
ლარი აშშ დოლარი ევრო ლარი აშშ დოლარი ევრო 

ალგორითმი აკუმულატორები გამარტ.შესყ 168.00 168.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ალგორითმი  ვაირლესები გამ.ელ.ტენდ 636.00 636.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ალგორითმი სკანერები გამ.ელ.ტენდ 3,450.00 3,450.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ალტა ასლგადამღები და ავტომიმწოდებელი გამ.ელ.ტენდ 4,360.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ალტა ტელევიზორი გამ.ელ.ტენდ 1,730.00 1,730.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

iphone+ პორტატული კომპიუტერები გამარტ.შესყ 4,400.00 4,400.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

iphone+ კომპიუტერული მოწყობილობები გამ.ელ.ტენდ 1,929.00 1,929.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Iphone+ პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი) გამ.ელ.ტენდ 2,460.00 2,460.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გეო-აპექსი გარე ვინჩესტერები მეხსიერების ბარათები გამ.ელ.ტენდ 1,899.00 1,899.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დივაის სერვისი პრინტერების შეკეთება გამ.ელ.ტენდ 2,000.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ივერსი ვინჩესტერები  გამარტ.შესყ 405.28 405.28                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ინფოზავრი კარტრიჯები გამ.ელ.ტენდ 419.00 419.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

იუ ჯი თი პორტატული კომპიუტერიები კონ.ტენდერი 15,780.00 3,945.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კომპლექს პროჯექტს პორტატული პრინტერები გამ.ელ.ტენდ 1,000.00 1,000.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კოპი რუმი კარტრიჯები გამ.ელ.ტენდ 8,869.00 8,257.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მაი მობაილ+ პროექტორები გამ.ელ.ტენდ 3,800.00 3,800.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მაი მობაილ+ კომპიუტერული მოწყობილობები გამ.ელ.ტენდ 2,149.00 2,149.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პარაგონი ჭავლური პრინტერები გამ.ელ.ტენდ 825.00 825.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პარაგონი ჭავლური პრინტერები გამ.ელ.ტენდ 1,284.00 1,284.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პარაგონი მუმსი მელანი კარტრიჯისთვის გამ.ელ.ტენდ 639.60 639.60                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სახელისუფლებო სპეციალური 

კავშირების სააგენტო 
D ტიპის ტელეფონის აპარატი გამარტ.შესყ 246.20 246.20                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სპეც კავშირი ტელეფონის აპარატი გამარტ.შესყ 244.43 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ქარდ სოლუშენ კარტრიჯები გამ.ელ.ტენდ 1,396.00 1,396.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი თი ეს ელექტრონიქსი აკუმულატორები გამ.ელ.ტენდ 2,304.00 2,304.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი თი ეს ელექტრონიქსი აკუმულატორები გამ.ელ.ტენდ 277.00 277.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

MTG ელემენტები გამ.ელ.ტენდ 570.00 570.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აზრი ელექტრონული მოწყობილობები გამარტ.შესყ 1,658.00 1,658.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აი-ეს-ეი დაშვების სისტემები გამარტ.შესყ 54,537.20 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ახალი მთვარე ცვალებადი რელეები გამარტ.შესყ 1,050.00 1,050.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ბარტონი კარტრიჯები გამ.ელ.ტენდ 1,584.00 1,584.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორგი კანდელაკი ლამინატორი გამარტ.შესყ 110.00 110.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორგი კანდელაკი - ვესტა საბეჭდი ქაღალდი გამ.ელ.ტენდ 625.00 625.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორგი კანდელაკი ვესტა საბეჭდი ქაღალდი კონ.ტენდერი 3,438.00 3,438.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორგი კანდელაკი ვესტა საბეჭდი ქაღალდი კონ.ტენდერი 4,568.00 4,568.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დანიკა საღებავი ნივთიერებები გამარტ.შესყ 80.00 80.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დი.ეი.სი მიკრობლოკები გამარტ.შესყ 150.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დიო ჟალუზები გამ.ელ.ტენდ 1,700.00 1,700.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დიო ჟალუზები გამარტ.შესყ 3,179.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ევრო ოფისი კონვერტები გამ.ელ.ტენდ 909.00 909.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ევრო ოფისი კონვერტები გამ.ელ.ტენდ 1,098.00 1,098.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

