#1: შემსყიდველი ორგანიზაციების შესაბამისი თანამშრომლების ცოდნისა და
კვალიფიკაციის ამაღლება
პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
შესრულების

მაჩვენებელი:

გაჯანსაღების, აგრეთვე

4445

ქვეყანაში

სახელმწიფო

შემსყიდველ

შესყიდვების

ორგანიზაციაში

საჯარო

გარემოს

შესყიდვების

კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადების ან გადამზადების უზრუნველსაყოფად,
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ 2014 წლის 15 ოქტომბერს გახსნა სასწავლო ცენტრი.
2015 წლის მდგომარეობით, ცენტრში გადამზადებულია 587 სახელმწიფო მოსამსახურე და
ბიზნეს-სექტორის

წარმომადგენელი.

2016

წელს,

სააგენტოს

სასწავლო

ცენტრში

გადამზადდება როგორც საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების, ქ.თბილისში
განთავსებული სახელმწიფო დაწესებულებების, მათ მიერ დაფუძნებული ააიპ-ების, შპსებისა და სხვ., ისე თვითმმართველობის ორგანოების, მათ მიერ დაფუძნებული და მათივე
მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების სახელმწიფო შესყიდვების
სფეროში დასაქმებული 840 სპეციალისტი. სასწავლო კურსების, სემინარებისა და სხვა ტიპის
საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება-ჩატარების გზით, სასწავლო
ცენტრი

გეგმავს

ბენეფიციართა

წრის

გაფართოებას,

როგორც

ადგილობრივი

თვითმართველი ერთეულების, ისე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის
და სხვა სამართლებრივი ფორმის მქონე შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის.
პერიოდი: 2016 წელი

#2: დავების განხილვის საბჭოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, ელექტრონული
მოდულის (eProcurement - DRB module) სერვისების განვითარება
პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
შესრულების მაჩვენებელი: 2015 წლის განმავლობაში დაიწყო სახელმწიფო შესყიდვებთან
დაკავშირებული

დავების

განხილვის

პროცესის

სრულყოფა-რეფორმირება.

ახალი

კანონქვემდებარე აქტით განისაზღვრა დავების საბჭოს საქმიანობის ახალი წესი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1
ბრძანებით დამტკიცდა „სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის
საბჭოს საქმიანობის წესი“. განმტკიცდა საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
დამოუკიდებლობის ხარისხი. 2014-2015 წწ. განმავლობაში რეკორდულად გაიზარდა
საჩივრების ოდენობა.
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2015 (20 ნოემბერი)

2015 წლის 1 იანვრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ
დავების განხილვის საბჭოში შემოვიდა 891 საჩივარი; დავების საბჭომ განიხილა და
გადაწყვეტილება მიიღო 698 საჩივართან მიმართებით (გამოკლებულია საჩივრები,
რომლებსაც მინიჭებული აქვთ სტატუსი - „გაუქმებულია“ „დაუშვებლად მიჩნეული“
„განხილვის პროცესში“. თუმცა, საბჭოს აპარატის მიერ განხილული იქნა 891 საჩივრის
დასაშვებობის საკითხი). ნიშანდობლივია, რომ სასამართლოს მიერ არ გაუქმებულა არც
ერთი გასაჩივრებული გადაწყვეტილება.

313
257
163
128
11

19

2016 წელს დავების განხილვის საბჭოს და საბჭოს აპარატის ფუნქციონირების ეფექტიანობის
გაზრდის მიზნით, ასევე თითქმის 30,000 ბენეფიციარი ორგანიზაციის და სამოქალაქო
საზოგადოების

უკეთ

გაუმჯობესებისათვის,

ინფორმირებულობისათვის

სახელმწიფო

შესყიდვების

და

ერთიან

მათი

მომსახურების

ელექტრონულ

სისტემაში

eProcurement დაპროექტდება და დაინერგება სრულიად ახალი ელექტრონული სერვისები;
შეიქმნება

