
№ მიმღები თარიღი
მოთხოვნის 

№
თანხა მოთხოვნის საფუძველი დამატებითი დოკუმენტი გაწეული მომსახურება შინაარსი

1 შ.პ.ს "აქვა გეო" 27.თებ.15 278 216
ანგარიშ ფაქტურა #1216298 ეა-

36  20/01/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

2 შ.პ.ს "აქვა გეო" 27.თებ.15 279 120
ანგარიშ ფაქტურა #1216298 ეა-

36  20/01/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

3 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 27.თებ.15 286 342
სასაქონლო ზედნადები 

#0155029463 20/01/15
ბრძანება #6  20/01/15

მუყაოს ყუთების შეძენა 

საჩუქრებისათვის

21-28 იანვარი; მთავრობის თავმჯდომარე ვიზიტი თურქეთის 

რესპუბლიკაში .

4 შპს მეღვინეობა ხარება 27.თებ.15 321 472,8
ანგარიშ ფაქტურა #1951372 ეა-

04 02/02/15
ბრძანება #7  29/01/15 ღვინოების შეძენა ვიზიტით მყოფი სტუმრებისათვის საჩუქრად ღვინოების  გადაცემა.

5 როსტომ ცინცაძე 27.თებ.15 287 1875
მიღება-ჩაბარების აქტი 

20/01/15
ბრძანება #6  20/01/15 ფერწერული ტილოების შეძენა

21- 28 იანვარი;  მთავრობის თავმჯდომარე ვიზიტი თურქეთის 

რესპუბლიკაში.

6 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 27.თებ.15 284 700
სასაქონლო ზედნადები 

#0153007587 05/01/15
ბრძანება #1 05/01/15

სუვენირის შეძენა - 

დეკორატიული თეფში
ქ. იზმირში საპატიო კონსულზე საჩუქრის გადაცემა.

7 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 27.თებ.15 285 150
სასაქობნლო ზედნადები 

#0154976402  20/01/15
ბრძანება #6  20/01/15

საჩუქრად გადასაცემი სუვენირის 

შეძენა

21 - 28 იანვარი;  მთავრობის თავმჯდომარის ვიზიტი თურქეთის 

რესპუბლიკაში.

8 შპს ,, ზარაფხანა" 31.მარ.15 809 152,15
ანგარის ფაქტურა #4700110 ეა-

03  07/03/15
ბრძანება #22  07/03/15

საჩუქრად გადასაცემი სუვენირის 

შეძენა

7 მარტი ;  უკრაინის რესპუბლიკის  მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად.

9 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.მარ.15 645 100
ანგარიშ ფაქტურა #1251846 ეა-

36  25/02/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

10 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.მარ.15 646 144
ანგარიშ ფაქტურა #1251845 ეა-

36  25/02/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

11 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.მარ.15 1438 100
ანგარიშ ფაქტურა #1284483 

26/03/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

12 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.მარ.15 1439 144
ანგარიშ ფაქტურა #1281477 

23/03/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

13 შ.პ.ს  გუდვილი 31.მარ.15 786 184,3
ანგარიშ ფაქტურა #4571560 ეა-

03 03/03/15
ბრძანება #19 02/03/15 სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა

3 მარტი; დედის დღის აღსანიშნავად დაგეგმილ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება.

14 შ.პ.ს  გუდვილი 31.მარ.15 860 305,71
ანგარიშ ფაქტურა #4937295 

17/03/15
ბრძანება #29  17/03/15

სხვადასხვა სახის პროდუქტების 

ნაკრები

24-26 მარტი;  ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალტა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა ისტორიულ-

კულტურული და ტურისტული პოტენციალის ამსახველი 

ვიდეომასალის ჩვენება .

15 შ.პ.ს  გუდვილი 31.მარ.15 1445 30,45
ანგარიშ ფაქტურა #4937273  

17/03/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის   წარმომადგენლობითი ხარჯი - 2015 წელი



16 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 31.მარ.15 667 199,65
ანგარიშ ფაქტურა #2693419 ეა-

70 27/02/15
ბრძანება #18  27/02/15 მოსაწვევი ბარათების დამზადება

28 თებერვალი;  კულტურის სამინისტროს,,ეროვნული 

სტრატეგიის" თემაზე სამუშაო შეხვედრა .

17 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 31.მარ.15 808 125
სასაქონლო ზედნადები 

#0162065241  06/03/15
ბრძანება #21  06/03/15

სტუმრებისათვის გადასაცემი 

სტიკერები და ბუკლეტები
6 მარტი; ბიზნეს ფორუმი (საქართველო-თურქეთი აზერბაიჯანი).

18 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 31.მარ.15 859 606,9
ანგარიშ ფაქტურა #2732985  

18/03/15
ბრძანება #28  16/03/15

მოსაწვევი ბარათები 

სტუმრებისათვის

25 მარტი; საფრანგეთში ქ. სტრასბურგში ევროპის საბჭოს 28-ე 

კონგრესზე სესიის ფარგლებში დაგეგმილი პრეზენტაციის 

გამართვა.

19 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 31.მარ.15 1435 325
სასაქონლო ზედნადები 

#0164757299 23/03/15
ბრძანება #30  23/03/15

ფერწერული ტილოს შეძენა 

სტუმრებისათვის

24-26 მარტი; ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალთა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა. 

20 შ.პ.ს სასტუმრო "ინტურისტ-პალას" 31.მარ.15 783 3338
ანგარიშ ფაქტურა #2705358 ეა-

70  03/03/15
ბრძანება #20 05/03/15 სარესტორნო მომსახურება

28 თებერვალი; კულტურის სამინისტროს ეროვნული სტრატეგიის 

სამუშაო შეხვედრა - 61 პერსონა.

21 შ.პ.ს სასტუმრო "ინტურისტ-პალას" 31.მარ.15 820 650
ანგარიშ ფაქტურა #2710186 ეა-

70  10/03/15
ბრძანება #26  12/03/15 სატრანსპორტო მომსახურება 6 მარტი; ბიზნეს-ფორუმი (საქართველო-თურქეთი-აზერბაიჯანი),

22
სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური 

მუზეუმი
31.მარ.15 659 125

სასაქონლო ზედნადები 

#0159385826 17/02/15
ბრძანება #11 17/02/15 სუვენირის შეძენა საჩუქრად გადასაცემი სუვენირის შეძენა.

23 შ.პ.ს. "ტარიელი" 31.მარ.15 862 161,17
ანგარიშ ფაქტურა #4934603 

17/03/15
ბრძანება #29  17/03/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

24-26 მარტი; ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალთა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა. 

24 შპს BURJI-INVEST 31.მარ.15 639 92,4
სასაქონლო ზედნადები 

#0159166975/1  16/02/15

ხელშეკრულება #8 

23/01/15
მინერალური წყალი ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

25 შპს BURJI-INVEST 31.მარ.15 876 82,5
სასაქონლო ზედნადები 

#0163198770/1 13/03/15

ხელშეკრულება #8 

23/01/15
მინერალური წყალი ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

26 შპს "ლეგენდა" 31.მარ.15 649 404
სასაქონლო ზედნადები 

#0160777464  26/02/15
ბრძანება #15  26/02/15 სუვენირის შეძენა ვიზიტით მყოფი სტუმრებისათვის საჩუქრის გადაცემა.

27 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 31.მარ.15 771 168
სასაქონლო ზედნადები 

#0161390134  03/03/15

ხელაშეკრულება #15 

23.02.2015წ.
წყალი "ბორჯომის" მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

28 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 31.მარ.15 1437 168
სასაქონლო ზედნადები 

#0165210532 26/03/15

ხელაშეკრულება #15 

23.02.2015წ.
წყალი "ბორჯომის" მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

29 შპს ბადაგი 31.მარ.15 872 165
ანგარიშ ფაქტურა #2717696  

19/03/15
ბრძანება #29 17/03/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

24-26 მარტი; ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალთა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა.

30  შპს "Piazza Management" 31.მარ.15 870 801,35
ანგარიშ ფაქტურა #2717838  

19/03/15
ბრძანება #27  16/03/15 სარესტორნო მომსახურება

7 მარტი;  უკრაინის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 9 პერსონა.

31 შპს პორტო ფრანკო 31.მარ.15 1431 55,55
ანგარიშ ფაქტურა #2747113 

27/03/15
ბრძანება #27  16/03/15 სარესტორნო მომსახურება

7 მარტი;   უკრაინის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 4 პერსონა.



32 შპს დონა 2005 31.მარ.15 1440 320
ანგარიშ ფაქტურა #2754255  

31/03/15
ბრძანება #30  23/03/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

24-26 მარტი; ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალთა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა .

33 სს მეტრო ჯორჯია 31.მარ.15 818 295
ანგარიშ ფაქტურა #2719488 ეა-

70  09/03/15
ბრძანება #26  12/03/15

სატრანსპორტო მომსახურების 

ხარჯი
6 მარტი; ბიზნეს-ფორუმი (საქართველო-თურქეთი-აზერბაიჯანი).

34 შპს "მიუნჰენი" 31.მარ.15 662 841,28
ანგარიშ ფაქტურა #2714209 ეა-

70  06/03/15
ბრძანება #14 25/02/15 სარესტორნო მომსახურება

23 თებერვალი;  "ხელვაჩაური ჰესი 1"-ს მშენებლობასთან 

დაკავშირებით კახა კალაძის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 

16 პერსონა.

35 შპს ქერვან ტურიზმი 31.მარ.15 819 1500
ანგარიშ ფაქტურა #2719447 ეა-

70  09/03/15
ბრძანება #26  12/03/15 სარესტორნო  მომსახურება

6 მარტი;  ბიზნეს-ფორუმი (საქართველო-თურქეთი-აზერბაიჯანი) - 

60 პერსონა.

