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სტა ტი ა ში ასა ხუ ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რუ ლი პრო ექ ტე ბის შეს ყიდ ვის პრო ცე სის თან მდე ვი რის კი და გა მოვ ლე ნი ლია ის 
ძი რი თა დი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რაც ხელს უშ ლის ამ სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა-
ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბას, მათ შო რის, ჯან-
სა ღი კონ კუ რენ ცი ის ხელ შეწყ ო ბას, შეს ყიდ ვე ბის მო ნა წი ლე თა მი მართ პრო-
პორ ცი უ ლი, არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მი სა და თა ნას წო რი მოპყ რო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფას. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის მსხვილ ბი უ ჯე ტი ან 
ტენ დე რებ ში გა მოვ ლე ნი ლი კონ კუ რენ ცი ის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (გაძ ლი ე რე-
ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის რის კი) და გან ხი ლუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის (ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის რის კი) შე უს რუ ლებ ლო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი 
- ფა სის მა ღა ლი კლე ბა (დემ პინ გუ რი ფა სი), შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის არ ქო-
ნა, არა კე თილ სინ დი სი ე რი ქმე დე ბე ბი. სტა ტი ა ში აღ წე რი ლია სა ხელ მწი ფო სა და 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხარ-
ვე ზე ბი (კო რუფ ცი ის ან ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი მხა რე ე ბის რის კი) და წარ მოდ-
გე ნი ლია ძი რი თა დი რის კის ის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რაც გან სა კუთ რე ბით და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია სა შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის პრო ცე სის თვის. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ტენ დე რი, CPV კა ტე გო რი ა, სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი, 
რის კის მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ზო გა დად ქვეყ ნის თვის სტრა ტე გი-
ულ მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს. სა ხელ მწი ფო ე ბი გან სა კუთ რე ბით დი-
დი მო ცუ ლო ბით თან ხებს სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა ში ხარ ჯა-
ვენ, შე სა ბა მი სად, ამ გვა რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გე ბი და 
მი სი თან მდე ვი რის კის ანა ლი ზი რო გორც პო ლი ტი კუ რი, ისე ეკო ნო მი კუ რი 
და სა მეც ნი ე რო თვალ საზ რი სით იქ ცევს ყუ რადღ ე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში რის კის გა მოვ ლე ნის სა კითხ ებ ზე მრა ვა-
ლი სამ თავ რო ბო დო კუ მენ ტია შექ მნი ლი, ამას თან, სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი (მა გა ლი თად, მსოფ ლიო ბან კი, ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და 
გან ვი თა რე ბის ბან კი (EBRD), აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი და სხვ.) მუდ მი ვად 
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აწ ვდი ან რე კო მენ და ცი ებს და სა მოქ მე დო გეგ მებს პარ ტნი ორ ქვეყ ნებს, 
აღ ნიშ ნუ ლი თე მა სა მეც ნი ე რო დო ნე ზე ნაკ ლე ბა დაა და მუ შა ვე ბუ ლი. არც 
ისე დი დი ხა ნი ა, რაც სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო მეც ნი ე რე ბის შეს-
წავ ლის სა გა ნი გახ და. მა გა ლი თად, უნი ვერ სი ტე ტებ სა და აკა დე მი ურ წრე-
ებ ში სულ უფ რო გან ხილ ვა დი ხდე ბა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ეფექ ტი ა-
ნო ბის სა კითხ ე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვია ჩალ მერ სის ტექ ნო ლო გი უ რი უნი ვერ სი-
ტე ტის მა გის ტრე ბის, ჯ.ნ. აგერ ბერ გი სა და ჯ. აგ რე ნის კვლე ვი თი ნაშ რო მი 
თე მა ზე „რის კ-მე ნეჯ მენ ტი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში“ (Agerberg 
J.N., Agren J. 2012), რო მელ შიც ასა ხუ ლია სამ შე ნებ ლო და ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რულ პრო ექ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია რის-
კის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე მო დე ლე ბი, ასე ვე, კემ ბრი ჯის უნი ვერ სი ტე ტის 
მი ერ გა მო ცე მუ ლი „სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო“ (Dimitri 
N., Piga G. Spagnolo G. 2006.), სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ-
ვე ბის სტრა ტე გი ე ბი და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, ასე ვე - ინო ვა ცი ე ბის და-
ნერ გვი სა და კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის გზე ბი. ნორ ვე გი ის მცე ნი ე რე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი სა და მკვლევ რე ბის მი ერ 
(Laedre O., Austeng K., Haugen T.I., Klakegg O.J. 2006) გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ნაშ-
რო მი თე მა ზე: „სა ხელ მწი ფო სამ შე ნებ ლო და სა რე კონ სტრუქ ციო პრო ექ-
ტე ბის შეს ყიდ ვის მი მარ თუ ლე ბე ბი“, რო მელ შიც აღ წე რი ლია სამ შე ნებ ლო 
სა მუ შა ო ე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის ნორ ვე გი უ ლი მო დე ლი და გა ა ნა-
ლი ზე ბუ ლია შეს ყიდ ვის სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე ბე ბი, ასე ვე - პრო ცეს ში გა-
მოვ ლე ნი ლი რის კ-ფაქ ტო რე ბი.

