
№ მიმღები თარიღი თანხა მოთხოვნის საფუძველი
დამატებითი 

დოკუმენტი
გაწეული მომსახურება შინაარსი

1 შპს "იალჩინ მარკეტი" 18.01.2017 144,4
სასაქონლო ზედნადები 

#0283241940  13/01/2017
26505

სასაჩუქრე კალათების 

შეძენა

ფერიის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებისათვის 

ახალი წლის მილოცვა

2 შპს "გრინ ინვესტი" 24.01.2017 885,72
ანგარიშ ფაქტურა #4284736  

17/01/2017
ბრძანება #134 

29/12/2016

სარესტორნო 

მომსახურება

29 დეკემბერი; ართვინის გუბერნიის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირების ოფიციალური 

ვიზიტი (10 პერსონა)

5  შპს გეო-თურ 07.02.2017 2353,01

ანგარიშფაქტურა #: 

4325818; თარიღი: 

07.02.2017

ბრძანება #4  

27/01/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

20 იანვარი; რიზეს გუბერნიის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ოფიციალური ვიზიტი  (35 

პერსონა)

6 სს გუდვილი 27.02.2017 59,4

სასაქონლო ზედნადები #: 

0289001020; თარიღი: 

17.02.2017

ხელშეკრულებ

ა #12  

13/02/17

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

7
 შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
27.02.2017 168

სასაქონლო ზედნადები #: 

0289048123; თარიღი: 

17.02.2017

ხელშეკრულებ

ა #13  

13/02/17

წყალი "ბორჯომი"-ს 

შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

8
 შპს სახელოვნებო 

სტუდია სამება
16.03.2017 7822,5

სასაქონლო ზედნადები 

#0293693051  15.03.2017
ბრძანება #9  

15/03/2017

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების 

ხარჯი  

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დაგეგმილი 

ღონისძიებებისა და ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის სასაჩუქრე სუვენირების შეძენა

9
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
17.03.2017 168

სასაქონლო ზედნადები 

#0293348831  14.03.2017

ხელსეკრულებ

ა #13  

13/02/17

წყალი "ბორჯომი"-ს 

შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

10 შპს აქვა გეო 27.03.2017 216
სასაქონლო ზედნადები 

#0293341465   14.03.2017

ხელშეკრულებ

ა #23 

13.03.2017

წყალი "სნო'-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

11 სს გუდვილი 28.03.2017 215,3
ანგარიშფაქტურა #3809868 

27.03.2017

ხელშეკრულებ

ა #12  

13/02/17

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

12
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
06.04.2017 252

სასაქონლო ზედნადები # 

0297372656 04/04/17

ხელშეკრულებ

ა # 13  

13.02.2017

წყალი "ბორჯომი"-ს 

შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მიერ გაწეული  წარმომადგენლობითი ხარჯი - 2017 წელი



13
შპს ატმ - ანბანის 

კოშკის მენეჯმენტი
12.04.2017 1456,07

ანგარიშფაქტურა  #4452160 

06.04.2017

ბრძანება #: 

11; თარიღი: 

04.04.2017

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

30 მარტი; თურქული კომპანია Belen insaat A.S. -ის 

დელეგაციის ვიზიტი რეგიონის საინვესტიციო 

პოტენციალთან გასაცნობად (15 პერსონა)

14 შპს აქვა გეო 20.04.2017 216

ანგარიშფაქტურა #: 

2350495; თარიღი: 

18.04.2017

ხელშეკრულებ

ა #23 

13.03.2017

წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

15 შპს ბადაგი 27.04.2017 105
ანგარიშ ფაქტურა # 

7330761 25/04/17
ბრძანება #13 

25.04.2017

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

30 აპრილიდან 1 მაისამდე: გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციაში მუდმივი წარმომადგენლების 

ვიზიტი

16 შპს საგა ფუდი 27.04.2017 591,69
ანგარიშფაქტურა #4491576  

26.04.2017
ბრძანება #12  

25.04.2017

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

21 აპრილი; ისრაელის სახელმწიფოს მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი (6 პერსონა)

17 შპს piazza management 04.05.2017 224

ანგარიშფაქტურა #: 

4521727; თარიღი: 

04.05.2017

ბრძანება # 14 

1/05/17
სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი

20/22 აპრილი;  ქვემო სილეზიის სავოევოდოს 

დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი. 

18 შ.პს. .,,ზარაფხანა" 10.05.2017 580,45

სასაქონლო ზედნადები #: 

0303285156; თარიღი: 

05.05.2017

ბრძანება #18 

05/05/17

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების 

ხარჯი 

5-7 მაისი; ნახიჭევანის ა.რ. მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ოფიციალური ვიზიტი.

19
შპს "მეგრულ-ლაზური 

2"
10.05.2017 1936,22

ანგარიშფაქტურა #: 

4531043; თარიღი: 

08.05.2017

ბრძანება #20 

05/05/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

30 აპრილიდან 1 მაისის ჩათვლით: გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციაში მუდმივი 

წარმომადგენლების ოფიციალური ვიზიტი (22 

პერსონა).

