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Abstract 

Doctoral thesis – ,,Assessment of efficiency of the state procurement management 
systems in terms of conterporary economics“ - consists of three chapters and ten sub-chapters, 
present thesis covers research, results, their judgment, and conclusion. 
 Urgency of the research: The state, as owner of significant financial resources acts as 
the largest subject of market relations during places its budget orders. Government 
procurements (goods, civil works, services) are carried out to meet the most important state 
needs.  
In almost every country the state is the most significant purchaser of product. Share of public 
procurements in national budget in the united states accounts to 15%, which in absolute terms 
accounts to 200 billion USD per year.  This share is higher in socially oriented economies 
(Germany, France and e.t.c.). Share of state procurements in national budget in countries with 
transitional economy amounts to almost 50%. 

Public procurements have direct influence on structure and dynamic of countries econo-
my. The state purchases the product which is necessary for realization for functionality of health 
system, education system, law enforcement bodies, army, other state programs and etc. 
 Significant amounts of public expenditure on the purchase of products require the 
development of special procedures that enable the efficient use, controlling and accounting. 
 Public procurements for years represented and represents the subject of research. A lot 
of scientific research was dedicated to the mentioned topic as in economically developed as 
developing countries which were under transformation of state finances. The need for research 
stems from a variety of perspectives, in particular the essence of the definition of public 
procurement, the process of conducting them and the problems with the legislative framework 
that hinder the effective implementations of procurement. In addition, the issue of e-
procurement introduced in recent years is important, which is reflecting in a significant increase 
in the transparency of this process and a reduction in the level of corruption inherent in this 
area. Recently, e-government procurement has become increasingly relevant in almost every 
country.  
 Increasing the efficient use and spending of state funds and financial resources in 
Georgia is an important issue for modern economy development, ensuring the balance and 
stable development of the national economy. The state acts as one of the main participants in 
the economic process, as a consumer of goods, civil works and services. Public procurement is 
an important element in the development of trade around the world and the efficient use of 
budget funds. 
 The first chapter of paper ,,Global Position on Public Procurement” describes the 
establishment of a public procurement system in Georgia. 
 The historical perspective of how the state procurement system was formed and 
developed in Georgia is presented. From ,,paper tenders” to e-procurement. 
 Electronic state procurements implemented in Georgia, their development and 
implementation, advantages are discussed. 
           Electronic stat procurement is presented as the most effective means of procurement etc. 
 The second chapter of the paper, ,,Features of the effectiveness of public procurement 
management system” analyzes public procurement policy in EU countries. Public procurement 
is seen as a mean of economic policy. 
 The second chapter of the paper, ,,Features of the effectiveness of public procurement 
management system” analyzes public procurement policy in EU countries. Public 
procurement is seen as a means of economic policy. 
 The third chapter of the paper, ,,Main directions for for improving the efficiency of 
state Procurement management Systems” provides an analysis of the effectiveness of public 
procurement management systems on the example of Sakaeronavigatsia Ltd. 
 Study and results of Pubic procurement management system effectiveness are 
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submitted. For a complete analysis of content and research material, an evaluation of a two-
stage e-tenders announced via the state procurement electronic system was conducted in terms 
of the application of effective criteria, as well as two parallel surveys were conducted through 
online questionnaires. The target audience was selected to provide the research. The target 
audience consisted of the employees from the Buyer companies as well as representatives from 
the Supplier companies of the public and private entities, also, organizations/persons interested 
in public procurements.  The target audience was selected from the Buyer and supplier 
companies registered in the state procurement electronic system. Online questionnaires were 
sent in e-mails to  300 respondents from the target audience.  157 of them answered the so-
called first version of the questionnaire, and 145 respondents answered the second version of 
the questionnaire. 
 The dissertation ends with a summarising conclusion. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის ატუალურობა. ელექტრონულ შესყიდვებს ბოლო დროს 

დიდი ყურადღება ექცევა ბიზნესის მხრიდან. ითვლება, რომ ეს არის ძლიერი 

ინსტრუმენტი ეფექტიანობისა და შედეგიანობის ამაღლების, ასევე მომხმარებლე-

ბისთვის ხარისხიანი მომსახურების მიღების თვალსაზრისით. ამიტომ, 

მთავრობები როგორც წესი, ყურადღებას ამახვილებენ ციფრული საშუალებების 

გამოყენების შედეგად მიაღწიონ გამჭირვალობის ამაღლებას, კორუფციასთან 

ბრძოლას, ანგარიშვალდებულებას, რაც მთავარია გადაწყვეტილების მიღების 

საჯაროობას და საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვას. სახელმწიფო შესყიდვების 

სფერო, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამრთლიანი და ეფექტიანი მმართვე-

ლობის სტრატეგიულ განვითარებაში. ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები, 

ფართოდ არის აღიარებული 21-ე საუკუნის განვითარების და კეთილდღეობის 

საშუალებად. მთელ მსოფლიოში მთავრობების მიერ ხდება ელექტრონული 

შესყიდვების ტექნოლოგიების იდენტიფიცირება და პოპულარიზაცია, როგორც 

მათი მართვის სტილის უკეთესობისაკენ შეცვლის ტენდენცია. ელექტრონული 

ტენდერები ორიენტირებულია ნაწილობრივ ავტომატურ პროგრამებზე, 

რომლებსაც შეუძლიათ შეამცირონ ადმინისტრაციული ხარჯები შემსყიდველებისა 

და მიმწოდებლების, აგრეთვე მთლიანად საბიუჯეტო გადარიცხვების დანახარ-

ჯებიც. ასეთი ხარჯების შემცირება წარმოადგენს დანაზოგების გაზრდის 

მნიშვნელოვან წყაროს, რაც განაპირობებს ელექტრონული ვაჭრობის დროს ფასების 

შემცირებას და თავის მხრივ წარმოადგენს თანამედროვე ელექტრონული 

სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტიანობის არსებით მაჩვენებელს. დიდი ხანია, რაც 
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სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებით დაინტერესებულნი არიან პოლიტიკოსები, 

მკვლევარები და პრაქტიკოსები, თუმცა ბოლო ორი ათეული წელიწადი მიუთი-

თებენ განსახილველი დარგის პროგრესულ ევოლუციაზე სახელმწიფო ფინანსების, 

როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციების ეფექტიანობის ამაღლების სტრატეგიულ 

ინსტრუმენტზე, ბაზრის რეგულირებაზე და მის მდგრად განვითარებაზე. მთავარი 

მიზანია გაირკვეს, თუ რამდენად ეფექტიანია ელექტრონული შესყიდვების 

სისტემის დანერგვა. შერჩეული სოციალური მიზნების თავსებადობის კონტექსტში 

მნიშვნელოვანია შესყიდვების ეფექტიანობის გაზომვა. უნდა აღინიშნოს, რომ 

დღემდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების სტრატეგიის შედეგებზე 

საუბარი ძირითადად ეხებოდა ხარჯების დაზოგვას კონკურენტული პროცედუ-

რებით და მის გამარტივებას ელექტრონული კომუნიკაციების საშუალებით. 

სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალე კონკუ-რენტუნარიანი სისტემა ხელს 

უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, სტიმულირებას უკეთებს ეკონომიკურ 

ზრდას და მეწარმეობას, მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესს. სახელმწიფო 

შესყიდვებს უდიდესი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე. ისინი არა მარტო საზოგადოების 

მოთხოვნილებას აკმაყოფილებენ, არამედ ფართოდ გამოიყენება, როგორც 

მაკროეკონომიკური ამოცანების განხორციელების იარაღი ეკონომიკის 

რეგულირებისთვის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით.  დღეს, როდესაც 

გლობალურ რეცესიაში, „კოვიდ 19“ პანდემიის გამო, კერძო ინვესტიციების 

წახალისება ძალიან სუსტია, მოთხოვნა სახელმწიფო მხარდაჭერაზე ძალიან 

დიდია. სახელმწიფი შესყიდვების როლი კრიზისიდან ეკონომიკის გამოყვანაში 

მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.  

