეკრულება N69 

13/10/2014
 ბუნებრივი წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

196 შ.პ.ს  გუდვილი 09.დეკ.14 1126 111,43

ანგარიშ ფაქტურები #2268481, 

#2268490 სერია ეა-03  

29/11/14

ბრძანება #165 01/12/14 სხვადასხვა ტკბილეულის შეძენა
29 ნოემბერი;  აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის ქალაქ რიზეს მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირი თანმხლებ პირებთან ერთად.

197 შ.პ.ს  გუდვილი 11.დეკ.14 1160 47,85
ანგარიშ ფაქტურა #2500406 

სერია ეა-03  05/12/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი.

198 შ.პ.ს  გუდვილი 24.დეკ.14 1222 66,5
ანგარიშ ფაქტურა #2825951 

სერია ეა-03  19/12/14

ხელშეკრულება N26 

05/02/2014
სხვადასხვა საკვები პროდუქტები ადმინისტრაციული ხარჯი.

199 შ.პ.ს  გუდვილი 29.დეკ.14 1251 1366,5
ანგარიშ ფაქტურა #2924508 

სერია ეა-03  23/12/14
ბრძანება #189  23/12/14

სადღესასწაულო ტკბილეულის 

სასაჩუქრე კალათების შეძენა

საახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით შეძენილია სასაჩუქრე 

კალათები.

200 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 01.დეკ.14 1101 422
ანგარიშ ფაქტურა #2515695 

სერია ეა-70  28/11/14
ბრძანება #157  19/11/14

მაგიდის სადგამის და ბეიჯები 

თასმით შეძენა

21 ნოემბერი; აჭარაში ჩატარდა დონორთა საერთაშორისო მე-4 

კონფერენცია.

201 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 01.დეკ.14 1108 411
ანგარიშ ფაქტურა #2515699 

სერია ეა-70 28/11/14
ბრძანება #163  27/11/14

ყუთების, ჩარჩოების და 

სტიკერების დამზადება

27 ნოემბერი; აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის ლატვიის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირი ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად.

202 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 01.დეკ.14 1109 16
ანგარიშ ფაქტურა #2515697 

სერია ეა-70 28/11/14
ბრძანება #163  27/11/14

ყუთების, ჩარჩოების და 

სტიკერების დამზადება

27 ნოემბერი;  აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის ლატვიის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირი ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად.

203 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 17.დეკ.14 1178 64
ანგარიშ ფაქტურა #2559338 

სერია ეა-70  16/12/14
ბრძანება #177 05/12/14

საჩუქრებისათვის ყუთის 

დამზადება

5-6 დეკემბერი; აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის თურქეთის პარლამენტისა და 

"TIKA"-ს წევრები სტამბულის დეპუტატის ხელმძღვანელობით.

204 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 23.დეკ.14 1209 56
ანგარიშ ფაქტურა #2568504 

სერია ეა-70 22/12/14
ბრძანება #185 15/12/14

სურათის ჩასადები მუყაოს ყუთის 

შეძენა

14-16 დეკემბერი;  აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის 

ხელმძღვანელობვით დელეგაცია მიემგზავრება თურქეთის 

რესპუბლიკაში,

205 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 30.დეკ.14 1267 189,83
ანგარიშ ფაქტურა #2583760 

სერია ეა-70  29/12/14
ბრძანება #190 24/12/14

საახალწლო მისალოცი 

ბარათებისა და სტიკერის შეძენა
ახალი წლის მოსალოცი ბარათები და სტიკერები.

206
შპს აჭარის სამხატვრო 

საწარმო
17.დეკ.14 1179 580

სასაქონლო ზედნადები 

#0148529221 05/12/14
ბრძანება #177 05/12/14

საჩუქრად გადასაცემი სურათების 

შეძენა

5-6 დეკემბერი;  აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის თურქეთის პარლამენტისა და 

"TIKA"-ს წევრები სტამბულის დეპუტატის  ხელმძღვანელობით.

