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„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილმა დავების 

განხილვის საბჭომ (შემდგომში „საბჭო“) საქმეში არსებული მასალების შესწავლისა და ახსნა-

განმარტებების მოსმენის შედეგად დადგენილად მიიჩნია შემდეგი გარემოებები: 

 

2018 წლის 23 ოქტომბერს დასაშვებად იქნა ცნობილი ა(ა)იპ „საქართველოს სახანძრო პრევენციის 

ასოციაციის“ საჩივარი სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ „სხვადასხვა ცეცხლმაქრების“ 

სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ NAT180016545 ელექტრონულ ტენდერთან 

დაკავშირებით. 

 

მომჩივანი ორგანიზაცია:  

 

მომჩივანი ორგანიზაციის წარმომადგენელი გამოცხადდა სხდომაზე, დაეთანხმა საჩივარში 

წარმოდგენილ გარემოებებს და დაამატა: „დარღვეულია ჯანსაღი კონკურენციისა და 
არადისკრიმინაციული მიდგომის პრინციპები, ასევე პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი და საქართველოს მთავრობის №50 დადგენილების მე-3 მუხლი. 
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თორმეტი ტიპის ცეცხლსაქრობის შესყიდვაზეა ტენდერი. ერთი შეხედვით, დოკუმენტაცია იძლევა 
იმის საშუალებას, რომ ყველა ხარისხიანი პროდუქტის მიმწოდებელმა მიიღოს მასში მონაწილეობა, 
თუმცა, თუკი დეტალებს დავუკვირდებით, აშკარა ხდება, რომ ტენდერში გამარჯვებას მხოლოდ 
რუსული სტანდარტების შესაბამისად დამზადებული ცეცხლსაქრობების შეთავაზებით 
მოვახერხებთ. პირველი ტიპი გახლავს ფხვნილოვანი ცეცხლსაქრობი, რომლის მუხტი წონაც უნდა 
იყოს 6 კგ ± 5%, თუმცა საქმე იმაშია, რომ ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მზადდება 2, 3, 4 
და 8 კგ-იანი ცეცხლსაქრობები. თუმცა არა 6 კგ-იანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპულ ნაწარმს ვერ 
შევთავაზებთ და ტენდერში მონაწილეობას მხოლოდ რუსული სტანდარტით დამზადებული 
ცეცხლსაქრობის მიმწოდებლები მიიღებენ. 
 
საქართველოში არ არსებობს აკრედიტებული ორგანო, რომელიც ცეცხლსაქრობის შესაბამისობას 
დაადასტურებს, სწორედ ამიტომ მოხდა იმ 38 ქვეყნის განსაზღვრა №50-ე დადგენილებაში. 
საქართველოში საბურავების შემმოწმებელი ორგანოც არ არის, ისევე როგორც ბევრ სხვა 
პროდუქტზე, სწორედ ამიტომ არის, რომ სატენდერო დოკუმენტაციებით დადგენილია 
მოთხოვნები საერთაშორისო ლაბორატორიების სერტიფიკატების წარმოდგენის შესახებ. 
 
ГОСТ სტანდარტების შესაბამისად დამზადებული, საქართველოში შემოსული რუსული და 
ბელორუსული ცეცხლმაქრები გავჭერით, შევამოწმეთ და დავადგინეთ, რომ ფოლადის 
ცილინდრის სისქე ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე ამას ქართული რეგულაციები ითვალისწინებს. 
გაურკვეველია, რატომ ითხოვს და ენდობა შემსყიდველი რუსული სტანდარტის შესაბამისად 
დამზადებულ პროდუქციას, რომელსაც შესაბამისი სერტიფიკატი არ მოყვება და მისი შემოწმება 
საქართველოშიც შეუძლებელია. 
 
კიდევ ერთი პრობლემაა სერტიფიკატების წარმოდგენის მოთხოვნა ხელშეკრულების გაფორმების 
შემდგომ, პროდუქციის მიწოდებასთან ერთად. მიწოდების ვადა ორი თვით განისაზღვრა 
შესაბამისად, გამარჯვებულ პრეტენდენტს შეეძლება, რომ პროდუქცია და შესაბამისი 
სერტიფიკატები ხელშეკრულების გაფორმებიდან ორი თვის შემდგომ მიაწოდოს, ასეთ 
შემთხვევაში, დიდია შანსი, რომ შეუსაბამო პროდუქცია წარუდგინონ და რაიმეს გამოსასწორებლად 
უკვე გვიანი იქნება. ჩვენი აზრით, შეფასებას შესაბამისი ეტაპი აქვს და შემსყიდველმა ყველაფერი 
ამ ეტაპზე უნდა გამოარკვიოს. 
 