A GRUP სამზარეულოს ნივთები (ჭიქები) გამარტ.შესყ 45.50 45.50                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

A GRUP სამზარეულოს მოწყობილობები და საოჯახო ნივთები გამარტ.შესყ 27.00 27.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

AT & C მეტროჭოკი გამარტ.შესყ 135.30 135.30                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Dax Design Compani შეტყობინების ნიშნები გამარტ.შესყ 1,800.00 1,800.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geosm საკანცელარიო საქონელი გამ.ელ.ტენდ 2,783.00 2,783.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ანა ჯგუფი კომპრესორის ზეთი გამარტ.შესყ 980.00 980.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დემასი ონკანები და აქსესუარები გამარტ.შესყ 992.00 992.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ელ+ სახანძრო სისტემები გამარტ.შესყ 8,921.89 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ელვა.ჯი ჟურნალ გაზეთების მიწოდების მომსახურება გამ.ელ.ტენდ 3,412.00 2,387.32                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ელიტ ელექტრონიქსი ჩაიდნები გამარტ.შესყ 79.98 79.98                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ეს ბი ეს კოაქსიალური კაბელი გამარტ.შესყ 209.40 209.40                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ვიქტორია ონოპრიჩ ფოტოაპარატის შეკეთება გამარტ.შესყ 216.00 216.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თამარი სარკეები გამარტ.შესყ 328.00 328.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

შენიშვნა 

ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, 2013 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 ოქტომბრამდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
შესყიდვის 

საშუალება

ხელშეკრულების ღირებულება გადარიცხული თანხები 
დაფინანსების წყარო 



თეიმურაზ გიგაური ელექტრონული ძრავი გამ.ელ.ტენდ 4,050.00 4,050.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ინსტა ამომრთველები გამარტ.შესყ 410.00 410.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კავკასუსი ტელეფონები გამარტ.შესყ 3,000.00 500.07                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კანც პაპერ ნაბეჭდი საკანცელარიო საქონელი გამ.ელ.ტენდ 280.00 280.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლანჩ გრუპ ერთჯერადი ჭიქები გამარტ.შესყ 300.00 300.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლანჩ გრუპ ერთჯერადი ჭიქები გამარტ.შესყ 240.00 240.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლანჩ გრუპ ერთჯერადი ჭიქები გამარტ.შესყ 450.00 450.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლანჩ გრუპ ერთჯერადი  ჭიქები გამარტ.შესყ 120.00 120.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლიზი ჯორჯია დამაგრძელებლები გამარტ.შესყ 215.00 215.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლოჯიქალ სისტემზ კომპანი ტურნიკეტის მექანიზმი გამ.ელ.ტენდ 3,300.00 3,300.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მოტორსტარი საბურავები გამარტ.შესყ 250.00 250.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მოტორსტარი საბურავები გამარტ.შესყ 940.00 940.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნემერა ფრეონი გამ.ელ.ტენდ 4,160.00 4,160.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნინო ჯვარიძე პოლიპროპილენის ძაფი გამარტ.შესყ 50.00 50.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნინო ჯვარიძე პოლიპროპილენის ძაფი გამარტ.შესყ 200.00 200.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნინო ჯვარიძე პლასტმასის ხამუტები გამარტ.შესყ 140.00 140.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნინო ჯვარიძე დუბლიაჟის ქაღალდი გამარტ.შესყ 140.00 140.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნოე აბულაძე სანაგვე ყუთიები გამარტ.შესყ 420.00 420.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნოვი სტილი ჯორჯია სამეული გამ.ელ.ტენდ 1,040.00 1,040.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნოვი სტილი ჯორჯია სეიფი და მეტალის კარადა გამ.ელ.ტენდ 1,900.00 1,900.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნოვი სტილი ჯორჯია საოფისე მაგიდა, სკამები და სავარძლები გამ.ელ.ტენდ 2,660.00 2,660.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტელკო სისტემს ქსელის კაბელი (UTP) გამ.ელ.ტენდ 1,088.85 1,088.85                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტელკო სისტემს კომუტატორები გამ.ელ.ტენდ 760.00 760.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი ქსოვილის ლენტები გამარტ.შესყ 700.00 700.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი დროშები გამ.ელ.ტენდ 7,784.00 171.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი სავიზიტო ბარათები გამ.ელ.ტენდ 795.00 795.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი ბლოკნოტები გამ.ელ.ტენდ 1,888.00 1,888.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი სატიტულე ბლანკები გამ.ელ.ტენდ 640.00 640.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი მუყაოს ჩანთები გამ.ელ.ტენდ 3,888.00 3,888.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი სავიზიტო ბარათები გამ.ელ.ტენდ 1,590.00 588.30                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი სატიტულე ბლანკები გამ.ელ.ტენდ 4,333.00 4,126.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი ბროშურები გამარტ.შესყ 750.00 750.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი ბროშურები გამარტ.შესყ 720.00 720.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი კუვერტები გამ.ელ.ტენდ 220.00 22.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი სატიტულე ბლანკი საქაღადე გამ.ელ.ტენდ 3,340.00 335.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი ბროშურები გამ.ელ.ტენდ 1,050.00 455.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი სატიტულე ბლანკები გამარტ.შესყ 500.00 175.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ქარდ პრო პლასტიკური ბარათები გამ.ელ.ტენდ 474.00 474.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ქარვა ბრუქსი ლუქები გამარტ.შესყ 472.00 472.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯისი
ჰიგიენური საშუალებების გამანაწილებელი 

