
№ მიმღები თარიღი თანხა მოთხოვნის საფუძველი
დამატებითი 

დოკუმენტი
გაწეული მომსახურება შინაარსი

1
შპს შპს მეღვინეობა 

ხარება
14.01.2016 190,5

ანგარიშ ფაქტურა #7901575 

05/01/2016
ბრძანება #1  

05.01.2016

საჩუქრად გადასაცემი 

ღვინოების შეძენა

31 დეკემბერი -  5 იანვარი; საახალწლო 

ღონისძიებების უცხოურ მედიაში გაპიარების 

მიზნით ბელორუსი და უკრაინელი 

ჟურნალისტების ვიზიტი.

2
შპს შპს მეღვინეობა 

ხარება
14.01.2016 319

ანგარიშ ფაქტურა #7964088  

08/01/2016
ბრძანება # 2 

08.01.2016

საჩუქრად გადასაცემი 

ღვინოების შეძენა.

6-8 იანვარი; ნახიჭევანის არ მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად.

3 შპს საგა ფუდი 14.01.2016 1155,66
ანგარიშფაქტურა #: 3414781; 

თარიღი: 13.01.2016
ბრძანება #3 

12.01.2016
სარესტორნო მომსახურეობა

6-8 იანვარი; ნახიჭევანის არ მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი, თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 15 პერსონა.

4 შპს მერსინ ტურიზმი 26.01.2016 1312
ანგარიშ ფაქტურა #3430482  

27/01/2016
ბრძანება #6 

21.01.2016
სარესტორნო მომსახურეობა

2015 წლის 30 დეკემბერი;  ქალაქ ართვინის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის  ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 15 პერსონა

5 შპს აქვა გეო 03.02.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #1713106  

27/01/2016
ხელშეკრულება წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

6
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
09.02.2016 168

სასაქონლო ზედნადები 

#0218823662  01/02/2016
ხელშეკრულება მინერალური წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

7 შპს ტურინვესტი 11.02.2016 185,5
ანგარიშ ფაქტურა #3461739  

10/02/2016
ბრძანება #8 

05.02.2016
სარესტორნო მომსახურეობა

02 თებერვალი;  ქალაქ ართვინის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის  ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 15 პერსონა.

8 შპს კოშკი 11.02.2016 2027,3
ანგარიშ ფაქტურა #8511551  

10/02/2016
ბრძანება #8 

05.02.2016
სარესტორნო მომსახურეობა

02 თებერვალი; ართვინის გუბერნატორის 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 50 

პერსონა

9 შპს აქვა გეო 17.02.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #1733929  

11/02/2016
ხელშეკრულება წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

10
შპს მეღვინეობა 

ხარება
22.02.2016 156,3

სასაქონლო ზედნადები 

#0221775365  17/02/2016
ბრძანება #9 

17.02.2016

საუქრად გადასაცემი 

ღვინოების შეძენა

16-17 თებერვალი; ყაზახეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის  ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად. 

11 შპს შპს ზეარის 22.02.2016 349,13
ანგარიშ ფაქტურა #8634427 

18/02/2016
ბრძანება #9 

17.02.2016

სტუმრებისათვის ჭაჭა "ზეარი"-

ს ნაკრების შეძენა

16-17 თებერვალი, ყაზახეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად 

12

სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

25.02.2016 250
სასაქონლო ზედნადები 

#0222763288  23/02/2016
ბრძანება #11 

23.02.2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი  

25 თებერვალი  1 მარტი; მთავრობის 

თავმჯდომარის ვიზიტი ქ. ვროცლავში, 

პოლონეთის ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობის 

მიღების მიზნით.

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის   წარმომადგენლობითი ხარჯი - 2016 წელი



13 შპს ზეარის 25.02.2016 500,42
ანაგრიშ ფაქტურა #8702951  

23/02/2016
ბრძანება #11 

23.02.2016

საჩუქრად გადასაცემი 

სასმელების ნაკრების შეძენა

25 თებერვალი- 1 მარტი;  მთავრობის 

თავმჯდომარის ვიზიტი ქ. ვროცლავში 

(პოლონეთში) ბიზნეს ფორუმში 

მონაწილეობის მიღების მიზნით.

14 შპს აქვა გეო 25.02.2016 216
ანგარიშ ფაქტურა #1741261  

19/02/2016
ხელშეკრულება წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

15
შპს მეღვინეობა 

ხარება
25.02.2016 81,4

სასაქონლო ზედნადები 

#0222815087  23/02/2016
ბრძანება #11 

23.02.2016

საჩუქრად გადასაცემი 

ღვინოების შეძენა.

25 თებერვალი - 1 მარტი; მთავრობის 

თავმჯდომარის ვიზიტი ქ. ვროცლავში 

(პოლონეთში) ბიზნეს ფორუმში 

მონაწილეობის მიღების მიზნით.

16 სს მეტრო ჯორჯია 25.02.2016 1500
ანგარიშ ფაქტურა #3485130  

24/02/2016
ბრძანება #12 

23.02.2016
სატრანსპორტო მომსახურება

13-14 თებერვალო; საპორტო ვიზიტის 

ფარგლებში "NATO" -ს 4 გემის შემოსვლა.

17 სს გუდვილი 26.02.2016 52,6
ანგარიშ ფაქტურა #3406509  

18/02/2016
ხელშეკრულება 

#20 17.02.2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

18
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
09.03.2016 168

ანგარიშ ფაქტურა#8847799  

01/03/16
ხელშეკრულება 

#14 29.01.2016

მინერალური წყალი 

"ბორჯომი"-ს შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

19 შპს აქვა გეო 09.03.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #1756495  

01/03/16

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

20 შპს სუმბათა 21.03.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0226491608  15/03/16

ხელშეკრულება 

#29  

15/03/2016

დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

21 შპს აქვა გეო 21.03.2016 120
სასაქონლო ზედნადები 

#0226695947  16/03/16

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი,

22 შპს აქვა გეო 29.03.2016 216
ანგარიშ ფაქტურა #1787619  

28/03/2016

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

23
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
29.03.2016 252

ანგარიშ ფაქტურა #9297801  

28/03/2016
ხელშეკრულება 

#14 29.01.2016

მინერალური წყალი 

"ბორჯომი"-ს შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

24
შპს ,,პოლიგრაფ-

სერვისი,,
30.03.2016 20

ანგარიშ ფაქტურა #3546911  

23/03/2016
ბრძანება #17 

23.03.2016

სტუმრისათვის გადასაცემი 

სიგელი ჩარჩოთი.

სომხეთის გენ. კონსულისათვის გადასაცემი 

სერთიფიკატის დამზადება.

25 შპს სუმბათა 30.03.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0228836375  28/03/2016

ხელშეკრულება 

#29  

15/03/2016

დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

26 ი/მ გრიგოლ დგვეფაძე 31.03.2016 75

სასაქონლო ზედნადები #: 

0228891212; თარიღი: 

28/03/2016

ბრძანება #20 

28/03/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

29 მარტი- 2 აპრილი; მთავრობის დელეგაციის  

სამუშაო ვიზიტი ქ.კატოვიცეში (პოლონეთი) .