რაც შე ე ხე ბა ქარ თველ მეც ნი ე რებს, აღ სა ნიშ ნა ვია თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რის თ. 
მეძ მა რი აშ ვი ლის სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი თე მა ზე „ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო-
ბა სა ქარ თვე ლოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვებ ში“ (მეძ მა რი აშ ვი ლი თ. 2018), რო მელ შიც და ხა სი ა თე ბუ ლია სა ქარ-
თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა და გა მოვ ლე ნი ლია ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის შეს ყიდ ვი სას წარ მოქ მნი ლი რი გი პრობ ლე-
მე ბი. მსგავს თე მა ზე აქვს შეს რუ ლე ბუ ლი სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი ამა ვე 
უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კის დოქ ტორს გ. გაფ რინ დაშ ვილს, რომ ლის 
კვლე ვა შიც გან ხი ლუ ლია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პო ლი ტი კის გავ ლე-
ნა მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა ზე, ხო ლო სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო-
ცე სი მოკ ვლე უ ლია თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მა გა ლით ზე 
(გაფ რინ დაშ ვი ლი გ. 2015). აღ სა ნიშ ნა ვია სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი-
ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რის მ. მე ლი ქი ძის სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი თე მა ზე 
„ე ლექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რე ბის სის ტე მის მო დი ფი ცი რე ბა მცი რე და სა შუ ა-
ლო ბიზ ნე სის ხელ შეწყ ო ბი სათ ვის“, რო მელ შიც აღ წე რი ლია სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა და მი სი რო ლი მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ში (მე ლი ქი ძე მ. 2019).
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სა ქარ თვე ლო ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის აუ ცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. ის აფარ თო ებს ბიზ ნე სის 
შე საძ ლებ ლო ბებს, ქმნის სა მუ შაო ად გი ლებს, ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს 
ქა ლა ქებ სა და რა ი ო ნულ ცენ ტრებს, აუმ ჯო ბე სებს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კუ რი მდგო მა რე ო ბას. (სამ თავ რო ბო პროგ რა მა 2016-2020). ჯერ კი დევ 2016 
წელს მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი „ოთხ პუნ ქტი ა ნი გეგ მის“ შეს რუ ლე-
ბა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს გა ნათ ლე ბის, ეკო ნო მი კის, მმარ თვე ლო ბი-
სა და სივ რცი თი მოწყ ო ბის რე ფორ მებს, და მო კი დე ბუ ლია ისე თი პრო ექ-
ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, რო გო რი ცაა სას კო ლო, სა მეც ნი ე რო, ინო ვა ცი უ-
რი, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა, სა ხელ მწი ფო 
სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდა რე გი ონ ში, საგ ზა ო, რე გი ო ნუ ლი 
და მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სხვ. (სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბა, 2018-2021). რე ფორ მე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 
აკის რია რო გორც სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს, ასე ვე, კერ ძო ბიზ ნე სის ჩარ-
თუ ლო ბას. მა თი ორ მხრი ვი პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი გან საზღ ვრავს 
არ სე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის სწო რად და ეფექ ტი ა ნად რე ა ლი ზე ბას. 

კონ კუ რენ ცი ის რის კის მაჩ ვე ნე ბე ლი და მი სი გა მოვ ლე ნის გზე ბი               
სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის ტენ დე რებ ში

სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბუ ლი სამ შე ნებ ლო პრო ექ ტე ბი 
წა რი მარ თე ბა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა შუ ა ლე ბით, რო მელ შიც შემ-
სყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ე ბად გვევ ლი ნე ბა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი, ხო-
ლო მიმ წო დებ ლად – კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ამ სფე რო ში ყვე ლა-
ზე მსხვი ლი შემ სყიდ ვე ლია სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა 
და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტრო, კერ ძოდ კი, სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო-
მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტი. მა შინ, რო ცა ქვე ყა ნა აქ ცენტს აკე თებს 
მდგრად ტუ რიზ მსა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის 
გაღ რმა ვე ბა ზე, ამას თან, გა აჩ ნია ევ რო პი სა და აზი ის და მა კავ ში რე ბელ 
სატ რან სპორ ტო და ლო გის ტი კურ ჰა ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბის ამ ბი ცი ა, გა საკ-
ვი რი არ არის, რომ ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის დიდ ნა წილს საგ ზაო ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის მოწყ ო ბის კენ მი მარ თავს.

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს 2018 წლის ან გა რი შის მი ხედ-
ვით, სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტი პირ ველ ად-
გილ ზეა გა მოცხ ა დე ბუ ლი ტენ დე რე ბის ჯა მუ რი სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის 
მი ხედ ვით (633,259,661.00 ლა რი), ხო ლო მე ო რე ად გილს იკა ვებს ქა ლაქ 
თბი ლი სის მე რია (214,262,908.00 ლა რი), რო მე ლიც ფუნ ქცი უ რად დე და ქა-
ლა ქის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 2018 წელს 

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
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ჩა ტა რე ბუ ლი ტენ დე რე ბის რა ო დე ნობ რივ გა ნა წი ლე ბა ში სამ შე ნებ ლო სა-
მუ შა ო ე ბის წი ლი მხო ლოდ 23%-ია და ნაკ ლე ბია სა ქონ ლი სა (49%) და მომ-
სა ხუ რე ბის (28%) შეს ყიდ ვის მიზ ნით გა მოცხ ა დე ბულ ტენ დე რე ბის რა ო დე-
ნო ბას თან მი მარ თე ბით, ჯა მუ რი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ღი რე ბუ ლე ბის გა და-
ნა წი ლე ბა კი შემ დეგ სუ რათს იძ ლე ვა (დი აგ რა მა 1).

ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებელი (ლარში) შესყიდვის ობიექტის 

მიხედვით 2018 წელს

დიაგრამა 1

მსხვილი მას შტა ბის სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვი სას, მა-
ღა ლია რის კ-ფაქ ტო რე ბის არ სე ბო ბის ალ ბა თო ბა, ვი ნა ი დან გაზ რდი ლია 
კონ კუ რენ ცია და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა რიცხ ვი, მა ღა ლია შე სას ყი დი 
ობი ექ ტის სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბა და სა ტენ დე რო პი რო ბე ბით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი, რაც უნ და და აკ მა ყო ფი ლოს ტენ დერ ში გა-
მარ ჯვე ბის მსურ ველ მა პო ტენ ცი ურ მა მიმ წო დე ბელ მა. აღ ნიშ ნუ ლი კომ-
პა ნი ე ბი ყვე ლა ზე ხში რად მო მა ტე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის რის კის წი ნა შე 
დგე ბი ან, ვი ნა ი დან ისეთ პი რო ბებ ში უწევთ ოპე რი რე ბა, სა დაც მა ღა ლია 
რო გორც ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე მოქ მე დი კომ პა ნი ე ბის, ასე ვე არა რე ზი-
დენ ტე ბის აქ ტი ვო ბა. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში კონ კუ რენ ცი ის დო ნის 
ერ თ-ერ თი მა ნიშ ნე ბე ლია სა შუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ტენ დე-
რებ ში. 2018 წელს სა შუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქონ ლის შემ-
თხვე ვა ში 1.94-ი ა, მომ სა ხუ რე ბის - 1.76, ხო ლო სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის 
- 2.93, რაც ნიშ ნავს, რომ ეს სფე რო ყვე ლა ზე მა ღა ლი კონ კუ რენ ცი ით ხა სი-
ათ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა შეს ყიდ ვის კა ტე გო რი ას, ცხრი ლი 1-ში მო ცე მუ ლია ის 

    

717,873,509

457,834,783

1,734,667,834
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CPV კო დე ბი (შეს ყიდ ვის ობი ექ ტე ბის კლა სი ფი კა ცი ის სის ტე მა - Common 
Procurement Vocabulary), რაც მო ნა წი ლე ე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი სა შუ ა ლო 
მაჩ ვე ნებ ლით ხა სი ათ დე ბა:

შესყიდვის კატეგორია მონაწილეების ყველაზე მაღალი საშუალო მაჩვენებლით 

 2018 წელს

 ცხრილი 1

შესყიდვის კატეგორია (CPV კოდი)
საშუალო 

მონაწილეობა

45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები 3.48

45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 3.06

79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 2.77

45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო 
სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

2.76

ამათ გან, მო ნა წი ლე თა ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა ყვე ლა ზე მე ტია მთლი ა ნი 
ან ნა წი ლობ რი ვი სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო მშე ნებ ლო-
ბის სა მუ შა ო ე ბის შემ თხვე ვა ში (CPV-45200000) და შე ად გენს 9102 მო ნა წი-
ლეს, მე ო რე ად გილ ზეა შე ნო ბის დას რუ ლე ბის სა მუ შა ო ე ბი CPV - 45400000) 
3459 მო ნა წი ლით. CPV-45200000 კა ტე გო რია ლი დე რობს არა რე ზი დენ ტე ბის 
მი ერ მო გე ბუ ლი ტენ დე რე ბის ტოპ 5-ე ულ შიც ჯა მუ რი თან ხის მი ხედ ვით, 
რაც შე ად გენს 50,160,363 ლარს. სა გუ ლის ხმო ა, რომ 2018 წლის 1 იან ვრი დან 
31 დე კემ ბრის ჩათ ვლით, 5 მლნ-ზე მე ტი სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის ტენ-
დე რი (ა უქ ცი ო ნის გა რე შე NAT) გა მოცხ ად და და ხელ შეკ რუ ლე ბა და ი დო 52 
კომ პა ნი ას თან, მათ შო რის, 27 კომ პა ნი ის შემ თხვე ვა ში, შემ სყიდ ველ ორ-
გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე-
პარ ტა მენ ტი, რო მე ლიც ყი დუ ლობს სა ერ თა შო რი სო და ში და სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზებ ზე საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე-
ბის ძი რი თად პრო ექ ტებ სა და მოვ ლა- შე ნახ ვის მომ სა ხუ რე ბებს.