36 შპს ქერვან ტურიზმი 31.მარ.15 866 183,2
ანგარიშ ფაქტურა #2719471  

09/03/15
ბრძანება #27  16/03/15 სასტუმროს ხარჯი

37 შპს ქერვან ტურიზმი 31.მარ.15 867 173,6
ანგარიშ ფაქტურა #2719477  

09/03/15
ბრძანება #27  16/03/15 სასტუმროს ხარჯი

38 შპს ქერვან ტურიზმი 31.მარ.15 868 204,85
ანგარიშ ფაქტურა #2719459 

09/03/15
ბრძანება #27  16/03/15 სასტუმროს ხარჯი

39 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 31.მარ.15 650 150
სასაქონლო ზედნადები 

#0160797814 26/02/15
ბრძანება #16  26/02/15 სუვენირის შეძენა

26 თებერვალი; ინდოეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის 

საქართველოსა და სომხეთში ვიზიტი.

40 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 31.მარ.15 1433 200
სასაქონლო ზედნადებიო 

#01647398  23/03/15
ბრძანება #30  23/03/15 სუვენირის შეძენა

24-26 მარტი; ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალთა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა.

41 ინდ. მეწარმე   მანანა ბოლქვაძე 31.მარ.15 1436 120
სასაქონლო ზედნადები 

#0164720307  23/03/15
ბრძანება #30  23/03/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

24-26 მარტი;  ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალთა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა.

42 შ.პ.ს "აქვა გეო" 30.აპრ.15 1986 216
ანგარიშ ფაქტურა #1317595  

21/04/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

43 შ.პ.ს  გუდვილი 30.აპრ.15 1730 99,73
ანგარიშ ფაქტურა 5572864 

16/04/15
ბრძანება #44  15/04/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

აღდგომის დღესასწაულისათვის სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა,

44 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 30.აპრ.15 1450 65
ანგარიშ ფაქტურა #2746257  

27/03/15
ბრძანება #32  27/03/15 ყუთები საჩუქრებისათვის 28 მარტი - 2 აპრილი; თავმჯდომარის ვიზიტი ასტანაში.

7 მარტი; უკრაინის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი  

თანმხლებ პირებთან ერთად - 3 პერსონა.



45 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 30.აპრ.15 1451 87
ანგარიშ ფაქტურა #2750063 

30/03/15
ბრძანება #34  30/03/15 საქაღალდეების შეძენა

პროტოკოლის დეპარტამენტის  მიერ საქაღალდეების შეძენა  

დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

46 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 30.აპრ.15 1995 62
სასაქონლო ზედნადები 

#0169488083  22/04/15
ბრძანება #48 22/04/15 მისალოცი ბარათები

ირანის და ლიტვის ელჩებისათვის მისალოცო ბარათების გაგზავნა, 

დიპლომატიურ სამსახურის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით.

47 შპს ADJARIAN TOBACCO 30.აპრ.15 1700 150
სასაქონლო ზედნადები 

#0166650580  03/04/15
ბრძანება #39 03/04/15

საჩუქრად გადასაცემი სიგარების 

შეძენა

2-3 აპრილი;  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი.

48 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 30.აპრ.15 1546 900,6
ანგარიშ ფაქტურა #2744985  

26/03/15
ბრძანება #35 30/03/15 სარესტორნო მომსახურება

25-26 მარტი; აშშ ეროვნული სამხედრო კოლეჯის 

წარმომადგენლების ვიზიტი  - 18 პერსონა.

49 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 30.აპრ.15 1728 1987,13
ანგარიშ ფაქტურა #2770815 

16/04/15
ბრძანება #45  15/04/15 სარესტორნო მომსახურება

2-3 აპრილი; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი - 29 პერსონა.

50 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 30.აპრ.15 1987 168
სასაქონლო ზედნადები 

#0168888873  24/04/15

ხელაშეკრულება #15 

23.02.2015წ.
წყალი "ბორჯომის" მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

51 შპს არგო მენეჯმენტი 30.აპრ.15 1732 354
ანგარიშ ფაქტურა #2800634  

22/04/15
ბრძანება #45  15/04/15 დარბაზის დაქირავების ხარჯი

2-3 აპრილი; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი.

52 შპს ALEGRO 30.აპრ.15 1543 394,5
ანგარიშ ფაქტურა #2742895  

24/03/15
ბრძანება #33 27/03/15 სარესტორნო მომსახურება

19 მარტი; სასტუმრო შერატონში  შუახევიჰესის პროექტის 

დაფინანსების საბოლოო ფაზის ხელშეკრულების  და საქართველოს 

მთავრობასთან მშენებლობის ფლობის და ოპერირების შესახებ 

ხელშეკრულების გაფორმების ცერემონია - 7 პერსონა.

53 შპს პორტო ფრანკო 30.აპრ.15 1544 40,5
ანგარიშ ფაქტურა #2747116  

27/03/15
ბრზანება #33 27/03/15 მზა კერძების გატანა

19 მარტი;  სასტუმრო შერატონში  შუახევიჰესის პროექტის 

დაფინანსების საბოლოო ფაზის ხელშეკრულების  და საქართველოს 

მთავრობასთან მშენებლობის ფლობის და ოპერირების შესახებ 

ხელშეკრულების გაფორმების ცერემონია. 

54 შპს "თეგი" 30.აპრ.15 1547 40
სასაქონლო ზედნადები 

#0164791523  23/03/15
ბრძანება #30  23/03/15

მუყაოს ყუთის დამზადება 

საჩუქრებისათვის
24-26 მარტი; ევროპის საბჭოს ადგილ. და რეგიონ. ხელისუფალტა 

28-ე კონგრესი, პრეზენტაციების გამართვა.

55 შპს "სუმბათა" 30.აპრ.15 1714 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0167059348  06/04/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

56 ი.მ.  მაია სურმანიძე 30.აპრ.15 1979 100
სასაქონლო ზედნადები 

#0167673930 09/04/15
ბრძანება #41 08/04/15 ყვავილების თაიგული 9 აპრილი; მემორიალის შესამკობად  ყვავილების თაიგულის შეძენა.

57 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 30.აპრ.15 1540 700
სასაქონლო ზედნადები 

#0165484616  27/03/15
ბრძანება #32 27/03/15 სუვენირის შეძენა 28 მარტი-2 აპრილი; თავმჯდომარის ვიზიტი ასტანაში. 



58 სალომე გორგილაძე 30.აპრ.15 1982 125 მიღება-ჩაბარების აქტი 15/04/15 ბრძანება #45 15/04/15
თარჯიმანის მომსახურება მიერ 

გაწეული მომსახურება

2-3 აპრილი; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი.

59 შპს კახური ტრადიციული მეღვინეობა 31.მაი.15 2345 1890
ანგარიშ ფაქტურა #3848647  

27/05/15
ბრძანება #72  22/05/15

საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების 

შეძენა

24-25 მაისი;  "დიპლომატიური ტური საქართველოში 2015" 

ფარგლებში რეზიდენტი და არარეზიდენტი დიპლომატების 

ვიზიტი.

60 შ.პ.ს. "გაზეთი ბათუმელები" 31.მაი.15 2091 2250
სასაქონლო ზედნადები 

#0172298818  08/05/15

ხელშეკრულება #42 

08.05.2015.
ნაბეჭდი წიგნების შეძენა წიგნი "ძველი ბათუმი"-ს დამზადება.

61 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.მაი.15 2085 120
ანგარიშ ფაქტურა #1350407  

15/05/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

62 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.მაი.15 2104 216
ანგარიშ ფაქტურა #1355290  

20/05/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

63 შ.პ.ს  გუდვილი 31.მაი.15 2007 62,2
ანგარიშ ფაქტურა #5779762  

22/04/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

64 შ.პ.ს  გუდვილი 31.მაი.15 2057 75,25
ანგარიშ ფაქტურა #4397333  

25/02/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

65 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 31.მაი.15 2067 45
სასაქონლო ზედნადები 

#0172113671  07/05/15
ბრძანება #58  07/05/15 მისალოცი ბარათები

გერმანიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი 

ელჩისთვის საქართველოში მისალოცი ბარათის დამზადება,  

სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან 

დაკავშირებით

66 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 31.მაი.15 2002 1560
სასაქონლო ზედნადები 

#0169827800  24/04/15
ბრძანება #50  24/04/15 სუვენირიების შეძენა

24 აპრილი; ბელორუსის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტთან დაკავშირენით.

67 შპს კოლხური სახლი 31.მაი.15 2061 512,3
ანგარიშ ფაქტურა #2814846  

29/04/15
ბრძანება #57  06/05/15 სარესტორნო მომსახურება 29-30 აპრილი ; ყაზახი ინვესტორების ვიზიტი - 7 პერსონა.

68
სს "თურქ ჰავა იოლლარი"-ს ბათ. 

ფილიალი
31.მაი.15 2026 1230,2 მიღება-ჩაბარების აქტი 04/05/15 ბრძანება #53  01/05/15 ავიაბილეთის ღირებულება

18-22 მაისი;  სამონადირეო სფეროში გამოცდილების გაზიარების 

მიზნით აჭარაში მოწვეული იქნა  ჩეხი ექსპერტი.

69 შპს "საგა ფუდი" 31.მაი.15 2088 523,51
ანგარიშ ფაქტურა #2862335  

19/05/15
ბრძანება #62  14/05/15 სარესტორნო მომსახურება

12 მაისი; გერმანიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 9 პერსონა.

70 შპს "საგა ფუდი" 31.მაი.15 2347 719,14
ანგარიშ ფაქტურა #2877040  

27/05/15
ბრძანება #71  22/05/15 სარესტორნო მომსახურება

17-21 მაისი; ბრანდენბურგის მხარის ლანდტაგის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ვიზიტი - 20 სტუმარი.

