
                  ხელშეკრულების ღირებულება

გადარიცხული თანხები

# ორგანიზაციის დასახელება ხელშეკრულების საგანი ლარი აშშ დოლარი ევრო
ლარი აშშ დოლარი ევრო

334 შპს ''ომნეს ტური'' ტრანსპორტით მომსახურება 3070.00 3070

335 შპს ''აჭარა+'' სასტუმროს მომსახურება 12857.78 12857.78

336 შპს ''კონკორდ თრეველი'' გიდის მომსახურება 815.00 815

337 შპს ''მეგრულ-ლაზური2'' სარესტორნო მომსახურება 640.00 619.41

338 შპს ''კოლხური სახლი'' სარესტორნო მომსახურება 480.00 332.2

340 CORGOVA საგამოფენო სტენდი 30165.97 30165.97

341 სს „ნუროლ ინშაათ ვე თიჯარეთი“-ს 

წარმომადგენლობა საქართველოში
სასტუმროს მომსახურება 2982.72 2982.72

342 შპს ''გუდაური სქი რესორტ'' სარესტორნო მომსახურება 480.00 480

343 ი.მ. გიორგი ალიაშვილი სარესტორნო მომსახურება 480.00 480

344 შპს ''გუდაური სქი რესორტ'' სასტუმროს მომსახურება 2400.00 2400

345 შპს ''ბიარ მასტერი'' სარესტორნო მომსახურება 480.00 357.72

346 შპს ''ძველი სახლი'' სარესტორნო მომსახურება 640.00 631.73

347 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 
ადმინისტრაციული მომსახურებები 35.00 35

348 შპს ''კოლხური სახლი'' სარესტორნო მომსახურება 356.18 356.18

349 შპს ''არგო მენეჯმენტი'' სასტუმროს მომსახურება 2355.96 2355.96

350 შპს ''ეს სი თრეველ'' ტრანსპორტით მომსახურება 2905.00 2905

351 შპს ''ეს სი თრეველ'' გიდის მომსახურება 1000.00 1000

352
შპს ''სასტუმროებისა და რესტორნების 

მენეჯმენტ ჯგუფი - ემ/გრუპ
სარესტორნო მომსახურება 3000.00 2996.95

353 შპს ''ჯორჯიან ჰოტელ  მენეჯმენტი'' სასტუმროს მომსახურება 14668.66 14668.66

354 შპს ''ხოხბის ცრემლები'' სარესტორნო მომსახურება 385.00 385

355 შპს ''სასდილო+'' სარესტორნო მომსახურება 355.32 355.35

356 შპს ''პროცესორი'' ლითონის კონსტრუქციის აგება 69000.00 68053

357 შპს ''ამტელ ფროფერთის ჯორჯია'' სასტუმროს მომსახურება 1002.00 1002

358 შპს ''ვესტ თრეველ'' ტრანსპორტით მომსახურება 8000.00 8000

359 შპს ''დეიზი'' საიდენტიფიკაციო ბეჯები 20.00 20

360 შპს ''გ.ა.გ. 2010'' სარესტორნო მომსახურება 7900.00 7900

361 ი.მ. ხვიჩა ჯანანაშვილი ტრანსპორტით მომსახურება 3000.00 3000

362 შპს ''არჩევანი''
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები
420.10 420.1