ჩვენ მი ერ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს ერ თი ა ნი ელექ-
ტრო ნუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად აღ მოჩ-
ნდა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ 
იგი ვე პე რი ოდ ში (01.01.2018-31.12.2018) აუქ ცი ო ნის გა რე შე გა მოცხ ა დე ბუ ლი 
ტენ დე რე ბის შე დე გად, CPV-45200000 კა ტე გო რი ა ზე, ხელ შეკ რუ ლე ბა გა-
ფორ მე ბუ ლია 108 ორ გა ნი ზა ცი ას თან, ხო ლო ამ ტენ დე რებ ზე მო ნა წი ლე თა 
სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 3.4-ს. ამათ გან ყვე ლა ზე მა ღა ლი რა ო დე-
ნო ბა ფიქ სირ დე ბა შემ დეგ ტენ დე რებ ზე (იხ. ცხრი ლი 2).

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
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მონაწილეთა რაოდენობა CPV-45200000 კატეგორიის მიხედვით საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტენდერებში 2018 წელს

 ცხრილი 2

მონაწი-
ლეთა 

რაოდე-
ნობა

CPV
კატეგორია

ტენდერის 
სავარაუდო 

ღირებულება
(ლარი)

სახელშეკრუ-
ლებო 

ღირებულება 
(ლარი)

ეკონომია
(%)

16
4524620 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

773 456 531 999.84 31,21

11
45246200 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

174 473 119 413.72 31,56

10
45233142 - გზის შეკეთების 
სამუშაოები

2 414 290 1 802 589 25,34

9

45246000 - მდინარის 
დინების მარეგულირებელი 
და წყალდიდობისგან 
დამცავი სამუშაოები

767 133 573 945.58 25,18

8
45246200 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

914 989 835 500 8,68

8
45246200 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

373 466 276 299.75 26.02

8
45233142 - გზის შეკეთების 
სამუშაოები

1 223 202 978 561.95 20

8
45233142 - გზის შეკეთების 
სამუშაოები

1 404 369 1 123 636 19.99

კვლე ვის შე დე გად ასე ვე დად გინ და, რომ დე პარ ტა მენ ტის მი ერ ამა ვე 
პე რი ოდ ში გა მოცხ ა დე ბულ 5 მლნ-ზე მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის ტენ დე რებ ზე 
(სულ 27 ტენ დე რი) სა შუ ა ლო მო ნა წი ლე თა მაჩ ვე ნე ბე ლი 2.4-ი ა. აქე დან შეგ-
ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ კონ კუ რენ ცი ის გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი დო ნე 
გა მო ხა ტუ ლია არა ტენ დე რის მა ღალ ღი რე ბუ ლე ბა ში, არა მედ შეს ყიდ ვის 
შემ დეგ კა ტე გო რი ა ში - 45246200 - მდი ნა რის ნა პი რის დამ ცა ვი სა მუ შა ო ე-
ბის წარ მო ე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 2018 წელს ეს ორ გა ნი ზა ცია პირ-
ველ ად გილ ზეა ჯა მუ რად 51,567,793 ლა რის ეკო ნო მი ით, რაც სა ტენ დე რო წი-
ნა და დე ბის ფას ზე ვაჭ რო ბი სას გაძ ლი ე რე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ით აიხ სნე ბა.
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ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სფე რო ში მოქ მე დი კომ პა ნი ე ბი, კონ კუ რენ ცი ის 
რის კის შე სამ ცი რებ ლად, ხში რად მი მარ თა ვენ კონ კუ რენტ კომ პა ნი ებ თან 
გა რი გე ბის გზას, რაც წარ მოქ მნის ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი მხა რე ე ბის 
რისკს. მა გა ლი თად, კომ პა ნი ა, რომ ლის ტექ ნი კუ რი დო კუ მენ ტა ცი აც ვერ 
აკ მა ყო ფი ლებს სა ტენ დე რო პი რო ბე ბის მოთხ ოვ ნებს, ხში რად, წი ნას წა რი 
შე თან ხმე ბით, ხდე ბა იმ კომ პა ნი ის ქვე კონ ტრაქ ტო რი, რო მელ თა ნაც შემ-
სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია დებს ხელ შეკ რუ ლე ბას. აუქ ცი ო ნით ჩა ტა რე ბულ 
ტენ დე რებ ში (SPA) ხში რია შემ თხვე ვა, რო დე საც ტენ დერ ში მო ნა წი ლე 
რამ დე ნი მე კომ პა ნი ის უკან ერ თი და იგი ვე პი რი დგას და თა ვის დაზღ ვე-
ვის მიზ ნით, აფიქ სი რებს ყვე ლა ზე და ბალ და ყვე ლა ზე მა ღალ ფა სებს. თუ 
აღ მოჩ ნდე ბა, რომ ამ ორ ფასს შო რის ტენ დერ ში არ და ფიქ სი რე ბუ ლა სხვა 
კომ პა ნი ა, მა შინ სა ტენ დე რო პრო ცე დუ რებს გა ნაგ რძობს მა ღა ლი ფა სის 
მქო ნე წი ნა და დე ბით, ხო ლო და ბალ ფა სი ან შე თა ვა ზე ბა ზე ირი ბად, ტექ ნი-
კუ რი დო კუ მენ ტა ცი ის და უ ზუს ტებ ლო ბის გზით, იტყ ვის უარს. მე ო რე მხრივ, 
და ბალ ფასს გა მო ი ყე ნებს ფიქ ტობ რი ვი ვაჭ რო ბის მიზ ნით, რა თა კონ კუ-
რენტს მაქ სი მა ლუ რად და ა წე ვი ნოს შე თა ვა ზე ბის ფა სი. ამ გვა რი ქმე დე-
ბა პირ და პირ მი უ თი თებს კა ნონ დარ ღვე ვა ზე და ით ვა ლის წი ნებს სა მარ-
თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას, თუმ ცა, მსგავ სი რის კი მა ინც დგე ბა დღის 
წეს რიგ ში.