71 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 31.მაი.15 2035 4963,22
ანგარიშ ფაქტურა #2834629  

04/05/15
ბრძანება #51  30/04/15 სარესტორნო მომსახურება

24 აპრილი;  ბელორუსის რესპუბლიკის  მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში, თანხმლებ 

პირებთან ერთად - 80 პერსონა.



72 შპს "ფრანი" 31.მაი.15 2342 547
ანგარიშ ფაქტურა #3797622 

22/05/15
ბრძანება #70  22/05/15 მოსაწვევი ბარათების დამზადება

24 მაისი;  "დიპლომატიური ტური საქართველოში 2015"-თან 

დაკავშირებით  რეზიდენტი და არარეზიდენტი დიპლომატების 

ვიზიტი.

73 შპს მეღვინეობა ხარება 31.მაი.15 2001 231
სასაქონლო ზედნადები 

#0169874165 24/04/15
ბრძანება #50 24/04/15 სპირტიანი სასმელების შეძენა

24 აპრილი;  ბელორუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში.

74 შპს მეღვინეობა ხარება 31.მაი.15 2346 1184
ანგარიშფაქტურა #3848622  

27/05/15
ბრძანება #72  22/05/15

საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების 

შეძენა

24 მაისი;  "დიპლომატიური ტური საქართველოში 2015" -თან 

დაკავშირებით რეზიდენტი და არარეზიდენტი დიპლომატების 

ვიზიტის ფარგლებში.

75 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 31.მაი.15 2105 252
სასაქონლო ზედნადები 

#0173991506 19/05/15

ხელაშეკრულება #15 

23.02.2015წ.
წყალი "ბორჯომის" მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

76 შპს ბადაგი 31.მაი.15 1999 54
სასაქონლო ზედნადები 

#0169883814  24/04/15
ბრძანება #50 24/04/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

24 აპრილი;  ბელორუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში.

77 შ.პ.ს „აჭარული ღვინის სახლი“ 31.მაი.15 2000 1440
სასაქონლო ზედნადები 

#0169878407  24/04/15
ბრძანება #50  24/04/15

საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების 

შეძენა

24 აპრილი;  ბელორუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში.

78 შპს არგო მენეჯმენტი 31.მაი.15 2349 300
ანგარიშ ფაქტურა #2877590  

27/05/15
ბრძანება #68  20/05/15 სასტუმროს მომსახურება

14-15 მაისი; სილეზიის სოვოევოდოს სავაჭრო პალატის 

წარმომადგენლების ვიზიტი.

79  შპს "Piazza Management" 31.მაი.15 2036 156,5
ანგარიშ ფაქტურა #2836518 

05/05/15
ბრძანება #51  30/04/15 სარესტორნო მომსახურება

24 აპრილი ; ბელორუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტი - 7 პერსონა.

80  შპს "Piazza Management" 31.მაი.15 2059 574,75
ანგარიშ ფაქტურა #2843896  

08/05/15
ბრძანება #57  06/05/15 სარესტორნო მომსახურება 29-30 აპრილი; ყაზახი ინვესტორების ვიზიტი - 7 პერსონა.

81  შპს "Piazza Management" 31.მაი.15 2077 954,2
ანგარიშ ფაქტურა #2855546  

15/05/15
ბრძანება #61  13/05/15 სარესტორნო მომსახურება

10-11 მაისი; გერმანიის ბუნდესტაგში გერმანია-სამხრეთ კავკასიის 

საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრების ვიზიტი  - 15 პერსონა.

82  შპს "Piazza Management" 31.მაი.15 2089 167
ანგარიშ ფაქტურა #2863011  

19/05/15
ბრძანება #63  14/05/15 სარესტორნო მომსახურება

7 მაისი;   სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენ. დირექტორის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 4 პერსონა/

83  შპს "Piazza Management" 31.მაი.15 2348 743,6
ანგარიშფაქტურა #2877563  

27/05/15
ბრძანება #71  22/05/15 სარესტორნო მომსახურება

17-21 მაისი;  ბრანდენბურგის მხარის ლანდტაგის დელეგაციის 

ვიზიტი - 15 სტუმარი.

84 შპს "მიუნჰენი" 31.მაი.15 2060 574,5
ანგარიშ ფაქტურა #2847635  

11/05/15
ბრძანება #57  06/05/15 სარესტორნო მომსახურება 29-30 აპრილი;  ყაზახი ინვესტორების ვიზიტი - 8 პერსონა.

85 შპს "სუმბათა" 31.მაი.15 2015 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0169634165  23/04/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

86 შპს "სუმბათა" 31.მაი.15 2092 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0173251668  14/05/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



87 ი.მ.  მაია სურმანიძე 31.მაი.15 2340 455
სასაქონლო ზედნადები 

#0175070099  24/05/15
ბრძანება #72  22/05/15

მისაღები დარბაზის ყვავილებით 

გაფორმება

24-25 მაისი; "დიპლომატიური ტური საქართველოში 2015"-ის 

ფარგლებში  რეზიდენტი და არარეზიდენტი დიპლომატების 

ვიზიტი.

88 ი/მ ნესტან შერვაშიძე 31.მაი.15 2005 250
სასაქონლო ზედნადები 

#016981582  24/04/15
ბრძანება #50  24/04/15 ყვავილების იკებანა

24 აპრილი;  ბელორუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტი;

89  ი/მ "ნაზი აბუსელიძე" 31.მაი.15 2069 80
სასაქონლო ზედნადები 

#0172350654  08/05/15
ბრძანება #60  08/05/15 ყვავილების თაიგულების შეძენა 9 მაისი; ომში დაღუპულთა მემორიალის გვირგვინით შემკობა.

90  ი/მ "ნაზი აბუსელიძე" 31.მაი.15 2097 30
სასაქონლო ზედნადები 

#0173926150  18/05/15
ბრძანება #67  18/05/15 ყვავილების თაიგული

17-18 მაისი;  სომხეთის რესპუბლიკის მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად;

91 ინდ. მეწარმე   მანანა ბოლქვაძე 31.მაი.15 2098 44
სასაქონლო ზედნადები 

#0173962493   18/05/15
ბრძანება #67  18/05/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

17-18 მაისი; სომხეთის რესპუბლიკის მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად.

92 ინდ. მეწარმე   მანანა ბოლქვაძე 31.მაი.15 2006 72
სასაქონლო ზედნადები 

#0169887180  24/04/15
ბრძანება #50  24/04/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

24 აპრილი; ბელორუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტი.

93
ერთიანი ანგარიში - სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
30.ივნ.15 2438 125

სასაქონლო ზედნადები 

#0177939238  09/06/15
ბრძანება #77 09/06/15 სუვენირის შეძენა

9 ივნისი; მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა ირანის ისლამური 

რესპუბლიკის გენერალურ კონსულთან.

94
ერთიანი ანგარიში - სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
30.ივნ.15 2580 140

სასაქონლო ზედნადები 

#0178187162  10/06/15
ბრძანება #78 10/06/15 სუვენირის შეძენა

10 ივნისი ; თავმჯდომარის  ოფიციალური ვიზიტთან დაკავშირებით 

( ქ. გოტებორგში ევროპის რეგიონთა ასამბლეის 30-ე საიუბილეო 

ღონისძიებაზე დასწრება).

95
ერთიანი ანგარიში - სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
30.ივნ.15 3019 240

სასაქონლო ზედნადები 

#80591433  23/06/15
ბრძანება #83 23/06/15 სუვენირის დამზადება

23 ივნისი 1 ივლისი;  თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთის 

რესპუბლიკაში შეხვედრების გამართვის მიზნით.

96 შ.პ.ს "აქვა გეო" 30.ივნ.15 2589 130
ანგარიშ ფაქტურა #1387912  

15/06/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

97 შ.პ.ს "აქვა გეო" 30.ივნ.15 3024 216
ანგარიშ ფაქტურა #1396688  

24/06/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

98 შ.პ.ს  გუდვილი 30.ივნ.15 2817 116,65
ანგარიშ ფაქტურა #7282608 

19/06/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

99 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 30.ივნ.15 2610 65
სასაქონლო ზედნადები 

#0179616408  18/06/15
ბრძანება #81 18/06/15 სასაჩუქრე ყუთი

18 ივნისი; ბულგარეთის პრეზიდენტის  ოფიციალური  ვიზიტთან 

დაკავშირებით.

100 შპს ტურინვესტი 30.ივნ.15 2583 1382
ანგარიშ ფაქტურა #2936413  

19/06/15
ბრძანება #79  12/06/15 სარესტორნო მომსახურება

7 ივნისი; სასტუმრო ლეოგრანდის გახსნასთან დაკავშირებით 

პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 10 

პერსონა.



101 შპს ტურინვესტი 30.ივნ.15 3021 9576
ანგარიშ ფაქტურა #2936753მ  

19/06/15
ბრძანება #84  23/06/15 სარესტორნო მომსახურება

18-19 ივნისი; მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია -"საქართველოს 

ევროპული გზა"-სთან დააკავშირებით კონფერენციის მონაწილეების 

მიღება - 180 პერსონა.

102 შპს "საგა ფუდი" 30.ივნ.15 2419 1127,02
ანგარიშ ფაქტურა #2919092  

10/06/15
ბრძანება #76  04/06/15 სარესტორნო მომსახურება

28-30 მაისი;  ვინიცის ოლქის ბიზნესმენთა დელეგაციის ვიზიტი - 9 

პერსონა.

103 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 30.ივნ.15 3020 2694,3
ანგარიშ ფაქტურა #2936419  

19/06/15
ბრძანება #85  23/06/15 სარესტორნო მომსახურება

18 ივნისი; ბულგარეთის რეპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური  ვიზიტი - 32 პერსონა.

104 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 30.ივნ.15 3023 1756,85
ანგარიშ ფაქტურა #2950459  

26/06/15
ბრძანება #86  23/06/15 სარესტორნო მომსახურება

19-20 ივნისი; სელიმ ხიმშიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება - 35 პერსონა.