ჩვენი ერთ-ერთი დამფუძნებელი კომპანიის საწყობში უამრავი ბელორუსული ცეცხლსაქრობი 
დევს, მათ საკმაოდ კონკურენტული ფასი აქვთ, თუმცა სწორად არ მიგვაჩნია ის, რომ ტენდერები 
შეუსაბამო პროდუქციაზე ცხადდებოდეს და ჩვენც ბელორუსული ცეცხლსაქრობით ვიღებდეთ 
მონაწილეობას, რადგან აშკარა კონფლიქტი იქნება საქართველოს კანონმდებლობასთან. მეტსაც 
გეტყვით, დამფუძნებელ კომპანიას საქართველოში ცეცხლსაქრობების წარმოება სურს და ამ ეტაპზე 
გაურკვევლობაში ვართ, ვაწარმოოთ იაფი, რუსული სტანდარტის შესაბამისი პროდუქცია, 
რომელიც ჩვენი აზრით საქართველოს ბაზარზე მხოლოდ კონკრეტული სერტიფიკატების ქონის 
შემთხვევაში დაიშვება, თუ ევროპული, რომელიც ბევრად უფრო ხარისხიანია, თუმცა მაღალი 
ფასიც აქვს. 
 
შესაძლებელია სასამართლოში ჩივილი მართლაც საუკეთესო გადაწყვეტა იყოს, ერთი 
პრეცენდენტი უკვე ოფიციალურად დაფიქსირდება, რადგან დავების საბჭოს პირობებში, ჩვენი 
საჩივრები კმაყოფილდება, თუმცა შემდგომ სხვა პრეტენდენტები ჩივიან და მიაჩნიათ, რომ 
რუსული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციაც მისაღები უნდა იყოს. ხშირად ამ უკანასკნელი 
სახის საჩივრებზე დავების საბჭო დადებით გადაწყვეტილებას იღებს, რაც შემსყიდველ 
ორგანიზაციებს კიდევ უფრო აბნევს, ხან ერთი ტიპის პროდუქტზე აცხადებენ ტენდერს, ხანაც 
მეორეზე. 
 
მუხტის წნევის შემთხვევაში კიდევ ერთი პრობლემა გვხვდება, სატენდერო დოკუმენტაციით 
დადგენილია კონკრეტული წონა და უწერია - ± 5%, რაც ყველა სახანძრო თემებთან დაკავშირებული 
კონვენციით აკრძალულია. როდესაც მუხტის წონა აღემატება კონკრეტულ დასაშვებ ზღვარს, 
დიდია იმის შანსი, რომ ჭურჭელმა ვერ გაუძლოს და გასკდეს. 
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თუკი კომპანიებს რუსული პროდუქციით სურთ ტენდერებში მონაწილეობა, შეუძლიათ აიღონ 
ჩამოთვლილი 38 ქვეყნიდან ერთ-ერთი და მათი სტანდარტის შესაბამისობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტიც მოიპოვოს, ეს იქნება ყველაზე სწორი. 
 

მთავრობის №50 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცებულია ქვეყნების სია, რომლებში 
არსებული სტანდარტების შესაბამისად ნაწარმოები პროდუქციაც დასაშვებია საქართველოში 
ზედმეტი შემოწმების გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ქვეყანა სანდოდ და უსაფრთხოდ მიიჩნევს. 
ამავე კანონის მიხედვით, წნევაზე მომუშავე ჭურჭელმა, რომელიც შემოდის სიაში არ მყოფი 
ქვეყნიდან, უნდა გაიაროს დამატებითი მარკირება და შემოწმება საერთაშორისო ცნობილ 
ლაბორატორიაში. საქართველოს პოზიცია ამ შემთხვევაში ასეთია, რუსეთი და ბელორუსია ამ სიაში 
ვერ მოხვდა, ეს შეიძლება სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნულ ქვეყნებში და მათი სტანდარტების 
შესაბამისად შექმნილი პროდუქცია არ ვარგა, თუმცა ჩვენი სახელმწიფო მათ უპირობო ნდობას არ 
უცხადებს და დამატებითი შემოწმების ვალდებულებას ადგენს.“ 