წინამდებარე ნაშრომში ჩამოყალიბებულია პოზიცია საქართველოში მიმდი-

ნარე ელექტრონულ შესყიდვებზე და შემოთავაზებულია შემსყიდველი ორგანიზა-

ციის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვის დაგეგმვის ეტაპზე ჩასატარებელი ღონისძი-

ებები, რომლებიც წინ უნდა უსწრებდეს ყოველი კონკრეტული შესყიდვის განხო-

რციელებას, შესყიდვების გეგმაში მოცემული ყოველი კონკრეტული ციფრის 

(ასიგნების) უკან აუცილებელია იდგეს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დასაბუ-

თებული შესასყიდი ობიექტის საჭიროების მიზანშეწონილების საკითხი, 

შესასყიდი ობიექტის მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნების ჭრილში, რომელიც 

საჭიროა ორგანიზაციის გამართულად ფუნქციონირებისათვის. ამ კუთხით განხი-
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ლულია ბაზრის კვლევის გარკვეული მიმართულებები და წარმოდგენილია გარკვე-

ული დასკვნები. სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებისას საბიუჯეტო სახსრე-

ბის ხარჯვის ეფექტიანობის შეფასება უნდა განხორციელდეს შესყიდვების 

მიმდინარეობის ყველა ეტაპზე დაწყებული შესყიდვის დაგეგმვიდან საბოლოო 

პროდუქტის მიღებამდე. ამავდროულად კონკრეტული ობიექტის შესყიდვის  

საჭიროებაზე დასაბუთება, ბაზრის კვლევა, ეკონომიკურ ტექნიკური მიზანშე-

წონილობა უნდა იყოს საჯარო, როგორც შესყიდვის დაგეგმვის პროცესში, ისე მისი 

განხორციელებისას. აქედან გამომდინარე მომხმარებელს შესაძლებლობა უნდა 

ჰქონდეს განსაზღვროს კონკრეტული შესყიდვის სოციალური სარგებლიანობა, 

შეაფასოს შესყიდვის განხორციელების ფინანსური ეფექტიანობა და საზოგადო-

ებრივი საჭიროებების დაკმაყოფილების ხარისხი. სახელმწიფო შესყიდვების 

ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება ნიშნავს გამჭვირვალე შესყიდვებს და 

კორუფციული მექანიზმების უარყოფას, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა 

ეროვნული პოლიტიკის ამოცანების წარმატებით გადაჭრას, კონკურენციის ამაღ-

ლებას, როგორც ფასების შემცირების წინაპირობას, შესყიდვების ხარისხის ამაღლე-

ბით საუკეთესო საქონლისა და მომსახურების შეძენას, პროფესიონალური კომპა-

ნიების გამოვლენას სახელმწიფო კონტრქტების შესრულების თვალსაზრისით, 

საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის სრულყოფას.  

უცხოური ქვეყნების გამოცდილების კრიტიკული ანალიზი და მათი საუკე-

თესო პრაქტიკის გამოყენება ქვეყანაში ხელს შეუწყობს ქვეყნის სახელმწიფო 

შესყიდვების ბაზრის ეფექტიან ფუნქციონირებას. სახელმწიფო შესყიდვები საინტე-

რესო სფეროა საკვლევად, როგორც იურიდიულად ისე ეკონომიკური თვალსაზრი-

სით. მხედველობაშია მისაღები განსახილველი სფეროს სტრატეგიული მნიშვნე-

ლობა მნიშვნელოვანი სოციალური მიზნების მისაღწევად. აუცილებელია გვახ-

სოვდეს, რომ ამ გზით ჩამოყალიბებული სისტემა სამთავრობო შემსყიდველი 

ორგანიზაციების მონაწილეობით, უნდა აშენდეს მაქსიმალურად ეფექტიანად, 

გამჭვირვალედ და კონკურენტუნარიან გარემოში. ნაშრომში წარმოდგენილი 

მაჩვენებლები, რომლებიც ასახავს სტრატეგიული ხელმძღვანელობის სფეროებს, 

მიზნებს, პროცედურებს/პროცესებს შეიძლება სასარგებლო საშუალება იყოს 

სახელმწიფო  შესყიდვების ბაზარზე მოქმედი სუბიექტების საქმიანობის რაოდე-

ნობრივი შეფასებისთვის. ბაზრის მონაწილეები დაინტერესებული არიან არა 
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მხოლოდ მთავრობის ინტერვენციისა და სახსრების განაწილების მიმართულე-

ბების სწორად განსაზღვრაში, არამედ საჯარო რესურსების ეკონომიკური მართვის 

ეფექტიანობის მაქსიმალურად გაზრდით. ელექტრონული კომუნიკაციების 

გავრცელების, აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოების სახელმწიფო შესყიდვების 

ბაზარზე შესასვლელი ბარიერების მოხსნის პოსტულატებმა ხელი უნდა შეუწყონ 

არა მხოლოდ შრომის ინტენსივობას, არამედ კონკურენციას, საქონლისა და 

მომსახურების ხარისხის ამაღლებას. სახელმწიფო შესყიდვების პროცესების 

განზოგადება, საერთაშორისო დონეზე შედარებითი ანალიზი საშუალებას 

გვაძლევს ჩამოვაყალიბოთ რეკომენდაციები და შედეგად გავაუმჯობესოთ ის, რაც 

ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ორგანოების პასუხისმგებლობას სტრატეგიული 

მიზნების შესრულებისთვის, ასევე დანაზოგების გაუმჯობესებას სახელმწიფო 

სახსრების ხარჯვის მხრივ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მთელი ეკონომიკური 

სისტემის კონკურენტუნარიანობის ზრდა, რაც ირიბად აისახება ქვეყნის 

გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების პოტენციალის გარკვეულ 

კომპონენტებზე.   

კვლევის მიზნები და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო 

შესყიდვების სისტემაში მიმდინარე პროცესების შესწავლა. მართვის სისტემების 

ეფექტიანობის შეფასება თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში და სტრატეგიის 

შემუშავება მათი გაუმჯობესების თვალსაზრისით.  

  მიზნის მისაღწევად, წინამდებარე ნაშრომში ჩამოყალიბდა შემდეგი სახის 

ამოცანები: 

1. სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ანალიზი, თეორიული 

თვალსაზრისით;  

2. არსებული ეკონომიკის პირობებში  სახელმწიფო შესყიდვების მართვის 

სისტემების ეფექტიანობის მონიტორინგი; 

3.  განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების თავისებურებების შესწავლა;  

4. ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვების სისტემური ანალიზი; 

5. სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის ანალიზი 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში; 

6. სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის ანალიზი 

საქართველოში; 
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7.  სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის სრულყოფის 

მექანიზმების შემუშავება; 

8. სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი 

მიმართულებების განსაზღვრა. 

კვლევის საგანია შესყიდვების სისტემაში არსებული თეორიული, პრაქტი-

კული და მეთოდური პრობლემების ერთობლიობა. კვლევის ობიექტად  გვევლი-

ნება  შესყიდვების მეთოდებისა და პროცედურების შექმნის, დანერგვის,  განხორცი-

ელებისა და გამოყენების პროცესები სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში. 

საკვლევი თემის შესწავლის მდგომარეობა. სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელების საკითხები,  ჯერ კიდევ არასაკმარისად არის გაშუქებული 

სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში. არსებობს გამოკვლევების მნიშვნელო-

ვანი რაოდენობა, რომლებიც წარმოდგენას იძლევა სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ, მაგრამ შესყიდვების ეფექტიანად განხორციელების მექანიზმის შექმნა და 

მისი შეფასების მეთოდიკა კვლავაც რჩება ეკონომიკური მეცნიერების ყველაზე 

ნაკლებად გამოკვლეულ სფეროდ.  

მეცნიერული სიახლეები. სადისერტაციო ნაშრომის  მეცნიერული სიახლე 

მდგომარეობს შემდეგში: 

1. შემოთავაზებულია მდგრადი საჯარო შესყიდვების დანერგვის სრულყოფის 

მიმართულებები და რეკომენდაციები საქართველოს კომპანიებისთვის, სადაც 

პრიორიტეტი ენიჭება MEAT (Most Economically Advantageous Tender-

ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიანი ტენდერი) კრიტერიუმების გამოყენებას;  

2. ნაშრომში ჩამოყალიბებულია „ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებლებზე“ (KPI 

- Key Performance Indicator/ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებელი) დაფუძნებული 

ეფექტიანობის შეფასების პროცესი, რასაც საფუძვლად უდევს ეფექტიანობაზე 

დაფუძნებული მიდგომები და ეფექტიანობის მაჩვენებლები. განსაზღვრულია, რომ 

ეფექტიანობის მაჩვენებლებზე დამყარებული შესყიდვის აუცილებლობა ეყრდნობა 

რაოდენობრივ-ხარისხობრივ მაჩვენებლებს და არგუმენტირებულ ეკონომიკურ-

ტექნიკურ გათვლებს. 

3. შემოთავაზებულია სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების 

ეფექტიანობის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები, სადაც გარემოსდაცვით 

მაჩვენებლებთან ერთად მოიაზრება ინოვაცია, სოციალური და ეკონომიკური 
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ასპექტების გაუმჯობესების ფაქტორები მწვანე, მდგრად და ციფრულ 

ეკონომიკებზე გადასვლის პირობებში.   

კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევის თეორიული და ემპირიულ საფუძველს 

წარმოადგენს: ა) უცხოელ მეცნიერთა ნაშრომები, რომელიც მიეძღვნა შესყიდვების 

ეფექტიანად განხორციელების გზებს და მეთოდებს. ბ) უცხოური საერთაშორისო 

საფინანსო კომპანიების და ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების  კვლევები, 

რომლებიც ეძღვნება შესყიდვების ეფექტიანად განხორციელების მეთოდებს, 

შესყიდვების განხორციელებისას კორუფციის დონის შემცირებას, შესყიდვების 

საჯაროობას, სახელმწიფო შესყიდვებისთვის კონკურენტული და არადისკრიმინა-

ციული გარემოს შექმნას. ძირითადი მეთოდების შესწავლისთვის საჭირო გახდა 

ძიება, სხვადასხვა მიდგომების სისტემატიზაცია, შეფასება და ანალიზი.  დასკვნის 

სახით მოცემულია თანამედროვე პირობებში საქართველოს სახელმწიფო 

შესყიდვების ტრანსფორმაციის აუცილებლობა. 

კვლევის ემპირიულ ბაზას წარმოადგენს განხორციელებული შესყიდვების 

ანალიზი, შესყიდვების კანონმდებლობის სრულყოფის სამართლებრივი დოკუმენ-

ტები, შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებები, 

შესყიდევბის სააგენტოს მიერ გამოცემული ბიულტენები.  