105 შპს მეღვინეობა ხარება 30.ივნ.15 3029 324
ანგარიშ ფაქტურა #4409752  

26/06/15
ბრძანება #87  25/06/15

სტუმრებზე გადასაცემი 

ღვინოების შეძენა

26 ივნისი; ბათუმის პორტში 4 დღიანი აშშ გემის ვიზიტის 

ფარგლებში გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით.

106 შპს არგო მენეჯმენტი 30.ივნ.15 2378 590
ანგარიშ ფაქტურა #2891479  

01/06/15
ბრძანება #74  28/05/15 დარბაზის დაქირავების ხარჯი

24-25 მაისი;  "დიპლომატიური ტური 2015"-ის ფარგლებში 

საქართველოში აკრედიტირებულუი რეზიდენტი და არარეზიდენტი 

ელჩების ვიზიტი.

107  შპს "Piazza Management" 30.ივნ.15 2382 7792,84
ანგარიშ ფაქტურა #2897851  

02/06/15
ბრძანება #74  28/05/15 სარესტორნო მომსახურება

24-25 მაისი;   "დიპლომატიური ტური 2015"-ის ფარგლებში 

საქართველოში აკრედიტირებულუი რეზიდენტი და არარეზიდენტი 

ელჩების ვიზიტი - 117 პერსონა.

108 შპს ფორჯიგეით ფროფერთის ჯორჯია 30.ივნ.15 2369 8873,28
ანგარიშ ფაქტურა #2877644 

27/05/15
ბრძანება #71  22/05/15 სასტუმროს მომსახურების ხარჯი

17-21 მაისი;  ბრანდენბურგის მხარის ლანდტაგის დელეგაციის 

ვიზიტი - 10 სტუმარი.

109 შპს "სუმბათა" 30.ივნ.15 2588 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0178989728  15/06/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

110 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 30.ივნ.15 2612 800
სასაქონლო ზედნადები 

#0179601741  18/06/15
ბრძანება #81  18/06/15 სუვენირის შეძენა

18 ივნისი;  ბულგარეთის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური  ვიზიტი.

111 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 30.ივნ.15 3028 200
სასაქონლო ზედნადები 

#80903100  25/06/15
ბრძანება #87  25/06/15 სუვენირის შეძენა

26 ივნისი; ბათუმის პორტში აშშ-ს გემის 4 დღიანი ვიზიტის 

ფარგლებში გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით სუვენირების 

შეძენა.



112
ერთიანი ანგარიში - სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
31.ივლ.15 3040 250

სასაქონლო ზედნადები 

#81970615  01/07/15
ბრძანება #90  01/07/15 სუვენირების შეძენა

30 ივნისი -1 ივლისი; ჩინეთის რესპუბლიკის  სინძიან უიღურეთის 

არ მაღალი რანგის თანამდებობის პირების ვიზიტი.

113 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 31.ივლ.15 3060 1925,25
ანგარიშ ფაქტურა #2991135  

09/07/15
ბრძანება #92  06/07/15 სარესტორნო ხარჯი

30 ივნისი-1 ივლისი;  ჩინეთის რესპუბლიკის სინძიან უიღურეთის 

არ მაღალი რანგის თანამდებობის პირების ვიზიტი  - 30 პერსონა.

114 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 31.ივლ.15 3057 252
სასაქონლო ზედნადები 

#0182632192 04/07/15

ხელაშეკრულება #15 

23.02.2015წ.
წყალი "ბორჯომის" მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

115 სს მეტრო ჯორჯია 31.ივლ.15 3044 1100
მიღება-ჩაბარების აქტი 1  

29/06/15
ბრძანება #91  01/07/15 სატრანსპორტო მომსახურება

21-26 ივნისი; მე-16 საერთაშორისო კომპლექსური პროექტი 

"ხარისხის თანავარსკვლავედი 2015"-ის გამართვასთან 

დაკავშირებით.

116 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.ივლ.15 3123 120
ანგარიშ ფაქტურა #1429674 

16/07/15
ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.
წყალი "სნოს" შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

117 შპს "სუმბათა" 31.ივლ.15 3122 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0184141992  13/07/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

118 ინდ. მეწამე მანანა ბოლქვაძე 31.ივლ.15 3146 76
სასაქონლო ზედნადები 

#0184834730  16/07/15
ბრძანება #94 16/07/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

17 ივლისი;  მთავრობის თავმჯდომარე შეხვედრა მუსულმანურ 

მრევლთან რამადან ბაირამის დღესასწაულის მისალოცად 

119 სს "გუდვილი" 31.ივლ.15 3145 108,35
ანგარიშ ფაქტურა #8013511 

16/07/15
ბრძანება #94  16/07/15

სტუმრებისათვის ტკბილეულის 

შეძენა

17 ივლისი;  მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა მუსულმანურ 

მრევლთან  რამადან ბაირამის დღესასწაულის მისალოცად. 

120 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.ივლ.15 3430 216
ანგარიშ ფაქტურა #1439959 

27/07/15
ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.
წყალი "სნოს" შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

121 შპს "გარდენ" 27.აგვ.15 3562 16,28
ანგარიშ ფაქტურა #3084250 

18/08/15
ბრძანება #110 14/08/15 სარესტორნო მომსახურება

6-9 აგვისტო; ირლანდიის რესპუბლიკის ქ. დუბლინის საზღვაო 

პორტის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 4 პერსონა.

122 შპს "აჭარული ღვინის სახლი" 27.აგვ.15 3561 1334,03
ანგარიშ ფაქტურა #3060856  

06/08/15
ბრძანება #111 14/08/15 სარესტორტნო მომსახურება

5 აგვისტო; თურქეთის თანამშრომლობისა და განვითარების 

სააგენტოს "თიკა"-ს პრეზიდენტის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან 

ერთად - 20 პერსონა.



123  შპს "Piazza Management" 27.აგვ.15 3567 925,65
ანგარიშ ფაქტურა #3084807  

18/08/15
ბრძანება #110  14/08/15 სარესტორნო მომსახურება

6-9 აგვისტო;  ირლანდიის რესპუბლიკის ქ. დუბლინის საზღვაო 

პორტის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 12 პერსონა.

124 შპს მეგრულ ლაზური 2 27.აგვ.15 3568 591,33
ანგარიშ ფაქტურა #3084384 

18/08/15
ბრძანება #110  14/08/15 სარესტორნო მომსახურება

6-9 აგვისტო; ირლანდიის რესპუბლიკის ქ. დუბლინის საზღვაო 

პორტის აღმასრულებელი დირექტორის ოფიციალური ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 10 პერსონა.

125

ერთიანი ანგარიში - სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი 31.აგვ.15 3815 125

სასაქონლო ზედნადები 

#0191387913 21/08/15 ბრძანება #113 21/08/15 სუვენირის შეძენა

21 აგვისტო;  ,,ეარ ასტანას" ვიცე პრეზიდენტის ვიზიტთან 

დაკავშირებით  სუვენირის გადაცემა.

126
შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.აგვ.15 3817 216

ანგარიშ ფაქტურა #1479794  

19/08/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

127
შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.აგვ.15 3937 120

ანგარიშ ფაქტურა #1486676  

25/08/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

128
შ.პ.ს  გუდვილი 31.აგვ.15 3922 38,9

ანგარიშ ფაქტურა #8880364 

19/08/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

129
შ.პ.ს  გუდვილი 31.აგვ.15 3936 9,44

სასაქონლო ზედნადები 

#92196227 26/08/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

130

შპს არგო მენეჯმენტი 31.აგვ.15 3818 362,85

ანგარიშფაქტურა #3099401  

26/08/15 ბრძანება #114  21/08/15

სარესტორნო მომსახურება

6-9 აგვისტო;  ირლანდიის რესპუბლიკის ქ. დუბლინის საზღვაო 

პორტის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 6 პერსონა.

131 ინდ. მეწარმე   მანანა ბოლქვაძე 31.აგვ.15 3933 20
სასაქონლო ზედნადები 

#92235446  26/08/15
ბრძანება #115  26/08/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის  

შეძენა
26-27 აგვისტო; დალიანის მუნიციპალიტეტის დელეგაციის ვიზიტი.

132

შპს "ნუროლ ინშაათ ვე თიჯარეთის 

წარმომადგენლობა საქართველოში" 

(შერატონი)

27.აგვ.15 3528 420
ანგარიშ ფაქტურა #8550725  

06/08/15
ბრძანება #104  05/08/15

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავება

31ივლისი -1 აგვისტო; ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 

ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი.

133 შპს "აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 27.აგვ.15 3530 252
ანგარიშ ფაქტურა #5091335  

03/08/15

ხელშეკრულება #15 

23/02/15
მინერალური წყალი ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

134 შპს "თეგი" 27.აგვ.15 3532 80
სასაქონლო ზედნადები 

#0188899336 07/08/15
ბრძანება #108 07/08/15 კუვერტკების ღირებულება

6-9 აგვისტო; ირლანდიის რესპუბლიკის ქ. დუბლინის საზღვაო 

პორტის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად.



135
სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური 

მუზეუმი
27.აგვ.15 3534 250

სასაქონლო ზედნადები 

#0188696363 06/08/15
ბრძანება #107  06/08/15 სუვენირების შეძენა

6-9 აგვისტო; ირლანდიის რესპუბლიკის ქ. დუბლინის საზღვაო 

პორტის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად.

136 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 27.აგვ.15 3536 182
სასაქონლო ზედნადები 

#0188692107  06/08/15
ბრძანება #107  06/08/15 ვეფხისტყაოსანი ყუთით -  შეძენა 

6-9 აგვისტო; ირლანდიის რესპუბლიკის ქ. დუბლინის საზღვაო 

პორტის აღმასრულებელი დირექტორის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად.