27 შპს აქვა გეო 05.04.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #1800528  

04/04/2016

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

28 სს გუდვილი 08.04.2016 99,6
ანგარიშ ფაქტურა #4612318  

06/04/2016

ხელშეკრულება 

#20 

17/02/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

29
ი/მ მალხაზ 

ბაბუჩაიშვილი
11.04.2016 400

მიღება-ჩაბარების აქტი  1  

07/04/2016

ბრძანება #21  

07/04/2016

სატრანსპორტო მომსახურების 

და მგზავრობის ხარჯი  

30-31 მარტი; გაეროს მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი. 

30

სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმომადგენლობა 

11.04.2016 300
ანგარიშ ფაქტურა #4669853  

07/04/2016
ბრძანება #21 

07/04/2016
დარბაზის დაქირავების ხარჯი

30-31 მარტი;  გაეროს მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი. 

31 შპს piazza management 11.04.2016 1040,6
ანგარიშ ფაქტურა #3592008  

08/04/2016
ბრძანება #21  

07/04/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

30-31 მარტი; გაეროს მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი - 18 პერსონა.

32 შპს ტურინვესტი 11.04.2016 4672,5
ანგარიშ ფაქტურა #3591933 

08/04/2016
ბრძანება # 22 

07/04/2016

სასტუმროს მომსახურების 

ხარჯი

29 მარტი-3 აპრილი; თურქი ინვესტორების 

სამუშაო ვიზიტი რეგიონის საინვესტიციო 

პოტენციალის გასაცნობად - 5 სტუმარი.

33
შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
11.04.2016 2887,53

ანგარიშ ფაქტურა #3591916  

08/04/2016
ბრძანება #22  

07/04/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

29 მარტი- 3 აპრილი; თურქი ინვესტორების 

სამუშაო ვიზიტი რეგიონის საინვესტიციო 

პოტენციალის გასაცნობად - 45 სტუმარი.

34
შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
11.04.2016 3032,27

ანგარიშ ფაქტურა #3591914 

08/04/2016
ბრძანება #21 

07/04/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

30-31 მარტი,  გაეროს მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი  - 40 პერსონა.

35 შპს   პორტო ფრანკო 11.04.2016 232,65
ანგარიშ ფაქტურა #3597914  

11/04/2016

ბრძანება #21 

07/04/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

30-31 მარტი; გაეროს მუდმივი 

წარმომადგენლების ვიზიტი  - 17 პერსონა .

36 შპს სუმბათა 20.04.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0232357416  15/04/2016

ხელშეკრულება 

#29  

15/03/2016

დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

37
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
21.04.2016 168

სასაქონლო ზედნადები 

#0232860401  19/04/2016
ხელშეკრულება 

#14 29.01.2016

მინერალური წყალი 

"ბორჯომი"-ს შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

38 შპს აქვა გეო 21.04.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #1823223  

19/04/2016

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

39 შპს აქვა გეო 21.04.2016 216
ანგარიშ ფაქტურა #1823226  

19/04/2016

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



40 შპს დიანა 27.04.2016 400
ანგარიშ ფაქტურა #3618658 

21/04/2016
ბრძანება #27 

22/04/2016

სასტუმროს მომსახურების 

ხარჯი

12-16 აპრილი; პოლონელი ექსპერტის  

სტუმრობა - 1 სტუმარი.

41 შ.პს. .,,ზარაფხანა" 03.05.2016 170,05
ანგარიშ ფაქტურა #5044474 

22/04/2016
ბრძანება #28 

22/04/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი

24-28 აპრილი; უკრაინაში დელეგაციის 

ვიზიტისას საჩუქრის გადაცემა.

42
შპს ,,პოლიგრაფ-

სერვისი,,
03.05.2016 60

სასაქონლო ზედნადები 

#0233745188 22/04/16

ბრძანება #28   

22/04/2016
ყუთები საჩუქრებისათვის.

24-28 აპრილი;  უკრაინაში დელეგაციის 

ვიზიტისას  საჩუქრების შეფუთვა.

43 შპს ზეარის 03.05.2016 1249,77
სასაქონლო ზედნადები 

#0233753356  22/04/2016

ბრძანება #28  

22/04/2016
სასმელების ნაკრების შეძენა

24-28 აპრილი;  უკრაინაში დელეგაციის 

ვიზიტისას საჩუქრის გადაცემა.

44 შპს სუმბათა 16.05.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0236729028  11/05/2016

ხელშეკრულება 

#29  

15/03/2016

დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

45 შპს აქვა გეო 16.05.2016 120
სასაქონლო ზედნადები 

#0236738621  11/05/2016

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

46 შპს აქვა გეო 19.05.2016 216
ანგარიშ ფაქტურა #1875765  

18/05/2016

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

47
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
19.05.2016 168

სასაქონლო ზედნადები 

#0237743075  17/05/2016
ხელშეკრულება 

#14 29.01.2016

მინერალური წყალი 

"ბორჯომი"-ს შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

48

სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

19.05.2016 448
სასაქონლონ ზედნადები 

#0327683082  16/05/2016

ბრძანება #29 

16/05/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ვიზიტი.

49
შპს ,,აჭარის 

სამხატვრო საწარმო,,
19.05.2016 34,5

სასაქონლო ზედნადები 

#0237671618  16/05/2016

ბრძანება #29 

16/05/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ვიზიტი.

50
შპს ,,პოლიგრაფ-

სერვისი,,
19.05.2016 70

სასაქონლო ზედნადები 

#0237687292 16/05/2016

ბრძანება #29 

16/05/2016
ყუთები საჩუქრებისათვის.

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

51
შპს მეღვინეობა 

ხარება
19.05.2016 826,2

სასაქონლო ზედნადები 

#0237727123 16/05/2016

ბრძანება #29  

16/05/2016

სტუმრებისათვის ღვინოების 

შეძენა.

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

52 შპს გეო-თურ 24.05.2016 3500
ანგარიშ ფაქტურა #3694220  

23/05/2016

ბრძანება # 31  

20.05.2016
სარესტორნო მომსახურეობა

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი (52 პერსონა).



53 შპს რეგალო 24.05.2016 100
სასაქონლო ზედნადები 

#0238639921  25/05/2016

ბრძანება #33  

20.05.2016

ჩალის ყუთი წნული 

საჩუქრების  გადასაცემად.

20 მაისი; საერთაშორისო ჰოლდინგის 

თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გასაცნობად. 

54
ი/მ მალხაზ 

ბაბუჩაიშვილი
24.05.2016 1900

მიღება-ჩაბარების აქტი 1  

17/05/2016

ბრძანება # 31  

20.05.2016

სატრანსპორტო მომსახურების 

და მგზავრობის ხარჯი 

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

55 შ.პ.ს ,,ალიკ" 24.05.2016 1086,8
ანგარიშ ფაქტურა #3694254  

23/05/2016

ბრძანება # 31  

20.05.2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი (25 პერსონა).