20
შპს ატმ - ანბანის 

კოშკის მენეჯმენტი
10.05.2017 233,2

ანგარიშფაქტურა #: 

4531083; თარიღი: 

08.05.2017

ბრძანება #19 

05/05/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

28 აპრილი; არაბთა გაერთიანებული საემიროების 

''არაბთა გაერთიანებული საემიროების ბანკი"-ს 

დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი საინვესტიციო 

პოტენციალის გაცნობის მიზნით (7 პერსონა)

21 შპს შპს ბადაგი 10.05.2017 62

სასაქონლო ზედნადები #: 

0303328944; თარიღი: 

05.05.2017

ბრძანება #18 

05/05/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

5-7 მაისი; ნახიჭევანის ა.რ. მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ოფიციალური ვიზიტი.

22 შპს რეგალო 10.05.2017 50

სასაქონლო ზედნადები #: 

0303334815; თარიღი: 

05.05.2017

ბრძანება #18 

05/05/17

სასაჩუქრე მოწნული 

კალათა.

5-7 მაისი; ნახიჭევანის ა.რ. მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ოფიციალური ვიზიტი.



23 შპს "აჭარა-ტური" 10.05.2017 2895,7

ანგარიშფაქტურა #: 

4531301; თარიღი: 

08.05.2017

ბრძანება #19 

05/05/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

28 აპრილი; არაბთა გაერთიანებული საემიროების 

''არაბთა გაერთიანებული საემიროების ბანკი"-ს 

დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი საინვესტიციო 

პოტენციალის გაცნობის მიზნით (22 პერსონა).

24
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
15.05.2017 42

სასაქონლო ზედნადები #: 

0304116069; თარიღი: 

10.05.2017

ხელშეკრულებ

ა #13 

13.02.2017

წყალი "ბორჯომი"-ს 

შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

25 შპს ბადაგი 16.05.2017 252

ანგარიშფაქტურა #: 

0304265637; თარიღი: 

11.05.2017

ბრძანება #21 

08/05/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

6-10 მაისი; სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

26
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
16.05.2017 210

ანგარიშფაქტურა #: 

7755382; თარიღი: 

10.05.2017

ხელშეკრულებ

ა #13 

13.02.2017

წყალი "ბორჯომი"-ს 

შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

27 შპს ღვინის ქუჩა 19.05.2017 1848,62

ანგარიშფაქტურა #: 

7888271; თარიღი: 

18.05.2017

ბრძანება #13 

18/05/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

11 მაისი; თბილისი; პოლონეთის დელეგაციისა და 

აჭარის ა.რ. მთავრობის წევრების ოფიციალური 

შეხვედრა (25 პერსონა);

28 შპს აქვა გეო 22.05.2017 576

ანგარიშფაქტურა #: 

4558833; თარიღი: 

22.05.2017

ხელშეკრულებ

ა #2 

13.03.2017

წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

29 შპს piazza management 23.05.2017 553,8

სასაქონლო ზედნადები #: 

0305647999; თარიღი: 

18.05.2017

ბრძანება #24 

19/05/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

8 მაისი; სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი (10 პერსონა).

30
შპს ქერვან ტურიზმი -

LTD KERVAN TURIZM
24.05.2017 5119,5

მიღება-ჩაბარების აქტი #: 

1; თარიღი: 14.05.2017
ბრძანება #25 

19/05/17

სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი 

6-10 მაისი;  სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი (3 პერსონა).

31 შპს Batumi car tour 25.05.2017 2800

ანგარიშფაქტურა #: 

4561962; თარიღი: 

24.05.2017

ბრძანება #27 

24/05/17

 სატრანსპორტო 

მომსახურების და 

მგზავრობის ხარჯი  

6-14 მაისი; პოლონეთის სილეზიის სავოევოდოს და 

ქვემო სილეზიის სავოევოდოს დელეგაციების 

ოფიციალური ვიზიტი.

32 შპს piazza management 25.05.2017 363

ანგარიშფაქტურა #: 

4564435; თარიღი: 

25.05.2017

ბრძანება #26 

24/05/17

სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი

6-10 მაისს და 11-15 მაისის ჩათვლით; პოლონეთის 

სილეზიისა და ქვემო სილეზიის სავოევოდოების 

დელეგაციების ოფიციალური ვიზიტი.



33 შპს ორანიე ლეუ 30.05.2017 192

ანგარიშფაქტურა #: 

5364201; თარიღი: 

25.05.2017

ბრძანება #29 

29/05/17

კონფერენციაზე 

მოწვეული 

სტუმრებისათვის.

29 მაისი-1 ივნისი; აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სემინარი ადგილობრივი და რეგიონული საჯარო 

ადმინისტრირების რეფორმის საკითხებში - 

დამზადებულია მაგიდის სადგამები და 

თვითწებადი ფურცლები.