რისკის გამოვლენის გზები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვებში

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა - მორ გე ბუ-
ლი სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ით ტენ დე რის გა მოცხ ა დე ბა, ასე ვე გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბით გა ფორ მე ბუ ლი მრა ვალ მი ლი ო ნი ა-
ნი ხეკ ლშეკ რუ ლე ბე ბი, რაც კო რუფ ცი უ ლი რის კის შემ ცვე ლი ა. ამ რის კის 
მა ნიშ ნე ბე ლია ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბულ კომ პა ნი ას თან გა ფორ მე ბულ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში შემ დგო მი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, მათ შო რის, ღი რე-
ბუ ლე ბის ან /და მი წო დე ბის ვა დის გაზ რდა, რაც არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში 
აყე ნებს იმ კომ პა ნი ებს, რომ ლებ მაც ფა სი სა და მი წო დე ბის პე რი ო დის 
სიმ ცი რის გა მო ვერ მი ი ღეს მო ნა წი ლე ო ბა ტენ დერ ში. მსგავ სი რის კის გა-
მოვ ლე ნით ძი რი თა დად და კა ვე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რი, 
ასე ვე, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია - „სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა 
– სა ქარ თვე ლო“, რო მე ლიც ყო ველ წლი უ რად აწარ მო ებს სტა ტის ტი კას სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში და ათავ სებს მის მი ერ შექ მნი ლი სა იტ ზე https://
tendermonitor.ge/. აღ ნიშ ნულ სა იტ ზე წარ მოდ გე ნი ლია მო ნა ცე მე ბი, რო-
გორც ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რე ბის, ასე ვე, გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბის 
შე სა ხებ. გარ და ამი სა, სა იტ ზე შე საძ ლე ბე ლია სა ვა რა უ დო რის კის შემ ცვე-
ლი შეს ყიდ ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და ჩა მოთ ვლი ლია მათ გა მო სავ ლე-

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვის პროცესში
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გვანცა სისოშვილი

ნად შე მუ შა ვე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. თუ მო ვახ დენთ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის ინ ტერ პრე ტი რე ბას სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ებ ზე, მი ვი ღებთ ამ დარ-
გის თვის და მა ხა სი ა თე ბელ შე საძ ლო რის კ-ფაქ ტო რებს (სა ერ თა შო რი სო 
გამ ჭვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თვე ლო, 2019):

1. მა ღა ლი ფას დაკ ლე ბა - დემ პინ გუ რი ფა სის საფ რთხე ან არა ა-
დეკ ვა ტუ რი ფას და დე ბა, რო მე ლიც შემ დგომ ში ვერ უზ რუნ ველ ყოფს კონ-
ტრაქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას. მა გა ლი-
თად, 01.01.2018-31.12.2018 პე რი ოდ ში შე ნო ბის დას რუ ლე ბის სა მუ შა ო ე ბის 
(CPV45400000) შეს ყიდ ვის მიზ ნით გა მოცხ ა დე ბუ ლი ტენ დე რე ბის შე დე გად 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან, 27 ხელ შეკ რუ ლე ბა შეწყ ვე ტი ლია და 
მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სტა ტუ სი - „შე უს რუ ლე ბე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა“. ამათ გან, 
18 ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 20%-ით და მე ტით და ბა ლია ტენ დე რის 
სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბა ზე (სა შუ ა ლო კლე ბა შე ად გენს 26.28%-ს). აღ სა-
ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ფას წარ მოქ მნის ადეკ ვა ტუ რო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტე ბი ყვე ლა მათ გან ზე იყო წარ დგე ნი ლი, რაც ეჭ ვქვეშ აყე ნებს 
აღ ნიშ ნუ ლი დას კვნე ბის გამ ცე მი ორ გა ნო ე ბის კომ პე ტენ ტუ რო ბას.

2. ახ ლად და ფუძ ნე ბუ ლი კომ პა ნი ა, რო მელ საც არ გა აჩ ნია სა ხელ-
მწი ფო ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სა და მსხვი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გა მოც დი ლე ბა. ამ რის კის თა ვი დან ასა-
ცი ლებ ლად შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა ტენ დე რო პი რო ბებ ში ით ვა-
ლის წი ნე ბენ გა მოც დი ლე ბის მოთხ ოვ ნას, რაც, ერ თი მხრივ, ზღუ დავს კონ-
კუ რენ ცი ას, მე ო რე მხრივ, იცავს შემ სყიდ ველს მიმ წო დებ ლის მი ერ შე უს-
რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბის გან. თუმ ცა, ასე თი კომ პა ნი ე ბი ხში რად გვევ-
ლი ნე ბი ან მიმ წო დებ ლად გა მარ ტი ვე ბულ შეს ყიდ ვებ ში, რო მე ლიც სა ტენ-
დე რო პრო ცე დუ რე ბის გვერ დის ავ ლით იდე ბა და მიმ წო დებ ლის შერ ჩე ვა 
უმე ტე სად მხო ლოდ შე თა ვა ზე ბულ და ბალ ფასს ეფუძ ნე ბა. ახ ლად და ფუძ-
ნე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად 
და გა მოც დი ლე ბის და საგ რო ვებ ლად იმა ზე და ბალ ფასს სთა ვა ზო ბენ შემ-
სყიდ ველს, ვიდ რე ამ სფე რო ში დას პე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მიმ წო დებ ლე ბი.