56 შპს საგა ფუდი 24.05.2016 418,77
ანგარიშ ფაქტურა #3694176  

23/05/2016

ბრძანება # 31  

20.05.2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი (10 პერსონა).

57 შპს თურსა 24.05.2016 16,8
სასაქონლო ზედნადები 

#0238631071  20/05/2016

ბრძანება #33  

20.05.2016

შესაფუთი პლასტმასის 

კონტეინერები საჩუქრების 

გადასაცემად.

20 მაისი;  საერთაშორისო ჰოლდინგის 

თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გასაცნობად. 

58 სს გუდვილი 24.05.2016 78,9
სასაქონლო ზედნადები 

#0238999911  23/05/2016

ხელშეკრულება 

#20  17.02.2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

59 შპს ბადაგი 24.05.2016 90,8
სასაქონლო ზედნადები 

#0238595178  20/05/2016

ბრძანება #33  

20.05.2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა

20 მაისი; საერთაშორისო ჰოლდინგის 

თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გასაცნობად. 

60

სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

27.05.2016 85
სასაქონლო ზედნადები 

#0238797932  21/05/2016

ბრძანება #36 

24.05.2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი

21-22 მაისი;  ყატარის სამეფო ოჯახის 

წარმომადგენლების ვიზიტი.

61
შპს მეღვინეობა 

ხარება
27.05.2016 234,09

სასაქონლო ზედნადები 

#0238803925  21/05/2016

ბრძანება #36 

24.05.2016
სასაჩუქრე ღვინის შეძენა

21-22 მაისი; ყატარის სამეფო ოჯახის 

წარმომადგენლების ვიზიტი.

62
შპს Wisher Enterprise 

GE
27.05.2016 500

ანგარიშ ფაქტურა #0418487  

25/05/2016

ბრძანება #35  

24.05.2016

სასტუმროს მომსახურების 

ხარჯი
თარჯიმანის სასტუმროს ხარჯი .

63 ი.მ. მალხაზ სამნიძე 27.05.2016 1126
მიღება-ჩაბარების აქტი 1  

14/05/2016

ბრძანება #31  

20.05.2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

12-16 მაისი; ქვემო სილეზიის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი (31 პერსონა).

64 შ.პს. .,,ზარაფხანა" 31.05.2016 470,25
ანგარიშ ფაქტურა #5868567  

27/05/2016

ბრძანება #39  

27/05/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

27-30 მაისის ჩათვლით მთავრობის 

თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი  ყაზახეთის 

რესპუბლიკაში .



65
შპს ,,აჭარის 

სამხატვრო საწარმო,,
31.05.2016 285

ანგარიშ ფაქტურა #3713624  

31/05/2016

ბრძანება #39  

27/05/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი

27-30 მაისის ჩათვლით მთავრობის 

თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი  ყაზახეთის 

რესპუბლიკაში.

66
ი/მ ავთანდილ 

ბოლქვაძე
31.05.2016 1100

სასაქონლო ზედნადები 

#0239568054  25/05/2016

ბრძანება #37  

25/05/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი

26 მაისი; ქალაქ სტამბოლის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი.

67
შპს ,,პოლიგრაფ-

სერვისი,,
31.05.2016 60

სასაქონლო ზედნადები 

#0239572401 25/05/2016

ბრძანება #37  

25/05/2016
ყუთები საჩუქრებისათვის.

26 მაისი;  ქალაქ სტამბოლის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი.

68
შპს გე ფლორა (საწყ. 

გარეშე)
31.05.2016 344

ანგარიშ ფაქტურა #3714267  

31/05/2016

ბრძანება #38   

27/05/2016

სტუმრებისათვის გადასაცემი 

ყვავილების თაიგულების 

შეძენა

26 მაისი;  ქალაქ სტამბოლის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი.

69 ი/მ მანანა ბოლქვაძე 31.05.2016 240
სასაქონლო ზედნადები 

#0239790936  27/05/2016

ბრძანება #39  

27/05/2016
სასჩუქრე ტკბილეულის შეძენა 

27-30 მაისის ჩათვლით მთავრობის 

თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი  ყაზახეთის 

რესპუბლიკაში

70 შპს სუმბათა 31.05.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0240336983  30/05/2016

ხელშეკრულება 

#29  15/03/2016
დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

71 შპს Batumi car tour 03.06.2016 400
მიღება-ჩაბარების აქტი 1  

01/06/2016

ბრძანება #41  

01/06/2016

სატრანსპორტო მომსახურების 

და მგზავრობის ხარჯი 

26 მაისი; ქალაქ სტამბოლის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი.

72
შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
03.06.2016 5480,78

ანგარიშ ფაქტურა #3731026  

03/06/2016

ბრძანება #41  

01/06/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

26 მაისი;  ქალაქ სტამბოლის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი 

(70 პერსონა).

73
ი/მ ავთანდილ 

ბოლქვაძე
03.06.2016 1200

სასაქონლო ზედნადები 

#0240862400  01/06/2016

ბრძანება # 40  

01/06/2016
სუვენირების შეძენა

1-2 ივნისი; სლოვაკეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი .

74
შპს გე ფლორა (საწყ. 

გარეშე)
03.06.2016 654

ანგარიშ ფაქტურა #3722179 

01/06/2016

ბრძანება # 40  

01/06/2016

სტუმრებისათვის გადასაცემი 

ყვავილების თაიგულების 

შეძენა

1-2 ივნისი; სლოვაკეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი .

75
შპს ,,პოლიგრაფ-

სერვისი,,
03.06.2016 70

სასაქონლო ზედნადები 

#0240855455 01/06/2016

ბრძანება # 40  

01/06/2016
ყუთები საჩუქრებისათვის.

1-2 ივნისი; სლოვაკეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი.



76 შპს აქვა გეო 07.06.2016 150
ანგარიშ ფაქტურა #1907823  

03/06/2016

ხელშეკრულება 

# 13 

22.01.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

77
შპს მეღვინეობა 

ხარება
09.06.2016 234,09

სასაქონლო ზედნადები 

#0241792150  06/06/2016

ბრძანება #47  

06/06/2016
სასაჩუქრე ღვინის შეძენა

08-10 ივნისი; მინისტრთა მე-8 კონფერენციის 

"გარემო ევროპისთვის" ღონისძიებების 

გამართვა.

78
ი/მ მალხაზ 

ბაბუჩაიშვილი
09.06.2016 700

მიღება-ჩაბარების აქტი 3  

08/06/2016

ბრძანება #48  

07/06/2016

სატრანსპორტო მომსახურების 

და მგზავრობის ხარჯი 

1-2 ივნისი; სლოვაკეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი.

79 შპს "გაგრა პლუსი" 09.06.2016 244,2
სასაქონლო ზედნადები 

#0241823656  06/06/2016

ბრძანება #47  

06/06/2016
სასაჩუქრე ღვინის შეძენა

08-10 ივნისი; მინისტრთა მე-8 კონფერენციის 

"გარემო ევროპისთვის" ღონისძიებების 

გამართვა.