მომხმარებლის

სახელმძღვანელოს

ახალი

რედაქცია;

დაიწყება

მუშაობა
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მობილური გზავნილების, მობილური სერვისების და ელექტრონული ხელმოწერის
დანერგვის მიმართულებით.
პერიოდი: 2016 წელი

#3: კონსოლიდირებული ტენდერების მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესება ახალი
ელექტრონული მოდულის და სერვისების დანერგვის გზით
პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
რეგისტრირებული

ყველა

შემსყიდველი

ორგანიზაცია

ვალდებულია,

მიუხედავად

შესყიდვის მოცულობისა, ნავთობპროდუქციის (საწვავის), სტანდარტული პერსონალური
და

პორტაბელური

კომპიუტერების,

ფორმატის

A4

საბეჭდი

ქაღალდის,

ფიჭური

კავშირგაბმულობის მომსახურებისა და მცირე ტვირთამწეობის საბურავების სახელმწიფო
შესყიდვა განახორციელოს მხოლოდ კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით, ამავე
ტენდერში

გამარჯვებული

მიმწოდებლებისაგან,

კონსოლიდირებული

ტენდერების

პირობების შესაბამისად, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადაუდებელი
აუცილებლობის შემთხვევებისა.
კონსოლიდირებული ტენდერების დაგეგმვის, მათი შემდგომი მონიტორინგის, ანალიზისა
და შესაბამისი სტატისტიკის წარმოების მიზნით, 2016 წლიდან დაინერგება და გავრცელდება
კონსოლიდირებული

ტენდერების

მენეჯმენტის

ახალი

სისტემა

-

ctd.spa.ge.

ყველა შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული იქნება დარეგისტრირდეს აღნიშნულ
სისტემაში და კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით სატენდერო კომისიისა და
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი ინფორმაცია
წარადგინოს ამ სისტემის მეშვეობით.
სისტემის პილოტირება, ფართო მასშტაბით დანერგვა და მომხმარებელთა სათანადო
კონსულტირება უზრუნველყოფს ზოგადად კონსოლიდირებული ტენდერების უკეთეს
მენეჯმენტს, მონაცემთა სწრაფ და ეფექტიან დამუშავებას, საჭიროებების განსაზღვრას
ქვეყნის მასშტაბით, სააგენტოს ანალიტიკური შესაძლებლობების და პროგნოზირების
გაზრდას. შედეგად, საქართველოს მთავრობას მიეცემა ინსტრუმენტი მიიღოს მეტად
დასაბუთებული

გადაწყვეტილებები

ამ

ტიპის

შესყიდვების

დასაგეგმად

და

განსახორციელებლად, ასევე ახალი პროდუქტების ნომენკლატურის გაზრდის კუთხითაც.
პერიოდი: 2016 წელი
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#4: მიმწოდებელი ბიზნეს-ორგანიზაციებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება
პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (საქართველოს
სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან1, GIZ2 და სხვა დონორებთან თანამშრომლობით).
შესრულების
დასაქმების

მაჩვენებელი:
ხელშესაწყობად,

ქვეყნის

ეკონომიკური

ბიზნეს-სექტორის

და

მეტი

რეგიონული

განვითარების,

ჩართულობის,

კონკურენციის

ხელშეწყობის და გაზრდის მიზნით, აგრეთვე თითქმის 25,000 მიმწოდებელი ბიზნეს
კომპანიის ინფორმირებულობის უზრუნველსაყოფად, საინფორმაციო-პროპაგანდისტური
კამპანიის, საკონსულტაციო შეხვედრების, აგრეთვე, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგსემინარებისა და სხვა ტიპის შეხვედრების (მ.შ. გასვლითი რეგიონული შეხვედრები კახეთის,
სამცხე-ჯავახეთის, სამეგრელოს და აჭარის რეგიონში) ციკლის ჩატარება.
პერიოდი: 2016 წელი

1
2

http://www.gcci.ge/
https://www.giz.de/en/worldwide/20324.html
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