34 სს გუდვილი 30.05.2017 119,85

სასაქონლო ზედნადები #: 

0308212198; თარიღი: 

31.05.2017

ხელშეკრულებ

ა 12 

13.02.2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

35
შპს ,,აჭარის 

სამხატვრო საწარმო,,
31.05.2017 1770

ანგარიშფაქტურა #: 

4574832; თარიღი: 

30.05.2017

ბრძანება #30 

31/05/17

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების 

ხარჯი 

31 მაისი;  პოლონეთის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი. 

36
შპს ატმ - ანბანის 

კოშკის მენეჯმენტი
31.05.2017 1960,2

ანგარიშფაქტურა #: 

4578811; თარიღი: 

31.05.2017

ბრძანება #28 

29/05/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

5-7 მაისი; ნახიჭევანის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ოფიციალური ვიზიტი (22 

პერსონა).

37
შპს აჭარული ღვინის 

სახლი
31.05.2017 1993,91

სასაქონლო ზედნადები #: 

0308248655; თარიღი: 

31.05.2017

ბრძანება #28 

29/05/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

5-7 მაისი; ნახიჭევანის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირების ოფიციალური ვიზიტი (22 

პერსონა).

38

ი/მ ნესტან 

შერვაშიძე(საწყ. 

გარეშე)

31.05.2017 310

სასაქონლო ზედნადები #: 

0308214818; თარიღი: 

31.05.2017

ბრძანება #30 

31/05/17

სტუმრებისათვის 

ყვავილების  

თაიგულის შეძენა

31 მაისი;  პოლონეთის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი. 

39

სსიპ ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

31.05.2017 90

სასაქონლო ზედნადები #: 

0307784653; თარიღი: 

29.05.2017

ბრძანება #30 

31/05/17

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების 

ხარჯი

31 მაისი;  პოლონეთის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი. 

40 შპს "გაგრა პლუსი" 01.06.2017 1555

ანგარიშფაქტურა #: 

5497802; თარიღი: 

31.05.2017

ბრძანება #30 

31/05/17

სასაჩუქრე ღვინის 

შეძენა

31 მაისი;  პოლონეთის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი. 

41 შპს საგა ფუდი 09.06.2017 1708,08

ანგარიშფაქტურა #: 

4613117; თარიღი: 

08/06/2017

ბრძანება #34 

05/06/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

29 მაისი-1 ივნისი; აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სემინარი ადგილობრივი და რეგიონული საჯარო 

ადმინისტრირების რეფორმის საკითხებში (25 

პერსონა).

42 შპს არგო მენეჯმენტი 09.06.2017 612

ანგარიშფაქტურა #: 

4612218; თარიღი: 

08/06/2017

ბრძანება #34 

05/06/17

საკონფერენციო 

დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი 

29 მაისი-1 ივნისი; აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სემინარი ადგილობრივი და რეგიონული საჯარო 

ადმინისტრირების რეფორმის საკითხებში.



43 შპს არგო მენეჯმენტი 09.06.2017 1888

ანგარიშფაქტურა #: 

4612220; თარიღი: 

08/06/2017

ბრძანება #34 

05/06/17

საკონფერენციო 

დარბაზის 

დაქირავების ხარჯი 

29 მაისი-1 ივნისი; აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სემინარი ადგილობრივი და რეგიონული საჯარო 

ადმინისტრირების რეფორმის საკითხებში.

44
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი 
13.06.2017 252

სასაქონლო ზედნადები #: 

0309821991; თარიღი: 

08/06/2017

ხელშეკრულებ

ა #13  

13/02/2017

წყალი "ბორჯომი"-ს 

შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

45 შპს გრიინ ინვესტ  15.06.2017 7734,76

ანგარიშფაქტურა #: 

4626538; თარიღი: 

14/06/2017

ბრძანება #35  

08/06/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

31 მაისი;  პოლონეთის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტი. 

46 სს გუდვილი ; 28.06.2017 174

სასაქონლო ზედნადები #: 

0313581507; თარიღი: 

26/06/2017

ხელშეკრულებ

ა #12 

13/02/2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

47 შპს გრიინ ინვესტ  29.06.2017 1196,58

ანგარიშფაქტურა #: 

4652585; თარიღი: 

27/06/2017

ბრძანება #40  

27/06/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

18 მაისი;  ყაზახი ინვესტორების ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გასაცნობად  (14 

პერსონა).

48 ი/მ მანანა ბოლქვაძე 29.06.2017 48

სასაქონლო ზედნადები #: 

0313418515; თარიღი: 

24/06/2017

ბრძანება #39  

26/06/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

24 ივნისი; რამაზან ბაირამის მილოცვა მუსლიმი 

მრევლისათვის.

49 შპს piazza management 29.06.2017 1109,2

ანგარიშფაქტურა #: 

4656825; თარიღი: 

29/06/2017

ბრძანება #38  

26/06/17

 მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

21 ივნისი; საქართველო-თურქეთის 

პარლამენტთაშორისი მეგობრობის ჯგუფის 

დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი (40 პერსონა)

50 სს გუდვილი 30.06.2017 111,35

სასაქონლო ზედნადები #: 

0313409902; თარიღი: 

24/06/2017

ბრძანება #39  

26/06/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

24 ივნისი; რამაზან ბაირამის მილოცვა მუსლიმი 

მრევლისათვის.