80 შპს piazza management 09.06.2016 5308,05
ანგარიშ ფაქტურა #3747856  

09/06/2016

ბრძანება #48  

07/06/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

1-2 ივნისი; სლოვაკეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი  - 

65 პერსონა.

81 შპს piazza management 09.06.2016 289,3
ანგარიშ ფაქტურა #3747853  

09/06/2016

ბრძანება #46 

06/06/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

20 მაისი;  საერთაშორისო ჰოლდინგის 

თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი  - 6 პერსონა.

82
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
14.06.2016 168

სასაქონლო ზედნადები 

#0242332375  09/06/2016

ხელშეკრულება 

#14  29/01/2016
მინერალური წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

83
შპს ,,პოლიგრაფ-

სერვისი,,
16.06.2016 30

სასაქონლო ზედნადები 

#0242739061  10/06/2016

ბრძანება #50  

10/06/2016
ყუთები საჩუქრებისათვის.

10-14 ივნისი; მთავრობის თავმჯდომარის 

ნახიჩევანში სამუშაო ვიზიტი.

84
შპს მეღვინეობა 

ხარება
16.06.2016 55

სასაქონლო ზედნადები 

#0242734878

ბრძანება #50  

10/06/2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა

10-14 ივნისი; მთავრობის თავმჯდომარის 

ნახიჩევანში სამუშაო ვიზიტი.

85
ი/მ ავთანდილ 

ბოლქვაძე
16.06.2016 700

სასაქონლო ზედნადები 

#0242734377  10/06/2016

ბრძანება #50  

10/06/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

10-14 ივნისი; მთავრობის თავმჯდომარის 

ნახიჩევანში სამუშაო ვიზიტი.

86 შპს ზეარის 16.06.2016 480
სასაქონლო ზედნადები 

#0242740473  10/06/2016

ბრძანება #50  

10/06/2016

სასაჩუქრე სასმელების 

ნაკრების შეძენა

10-14 ივნისი; მთავრობის თავმჯდომარის 

ნახიჩევანში სამუშაო ვიზიტი.

87 შპს აქვა გეო 21.06.2016 140
სასაქონლო ზედნადები 

#0243938527  17/06/2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



88 შ.პ.ს. "გარდენ" 24.06.2016 1913,12
ანგარიშ ფაქტურა #3787195 

28/06/2016

ბრძანება #51  

21/06/2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

03 ივნისი; ქალაქ ართვინის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 22 პერსონა.

89
შპს ,,აჭარის 

სამხატვრო საწარმო,,
27.06.2016 210

სასაქონლო ზედნადები 

#0244742849 21/06/2016

ბრძანება #52  

21/06/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი

20-23 ივნისი; კორკის საგრაფოს (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად.

90 შ.პს. .,,ზარაფხანა" 27.06.2016 211,85
სასაქონლო ზედნადები 

#0244785201  21/06/2016

ბრძანება #52  

21/06/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

20-23 ივნისი; კორკის საგრაფო (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

ოფიციალური ვიზიტი თანმხლებ პირებთან 

ერთად.

91
შპს ,,პოლიგრაფ-

სერვისი,,
28.06.2016 57

სასაქონლო ზედნადები 

#0245505229  24/06/2016

ბრძანება #53  

24/06/2016

სტუმრებისათვის გადასაცემი 

საჩუქრების ყუთების შეძენა

24 ივნისი; ძიან სის პროვინციის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად.

92 შპს ზეარის 28.06.2016 280
სასაქონლო ზედნადები 

#0245501631 24/06/2016

ბრძანება #53  

24/06/2016

სასაჩუქრე სასმელების 

ნაკრების შეძენა

24 ივნისი; ძიან სის პროვინციის ვიცე 

გუბერნატორის ოფიციალური ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად.

93 შ.პს. .,,ზარაფხანა" 28.06.2016 208,05
სასაქონლო ზედნადები 

#0245480527  24/06/2016

ბრძანება #53  

24/06/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი 

24 ივნისი; ძიან სის პროვინციის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირისოფიციალური 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად.

94 შპს აქვა გეო 28.06.2016 216
სასაქონლო ზედნადები 

#0244987959 22/06/2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

95 შპს ტურინვესტი 05.07.2016 413
ანგარიშ ფაქტურა #3817089 

05/07/2016

ბრძანება #56  

04/07/2016
დარბაზის დაქირავების ხარჯი

24 ივნისი; ძიან სის პროვინციის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის  ოფიციალური 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად.

96
შპს აჭარული ღვინის 

სახლი
05.07.2016 1284,19

ანგარიშ ფაქტურა #3813967 

04/07/2016

ბრძანება #56  

04/07/2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

24 ივნისი; ძიან სის პროვინციის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად  - 20 

პერსონა.



97 შპს არგო მენეჯმენტი 05.07.2016 757,56
ანგარიშ ფაქტურა #3813049  

04/07/2016

ბრძანება #57   

04/07/2016

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

21 ივნისი;  კორკის საგრაფოს (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად.

98 შ.პ.ს. "გარდენ" 05.07.2016 429,44
ანგარიშ ფაქტურა #3813915  

04/07/2016

ბრძანება #57   

04/07/2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

20 ივნისი;  კორკის საგრაფოს (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 6 პერსონა.

99 შპს   პორტო ფრანკო 05.07.2016 58,85
ანგარიშ ფაქტურა #3817141  

05/07/2016

ბრძანება #57   

04/07/2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

22 ივნისი; კორკის საგრაფოს (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 5 პერსონა.

100 შპს piazza management 05.07.2016 354,75
ანგარიშ ფაქტურა #3818625  

06/07/2016

ბრძანება #57   

04/07/2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

22 ივნისი; კორკის საგრაფოს (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 6 პერსონა.

101 შპს piazza management 05.07.2016 693,55
ანგარიშ ფაქტურა #3818622  

06/07/2016

ბრძანება #57   

04/07/2016

მიღებისა და ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

21 ივნისი; კორკის საგრაფოს (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად - 9 პერსონა.

102 შპს Batumi car tour 05.07.2016 650
ანგარიშ ფაქტურა #3817414  

05/07/2016

ბრძანება #57   

04/07/2016

სატრანსპორტო მომსახურების 

და მგზავრობის ხარჯი 

20 -23 ივნისი; კორკის საგრაფოს (ირლანდია) 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი 

თანმხლებ პირებთან ერთად .

103 შპს სუმბათა 08.07.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0247763949  06/07/2016

ხელშეკრულება 

#29 15/03/2016
 დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

104
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
08.07.2016 168

სასაქონლო ზედნადები 

#0247359740 04/07/2016

ხელშეკრულება 

#14  29/01/2016

მინერალური 

წყალი"ბორჯომი"-ს შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

105 შპს აქვა გეო 08.07.2016 140
ანგარიშ ფაქტურა #1958932 

04/07/2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

106 სს გუდვილი 08.07.2016 205,2
ანგარიშ ფაქტურა #6943318 

04/07/2016

ბრძანება #58  

04/07/2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა

5 ივლისი; მუსულმანთა დღესასწაულის 

აღსანიშნავად  ტკბილეულის შეძენა.

