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Abstract. The spread of the new coronavirus in the world, including in Georgia, had a significant negative impact on both 
public and private organizations, which has affected the public procurement process in the country. Georgia has spent a large 
amount of money to deal with the virus. As a result, administrative costs have been reduced in order to finance the 2020 state 
budget deficit - 57 million GEL for labor costs and 107 million GEL for goods and services. It should be noted that 195 million 
GEL is used on arranging quarantine spaces and other additional health care costs while 1.31 billion GEL is provided for goods 
and services. During the pandemic, demand from the state increased significantly in the health sector, while declining in other 
areas, many planned purchases were canceled, tenders were not held, were suspended or their announcement was delayed. 
This has affected companies whose major activities include state orders. Also rising inflation and currency devaluation have 
made goods and services more expensive. Consequently, complex problems arose for the entities participating in public 
procurement, namely:

- From the moment the first case of the virus was reported in Georgia, it became mandatory for public and private 
organizations to follow the recommendations of the World Health Organization and the National Center for Disease Control 
and Public Health. So, large amount of money was spent on hygiene, disinfection and other means of protecting against the 
virus to ensure the safety of customers and employees.

- Some public and private organizations continued to work remotely, for which they incurred additional costs for equipping 
employees at home (with computer or other technological resources). Other organizations, which were not prohibited the 
operation, funded the transportation of staff to the workplace, because of emergency was declared and public transport was 
restricted. 

- In order to free up financial resources, procurement organizations have restricted the announcement of planned 
tenders. Even the winner had already been identified or the bidder had been invited to sign the contract. At the same time, 
according to the Unified Public Procurement Electronic System a number of tenders have been suspended, including large-
scale infrastructure projects, most of which were in the selection stage or successful bidder was revealed and invited to sign 
the contract.

- Due to the global pandemic, most companies failed to meet their contractual obligations on time. Contract authorities 
change the terms of the contract, including increased delivery time and services. In the case of infrastructure projects, based 
on the decree of the Government of Georgia, contract authorities were given the right to increase the contract value by 10% 
-20% in order to finance the increase of supplier costs on construction materials

- Amendments were made to the legislation governing public procurement. For example, Procurement of goods and 
services under the many of CPV codes were restricted to contract authorities without the consent of the Government of 
Georgia. In the original version of the resolution, only 30 out of 200 codes were restricted, and from April 1, 2020, the number 
of restricted CPV codes has increased to 160. There are number of classified goods and services, whose purchase does not 
require government consent: agricultural and food products, outerwear, pharmaceutical products, miscellaneous transport 
equipment and spare parts, Works for complete or part construction and civil engineering work, laboratory services, refuse and 
waste related services. Because agreement with the government and electronic procedures takes a long time, procurement 
organizations were forced to purchase goods and services through a simplified procurement in the case of urgent necessity. 
This means that in accordance with the law, the contract authorities directly signed a contract with the company and after 
agreed with the State Procurement Agency.

Therefore, it is necessary to analyze the additional costs incurred in the field of public procurement due to the coronavirus 
to make predictions about the procurement process for the next year.
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შესავალი

კორონავირუსის გავრცელებამ მნიშვნელოვანი ცვლი

ლე ბები გამოიწვია როგორც გლობალურად, ისე ცალკეული 

ქვეყნების ეკონომიკის მასშტაბით. ცხადად გამოჩნდა, რომ 

ეკო ნომიკურად და ტექნოლოგიურად განვითარებული ქვეყ

ნებიც კი სათანადოდ ვერ გაუმკლავდნენ ვირუსის შედე გად 

დამდგარ არასასურველ პროცესებს, რაც, რიგ შემთხვე

ვებში, გამოწვეული იყო სიტუაციის სიმძიმის გაუაზრებლო  ბით, 

დაგვიანებული ღონისძიებებით და სამეცნიერო ინფორ

მა ციის არარსებობით კორონავირუსის შესახებ. ცნობილი 

ეკონომისტი ნურილ რუბინი აღნიშნავდა, რომ კორონავირუსის 

შედეგად მიღებული შოკი უფრო სწრაფი და მძიმე აღმოჩნდა, 

ვიდრე 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისი და დიდი 

დეპრესია. იმას, რაც სამი წლის განმავლობაში ხდებოდა წინა 

შემთხვევაში, covid19ის პირობებში სამი კვირა დასჭირდა  

საფონდო ბირჟების ჩამოშლა, საკრედიტო ბაზრების გაყინვა, 

მასობრივი გაკოტრება, მთლიანი სამამულო პროდუქტის 

შემცირება წლიურ 10%ზე მეტად და სხვ. (Roubini, 2020). 

ამერიკელი მეცნიერი და ნობელი პრემიის ლაურეატი  პოლ 

კრუგმანი წერდა, რომ მსოფლიო მზად არ იყო ვირუს თან 

საბრძოლველად და ეკონომიკური დარტყმების მოსაგე

რიებლად, მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი იყო უმუშევრობის 

დონე აშშსა და ევროპაში. იგი აღნიშნავდა, რომ საქმე 

ეხებოდა არა უბრალოდ მსოფლიო ვაჭრობის შეფერხებას, 

არამედ რეაგირების სერიოზულ პრობლემებს ჯანდაცვის 

სფე როში (Krugman, 2020). მარტიდან უკვე ადგილი 

ჰქონდა ეკო ნომიკურ რეცესიას და ფინანსურ დეფოლტებს, 

რის ფონზეც, გასაკვირი არაა, რომ განსაკუთრებით მძიმე 

მდგო მა რეობაში აღმოჩნდნენ განვითარებადი ქვეყნები. 

აღსანიშ ნავია ეკონომისტ რიკარდო ჰაუსმენის სტატია, რო

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო შესყიდვები, შემსყიდველი ორგანიზაცია, მიმწოდებელი 

ორგანიზაცია, საქონელი და მომსახურება.