 

 

შემსყიდველი ორგანიზაცია:  

 

შემსყიდველი ორგანიზაციის წარმომადგენელი გამოცხადდა სხდომაზე, არ დაეთანხმა საჩივარში 

მითითებულ გარემოებებს და აღნიშნა: „პირველ რიგში უნდა განვმარტო, რომ საქართველოს 
მთავრობის №50 დადგენილებაში არსად არ წერია, რომ წნევაზე მომუშავე ჭურჭელმა, რომელიც 
შემოდის სიაში არ მყოფი ქვეყნიდან, უნდა გაიაროს დამატებითი მარკირება და შემოწმება. 
აღნიშნული დოკუმენტი ისედაც არ ადგენს ვალდებულებებს ტესტირების შესახებ, იგი ადგენს 
გამონაკლის შემთხვევებს სხვა კანონების მოთხოვნებიდან და ამ გამონაკლისის სახით 
კონკრეტული ქვეყნებისა და პროდუქტების ჯგუფს ადგენს. ჩვენს მიერ დადგენილი ინფორმაციის 
შესაბამისად, წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლებზე გავრცელებული რეგულაციები ცეცხლსაქრობზე 
არ ვრცელდება, წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლებზე დეტალურ მოთხოვნებს №141-ე დადგენილება 
მოიცავს, ხოლო პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბამისად, 
აღნიშნული მოთხოვნები ცეცხლსაქრობზე არ ვრცელდება. 
 
დამატებითი კონსულტაცია გავიარეთ აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრთან. მათ გააჩნიათ 
რეესტრი, სადაც კატეგორიების მიხედვით ინსპექტირების ორგანოების ძიებაა შესაძლებელი, 
თუმცა საქართველოში ცეცხლსაქრობის შესაბამისობაზე დოკუმენტის გამცემი აკრედიტებული 
ორგანო არ არსებობს. 
 
ბაზრის კვლევაც ჩავატარეთ და ჩვენი მიზანი იყო, რომ არ შეგვეზღუდა არც ევროპული 
სტანდარტების შესაბამისი პროდუქტები და არც რუსული. სამწუხაროდ არსებობს აუცილებელი 
მოთხოვნები, რომლებსაც გვერდს ვერ ავუვლიდით. სპეციფიკაციები შემუშავებულია სპეციალური 
ტექნიკური ჯგუფის მიერ, რომლებიც ამ საკითხებში ბევრად კარგად ერკვევიან. 
 
რაც შეეხება მუხტის წონაზე დაშვებულ ± 5%-ს, აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას 
კითხვა-პასუხის მოდულშიც ითხოვდნენ, სადაც ვუპასუხეთ, რომ აღნიშნული მოთხოვნის 
მიხედვით დიაპაზონი მოცემულია იმგვარად, რომ არ შეზღუდოს არცერთი პრეტენდენტი, 
შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული მუხტის წონის ცდომილების 
დიაპაზონის ფარგლებში მოწოდებული პროდუქცია მიღებული იქნება.“ 
 

 

სამოტივაციო ნაწილი 

 

საბჭო გაეცნო რა საჩივარს და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, მხარეთა ახსნა–განმარტებებს, 

ასევე საქმეში არსებულ ფაქტობრივ გარემოებებს და მათ საფუძველზე იღებს წინამდებარე 

გადაწყვეტილებას. 
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საბჭო აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მიზნებია 

სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვის 

უზრუნველყოფა, ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება და სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ პროპორციული, არადისკრიმინაციული 

მიდგომისა და თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა. 

 

საბჭო აღნიშნავს, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოადგენს სატენდერო განცხადებაზე 

თანდართულ დოკუმენტს, რომელშიც მოცემულია შესყიდვის ობიექტისა და პრეტენდენტის 

მიმართ სატენდერო კომისიის მიერ დადგენილი პირობები/მოთხოვნები, რომელთა 

სრულყოფილად დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც პრეტენდენტთან ფორმდება სახელმწიფო 

შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება. 