107 შპს აქვა გეო 21.07.2016 216
ანგარიშ ფაქტურა #1980666  

18/07/2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



108 შპს აქვა გეო 21.07.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #1975870  

14/07/2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

109 შპს სუმბათა 27.07.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0251058786  22/07/2016

ხელშეკრულება 

#29 15/03/2016
 დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

110 შპს აქვა გეო 27.07.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #1988815  

26/07/2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

111 სს გუდვილი 27.07.2016 140,75
ანგარიშ ფაქტურა #7525334  

22/07/2016

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

112 სს გუდვილი 27.07.2016 37,9
ანგარიშ ფაქტურა #7519097  

22/07/2016

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

113
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
27.07.2016 252

სასაქონლო ზედნადები 

#0251672684 26/07/2016

ხელშეკრულება 

#14 29/01/2016

მინერალური 

წყალი"ბორჯომი"-ს შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

114
შპს ღვინის ოთახი 

ბათუმი
01.08.2016 120

სასაქონლო ზედნადები 

#0252245604 28/07/2016

ბრძანება #62 

28/07/16
სასაჩუქრე ღვინის შეძენა

28-29 ივლისი; მაჰათმა განდის ფონდის 

წარმომადგენლების ვიზიტი ფონდის 

პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით.

115 შპს piazza management 10.08.2016 420,97
ანგარიშ ფაქტურა #3909113 

08/08/16

ბრძანება #65 

05/08/16
სარესტორნო მომსახურეობა

28-29 ივლისი;   მაჰათმა განდის ფონდის 

წარმომადგენლების ვიზიტი ფონდის 

პრეზიდენტის  ხელმძღვანელობით - 12 

პერსონა.

116 შპს სექტორი 10.08.2016 526,35
ანგარიშ ფაქტურა #1955339 

08/08/16

ბრძანება #65 

05/08/16
სარესტორნო მომსახურეობა

28-29 ივლისი; მაჰათმა განდის ფონდის 

წარმომადგენლების ვიზიტი ფონდის 

პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით - 16 

პერსონა.

117 სს გუდვილი 10.08.2016 134,1
სასაქონლო ზედნადები 

#0253441556 03/08/2016

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

118 შპს სუმბათა 12.08.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0254759671 10/08/16

ხელშეკრულება 

#29 15/03/2016
 დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

119 შპს აქვა გეო 12.08.2016 120
სასაქონლო ზედნადები 

#0254312555  08/08/16

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



120 შპს აქვა გეო 12.08.2016 216
სასაქონლო ზედნადები 

#0254748063  10/08/16

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

121 სს გუდვილი 12.08.2016 91,8
სასაქონლო ზედნადები 

#0254571158   09/08/16

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სხვადასხვა სახის 

ტკბილეულის შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

122 შპს ბადაგი 15.08.2016 60
სასაქონლო ზედნადები 

#0254785220 10/08/16

ბრძანება #67 

10/08/16

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა 

10 აგვისტო; შეხვედრა ირანის გენერალურ 

კონსულთან.

123

აჭარის მდგრადი 

განვითარების 

ასოციაცია

15.08.2016 74
სასაქონლო ზედნადები 

#0254811692 10/08/16

ბრძანება #67 

10/08/16

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა 

10 აგვისტო;  შეხვედრა ირანის გენერალურ 

კონსულთან.

124 სს გუდვილი 16.08.2016 102,35
სასაქონლო ზედნადები 

#0252108396 27/07/16

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა 
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

125 შპს რეგალო 18.08.2016 55
სასაქონლო ზედნადები 

#0255194882  12/08/16

ბრძანება #68 

12/08/16
სასაჩუქრე კალათის შეძენა

ბელორუსიის რესპუბლიკის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ვიზიტი.

126 შპს გრიინ ინვესტი 18.08.2016 235,07
ანგარიშ ფაქტურა #3928840 

16/08/16

ბრძანება #69  

12/08/16
სარესტორნო მომსახურეობა

09 აგვისტო;  კომპანია "ჰუალინგ ჯგუფი"-ს 

პრეზიდენტის ვიზიტი  თანმხლებ პირებთან 

ერთად - 6 პერსონა.

127 შპს აქვა გეო 23.08.2016 140
სასაქონლო ზედნადები 

#0256191384 18/07/16

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

128 სს გუდვილი 23.08.2016 41,5
სასაქონლო ზედნადები 

#0256551663 19/08/16

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა 
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

129 სს გუდვილი 23.08.2016 59,15
სასაქონლო ზედნადები 

#0256551663 19/08/16

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა 
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

130 შპს მეგრულ-ლაზური 23.08.2016 1000
ანგარიშ ფაქტურა #3935664  

20/08/16

ბრძანება #73 

19/08/16
სარესტორნო მომსახურეობა

16-20 აგვისტო; მალოპოლსკაიას რეგიონის 

დელეგაციას ვიზიტი - 13 პერსონა.

131 სს გუდვილი 23.08.2016 78,95
სასაქონლო ზედნადები 

#0256551663 19/08/16

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა 
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

132
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
26.08.2016 252

სასაქონლო ზედნადები 

#0257533755 25/08/16

ხელშეკრულება 

#14 29/01/2016
მინერალური წყლის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

133 ი/მ ნაზი აბუსელიძე 26.08.2016 60
სასაქონლო ზედნადები 

#0257056382  22/08/16

ბრძანება #75  

22/08/16
ყვავილების თაიგული

ესტრადის მომღერალ - ნანი ბრეგვაძის 

საღამოსთან დაკავშირებით ყვავილების 

თაიგულის შეძენა.

134 შპს გე ფლორა 30.08.2016 80
სასაქონლო ზედნადები 

#0257640265  25/08/16

ბრძანება #77 

25/08/16
ყვავილების თაიგული

ლიანა ისაკაძის კონცერტთან დაკავშირებით 

ყვავილების თაიგულის შეძენა.



135 შპს აქვა გეო 30.08.2016 216
სასაქონლო ზედნადები 

#0257748652  26/08/16

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

136 სს გუდვილი 02.09.2016 78,15
სასაქონლო ზედნადები 

#0258342861  29/08/16

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სასაჩუქრე ტკბილეულის 

შეძენა 
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

137 შპს "აქვა გეო" 07.09.2016 120
ანგარიშ ფაქტურა #2045846 

02/09/2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

138 შპს გე ფლორა 07.09.2016 60

სასაქონლო ზედნადები #: 

0259599402; თარიღი: 

05.09.2016

ბრძანება #79  

05/09/2016

 სტუმრებისათვის გადასაცემი 

ყვავილების თაიგულების 

შეძენა

,,ბათუმობა 2016"-თან დაკავშირებით 

ყვავილების თაიგულების შეძენა.