137 შპს "სუმბათა" 27.აგვ.15 3538 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0188625821  06/08/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

138 შპს "ვაიო სიგარა" 27.აგვ.15 3453 920
სასაქონლო ზედნადები 

#0187421490  30/07/15
ბრძანება #98  30/07/15 სიგარების შეძენა

მიმდინარე წელს დაგეგმილი ვიზიტებისათვის დელეგაციის 

წევრებზე გადასაცემი სიგარების შეძენა.

139 ინდ. მეწარმე გრიგოლ დგვეფაძე 27.აგვ.15 3447 198
სასაქონლო ზედნადები 

#0187431239 30/07/15
ბრძანება #98  30/07/15

საჩუქრად გადასაცემი 

ვეფხისტყაოსნის  შეძენა 

მიმდინარე წელს დაგეგმილი ვიზიტებისათვის დელეგაციის 

წევრებზე გადასაცემი წიგნის შეძენა.

140 შპს "მეღვინეობა ხარება" 27.აგვ.15 3449 1103,31
სასაქონლო ზედნადები 

#0187436155 30/07/15
ბრძანება #98  30/07/15

საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების 

შეძენა

მიმდინარე წელს დაგეგმილი ვიზიტებისათვის დელეგაციის 

წევრებზე გადასაცემი საჩუქრების და ღვინოების შეძენა.

141
ააიპ აჭარის მდგრადი განვითარების 

ასოციაცია
27.აგვ.15 3451 200

სასაქონლო ზედნადები 

#0187444746  30/07/15
ბრძანება #98  30/07/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის  

შეძენა

მიმდინარე წელს დაგეგმილი ვიზიტებისათვის დელეგაციის 

წევრებზე გადასაცემი ტკბილეულის შეძენა.

142 შპს "საგა ფუდი" 27.აგვ.15 3452 617,98
ანგარიშ ფაქტურა #3019706  

24/07/15
ბრძანება #100  30/07/15 სარესტორნო მომსახურება

22-23 ივლისი; ბელორუსიის რესპუბლიკის დელეგაციის ვიზიტი 

კონცერნის "ბელგოსპიშჩეპრომი"-ს თავმჯდომარის მოადგილის 

ხელმძღვანელობით - 13 პერსონა.

143 ინდ. მეწარმე ავთანდილ ბოლქვაძე 27.აგვ.15 3497 300
სასაქონლო ზედნადები 

#01884473787 05/08/15
ბრძანება #106 05/08/15 დეკორატიული სუვენირი

5 აგვისტო;  თურქეთის თანამშრომლობისა და განვითარების 

სააგენტოს "თიკა"-ს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად.

144 შ.პ.ს "აქვა გეო" 27.აგვ.15 3495 120
ანგარიშ ფაქტურა #1459065  

05/08/15
ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.
წყალი "სნოს" შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



145  შპს "Piazza Management" 27.აგვ.15 3498 1135,75
ანგარიშ ფაქტურა #3060864  

06/08/15
ბრძანება #104  05/08/15 სარესტორნო მომსახურება

31ივლისი-1 აგვისტო;  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 

ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი - 13 პერსონა.

146 შპს "აჭარული ღვინის სახლი" 27.აგვ.15 3499 2400
ანგარიშ ფაქტურა #3060638 

06/08/15
ბრძანება #105  05/08/15 ღვინოების შეძენა

მიმდინარე წელს დაგეგმილი ვიზიტებისათვის დელეგაციის 

წევრებზე გადასაცემი ღვინოების შეძენა.

147 შპს "მეღვინეობა ხარება" 27.აგვ.15 3500 88,74
სასაქონლო ზედნადები #01885 

20996  05/08/15
ბრძანება #105  05/08/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულისა 

და ღვინოების შეძენა

მიმდინარე წელს დაგეგმილი ვიზიტებისათვის დელეგაციის 

წევრებზე გადასაცემი ტკბილეულისა და ღვინოების  შეძენა.

148 შპს "აჭარული ღვინის სახლი" 27.აგვ.15 3502 1170,4
ანგარიშ ფაქტურა #3060937 

06/08/15
ბრძანება #104  05/08/15 სარესტორნო მომსახურება

31ივლისი -1 აგვისტო;  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 

ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი - 23 პერსონა.

149 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 27.აგვ.15 3503 1441,29
ანგარიშ ფაქტურა #3061269  

06/08/15
ბრძანება #104  05/08/15 სარესტორნო მომსახურება

31ივლისი -1 აგვისტო;  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 

ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი - 16 პერსონა.

150 შპს "აგროექსპორტი" 27.აგვ.15 3504 500
სასაქონლო ზედნადები 

#0187440421  30/07/15
ბრძანება #98  30/07/15 სხვადასხვა სახის ჩაის შეძენა

მიმდინარე წელს დაგეგმილი ვიზიტებისათვის დელეგაციის 

წევრებზე გადასაცემი ჩაის ასორტის შეძენა.

151 შპს "გარდენ" 07.სექ.15 3959 421,3
ანგარიშ ფაქტურა #3136811  

07/09/15
ბრძანება #116 01/09/15 სარესტორნო მომსახურება

21 აგვისტო; ,,ეარ ასტანას" ვიცე პრეზიდენტის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 5 პერსონა.

152 სს "ფორუმ ავრასია" 07.სექ.15 3958 14867,67
ანგარიშ ფაქტურა #3107562  

30/08/15
ბრძანება #117  01/09/15 სასტუმრო მომსახურება

24 ივლისი;  "მუსიკა საზღვრებს გარეშე" -  საერთაშორისო 

ფესტივალთან დაკავშირებით - 14 სტუმარი.

153 შპს "ზარაფხანა 14.სექ.15 3985 915,8
სასაქონლო ზედნადები 

#0194155076  07/09/15
ბრძანება #120  07/09/15 სუვენირის შეძენა ჩინეთში სამუშაო ვიზიტით ყოფნის დროს გადაცემული საჩუქრები.

154 შპს "აჭარის სამხატვრო საწარმო" 14.სექ.15 3983 247
სასაქონლო ზედნადები 

#0194132712  07/09/15
ბრძანება #120  07/09/16

საჩუქრად გადასაცემი 

ვეფხისტყაოსანი ყუთით -  შეძენა 
ჩინეთში სამუშაო ვიზიტით ყოფნის დროს გადაცემული საჩუქრები.

155 შპს "კოლხური სახლი" 14.სექ.15 3986 178,9
ანგარიშ ფაქტურა #33100905 

11/09/15
ბრძანება #119  07/09/15 სარესტორნო მომსახურება

26-27 აგვისტო;   ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 7 

პერსონა.

156  შპს "Piazza Management" 14.სექ.15 3989 379,5
ანგარიშ ფაქტურა #3151454  

14/09/15
ბრძანება #119  07/09/15 სარესტორნო მომსახურება

26-27 აგვისტო;  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 7 

პერსონა.



157 შპს "აჭარული ღვინის სახლი" 21.სექ.15 3990 411,57
ანგარიშ ფაქტურა #3104439   

14/09/15
ბრძანება #119  07/09/15 სარესტორნო მომსახურება

26-27 აგვისტო;  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 7 

პერსონა.

158 შპს  "ტურინვესტი" 21.სექ.15 4037 6018
ანგარიშ ფაქტურა #3164354   

21/09/15
ბრძანება #124  16/09/15 სარესტორნო მომსახურება

9-11 სექტემბერი; საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და 

რელევანტური ინსტიტუტების მიერ გამართული კონფერენცია 

თემაზე - საერთაშორისო ხელშეკრულებების გამოყენება  - 

დელეგაცია 60 პერსონზე.

159 შპს "აქვა გეო" 21.სექ.15 4036 120
ანგარიშ ფაქტურა #1524925   

16/09/15
ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

160 შპს "ქერვან ტურიზმი" 21.სექ.15 4034 797,31
ანგარიშ ფაქტურა #3160327   

18/09/15
ბრძანება #121  10/09/15 სასტუმრო მომსახურება

26-27 აგვისტო; ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 3 

სტუმარი.

161 შპს "სუმბათა" 21.სექ.15 4033 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0195911209 16/09/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

162 ი/მ ნაზი აბუსერიძე 21.სექ.15 4032 140
სასაქონლო ზედნადები 

#0195725036  15/09/15
ბრძანება #123  15/09/15 ყვავილების თაიგულის შეძენა

10-15 სექტემბერი;  გალა-კონცერტი  "მუსიკა მშვიდობისათვის" - 

ელისო ბოლქვაძეზე გადასაცემად.

163 ი/მ გრიგოლ დგვეფაძე 22.სექ.15 4046 220
სასაქონლო ზედნადები 

#0196220664  17/09/15
ბრძანება #126  17/09/15

საჩუქრად გადასაცემი 

ვეფხისტყაოსანი - ჩიკანკა
16-19 - სექტემბერი; ნიკოლაევის ოლქის დელეგაციის ვიზიტი.

164 შპს "აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 22.სექ.15 4039 168
სასაქონლო ზედნადები 

#0195589178    15/09/15

ხელშეკრულება #15 

23/02/15
მინერალური წყალი ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი,

165 შპს "აჭარის სამხატვრო საწარმო" 22.სექ.15 4045 221
სასაქონლო ზედნადები 

#0196191670  17/09/15
ბრძანება #126  17/09/15

საჩუქრად გადასაცემი 

ვეფხისტყაოსანი სუვენირი
16-19 სექტემბერი; ნიკოლაევის ოლქის დელეგაციის ვიზიტი.

166 შპს "საგა ფუდი" 29.სექ.15 4301 748,44
ანგარიშ ფაქტურა #3164814  

21/09/15
ბრძანება #128  22/09/15 სარესტორნო მომსახურება

13-16 სექტემბერი; იუნესკოს გენერალური დირექტორის მოადგილის 

ვიზიტი დელეგაციასთან ერთად - 8 პერსონა.