363 შპს ''არჩევანი'' რეზინის ხელთათმანების შესყიდვა 118.00 118

364 შპს ''არჩევანი'' ქსოვილის ნივთების შესყიდვა 114.75 114.75

365 შპს ''არჩევანი'' ნაგვის პარკების შესყიდვა 147.50 147.5

366 შპს ''არჩევანი'' თხევადი საპონი 33.90 33.9

367 შპს ''ტურისტული სააგენტო ვიზიტ 

ჯორჯია''
გიდის მომსახურება 814.20 814.2

368 შპს "ბი თი ელ'' საჰაერო მომსახურება 11823.70 11823.7

369 შპს ''აჭარა+'' სასტუმროს მომსახურება 5205.89 5205.89

370 შპს ''ბიარ მასტერი'' სარესტორნო მომსახურება 330.00 308.11

371 შპს ''შუხმან ვაინს ჯორჯია'' სარესტორნო მომსახურება 330.00 310

372 შპს ''სარჩო'' სარესტორნო მომსახურება 324.50 324.5

373 ფ.პ. ნინო ღარიშვილი გიდის მომსახურება 750.00 750

374 შპს ''ლევონ თრეველ-თბილისი'' ტრანსპორტით მომსახურება 1600.00 1600

375 შპს ''შიტრიტ ჯგუფი საქართველოში'' სასტუმროს მომსახურება 1050.00 1050

376 შპს ''თეთნულდი 2007'' სასტუმროს მომსახურება 1960.00 980

377
შპს ‘’pro.mt’’ 

კარტრიჯების შესყიდვა 6500.00 6500

378 შპს ''ჰორეკა ჯორჯია'' ღონისძიების ორგანიზების 

მომსახურება
14980.10 14980.1

379 შპს ''პატრონ ჯორჯია'' კომპიუტერული ტექნიკა 3671.00 3671

380 შპს ‘’სასტუმრო ინტურისტ პალას’’ სასტუმროს მომსახურება 978.11 978.11

381 შპს ''მაი მობაილ+'' ტელეფონის აპარატის შესყიდვა 214.00 214

382 შპს ''სემი გეო კომპანი'' სასტუმროს მომსახურება 1241.45 1241.45

383 შპს ''ივერსი'' დამაგრძელებელი კაბელი 146.40 146.4

384 შპს ''უნიქოლორი'' საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა 455.00 455

385 ი.მ. იური პაპავა საოფისე სავარძლების შესყიდვა 6336.00 6336

386 შპს ''საერთაშორისო კორპორაცია ას სი 

არ''
დივნების შესყიდვა 2750.00 2750

387 შპს ''ფავორიტი სტილი'' რუკების შესყიდვა 6000.00 6000

388 GARU DISENO YSERVICIOS S.L საგამოფენო სტენდი 17,029.48 17029.48

389 შპს ''ეიდიესეს პრინტი'' ბეჭდვასთან დაკავშირებული 

მომსახურება
138.00 138

390 შპს ''აუთდორ ტიპოგრაფი'' რუკების და ბროშურების შესყიდვა 125503.60 125503.6

391 შპს ''სილქნეტი'' საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება 280.00 273.75

392 შპს ''კომპანია GEOSM'' საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა 353.00 353
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393 შპს ''მ.პროდაქშენი M.PRODUCTION'' მხატვრის მომსახურება 4995.00 4995

394 ააიპ ''პარსა''
ინკლუზიური ტურიზმის 

პოტენციალის კვლევის მომსახურება
19100.00 19100

395 შპს ''მ.პროდაქშენი M.PRODUCTION'' გრაფიკული დიზაინის შექმნის 

მომსახურება
4485.00 4485

396 შპს ''თეგეტა მოტორსი'' ანტიფრიზის შესყიდვა 36.00 36

397
ააიპ ''ეკოლოგიური ტურიზმის 

განვითარების ცენტრი''

გურიის რეგიონში აგროტურიზმის 

კვლევის მომსახურება
16790.00 16790

398 შპს ''ჯეოლენდი''