3. ახა ლი რე გის ტრი რე ბუ ლი მიმ წო დე ბე ლი, რომ ლის მი მარ თაც არ-
სე ბობს გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი, რომ და რე გის ტრი რე ბის მი ზანს ერთ კონ კრე-
ტულ ტენ დერ ში მო ნა წი ლე ო ბა წარ მო ად გენს გა მარ ჯვე ბის მა ღა ლი ალ ბა-
თო ბით, რაც ისევ მორ გე ბულ სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ა ზე მი უ თი თებს.

4. და ბა ლი კონ კუ რენ ცია ან მიმ წო დე ბე ლი კონ კუ რენ ცი ის გა რე შე - 
ასეთ ტენ დე რებ ში ერ თი ან უკე თეს შემ თხვე ვა ში, ორი მო ნა წი ლე კომ პა-
ნი ა ა. ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც ტენ დე რე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში უკონ კუ რენ ტო ე-
ბი არი ან, მო ნო პო ლი ურ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან და ქმნი ან კონ კუ-
რენ ცი ის შეზღ უდ ვის რისკს.

5. ოფ შო რუ ლი ზო ნა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი კომ პა ნია - მიმ წო დე ბე ლი 
კომ პა ნი ის მე წი ლე ან დი რექ ტო რი და კავ ში რე ბუ ლია (ა რის ასე თი ქვეყ ნის 
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მო ქა ლა ქე ან ამ ქვე ყა ნა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იუ რი დი უ ლი პი რი) ოფ შო რუ-
ლი ზო ნის ტე რი ტო რი ებ თან: პა ნა მა, ბრი ტა ნე თის ვირ ჯი ნი ის კუნ ძუ ლე ბი, 
მალ ტა, კვიპ რო სი, გიბ რალ ტა რი, ლიხ ტენ შტე ი ნი, აშშ-ს დე ლა ვე რის შტა-
ტი, ლუქ სემ ბურ გი, ბე ლი ზი, მარ შა ლის კუნ ძუ ლე ბი, ან დო რა, შვე ი ცა რი ა, 
სე ი შე ლის კუნ ძუ ლე ბი, კა ი მა ნის კუნ ძუ ლე ბი.

6. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის შე მომ წირ ვე ლი კომ პა ნი ა�- ტენ დერ ში 
გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნი ა, მი სი დი რექ ტო რი ან მე წი ლე არის პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ის შე მომ წირ ვე ლი და სხვ.

არის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ტენ დერ ში მო ნა წი ლე ფირ მე ბი ხელ-
შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა ზე უფ ლე ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით მი მარ თა ვენ 
არა კე თილ სინ დი სი ერ ქმე დე ბებს, რაც გა მო ი ხა ტე ბა აფი და ვი ტის (წე რი-
ლო ბი თი დო კუ მენ ტი, რომ ლის ხელ მომ წე რი ადას ტუ რებს დო კუ მენ ტში 
მი თი თე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი სა და გა რე მო ე ბე ბის უტყ უ ა რო ბას) დარ ღვე-
ვა სა და გა ყალ ბე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის ან /და არა სან დო ინ ფორ მა ცი ის 
წარ დგე ნა ში შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თვის. აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბის 
დამ ტკი ცე ბის შემ თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ 
კომ პა ნია რე გის ტრირ დე ბა არა კე თილ სინ დი სი ერ მიმ წო დე ბელ თა რე-
ეს ტრში - ე.წ. შა ვი სი ა ში. ასეთ სი ა ში რე გის ტრა ცი ის სა ფუძ ვე ლია ასე ვე 
მიმ  წო დებ ლე ბის მხრი დან ხელ შეკ რუ ლე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი რის კის წი ნა შე შემ სყიდ ვე ლე ბი გან სა-
კუთ რე ბით მა შინ დგე ბი ან, რო დე საც მიმ წო დე ბელს აღარ აქვს საკ მა რი სი 
ფი ნან სუ რი რე სურ სი, ხელ შეკ რუ ლე ბით დად გე ნილ ვა დებ ში შე ას რუ ლოს 
ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს დარ ღვე ვე ბის ან /და 
ვა და გა და ცი ლე ბის შე სა ბა მი სი პირ გა სამ ტეხ ლოს გარ კვე ულ ოდე ნო ბას, 
მიმ წო დებ ლის მი ერ გა დახ დი ლი ჯა რი მე ბი ყო ველ თვის ვერ ანაზღ ა უ რებს 
სა ხელ მწი ფოს თვის მი ყე ნე ბულ ზი ანს. რო დე საც ეს ეხე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რულ პრო ექ ტებს, სამ შე ნებ ლო თუ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის 
შე ჩე რე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ზა რა ლი გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ა. შე სა ბა მი-
სად, ამ სფე რო ში გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია სა ტენ დე რო პი რო ბე ბით და-
წე სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი, კერ ძოდ:

1. სა გა რან ტიო ვა დას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი;
2. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ;
3. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის პერ სო ნა ლის გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ; 
4. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის შე სა-

ხებ;
5. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა-

ხებ;
6. საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნე ბი;

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვის პროცესში
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7. საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნე ბი: პრე ტენ დენ ტის სა რე გის ტრა ცი ო /
უფ ლებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტ(ებ )ი;

8. ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტი ის მოთხ-
ოვ ნა.