167 შპს "საგა ფუდი" 29.სექ.15 4302 1585,54
ანგარიშ ფაქტურა #3164822  

21/09/15
ბრძანება #127  22/09/15 სარესტორნო მომსახურება

16-17 სექტემბერი; მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "არგუს 

კასპიისზღვის და შავი ზღვის სატრანსპორტო კორიდორი 2015 "-თან 

დაკავშირებით - 16 პერსონა.

168 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 29.სექ.15 4317 2890,45
ანგარიშ ფაქტურა #3177740  

29/09/15
ბრძანება #129  23/09/15 სარესტორნო მომსახურება

16-19 სექტემბერი; ნიკოლაევის ოლქის დელეგაციის ვიზიტი  - 34 

პერსონა.

169 ი/მ მანანა ბოლქვაძე 29.სექ.15 4316 94
სასაქონლო ზედნადები 

#0197314979  23/09/15
ბრძანება #130  23/09/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა
ბაირამის დღესასწაულის მისალოცად გადაცემული ტკბილეული.

170 შპს "მეღვინეობა ხარება" 29.სექ.15 4314 109,35
სასაქონლო ზედნადები 

#0197240161  23/09/15
ბრძანება #131  23/09/15

საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების 

შეძენა

23 სექტემბერი;  ბელარუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი.



171 შპს "არგო მენეჯმენტი" 29.სექ.15 4318 472
ანგარიშ ფაქტურა #3177785  

29/09/15
ბრძანება #129  23/09/15

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავება
16-19 სექტემბერი; ნიკოლაევის ოლქის დელეგაციის ვიზიტი.

172 შპს "ტურინვესტი" 29.სექ.15 4320 1940,48
ანგარიშ ფაქტურა #3164328  

21/09/15
ბრძანება #129  23/09/15 სასტუმროს ხარჯი

16-19 სექტემბერი; ნიკოლაევის ოლქის დელეგაციის ვიზიტი  - 2 

სტუმარი.

173 შპს "აჭარული ღვინის სახლი" 29.სექ.15 4319 1666,98
ანგარიშ ფაქტურა #3177714   

23/09/15
ბრძანება #129  23/09/15 სარესტორნო მომსახურება

16-19 სექტემბერი -  ნიკოლაევის ოლქის დელეგაციის ვიზიტი  - 27 

პერსონა

174 შპს "აქვა გეო" 30.სექ.15 4323 216
ანგარიშ ფაქტურა #1539586   

28/09/15
ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

175 შპს "მეღვინეობა ხარება" 30.სექ.15 4415 390,15
სასაქონლო ზედნადები 

#0197705736  25/09/15
ბრძანება #132 25/09/15

საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების 

შეძენა
25 სექტემბერი; საქართველოს საპატიო კონსულის ვიზიტი იზმირში.

176 შპს "რეგალო" 30.სექ.15 4416 100
სასაქონლო ზედნადები 

#0197702748  25/09/15
ბრძანება #132 25/09/15

საჩუქრად გადასაცემი დაწნული 

კალათების შეძენა

25 სექტემბერი;  საქართველოს საპატიო კონსულის ვიზიტი 

იზმირში.

177 შპს "ბადაგი" 30.სექ.15 4418 150
სასაქონლო ზედნადები 

#0197678212   25/09/15
ბრძანება #132 25/09/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა

25 სექტემბერი; საქართველოს საპატიო კონსულის ვიზიტი იზმირში 

.

178 შპს "ტარიელი" 30.სექ.15 4419 51,78
სასაქონლო ზედნადები 

#0197665155  25/09/15
ბრძანება #132 25/09/15

ყველის ნაირსახეობის შეძენა 

გადასაცემად

25 სექტემბერი; საქართველოს საპატიო კონსულის ვიზიტი იზმირში 

.

179 შპს "ფორუმ ავრასია" 30.სექ.15 4428 300
ანგარიშ ფაქტურა #3181046  

30/09/15
ბრძანება #129  23/09/15

ტრანსპორტის დაქირავების 

ხარჯი
16-19 სექტემბერი; ნიკოლაევის ოლქის დელეგაციის ვიზიტი.

180 შპს "ზარაფხანა 30.სექ.15 4438 144,4
სასაქონლო ზედნადები 

#0198331011 29/09/15
ბრძანება #133 29/09/15 სუვენირის შეძენა 29 სექტემბერი ; სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის ვიზიტი.

181 ი/მ ავთანდილ ბოლქვაძე 30.სექ.15 4437 200
სასაქონლო ზედნადები 

#0198349717  29/09/15
ბრძანება #133 29/09/15 სუვენირის შეძენა 29 სექტემბერი; სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის ვიზიტი. 

182 შპს ,, ზარაფხანა" 31.ოქტ.15 4535 652,65
ანგარიშ ფაქტურა #0351559  

15/10/15
ბრძანება #140  15/10/15 სუვენირის შეძენა

16 ოქტომბერი; მთავრობის თავმჯდომარის ქალაქ სტამბოლში 

ვიზიტის ფარგლებში.

183 შპს ,, ზარაფხანა" 31.ოქტ.15 4790 805,6
ანგარიშ ფაქტურა #0373546 

16/10/15
ბრძანება #142  16/1015 სუვენირის შეძენა

16 ოქტომბერი;   ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის რეგიონის 

დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით.

184 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.ოქტ.15 4469 140
ანგარიშ ფაქტურა #1555248  

05/10/15

ხელშეკრულება #6 

15.01.2015.

ბუნებრივი წყლის "სნო"-ს 

მოწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



185 შ.პ.ს  გუდვილი 31.ოქტ.15 4464 41,5
ანგარიშ ფაქტურა #9991454  

02/10/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

186 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 31.ოქტ.15 4545 90
სასაქონლო ზედნადები 

#0201488918  16/10/15
ბრძანება #142  16/10/15 ყუთები ჩარჩოებისთვის

16 ოქტომბერი; ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დელეგაციის 

ვიზიტთან დაკავშირებით.

187 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 31.ოქტ.15 4815 26
სასაქონლო ზედნადები 

#0245424054  20/10/15
ბრძანება #143  20/10/15 სუვენირის შეძენა

20 ოქტომბერი; პორტში ამერიკული გემის ეკიპაჟის წევრებთან 

გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით.

188 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 31.ოქტ.15 4828 188,5
სასაქონლო ზედნადები 

#0202753128  23/10/15
ბრძანება #145  23/10/15 სუვენირის შეძენა 23 ოქტომბერი; მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა აშშ ელჩთან.

189 შპს "საგა ფუდი" 31.ოქტ.15 4498 597,07
ანგარიშ ფაქტურა #3219135  

13/10/15
ბრძანება #137  12/10/15 სარესტორნო მომსახურეობა

7-9 ოქტომბერი; გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის 

წინასწარი შეფასების მისიის წევრების ვიზიტი  - 8 პერსონა.

190 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 31.ოქტ.15 4508 2643,74
ანგარიშ ფაქტურა #3218756  

13/10/15
ბრძანება #136 09/10/15 სარესტორნო მომსახურეობა

29 სექტემბერი- 3 ოქტომბერი; ვიზიტით იმყოფებოდა სილეზიის 

სავოევოდოს დელეგაცია რეგიონული პარლამენტის პრეზიდენტის  

- 27 პერსონა.

191 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 31.ოქტ.15 4536 4888,42
ანგარიშ ფაქტურა #3229363  

19/10/15
ბრძანება #141  15/10/15 სარესტორნო მომსახურეობა

ბათუმის ყოვლადწმინდა სამების ტაძრის კურთხევასთან 

დაკავშირებით საზღვარგარეთიდან მოწვეული დელეგაციებისა და 

სასულიერო პირებისათვის გამართული სადილი - 50 პერსონა.

192 შპს მეღვინეობა ხარება 31.ოქტ.15 4829 702
ანგარიშ ფაქტურა #6571864  

26/10/15
ბრძანება #144  22/10/15

საჩუქრად გადასაცემი ღვინოების 

შეძენა

23 ოქტომბერი - დონორთა მეხუთე საერთაშორისო 

კონფერენციასთან დაკავშირებით -   100 სტუმარი.

193 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 31.ოქტ.15 4474 168
სასაქონლო ზედნადები 

#0199670341  07/10/15

ხელაშეკრულება #15 

23.02.2015წ.
წყალი "ბორჯომის" მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

194 შპს "მიუნჰენი" 31.ოქტ.15 4514 898,59
ანგარიშ ფაქტურა #3222676  

15/10/15
ბრძანება #136  09/10/15 სარესტორნო მომსახურება

29 სექტემბრი - 3 ოქტომბერი; სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ვიზიტი  - 11 პერსონა.

195 შპს ქერვან ტურიზმი 31.ოქტ.15 4510 2143,8
ანგარიშ ფაქტურა #3222445 

15/10/15
ბრძანება #136  09/10/15

196 შპს ქერვან ტურიზმი 31.ოქტ.15 4511 2150,46
ანგარიშ ფაქტურა #3222442 

15/10/15
ბრძანება #136  09/10/15

197 შპს ქერვან ტურიზმი 31.ოქტ.15 4512 675,9
ანგარიშ ფაქტურა #3222444 

15/10/15
ბრძანება #136  09/10/15

198 შპს "სუმბათა" 31.ოქტ.15 4789 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0202269613  21/10/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

29 სექტემბრი-3 ოქტომბერი; სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ვიზიტი რეგიონული პარლამენტის პრეზიდენტის 

ხელმძღვანელობით - 6 სტუმარი.