51 შპს აჭარული ღვინის სახლი 30.06.2017 1946,55

სასაქონლო ზედნადები #: 

4660125; თარიღი: 

30/06/2017

ბრძანება #43  

29/06/17

 მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

25 ივნისი; ბალტიელი მფრინავთა გუნდის ავიაშოუ 

"FLY FEST GEORGIA" (25 პერსონა).

52 შპს მეღვინეობა ხარება  30.06.2017 1176

სასაქონლო ზედნადები #: 

0314375385; თარიღი: 

29/06/2017

ბრძანება #42  

29/06/17

სასაჩუქრე ღვინის 

შეძენა

29 ივნისი; ევროპის საკონსტიტუციო 

სასამართლოების მე-17 კონგრესი.

53 შპს "გაგრა პლუსი" 30.06.2017 1420

სასაქონლო ზედნადები #: 

0314377918; თარიღი: 

29/06/2017

ბრძანება #42  

29/06/17

სასაჩუქრე ღვინის 

შეძენა

29 ივნისი; ევროპის საკონსტიტუციო 

სასამართლოების მე-17 კონგრესი.



54 ი/მ მაია სურმანიძე 30.06.2017 1110

სასაქონლო ზედნადები #: 

0314539228; თარიღი: 

30/06/2017

ბრძანება #44 

30/06/17

საკონფერენციო 

დარბაზის მოწყობის 

ხარჯი

29 ივნისი; ევროპის საკონსტიტუციო 

სასამართლოების მე-17 კონგრესი.

55 შპს piazza management  30.06.2017 16108,4

ანგარიშფაქტურა #: 

4663441; თარიღი: 

30/06/2017

ბრძანება #44 

30/06/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

29 ივნისი; ევროპის საკონსტიტუციო 

სასამართლოების მე-17 კონგრესი (230 პერსონა).

56 შპს ბადაგი 07.07.2017 145

სასაქონლო ზედნადები #: 

0315120617; თარიღი: 

03/07/2017

ბრძანება #45 

03/07/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

5-7 ივლისი; ყაზახეთის დელეგაციის ვიზიტი 

("kazakh invest") რეგიონის საინვესტიციო 

პოტენციალის გაცნობის მიზნით.

57 შპს რეგალო 07.07.2017 68

სასაქონლო ზედნადები #: 

0315129862; თარიღი: 

03/07/2017

ბრძანება #45 

03/07/17

სასაჩუქრე კალათის 

შეძენა.

5-7 ივლისი; ყაზახეთის დელეგაციის ვიზიტი 

("kazakh invest") რეგიონის საინვესტიციო 

პოტენციალის გაცნობის მიზნით.

58 სს გუდვილი 14.07.2017 65,7

ანგარიშფაქტურა #: 

6660015; თარიღი: 

10/07/2017

ხელშეკრულებ

ა #12 

13/02/2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

59
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
27.07.2017 252

სასაქონლო ზედნადები #: 

0318174463; თარიღი: 

18/07/2017

ხელშეკრულებ

ა #13  

13/02/2017

 წყალი "ბორჯომი'-ს 

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

60 შპს მეღვინეობა ხარება 27.07.2017 112,8

სასაქონლო ზედნადები #: 

0318778321; თარიღი: 

20/07/2017

ბრძანება #53 

20/07/17

სასაჩუქრე ღვინის 

შეძენა

18-20 ივლისი; ოდესის ოლქის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი.  

61 შპს ,,აჭარის სამხატვრო საწარმო,,27.07.2017 1800

სასაქონლო ზედნადები #: 

0318303456; თარიღი: 

18/07/2017

ბრძანება #50 

18/07/17

სუვენირის 

შეძენის/დამზადების 

ხარჯი  

17-19 ივლისი; უკრაინის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტი. 

62 ი/მ ნესტან შერვაშიძე  27.07.2017 325

სასაქონლო ზედნადები #: 

0318500584; თარიღი: 

19/07/2017

ბრძანება #51 

19/07/17

სტუმრებისათვის 

ყვავილების  

თაიგულის შეძენა.

17-19 ივლისი; უკრაინის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტი. 

63 შპს "გაგრა პლუსი" 27.07.2017 390

სასაქონლო ზედნადები #: 

0317102777; თარიღი: 

12/07/2017

ბრძანება #47  

12/07/17

სასაჩუქრე ღვინის 

შეძენა

13 ივლისი; ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის 

ვიზიტი თანმხლებ პირებთან ერთად. 



64 შპს ბადაგი 27.07.2017 165

სასაქონლო ზედნადები #: 

0318059445; თარიღი: 

17/07/2017

ბრძანება #49 

17/07/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

18-20 ივლისი; ოდესის ოლქის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი.