139 სს გუდვილი 08.09.2016 111,3
ანგარიშფაქტურა #: 8598931; 

თარიღი: 01.09.2016

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

140
შპს აჭარული ღვინის 

სახლი 
08.09.2016 1043,68

ანგარიშფაქტურა #: 3992315; 

თარიღი: 07.09.2016

ბრძანება #78  

05/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

20 აგვისტო;  სამუშაო ვიზიტით თურქეთ-

საქართველოს ბიზნეს საბჭოს 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრები - 13 პერსონა.

141 შპს გე ფლორა 16.09.2016 60

სასაქონლო ზედნადები #: 

0261263163; თარიღი: 

13.09.2016

ბრძანება #83  

13/09/2017

 სტუმრებისათვის გადასაცემი 

ყვავილების თაიგულების 

შეძენა

12-16 სექტემბერი; საერთაშორისო საზღვაო 

კონფერენცია GIMF 2016 ვიზიტით 

იმყოფებოდა საერთაშორისო საზღვაო 

ორგანიზაციის გენერალური მდივანი.

142  სს გუდვილი 20.09.2016 4,45

სასაქონლო ზედნადები #: 

0260276747; თარიღი: 

08.09.2016

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

143  სს გუდვილი 20.09.2016 50,05

სასაქონლო ზედნადები #: 

0260276747; თარიღი: 

08.09.2016

ხელშეკრულება 

#20 17/02/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

144 შპს სუმბათა 20.09.2016 21

სასაქონლო ზედნადები #: 

0261207293; თარიღი: 

13.09.2016

ხელშეკრულება 

#29 15/03/2017
სტუმრებისათვის  ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

145  სს გუდვილი 20.09.2016 84,15

სასაქონლო ზედნადები #: 

0260276747; თარიღი: 

08.09.2016

ხელშეკრულება 

#74 18/08/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

146 შპს ორანიე ლეუ 20.09.2016 721,5

სასაქონლო ზედნადები #: 

0261802756; თარიღი: 

15.09.2016

ბრძანება #85 

15/09/2016

ბანერები, ბეიჯები,მაგიდის 

ნომრები და პროგრამები 

სამიტზე მოწვეული 

სტუმრებისათვის

15-16 სექტემბერი;  ევროპის რეგიონთა 

ასამბლეის შავი ზღვის სამიტი.

147
შპს ფავორიტი 

ედვერთისმენთ
20.09.2016 810

სასაქონლო ზედნადები #: 

0261500593; თარიღი: 

14.09.2016

ბრძანება #84  

14/09/2016

 სასაჩუქრე კალმების შეძენა 

სამიტზე მოწვეული 

სტუმრებისათვის

15-16 სექტემბერი; ევროპის რეგიონთა 

ასამბლეის შავი ზღვის სამიტი.



148 შპს "აქვა გეო" 21.09.2016 100

სასაქონლო ზედნადები #: 

0261117865; თარიღი: 

13.09.2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

149

სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

26.09.2016 178

სასაქონლო ზედნადები #: 

0262005478; თარიღი: 

16.09.2016

ბრძანება #86  

16/09/2016

საჩუქრად გადასაცემი 

სუვენირების შეძენა

16 სექტემბერი; მთავრობის თავმჯდომარის 

შეხვედრა რეგიონთა ასამბლეის 

პრეზიდენტთან.

150 შპს საგა ფუდი 26.09.2016 387,42
ანგარიშფაქტურა #: 4023201; 

თარიღი: 23.09.2016

ბრძანება #90 

21/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

17 სექტემბერი;  აშშ საგანგებო და 

სრულეფლებიანი ელჩი საქართველოში 

ვიზიტი  - 4 პერსონა.

151 შპს საგა ფუდი 26.09.2016 141,24
ანგარიშფაქტურა #: 4023189; 

თარიღი: 23.09.2016

ბრძანება #92  

21/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

11 სექტემბერი;  საერთაშორისო საზღვაო 

ორგანიზაციის გენერალური მდივანის 

ვიზიტი - 3 პერსონა

152
ი/მ ავთანდილ 

ბოლქვაძე
26.09.2016 130

სასაქონლო ზედნადები #: 

0262017947; თარიღი: 

16.09.2016

ბრძანება #88  

16/09/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი

17 სექტემბერი; მთავრობის თავმჯდომარის 

შეხვედრა საქართველოში აშშ სრულუფლებიან 

ელჩთან.

153
ი/მ ავთანდილ 

ბოლქვაძე
26.09.2016 110

სასაქონლო ზედნადები #: 

0262017483; თარიღი: 

16.09.2016

ბრძანება #87  

16/09/2016

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების ხარჯი

16 სექტემბერი;  მთავრობის თავმჯდომარის 

შეხვედრა საქართველოში გერმანიის 

საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან .

154 შპს პროგრეს გრუპ 26.09.2016 80
სასაქონლო ზედნადები #: 

026444557; თარიღი: 19.09.2016

ბრძანება #89  

19/09/2016
ყვავილების თაიგული

17-22 სექტემბერი; საერთაშორისო კლასიკური 

მუსიკის ფესტივალი .

155 შპს გრიინ ინვესტ 26.09.2016 612,48
ანგარიშფაქტურა #: 4023103; 

თარიღი: 23.09.2016

ბრძანება #93  

21/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

9 სექტემბერი; ბათუმის კლასიკური მუსიკის 

საერთაშორისო ფესტივალის დაამაარსებელი  

თანმხლებ პირებთან ერთად - 7 პერსონა.

156
შპს ატმ - ანბანის 

კოშკის მენეჯმენტი
26.09.2016 1258,95

ანგარიშფაქტურა #: 2811429; 

თარიღი: 23.09.2016

ბრძანება #91  

21/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

10 სექტემბერი; საერთაშორისო კონფერენცია 

კონსტიტუციური კონტროლის მიღწევები და 

გამოწვევები საქართველოსა და აღმოსავლეთ 

ევროპაში - 12 სტუმარი.

157 შპს გრიინ ინვესტ 26.09.2016 1448,48
ანგარიშფაქტურა #: 4023021; 

თარიღი: 23.09.2016

ბრძანება #92  

21/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

11 სექტემბერი;  საერთაშორისო საზღვაო 

ორგანიზაციის გენერალური მდივანის 

ვიზიტი - 16 პერსონა.