207 შპს "აჭარა ტური" 09.დეკ.14 1134 800
მიღება-ჩაბარების აქტი 

21/11/14
ბრძანება #167  01/12/14 სატრანსპორტო მომსახურება

21 ნოემბერი;  აჭარაში ჩატარდა დონორთა საერთაშორისო მე-4 

კონფერენცია.



208
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

09.დეკ.14 1132 1650
ანგარიშ ფაქტურა #2137963 

სერია ეა-03  25/11/14
ბრძანება #169  02/12/14

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

24 ნოემბერი;  გაიმართა აჭარის არ მთავრობის საქმიანობის 2 წლის 

შეჯამება, რომელსაც ესწრებოდნენ მთავრობის თავმჯდომარე, მინისტრთა 

კაბინეთი და მოწვეული სტუმრები - 300 სტუმარი.

209
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

09.დეკ.14 1133 4900
ანგარიშ ფაქტურა #2137924 

სერია ეა-03  25/11/14
ბრძანება #167 01/12/14

ლანჩი, შეხვედრის დარბაზი, 

საკონფრენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

21 ნოემბერი; აჭარაში ჩატარდა დონორთა საერთაშორისო მე-4 

კონფერენცია - 70 ადამიანი.

210
სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში

11.დეკ.14 1151 5553
ანგარიშ ფაქტურა #2347650 

სერია ეა-03  02/12/14
ბრძანება #173  04/12/14

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

27 ნოემბერი;  აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის ლატვიის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირი სოფიციალურ და ბიზნეს დელეგაციასთან ერთად,

211 შპს კოლხური სახლი 09.დეკ.14 1127 191,8
ანგარიშ ფაქტურა #2500584 

სერია ეა-70 19/11/14
ბრძანება #168  02/12/14 სარესტორნო მომსახურება

18 ნოემბერი;  ბათუმში იმყოფებოდა ლატვიის რესპუბლიკის ელჩი 

საქართველოში თანმხლებ პირებთან ერთად - 8 პერსონა.

212 შპს "საგა ფუდი" 11.დეკ.14 1148 577,5
ანგარიშ ფაქტურა #2530015 

სერია ეა-70  02/12/14
ბრძანება #174 04/12/14 სარესტორნო მომსახურება

28 ნოემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ტრაპზონის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის თანმხლებ პირებთან ერთად - 12 პერსონა

213 შპს "აგროფირმა ქობულეთი" 30.დეკ.14 1268 741
ანგარიშ ფაქტურა #2584049 

სერია ეა-70  29/12/14
ბრძანება #192  29/12/14

სასაჩუქრე ჩაის კომპლექტის 

შეძენა
სასაჩუქრე ნაკრების მომზადება სტუმრებისათვის.

214  შპს "GARDEN" 09.დეკ.14 1135 3520
ანგარიშ ფაქტურა 32483799 

სერია ეა-70  10/11/14
ბრძანება #166  01/12/14 სარესტორნო მომსახურება

16 ოქტომბერი; გაიმართა საქართველოს პრემიერმინისტრის ირაკლი 

ღარიბაშვილის და აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარის სახელით მიღება 

რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებთან - 37 პერსონა.

215  შპს "GARDEN" 11.დეკ.14 1146 1576,08
ანგარიშ ფაქტურა #2530035 

სერია ეა-70 02/12/14
ბრძანება #175 04/12/14 სარესტორნო მომსახურება

29 ნოემბერი; რიზეს მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 22 პერსონა.

216 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 09.დეკ.14 1128 4951,29
ანგარიშ ფაქტურა #2504378 

სერია ეა-70 22/11/14
ბრძანება #167  01/12/14 სარესტორნო მომსახურება

21 ნოემბერი; აჭარაში ჩატარდა დონორთა საერთაშორისო მე-4 

კონფერენცია "აჭარა თანამშრომლობა განვითარებისათვის 2014"- 70 

პერსონა.