კვლევის ნორმატიულ-სამართლებრივი საფუძველია:   საქართველოს კანონი 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 

ბრძანებები, ცალკეული სამინისტროებისა და უწყებების ბრძანებები და 

განკარგულებები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ.  

კვლევაში გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები: სინთეზისა და  ანალიზის 

მეთოდი, შედარება, სტატისტიკური და სტრუქტურული ანალიზი, დინამიკური 

ანალიზი. რაც შეეხება მონაცემთა შეგროვებისთვის საჭირო მეთოდებს, კვლევის 

მიზნის მისაღწევად გამოყენებულია მონაცემები, რომელიც მოძიებულია სახელმ-

წიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემიდან და ონლაინ კითხვა-

რების საფუძველზე შეგროვებული მონაცემები, ასევე მონაცემები ინტერნეტ 

რესურსებიდან და სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომებიდან. ერთი კვლევა 

განხორციელდა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემიდან 
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მოძიებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე1, ხოლო დანარჩენი ორი კვლევა  

ონლაინ ანკეტებით (კითხვარებით). პირველი კვლევა მოიცავდა სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით 2019-2021 წლებში გამოცხადე-

ბული ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერების ანალიზს, დაბალი ფასის 

კრიტერიუმების გარდა, სხვა MEAT  კრიტერიუმების გამოყენების  ჭრილში და 

ელექტრონულ ტენდერებს პრეკვალიფიკაციით (თავი 3, ქვეთავი 3.1),  რაც შეეხება 

დანარჩენ ორ კვლევას, რომელიც ონლაინ ანკეტების საფუძველზე 

განხორციელდა 2 (თავი 3, ქვეთავი 3.1): კვლევის საშუალებად ( მონაცემების 

შესაგროვებლად), გამოვიყენეთ ორი ონლაინ ანკეტა (კითხვარი): პირველი ონ-

ლაინ ანკეტა (კითხვარი) მოიცავდა საქართველოში განხორციელებული 

შესყიდვების ეფექტიანობის ამსახველ ინფორმაციას, შესყიდვის პროცესში 

ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებლების KPI გამოყენებას. ხოლო მეორე 

კითხვარი, ასევე დაკავშირებული იყო შესყიდვების ეფექტიანობასთან და 

კონკრეტულად ეხებოდა ტენდერებში MEAT კრიტერიუმების გამოყენებას. 

კერძოდ, შემსყიდველი ორგანიზაციები ტენდერების გამოცხადებისას,  გარდა და-

ბალი ფასის კრიტერიუმისა, იყენებდნენ თუ არა, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, 

როგორიცაა გარემოსდაცვითი ფაქტორები, სოციალურ ფაქტორები, ინოვაციები, 

მწვანე შესყიდვების კონცეფცია, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა. ასევე 

კითხვარში მოცემული იყო ზემო-აღნიშნული ფაქტორების არ გამოყენების გა-

მომწვევი მიზეზები. კვლევის განხორციელების მიზნით, ონლაინ ანკეტები 

(კითხვარი) ელექტრონული სახით გაეგზავნა კვლევის სამიზნე აუდიტორიას. 

კვლევის აუდიტორიაში შედიოდნენ სახელმწიფო შესყიდვებით დაინტერე-

სებული პირები, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონულ სისტემაში 

დაფიქსირებული შემსყიდველი და მიმწოდებელი კომპანიის პერსონალი, მათ 

შორის მაღალი რანგის ხელმძღვანელი პირები, აგრეთვე სამსახურის ხელმძღვანე-

ლები და საშუალო რანგის სპეციალისტები, რომლებიც უშუალოდ არიან 

1 აღნიშნულ კვლევაში გამოყენებულია შედარების მეთოდი, სინთეზისა და ანალიზის მეთოდი, 
დინამიკური ანალიზი, სტატისტიკური და სტრუქტურული ანალიზი. თითოეული მეთოდი 
განხილულია ცალკ-ცალკე და წარმოდგენილია დიაგრამების სახით.  
2 აღნიშნულ კვლევაში გამოყენებულია შედარების მეთოდი, სინთეზისა და ანალიზი მეთოდი, 
დინამიკური ანალიზი, სტატისტიკური და სტრუქტურული ანალიზი. თითოეული მეთოდი 
განხილულია ცალკ-ცალკე და წარმოდგენილია დიაგრამების სახით.   
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ჩართულები შესყიდვის პროცესებში, სატენდერო კომისიისა და აპარატის 

შემადგენლობაში  შესყიდვების განხორციელებისას. ჩვენს მიერ ჩატარებულ 

კვლევის შედეგებს აქვთ როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მნიშვნელობა: 

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა. ნაშრომი შესაძლებელია გამოყენებულ 

იქნას სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ ეკონომიკური პროფილის 

ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში, შესყიდვებით დაინტერესებული მეცნიერ-

მუშაკებისთვის, შესყიდვებით დაინტერესებული აუდიტორიისთვის, შემსყიდვე-

ლი და მიმწოდებელი კომპანიების მენეჯერებისა და სპეციალისტებისთვის. ასევე 

მთავრობის წევრებისთვის და ექსპერტებისთვის, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ 

ქვეყანაში ეკონომიკური რეფორმების გატარებაში.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომში წარმოჩენილი საკითხები და 

გაკეთებული დასკვნები, შეიძლება გამოყენებული იქნეს შესყიდვების 

საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის სრულყოფისთვის, ასევე სამინისტროებისა 

და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებისთვის, სტრატეგიული მიზნების დასახვისა 

და მათი კანონმდებლობაში ასახვის თვალსაზრისით. ნაშრომის სიახლეები შემსყი-

დველმა ორგანიზაციებმა შეიძლება გამოიყენონ შესყიდვების დაგეგმვის ეტაპა-

მდე განსახორციელებელი ღონისძიებების, შესყიდვების დაგეგმვის და შემდგომი 

ინიცირების პროცესების სრულყოფისთვის, ასევე ტენდერებში საუკეთესო ფასისა 

და ხარისხის თანაფარდობისთვის, რაც მდგრადი საჯარო შესყიდვების საფუძველს 

წარმოადგენს და ემსახურება შესყიდვების პროცედურებში გარემოსდაცვითი და 

სოციალური ფაქტორების გამოყენებას, ინოვაციების, მწვანე კონცეფციის, მცირე 

და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მექანიზმების დანერგვას. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები. დისერტაციის თემაზე საქართვე-

ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კოლო-

ქვიუმებისა და სემინარების დაცვის კომისიაზე დაცული იქნა ორი კოლოქვიუმი, 

ერთი სემინარი, წარდგენილ იქნა დაცვის წინა პრეზენტაცია. დისერტაციის 

ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში 

- სამი სამეცნიერო ნაშრომი, ორი სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნდა საერთა-

შორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომათა კრებულში, ორი სამეცნიერო 

ნაშრომი გამოქვეყნებულია მონოგრაფიების სერიიდან. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს  153 
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კომპიუტერზე ნაბეჭდ  გვერდს. იგი შედგება შესავალის, ლიტერატურის მიმოხი-

ლვის, სამი თავის, ათი ქვეთავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის 

ნუსხისაგან. დისერტაციაში ჩართულია 52 დიაგრამა და 8 ცხრილი. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1.  გლობალური პოზიცია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში 

1.2 საქართველოში განხორციელებული ელექტრონული სახელმწიფო        

შესყიდვები 

1.3 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა, როგორც შესყიდვების 

განხორციელების ყველაზე ეფექტური საშუალება 

1.4 სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკები და მათი      

შემცირების მექანიზმები 

თავი 2. სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის 

თავისებურებები 

2.1 სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში 

2.2 სახელმწიფო შესყიდვები, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის      

განხორციელების საშუალება 

2.3 სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის   ანალიზი 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

თავი 3. სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის 

სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები  

3.1 სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის კვლევა 

3.2 სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის                            

ანალიზი  „საქაერონავიგაციის“ მაგალითზე 

3.3 სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის 

გაუმჯობესების სტრატეგია    

ძირითადი დასკვნები 
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გამოყენებული ლიტერატურა 

ნაშრომის  პირველ თავში „გლობალური პოზიცია სახელმწიფო შესყიდვის 

შესახებ“ წარმოდგენილია სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების 

საფუძვლები და 1.1 ქვეთავში „სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ჩამოყალიბება 

საქართველოში“ მოცემულია ისტორიული რაკურსი, თუ როგორ ყალიბდებოდა და 

ვითარდებოდა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა საქართველოში.  

 ნაშრომის პირველი თავის 1.2 ქვეთავში განხილულია საქართველოში 

განხორციელებული ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები. მოცემულია 2017-

2021 წლებში, საქართველოში განხორციელებული შესყიდვების ძირითადი 

სტატისტიკური მაჩვენებლები, გაკეთებულია მათი შედარებითი ანალიზი. 

წარმოდგენილია წლების მიხედვით საჯარო შესყიდვების შედეგად დადებული 

ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულება „დიაგრამა 1“-ით. აღნიშნული 

მაჩვენებლები მეტყველებს იმაზე, რომ დინამიკაში ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც 

იზრდება ბიზნესის ნდობა სახელმწიფო შესყიდვების მიმართ. საყურადღებოა, რომ 

განსაკუთრებით ბიზნესი აქტიურია სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის დროს.  