158
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი 
27.09.2016 252

სასაქონლო ზედნადები #: 

0263225621; თარიღი: 

23.09.2016

ხელშეკრულება 

#14 29/01/2016

მინერალური 

წყალი"ბორჯომი"-ს შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

159 შპს "აქვა გეო" 27.09.2016 100

სასაქონლო ზედნადები #: 

0263315932; თარიღი: 

23.09.2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

160 შპს "აქვა გეო" 27.09.2016 108

სასაქონლო ზედნადები #: 

0263315834; თარიღი: 

23.09.2016

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

161 სს გუდვილი 28.09.2016 127

სასაქონლო ზედნადები #: 

0262436859; თარიღი: 

19.09.2016

ხელშეკრულება 

#74 18/08/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

162 სს გუდვილი 28.09.2016 35,55

სასაქონლო ზედნადები #: 

0262022738; თარიღი: 

16.09.2016

ხელშეკრულება 

#74 18/08/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

163  სს გუდვილი 28.09.2016 155

სასაქონლო ზედნადები #: 

0262022738; თარიღი: 

16.09.2016

ხელშეკრულება 

#81 07/09/2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

164 შპს საგა ფუდი 29.09.2016 422,95
ანგარიშფაქტურა #: 4033352; 

თარიღი: 29.09.2016

ბრძანება #94  

28/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

16 სექტემბერი; გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკის ელჩის ვიზიტი  თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 6 პერსონა.

165  შპს არგო მენეჯმენტი 29.09.2016 12508
ანგარიშფაქტურა #: 4033972; 

თარიღი: 29.09.2016

ბრძანება #95 

28/09/2016

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

15-16 სექტემბერი; ევროპის რეგიონთა 

ასამბლეის შავი ზღვის სამიტი.

166 შპს ვესტ სერვისი 29.09.2016 1774,72
ანგარიშფაქტურა #: 2903675; 

თარიღი: 29.09.2016

ბრძანება #95 

28/09/2016

საკონფერენციო დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი

15-16 სექტემბერი; ევროპის რეგიონთა 

ასამბლეის შავი ზღვის სამიტი.

167 სს მეტრო ჯორჯია 29.09.2016 700
ანგარიშფაქტურა #: 4033349; 

თარიღი: 29.09.2016

ბრძანება #95 

28/09/2016
სატრანსპორტო მომსახურეობა

15-16 სექტემბერი;  ევროპის რეგიონთა 

ასამბლეის შავი ზღვის სამიტი.

168
შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
29.09.2016 4599,76

ანგარიშფაქტურა #: 4033468; 

თარიღი: 29.09.2016

ბრძანება #95 

28/09/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

15-16 სექტემბერი; ევროპის რეგიონთა 

ასამბლეის შავი ზღვის სამიტი (70 პერსონა).

169 შპს "გრინ ინვესტ" 06.10.2016 177
ანგარიშ ფაქტურა #4063022  

05/10/2016

ბრძანება #97  

05/10/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

28 სექტემბერი; კომპანია "სოკარი"-ს 

პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 35 პერსონა



170
შპს ატმ - ანბანის 

კოშკის მენეჯმენტი
07.10.2016 3237,3

ანგარიშ ფაქტურა #3136736  

06/10/16

ბრძანება #97  

05/10/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

28 სექტემბერი; კომპანია "სოკარი"-ს 

პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 35 პერსონა.

171 შპს "აქვა გეო" 07.10.2016 120
სასაქონლო ზედნადები 

#0265803434  06/10/16

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

172 შპს "აქვა გეო" 07.10.2016 108
სასაქონლო ზედნადები 

#0265112566  03/10/16

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

173 შპს საგა ფუდი 12.10.2016 712,69
ანგარიშ ფაქტურა #4076058 

12/10/16

ბრძანება #98 

07/10/16
სარესტორნო მომსახურეობა

01 ოქტომბერი; "პრინცეს ჯგუფის" 

დამფუძნებელის ვიზიტი, თანმხლებ  

პირებთან ერთად  - 10 პერსონა.

174 შპს ზეარის 20.10.2016 480
ანგარიშ ფაქტურა #3232502 

11/10/2016

ბრძანება #99  

11/10/17

სასაჩუქრე სასმელების 

ნაკრების შეძენა

12ოქტომბერი; ვიზიტით მყოფი აშშ სამხედრო 

გემის მაღალი რანგის სტუმრებისათვის 

საჩუქრების გადაცემასთან დაკავშირებით;

175 შპს კახაბერი 240 20.10.2016 240
სასაქონლო ზედნადები 

#445411224  11/10/16

ბრძანება #99  

11/10/17
სუვენირის შეძენა

12ოქტომბერი;   ვიზიტით მყოფი აშშ 

სამხედრო გემის მაღალი რანგის 

სტუმრებისათვის საჩუქრების გადაცემასთან 

დაკავშირებით;

176 შპს საგა ფუდი 25.10.2016 1367,19
ანგარიშ ფაქტურა #4095788  

24/10/16

ბრძანება #104  

21/10/18
სარესტორნო მომსახურეობა

12-15 ოქტომბერი;   აშშ სამხედრო გემის  

ვიზიტი - 20 პერსონა.

177 შპს საგა ფუდი 25.10.2016 158,7
ანგარიშ ფაქტურა #4096319  

24/10/16

ბრძანება #105  

21/10/16
სარესტორნო მომსახურეობა

15 ოქტომბერი;  საფრანგეთის თავდაცვის 

ატაშეს საქართველოში ვიცე პოლკოვნიკი 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 4 

პერსონა.

178 სს გუდვილი 27.10.2016 95,95
სასაქონლო ზედნადები 

#0269590450  26/10/16

ხელშეკრულება 

#81 07/09/2016

სხვადასხვა პროდუქტების 

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

179 შპს სუმბათა 27.10.2016 21
სასაქონლო ზედნადები 

#0269551943  26/10/16

ხელშეკრულება 

#29 15/03/16
დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

180 შპს აიდიეს ბორჯომი 27.10.2016 168
სასაქონლო ზედნადები 

#0269451320 26/10/16

ხელშეკრულება 

#14 29/01/16

მინერალური წყალი ბორჯომის  

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



181 შპს "აქვა გეო" 27.10.2016 216
სასაქონლო ზედნადები 

#0269459688  26/10/16

ხელშეკრულება 

#13 22/01/2016
წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

182 შპს საგა ფუდი 08.11.2016 169,95
ანგარიშფაქტურა #: 4135363; 

თარიღი: 07.11.2016

ბრძანება #108  

03/11/16
სარესტორნო მომსახურეობა

17-20 ოქტომბერი;  საფრანგეთის ეროვნული 

სამხედრო ფლოტის ხომალდის -  ,,PREMIER 

MAITRE LHER" შემოსავლასთან დაკავშირებით  

საფრანგეთის ელჩის ვიზიტი  (3 პერსონა).

183 შპს შპს და ვინჩი 10.11.2016 790

სასაქონლო ზედნადები #: 

0272086134; თარიღი: 

08.11.2016

ბრძანება #109  

08/11/16
სუვენირის შეძენის ხარჯი 

8 ნოემბერი;  აზერბაიჯანის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ოფიციალური 

ვიზიტი. 

184 შპს შპს გრიინ ინვესტ 16.11.2016 179,96
ანგარიშფაქტურა #: 4154615; 

თარიღი: 15.11.2016

ბრძანება #110  

11/11/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

15-23 ოქტომბერი; ბათუმში გაცვლითი 

პროგრამით იმყოფებოდა ნორჩ 

ფეხბურთელთა გუნდის "ბაბელსბერგი 03"-ის 

მწვრთნელი და ბრანდენბურგი-საქართველოს 

საზოგად. თავმჯდ.  გაიმართა ტრადიციული 

რიგით-4 ტურნირი ბათუმის თასზე - 3 

პერსონა.