მოწყობილობები (დისპენსერები)
გამარტ.შესყ 1,104.60 1,104.60                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჩეკ-ინ საკონფერენციო ფარდა გამარტ.შესყ 3,000.00 3,000.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

საერთაშორისო კორპორაცია აი სი 

არ 
სავარაძლები გამარტ.შესყ 2,500.00 2,500.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პატიო–არტ ტრიბუნების დამზადება გამარტ.შესყ 5,800.00 5,800.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პალადა სიხშირის გარდამქმნელები გამარტ.შესყ 3,360.00 3,360.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პატიო არტი ინტერიერის კონსტრუქცია ბეგრაუნდი გამარტ.შესყ 13,400.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პატიო-არტ მაგიდა გამარტ.შესყ 2,000.00 2,000.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

SKY GROUP შენობის მოვლა პატრონობა გამარტ.შესყ 4,742.00 4,742.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

SKY GROUP შენობის მოვლა-პატრონობა გამარტ.შესყ 6,872.25 6,872.25                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

SKY GROUP შენობის დასუფთავების მომსახურება ელ.ტენდერი 134,999.00 97,439.69                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სუფთა სამყარო შენობის მოვლა პატრონობა გამარტ.შესყ 2,919.00 2,919.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სუფთა სამყარო შენობის მოვლა-პატრონობა გამარტ.შესყ 4,139.75 4,139.75                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სუფთა სამყარო შენობის მოვლა პატრონობა ელ.ტენდერი 118,767.00 75,579.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ავტოგრანდი ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 300.00 300.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დისქოვერ ავტო სერვისი ავტოტექმომსახურება გამ.ელ.ტენდ 22,000.00 10,043.48                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თბილისი 2010 ავტომანქანების რეცხვა ქიმწმენდა გამ.ელ.ტენდ 9,660.00 4,390.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თეგეტა მოტორსი ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 2,000.00 1,973.50                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თეგეტა მოტორსი ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 744.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კია მოტორს ჯორჯია ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 2,748.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 



კია მოტორს ჯორჯია ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 669.50                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სტრადა მოტორსი ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 280.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტოიოტა ცენტრი თბილისი ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 2,682.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტოიოტა ცენტრი თბილისი ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 2,740.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტოიოტა ცენტრი თბილისი ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჰიუნდაი ავტო საქართველო  ავტოტექმომსახურება გამარტ.შესყ 3,000.00 1,580.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ზვიად მირგატია თარგმნის მომსახურება გამარტ.შესყ 873.52 873.52                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მარიამ ფარეშიშვილი თარგმნის მომსახურება გამარტ.შესყ 272.98 272.98                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტრადოსი თარგმნის მომსახურება გამ.ელ.ტენდ 7,095.00 7,094.97                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტრადოსი თარგმნის მომსახურება გამარტ.შესყ 1,000.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტრადოსი თარგმნის მომსახურება გამ.ელ.ტენდ 6,450.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ქართ.აფხაზ. ურთიერთ 