მა გა ლი თად, მოთხ ოვ ნე ბი ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ხებ შემ-
სყიდ ველს წარ მოდ გე ნას უქ მნის კომ პა ნი ის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და წლი უ-
რი ბრუნ ვის შე სა ხებ. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ბრუნ ვა ნაკ ლე-
ბია მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე, მა თი შე უს რუ ლებ ლო ბის რის კი ძა ლი ან 
მა ღა ლი ა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი მოთხ ოვ ნა ზღუ დავს პრე ტენ დენ ტებს, 
იმა ზე მე ტი ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღონ სა ხელ მწი ფო ტენ დე რებ ში, ვიდ რე შეს-
რუ ლე ბა შე უძ ლი ათ.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შა ვი სი ა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
რე გის ტრა ცი ის თა რი ღი დან ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, ეზღ უ დე ბათ სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა. ამ რის კის თა ვი დან ასა-
ცი ლებ ლად, კომ პა ნი ე ბი პა რა ლე ლუ რად აფუძ ნე ბენ მე ო რე „ალ ტერ ნა ტი-
ულ“ ფირ მას, რო მელ თა ნაც ას რუ ლე ბენ გარ კვე უ ლი სა ხის ტრან ზაქ ცი ებს, 
იყ ვა ნენ ქვე კონ ტრაქ ტო რად და „უგ რო ვე ბენ“ გა მოც დი ლე ბას. შავ სი ა ში 
რე გის ტრა ცი ის შემ თხვე ვა ში კი ამ უკა ნას კნე ლით აგ რძე ლე ბენ მო ნა წი-
ლე ო ბას სა ხელ მწი ფო ტენ დე რებ ში.

დას კვნა

და სას რულ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის ტენ-
დე რი, რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ასე ვე უცხ ო უ რი კომ პა ნი ე ბის თვის ყვე ლა-
ზე მიმ ზიდ ვე ლი ა, რა საც მა თი მსხვილ ბი უ ჯე ტი ა ნო ბა გა ნა პი რო ბებს. 2018 
წლის გან მავ ლო ბა ში, 5 მლნ ლარ ზე მე ტი სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის 81 
ტენ დე რი (ა უქ ცი ო ნით ან აუქ ცი ო ნის გა რე შე) გა მოცხ ად და, რო მელ თა გან 
50 ტენ დე რის შეს ყიდ ვის ობი ექტს მთლი ა ნი ან ნა წი ლობ რი ვი სამ შე ნებ-
ლო სა მუ შა ო ე ბი და სა მო ქა ლა ქო მშე ნებ ლო ბის სა მუ შა ო ე ბი წარ მო ად გენ-
და. შე სა ბა მი სად, ამ სფე როს თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი რის კის აღ მოფ ხვრას 
საკ მა ოდ დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ-
თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა ყო ველ წლი უ რად იხ ვე წე ბა, 
ხო ლო თა ვად შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში მუდ მი ვად იზ რდე ბა კომ პა ნი ე ბის 
და ინ ტე რე სე ბა, რა საც რე გის ტრი რე ბულ მომ წო დე ბელ თა ყო ველ წლი უ რი 
ზრდაც მოწ მობს, სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის შე სამ ცი რე ბე ლი ღო ნის-
ძი ე ბე ბი ჯერ კი დევ გა სა ტა რე ბე ლი ა. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რის კის აღ მოფ ხვრის რამ დე ნი მე მე ქა ნიზ მი შე იძ-
ლე ბა თა ვად კა ნონ მდებ ლო ბა ში ვე ძე ბოთ. მა გა ლი თად, სა ჯა რო სექ ტორ-
ში და საქ მე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლე ბის, მათ შო რის, მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის გა-
დას ვლა მსხვილ ბი უ ჯე ტი ან კონ ტრაქ ტორ კომ პა ნი ებ ში, კო რუფ ცი ის ეჭვს 
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აჩენს. მარ თა ლი ა, „სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ ლო-
ბი სა და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის“ მე-13 მუხ ლის მე-10 
პუნ ქტის მი ხედ ვით „გან თა ვი სუფ ლე ბულ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს უფ ლე-
ბა არა აქვს, გან თა ვი სუფ ლე ბის დღი დან 1 წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ო ბა 
და იწყ ოს იმ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში ან საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებ დეს 
იმ სა წარ მო ში, რო მელ საც იგი ბო ლო 3 წლის გან მავ ლო ბა ში სის ტე მა ტუ-
რად ზე დამ ხედ ვე ლობ და სამ სა ხუ რებ რი ვად“, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლით 
მხო ლოდ ზე დამ ხედ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბაა შეზღ უ დუ ლი. რაც შე ე ხე ბა გა-
მარ ტი ვე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბებს (გარ და ნორ მა ტი უ ლი ზღვრე ბის დაც ვით 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა), უნ და გა ი ზარ დოს კონ ტრო ლის მე ქა-
ნიზ მი, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის დო ნე ზე შე მუ შავ დეს მიმ წო დებ ლის შერ ჩე ვის 
მკაც რი და კონ კრე ტუ ლი ჩარ ჩო პი რო ბე ბი, რა თა გა მო ი რიცხ ოს ფა ვო რი-
ტიზ მი და მი კერ ძო ე ბუ ლო ბა. რო დე საც საქ მე ეხე ბა მრა ვალ მი ლი ო ნი ან 
შეს ყიდ ვებს, ტენ დე რის და გეგ მვა, ბაზ რის კვლე ვა, სა ტენ დე რო პრო ცე დუ-
რე ბის გა ტა რე ბა და გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნო ნის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის დაც ვი თა და სა თა ნა დო რის კის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს სა ტენ დე რო 
პი რო ბე ბის შე მუ შა ვე ბას, ვი ნა ი დან ის წარ მო ად გენს სა ტენ დე რო პრო ცე-
დუ რე ბის თან მდე ვი რის კის თა ვი დან აცი ლე ბის მთა ვარ შე საძ ლებ ლო ბას: 
სა ტენ დე რო მოთხ ოვ ნე ბი, ერ თი მხრივ, არ უნ და ზღუ დავ დეს კონ კუ რენ ცი-
ის დო ნეს, მე ო რე მხრივ კი, მაქ სი მა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს 
შე დე გე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე.
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 სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს 2018 წლის საქ მი ა ნო ბის ან გა რი ში, თბი-