217 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 17.დეკ.14 1182 1111,77
ანგარიშ ფაქტურა #2540413 

სერია ეა-70  06/12/14
ბრძანება #179  11/12/14 სარესტორნო მომსახურება

4-5 დეკემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ბიზნესმენთა დელეგაცია 

პოლონეთიდან სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის 

ხელმძღვანელობით - 25 პერსონა.

218 შპს Wisher Enterprise GE 11.დეკ.14 1145 993,85
ანგარიშ ფაქტურა #1078714 

სერია ეა-04 025/12/14
ბრძანება #164  01/12/14 სასტუმრო მომსახურება

15,16,17 და 22,23 ნოემბერი;  აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ილია 

ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეციალისტები შუახევის 

რაიონის სოფ. ჩანჩხალოში მეწყერსაშიში ზონის გეოფიზიკური კვლევების 

ჩატარებასთან დაკავშირებით - 5 სტუმარი.

219 შპს Wisher Enterprise GE 17.დეკ.14 1185 260,63
ანგარიშ ფაქტურა #1245081 

სერია ეა-04 16/12/14
ბრძანება #178 11/12/14 სასტუმროს მომსახურების ხარჯი

5 დეკემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ილია ჭავჭავაძის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეციალისტები შუახევის რაიონის სოფ. 

ჩანჩხალოში მეწყერსაშიში ზონის გეოფიზიკური კვლევების ჩატარებასთან 

დაკავშირებით - 3 სტუმარი.

220 შპს მეღვინეობა ხარება 09.დეკ.14 1138 111,9
ანგარიშ ფაქტურა #0946879 

სერია ეა-04  01/12/14
ბრძანება #165  01/12/14 ღვინოები ჩანთით - შეძენა

29 ნოემბერი;  რიზეს მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი  

თანმხლებ პირებთან ერთად.



221 შპს მეღვინეობა ხარება 17.დეკ.14 1180 98,4
ანგარიშ ფაქტურა #1243582 

სერია ეა-04  16/12/14
ბრძანება #177 05/12/14 ღვინოების შეძენა

5-6 დეკემბერი; აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის თურქეთის პარლამენტისა და 

"TIKA"-ს წევრები სტამბულის დეპუტატის  ხელმძღვანელობით.

222 შპს მეღვინეობა ხარება 23.დეკ.14 1211 85,2
ანგარიშ ფაქტურა #1243583 

სერია ეა-04  16/12/14
ბრძანება #185  15/12/14 ღვინოები ჩანთით

14-16 დეკემბერი; აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობვით 

დელეგაცია მიემგზავრება თურქეთის რესპუბლიკაში.

223
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
26.დეკ.14 1232 336

ანგარიშ ფაქტურა #1359256 

სერია ეა-04  24/12/14

ხელშეკრულება N91 

15/12/2014
მინერალური წყალი ადმინისტრაციული ხარჯი.

224 შპს თომა სერვისი 01.დეკ.14 1103 6350
სასაქონლო ზედნადები 

#0146614257 24/11/14
ბრძანება #163  27/11/14 დროშების შეძენა

27 ნოემბერი;  ლატვიის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად.

225 შპს ვესტ სერვისი 09.დეკ.14 1130 760
მიღება-ჩაბარების აქტი 

21/11/14
ბრძანება #167 01/12/14

სინქრონული თარგმნის 

აპარატურის დაქირავება - 

მონტაჟება

21 ნოემბერი;  დონორთა საერთაშორისო მე-4 კონფერენცია.

226 შპს ვესტ სერვისი 09.დეკ.14 1131 150
მიღება-ჩაბარების აქტი 

24/11/14

ბრძანება #167 01/12/14, 

#169 02/12/14

სინქრონული თარგმნის 

აპარატურის დაქირავება - 

მონტაჟება

24 ნოემბერი; გაიმართა აჭარის არ მთავრობის საქმიანობის 2 წლის 

შეჯამება, რომელსაც ესწრებოდნენ მთავრობის თავმჯდომარე, მინისტრთა 

კაბინეტი და მოწვეული სტუმრები (300 სტუმარი).