დიაგრამა 1.  წლების მიხედვით საჯარო შესყიდვების შედეგად დადებული 
ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულება (მლრდ. ლარი) 

 
წყარო: http://procurement.gov.ge/files/ 

ნაშრომის პირველი თავის 1.3 ქვეთავში ელექტრონული სახელმწიფო 

შესყიდვა განხილულია, როგორც შესყიდვების განხორციელების ყველაზე ეფექ-

ტური საშუალება. ელექტრონული შესყიდვების სისტემის გამოყენება იძლევა ბი-

ჯების გაკეთების, ეტაპების გაკონტროლების, საბიუჯეტო სახსრების ბოროტად 

გამოყენების პრევენციის და სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარზე კონკურენციის 

2,66 2,77 2,79 2,85 3,2
4,02 3,65 4,09

5,33 5,14
5,75

2011 წ 2012წ 2013წ 2014წ 2015წ 2016წ 2017წ 2018წ 2019წ 2020წ 2021წ

სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულებები წლების 
მიხედვით
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უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. ამ სისტემისთვის დამახასიათებელი თავისე-

ბურებაა ბაზრის მონაწილეთა საქმიანობის მონიტორინგის ხელმისაწვდომობა, რაც 

იძლევა მომხმარებელთა მიერ სახსრების ეფექტიანად ათვისების და ტენდერში 

მონაწილე მხარეების მხრიდან რაციონალური შეთავაზებების განხორციელების 

შესაძლებლობას.  

ნაშრომის პირველი თავის 1.4 ქვეთავში განხილულია სახელმწიფო 

შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკები და მათი შემცირების მექანიზმები. 

შესყიდვის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს 

აცილებული ზედმეტად სპეციფიური მოთხოვნები და ამ მხრივ შემცირებული იქნეს 

კორუფციული რისკები, მნიშვნელოვანია გამოიყოს შესყიდვის ობიექტის ის 

აუცილებელი ტექნიკური ან/და ფუნქციური სპეციფიკაციები, რომლებიც 

აუცილებელია შემსყიდველ ორგანიზაციაში არსებული საჭიროებების 

დაკმაყოფილების მიზნით. ამავე დროს, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შესრულების 

ფუნქციური სპეციფიკაციებს.  აღნიშნულიდან გამომდინარე:  

1. შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაცია უნდა ჩამოყალიბდეს შემსყიდველი 

ორგანიზაციის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და არა შესყიდვის ობიექტის 

ტექნიკური მახასიათებლების დეტალური აღწერით; 

2. თუ აუცილებელობას წარმოადგენს შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური 

მახასიათებლების დეტალური აღწერა, მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული, რომ 

ფუნქციური თვალსაზრისით, მიიღება ექვივალენტი პროდუქტები. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში - „სახელმწიფო შესყიდვების 

მართვის სისტემების ეფექტიანობის თავისებურებები“  პირველ საკითხად განხი-

ლულია „სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში“. 

ევროკავშირის ქვეყნები ხასიათდებიან სხვადასხვა მოცულობის სახელმწიფო 

შესყიდვებით, ასევე განსხვავდებიან სახელმწიფო შესყიდვების ბაზრის 

ეფექტიანობით. საერთო ეფექტიანობა მათი სახელმწიფო შესყიდვებისა, ასახვს 

ევროკავშირის ქვეყნებში შესყიდვების ბაზრის ძირითად ასპექტებს და 

წარმოადგენს თორმეტი ცალკეული მაჩვენებლის ქულათა ჯამს, რომლებიც 

ერთობლივად აფასებენ სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარზე კონკურენციას, 

ხელმისაწვდომობას, გამჭვირვალობას, მცირე ფირმების მონაწილეობას მონაცემთა 
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ცხრილი 1. ეფექტიანობის შეფასების ცხრილი ევროკავშირის ქვეყნებში 

№ Indicator/მაჩვენებლები 
 qualitative policy judgment on 

what constitutes good 
practice/ხარისხობრივი 
პოლიტიკის შეფასება იმის 
შესახებ თუ რას 
წარმოადგენს კარგი 
პრაქტიკა 

ეფექტიანი არაეფექტიანი 

1 Single bidder/ტენდერში  ერთი პრეტენდენტის 
მონაწილეობა 

≤10% >20% 

2 No calls for bids/ტენდერის გარეშე შესყიდვები  ≤5% ≥10% 

3 Publication rate/გამოქვეყნების მაჩვენებელი >5% <2,5% 

4 Cooperative procurement/ერთობლივი შესყიდვები ≥10% <10% 

5 Award criteria/დაჯილდოების კრიტერიუმები ≤80% >80% 

6 Decision speed/გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფე ≤120 დღე >120 დღე 

7 SME contractors/მცირე და საშუალო ბიზნესთან 
გაფორმებული ხელშეკრულებები 

>60% <45% 

8 SME bids/მცირე და საშუალო ბიზნესის 
მონაწილეობა ტენდერებში 

>80% <60% 

9 Procedures divided into lots/შესყიდვის 
პროცედურების ლოტებად დაყოფა 

>40% <25% 

10 Missing calls for bids/არშემდგარი და უარყოფითი 
შედეგით დასრულებული ტენდერები 

≤3% >3% 

11 Missing seller registration numbers/ გამყიდველი 
სარეგისტრაციო ნომრის გარეშე 

≤3% >3% 

12  Missing buyer registration numbers/ 
შემსყიდველი სარეგისტრაციო ნომრის გარეშე 

≤3% >3% 

 
(შედგენილია ავტორის მიერ) 

წყარო: https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en 
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ხარისხს (ცხრილი 1). ყველაზე ეფექტიანად ითვლება სახელმწიფო შესყიდვების 

ბაზრები ინგლისის, ხორვატიის, დანიის, ესტონეთის, საფრანგეთის, შვედეთის, 

ცხრილი 2. ევროკავშირის ქვეყნებში სახელმწიფო შესყიდვების ბაზრის შეფასება  

 მაღალი ეფექტიანობა საშუალო ეფექტიანობა დაბალი ეფექტიანობა 
3 ქულაზე მეტი 3 და -3 ქულას შორის -3 ქულაზე ნაკლები  
დიდი ბრიტანეთი, 
ხორვატია, დანია, 
ესტონეთი, საფრანგეთი, 
შვედეთი, ფინეთი, 
ისლანდია 

ირლანდია, ლიტვა, 
პოლონეთი, ლატვია, 
ჩეხეთი, ლუქსემბურგი, 
ავსტრია, სლოვაკეთი, 
უნგრეთი, ბელგია, 
გერმანია, ნიდერლანდები 

კვიპროსი, რუმინეთი, 
პორტუგალია, ბულგარეთი, 
ესპანეთი, იტალია, 
სლოვაკეთი, საბერძნეთი 

 
(შედგენილია ავტორის მიერ) 

წყარო: https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/ 

დიაგრამა 2. ევროკავშირში სახელმწიფო შესყიდვების გაუმჯობესების სტრატეგია 

 
(შედგენილია ავტორის მიერ) 

წყარო: https://ec.europa.eu/growth/single-market_en 

ფინეთის და ისლანდიის. დაბალი ეფექტურობით ხასიათდება სახელმწიფო 

ევროკავშირში 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 

გაუმჯობესების 
სტრატეგია

სახელმწიფო 
შესყიდვების 

განხორციელებისას 
ინოვაციური, 

მწვანე და 
სოციალური 

კრიტერიუმრბის 
უფრო ფართო 

გამოყენება

სახელმწიფო 
შემსყიდველების 

პროფესიოანლიზმი -
კომპეტენციის 

სისტემების 
შემუშავება, 

ტექნიკური ცოდნის 
ამაღლება, შესყიდვის 

პროცედურების 
ცოდნა

ევროკავშირის 
შესყიდვების 

ბაზარზე მცირე და 
საშუალო 

საწარმოების 
წვდომის 

გაუმჯობესება

სახელმწიფო 
შესყიდვების 

სისტემებს შორის 
ურთიერთქმედების 

ოპტიმიზაცია და 
დასაბუთებული 
სტრატეგიული 

გადაწყვეტილების 
ფორმირება, 

გამჭვირვალობის, 
მთლიანობის და 

მონაცემთა ხარისხის 
ამაღლება

შესყიდვის 
პროცესების 

ციფრული ფორმატი 
- შესყიდვების დროს 

ელექტრონული 
კომუნიკაციის 

გამოყენება, 
სახელმწიფო 

დანახარჯების 
ეფექტიანობის 

ამაღლება, სამუშაო 
ადგილების შექმნა

თანამშრომლობის 
გაღრმავება შემსყიდველ 
ორგანიზაციებს შორის, 

ფასისა და ხარისხის 
ოპტიმალური 
თანაფარდობა, 
ინოვაციური 

პროდუქტებისა და 
მომსახურების 

პოპულარიზაცია, 
შესყიდვების სფეროში 

ნოუ-ჰაუს 
გამოცდილების გაცვლა
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შესყიდვების ბაზრები საბერძნეთის, იტალიის, კიპროსის, პორტუგალიის და ა. შ. 