მელ შიც იგი მიუთეთბს, რომ უმთავრესი პრობლემა არა 

მოთხოვნის, არამედ მიწოდების არარსებობით გამოწვეული 

შოკები იყო. იგი პროგნოზირებდა, რომ განვითარებადი 

ქვეყნების უცხოური შემოსავლების ძირითადი საყრდენი  

ტურიზმი და გზავნილები  კოლაფსის წინაშე აღმოჩნდებოდა, 

რაც ნიშნავდა ამ ქვეყნების ფისკალური სივრცის გარეშე 

დატოვებას (Hausmann, 2020). 

ამ პროცესში საქართველო ბევრი სირთულის წინაშე 

აღმოჩნდა, ხოლო ამ სირთულეების გადაჭრის გზები და 

მიმართულებები ქართველი მეცნიერეკონომისტების შეს

წავ ლის საგნად იქცა. აკადემიკოსი და ეკონომისტი ვლადიმერ 

პაპავა, რომელმაც ქართულ სივრცეში შემო იტანა შრილან

კელი პროფესორის  აჯით დე ალვისის შემოღე ბული 

ტერმინი  „კორონომიკსი“, აღნიშნავდა რომ „ეკონომიკა 

მედი ცინის მძევალია“ და „კრიზისის გამომწვევი მიზეზები 

გენე რი  რებულია არა ეკონომიკაში, არამედ პროვოცი რებუ

ლია ეკონომიკის ფარგლებს გარეთ არსებული წყაროს 

 კორონავირუსის სწრაფი გავრცელების შედეგად“. იგი 

მიუთითებდა, რომ ეკონომიკური ღონისძიებები უნდა 

გამიჯნუ ლიყო კორონომიკური კრიზისის და პოსტკრიზისული 

პერიოდე ბისთვის (Papava, 2020). საინტერესო ანალიზი 

გაკეთდა ISETის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარების 

მიერაც, რომელ თაც განი ხილეს ძირითადი ეკონომიკური და 

სოცია ლური ეფექტები, რამაც გამოიწვია შიდა მოხმარების, 

შიდა ინვესტი ციების, ვაჭრობის, პირდაპირი უცხოური ინვეს

ტი ციებისა და ფულადი გზავნილების შემცირება, ტურიზ

მის შეფერხება, წარმოების შეფერხება, ვალუტის გაუფა სუ

რება და სხვ. (Babichi, Keshelava D, Mzhavanadze, 2020). 

კვლევითი ნაშრომია გამოქვეყნებული „თიბისი კაპი ტა

ლის“ ეკონომისტებისა და ფინანსიტების მიერაც, რომელ

თაც მიმიოხილეს პროცესების განვითარების სავარაუდო 

JEL Classification: D2, H5, I1, K4 https://doi.org/10.35945/gb.2020.10.038

GLOBALIZATION AND BUSINESS #10, 2020გლობალიზაცია და ბიზნესი #10, 2020



გლობალიზაცია და ბიზნესი #10, 2020280

სცენარები და გააკეთეს გარკვეული პროგნოზები. კვლე ვაში 

ასევე გამოყოფილია ის სფეროები, რომლებიც განსაკუთ

რებით დაზარალდნენ: ძლიერი ნეგატიური შედეგებით გამო

ირჩევა  ტურიზმი, ავიაცია, კაფეები და რესტორნები, ხოლო 

შედა რებით მდგრადი სფეროებია  ინფრასტრუქტურა, ტელე

კომუნიკაციები, სოფლის მეურნეობა (Nadaraia, Chachanidze, 

Bluashvili, Kordzaia, 2020).

კორონა ვირუსის გავრცელებამ მნიშვნელოვანი ნეგა

ტიური გავლენა იქონია სახელმწიფო შესყიდვების პროცესზეც. 

ქვეყანამ მნიშვნელოვანი ხარჯები გასწია ვირუსთან გასამ

კლავებლად, რამაც გააჩინა ბიუჯეტის დეფიციტი და 

აუცილებელი გახდა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. 

პანდემიის პერიოდში მოთხოვნა სახელმწიფოს მხრიდან 

განსა კუთრებით გაიზარდა ჯანდაცვის სფეროში, ხოლო პარა

ლელურად შემცირდა სხვა მიმართულებები, ბევრი დაგეგ

მილი შესყიდვა გაუქმდა, ტენდერები არ შედგა, შეწყდა 

ან მათი გამოცხადება გადაიდო. ამან გავლენა მოახდინა 

იმ კომპანიებზე, რომელთა საქმიანობის მნიშვნელოვანი 

ნაწილიც სახელმწიფო დაკვეთებს მოიცავდა. ამას დაემატა 

ინფლაციის ზრდა და ვალუტის დევალვაცია, რამაც გააძვირა 

მათ მიერ სახელმწიფოსთვის შეთავაზებული საქონლისა და 

მომსახურების ფასი. შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვებში 

მონაწილე სუბიექტებისთვის კომპლექსურმა პრობლემებმა 

იჩინა თავი.