227 შპს ვესტ სერვისი 11.დეკ.14 1149 3620
მიღება-ჩაბარების აქტი  

27/11/14
ბრძანება #173  04/12/14

სინქრონული აპარატურის 

დაქირავების ხარჯი

27 ნოემბერი; ლატვიის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიტიტი 

ოფიციალურ და ბიზნეს დელეგაციასთან ერთად.

228
შ.პ.ს „აჭარული ღვინის 

სახლი“
11.დეკ.14 1150 5508,36

ანგარიშ ფაქტურა #2525215 

სერია ეა-70 01/12/14
ბრძანება #173 04/12/14 სარესტორნო მომსახურება

27 ნოემბერი; აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის ლატვიის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირი ოფიციალურ და ბიზნეს დელეგაციასთან ერთად, 

ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმი - 

80 პერსონა.

229 შ.პ.ს პრინტ-ოფისი 01.დეკ.14 1102 150
ანგარიშ ფაქტურა #2499377 

სერია ეა-70  19/11/14
ბრძანება #157  19/11/14 დისკების ჩასადებების შეძენა

21 ნოემბერი; აჭარაში ჩატარდა დონორთა საერთაშორისო მე-4 

კონფერენცია

230 შპს არგო მენეჯმენტი 19.დეკ.14 1194 324,5
ანგარიშ ფაქტურა #2498952  

სერია ეა-70  19/11/14
ბრძანება #152  12/11/14

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

31 ოქტომბერი; გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის  

მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა ციტრუსის გადამზიდავი კომპანიის 

წარმომადგენლებთან .

231  შპს "Piazza Management" 11.დეკ.14 1147 993,85
ანგარიშ ფაქტურა #2544206 

სერია ეა-70  08/12/14
ბრძანება #175 04/12/14 სარესტორნო მომსხურება

29 ნოემბერი;  აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის ქალაქ რიზეს მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირისთანმხლებ პირებთან ერთად - 22 პერსონა.

232  შპს "Piazza Management" 17.დეკ.14 1181 1460,25
ანგარიშ ფაქტურა #2544196 

სერია ეა-70  08/12/14
ბრძანება #179 11/12/14 სარესტორნო მომსახურება

4-5 დეკემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდა ბიზნესმენთა დელეგაცია 

პოლონეთიდან სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის 

ხელმძღვანელობით - 3 პერსონა.

233  შპს "Piazza Management" 23.დეკ.14 1208 1387,5

ანგარიშ ფაქტურები #2544200, 

#2544268 სერია ეა-70  

08/12/14

ბრძანება #184  15/12/14 სარესტორნო მომსახურება

5-6 დეკემბერს აჭარაში ვიზიტით ჩამოდის თურქეთის პარლამენტისა და 

"TIKA"-ს წევრები სტამბულის დეპუტატის  ხელმძღვანელობით - 

5დეკემბერს - 19 პერსონა. 6 დეკემბერს - 6 პერსონა



234 შპს პორტო ფრანკო 26.დეკ.14 1240 171,87
ანგარიშ ფაქტურა #2573395 

სერია ეა-70  24/12/14
ბრძანება #188  22/12/14 კვებითი(გატანით) მომსახურეობა

22-23 ნოემბერი; აჭარაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ილია ჭავჭავაძის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეცუიალისტები შუახევის რაიონის სოფ. 