(ცხრილი 2).  ახალი ტიპის ევროპული ეკონომიკის შექმნისთვის (ინოვაციური, 

მდგრადი, კოკურენტუნარიანი, რესურსული და ენერგო ეფექტური, ეკოლოგიური 

და სოციალურად ორიენტირებული), ევროკავშირში შემუშავებულია სხვადასხვა 

სტრატეგია. დიაგრამა 2-ზე წარმოდგენილია ექვსი მთავარი მიმართულება, (იხ. 

დიაგრამა 2). ქვეყანაში სახელმწიფო შესყიდვების გაუმჯობესების მიზნით. 

მეორე თავის 2.2 ქვეთავში სახელმწიფო შესყიდვები განხილულია, როგორც 

ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების საშუალება. ამ პარაგრაფში 

განხილულია ევროკონტროლის ქვეყნების გამოცდილება საკვები პროდუქტების 

სახელმწიფო შესყიდვებისას და ნაჩვენებია სხვადასხვა პოტენციური პრობლემის 

არსებობა სასურსათო პროდუქტების სახელმწიფო შესყიდვების პრაქტიკაში.  

მეორე თავის მე-3 ქვეთავში მოცემულია სახელმწიფო შესყიდვების მართვის 

სისტემების ეფექტიანობის ანალიზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში. აღნიშნულია, 

რომ  სახელმწიფო შესყიდვების  სისტემის ეფექტიანობის პრიზმაში განხილვა, 

მოითხოვს ისეთი ელემენტების გათვალისწინებას, როგორიცაა: მიზნები, 

გადაწყვეტილების მიმღები პირები, მიზნის მიღწევის მეთოდები, პროცესში 

მონაწილე სუბიექტების მახასიათებლები. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო 

შესყიდვების სისტემა ითვალისწინებს:  

გადაწყვეტილების მიმღები ცენტრების ფუნქციონირებას, რომლებსაც 

შეუძლიათ მკაფიო, ორმხრივად შეთანხმებული მიზნების ფორმულირება, მაგრამ - 

ამავდროულად შეუძლიათ მათი განხორციელების ეფექტიანობის შეფასება; 

- სისტემის შექმნა, რომელიც მიზნად ისახავს ეფექტიანობის მაქსიმიზაციას, 

მიზნების მიღწევას რესურსების მინიმიზაციის ხარჯზე; 

დისერტაციის მესამე თავში მოცემულია სახელმწიფო შესყიდვების მართვის 

სისტემების ეფექტიანობის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები, რასთან 

დაკავშირებითაც ჩატარებულია სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემების 

ეფექტიანობის კვლევა და განზოგადებულია კვლევის შედეგები. საქართველოში 

არსებული შესყიდვების მართვის სისტემების ეფექტიანობის დადგენის პროცესში, 

კვლევამ მოიცვა, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით 

გამოცხადებული ორეტაპიანი ტენდერები, ქვეყანაში არსებული შესყიდვების 

საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა, აგრეთვე შემსყიდველი და მიმწოდებელი 
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კომპანიები და შესყიდვებით დაინტერესებული პირები.  

ორეტაპიანი ტენდერების კვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი: 2019 

წელს ელექტრონული შესყიდვების პროცედურების რაოდენობამ ტენდერის ტი-

პების მიხედვით შეადგინა 34 216, მათ შორის  ორეტაპიანი ტენდერი იყო მხოლოდ 

ორი (0,005%), რომლის ჯამურმა  სავარაუდო ღირებულებამ შეადგინა 152,327 ლარი 

დღგ-ს ჩათვლით, შესყიდვის საბოლოო ღირებულებამ შეადგინა 120,598 ლარი 

(0,003%). შესყიდვების შედეგად მიღებული ეკონომია განისაზღვრა 31,729 ლარით. 

ერთ შემთხვევაში შესყიდვის საგანს წარმოადგენდა საქონელი, ხოლო მეორე 

შემთხვევაში მომსახურება3.  

დიაგრამა 3. 2020 წელს გამოცხადებული ელექტრონული შესყიდვების პროცედურების 
რაოდენობა ტიპების მიხედვით 

 
 

(შედგენილია ავტორის მიერ)    
წყარო: http://procurement.gov.ge/files/ 

2020 წელს ელექტრონული შესყიდვების პროცედურების რაოდენობამ 

ტენდერების ტიპების მიხედვით შეადგინა 25 598 (იხ. დიაგრამა 3). მათ შორის, 

ორეტაპიანი ტენდერი იყო 9 (0,03%), მათი ჯამური სავარაუდო ღირებულება 

განისაზღვრა 11,883,122 ლარით დღგ-ს გარეშე, რომლის საბოლოო სახელშე-

კრულებო თანხამ 11,438,135 ლარი (0,28%) შეადგინა, ეკონომიამ შეადგინა 91,305 

ლარი. 2020 წელს ორეტაპიანი ტენდერების შედეგად დადებული ხელშეკრულე-

3 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2019 წლის ანგარიში 

3 497

20 875

9
13

2
54 471

0
118

558

1

ტენდერი აუქციონით - SPA 3 497

ტენდერი აუქციონის გარეშე - NAT 20 875

ორეტაპიანი ტენდერი - MEP 9

ტენდერი განსხვავებული წესით - DAP 13

ტენდერი პრეკვალიფიკაციით - TEP 2

კონკურსი - CNT 54

კონსოლიდირებული ტენდერი - CON 471

საგრანტო კონკურსი - GRA 0

ტენდერი დონორის სახსრებით - DEP 118

შესყიდვის ელ. პროცედურა - GEO 558

კერძო შესყიდვა - B2B1
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ბების განაწილება შესყიდვის ობიექტის მიხედვით შემდეგია: საქონლის 

შესყიდვაზე გაფორმდა 5 ხელშეკრულება, მომსახურების შესყიდვაზე 1, 2020 წელს 

ორეტაპიანი ტენდერით სამუშაოების შესყიდვა არ განხორციელდა . 2020 წელს 

გამოცხადებული ორეტაპიანი ტენდერებიდან 1 არ შედგა, 3 დასრულდა 

უარყოფითი შედეგით, დაიდო 5 ხელშეკრულება (იხ. დიაგრამა 4) 

დიაგრამა 4. 2020 წელს გამოცხადებული ორეტაპიანი ტენდერები საბოლოო სტატუსების 
მიხედვით 

 

(შედგენილია ავტორის მიერ)    
წყარო: http://procurement.gov.ge/ 

დიაგრამა 5. 2021 წელს გამოცხადებული ელექტრონული შესყიდვების პროცედურების 
რაოდენობა ტიპების მიხედვით 

 
 

(შედგენილია ავტორის მიერ)    
წყარო: http://procurement.gov.ge/files/ 

 

3; 33%

1; 11%

5; 56%

2020 წელს გამოცხადებული ორეტაპიანი ტენდერები - 9

დასრულდა უარყოფითი შედეგით არ შედგა ხელშეკრულება დადებულია

3 842

26 182

18
12

2
37

931 81 664
4

სულ 31 773 ტენდერი

ტენდერი აუქციონით - SPA 3 842

ტენდერი აუქციონის გარეშე - NAT 26 
182
ორეტაპიანი ტენდერი - MEP 18

ტენდერი განსხვავებული წესით -
DAP 12
ტენდერი პრეკვალიფიკაციით - TEP 2

კონკურსი - CNT 37

კონსოლიდირებული ტენდერი - CON 
931
ტენდერი დონორის სახსრებით - DEP 
81
შესყიდვის ელ. პროცედურა - GEO 664
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2021 წელს ელექტრონული შესყიდვების პროცედურების რაოდენობამ ტენდერების 

ტიპების მიხედვით შეადგინა 31,773 (იხ. დიაგრამა 5), მათ შორის ორეტაპიანი 

ტენდერი იყო 18 (0,05%), მათი ჯამური სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრა 

180,646,704 ლარით დღგ-ს გარეშე, რომლის საბოლოო სახელშეკრულებო თანხამ 

3,647,208 ლარი შეადგინა, ეკონომიამ შეადგინა 246,822 ლარი 2021 წელს ორეტაპიანი 

ტენდერების შედეგად დადებული ხელშეკრულებების განაწილება შესყიდვის 

ობიექტის მიხედვით შემდეგია: საქონლის შესყიდვაზე გაფორმდა 7 ხელშეკრულება 

2021 წელს ორეტაპიანი ტენდერით მომსახურეობა და სამუშაოები არ შესყიდულა. 

2021 წელს გამოცხადებული ორეტაპიანი ტენდერებიდან 3 არ შედგა, 7 დასრულდა 

უარყოფითი შედეგით, 1 ტენდერი შეწყდა, გაფორმდა 7 ხელშეკრულება (იხ. 

დიაგრამა 6) 2019-2021 წლებში შემსყიდველები ორეტაპიანი ტენდერების დროს 

დიაგრამა 6. 2021 წელს გამოცხადებული ორეტაპიანი ტენდერები საბოლოო სტატუსის 
მიხედვით 

 

(შედგენილია ავტორის მიერ)    

წყარო: http://procurement.gov.ge/ 

კრიტერიუმებად ყველაზე ხშირად იყენებდნენ პრეტენდენტის გამოცდილებას და 

ფინანსურ სიმყარეს, მიწოდების ვადებს, საგარანტიო მომსახურებას.  