65

სს "ნუროლ ინშაათ ვე 

თიჯარეთი"-ს 

წარმომადგენლობა 

საქართველოში ; 

31.07.2017 2235,99

ანგარიშფაქტურა #: 

7110604; თარიღი: 

27/07/2017

ბრძანება #56 

26/07/17

სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი

18-20 ივლისი; ოდესის ოლქის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი (3 

პერსონა).

66 შპს Batumi car tour 31.07.2017 570

ანგარიშფაქტურა #: 

245424090; თარიღი: 

26/07/2017

ბრძანება #56 

26/07/17

სატრანსპორტო 

მომსახურების და 

მგზავრობის ხარჯი  

18-20 ივლისი; ოდესის ოლქის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი (3 

პერსონა).

67 შპს აჭარული ღვინის სახლი 31.07.2017 11433,73

ანგარიშფაქტურა #: 

4742949; თარიღი: 

27/07/2017

ბრძანება #57 

26/07/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

17-19 ივლისი; უკრაინის რესპუბლიკის მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირის სახელმწიფო ვიზიტი 

(118 პერსონა). 

68 შპს აქვა გეო ; 07.08.2017 216

ანგარიშფაქტურა #: 

2570767; თარიღი: 

04/08/2017

ხელშეკრულებ

ა #23 

13/03/2017

 წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

69 სს გუდვილი ; 07.08.2017 129

ანგარიშფაქტურა #: 

7231477; თარიღი: 

01/08/2017

ხელშეკრულებ

ა #12 

13/02/2017

 სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

70 შპს "გაგრა პლუსი"  07.08.2017 2461

სასაქონლო ზედნადები #: 

0321699050; თარიღი: 

03/08/2017

ბრძანება #63  

03/08/17

სასაჩუქრე ღვინის 

შეძენა.

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დაგეგმილი 

ღონისძიებებისა და ოფიციალური დელეგაციების 

ვიზიტებისათვის შეძენილია ღვინოები 

სტუმრებისათვის გადასაცემად

71 შპს "აჭარა-ტური" ; 16.08.2017 2900,7

ანგარიშფაქტურა #: 

4807542; თარიღი: 

15/08/2017

ბრძანება #65 

14/08/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

3 აგვისტო; ბელარუსისა და აზებაიჯანის შინაგან 

საქმეთა სამინისტროების დელეგეციების სამუშაო 

ვიზიტი (30 პერსონა).

72 შპს მიუნჰენი ; 22.08.2017 308,55

ანგარიშფაქტურა #: 

4814588; თარიღი: 

18/08/2017

ბრძანება #68  

18/08/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

18-20 ივლისი; ოდესის ოლქის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირის ოფიციალური ვიზიტი (6 

პერსონა).

73
 შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი ; 
24.08.2017 252

სასაქონლო ზედნადები #: 

0324364810; თარიღი: 

17/08/2017

ხელშეკრულებ

ა #13  

13/02/2017

წყალი "ბორჯომი'-ს 

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი



74 შპს აქვა გეო ; 31.08.2017 216

სასაქონლო ზედნადები #: 

0325790594; თარიღი: 

24/08/2017

ხელშეკრულებ

ა #23 

13/03/2017

წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

75 ი/მ მანანა ბოლქვაძე ; 06.09.2017 95

სასაქონლო ზედნადები #: 

0327200007; თარიღი: 

31/08/2017

ბრძანება #70 

01/09/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

1-4 სექტემბერი; ყურბან ბაირამის მილოცვა 

მრევლისათვის. 

76 სს გუდვილი ; 06.09.2017 46

სასაქონლო ზედნადები #: 

0327184899; თარიღი: 

31/08/2017

ბრძანება #70 

01/09/17

სასაჩუქრე კალათის 

შეძენა.

1-4 სექტემბერი; ყურბან ბაირამის მილოცვა 

მრევლისათვის. 

77

ა(ა)იპ აჭარის მდგრადი 

განვითარების 

ასოციაცია ;

06.09.2017 450

სასაქონლო ზედნადები #: 

0327414376; თარიღი: 

01/09/2017

ბრძანება #71 

01/09/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

1-4 სექტემბერი; ლორეს ოლქის(სომხეთის 

რესპუბლიკა)  ოფიციალური დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

78 შპს ირიდა ; 06.09.2017 90

ანგარიშფაქტურა #: 

4852115; თარიღი: 

01/09/2017

ბრძანება #71 

01/09/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

1-4 სექტემბერი; ლორეს ოლქის(სომხეთის 

რესპუბლიკა)  ოფიციალური დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

79 შპს ირიდა ; 06.09.2017 400

ანგარიშფაქტურა #: 

4852115; თარიღი: 

01/09/2017

ბრძანება #71 

01/09/17

სასაჩუქრე ყუთების 

შეძენა.

1-4 სექტემბერი; ლორეს ოლქის(სომხეთის 

რესპუბლიკა)  ოფიციალური დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

80 სს ლეჯენდ ჰოტელ ბათუმი ;12.09.2017 3718,07

ანგარიშფაქტურა #: 

4883715; თარიღი: 

11/09/2017

ბრძანება #72 

08/09/17

 სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი

1-4 სექტემბერი; ლორეს ოლქის(სომხეთის 

რესპუბლიკა)  ოფიციალური დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი.