ჩანჩხალოში მეწყერსაშიში ზონის გეოფიზიკური კვლევების ჩატარებასთან 

დაკავშირებით

235 შპს მიგა 05.დეკ.14 1120 30
ანგარიშ ფაქტურა #2534774 

სერია ეა-70  04/12/14

ხელშეკრულება N73 

24/10/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი

236 შპს მიგა 29.დეკ.14 1255 110
ანგარიშ ფაქტურა #2576495 

სერია ეა-70  26/12/14

ხელშეკრულება N73 

24/10/2014
ყავა ადმინისტრაციული ხარჯი

237
ფიზ. პირი "ვლადიმერ 

შარაშიძე"
01.დეკ.14 1088 162,5

მიღება-ჩაბარების აქტი 

18/11/14
ბრძანება #155  18/11/14 ნახატის შეძენა

18 ნოემბერი; ბათუმის ი. ჭავჭავაძის სახელობის თეატრში გაიმართება 

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული 

დრამატული თეატრის სპექტაკლის "გრინჰოლმის მეთოდის" ჩვენება. 

238
ფიზ. პირი "ვლადიმერ 

შარაშიძე"
23.დეკ.14 1214 312,5

მიღება-ჩაბარების აქტი 

12/12/14, ბრძანება #185  

15/12/14

ბრძანება #185  15/12/14 ნახატი "ბათუმი"-ს შეძენა
14-16 დეკემბერი; აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობვით 

დელეგაცია მიემგზავრება თურქეთის რესპუბლიკაში.

239 ფიზ. პირი  	ზურაბ ხაბაძე 01.დეკ.14 1105 600
მიღება-ჩაბარების აქტი 

27/11/14
ბრძანება #163  27/11/14 ფერწერული ტილოს შეძენა

27 ნოემბერი; ლატვიის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

(დელეგაციასთან ერთად) ოფიციალურ ვიტიტთან დაკავშირებით.

240 ფიზ. პირი  	ზურაბ ხაბაძე 17.დეკ.14 1176 625
მიღება-ჩაბარების აქტი 

04/12/14
ბრძანება #172 04/12/14 ფერწერული ტილოს შეძენა

ბათუმის დრამატულ თეატრში პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის ვახტანგ 

ღლონტის საიუბილეო საღამოს დაკავშირებით.

241 ი.მ.  მაია სურმანიძე 01.დეკ.14 1106 200
სასაქონლო ზედნადები 

#0147146666 27/11/14
ბრძანება #163  27/11/14

ყვავილების იკებანას დამზადება 

და საჩუქრის შეფუთვა

242 ი.მ.  მაია სურმანიძე 01.დეკ.14 1107 40
სასაქონლო ზედნადები 

#0147146666 27/11/14
ბრძანება #163  27/11/14

ყვავილების იკებანას დამზადება 

და საჩუქრის შეფუთვა

243
ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ 

ბოლქვაძე
17.დეკ.14 1184 400

სასაქონლო ზედნადები 

#0148573679 05/12/14
ბრძანება #177  05/12/14

სურათის შეძენა ბათუმის 

პეიზაჟით

5-6 დეკემბერ;  თურქეთის პარლამენტისა და "TIKA"-ს წევრების ვიზიტთან 

დაკავშირებით. 

244
ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ 

ბოლქვაძე
26.დეკ.14 1210 300

სასაქონლო ზედნადები 

#0149962732  14/12/14
ბრძანება #185  15/12/14

დეკორატიულ ფორმატზე 

მოხატული ნახატი

14-16 დეკემბერი; აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით 

დელეგაციის  თურქეთის რესპუბლიკაში ვიზიტთან დაკავშირებით.

245
ფიზ. პირი  	ფრიდონ 

ხიმშიაშვილი
11.დეკ.14 1153 125

მიღება-ჩაბარების აქტი 

27/11/14
ბრძანება #170  02/12/14

ფოტოების გადაღება 3 

ლოკაციაზე

27 ნოემბერი; ლატვიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტთან დაკავშირებით.

246  ი/მ "ნაზი აბუსელიძე" 09.დეკ.14 1137 50
სასაქონლო ზედნადები 

#0147492109  29/11/14
ბრძანება #165  01/12/14 ყვავილების თაიგულის შეძენა

29 ნოემბერი; ქალაქ რიზეს მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

თანმხლებ პირებთან ერთად ვიზიტთან დაკავშირებით.

218232,27

27 ნოემბერი;   ლატვიის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

(დელეგაციასთან ერთად) ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით. 