2017 წელს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემას 

დაემატა ახალი მოდული, რის საფუძველზეც  შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია 

ელექტრონული ტენდერის ჩატარება პრეკვალიფიკაციით, სახელმწიფო 

შესყიდვების კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნული გულისხმობს მხოლოდ იმ 

პრეტენდენტთა დაშვებას ელექტრონული ვაჭრობის დამატებით რაუნდებში, 

7; 39%

3; 17%
1; 5%

7; 39%

სულ: 18 ორეტაპიანი (MEP) ტენდერი

დასრულდა უარყოფითი 
შედეგით

არ შედგა

შეტყვეტილია

ხელშეკრულება დადებულია

 

20 

http://procurement.gov.ge/


  

რომელთა ტექნიკური დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო პირობებს, ხოლო 

შემდეგ ხდება ფასით გამარჯვებულის გამოვლენა. 2017 წლიდან 2021 წლამდე 

პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით სულ 

გამოცხადდა 8 ელექტრონული ტენდერი პრეკვალიფიკაციით, რვავე ტენდერი 

შეწყდა, შესყიდვის ტიპის არასწორად შერჩევის გამო.  

კითხვარებზე დაფუძნებული კვლევა და კვლევის სამიზნე აუდიტორია.  

კვლევისთვის შედგენილი კითხვარები ელექტრონული სახით გადაეგზავნა 

შემსყიდველი ორგანიზაციებს, მიმწოდებელ კომპანიებს და სახელმწიფო 

შესყიდვებით დაინტერესებული პირებს. სამიზნე აუდიტორიიდან 300 მონაწილეს 

გადაეგზავნა კითხვარები, მათ შორის პირველ კითხვარზე 157-მა, ხოლო მეორეზე 

145-მა რესპოდენტმა გასცა პასუხი. 

კვლევის ინსტრუმენტები. კვლევა განხორციელდა ორ ნაწილად, პირველი 

ნაწილი მთლიანად დაეთმო განხორციელებული შესყიდვების ეფექტიანობას, 

როგორც საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზის, ისე შემსყიდველისა და 

მიმწოდებელი კომპანიების ჭრილში. 

კვლევის მეორე ნაწილიც შესყიდვების ეფექტიანობას დაეთმო, მაგრამ MEAT 

კრიტერიუმების გამოყენების კუთხით.       

კვლევის შედეგების თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობა (70%-ზე 

მეტი) კონკრეტული შესყიდვის დაგეგმვისას, ხოლო შემდეგ შესყიდვის 

ინიცირებისას საერთოდ არ იყენებს ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებელს KPI. 

დიაგრამა 7. შესყიდვის პროცესში ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებლის (KPI) 
გამოყენების სიხშირე 

 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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 ამასთან გამოკითხულთა უმრავლესობას  მიაჩნია, რომ საქართველოში 

დანერგილი შესყიდვები ნაწილობრივ ეფექტიანია და ამ მხრივ საკანონმდებლო 

ბაზა საჭიროებს გარკვეულ ცვლილებებს. 

დიაგრამა 8. ქვეყანაში აესებული შესყიდვების კანონმდებლობის ოპტიმალურობა 
 
 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 ხარისხიანი პროდუქციის, მომსახურების ან სამუშაოს მისაღებად სატენდერო 

დოკუმენტაციის ტექნიკურ დავალებას შემსყიდველები ყველაზე ხშირად 

ამატებენ მიმწოდებლის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

მოთხოვნას. ეს იმ ფონზე, როდესაც შესყიდვის განხორციელების დროს,  დაბალი 

ფასის კრიტერიუმის გარდა,  შეიძლება საჭირო იყოს საუკეთესო ფასისა და 

ხარისხის კომბინაცია. ასეთ დროს აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა 

უმრავლესობას საერთოდ არ სმენიათ MEAT  მეთოდის/კრიტერიუმების 

გამოყენების თაობაზე. აღნიშნული იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ 

აუცილებელია შესყიდვების მარეგულირებელი დოკუმენტებით მეტი ყურადღება 

დაეთმოს ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიანი წინადადების გამოვლენის 

მეთოდოლოგიას, რაც თავის მხრივ აღნიშნულთან დაკავშირებით მოითხოვს, 

როგორც შემსყიდველებში, ისე მიმწოდებლებში ცნობიერების დონის ამაღლებას, 

რაც მიღწეული უნდა იქნეს საკანონმდებლო მარეგულირებელი ბაზის 

 

22 



  

ცვლილებით და სწავლებების ორგანიზებით.    

დიაგრამა 9. გამოწვევები MEAT კრიტერიუმების გამოყენებისას 
 
 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელებული ორეტაპიანი 

ტენდერების ანალიზმა, დაადასტურა კითხვარების საფუძველზე ჩატარებული 

კვლევების უტყუარობა და სრული თანხვედრა. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში 

შეჯამებული და განზოგადებულია განხორციელებული კვლევის შედეგები. 

მიღებული დასკვნების საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები. 

ნაშრომის მე-3 თავის მე-2 ქვეთავში  მოცემულია სახელმწიფო შესყიდვების 

მართვის სისტემების ეფექტიანობის ანალიზი  „საქაერონავიგაციის“ მაგალითზე. 

სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემა შედგება სხვადასხვა ერთმანეთთან 

დაკავშირებული სუბიექტებისაგან, რომლებიც ურთიერთქედებენ და ერთმანეთზე 

ახდენენ ზეგავლენას, ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში ეს სუბიექტებია სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტო, შესყიდვების კანონმდებლობით, ნორმატიული ბაზითა და 

შესყიდვების ელექტრონული სისტემით, შემდეგ სუბიექტს წარმოადგენენ 

შემსყიდველი ორგანიზაციები. ისინი თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე 

ინიცირებას უკეთებენ კონკრეტულ შესყიდვებს, შემდეგ შემადგენელ სუბიექტს 

განეკუთვნება მიმწოდებელი ორგანიზაციები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულო-

ბენ შესყიდვების პროცესებში/პროცედურებში მოგების მიღების მიზნით. 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ეფექტიანი მუშაობა მდგომარეობს  მის 

მიერ განხორციელებულ/განსახორციელებელ  საკანონმდებლო და ნორმატიული 

ბაზის სრულყოფაში. 
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შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ამათუ იმ შესასყიდი საგნის ინიცირება 

უნდა გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, თუ მას საფუძვლად უდევს არგუმენტირებული 

ეკონომიკურ-ტექნიკური გათვლა, რომლის საფუძველიც უნდა იყოს ეფექტიანობის 

მაჩვენებლებზე დამყარებული შესყიდვის აუცილებლობა. შპს 

„საქაერონავიგაციაში“ სამსახურებისთვის, რომლებიც უშუალოდ საჰაერო 

მოძრაობის მართვის მომსახურებაში არიან ჩართული, განსაზღვრულია 

ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებელი (KPI). მაჩვენებლები წარმოადგენს 

პარამეტრებს, რომელიც იძლევა ინფორმაციას იმ ფაქტორების სტატუსის, დონის, 

მდგომარეობის ან ცვლილების შესახებ, რომლებიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს 

ორგანიზაციის წარმატებისთვის ან მისი შემდგომი ოპერირებისთვის. ისინი 

მონაცემებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებისა და სხვადასხვა სფეროში 

მიღწეული მიზნების გაზომვის აუცილებელი კომპონენტია. 

ეფექტიანობის შეფასების პროცესი შპს "საქაერონავიგაციაში“ მოკლედ 

შემდეგი სახით შეიძლება აღიწეროს: 

• ფუნქციონალური სისტემის პოტენციური სუსტი მხარეების ან  

სრულყოფის შესაძლებლობების გამოვლენა; 

• სუსტი მხარეების აღმოფხვრის ან სრულყოფისთვის საჭირო 

ღონისძიებების განსაზღვრა; 

• განსაზღვრული ღონისძიებებისთვის ეფექტიანობის სტანდარტების 

დადგენა; 

• ეფექტიანობის მონიტორინგი სტანდარტებთან შესაბამისობაზე; 

• მაკორექტირებელი ზომების მიღება ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. 

KPI-ის განსაზღვრის მიზანია, შეიქმნას KPI-ის ჯგუფი, რომელიც მოიცავს სა-

წარმოს ფუნქციონალურ სისტემას, მის სამსახურებსა და პროცესებს. მიმდინარე 

ეტაპზე საწარმოში სულ შექმნილია 21 ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებლი,  საწარ-

მოში ეფექტიანობაზე დაფუძნებული მიდგომა ეყრდნობა შემდეგ სამ პრინციპს: 

- ძირითადი აქცენტი არის სასურველი/მოთხოვნილი შედეგის მიღწევა. 

ეფექტიანობის სასურველი/მოთხოვნილი მახასიათებლების საფუძველზე.  

  - ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება, განპირობებული სასურ-

ველი/მოთხოვნილი შედეგებით. ეს ნიშნავს მუშაობას „უკუმიმართულებით“ 

საკითხიდან „რა“ გადაწყვეტილების მიღებისკენ, საკითხზე „როგორ“.   
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- ფაქტებზე და მონაცემებზე დაყრდნობა გადაწყვეტილებების მიღების 

დროს. შესაძლებელი უნდა იყოს მათი გაზომვა, გაზომვის გარეშე ვერ გავიგებთ, 

უმჯობესდება სიტუაცია თუ უარესდება.  ფაქტების და მონაცემების გამოყენების 

შემთხვევაში, ისინი უნდა იყოს რელევანტური და ასახავდეს რეალობას.  