81 შპს "მეგრულ-ლაზური 2" ;15.09.2017 609,35

ანგარიშფაქტურა #: 

4894353; თარიღი: 

14/09/2017

ბრძანება #73 

13/09/17

 მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი

3-6 სექტემბერი; მოგილიოვის ოლქის (ბელარუსის 

რესპუბლიკა) მაღალი რანგის თანამდებობის პირის  

ოფიციალური ვიზიტი (10 პერსონა)



82 შპს გრიინ ინვესტ ; 15.09.2017 1548,8

ანგარიშფაქტურა #: 

4894467; თარიღი: 

14/09/2017

ბრძანება #73 

13/09/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

3-6 სექტემბერი; მოგილიოვის ოლქის (ბელარუსის 

რესპუბლიკა) მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

ოფიციალური ვიზიტი (18 პერსონა)

83 შპს აჭარული ღვინის სახლი15.09.2017 1534,28

ანგარიშფაქტურა #: 

4894388; თარიღი: 

14/09/2017

ბრძანება #73 

13/09/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

3-6 სექტემბერი; მოგილიოვის ოლქის (ბელარუსის 

რესპუბლიკა) გუბერნატორის ოფიციალური 

ვიზიტი (17 პერსონა)

84 სს ლეჯენდ ჰოტელ ბათუმი ; 18.09.2017 5267,52

ანგარიშფაქტურა #: 

4896023; თარიღი: 

15/09/2017

ბრძანება #73 

13/09/17

სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი

3-6 სექტემბერი; მოგილიოვის ოლქის (ბელარუსის 

რესპუბლიკა) მაღალი რანგის თანამდებობის პირის 

ოფიციალური ვიზიტი (6 პერსონა)

85 შპს აჭარული ღვინის სახლი ; 21.09.2017 637,12

ანგარიშფაქტურა #: 

4908017; თარიღი: 

21/09/2017

ბრძანება #76  

19/09/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

14 სექტემბერი;  თურქეთის რესპუბლიკის 

პარლამენტის დეპუტატისა და საქართველო-

თურქეთის პარლამენტთაშორისი მეგობრობის 

ჯგუფის ვიზიტი (9 პერსონა).

86 შპს აქვა გეო 27.09.2017 216

ანგარიშფაქტურა #: 

2645375; თარიღი: 

21/09/2017

ხელშეკრულებ

ა #23 

13/03/2017

წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

87 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი ;27.09.2017 168

სასაქონლო ზედნადები #: 

0331156198; თარიღი: 

20/09/2017

ხელშეკრულებ

ა #13  

13/02/2017

 წყალი "ბორჯომი'-ს 

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

88 სს გუდვილი ; 27.09.2017 215,75

ანგარიშფაქტურა #: 

8649359; თარიღი: 

21/09/2017

ხელშეკრულებ

ა #12 

13/02/2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

89 შპს გრიინ ინვესტ ; 03.10.2017 246,4

ანგარიშფაქტურა #: 

4943390; თარიღი: 

03/10/2017

ბრძანება #79  

28/09/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

22 სექტემბერი; კომპანია "ეკლიფისი"-ს 

დამფუძნებლისა და წარმომადგენლების სამუშაო 

ვიზიტი რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის 

გაცნობის მიზნით (6 პერსონა).

90 შპს გრიინ ინვესტ ; 03.10.2017 340,35

ანგარიშფაქტურა #: 

4944760; თარიღი: 

03/10/2017

ბრძანება #80 

03/10/17

 მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

27 სექტემბერი; ყაზახეთის ეროვნული ნავთობის 

კომპანიის სს "მოძიებისა და წარმოების"- 

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ვიზიტი (4 

პერსონა).



91 ი/მ ნესტან შერვაშიძე ; 16.10.2017 40

სასაქონლო ზედნადები #: 

0335318795; თარიღი: 

10/10/2017

ბრძანება #83  

10/10/17

სტუმრებისათვის 

ყვავილების  

თაიგულის შეძენა.

10-12 ოქტომბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი.  

92 ი/მ ნესტან შერვაშიძე ; 16.10.2017 50

სასაქონლო ზედნადები #: 

0335233811; თარიღი: 

10/10/2017

ბრძანება #83  

10/10/17

სტუმრებისათვის 

ყვავილების  

თაიგულის შეძენა.

10-12 ოქტომბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი.  

93 შპს ბადაგი ; 16.10.2017 60,4

ანგარიშფაქტურა #: 

1415582; თარიღი: 

11/10/2017

ბრძანება #83  

10/10/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

10-12 ოქტომბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი.  

94 შპს ბადაგი ; 16.10.2017 25

ანგარიშფაქტურა #: 

1415579; თარიღი: 

11/10/2017

ბრძანება #83  

10/10/18

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

10-12 ოქტომბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

ეროვნული თავდაცვის მინისტრის ოფიციალური 

ვიზიტი.  