სახელმწიფო შესყიდვები მთლიანი სამამულო პრო

დუქტის 10%ზე მეტს, ხოლო ქვეყნის ბიუჯეტის 30%ზე 

მეტს შეადგენს და იგი საჯარო და კერძო სექტორს შორის 

სტრა ტე გიულ თანამშრომლობას ემყარება, რომლის შედე

გე ბიც საბოლოოდ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებ

ლებზე. აღნიშნული სფერო არც ისე დიდი ხანია, რაც სა

მეცნი ერო კვლევის ობიექტად იქცა, თუმცა მას შემდეგ, 

რაც ე.წ „ქაღალდის შესყიდვები“ მთლიანად გაციფრულდა 

(2010წ) და ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მონაცემებიც 

ხელმისაწვდომი გახდა, ბევრი ახალბედა ქართველი მეცნი

ერის ყურადღებაც მიიქცია. ამ მხრივ აღსანიშნავია ნ. ხუციშვი

ლის კვლევა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ, 

რომელშიც სახელმწიფო შესყიდვები განხილულია, როგორც 

კერძო მეწარმეობის განვითარების მასტიმულირებელი 

ბერ კეტი (Khutsishvili, 2019), ასევე, ო. კიკვაძის კვლევა 

სახელ მწიფო შესყიდვების სფეროს ხარვეზებზე გამარტივე

ბული შესყიდვების კუთხით (Kikvadze, 2016). რაც შეეხება 

უცხოელ ავტორებს, შეიძლება გამოვყოთ უახლესი ნაშრო

მები შემდეგ საკითხებზე: „COVID19ის გავლენა ევრო

კავში რის სახელმწიფო შესყიდვებზე“ რომელშიც გა და  

უდე ბელ შესყიდვებთან დაკავშირებულ პროცედურები და 

ხელ შეკრულებაში შეტანილი ცვლილებებია აღწერილი 

(Dun cker, Aarikka, Puisto, 2020); „კორუფცია COVID19

ის პერიოდში“, რომელშიც განხილულია ვირუსის დროს და

ბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში არსებული საფრთხეები 

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით (Steingrüber, 

Kirya, Jackson, Mullard, 2020); „2020 წელს მოსალოდ ნელი 

რეფორმები ჩინეთის სახელმწიფო შესყიდვებში“ რომელ შიც 

მიმოხილულია სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირე  ბელი 

კანონ მდებლობა და უკვე განხორციელებული თუ დაგეგ  მილი 

ცვლილებები შესყიდვების პროცედურებში (Emch, Lyu, 2020); 

მიზანი: წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, კორონო

მიკით გამოწვეული სირთულეების განხილვა (რომელთა 

წინაშეც აღმოჩნდა სახელმწიფო ორგანიზაციები, როგორც 

შემსყიდველები და კომპანიები, როგორც არსებული ან 

პოტენ ციური მიმწოდებლები) და ანალიზი.

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი: 

ნაშრომში გადმოცემული საკითხები ეყრდნობა სხვადასხვა 

საკანონმდებლო ნორმებს, სამთავრობო და არასამთავრობო 

ანგარიშებს, ეკონომისტთა და ექსპერტთა მიერ გამოქვეყნე

ბულ სტატიებსა და პუბლიკაციებს. ჩატარებული კვლევ(ებ)

ის ბაზად აღებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 

ელექტრო ნული სისტემა, საიდანაც დათვლილი და აღებულია 

შესა ბამისი სტატისტიკური მონაცემები. სისტემაში არსებული 

ინფორმაციის შედარების, ანალიზისა და სინთეზის შედეგად 

გაკეთებულია შესაბამისი დასკვნები.

 

კორონა ვირუსით გამოწვეული პრობლემები 
სახელმწიფო შესყიდვებში

საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე

ობის მსურველთა რაოდენობა მუდმივად იზრდება, რაზეც 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტე

მაში დარეგისტრირებული კერძო ორგანიზაციების ყოველ

წლიურად მზარდი რიცხვი მეტყველებს. 2020 წლის მაისი

ივნისის თვეში სისტემაში რეგისტრირებული იყო 42732 

მიმწოდებელი და 4475 შემსყიდველი ორგანიზაცია, რაც 

აღემატება წინა წლების მაჩვენებლებს. (იხ. დიაგრამა №1). 

(SPA, Annual report 2019)

ამ ორგანიზაციებისთვის COVID19ის გამოჩენამ ბევრი 

პრობლემა წარმოშვა სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავ

ში რებულ პროცესებთან მიმართებაში, რაც ნეგა ტი ურად 

აისახა სახელმწიფო და კერძო სექტორის ურთიერთ თანა

მშრომლობაზე:

• საგანგებო მდგომარეობისა და შემდგომში, კარან ტი

ნის პერიოდში, რიგი ორგანიზაციების საქმიანობა შეფერ ხდა. 

ზოგი მათგანი გადავიდა დისტანციურ რეჟიმზე, ხოლო ზოგმა 

ვერ უზრუნველყო თანამშრომლების სათანადოდ აღჭურვა 

სახლის პირობებში და დროებით შეაჩერა საქმიანობა.

• საჰაერო მიმოსვლისა და სატრანსპორტო გადა

ადგილების შეზღუდვის გამო კომპანიებმა დროულად ვერ 

შეასრულეს სახელმწიფოსთან დადებული ხელშეკრულებით 

აღებული ვალდებულებები, რის გამოც ცვლილებები შევი

და ხელ შეკრულების პირობებში და გაიზარდა საქონლის 

მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის ვადები. 

• შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა, ბიუჯეტის ეკონო

გვანცა სისოშვილი
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მიისა და ფინანსური რესურსების გამოთავისუფლების მიზ

ნით, შეზღუდეს დაგეგმილი ტენდერების გამოცხადება. სსიპ 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტე

მაში დაფიქსირდა შეწყვეტილი ტენდერების გარკვე ული 

რაოდენობა, მათ შორის, ინფრასტრუქტურულ მსხვილ

ბიუჯეტიან პროექტებზე, რომელთა უმეტესობა შერჩევაშე

ფასე ბის (პრეტენდენტების ტექნიკური დოკუმენტაციების 

გადარჩევის) ეტაპზე იმყოფებოდა, ნაწილზე კი გამარჯვებული 

უკვე გამოვლენილი იყო ან პრეტენდენტი მოწვეული იყო 

ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

• როგორც საჯარო, ისე კერძო ორგანიზაციებს 

გაეზარდათ ხარჯები შემდეგი მიმართულებებით:

 სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, როგორც 

დახურულ სივრცეებში, ისე გარე ტერიტორიებზე.

 სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვა ვირუსთან სა

ბრძოლ  ველად (პირბადეები, ხელთათმანები, სადეზინფექციო 

ხსნარები, სახის დამცავი ფარები, უკონტაქტო თერმომეტრები 

და სხვ.).

 თანამშრომლების სამსახურამდე ტრანსპორტირება 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობის პირობებში.

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, უშუალოდ სახელმწიფო 

ორგანიზაციები რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევის 

წინაშე დადგა. ქვეყანაში ვირუსის პირველივე შემთხვევის 

დაფიქსირების დღიდანვე მთავრობამ შესაბამისი ზომების 

მიღება დაიწყო და დაუყოვნებლივ შეკრიბა საგანგებო 

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო ჯგუფი კორონა ვირუს

თან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღე

ბად. საბჭოს პირველ სხდომაზე გამოიყო 4 ძირითადი მიმარ

თულება ვირუსთან ბრძოლაში: 1. ჯანდაცვა; 2. ეკონომიკა; 

3. უსაფრთხოება; 4. მარაგები და ლოჯისტიკა. აღნიშნული 

სფე როების სამართავად სახელმწიფოს დასჭირდა ბიუჯეტი

დან გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაწევა, მათ შორის, 

სახელმწიფო შესყიდვების გზით. ესე ეხებოდა სასტუმრო

ების საკარანტინოდ მოწყობას და მომარაგებას სამედიცინო 

აღჭურვილობით, საკვები პროდუქტებით და სხვა საჭირო 

სერვისებით, სამედიცინო სექტორის აღჭურვას ყველა საჭირო 

ინვენტარით, საქართველოს მასშტაბით ყველა სასაზღვრო

გამშვებ პუნქტსა და აეროპორტებში თანამედროვე სტან

დარტების შესაბამისი საველე კარვების განთავსებას და 

თერმოსკრინინგს, სამთავრობო ცხელი ხაზის (144) შექმნას 

და სხვ. (Rep. of Gov. 2020). 

საქართველოს ვირუსთან საბრძოლველად დიდი მოცუ

ლობის გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაწევა მოუწია, 

რამაც განაპირობა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით 

ნაწილში ცვლილებების აუცილებლობა. ამისთვის მომზადდა 

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 

ცვლილების პროექტი, რომლის დეფიციტის დაფინანსების 

მიზნით მაქსიმალურად შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯები 

 შრომის ანაზღაურების ხარჯები  57 მილიონი ლარით, 

ხოლო საქონლისა და მომსახურების მუხლი  107 მილიონი 

ლარით. ბიუჯეტიდან საკარანტინო სივრცეების მომსახურე

ბის შესყიდვისა და ჯანდაცვის სხვადასხვა დამატებითი 

ხარჯე ბის ანაზღაურებისათვის გამოიყო  195 მილიონი ლარი, 

ხოლო საქონლისა და მომსახურების შესყიდვისთვის  1,31 

მილიარდი ლარი (IDFI, 2020). ლოგიკურია, რომ პანდემიის 

პერიოდში მოთხოვნა სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთ რე ბით 

ჯანდაცვის სფეროში გაიზარდა, ხოლო არაპრიორი ტე ტული 

მიმართულებებით შესყიდვების განხორციელება შეიზღუდა.

შესყიდვების პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდა პირ

ველადი საჭიროებების საქონელსა და მომსახურებაზე, რის 

გამოც, შემსყიდველი ორგანიზაციები, ნაცვლად სატენდერო 

პროცედურებისა, რომელსაც სჭირდება მინიმუმ რამდე

ნიმე კვირა, მიმართავდნენ არაელექტრონული შესყიდვის 

მეთოდს და კომპანიებთან პირდაპირ, გამარტივებული 

წესით აფორმებდნენ ხელ შეკრულებებს. აღსანიშნავია, რომ 

მსგავს გამოუვალ სიტუაციაში, როდესაც არსებობს გადა

უდე ბელი აუცილებლობით გამოწვეული ვითარება, „სახელ

მწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი და 

დიაგრამა №1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებულ მიმწოდებელთა რიცხვი 

წლების მიხედვით.

 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 

25 975 674.96 ლარი 
სასტუმროს მომსახურება 

(საკარანტინე სივრცისთვის) 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა 
და კურორტების დეპარტამენტი 

4 066 039 ლარი საკარანტინე ზონების მოწყობა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
1 329 680 აშშ დოლარი 

სამედიცინო მოწყობილობების 
შესყიდვა 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

9 500 000 ლარი 
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით 
სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 
შესყიდვის საშუალებით განხორციელება 

სსიპ. ლ. საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი 

5 051 556 ლარი 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ჩატარების 
მიზნით საჭირო სადიაგნოსტიკო ტესტების, 

ექსტრაქციის კიტების, რეაგენტების და სახარჯი 
მასალების შესყიდვა 

შსს ჯანმრთელობის დაცვის 
სამსახური 

3 000 000 ლარი 
სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფისთვის 

საჭირო სხვადასხვა სამედიცინო საშუალებების 
შესყიდვა 
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„გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა 

და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცე

ბის თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმ

ჯდო მარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანების მე3 

მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი შემსყიდველ ორგანიზაციებს აძლევს 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებას, რის წინა პირო

ბასაც წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენ ტოს 

თანხმობა. თანხმობის მისაღებად შემსყიდველები ავსე

ბენ ერთაინი ელექტრონული სისტემის შესაბამის (SMP) 