 ნაშრომის მე-3 თავის მე-3 ქვეთავში მოცემულია „სახელმწიფო შესყიდვების 

მართვის სისტემების ეფექტიანობის გაუმჯობესების სტრატეგია“.  მდგრადი 

საჯარო შესყიდვების ეროვნულ კანონმდებლობაში დანერგვა და პრაქტიკაში 

განხორციელება ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების ერთ-ერთი 

ძირითადი საკითხია. მდგრადი საჯარო შესყიდვა არის სათანადო ბალანსის 

დამყარება მდგრადი განვითარების სამ საყრდენს – სოციალურ, გარემოსდაცვით და 

ეკონომიკურ ფაქტორებს შორის4.  

გარემოსდაცვით საკითხებთან ერთად, მდგრად საჯარო შესყიდვაში ასევე 

მოიაზრება სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორებიც.  

- ეკონომიკური ფაქტორი ეს არის შესყიდვის ობიექტის მთლიანი 

სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯის გამოთვლის მეთოდოლოგიის შემუშავება და 

გამოყენება.  

- სოციალური ფაქტორი ნიშნავს ადამიანების სოციალურ თანასწორობას, 

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლების დაცულობას, შრომის 

სამართლის პრინციპების და ადამიანის უფლებების დაცვას;  

- გარემოსდაცვითი ფაქტორი ნიშნავს შესყიდვის ობიექტის მთელი 

სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში კლიმატის ცვლილებაზე ყურადღების 

მიპყრობას, ბიომრავალფეროვნებას, ჰაერის, წყლის და ნიადაგის ემისიებს, 

ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას.  

აღნიშნული ამბიციების მისაღწევად, აუცილებელია შესყიდვების პრაქტიკის 

რაციონალიზაცია და წმინდა ეკონომიკური ობიექტივიდან განცალკევება. MEAT 

მიდგომა ეს არის სატენდერო წინადადებების შეფასების შესაძლებლობა არა 

მხოლოდ ფასის ან ღირებულების კრიტერიუმების გამოყენებით, არამედ აგრეთვე 

სხვა ასპექტებზე დაყრდნობით, რომელთა შორის აღსანიშნავია ხარისხობრივი, 

გარემოსდაცვითი თუ სოციალური ასპექტები.  

4  https://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm [23.08.2021]. 
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საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმები შეიძლება დაეფუძნოს: 

 ა) დაბალ ფასს; 

ბ) ეკონომიკურ ეფექტიანობას, როგორიცაა სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯი, 

რომელიც მოიცავს საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების სასიცოცხლო ციკლის 

ეტაპის ხარჯს ან მთლიან ხარჯს. 

გ) ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობას, რა შემთხვევაშიც გაითვალის-

წინება შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული ხარისხობრივი, გარემოსდაცვით ან 

სოციალური ასპექტები. 

საქართველოში შესყიდვების მარეგულირებელი ჩარჩო იძლევა შეფასების 

სხვადასხვა მეთოდს, თუმცა, როგორც კვლევებმა აჩვენეს ქვეყანაში  MEAT 

კრიტერიუმების გამოყენების დონე საერთოდ არ არსებობს ან მნიშვნელოვნად 

დაბალია. ამ ფონზე, საჭიროა მიღებულ იქნეს ეროვნული სტრატეგია MEAT 

კრიტერიუმების შემუშავებასა და მათი გამოყენების ხელშეწყობისთვის.  

დასკვნა 

სახელმწიფო შესყიდვების ბაზრის საქმიანობის გაზომვა მაჩვენებლების 

ანალიზის საშუალებით იძლევა შანსს, გაუმჯობესდეს გამჭვირვალობა და 

კონკურენტუნარიანობა, უფრო ეფექტიანად განაწილდეს სახელმწიფო საშუალე-

ბები, სახსრები. ყოველივე ეს მიუთითებს განსახორციელებელი პროექტების 

ხარისხის ამაღლებას და სახელმწიფო ბიუჯეტში კონსოლიდირებული თანხების 

ეკონომიას. კარგად ფუნქციონირებადი სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარი, 

გავლენას ახდენს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაზე მაკრო დონეზე, რადგან 

უეჭველია, რომ არსებობს კავშირი სახელმწიფო ფინანსების სექტორის განხილულ 

სფეროსა და ეკონომიკური სისტემის ისეთ მახასიათებლებს შორის როგორიცაა 

ინსტიტუციები, ინფრასტრუქტურა, საქონლის ბაზარი და მისი ზომა და ა.შ.  

შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების ეფექტიანი 

განხორციელება, ნიშნავს, ორგანიზაციის მენეჯმენტის წინაშე მდგარი ამოცანების 

გადაწყვეტის ოპტიმალურ გზას, რაც გამოიხატება დასახული მიზნის მიღწევაში 

რესურსების მინიმალური დანახარჯებით, ორგანიზაციის ფუნქციონირების 

სრულყოფილად  შენარჩუნების მიზნით. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ, ამათუ 

იმ შესასყიდი საგნის ინიცირება უნდა გაკეთდეს იმ შემთხვევაში თუ მას 
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საფუძვლად უდევს არგუმენტირებული ეკონომიკურ-ტექნიკური გათვლა, 

რომლის საფუძველიც უნდა იყოს ეფექტიანობის მაჩვენებლებზე დამყარებული 

შესყიდვის აუცილებლობა. სამსახურებმა, რომლებიც უშუალოდ შესყიდვების 

პროცესებში არიან ჩართული, უნდა განსაზღვროს ეფექტიანობის საკვანძო 

მაჩვენებლები (KPI), რომელებიც იძლევა ინფორმაციას იმ ფაქტორების შესახებ, 

რომლებიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს ორგანიზაციის წარმატებისთვის ან მისი 

შემდგომი ოპერირებისთვის. ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებლები (KPI),  

მონაცემების რაოდენობრივ ანალიზზე დამყარებული გადაწყვეტილებისა და 

სხვადასხვა სფეროში მიღწეული მიზნების გაზომვის აუცილებელი კომპონენტია. 

როგორც წესი სხვადასხვა ქვეყნებში საკვები პროდუქტების სახელმწიფო 

შესყიდვების უმრავლესობა მიმართულია გარკვეული მიზნების მიღწევაზე: 

ფერმერული მეურნეობის სექტორის განვითარებიდან სასურსათო უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფამდე და ეროვნული ეკონომიკის ზრდის სტიმულირებამდე. 

აღნიშნული განპირობებულია ეკონომიკაში მრავალი სექტორის 

ურთიერთქმედებით. ამ ინიციატივების მრავალსექტორული ხასიეთი მოითხოვს 

ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებს შორის კოორდინირებულ  ქმედებებს ეროვნულ, 

რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე.  ქვეყანაში აგროსასურსათო სფეროს 

განვითარების მიზნით სურსათის სახელმწიფო შესყიდვებს უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება. ქვეყნის მდგრადი შესყიდვების პოლიტიკა, რომელიც 

უპირატესობას მიანიჭებს ადგილობრივ და ორგანულ საკვებ პროდუქტებს 

მიმართული უნდა იყოს ეროვნული, ადგილობრივი ეკონომიკის ზრდის 

სტიმულირებაზე, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და საკვები 

პროდუქტების ხელმისაწვდომობაზე, გარემოს დაცვაზე.  

ამ პრობლემების გადაჭრის მთავარ ინსტრუმენტებს შორის მნიშვნელოვანი 

როლი ენიჭება სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკას. ამჟამად, სახელმწიფო 

შესყიდვების ბაზარზე მიმწოდებლების შერჩევა ხდება დაბალი ფასის მიხედვით, 

პროდუქციის ხარისხისა და ქვეყნის ეკონომიკური მიზნების გათვალისწინების 

გარეშე. თანამედროვე  გარე გამოწვევები მოითხოვს ახალ მიდგომებს სახელმწიფო 

შესყიდვების მართვისადმი, რაც გულისხმობს სხვადასხვა სტრატეგიული 

ღონისძიებების სისტემურ განხორციელებას, რომლებიც მიმართულია სახელმწიფო 

ხარჯების ეფექტიანობის ამაღლებისაკენ და სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის 
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განხორციელებაზე, როგორც კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის ეფექტურ 

ინსტრუმენტზე.  

სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში არსებული ორეტაპიანი 

ტენდერების კვლევამ დაადასტურა, რომ შემსყიდველ ორგანიზაციებში  MEAT 

კრიტერიუმების გამოყენების დონე ძალიან დაბალია. ამას, ასევე ადასტურებს 

ანკეტებით ჩატარებული კვლევებიც, თუ ამ ორ კვლევას გავუკეთებთ შედარებით 

ანალიზს აღმოჩნდება, რომ შემსყიდველი ორგანიზაციების უმრავლესობა, 

სამთავრობო უწყებების მიერ შესაბამისი სტრატეგიების და მასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის არ არსებობის გამო, ვერ იყენებს MEAT 

კრიტერიუმებს. ქვეყანაში არ მიმდინარეობს შესაბამისი საგანმათლებლო პროცესი 

MEAT კრიტერიუმებს გამოყენების სარგებლიანობაზე. ძალიან ცოტაა 

ლიტერატურა მათი  პრაქტიკაში დანერგვაზე და იმ სარგებელზე, რომელსაც 

მიიღებს შემსყიდველი ასეთი კრიტერიუმების გამოყენებით. ასევე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში მდგრადი საჯარო შესყიდვების დანერგვა პირდაპირ 

კავშირშია შესყიდვების პროცესში     MEAT კრიტერიუმების აქტიურ გამოყენებაზე.   