95  შპს  მეგაკო თრეიდი ; 16.10.2017 380,4

სასაქონლო ზედნადები #: 

0335288665; თარიღი: 

10/10/2017

ბრძანება #83  

10/10/18

სასაჩუქრე ჩაის 

ნაკრები.

10-12 ოქტომბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი.  

96  შპს "გაგრა პლუსი" ; 16.10.2017 4780

ანგარიშფაქტურა #: 

9342858; თარიღი: 

13/10/2017

ბრძანება #84  

12/10/17

სასაჩუქრე ღვინის 

შეძენა.

12 ოქტომბერი; "საქართველოს თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების კონფერენცია".

97

შპს კახური 

ტრადიციული 

მეღვინეობა-აგრო-

ჩოხატაური ;

16.10.2017 75

სასაქონლო ზედნადები #: 

0335337204; თარიღი: 

10/10/2017

ბრძანება #83  

10/10/18

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

10-12 ოქტომბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი.  

98 შპს აქვა გეო ; 17.10.2017 39

სასაქონლო ზედნადები #: 

0327792799; თარიღი: 

04/09/2017

ხელშეკრულებ

ა #23 

13/03/2017

წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი



99 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი ; 18.10.2017 168

ანგარიშფაქტურა #: 

1505532; თარიღი: 

16/10/2017

ხელშეკრულებ

ა #13  

13/02/2017

წყალი "ბორჯომი'-ს 

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

100 სს გუდვილი ; 18.10.2017 21

ანგარიშფაქტურა #: 

9328300; თარიღი: 

12/10/2017

ხელშეკრულებ

ა #12 

13/02/2017

 სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

101 სს გუდვილი ; 18.10.2017 98

ანგარიშფაქტურა #: 

9328300; თარიღი: 

12/10/2017

ხელშეკრულებ

ა #87 

12/10/2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

102 შპს საგა ფუდი ; 23.10.2017 1147,08

ანგარიშფაქტურა #: 

4985649; თარიღი: 

20/10/2017

ბრძანება #85  

19/10/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი  

10-12 ოქტომბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ოფიციალური 

ვიზიტი (20 პერსონა).  

103 სს ლეჯენდ ჰოტელ ბათუმი ; 24.10.2017 20441

ანგარიშფაქტურა #: 

4989366; თარიღი: 

23/10/2017

ბრძანება #86  

19/10/17

მიღებისა და 

ოფიციალური 

სადილის ხარჯი 

12 ოქტომბერ; "საქართველოს თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების კონფერენცია" (215 პერსონა).

104 შპს აქვა გეო ; 26.10.2017 216

სასაქონლო ზედნადები #: 

0337258248; თარიღი: 

20/10/2017

ხელშეკრულებ

ა #23 

13/03/2017

 წყალი "სნო'-ს შეძენა. ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

105 სს გუდვილი ; 26.10.2017 110

სასაქონლო ზედნადები #: 

0338240303; თარიღი: 

25/10/2017

ხელშეკრულებ

ა #87 

12/10/2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

106 შპს ბადაგი ; 07.11.2017 21,6

სასაქონლო ზედნადები #: 

0339484641; თარიღი: 

31/10/2017

ბრძანება #89 

31/10/2017

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

3-6 ნოემბერი; ნატოს სამხედრო საზღვაო ჯგუფში 

შემავალი გემების ვიზიტი.

107 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი ; 10.11.2017 168

სასაქონლო ზედნადები #: 

0340714164; თარიღი: 

07/11/2017

ხელშეკრულებ

ა #13  

13/02/2017

წყალი "ბორჯომი'-ს 

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

108 შპს გრიინ ინვესტი 17.11.2017 543,95
ანგარიშ ფაქტურა #5054343  

16/11/17
ბრძანება #94 

08/11/17

სარესტორნო 

მომსახურება

3-6 ნოემბერი; ნატოს მუდმივმოქმედ მეორე 

ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთში შემავალი გემები 

ვიზიტი (8 პერსონა).

109 შპს Piazza Managments 17.11.2017 1389,78
ანგარიშ ფაქტურა  

#5054364 16/11/17
ბრძანება #94 

08/11/17

სარესტორნო 

მომსახურება

3-6 ნოემბერი; ნატოს მუდმივმოქმედ მეორე 

ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთში შემავალი გემები 

ვიზიტი (19 პერსონა).

110 სს გუდვილი 17.11.2017 144,5
ანგარიშ ფაქტურა #0261892  

15/11/17

ხელშეკრულებ

ა #87 

12/10/2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი



111 შპს პოლიგრაფ სერვისი 17.11.2017 53,9
სასაქონლო ზედნადები 

#034236600  14/11/17
ბრძანება #95 

14/11/17

სტუმრებისათვის 

გადასაცემი ჯილდო 

წარწერით

14 ნოემბერი; ბათუმში თურქეთის რესპუბლიკის 

გენერალურ კონსულის მისიის ამოწურვასთან 

დაკავშირებით ჯილდოს გადაცემა.