სათავგადასავლო ტურიზმის 

პოტენციალის კვლევისა და 

დამუშავების დაპროექტების 

მომსახურება

12000.00 12000

399 შპს ''ინფო ბუღალტერი''
„ინფო-ბუღალტერი“ (დოკუმენტის 

მართვის სისტემა) პროგრამული 

მომსახურება

158.00 158

400 შპს ''დელტა'' კომპიუტერის შეკეთების მომსახურება 120.00 120

401 შპს ''ივერსი'' ქსელის კაბელის შესყიდვა 161.74 161.74

402 შპს ''ივერსი'' ქსელის ჰაბისა და ქსელის 

კომპონენტების შესყიდვა
181.46 181.46

403 GARU DISENO YSERVICIOS S.L ბარსელონის საგამოფენო სტენდი 19620.23 19620.23

404 შპს ''თეგეტა მოტორსი'' ანტიფრიზის შესყიდვა 48.00 48

405 შპს ''ხოხბის ცრემლები'' სარესტორნო მომსახურება 70.00 70

406 შპს ''სასტუმრო ყაზბეგი'' სარესტორნო მომსახურება 60.00 58.41

407 ფ.პ. ეკატერინე ნათენაძე გიდის მომსახურება 375.00 375

408 შპს ''ნექსთ თრეველი'' საჰაერო მომსახურება 100.00 100

409 შპს "ამტელ ფროფერთის ჯორჯია'' სასტუმროს მომსახურება 453.60 453.6

410 სსიპ საქართველოს იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი
სატრენინგო მომსახურება 140.00 140

411 სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი საარქივო მომსახურება 2500.00 2345.66

412
სსიპ საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო
თარგმნის მომსახურება 120.00 120

413 შპს ''მაი მობაილ+'' მობილური ტელეფონის შესყიდვა 82.00 82

414 ი.მ. ნინო გოჩიტაშვილი ავეჯის გადაკვრასთან დაკავშირებული 

მომსახურება
900.00 900

415 შპს ''ელ+'' ცეცხლმაქრის შესყიდვა 48.00 48

416 შპს ''SUPPORT'' ღვინის შესყიდვა 8770 8770

417 შპს ''დეიზი'' საიდენტიფიკაციო ბეჯები 10.00 10

418 შპს ''დეკორი'' საქაღალდეების შესყიდვა 40.96 40.95

419 ი.მ. ლელა გოგავა გიდის მომსახურება 1380.10 1380.1

420 შპს ''ალპინ გრუპი'' სასტუმროს მომსახურება 2672.25 2672.25

421 შპს ''დიდველი'' სასტუმროს მომსახურება 1002.00 1002

422 შპს ''რას ალ ხაიმა ინვენსტმენტ 

აუტორიტი ჯორჯია''
სასტუმროს მომსახურება 7955.00 7796.8

423 შპს ''სატახა'' სარესტორნო მომსახურება 450.00 450

424 შპს ''რას ალ ხაიმა ინვენსტმენტ 

აუტორიტი ჯორჯია''
სარესტორნო მომსახურება 450.00 420

425 შპს ''ბიარ მასტერი'' სარესტორნო მომსახურება 450.00 324.61

426 შპს ''ძველი სახლი'' სარესტორნო მომსახურება 600.00 546.37

427 სს ''საქართველოს სასტუმროები და 

სპა''
სასტუმროს მომსახურება 2280.00 2280

428 ი.მ. დავით კერესელიძე ტრანსპორტით მომსახურება 2200.00 2200

429 სსიპ დაცული ტერიტორიების 

სააგენტო
სამუზეუმო მომსახურება 90.00 90

430 შპს ''თელავის მარანი'' სასაჩუქრე ღვინო 38.00 38

431 სსიპ საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო
თარგმნის მომსახურება 60.00 60