ნაშრომში განხილულია საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების მართვის 

სისტემების ფუნქციონირების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები  და 

ნაკლოვანებები. განხორციელებული კვლევების საფუძველზე გაკეთებულია 

დასკვნები და შემოთავაზებულია შესაბამისი რეკომენდაციები, კერძოდ: 

• ქვეყანაში უნდა შემუშავდეს და დაინერგოს ეკონომიკურად ყველაზე 

მომგებიანი წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების აღწერის დეტალური წესი. 

• ქვეყანაში MEAT კრიტერიუმების გამოყენების მეთოდოლოგიის შემუშავე-

ბისა და დანერგვის ეტაპზე გამოკვლეული უნდა იქნეს მნიშვნელოვანი 

ურთიერთკავშირი ყველაზე დაბალი ფასის კრიტერიუმების, ასევე MEAT 

კრიტერიუმების გამოყენებას და ა) მცირე და საშუალო საწარმოებთან ხელშეკრუ-

ლებების გაფორმებას, და ბ) მისაღები სატენდერო წინადადებების რაოდენობას 

შორის; გარდა ამისა, გამოკვლეული უნდა იქნეს MEAT კრიტერიუმების გამოყენება 

გამოიწვევს თუ არა ტენდერების შეწყვეტის ალბათობის ზრდას. 

• გამოკვლეულ უნდა იქნეს ქვეყანაში MEAT კრიტერიუმების შემუშავება და 

გამოყენება, როგორ გავლენას მოახდენს შესყიდვების გარკვეულ ნაწილში, როგორც 

შედეგებზე, ისე მთლიან ხარჯზე.  
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• შემსყიდველ ორგანიზაციებში შესყიდვების დაგეგმვა და შესყიდვის 

შემდგომი ინიცირება უნდა მოხდეს ეფექტიანობის საკვანძო მაჩვენებლებზე KPI 

დაფუძნებული მიდგომებიდან გამომდინარე; 

• შესყიდვების ეფექტიანად განხორციელებისთვის, კორუფციული რისკების 

შემცირების მიზნით, საკანონმდებლო ნორმატიულ დონეზე უნდა დაწესდეს 

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების ზღვრული მაჩვენებლი, რომლის 

ზემოთაც აუცილებელი იქნება ქვეკონტრაქტორის გამჟღავნება. 

• სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში დანერგილია 

შესყიდვების განხორციელების მოდულები, რომლებსაც შემსყიდველი ორგანიზა-

ციები ან ვერ იყენებენ დანიშნულებისამებრ, ან იყენებენ ძალიან იშვიათად.  

სასურველი იქნება თუ ამ მოდულის მეშვეობით მოხდება ინოვაციური პროექტების 

(როდესაც სირთულის ან სხვა მიზეზის გამო, სრულად არ არის ჩამოყალიბებული 

შესყიდვის ობიექტი) განხორციელება, რის გამოც პრეტენდენტების მიერ 

წარმოდგენილი ტექნიკური წინადადებების შეფასების პროცედურები უნდა 

განხორციელდეს  რამოდენიმე ეტაპად, განსახორციელებელი პროექტის სრული 

სახის მიღებამდე. შესაძლებელი უნდა იქნეს სხვადასხვა კრიტერიუმებით 

შეფასების შესაძლებლობა, ფასის კრიტერიუმის გარეშე, ხოლო შემდეგ უნდა 

მოხდეს რევერსული აუქციონით ფასის მიხედვით გამარჯვებულის გამოვლენა. 

ორეტაპიან  ტენდერებში ფასის გარდა, შეფასების კრიტერიუმებად ძირითადად 

აღებულია  პრეტენდენტის გამოცდილება, ფინანსურ სიმყარე, მიწოდების ვადები, 

საგარანტიო მომსახურება. განხორციელებული შესყიდვები საერთოდ არ 

ითვალისწინებს სოციალურ და გარემოსდაცვით ფაქტორებს.  აქედან გამომდინარე, 

უფრო ეფექტიანი შესყიდვის პროცედურების დანერგვის მიზნით, სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტომ უნდა აწარმოოს დეტალური მონიტორინგი  

განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე, შესწავლილი უნდა იქნეს 

პრობლემის გამომწვევი მიზეზები და ანალიზის შემდეგ დაიგეგმოს მათი 

აღმოფხვრის ღონისძიებები, რის შემდეგაც უნდა განახორციელდეს 

საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზის შესაბამისი ცვლილება და შესყიდვებით 

დაინტერესებული აუდიტორიის ინფორმირება და სწავლება. 

• ქვეყანაში მთავრობის და სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების მიერ 

შესაძლებელია შემუშავებულ იქნეს შშმ პირთა, სოციალურად დაუცველთა, 
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სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის დასაქმების სტრატეგია, რომელიც 

დაეფუძნება შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების პროცესში MEAT 

კრიტერიუმების დანერგვისა და გამოყენების პირობებს. აღნიშნულის 

განხორციელების მიზნით შეიძლება გამოყენებული იქნეს წინამდებარე ნაშრომში  

ჩამოყალიბებული MEAT კრიტერიუმების გამოყენების კონცეფცია და 

მეთოდოლოგია, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებს და 

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამჭირვალეობას. 

• აგროსასურსათო სფეროს ხელშეწყობის მიზნით, მთავრობამ უნდა აირჩიოს 

კვების პროდუქტების სახელმწიფო შესყიდვების ყველაზე ოპტიმალური სისტემა,  

დაფუძნებული ორგანულ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, რომელიც 

დამოკიდებულია კონკრეტულ პირობებზე და ეკონომიკაში მიზნობრივ 

ორიენტირებზე, ასევე აგროსასურსათო სექტორის განვითარებაზე, ქვეყანაში 

აგროსასურსათო ბაზრის სპეციფიკაზე და დამკვიდრებულ ტრადიციებზე. 

• ეფექტიანი სტრატეგიის შემუშავების მიზნით, რომელიც მიზნად ისახავს 

MEAT კრიტერიუმების შემუშავებასა და გავრცელებას ქვეყანაში, განხილულ უნდა 

იქნეს შემდეგი ელემენტები: 

- სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია MEAT 

კრიტერიუმების გამოყენების სარგებლიანობის შესახებ, უფრო მასშტაბური 

პოლიტიკური მიზნების მიღწევისა და არსებული დაბრკოლებების გააზრების 

ჩათვლით, მაგალითად, კრიტერიუმებსა და სატენდერო მოთხოვნებს შორის 

სათანადო ბალანსის შესწავლით. 

- შესაბამისი (სოციალური, გარემოსდაცვითი, ინოვაციური და სხვ. 

ფაქტორების გათვალისწინებით) სტრატეგიის შემუშავება ინკლუზიური მიდგომის 

გამოყენებით, შესყიდვების სფეროს წარმომადგენლების, საზედამხედელო და 

მაკონტროლებელი ორგანოების, კერძო სექტორის წარმომადგენლებისა და 

შესაბამისი სფეროს სამინისტროების ჩართულობით. 

- შესყიდვების სფეროს წარმომადგენლების, აგრეთვე კერძო სექტორისა და 

მაკონტროლებელი ორგანოების შესაძლებლობების გაფართოება MEAT 

კრიტერიუმების გამოყენების ჭრილში. უნდა მოხდეს მიზნობრივი 

შესაძლებლობების განვითარების, ღონისძიებებისა და ინსტრუმენტების, მათ 
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შორის სასწავლო სამოქმედო გეგმისა და გაიდლაინების შემუშავება, MEAT 

კრიტერიუმების გამოყენების შესახებ კარგი პრაქტიკის გაზიარება. 

- ბაზრის შესაძლებლობების გააზრება, შესყიდვებთნ დაკავშირებულ 

საკითხებზე რეაგირების მიზნით, MEAT კრიტერიუმების გამოყენებისას. მოცემულ 

კონტექსტში, სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს შეუძლია შეიმუშაოს ბაზრის 

ანალიზის ნიმუში და გაზარდოს დაინტერესებულ პირთა ცნობიერების დონე 

შესყიდვების ბაზრზე ჩართულობასთან დაკავშირებით. 

- MEAT კრიტერიუმებით სარგებლობის რეგულარული მონიტორინგი 

სხვადასხვა პარამეტრების გამოყენებით, სტრატეგიის წარმატებით 

განხორციელების მიზნით. 

სახელმწიფო შესყიდვების ბაზრი არაპირდაპირი გზით გავლენას ახდენს 

ქვეყნის შესაძლებლობებზე, რომელიც ასახვას ჰპოვებს გრძელვადიან ეკონომიკურ 

ზრდაში. გამოვლენილ და რაოდენობრივად შეფასებულ უკუკავშირს შეუძლია 

შთააგონოს საკანონმდებლო ან ადგილობრივი ხელისუფლება, ხელი შეუწყოს 

მნიშნნელოვან ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში. 
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