სასტუმროს ხარჯი



199 შპს "ჰოლიდეი ჰაუს" 31.ოქტ.15 4506 240
ანგარიშ ფაქტურა #3216876  

12/10/15
ბრძანება #136  09/10/15

200 შპს "ჰოლიდეი ჰაუს" 31.ოქტ.15 4507 80
ანგარიშ ფაქტურა #3216880  

12/10/15
ბრძანება #136  09/10/15

201 ი/მ მაია სამნიძე 31.ოქტ.15 4455 700
მიღება ცაბარების აქტი 1  

25/09/15
ბრძანება #132  25/09/15

დეკორატიული პანოს 

დამზადება

25 სექტემბერი; საქართველოს საპატიო კონსული იზმირში 

ვიზიტი.

202 ი/მ მაია სამნიძე 31.ოქტ.15 4547 700
მიღება-ჩაბარების აქტი 3  

16/10/15
ბრძანება #142  16/10/15 სუვენირის შეძენა

16 ოქტომბერი; ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სინძიან 

უიღურეთის რეგიონის დელეგაციის ვიზიტი.

203 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 31.ოქტ.15 4534 150
სასაქონლო ზედნადები 

#0201181800 15/10/15
ბრძანება #140  15/10/15 სუვენირის შეძენა

16 ოქტომბერი; თავმჯდომარის ვიზიტი სტამბოლში ბიზნეს 

ფორუმზე დასასწრებად, ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა 

შეხვედრები სხვადასხვა ოფიციალურ პირებთან.

204 შპს ბ-ი კ-ეი პროექტი 30.ნოე.15 4852 62
ანგარიშ ფაქტურა #3248632  

30/10/15
ბრძანება #146 28/10/15 სარესტორნო მომსახურეობა

9 ოქტომბერი;  სახელმწიფო თეატრის სცენაზე გაიმართა სპექტაკლი, 

პრემიერასთან დაკავშირებით ვიზიტით იმყოფებოდა პიესის 

ავტორი და რეჟისორი - 4 პერსონა.

205 შპს "აქვა გეო" 30.ნოე.15 4853 120
ანგარიშ ფაქტურა #1585315  

29/10/15

ხელშეკრულება #82 

28/10/15
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

206 შპს "აქვა გეო" 30.ნოე.15 4854 216
ანგარიშ ფაქტურა #1585314  

29/10/15

ხელშეკრულება #82 

28/10/15
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

207 შპს "პეპე" 30.ნოე.15 4859 172,4
ანგარიშ ფაქტურა #3266526 

03/11/15
ბრძანება #151  02/11/15 სარესტორნო მომსახურეობა

26-28 ოქტომბერი;  ქვემო სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ვიზიტი  - 6 პერსონა.

208 შპს "ვესტ სერვისი" 30.ნოე.15 4857 1628,4
ანგარიშ ფაქტურა #6761656  

03/11/15
ბრძანება #150 02/11/15 საკონფერენციო დარბაზის ხარჯი 23 ოქტომბერი; დონორთა მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია.

209 შპს "პორტო ფრანკო" 30.ნოე.15 4862 183,7
ანგარიშ ფაქტურა #3267461 

04/11/15
ბრძანება #151  02/11/15 სარესტორნო მომსახურეობა

26-28 ოქტომბერი; ქვემო სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ვიზიტი  - 6 პერსონა.

210 შპს "არგო მენეჯმენტი" 30.ნოე.15 4861 3776
ანგარიშ ფაქტურა #3265763  

03/11/15
ბრძანება #150 02/11/15 სარესტორნო მომსახურეობა

23 ოქტომბერი;  დონორთა მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია - 80 

პერსონა.

211 შპს "მეტრო ჯორჯია" 30.ნოე.15 4860 890
ანგარიშ ფაქტურა #3265748 

03/11/15
ბრძანება #150 02/11/15 სატრანსპორტო მომსახურეობა 23 ოქტომბერი; დონორთა მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია.

29 სექტემბერი- 3 ოქტომბერი;  სილეზიის სავოევოდოს 

დელეგაციის ვიზიტი რეგიონული პარლამენტის პრეზიდენტის 

ხელმძღვანელობით - 1 სტუმარი.

სასტუმროს ხარჯი



212 შპს "მეგრულ ლაზური" 30.ნოე.15 4858 565,14
ანგარიშ ფაქტურა #3266030  

03/11/15
ბრძანება #151  02/11/15 სარესტორნო მომსახურეობა

26-28 ოქტომბერი;  ქვემო სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ვიზიტი - 8 პერსონა

213 შპს Batumi car tour" 30.ნოე.15 4864 300
ანგარიშ ფაქტურა  #3268236  

04/11/15
ბრძანება #151  02/11/15 სატრანსპორტო მომსახურეობა

26-28 ოქტომბერი;  ქვემო სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ვიზიტი.

214 შპს  ნუროლ ინშაათ ვე თიჯარეთი 30.ნოე.15 4866 5740
ანგარიშ ფაქტურა  #0835123  

04/11/15
ბრძანება #150 02/11/15 საკონფერენციო დარბაზის ხარჯი 23 ოქტომბერი;  მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია.

215 შპს გუდვილი 30.ნოე.15 4886 107,15
ანგარიშ ფაქტურა #0835934  

04/11/15

ხელშეკრულება #17 

24/02/15

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

216 შპს სუმბათა 30.ნოე.15 4907 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0205138144  06/11/15

ხელშეკრულება #30 

03/04/15
დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

217 შპს "აი დი ეს ბორჯომი" 30.ნოე.15 4927 168
სასაქონლო ზედნადები 

#0204980444  06/11/15
ხელშკრულება #86  05/11/15 მინერალური წყალი ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

218 შპს  ნუროლ ინშაათ ვე თიჯარეთი 30.ნოე.15 4930 400
ანგარიშ ფაქტურა #1162166   

16/11/15
ბრძანება #153  12/11/15

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავება
30 ოქტომბერი; სახელმწიფო ბიუჯეტის საჯარო განხილვა.

219 შპს "ვესტ სერვისი" 30.ნოე.15 4929 200
ანგარიშ ფაქტურა #7001449  

16/11/15
ბრძანება #153  12/11/15

საკონფერენციო დარბაზის 

აპარატურის დაქირავების ხარჯი
30 ოქტომბერი; სახელმწიფო ბიუჯეტის საჯარო განხილვა.

220 შპს "ზარაფხანა 30.ნოე.15 4948 784,7
ანგარიშ ფაქტურა #1125576 

13/11/15
ბრძანება #155  13/11/15 სუვენირის შეძენა

20 ნოემბერი; ბელორუსიის რესპუბლიკაში ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით.

221 ინდ.მეწარმე ავთანდილ ბოლქვაძე 30.ნოე.15 4949 1100
სასაქონლო ზედნადები 

#0206455209  13/11/15
ბრძანება #155  13/11/15 დეკორატიული თეფშის შეძენა

20 ნოემბერი; ბელორუსიის რესპუბლიკაში ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

დაგეგმილ ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით.

222 შპს "მეღვინეობა ხარება" 30.ნოე.15 4953 95,04
ანგარიშ ფაქტურა #7047775  

18/11/15
ბრძანება #155  13/11/15 ღვინოების შეძენა

20 ნოემბერი; ბელორუსიის რესპუბლიკაში  ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

დაგეგმილ ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით.

223 შპს "აქვა გეო" 30.ნოე.15 4967 120
ანგარიშ ფაქტურა #1618971  

17/11/15

ხელშეკრულევბა #82  

28/10/15
წყალი "სნოს" შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



224 შპს "პოლიგრაფ-სერვისი" 30.ნოე.15 4962 90
სასაქონლო ზედნადები 

#0207059466  17/11/15
ბრძანება #156  17/11/15 სასაჩუქრე ყუთების შეძენა

20 ნოემბერი;  ბელორუსიის რესპუბლიკაში  ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

დაგეგმილ ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით.

225 შპს "ზარაფხანა 30.ნოე.15 4961 364,8
ანგარიშ ფაქტურა #1197310  

17/11/15
ბრძანება #156  17/11/15 სუვენირის შეძენა

20 ნოემბერი; ბელორუსიის რესპუბლიკაში ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

დაგეგმილ ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით.

226 შპს "სახელოვნებო სტუდია სამება" 30.ნოე.15 4960 1065
სასაქონლო ზედნადები 

#0206973377  17/11/15
ბრძანება #156  17/11/15

ხელნაკეთი ხმლის შეძენა 

გადასაცემად

20 ნოემბერი;  ბელორუსიის რესპუბლიკაში ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

დაგეგმილ ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით.

227 შპს "აგრფირმა ქობულეთი" 30.ნოე.15 4958 1400
ანგარიშ ფაქტურა #3292779  

17/11/15
ბრძანება #157  17/11/15

სხვადასხვა დასახელების ჩაის 

შეძენა

ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში ვიზიტად მყოფი სტუმრებისათვის  

საჩუქრად გადასაცემი ჩაის შეძენა .

228 შპს "აჭარის სამხატვრო საწარმო" 30.ნოე.15 5221 455
სასაქონლო ზედნადები 

#0207212966  18/11/15
ბრძანება #158  18/11/15

საჩუქრად გადასაცემი 

ვეფხისტყაოსანი ყუთით -  შეძენა 

20 ნოემბერი; ბელორუსიის რესპუბლიკაში ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

დაგეგმილ ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით.

229 შპს "სახელოვნებო სტუდია სამება" 30.ნოე.15 5222 1050
სასაქონლო ზედნადები 

#0207184240  18/11/15
ბრძანება #158  18/11/15

საჩუქრად გადასაცემი ხელნაკეთი 

ხმლის შეძენა

20 ნოემბერი;  ბელორუსიის რესპუბლიკაში ღონისძიება "მინსკი-

ბათუმი ბიზნეს ფორუმი" საინვესტიციო გარემოს გაცნობის მიზნით 

დაგეგმილი ოფიციალურ შეხვედრებთან დაკავშირებით;

230 შპს ,, ზარაფხანა" 24.დეკ.15 5246 398,05
ანგარიშ ფაქტურა #1543998 

02/12/15
ბრძანება #165  02/12/15 სუვენირის შეძენა

02დეკემბრიდან - 04 დეკემბრამდე მთავრობის თავმჯდომარის 

ვიზიტი ტრაპიზონში.