432 ი.მ. დავით კერესელიძე ტრანსპორტით მომსახურება 2100.00 2000

433 შპს ''სასტუმრო ყაზბეგი'' სარესტორნო მომსახურება 210.00 210

434 შპს ''ხოხბის ცრემლები'' სარესტორნო მომსახურება 245.00 245

435 შპს ''მსოფლიო ტური'' საჰაერო მომსახურება 8493.80 8493.8

436 შპს ''აჭარა+'' სასტუმროს მომსახურება 6213.70 6213.7

437 ფ.პ. ეკატერინე ნათენაძე გიდის მომსახურება 1000.00 937.5

440
ყატარ ეარვეიზ (ქიუ.სი.ეს.სი)-ის 

ფილიალი საქართველოში
საჰაერო მომსახურება 751.80 751.8

441 შპს ''რას ალ ხაიმა ინვენსტმენტ 

აუტორიტი ჯორჯია''
სარესტორნო მომსახურება 4680.00 4680

443 შპს ''ამბასადორი'' სასტუმროს მომსახურება 6643.20 6477.36

444 შპს ''გუდ თრეველი'' ტრანსპორტით მომსახურება 1650.00 1650

445 შპს ''სასტუმრო ყაზბეგი'' სასტუმროს მომსახურება 1377.95 1361.32

446 შპს ''ხოხბის ცრემლები'' სარესტორნო მომსახურება 280.00 280

447 შპს ''სასტუმრო ყაზბეგი'' სარესტორნო მომსახურება 536.43 491.59

448 შპს ''მსოფლიო ტური'' საჰაერო მომსახურება 6529.60 6529.6

449 შპს ''თრუსო'' სარესტორნო მომსახურება 240.00 240

450 შპს ''სი თი აუტო'' ტრანსპორტით მომსახურება 2171.20 2171.2

451 ფ.პ. ელენა ბატიაშვილი გიდის მომსახურება 700.00 700

452 შპს ''გუდაური სქი რესორტ'' სარესტორნო მომსახურება 180.00 180

453 შპს ''ხოხბის ცრემლები'' სარესტორნო მომსახურება 210.00 210

454 შპს ''ლოპოტა ტურ სერვისი'' სასტუმროს მომსახურება 1470.00 1470

455 შპს ''ლოპოტა ტურ სერვისი'' სარესტორნო მომსახურება 239.80 239.8

456 შპს ''სასტუმრო ყაზბეგი'' სასტუმროს მომსახურება 986.10 1151.7

457 შპს ''სასტუმრო ყაზბეგი'' სარესტორნო მომსახურება 398.61 370.99



458 შპს ''ამტელ ფროფერთის ჯორჯია'' სასტუმროს მომსახურება 3268.84 2755.78

459 ფ.პ. სოფიო მაყაშვილი გიდის მომსახურება 481.25 481.25

460 სს სასტუმროებისა და რესტორნების 

მენეჯმენტ ჯგუფი - ემ /გრუპ
სარესტორნო მომსახურება 3500.00 3388.33

461 ი.მ. იამზე წულაია ფეხსაწმენდის შესყიდვა 594.00

462 შპს ''ძველი სახლი'' სარესტორნო მომსახურება 500.61 483.34

463 ი.მ. ბელა ჯამბურია სარესტორნო მომსახურება 325.00 325

464 შპს ''სატახა'' სარესტორნო მომსახურება 450.00 450

465 შპს ''ვერე პალასი" სარესტორნო მომსახურება 528.75 528.75

466 შპს ''ვილა-პალასი'' სასტუმრო მომსახურება 2025.00 2025

467 სს ''საქართველოს სასტუმროები და 

სპა''
სასტუმრო მომსახურება 2280.00 2280

468 შპს ''ვერე პალასი'' სასტუმრო მომსახურება 9151.20 9151.2

469 შპს ''გუდაური სქი რესორტ'' სასტუმრო მომსახურება 3000.00 3000

470 ი.მ. დავით კერესელიძე ტრანსპორტით მომსახურება 2300.00 2300

471 ფ.პ. დავით ფახურიძე გიდის მომსახურება 1032.00 1075

472 შპს ''ძველი სახლი'' სარესტორნო მომსახურება 280.00 278.47

473 შპს ''გურმანი'' სარესტორნო მომსახურება 210.00 155.76

474 შპს ''საერთაშორისო კორპორაცია ას სი 

არ''
მაგიდის სანათის შესყიდვა 293.00 293

475 შპს ''აჭარა+'' სასტუმრო მომსახურება 1643.32 1624.33

476
ააიპ საქართველოს სათხილამურო 

ფერსერაცია
სპორტული ღონისძიების ორგანიზება 69960.20 69962.2

478 შპს ''ნიუ არტი'' ღონისძიების ორგანიზების 

მომსახურება
33800.00 33800

479 შპს ''მაი მობაილ+'' ფერადი ტელევიზორის შესყიდვა 4900.00 4900

480 შპს ''იდეა'' ფლეშ-მეხსიერების შესყიდვა 4550.00 4550