მოდულში გენერირებულ კითხვარს და ასაბუთებენ შესყიდვის 

საჭიროებას, რომელსაც 3 სამუშაო დღის ვადაში იხილავს 

სააგენტო და გასცემს თანხმობას ან უარყოფას. ამავე წესის 

მე5 მუხლის მე6 პუნქტი კი ითვალისწინებს გამო ნაკლისს, 

რომლის დროსაც იმ შემთხვევაში, თუ გადაუდებელი 

აუცილებ ლობით გამოწვეული შესყიდვის შესახებ მიღებული 

გადაწყვეტილების სააგენტოსთან შეთანხმება შეუძლებელია, 

რადგან შესყიდვის დაყოვნება, ალბათობის მაღალი ხარის ხით, 

გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს, შემსყიდველი ორგანი ზაცია 

უფლებამოსილია, დაიწყოს შესყიდვის პროცედურები, რაზეც 

იგი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას და აღნიშნულის 

შესახებ დაუყოვნებლივ მიმართავს სააგენტოს. გარდა გადა

უდებელი აუცილებლობისა, შესყიდვები ხორციელ დება გამარ

ტივებულად მაშინაც, როდესაც სახელმწიფოებ რივი და საზო

გა დოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შე უფერხებლად 

ჩატა  რებისთვის გათვალისწინებულია შეზღუდული ვადები. 

მისი შეთანხმე ბაც იგივე პრინციპით ხდება სააგენტოსთან.

კორონა ვირუსის პანდემიის დროს სწორედ გადაუდე

ბელი ვითარების წინაშე იდგა საჯარო ორგანიზაციების უმეტე

სობა, რაც აისახა კიდეც ზემოთ ხსენებულ SMP მოდულში 

სააგენტოს თან პოსტფაქტუმ მიმართვიანობის რიცხვზე, 

კერ ძოდ, ჩვენს მიერ ერთიალ ელექტრონულ სისტემაზე 

დაყრდ ნო ბით ჩატარებული კვლევის შედეგად, 2020 წლის 

1 მარტი დან 2020 წლის 31 მაისის ჩათვლით SMP მოდულში 

ხელ შეკრულების დადებამდე, გადაუდებელი აუცილებლობის 

საფუძვ ლით სააგენტოსგან შესყიდვის ნებართვის მისაღე ბად 

სულ ფიქსირდება 722 ჩანაწერი, გადაუდებელი აუცილებ

ლობით შესყიდვის შემდგომი შეთახმების რიცხვი კი შე

ადგენს 827ს, რომელთაგან თანხმობა გაცემულია 786ზე, 

ხოლო დანარჩენი გახმობილია ან განუხილველია ვადებში 

დაუზუსტებლობის გამო. №2 დიაგრამაზე მოცემულია აღნიშ

ნული მაჩვენებლების სტატისტიკა წლების მიხედვით.

დიაგრამიდან ჩანს, რომ 2015 წლიდან 2019 წლამდე 

მიმართვიანობა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული 

შესყიდ ვის შემდგომ მუდმივად იზრდებოდა, ყველაზე მაღალი 

რაოდენობა 2019 წელსაა დაფიქსირებული, რომელსაც 

თითქმის უტოლდება 2020 წლის პირველი 4 თვის მაჩვენე

ბელი. ამათგან მიმართვების 88% წარდგენილია მარტი

მაისის პერიოდში(სისტემის SMP მოდული).

პანდემიის დროს შეტანილი ცვლილებები 
კანონმდებლობაში

2020 წლის 1 მარტიდან მნიშვნელოვანი ცვლილებები 

შევიდა სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელ კანონ

მდებლობაში:

• 2020 წლის 31 მარტს გამოიცა საქართველოს მთავ  რო

ბის №619 განკარგულება „ინფრასტრუქტურული პრო ექტების 

განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით გან სახორციელე ბელ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“, რომელიც პანდემიის 

ან/და მის შემდგომ პერიოდში სამშენებლო მასალებზე 

მიმწოდებლების ხარჯების შესაძლო გაზრდის დაფინანსების 

მიზ ნით, საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული ხელ 

შეკრულების ღირებულების 10%იანი ზრდის შესაძლებ

ლობის გარდა, უშვებს დამატებით 10%20%იანი ზრდას. 

აღნიშ ნული ხელშეკრულების ღირებულების ზრდა შესაძლე

ბელია მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის სსიპ − 

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს ან დიდი ათეულის აუდიტორული კომ

პანი(ებ)ის დასკვნის წარდგენის საფუძველზე, რითაც უნდა 

დასტურდებოდეს შესაბამისი ხელშეკრულების შესრულებისას 

სამუშაოების შესრულების მიზნით გამოყენებულ სამშენებლო 

მასალებზე მიმწოდებლის ხარჯის გაზრდა.

დიაგრამა №2. სააგენტოსთან მიმართვიანობის რიცხვი გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის შემდგომ.
 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 

25 975 674.96 ლარი 
სასტუმროს მომსახურება 

(საკარანტინე სივრცისთვის) 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა 
და კურორტების დეპარტამენტი 

4 066 039 ლარი საკარანტინე ზონების მოწყობა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
1 329 680 აშშ დოლარი 

სამედიცინო მოწყობილობების 
შესყიდვა 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

9 500 000 ლარი 
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით 
სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 
შესყიდვის საშუალებით განხორციელება 

სსიპ. ლ. საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი 

5 051 556 ლარი 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ჩატარების 
მიზნით საჭირო სადიაგნოსტიკო ტესტების, 

ექსტრაქციის კიტების, რეაგენტების და სახარჯი 
მასალების შესყიდვა 

შსს ჯანმრთელობის დაცვის 
სამსახური 

3 000 000 ლარი 
სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფისთვის 

საჭირო სხვადასხვა სამედიცინო საშუალებების 
შესყიდვა 
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• ცვლილება შევიდა „შესყიდვებთან დაკავშირებით 

გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართ

ველოს მთავრობის 2019 წლის 25 დეკემბრის №650 

დადგე ნილებაში, რომელშიც ერთიანი ლექსიკონის (CPV 

კოდები) მიხედვით განსაზღვრულია საქართველოს მთავრო

ბასთან წინასწარ შესათანხმებელი შესყიდვების კლასი

ფიკატორის კოდები. აღნიშნული კოდების ქვეშ გაერთია

ნებული სამუშაოების, საქონლისა და მომსახურების 

შე         ს  ყიდვა შემსყიდველ ორგანიზაციებს შეზღუდული აქვთ 

მთავრო ბის განკარგულების გარეშე. დადგენილების თავდა

პირველ ვარიანტში 30მდე კოდი იყო შეზღუდული, ხოლო 

1 აპრი ლიდან 200ზე მეტი კოდიდან მხოლოდ 43 კოდზე 

არ ვრცელდება აღნიშნული შეზღუდვა, დანარჩენი კი საჭი

როებს მთავრობის თანხმობას. ამ 43 კოდში ძირითადად 

გაერთიანებულია სოფლის მეურნეობის და საკვები პრო

დუქტები, სამუშაო და გარე ტანსაცმელი, ფარმაცევტული 

პროდუქტები, სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 

მო მსახურება და სათადარიგო ნაწილები, სამშენებლო სამუ

შაოები, საინჟინრო, ლაბორატორიული და ნარჩენებთან 

დაკავ შირებული მომსახურებები.

• ცვლილება შევიდა საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2017 წლის 15 დეკემბრის №0169/ნ/№451 

ერთობლივ ბრძანებაში და დღგსგან გათავისუფლდა სამე

დიცინო ინვენტარი, მათ შორის: ბახილები, სახის დამცავი 

ფარები, ხელთათმანები, საიზოლაციო კომბინიზონები, სა 

მე დიცინო ხალათები, სამედიცინო ქუდები, პირბადეები, დამ

ცავი სათვალეები და უკონტაქტო თერმომეტრები.

საჯარო სექტორის მიერ გაწეული 
ხარჯების ანალიზი

რაც შეეხება უშუალოდ ხარჯებს, სამწუხაროდ, SMP 

მოდული არ იძლევა ჯამური მაჩვენებლების ამოღების 

შესაძლებლობას, ამიტომ ვეყრდნობით COVID19ის წინა

აღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული 

ღონისძიებების ანგარიშს, რომლის თანახმადაც 2020 წლის 

1 მარტიდან 2020 წლის 22 მაისამდე სახელმწიფო შესყიდ

ვების სააგენტოს ელექტრონულ პლატფორმაში (SMP მო

დული) ატვირთული გადაუდებელი აუცილებლობის სა

ფუძველზე გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვების 

ჯამური ღირებულება შეადგენს 94 562 594 ლარს. ეს მოიცავს 

სახის დამცავ პირბადეებს, სადეზინფექციო ხსნარებს, სპეცია

ლური ეკიპირებისთვის საჭირო კომბინიზონებს, თერმო

სკრინინგისთვის აუცილებელ მოწყობილობებს, მედიკამენ

ტებს, შენობის დეზინფექციის მომსახურებას, საკარანტინო 

სივრცეში გადასაყვანად საჭირო 50 ტრანსპორტის დაქი

რავების მომსახურებას, კვებით მომსახურებას და სხვ. (Rep. 

of Gov. 2020)

ერთიან ელექტრონულ სისტემაზე დაყრდნობით ჩვენს 

მიერ ცალკეულად იქნა გამოკვლეული რამდენიმე მნიშვნე

ლოვანი სტრუქტურის შესყიდვების მოცულობა იანვარი

მაისის საანგარიშო პერიოდისთვის. შემსყიდველთა სიმრავ 

ლის გამო, განვიხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 

ელექტრო ნულ სისტემაში 26 თებერვლიდან 31 მაისის 

ჩათვლით ატვირთული მიმართვები ორი სა ფუძვლით: „შე

თანხმება გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდ ვის შემდ

გომ“ და „ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერ ხებლად 

ჩატარება“, შემდეგ მონაცემები გავფილტრეთ მაღალი 

ღირებულების მიხედვით, რის საფუძველზეც გამოიკვეთა 

შემდეგი: 

1. გადაუდებლობით გამოწვეული ვითარების აღმო

საფხვრელად ყველაზე დიდ თანხიან მიმართვაზე თანხმობა 

მიიღეს შემდეგმა სტრუქტურებმა (იხ. ცხრილი 1).

2. ღონისძიების შეუფერხებლად ჩატარებისთვის (პან

დე მიის მიზეზით) გათვალისწინებულ შეზღუდული ვადებში 

განხორ ციელებული შესყიდვების ყველაზე დიდ თანხაზე 

მიმართ ვიანობა მოდის შემდეგ სტრუქტურებზე (იხ. ცხრილი 2).

რაც შეეხება მიმწოდებლებს, გარდა იმისა, რომ 

გაეზარდათ ყოველდღიური ხარჯები, გაუძვირდათ პროდუქ

ციისა და მომსახურების ფასი, შემცირდა შეკვეთების რაოდე

ნობა, შეზღუდვების ფონზე დროებით შეუჩერდათ საქმიანობა. 