 

საბჭო აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის 

№12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-18 მუხლის 

პირველი პუნქტის მიხედვით „სატენდერო კომისია, ყოველი კონკრეტული ელექტრონული 
ტენდერის ჩატარების შემთხვევაში განსაზღვრავს მოთხოვნებს, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს 
პრეტენდენტი და შესყიდვის ობიექტი.“ 

 

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, შემსყიდველ ორგანიზაციას, კანონმდებლობის ფარგლებში, 

შეუძლია თავად განსაზღვროს მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შესყიდვის 

ობიექტი და პრეტენდენტთა ტექნიკური დოკუმენტაცია. 

 

საბჭო ხაზს უსვამს ზემოხსენებული წესის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტს, რომლის მიხედვითაც 

„მოთხოვნები, რომელთაც განსაზღვრავს სატენდერო კომისია, უნდა გამომდინარეობდეს 
შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებიდან, უნდა იყოს პროპორციული და 
არადისკრიმინაციული, ხელს უნდა უწყობდეს ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებასა და 
პრეტენდენტთა მიმართ თანასწორ მოპყრობას.“  
 

აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული საკითხი მოწესრიგებულია საქართველოს 

კანონმდებლობით, ის მოქმედებს მიუხედავად იმისა აღნიშნულის შესახებ მითითებული იქნება 

თუ არა კონკრეტული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციაში. თუმცა, საბჭო რეკომენდაციას 

აძლევს  შემსყიდველ ორგანიზაციას სატენდერო დოკუმენტაციაში პრეტენდენტებს ინფორმაციის 

სახით მიუთითოს, თუ რომელი ნორმატიული აქტებით უნდა იხელმძღვანელონ. 

 

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, საბჭო მიიჩნევს, რომ სატენდერო კომისიამ, უნდა 

იმსჯელოს იმ საკითხის შესახებ, თუ რამდენად გამართლებული და მიზანშეწონილია დასახული 

მიზნის მიღწევა სატენდერო პირობების მხოლოდ ამ სახით ჩამოყალიბების გზით, ასევე უნდა 

იმსჯელოს იმ საკითხზე, თუ რამდენად უნდა გამოიყენოს პრეტენდენტთა შერჩევა/შეფასების 

ეტაპზე მან პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის, „საქართველოს 

მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის 

საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე 

სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის 

საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 7 მარტის №50 დადგენილების, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 

დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 

წესების“ და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივნისის №151 დადგენილებით 

დამტკიცებული წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები და 

რის საფუძველზე და მხოლოდ აღნიშნული საკითხის დეტალური განხილვის შედეგად მიიღოს 

შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

  

NAT180016545 ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტში 
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 თორმეტივე პოზიციაზე (სახანძრო სტენდის გამოკლებით) მუხტის წონასთან დაკავშირებით 

გაკეთებულია ჩანაწერი „± 5%“; 

 ტემპერატურის დიაპაზონის შემთხვევაში რიგ შემთხვევაში მითითებულია „+50°C“; 

 ცილინდრზე (ბალონზე) საექსპლუატაციო პერიოდად რიგ შემთხვევაში მითითებულია 

არანაკლებ 10 წელი. 

 მითითებულია, რომ რეზინის გამფრქვევი მილი მიმაგრებული უნდა იყოს ბალონზე 

პლასტმასის ცალუღით. 

 

სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის მე-3, მე-4, მე-6 და მე-11 პოზიციებთან დაკავშირებით 

მომჩივანი ორგანიზაცია უთითებს, რომ მოთხოვნილია „ისეთი შიგთავსის მქონე ცეცხლმაქრი 
რომელიც ევროპულ სტანდარტს არ შეესაბამება.“ 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, მოთხოვნები, რომელთაც განსაზღვრავს სატენდერო კომისია, უნდა 

გამომდინარეობდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებიდან, უნდა იყოს პროპორციული და 

არადისკრიმინაციული, ხელს უნდა უწყობდეს ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებასა და 

პრეტენდენტთა მიმართ თანასწორ მოპყრობას. 

 

საბჭო აღნიშნავს, რომ წარმატებული შესყიდვის ერთ-ერთ ძირითად წინაპირობას ორგანიზაციის 

საჭიროების ნათლად და ზედმიწევნით ჩამოყალიბება წარმოადგენს, რაც განაპირობებს მიღებული 

შესყიდვის ობიექტის ხარისხის შემსყიდველი ორგანიზაციის მოლოდინთან შესაბამისობას. 

შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციაში სატენდერო დოკუმენტაციის ყოველი მოთხოვნა უნდა 

ემყარებოდეს მყარ არგუმენტებს, ასახავდეს და შეესაბამებოდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საჭიროებას და ემსახურებოდეს ორგანიზაციის მიზნების მიღწევას - მიმართული უნდა იყოს 

შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის სასურველი კონკრეტული საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს 

მისაღებად. საბჭო აღნიშნავს, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნების ჩამოყალიბებისას 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის ფაქტი, რომ მოთხოვნა უნდა იყოს კონკრეტული და არ უნდა 

უშვებდეს სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას. 

 

აქვე, საბჭო აღნიშნავს, რომ ყოველი კონკრეტული ტენდერის გამოცხადების წინ შემსყიდველი 

ორგანიზაცია ითვალისწინებს ბაზრის მოკვლევის შედეგებს, რომელთა საფუძველზე იკვეთება 

საჭირო ინფორმაცია შესაბამისი შესყიდვის ობიექტის ალტერნატივებთან, ფასებთან, 

სპეციფიკაციებთან, პოტენციურ მიმწოდებლებთან და შესყიდვის სხვა თავისებურებებთან 

დაკავშირებთ. მიღებული შედეგების გათვალისწინებით დგება სატენდერო პირობები რომელში 

წამოყენებული მოთხოვნებიც ადეკვატურად უნდა ასახავდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საჭიროებას და ამავდროულად უზრუნველყოფდეს პროპორციულ და არადისკრიმინაციულ 

მიდგომას იმ პოტენციური მიმწოდებლის მიმართ, რომლებსაც შეუძლიათ შემსყიდველი 

ორგანიზაციის საჭიროების დაკმაყოფილება. ყოველივე ზემოაღნიშნული, თავისთავად ხელს 

უწყობს ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებას. 

 

ხაზგასასმელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მიზნები - სახელმწიფო 

შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვის უზრუნველყოფა, 

ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება და სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას 

შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ პროპორციული, არადისკრიმინაციული მიდგომისა და 

თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა. 

 

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, საბჭო მიიჩნევს, რომ სს „საქართველოს რკინიგზის“ 

სატენდერო კომისიამ უნდა იმსჯელოს იმ საკითხის შესახებ, თუ რის საფუძველზე შეიმუშავა მან 

სატენდერო დოკუმენტაციის ზემოხსენებული სადავო მოთხოვნები, რა მიზნის მისაღწევად არის 

დაწესებული ისინი და რამდენად მიზანშეწონილია დასახული მიზნის მიღწევა ტენდერის 

მხოლოდ ამ სახით გამოცხადების გზით და მხოლოდ ზემოაღნიშნულ საკითხებზე ამომწურავი 

ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, მიიღოს არგუმენტირებული გადაწყვეტილება.  
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სატენდერო დოკუმენტაციის 2.7.1 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის მიხედვით „მიწოდებისას 
ცეცხლმაქრებს თან უნდა ახლდეს პასპორტი (ქართულ ან/და რუსულ ენაზე, ამასთან დასაშვებია 
სხვა უცხო ენაზე პასპორტის წარმოდგენა, რომელსაც თან უნდა ახლდეს ქართული თარგმანი).“ 
 

საბჭო აღნიშნავს, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-14 მუხლის 

მიხედვით ადმინისტრაციული წარმოების ენაა ქართული.  

 

აქვე, აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის 

№12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 21-ე მუხლის მე-6 

პუნქტისა და „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 121 მუხლის მე-7 პუნქტის 

მიხედვით დოკუმენტის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მას უნდა დაერთოს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე. დოკუმენტთან 

დაკავშირებული სადავო საკითხ(ებ)ის გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის 

ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს 

სატენდერო კომისია. 

 

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე შემსყიდველი ორგანიზაცია არ უნდა დაეყრდნოს 

უცხოენოვან დოკუმენტებს. 

 

აქვე, საბჭო ხაზს უსვამს მომჩივანი ორგანიზაციის შემდეგ პოზიციას: „კიდევ ერთი პრობლემაა 
სერტიფიკატების წარმოდგენის მოთხოვნა ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, პროდუქციის 
მიწოდებასთან ერთად“ და აღნიშნავს, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის მე-2 

ქვეპუნქტის მიხედვით „მიწოდებისას ცეცხლმაქრებს თან უნდა ახლდეს ხარისხის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი ან მწარმოებლის მიერ ხელმოწერილი და 
ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ასლი).“ 
  
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით 

დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ 

ქვეპუნქტის მიხედვით, შერჩევა/შეფასება არის ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპი, რომლის დროსაც 

სატენდერო კომისია აფასებს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ დოკუმენტაციას. 