ინსტიტუტი
თარგმნის მომსახურება გამ.ელ.ტენდ 6,000.00 5,440.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჰორიზონ ტვ სტუდია კონფერენციის განათებით მომსახურება გამარტ.შესყ 500.00 500.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჰორიზონ ტვ სტუდია კონფერენციის განათებით მომსახურება გამ.ელ.ტენდ 2,400.00 2,400.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჰორიზონ ტვ სტუდია კონფერენციის განათებით მომსახურება გამარტ.შესყ 800.00 800.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჰორიზონ ტვ სტუდია კონფერენციის განათებით მომსახურება გამ.ელ.ტენდ 12,000.00 4,800.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჰორიზონ ტვ სტუდიო კონფერენციის განათებით მომსახურება გამარტ.შესყ 1,800.00 1,800.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice დინამიკები გამარტ.შესყ 2,250.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

არტ ფლორ დიზაინი დეკორატიული მცენარეები (ყვავილი) გამარტ.შესყ 455.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

არტ ფლორ დიზაინი დეკორატიული მცენარეები  გამარტ.შესყ 2,400.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ახალი ნათება სანათები გამარტ.შესყ 236.00 236.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გლობალ მოტორს ჯორჯია - 

ჯიემჯი
ხარაჩო (კონსტრუქცია) გამარტ.შესყ 1,635.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გრუსია სარემონტო სამუშაოები გამარტ.შესყ 272,828.57 109,131.43                  სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გრუსია  სარემონტო სამუშაოები გამარტ.შესყ 120,673.16 24,134.63                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ვანის სათბურები ყვავილების ლარნაკები გამარტ.შესყ 325.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ვანის სათბურები ყვავილების ლარნაკები გამარტ.შესყ 1,299.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ინსტა როზეტები და კაბელები გამარტ.შესყ 633.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სიგმა+ კაბელის ამომყვანები გამარტ.შესყ 12.00 12.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტელკო სისტემს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი გამარტ.შესყ 146.40 146.40                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტელკოსისტემს  UTP ტიპის კაბელები გამარტ.შესყ 69.60 69.60                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

42 გრადუსი  პროგრამული უზრუნველყოფა გამარტ.შესყ 8,000.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice გახმოვანება გამ.ელ.ტენდ 2,922.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აი პი ემ მედია-მონიტორინგი გამ.ელ.ტენდ 39,000.00 20,129.03                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ბაზის ენერჯი ლიფტის დამიწების კონტურის აზომვა გამარტ.შესყ 290.00 290.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ბაზის ენერჯი დამიწების კონტურის შემოწმება გამარტ.შესყ 500.00 500.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დელტა–ნეტი ინტერნეტის მიწოდების მომსახურება გამარტ.შესყ 13,150.00 7,712.90                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ელიტა ბურჯი ვიტრაჟები შემინვა გამ.ელ.ტენდ 5,200.00 5,200.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თბილისი ჯგუფი საკადასტრო აზომვითი ნახაზი გამ.ელ.ტენდ 450.00 450.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კავკასუს ონლაინი ინტერნეტ მომსახურება გამარტ.შესყ 7,150.00 4,550.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კავკასუს ონლაინი ინტერნეტდომენური სახელები გამარტ.შესყ 30.00 30.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლუკოილ ჯორჯია საწვავი ბენზინი კონ.ტენდერი 131,560.00 82,890.89                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მაგთიკომი ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურება კონ.ტენდერი 15,000.00 5,023.89                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მაგთიკომი ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურების შესყიდვა კონ.ტენდერი 20,000.00 1,128.67                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მაგთიკომი ინტერნეტის მოდემები გამარტ.შესყ 645.00 645.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მამული 2 შიდა აზომვითი ნახაზი გამ.ელ.ტენდ 3,500.00 3,500.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მომსახურების სააგენტო მანქანების რეგისტრაცია გამარტ.შესყ 420.00 420.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნუნუ ილურიძე დოკუმენტაციის კინძვა / ბეჭდვა გამარტ.შესყ 1,350.00 1,350.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნუნუ ილურიძე დოკუმენტაციის კინძვა / ბეჭდვა გამარტ.შესყ 3,600.00 2,250.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

საბა 2000 ელექტროძრავის შეკეთება გამარტ.შესყ 1,400.00 1,400.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

საკანონმდებლო მაცნე 
მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციების პროგრამების 

პაკეტები
გამარტ.შესყ 4,416.00 2,576.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სან პეტროლიუმ ჯორჯია ბენზინის საწვავი გამარტ.შესყ 400.00 400.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

