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ზოგიერთი ელ ექტრონულ ი ტენდერის შეწყვეტის საჭიროების თაობაზე

2019 წლის 20 ნოემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირდა
ტექნიკური ხარვეზები, რის გამოც, SPA190005319, SPA190005313, SPA190005320, SPA190005327, SPA190005285,
SPA190005240, SPA190005300, SPA190005295, SPA190005302, SPA190005125 და SPA190005315 ელექტრონულ
ტენდერებში პრეტენდენტებმა, შესაძლოა, ვერ მოახერხეს სატენდერო წინადადებების წარდგენა და
ელექტრონულ ტენდერებს მიენიჭა ტენდერის სტატუსი „წინადადებების მიღება დასრულებულია“.
შესაბამისად, საჯარო გახდა პრეტენდენტების ვინაობა და სატენდერო წინადადება, რის გამოც ვერ იქნება
მიღებული გადაწყვეტილება ამ ელექტრონულ ტენდერებში სატენდერო წინადადებების მიღების
დასრულების ვადის შესაბამისი პერიოდით გაგრძელების შესახებ.
იმავე ხარვეზის გამო NAT190021273, NAT190021032, NAT190021487, NAT190020247, NAT190021421, NAT190021259,
NAT190021281, NAT190021478, NAT190021517, NAT190021491, NAT190021267, NAT190021516, NAT190021344,
NAT190021264, NAT190021493, NAT190021504, NAT190021265, NAT190020729, NAT190021402, NAT190021489,
NAT190021172, NAT190021432, NAT190021507, NAT190021509, NAT190021492, NAT190021108, NAT190021296 და
NAT190021449 ელექტრონულ ტენდერებში პრეტენდენტებმა, შესაძლოა, ვერ მოახერხეს სატენდერო
წინადადებების წარდგენა. ამავდროულად, ამავე დღეს ელექტრონულ ტენდერებს მიენიჭა ტენდერის
სტატუსი „წინადადებების მიღება დასრულებულია“, შესაბამისად, საჯარო გახდა იმ მომენტში არსებული
ყველაზე დაბალი წინადადების ფასის მქონე პრეტენდენტების ვინაობა და სატენდერო წინადადება, რის
გამოც ვერ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ამ ელექტრონულ ტენდერებში სატენდერო წინადადებების
მიღების დასრულების ვადის შესაბამისი პერიოდით გაგრძელების შესახებ.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14
ივნისის № 12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის
პირველი, მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად:
1. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიამ (NAT190021032), შპს „საქართველოს ფოსტამ“ (NAT190021273), შპს
„კეთილმოწყობამ“ (NAT190021487), შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-მა (NAT190020247), სსიპ „ბათუმის შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტმა“
(NAT190021421),
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტმა
(NAT190021478), შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ“ (NAT190021259, NAT190021281, NAT190021267 და
NAT190021265), სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ“
(NAT190021517), სსიპ „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა“
(NAT190021491 და NAT190021493), სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა“
(NAT190021516), საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (NAT190021344), სსიპ „თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტმა“ (NAT190021264), ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა (NAT190021504), საჩხერის
მუნიციპალიტეტმა (NAT190020729), ააიპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელმა საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო დაწესებულებამ“ (NAT190021402), ააიპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების
გაერთიანებამ“ (NAT190021489), ააიპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრმა“
(NAT190021172), რუსთავის მუნიციპალიტეტმა (NAT190021432), სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა“ (NAT190021507), ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა (NAT190021108 და
NAT190021296), სსიპ „ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა“ (NAT190021509), სსიპ „ახალგაზრდობის
რეგიონულმა ცენტრმა“ (NAT190021492), ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური
მომსახურების სამსახურმა“ (NAT190021449), სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ“ (SPA190005313 და
SPA190005315), სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა (SPA190005319 და SPA190005320), საქართველოს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა (SPA190005327, SPA190005300 და SPA190005295), აფხაზეთის 1/2
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სსიპ
სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტო
რესპუბლიკის განათლებისა და
კულტურის
სამინისტრომ
(SPA190005285), სსიპ – ინსტიტუტმა
„ოპტიკამ“ (SPA190005240), შპს „ენგურჰესმა“ (SPA190005125) და ააიპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და
კეთილმოწყობის მუნიციპალურმა სამსახურმა“ (SPA190005302), დადგენილი წესით, შეწყვიტონ
ზემოაღნიშნული ელექტრონული ტენდერები.

2. წინამდებარე განკარგულება დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდეს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
ვებგვერდზე www.procurement.gov.ge. ამასთან, მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია
დაუყოვნებლივ ეცნობოთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებულ
მომხმარებლებს სისტემური შეტყობინების მეშვეობით.
3. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში,
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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