112 შპს პოლიგრაფ სერვისი 27.11.2017 192
სასაქონლო ზედნადები 

#0342714925 16/11/17
ბრძანება #97 

16/11/17

სასაჩუქრე ყუთების 

შეძენა.

16-17 ნოემბერი; აჭარის მთავრობის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში 

(ართვინი, რიზე, ტრაპიზონის გუბერნიები). 

113 ფ/პ ვლადიმერ შარაშიძე 27.11.2017 1062,5
მიღება-ჩაბარების აქტი #: 

1; 16/11/17
ბრძანება #97 

16/11/17

 სუვენირის 

შეძენის/დამზადების 

ხარჯი  

16-17 ნოემბერი; აჭარის მთავრობის დელეგაციის 

ოფიციალური ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში 

(ართვინი, რიზე, ტრაპიზონის გუბერნიები). 

114 შპს გრიინ ინვესტი 28.11.2017 205
სასაქონლო ზედნადები 

#0343465772  20/11/17
ბრძანება #103  

20/11/17

სასაჩუქრე სასმელის 

შეძენა.

22-25 ნოემბერი; საფრანგეთის ეროვნული ფლოტის 

ხომალდის "გეპრატი"-ს ვიზიტი. 

115 შპს აქვა გეო 28.11.2017 216
სასაქონლო ზედნადები 

#0343611891  21/11/17

ხელშეკრულებ

ა #23 

13/03/2017

წყალი "სნო"-ს შეძენა ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

116 შპს არგო მენეჯმენტი 04.12.2017 531
ანგარიშ ფაქტურა #5085099 

01/12/17
ბრძანება #105  

29/11/17

სარესტორნო 

მომსახურება

6 ოქტომბერი; ნატოს გაერთიანებული საზღვაო 

სარდლობის წარმომადგენლების სამუშაო ვიზიტი. 

3-6 ნოემბრის ნატოს გემების ვიზიტის 

საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებასთან 

დაკავშირებით (10 პერსონა).

117 შპს ქარაფი 04.12.2017 1999
ანგარიშ ფაქტურა #5084407 

01/12/17
ბრძანება #104 

22/11/17

სარესტორნო 

მომსახურება

12- ნოემბერი; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

მმაღალი რანგის თანამდებობის პირების 

ოფიციალური ვიზიტი (22 პერსონა).

118 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი ; 06.12.2017 168
ანგარიშ ფაქტურა #2592253 

01/12/17

ხელშეკრულებ

ა #13 

13.02.2017

წყალი "ბორჯომი-ს 

შეძენა
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

119 შპს ბადაგი 11.12.2017 90
სასაქონლო ზედნადები 

#0346573382  06/12/17
ბრძანება #109 

06/12/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

5-6 დეკემბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

ინვესტორთა ჯგუფის სამუშაო ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის მიზნით.  



120 შპს გუდვილი 11.12.2017 112,66
სასაქონლო ზედნადები 

#0346551617 06/12/17
ბრძანება #109  

06/12/17

სასაჩუქრე 

ტკბილეულის შეძენა.

5-6 დეკემბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

ინვესტორთა ჯგუფის სამუშაო ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის მიზნით.  

121 ი/მ ნესტან შერვაშიძე 11.12.2017 30
სასაქონლო ზედნადები 

#0346618475  06/12/17
ბრძანება #109  

06/12/17

სასაჩუქრე კალათის 

შეძენა.

5-6 დეკემბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

ინვესტორთა ჯგუფის სამუშაო ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის მიზნით.  

122 ფ/პ მალხაზ კოჩალიძე 12.12.2017 250
მიღება-ჩაბარების აქტი #1 

06/12/17
ბრძანება #109  

06/12/17

 სუვენირის 

შეძენის/დამზადების 

ხარჯი  

5-6 დეკემბერი; თურქეთის რესპუბლიკის 

ინვესტორთა ჯგუფის სამუშაო ვიზიტი რეგიონის 

საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის მიზნით.  

123 სს გუდვილი 19.12.2017 499,22
სასაქონლო ზედნადები 

#0348429482 15/12/17

ხელშეკრულებ

ა #87 

12/10/2017

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების შეძენა.
ადმინისტრაციულის წარმომადგენლობითი

124 შპს ტურინვესტი 19.12.2017 429,52
ანგარიშ ფაქტურა #5131370 

19/12/17
ბრძანება #112 

14/12/17

სარესტორნო 

მომსახურ

2 დეკემბერი; ისრაელის სახელმწიფოს წამყვანი 

სამედიცინო კლინიკის დელეგაციის სამუშაო 

ვიზიტი (7 პერსონა).

125 შპს ტურინვესტი 19.12.2017 896,68
ანგარიშ ფაქტურა #5131370 

19/12/17
ბრძანება #112 

14/12/17

სასტუმროს 

მომსახურების ხარჯი

2 დეკემბერი; ისრაელის სახელმწიფოს წამყვანი 

სამედიცინო კლინიკის დელეგაციის სამუშაო 

ვიზიტი (2 პერსონა).

სულ: 153268,76