საქართველოს მეტროლოგიის 

ცენტრი
დაკალიბრება გამარტ.შესყ 235.00 235.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სილქნეტი ციფრული ტელევიზიის მომსახურება გამარტ.შესყ 2,515.00 1,938.66                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სილქნეტი VOIP ტელეფონი გამარტ.შესყ 1,000.00 916.18                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სილქნეტი VOIP ტელეფონი გამარტ.შესყ 6,000.00 2,649.30                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 
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სპეც კავშირი კავშირგაბმულობა გამარტ.შესყ 10,000.00 6,368.92                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სპეცკავშირი ცხელი ხაზი გამარტ.შესყ 234.00 162.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სუპერი სამზარეულოს ნივთები (ჭიქები) გამარტ.შესყ 349.30 349.30                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

შსს მომსახურების სააგენტო მანქანების რეგისტრაცია გამარტ.შესყ 426.00 420.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯეოსელი ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურება გამარტ.შესყ 5,000.00 1,273.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ენ ენ (საკაბელო) საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება გამარტ.შესყ 2,340.00 1,326.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯობს.გე ინფორმაციის განთავსება გამარტ.შესყ 90.00 90.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯობს.გე ვებ გვერდზე ჰოსტინგი გამარტ.შესყ 90.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯორჯიან მიკროსისტემს სისტემა "კოდექსი" გამარტ.შესყ 1,100.00 700.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

A&J წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 127.00 127.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

A&J წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 204.60 204.60                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გამოფენების ცენტრი ექსპო 

ჯორჯია 
წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,435.00 1,435.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გამოფენების ცენტრი ექსპო 

ჯორჯია 
წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,277.00 1,277.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გამოფენების ცენტრი ექსპო 

ჯორჯია 
წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,359.00 1,359.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მიტო შარდენის 12 წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 182.78 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პიანო წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 147.95 147.95                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პიანო წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 188.10 188.10                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პიანო წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 227.50 227.05                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

რას ალ ხაიმა შერატონი მეტეხი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,000.00 2,000.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

რას ალ ხაიმა შერატონი მეტეხი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,350.00 3,350.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

რას ალ ხაიმა შერატონი მეტეხი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,200.00 2,200.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სასტ. და რესტ. მენეჯ ჯგუფი - 

ემ/გრუპ
წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 133.65 133.65                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ემ თი მთაწმინდა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 164.25 164.25                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ემ თი მთაწმინდა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 243.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ემ თი სასტუმროები წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,292.10 702.10                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ემ თი სასტუმროები წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,289.20 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ემ თი სასტუმროები წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,820.20 2,820.20                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ემ თი სასტუმროები წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 70,446.00 70,446.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯი ემ თი სასტუმროები წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 8,000.40 8,000.40                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯორჯიან ჰოტელ მენეჯმენტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 400.00 400.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯორჯიან ჰოტელ მენეჯმენტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 398.84 398.84                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აჭარა + წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,416.00 1,416.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აჭარა + წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 531.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ცენტრი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 18,003.00 18,003.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლორიტა გერგედავა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,081.75 1,081.75                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Palette წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,600.00 1,600.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Palette წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,783.00 1,783.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აჭარის ხელოვნების მუზეუმი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,000.00 2,000.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 4,200.00 4,200.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა კამეა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 350.00 350.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა კამეა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 485.00 485.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა კამეა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 800.00 800.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა კამეა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,220.00 1,220.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 11,690.00 11,690.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,839.00 2,839.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 10,000.00 3,075.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 9,600.00 9,600.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 4,000.00 4,000.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 18,615.00 18,615.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გალერეა ფოკანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 6,200.00 6,200.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორგი ქარქაშაძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 630.00 630.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორგი ქარქაშიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 270.00 270.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორგი ჯაფარიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,069.00 2,069.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გიორი ქარქაშაძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 80.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გოგი ღჟენტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,000.00 3,000.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დავით ლოლაშვილი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 270.00 270.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 



დავით ლოლაშვილი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 50.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ზარაფხანა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 10,000.00 5,850.80                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ზარაფხანა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 511.20 511.20                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თამარ გრიგოლია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 375.00 375.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თეიმურაზ ჯალაღანია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 12,385.50 12,385.50                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