231 შპს ,, ზარაფხანა" 24.დეკ.15 5247 300
სასაქონლო ზედნადები 

30209668248  02/12/15
ბრძანება #165  02/12/15 სუვენირის შეძენა

02დეკემბრიდან -  04 დეკემბრამდე მთავრობის თავმჯდომარის 

ვიზიტი ტრაპიზონში.

232 შ.პ.ს "აქვა გეო" 24.დეკ.15 5275 120
სასაქონლო ზედნადები 

#0210563878  08/12/15

ხელშეკრულება #82 

28.10.2015.
ბუნებრივი წყლის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

233 შ.პ.ს "აქვა გეო" 24.დეკ.15 5276 216
სასაქონლო ზედნადები 

#0210563883  08/12/15

ხელშეკრულება #82 

28.10.2015.
ბუნებრივი წყლის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

234 შ.პ.ს  გუდვილი 24.დეკ.15 5278 176,6
სასაქონლო ზედნადები 

#0120682222  08/12/15

ხელშეკრულება #17 

24.02.2015წ.

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების მიწოდება
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

235 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 24.დეკ.15 5248 260
სასაქონლო ზედნადები 

#0209605212  02/12/15
ბრძანება #165  02/12/15 სუვენირის შეძენა

02დეკემბრი -  04 დეკემბერი; მთავრობის თავმჯდომარის ვიზიტი 

ტრაპიზონში.

236 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 24.დეკ.15 5244 84
სასაქონლო ზედნადები 

#020948493  02/12/15

ხელაშეკრულება #15 

23.02.2015წ.
წყალი "ბორჯომის" მიწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

237 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 24.დეკ.15 5245 336
სასაქონლო ზედნადები 

#020948493  02/12/15

ხელშეკრულება #86 

05.11.2015.
მინერალური წყლის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



238
ერთიანი ანგარიში - სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
25.დეკ.15 5300 250

სასაქონლო ზედნადები 

#0210657986  08/12/15
ბრძანება #167  08/12/15 სუვენირის შეძენა 8-10 დეკემბერი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი.

239 შპს ,, ზარაფხანა" 25.დეკ.15 5298 607,05
ანგარიშ ფაქტურა #1711060  

08/12/15
ბრძანება #167  08/12/15 სუვენირის შეძენის ხარჯი 8-10 დეკემბერი;  ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი.

240 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 25.დეკ.15 5299 260
სასაქონლო ზედნადები 

#0210663758  08/12/15
ბრძანება #167  08/12/15 სუვენირის შეძენის ხარჯი 8-10 დეკემბერი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი.

241 შ.პ.ს. "ტარიელი" 25.დეკ.15 5301 250,8
სასაქონლო ზედნადები 

#0211094414  10/12/15
ბრძანება #169  10/12/15 სპირტიანი სასმელების შეძენა 8-10 დეკემბერი;  ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი.

242 შპს კოლხური სახლი 25.დეკ.15 5304 946,22
ანგარიშ ფაქტურა #3356622  

15/12/15
ბრძანება #168  08/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

5 ნოემბერი; საგანმანათლებლო დაწესებულების ქსელის "ბლუ 

გლობალი"-ს დამფუძნებელის სტუმრობა სტამბოლის 

უნივერსიტეტის ლექტორებთან ერთად - 12 პერსონა.

243 შპს "სუმბათა" 25.დეკ.15 5311 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0210888328  09/12/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

244
ერთიანი ანგარიში - სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი
31.დეკ.15 5986 187

სასაქონლო ზაედნადები 

#0213351781 22/12/15
ბრძანება #179 22/12/15 სუვენირის შეძენა

22 დეკემბერი; მთავრობის თავმჯდომარის შეხვედრა თურქეთის 

კონსულთან.

245 შპს კახური ტრადიციული მეღვინეობა 31.დეკ.15 5977 8772,16
სასაქონლო ზედნადები 

#0214619734  29/12/2015
ბრძანება #183 29/12/15 ღვინოების შეძენა ახალი წლის მისალოცი სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

246 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.დეკ.15 5965 216
ანგარიშ ფაქტურა #1680492  

29/12/15

ხელშეკრულება #82 

28.10.2015.
ბუნებრივი წყლის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

247 შ.პ.ს "აქვა გეო" 31.დეკ.15 5972 120
სასაქონლო ზედნადები 

#0214562202 23/12/15

ხელშეკრულება #82 

28.10.2015.
ბუნებრივი წყლის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

248 შ.პ.ს  გუდვილი 31.დეკ.15 5615 885
ანგარიშ ფაქტურა #2068013  

21/12/15
ბრძანება #178  21/12/15

სხვადასხვა სახის ტკბილეულის 

შეძენა
25 დეკემბრი;  საახალწლო-საშობაო ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

249 შპს აჭარის სამხატვრო საწარმო 31.დეკ.15 5978 585
ანგარიშ ფაქტურა #3383125  

29/12/15
ბრძანება 3183  29/12/15 სუვენირის შეძენა ახალი წლის მისალოცი სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

250 შპს ტურინვესტი 31.დეკ.15 5567 707,26
ანგარიშ ფაქტურა #3361379  

18/12/15
ბრძანება #174  16/12/15 სასტუმრო მომსახურეობა 8-10 დეკემბერი;  ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი - 1 სტუმარი.

251
სს "ნუროლ ინშაათ ვე თიჯარეთი"-ს 

წარმოდგენლობა საქ-ში
31.დეკ.15 5565 770

ანგარიშ ფაქტურა #1984042  

17/12/15
ბრძანება #161  25/11/15

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავება

16 ნოემბერი; სტამბოლის უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებლების ვიზიტი - საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება.

252 შპს კოლხური სახლი 31.დეკ.15 5571 760,65
ანგარიშ ფაქტურა #3362318  

18/12/15
ბრძანება #174  16/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

8-10 დეკემბერი;  ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი - 18 

პერსონა.

253 შპს "საგა ფუდი" 31.დეკ.15 5962 864,77
ანგარიშ ფაქტურა #3381260  

29/12/15
ბრძანება #180  28/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

23 დეკემბერი;  თურქეთის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 14 

პერსონა.

254 შპს "აგროფირმა ქობულეთი" 31.დეკ.15 5976 1000
ანგარიშ ფაქტურა #3382470  

29/12/15
ბრძანება #183  29/12/15 ჩაის ნაკრების შეძენა ახალი წლის მისალოცი სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.



255  შპს "GARDEN" 31.დეკ.15 5621 3958,24
ანგარიშ ფაქტურა #3372660  

25/12/15
ბრძანება #177  21/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

17-18 დეკემბერი; ქალაქ ართვინის მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 50 პერსონა.

256 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" 31.დეკ.15 5566 3889,61
ანგარიშ ფაქტურა #3360239  

17/12/15
ბრძანება #174  16/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

8-10 დეკემბერი;  ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი - 40 

პერსონა.

257 შპს მეღვინეობა ხარება 31.დეკ.15 5979 2174,28
სასაქონლო ზედნადები 

#0214668906  29/12/15
ბრძანება #184  29/12/15 ღვინოების შეძენა

საშობაო-საახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით  ღვინოების 

შეძენა.

258 შ.პ.ს „აჭარული ღვინის სახლი“ 31.დეკ.15 5584 1310,43
ანგარიშ ფაქტურა #3365158 

21/12/15
ბრძანება #174  16/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

8-10 დეკემბერი;  ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი - 19 

პერსონა.

259 შპს არგო მენეჯმენტი 31.დეკ.15 5623 1555,9
ანგარიშ ფაქტურა #3372652  

25/12/15
ბრძანება #177 21/12/15 სასტუმროს მომსახურეობა

17-18 დეკემბერი; ქალაქ  ართვინის მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 10 პერსონა.

260 შპს "batumi car tour" 31.დეკ.15 5572 700
ანგარიშ ფაქტურა #3362512  

18/12/15
ბრძანება #174  16/12/15 სატრანსპორტო მომსახურეობა 8-10 დეკემბერი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი.

261 შპს მერსინ ტურიზმი 31.დეკ.15 5577 807
ანგარიშ ფაქტურა #3362568  

18/12/15
ბრძანება #174  16/12/15 საკონფერენციო დარბაზის ხარჯი 8 დეკემბერი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი.

262 შპს "სუმბათა" 31.დეკ.15 5963 52,5
სასაქონლო ზედნადები 

#023920901 25/12/15

ხელშეკრულება #30 

03.04.2015წ.
ყავის მოწოდება ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

263 შპს რიკო 31.დეკ.15 5569 929,5
მიღება-ჩაბარების აქტი 1 

15/12/15
ბრძანება #170  15/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

5 დეკემბერი; თურქეთის ტურისტული კომპანიების 

წარმომადგენლების ვიზიტი აღმასრულებელი დირექტორის 

ხელმძღვანელობით - 10 პერსონა.

264 სს ბათუმი ჰოტელ 31.დეკ.15 5568 830
ანგარიშ ფაქტურა #3361395 

18/12/15
ბრძანება #174  16/12/15 სარესტორნო მომსახურეობა

8-10 დეკემბერი;  ქვემო სილეზიის დელეგაციის ვიზიტი - 16 

პერსონა.

265 ინდ. მეწარმე   	ავთანდილ ბოლქვაძე 31.დეკ.15 5613 750
სასაქონლო ზედნადები 

#0212694837  18/12/15
ბრძანება #176  18/12/15 სუვენირის შეძენა

დეკემბრის თვეში დაგეგმილი ვიზიტებისათვის შეძენილი 

საჩუქრები.

სულ: 211734,38