პრობლემები ნაკლებად შეეხო მომსახურე კომპანიებს, 

ცხრილი №1. შესყიდვების ყველაზე დიდი მოცულობები საფუძვლით  „შეთანხმება გადაუდებელი აუცილებლობით 

შესყიდვის შემდგომ“ (26.02.202031.05.2020)

 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 

25 975 674.96 ლარი 
სასტუმროს მომსახურება 

(საკარანტინე სივრცისთვის) 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა 
და კურორტების დეპარტამენტი 

4 066 039 ლარი საკარანტინე ზონების მოწყობა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
1 329 680 აშშ დოლარი 

სამედიცინო მოწყობილობების 
შესყიდვა 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

9 500 000 ლარი 
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით 
სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 
შესყიდვის საშუალებით განხორციელება 

სსიპ. ლ. საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი 

5 051 556 ლარი 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ჩატარების 
მიზნით საჭირო სადიაგნოსტიკო ტესტების, 

ექსტრაქციის კიტების, რეაგენტების და სახარჯი 
მასალების შესყიდვა 

შსს ჯანმრთელობის დაცვის 
სამსახური 

3 000 000 ლარი 
სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფისთვის 

საჭირო სხვადასხვა სამედიცინო საშუალებების 
შესყიდვა 
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განათლება, ტექნოლოგიები, ინფორმაცია, კომუნიკაცია და ტურიზმი გლობალიზაციის პირობებში
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რომლებმაც დისტანციურად გააგრძელეს მუშაობა, თუმცა 

მათი უმეტესობისთვის ფასების მატებამ და შეკვეთების 

შესრულების დაგვიანებამ გადაინაცვლა წინა პლანზე. 

მწარმოებელი და საცალოდ მოვაჭრე კომპანიების ნაწილს 

ამოეწურა ნედლეულისა და მასალების მარაგები, რომელთა 

შევსებაც ვერ მოახდინეს დაგეგმილ ვადაში, განსაკუთრებით 

ეს ეხება იმპორტირებულ პროდუქტებს, რომელთა ჩამოტანაც 

თუ მანამდე მოითხოვდა 10 დღიდან ორ კვირამდე პერიოდს, 

ამჟამად სჭირდება 3060 დღე. ზოგიერთი დასახელების 

პროდუქცია, რომლის მსხვილ დამკვეთსაც წარმოადგენდა 

სახელმწიფო, ბაზარზე გახდა დეფიციტური (მაგალითად 

კომპიუტერული ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების 

სათადარიგო ნაწილები). სახელმწიფო შესყიდვებში მონა

წილე კომპანიებსა და საჯარო სექტორს შორის ურთიერთ

თანამშრომლობისა და შეთანხმების შედეგად, გაიზარდა 

ხელშეკრულების ღირებულებები კანონით დაშვებული ნორ

მის ფარგლებში და ასევე, გაიზარდა მიწოდების ვადები. 

გარდა ამისა, პრობლემა შეიქმნა მომსახურე პერსონალის 

ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, თუმცა აღნიშნული პრობ

ლემა შეამსუბუქა კორონავირუსის პანდემიის შედეგად 

დაზარა ლებულთათვის საქართველოს მთავრობის მიერ 

ინიცი რებულმა კომპენსაციის გეგმამ, ასევე, საქართვე ლოს 

ხელის უფლების ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებულ

მა საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებულმა შეღავათმა.

დასკვნა 

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით ითვლება, 

რომ კრიზისული თუ ფორსმაჟორული სიტუაციები ნოყიერ 

ნიადაგს ქმნის კორუფციის რისკებისთვის, ვინაიდან გა და

უდებელ ვითარებაში საქონლისა და მომსახურების პირ

და პირი გზით შესყიდვა აჩენს კითხვებს შესყიდვის მიზ

ნობ რიობასა და მიმწოდებლის შერჩევის პრინციპთან 

და   კავ  შირებით (IDFI 2020). „კორუფციის წინააღმდეგ მე

ბრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO)“ მიერ შემუშავე

ბულ დოკუმენტში „კორუფციის რისკები და სასარგებლო 

სამართლებრივი მითითებები COVID19ის კონტექსტში“ 

აღნიშნულია, რომ „[სახელმწიფოებმა] უნდა დანერგონ სა

ხელმწიფო შესყიდვების სფეროში სათანადო გამჭვირვალე 

პროცედურები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სამართლიან 

კონკურენციას და აღკვეთს კორუფციას მთელ მსოფლიოში. 

სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობები იღებენ კანონმდებლო

ბას COVID19თან დაკავშირებულ გამოწვევებთან ბრძო

ლის მიზნით ჯანდაცვის სისტემების სათანადო აღჭურვის 

უზრუნველყოფის გზით.“(GRECO, 2020). 

სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციების სამომავლო 

ურთიერთობაში პრობლემების აღმოფხვრის გზა ალბათ ისევ 

მათ შორის დადებული ხელშეკრულების პირობებში უნდა 

ვეძებოთ. მაგალითად, საქართველოში სახელმწიფო შესყიდ

ვების შესახებ დადებულ ხელშეკრულებებში გაკეთებულია 

მითითება ფორსმაჟორთან (ომით, სტიქიური მოვლენებით, 

ეპიდემიით, კარანტინით და სხვ.) დაკავშირებით, რომლის 

დროსაც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 

გამოიწვევს მხარის პასუხისმგებლობას. კორონავირუსის 

დროს ამ პუნქტის გამოყენება თავისთავად არ გულისხმობს 

სწორ ქმედებას, ვინაიდან, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

ყველა კომპანიას ერთნაირი სიმწვავით არ შეხებია კრი

ზისი (მაგალითად, მომსახურების სფერო, დისტანციურ 

რეჟიმში მომუშავე კომპანიები), ამიტომაც, ფორსმაჟორის 

გამო ყენებისას შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა უნდა გას

ცენ პასუხი კითხვებზე, რამდენად შეუძლია მხარეს ხელ

შეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. ამასთან, 

„თუ ხელშეკრულება იდება პანდემიისა და და გარკვეული 

შეზღუდვების დაწესების პირობებში“, იურიდიულად განიხი

ლება, რომ „მხარე გაცნობიერებულად იღებს რისკს, შეასრუ

ლოს ხელშეკრულება ასეთ პირობებში, რამაც შეიძლება 

შეუზღუდოს მხარეს უფლება, დაეყრდნოს ფორსმაჟორულ 

გარემოებას“ (Nodia, Urumashvili and Partn.2020).