ლი სი, 2019. ბო ლო ნახ ვა: 05.11.2019
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წარ მო ე ბის წე სი სა და პი რო ბე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“, თბი ლი სი, 29.10.2015. 

ბო ლო ნახ ვა: 05.11.2019

 სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს ერ თი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა. ტენ-

დე რე ბის მო ნი ტო რინ გი, სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თვე ლო, ბო-

ლო გა ნახ ლე ბა: 11.10.2019.

 h t t p : //w w w. p a r l i a m e n t .g e /g e /a j a x /d o w n l o a d Fi l e /51 0 0 8 /m t a v ro b i s_

programa_2016-2020_rev_22.11_.16_ 
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State-funded construction projects are implemented through public 
procurement in Georgia, in which the contracting authorities are governmental 
organizations and the suppliers are commercial organizations. According to the 
State Procurement Agency’s annual report 2018, contractual value of tenders of 
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construction works was GEL 1,734,667,834 in this year, which significantly exceeds 
the same figures for goods (GEL 717,837,509) and services (GEL 457,834,783). Due to 
the large scale of construction work, the risk factors are high, also, there is a high 
level of competition, the number of stakeholders, the estimated value and the 
bidding requirements. The most common risks in the procurement of construction 
works are the risks of competition because they are involved in the process both 
residents and non-residents. One of the indicators of the level of competition in 
public procurement is the average number of bidders participating in tenders. In 
2018, the average participation index for goods was 1.94, for services - 1.76 and 
for construction works - 2.93, which means that competition level in this sector 
is the highest. Companies that operate in the field of infrastructure offen make 
a business deal in order to reduce competition. Sometimes this is directly linked 
to the related party risk.

Another problem is the corruption risk when the procuring entity adjusts 
bidding documentation to one particular supplier or in other case, contracting 
authority selects a supplier subjectively and purchase a high value construction 
work under a simplified procurement.

According to the non governmental organization - Transparency International 
Georgia, typical risk factors for the procurement of construction Works are: high 
price dynamic - the difference between the expected procurement value and 
the final (contract) value exceeds 20 percent, newly established company, low 
competition or no competition supplier, offshore zone, political party donor. 

Sometimes the bidding companys fail to fulfill its contractual obligations 
or commit dishonest acts to gain the right to sign a contract. In this case, they 
will be registered in the registry of dishonest suppliers - called Black list. 
According law of Georgia on public procurement, “the Black List shall include 
the data on mala fide persons, bidders and suppliers participating in public 
procurement, who may not participate in public procurement and be awarded a 
public procurement contract within one year after they are entered into the Black 
List”. Such kind of companies cannot fulfill their contractual obligations because 
they no longer have sufficient financial resources. Although state procurement 
contracts provide for appropriate sanctions, the fines paid by the supplier 
may not always compensate the damages for state. Especially, When its about 
infrastructure projects, the damage caused by the suspension of construction 
works is much higher. Therefore, the requirements for bidding are particularly 
high in this area.

Finally, tenders for construction works are the most attractive to both local 
and foreign companies due to their high cost. In 2018, there were announced 
81 of tenders (with auction SPA or without auction NAT) worth more than GEL 5 
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million and 50 of these were tendered about whole or in part for construction 
and civil works (CPV - 45200000). So eliminating the risks inherent in this field 
is great importance. Although Georgian public procurement system is improving 
every year and number of the companies interested in the procurement process 
are increased, risk mitigation measures are still necessary.

Keywords: Tender, CPV Category, construction works, Risk indicators.
JEL Codes: G32, G30, G38