კერძოდ, იმ საკითხს, თუ რამდენად შეესაბამება პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსებული ტექნიკური დოკუმენტაცია შესაბამისი ტენდერის 

სატენდერო განცხადებაში და სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულ მოთხოვნებს. 

 

ამავე წესის მიხედვით შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შეადგინოს სატენდერო კომისიის 

სხდომის შესაბამისი ოქმი, რომელშიც დაწვრილებით, დეტალურად იქნება ასახული სატენდერო 

კომისიის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება და მისი საფუძველი.  

 

საბჭო აღნიშნავს, რომ ტენდერის მიმდინარეობის შერჩევა/შეფასების ეტაპზე შემსყიდველი 

ორგანიზაციის სატენდერო კომისიამ უნდა მიიღოს კონკრეტული ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის 

შესახებ და შესაბამისად ზუსტად (ალტერნატივის გარეშე) იცოდეს თუ რა მახასიათებლების მქონე 

საქონელს მიიღებს იგი ხელშეკრულების გაფორმების შედეგად. 

 

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, საბჭო აღნიშნავს, რომ პრეტენდენტის მიერ 

წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობა შესაბამისი ტენდერის სატენდერო 

განცხადებაში და სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულ მოთხოვნებთან უნდა დადგინდეს არა 

ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე ან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, არამედ 

შერჩევა/შეფასების ეტაპზე. შესაბამისად, საბჭო მიიჩნევს, რომ სატენდერო კომისიამ უნდა იმსჯელოს 

სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის მოთხოვნასთან მიმართებაში, კერძოდ იმ 

საკითხის შესახებ, თუ რის საფუძველზე შეიმუშავა მან მოცემული მოთხოვნა, რა მიზნის მისაღწევად 

არის დაწესებული და რამდენად მიზანშეწონილია დასახული მიზნის მიღწევა ტენდერის მხოლოდ 

ამ სახით გამოცხადების გზით და მხოლოდ აღნიშნულ საკითხზე ამომწურავი ინფორმაციის 

ანალიზის შედეგად, მიიღოს არგუმენტირებული გადაწყვეტილება.  
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საბჭო აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის 

№12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-6 მუხლის მე-3 

პუნქტის თანახმად „სატენდერო კომისიის ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა აისახოს სატენდერო 
კომისიის შესაბამის სხდომის ოქმში.“  

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საბჭო მიიჩნევს, რომ სს „საქართველოს რკინიგზის“ 

სატენდერო კომისიამ უნდა გააუქმოს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.7.1 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის 

ჩანაწერი, დეტალურად უნდა იმსჯელოს წინამდებარე გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილში 

მითითებულ დანარჩენ გარემოებებზეც და მხოლოდ ამის გათვალისწინებით მიიღოს შესაბამისი 

გადაწყვეტილება. 

 

საბჭომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 8 

თებერვლის №1 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების 

განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით, ამავე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით და 

 

 

გადაწყვიტა: 

 

1. ა(ა)იპ „საქართველოს სახანძრო პრევენციის ასოციაციის“ საჩივარი სრულად დაკმაყოფილდეს. 

2. სს „საქართველოს რკინიგზის“ სატენდერო კომისიამ გააუქმოს 2018 წლის 9 ოქტომბრის სხდომის 

№1 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილება და სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს წინამდებარე 

გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილის გათვალისწინებით და სახელმწიფო შესყიდვების 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით.  

3. დაევალოს საბჭოს აპარატს წინამდებარე გადაწყვეტილების გამოქვეყნება ვებგვერდზე 

https://tenders.procurement.gov.ge/dispute, გადაწყვეტილების ხელმოწერისთანავე. 

4. აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში, გადაწყვეტილების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან 1 თვის 

ვადაში, შემდეგ მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6 

(საფოსტო ინდექსი – 0131). 

 

 

 

 

ლევან რაზმაძე 

 

 

 

 

ია შავერდოვი 

 

 

 

ლევან გაბრიჩიძე  
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