185
შპს შპს ატმ - ანბანის 

კოშკის მენეჯმენტი
24.11.2016 266,2

ანგარიშფაქტურა #: 4082689; 

თარიღი: 22.11.2016

ბრძანება #114 

18/11/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

5 ნოემბერი; აზერბაიჯანის მთავრობის 

წევრების ოფიციალური ვიზიტი (5 პერსონა). 

186 შპს სუმბათა 29.11.2016 22

სასაქონლო ზედნადები #: 

0274618052; თარიღი: 

22.11.2016

ხელშეკრულება 

#29 15/03/16
დაფქვეული ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

187  შპს შპს გრიინ ინვესტ 30.11.2016 427,9
ანგარიშფაქტურა #: 4177190; 

თარიღი: 29.11.2016

ბრძანება #120  

28/11/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

24 ნოემბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ს 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად - 6 

პერსონა.

188

სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

30.11.2016 80

სასაქონლო ზედნადები #: 

0275074098; თარიღი: 

24.11.2016

ბრძანება #119 

24/11/2016
სუვენირის შეძენის  ხარჯი

25 ნოემბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის 

ვიზიტი.



189 შპს აიდიეს ბორჯომი 30.11.2016 168

სასაქონლო ზედნადები #: 

0275458042; თარიღი: 

28.11.2016

ხელშეკრულება 

#14 29/01/16

მინერალური წყალი ბორჯომის  

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

190 შპს აქვა გეო 02.12.2016 216
ანგარიშფაქტურა #: 2162762; 

თარიღი: 28.11.2016

ხელშეკრულება 

#: 97; თარიღი: 

18.10.2016

წყალი სნოს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

191 სს გუდვილი 02.12.2016 149,05
ანგარიშფაქტურა #: 1025531; 

თარიღი: 01.12.2016

ხელშეკრულება 

#: 81; თარიღი: 

07.09.2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

192
ი/მ ლიანა 

კასპელაშვილი
07.01.2016 60

სასაქონლო ზედნადები #: 

0276349769; თარიღი: 

01.12.2016

ბრძანება #123  

01/12/2016
სუვენირის შეძენის  ხარჯი

30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი;  ლიტვის 

რესპუბლიკის ელჩის ვიზიტი  თანმხლებ 

პირებთან ერთად .

193
შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
07.01.2016 424,38

ანგარიშფაქტურა #: 4205480; 

თარიღი: 06.12.2016

ბრძანება #124  

02/12/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

30 ნოემბერი- 1 დეკემბერი; ლიტვის 

რესპუბლიკის ელჩის ვიზიტი  თანმხლებ 

პირებთან ერთად - 7 პერსონა.

194

სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

19.12.2016 1285

სასაქონლო ზედნადები #: 

0278632034; თარიღი: 

14.12.2016

ბრძანება #125  

14/12/2016
სუვენირის შეძენის  ხარჯი

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

195
შპს აჭარული ღვინის 

სახლი
19.12.2016 3200

სასაქონლო ზედნადები #: 

0278617418; თარიღი: 

14.12.2016

ბრძანება #125  

14/12/2016

საჩუქრად გადასაცემი 

ღვინოების შეძენა

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

196
ფ/პ ვლადიმერ 

შარაშიძე
20.12.2016 950

მიღება-ჩაბარების აქტი #: 1; 

თარიღი: 14.12.2016

ბრძანება #125  

14/12/2016
ნახატების შეძენა

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

197  შპს ტურინვესტი 23.12.2016 302
ანგარიშფაქტურა #: 4229949; 

თარიღი: 20.12.2016

ბრძანება #127  

20/12/2016
სარესტორნო მომსახურეობა

14-15 დეკემბერი; გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების სამხრეთ 

კავკასიაში თვითმმართველობის პროგრამის 

ხელმძღვანელის ვიზიტი თანმხლებ პირებთან 

ერთად - 3 პერსონა.

198  სს გუდვილი 26.12.2016 204,85

სასაქონლო ზედნადები #: 

0279869214; თარიღი: 

21.12.2016

ხელშეკრულება 

#: 81; თარიღი: 

07.09.2016

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.



199 შპს აქვა გეო 27.12.2016 96

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280181815; თარიღი: 

23.12.2016

ხელშეკრულება 

#: 13; თარიღი: 

22.01.2016

წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

200 შპს აქვა გეო 27.12.2016 264

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280181815; თარიღი: 

23.12.2016

ხელშეკრულება 

#: 97; თარიღი: 

18.10.2016

წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

201
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
27.12.2016 336

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280185065; თარიღი: 

23.12.2016

ხელშეკრულება 

#: 14; თარიღი: 

29.01.2016

წყალი "ბორჯომი"-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

202
შპს "ADJARIAN 

TOBACCO"
27.12.2016 800

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280043967; თარიღი: 

22.12.2016

ბრძანება #129 

22/12/2016

სტუმრებისათვის გადასაცემი 

ქართული წარმოების 

სიგარების შეძენა.

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

203

ა(ა)იპ აჭარის 

მდგრადი 

განვითარების 

ასოციაცია

27.12.2016 1050

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280162886; თარიღი: 

22.12.2016

ბრძანება #129 

22/12/2016

 სტუმრებისათვის თაფლის 

შეძენა.

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

204

შპს კახური 

ტრადიციული 

მეღვინეობა-აგრო-

ქედა 

27.12.2016 565

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280084844; თარიღი: 

22.12.2016

ბრძანება #129 

22/12/2016

სტუმრებისათვის ჯემებისა და 

მურაბების შეძენა.

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

205

შპს კახური 

ტრადიციული 

მეღვინეობა

27.12.2016 3844,2

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280082620; თარიღი: 

22.12.2016

ბრძანება #129 

22/12/2016

სტუმრებისათვის ღვინოების 

შეძენა.

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

206 შპს სუმბათა 27.12.2016 46

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280740547; თარიღი: 

26.12.2016

ხელშეკრულება 

#: 29; თარიღი: 

15.03.2016

სტუმრებისათვის  ყავის შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი.

207 შპს ორანიე ლეუ 28.12.2016 1375

სასაქონლო ზედნადები #: 

0280946211; თარიღი: 

27.12.2016

ბრძანება #131  

27/12/2016

კონფერენციაზე მოწვეული 

სტუმრებისათვის.

ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის და 2017 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებებისათვის 

სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

208  სს გუდვილი 28.12.2016 805,75

სასაქონლო ზედნადები #: 

0281225365; თარიღი: 

28.12.2016

ბრძანება #132  

28/12/2016

სხვადასხვა სახის 

ტკბილეულის შეძენა 

სტუმრებისათვის

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და 

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ახალი წლის 

მისალოცი სასაჩუქრე კალათები.

სულ: 121627,7