ცხრილი №2. შესყიდვების ყველაზე დიდი მოცულობები საფუძვლით  „ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარება“ (26.02.202031.05.2020)

 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 

25 975 674.96 ლარი 
სასტუმროს მომსახურება 

(საკარანტინე სივრცისთვის) 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა 
და კურორტების დეპარტამენტი 

4 066 039 ლარი საკარანტინე ზონების მოწყობა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
1 329 680 აშშ დოლარი 

სამედიცინო მოწყობილობების 
შესყიდვა 

 

სტრუქტურის დასახელება 
შესყიდვის მოცულობა, რომელზეც 

გაიცა სააგენტოს ნებართვა 
მიზნობრიობა 

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

9 500 000 ლარი 
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით 
სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 
შესყიდვის საშუალებით განხორციელება 

სსიპ. ლ. საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი 

5 051 556 ლარი 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ჩატარების 
მიზნით საჭირო სადიაგნოსტიკო ტესტების, 

ექსტრაქციის კიტების, რეაგენტების და სახარჯი 
მასალების შესყიდვა 

შსს ჯანმრთელობის დაცვის 
სამსახური 

3 000 000 ლარი 
სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფისთვის 

საჭირო სხვადასხვა სამედიცინო საშუალებების 
შესყიდვა 
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გარდა ამისა, ხელშეკრულებებში გვხვდება ჩანაწერი 

შეცვლილ გარემოებებთან ხელშეკრულების პირობების მისა

დაგების თაობაზე, კერძოდ, ხელშეკრულების პირობების, 

მათ შორის, ფასის შეცვლა (არაუმეტეს 10%ისა) დასაშვებია 

მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე 

მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, რომლის თანახ

მად: „თუ ის გარემოებები, რომლებიც ხელშეკრულების 

დადების საფუძველი გახდა, ხელშეკრულების დადების შემ

დეგ აშკარად შეიცვალა და მხარეები არ დადებდნენ ამ ხელ

შეკრულებას ან დადებდნენ სხვა შინაარსით, ეს ცვლი  ლებები 

რომ გაეთვალისწინებინათ, მაშინ შეიძლება მოთხოვ

ნილ იქნეს ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარე

მოებებისადმი.“ მართალია, მიზანშეწონილად შეიძლება იქნეს 

მიჩნეული ხელშეკრულებების ღირებულებების ზრდა ვირუ

სით გამოწვეული კრიზისის პერიოდში, თუმცა სამომავლოდ, 

როდესაც ჯერ კიდევ მოსალოდნელია მსგავსი გართულებები, 

უკეთესი იქნება თუ სიფრთხილით მოეკიდება თითოეული 

ორგანიზაცია ამ მუხლის გააქტიურების საკითხს, რათა არ 

მოხდეს გარემოების ბოროტად გამოყენება და ადგილი არ 

ჰქონდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის არარაციონალურად ხარჯვას.

კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დგას სახელმწიფო 

შესყიდვების დღის წესრიგში, ესაა სატენდერო პირობები, 

რომელიც მოიცავს ტენდერის სავარაუდო ღირებულებას, 

მიწოდების ვადებს, საგარანტიო პერიოდს, ხელშეკრულების 

დარღვევის პირგასამტეხლოს ოდენობას, შესასყიდი ობიექტის 

ტექნიკური პარამეტრებს და სხვ. როგორც წესი, ტენდერის 

ფასს ბაზრის კვლევის შედეგები განსაზღვრავს, თუმცა რიგ 

შემთხვევებში შემსყიდველი ორგანიზაციები წარსულ გამო

ცდილებასაც ეყრდნობიან, რაც მიმდინარე პერიოდში არ 

მოგვცემს ადეკვატურ შედეგს, ვინაიდან პანდემიის პერიოდში 

მკვეთრად შეიცვალა ბაზარზე არსებული სიტუაცია, როგორც 

ფასის, ისე მიწოდების ვადებთან მიმართებაში. შესაბამისად, 

ტენდერის გამოცხადების მომენტისთვის, აუცილებელია, 

ინდივიდუალურად იქნეს შესწავლილი ბაზრის მდგომარეობა 

მოცემული მოენტისთვის და გათვალისწინებული იქნეს 

ყველა ის ნიუანსი, რამაც შეიძლება შეაფერხოს ტენდერის 

წარმატებით დასრულება.

ასევე უნდა აღინიშნოს სახელმწიფო შესყიდვებში კონ

კუ რენციის ხელშეწყობის საკითხიც. ეს შეიძლება მოხდეს 

მკაცრი სატენდერო პირობებისგან თავის არიდებით, რაც 

საშუალებას მისცემს ბევრ კომპანიას, გააკეთოს შესაბამისი 

შეთავაზება, თუმცა კრიზისული სიტუაციიდან გამოსავლად არ 

უნდა იქნეს აღქმული ისეთი მოთხოვნებისგან თავის შეკავება, 

როგორიცაა საგარანტიო ვადები, ხარისხის სერტიფიკატები, 

ლიცენზიები და სხვ. ერთი მხრივ, სატენდერო პირობებმა უნდა 

გააფართოოს შესყიდვებით დაინტერესებულ კომპანიათა 

არეალი, მეორე მხრივ, ეს არ უნდა აისახოს შესყიდული 

საქონლისა თუ მომსახურების ხარისხზე. 
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