თეიმურაზ ჯალაღონია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 6,225.00 6,225.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მანანო წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 5,100.00 5,100.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მანანო წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,800.00 3,800.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნესტან ესვანჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 300.00 300.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნიკოლოზ მაჭავარიანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,300.00 2,300.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ნიკოლოზ მაჭავარიანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,500.00 3,500.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

პაატა გიგაური წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 850.00 850.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სანტა ესპერანსა წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 157.35 157.35                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სარაჯიშვილი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,612.50 2,612.50                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სარაჯიშვილი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 627.00 627.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

საჩუქრები 95 წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 78.00 78.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

საჩუქრები 95 წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,200.00 3,200.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სოფიო მუშკუდიანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 950.00 950.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სოფიო მუშკუდიანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 300.00 300.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სპეკალი+ წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 180.00 180.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ქეთევან ფერაძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 350.00 350.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

შატო მუხრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,077.30 1,077.30                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

შატო მუხრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,754.00 2,754.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

შატო მუხრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 12,312.00 12,312.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

შატო მუხრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 861.84 861.84                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 695.00 695.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 610.00 610.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 500.00 500.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 500.00 500.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 340.00 340.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,300.00 3,300.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

Geovoice წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 610.00 610.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ცირა ბერაია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,062.50 937.50                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჯორჯიან ივენტს წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 4,500.00 4,500.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ჰორიზონ ტვ სტუდია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 12,989.00 12,989.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

მაია მამარდაშვილი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 750.00 750.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლენ&კომპანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,100.00 2,100.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ზვიად მირგატია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 868.00 868.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ზვიად მირგატია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,752.00 1,752.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ზვიად მირგატია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 331.50 331.50                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლალი კერესელიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,099.50 1,099.50                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლალი დაგლას–ჰამილტონი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 216.76 216.76                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლალი კერესელიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 552.50 552.50                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლალი კერესელიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 443.70 443.70                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლალი კერესელიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 320.82 320.82                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 



ლალი კერესელიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,676.70 1,676.70                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლალი კერესელიძე წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 316.15 316.15                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აგროდეკორსერვისი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 772.50 772.50                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

არტ ფლორ დიზაინი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,000.00 300.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

არტ ფლორ დიზაინი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 4,000.00 3,735.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

არტ–ფლორ–დიზაინი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 250.00 250.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

არტ–ფლორ–დიზაინი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 10,415.00 10,415.00                    სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

არტ–ფლორ–დიზაინი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,980.00 1,980.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

დომინო წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,000.00 825.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფი2 წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 350.00 350.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლიზი ჯორჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 90.00 90.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლიზი ჯორჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 45.00 45.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლიზი ჯორჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 37.00 37.00                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ლიზი ჯორჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 191.00 191.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 686.00 686.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 170.00 170.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 746.00 746.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,120.00 2,120.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 181.00 181.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 340.00 340.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფლაგ არტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 180.00 180.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1235.00 1,235.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 150.00 150.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 770.00 770.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,765.00 3,765.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 600.00 600.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,270.00 1,270.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ფრანი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,346.00 3,346.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აიდიეს ბორჯომი თბილისი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 5,000.00 2,028.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აიდიეს ბორჯომი თბილისი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 277.50 277.50                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აიდიეს ბორჯომი თბილისი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 37.50 37.50                           სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აქვა გეო წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 5,000.00 2,772.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

აქვა გეო (სნო) წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 5,390.00 5,175.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

გუდვილი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,000.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ელ ბი ენ ლაინი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 3,000.00 2,160.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ვენდინგ ჯორჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 5,000.00 4,997.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ვენდინგ ჯორჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 5,000.00 544.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კანტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 1,026.00 1,026.00                      სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კანტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 164.16 164.16                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

კოკა–კოლა ბოთლერს ჯორჯია წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 5,000.00 707.50                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

სმარტი წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 2,000.00 836.05                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ქართული ოცნება წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 500.00 500.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტაქსი 5 წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 836.00 275.00                         სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

ტაქსი 5 წარმომადგენლობითი ხარჯი გამარტ.შესყ 400.00 სახ. ბიუჯეტი 2013 წ. 

1,691,357.56 1,011,724.56          სულ:


