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დანართი 

„დანართი XVI 

საჯარო შესყიდვები 

დანართი XVI-A  

მონეტარული ზღვრები 

 

ამ შეთანხმების 142-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მონეტარული ზღვრები 

ორივე მხარისთვის არის: 

(a) 144.000 ევრო ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ დადებული 

საქონლის მიწოდების და მომსახურების საჯარო ხელშეკრულებებისთვის და ამავე 

ორგანოების მიერ კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების შესყიდვასთან 

დაკავშირებული ხელშეკრულებებისთვის; 

(b) 221.000 ევრო იმ საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების საჯარო 

ხელშეკრულებებისათვის, რომლებსაც არ ფარავს „a“ პუნქტი; 

(c) 5.548.000 ევრო საჯარო სამუშაოების ხელშეკრულებების შემთხვევაში; 

(d) 5.548.000 ევრო კომუნალური მომსახურების სექტორში სამუშაოების 

ხელშეკრულებების შემთხვევაში; 

(e) 5.548.000 ევრო კონცესიების შემთხვევაში; 

(f) 443.000 ევრო კომუნალური მომსახურების სექტორში საქონლის მიწოდებისა და 

მომსახურების ხელშეკრულებების შემთხვევაში; 

(g) 750.000 სოციალური და სხვა სპეციფიური დანიშნულების მომსახურების გაწევასთან 

დაკავშირებული საჯარო ხელშეკრულებების შემთხვევაში; 

(h) 1.000.000 ევრო კომუნლაური მომსახურების სექტორში სოციალური და სხვა 

სპეციფიური დანიშნულების მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული საჯარო 

ხელშეკრულებების შემთხვევაში. 
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დანართი XVI-B 

ინსტიტუციური რეფორმის, დაახლოების და ბაზარზე დაშვების  

საორიენტაციო განრიგი  
 
 

ეტაპი  საორიენტაციო 

ვადები 

საქართველოს მიერ 
ევროკავშირისთვის 
ბაზარზე დაშვების 
მინიჭება 

ევროკავშირის მიერ 
საქართველოსთვის 
ბაზარზე დაშვების 
მინიჭება 

 

1 ამ შეთანხმების 143-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის და 
144-ე მუხლის 

იმპლემენტაცია 
 
ამ შეთანხმების 145-ე 

გათვალისწინებული 

რეფორმის სტრატეგიის 

შეთანხმება. 

შეთანხმების 
ძალაში 

შესვლიდან 3 
წელი 

საქონლის შესყიდვა 
ცენტრალური 
ხელისუფლების 
ორგანოების მიერ 

საქონლის შესყიდვა 
ცენტრალური 
ხელისუფლების 
ორგანოების მიერ 

 

2 2014/24/EU დირექტივის 
და 89/665/EEC 

დირექტივის ძირითად 
ელემენტებთან დაახლოება 
და იმპლემენტაცია 

შეთანხმების 
ძალაში 
შესვლიდან 5 
წელი 

საქონლის შესყიდვა 
სახელმწიფო, რეგიონალური 
და ადგილობრივი 
ხელისუფლების 
ორგანოებისა და საჯარო 
სამართალს 
დაქვემდებარებული 
ორგანოებისათვის 

საქონლის შესყიდვა 
სახელმწიფო, რეგიონალური 
და ადგილობრივი 
ხელისუფლების 
ორგანოებისა და საჯარო 
სამართალს 
დაქვემდებარებული 
ორგანოებისათვის 

წინამდებარე 
შეთანხმების 
დანართები XVI-
C და XVI-D 
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3 2014/25/EU დირექტივის 
და 92/13/EEC დირექტივის 

ძირითად ელემენტებთან 

დაახლოება და 

იმპლემენტაცია 

შეთანხმების 
ძალაში 
შესვლიდან 6 
წელი 

საქონლის შესყიდვა 
კომუნალური მომსახურების 
სექტორში მოქმედი ყველა 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის 

საქონლის შესყიდვა ყველა 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის 

შეთანხმების 
დანართები XVI-
E და XVI-F 

4 2014/24/EU დირექტივის 
სხვა ელემენტებთან და 
2014/23/EU 
დირექტივასთან 
დაახლოება და 
იმპლემენტაცია 

შეთანხმების 
ძალაში 
შესვლიდან 7 
წელი 

მომსახურების და სამუშაოს 
შესყიდვა და კონცესიის 
განხორციელება ყველა 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის 

მომსახურების და სამუშაოს 
შესყიდვა და კონცესიის 
განხორციელება ყველა 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის 

შეთანხმების 
დანართები XVI-
G, XVI-H და  
XVI-I 

5 2014/25/EU დირექტივის 
სხვა ელემენტებთან 
დაახლოება და 
იმპლემენტაცია 

შეთანხმების 
ძალაში 
შესვლიდან 8 
წელი 

მომსახურების და სამუშაოს 
შესყიდვა კომუნალური 
მომსახურების სფეროში 
მოქმედი ყველა შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის 

მომსახურების და სამუშაოს 
შესყიდვა კომუნალური 
მომსახურების სფეროში 
მოქმედი ყველა შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის 

შეთანხმების 
დანართები XVI-
J  და  
XVI-K 
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დანართი XVI-C  

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/24/EU დირექტივის ძირითადი ელემენტები1 

(ეტაპი 2) 

კარი I     მოქმედების სფერო, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები 

თავი I  რეგულირების საგანი და განმარტებები 

ნაწილი 1 რეგულირების საგანი და განმარტებები 

მუხლი 1          რეგულირების საგანი დამოქმედების სფერო: პუნქტები 1, 2, 5 და 6 

მუხლი 2 განმარტებები: პუნქტები 1, ქვე-პუნქტი (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (18), (19), (20), (22), (23), (24) 

მუხლი 3  შერეული შესყიდვები  

 

ნაწილი 2  მონეტარული ზღვრები 

მუხლი 4 მონეტარული ზღვრების ოდენობა 

მუხლი 5 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდები 

 

ნაწილი 3  გამონაკლისები 

მუხლი 7 ხელშეკრულებები წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და საფოსტო 
მომსახურების სფეროში 

მუხლი 8 განსაკუთრებული გამონაკლისები ტელეკომუნიკაციების სფეროში 

მუხლი 9 საერთაშორისო წესების მიხედვით დადებული საჯარო ხელშეკრულებები 

და კონკურსის მეშვეობით ორგანიზებული საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვა 

მუხლი 10 სპეციფიური გამონაკლისები მომსახურების ხელშეკრულებისთვის 

მუხლი 11 ექსკლუზიური უფლების საფუძველზე დადებული მომსახურების 
ხელშეკრულებები 

მუხლი 12 საჯარო უწყებებს შორის დადებული საჯარო ხელშეკრულებები 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/24/EU, 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 2004/18/EC დირექტივას.  



 

9 
 

ნაწილი 4   განსაკუთრებული სიტუაციები 

ქვე-ნაწილი 1: სუბსიდირებული ხელშეკრულებები და კვლევასთან და განვითარებასთან  

  დაკავშირებული მომსახურება 

მუხლი 13 შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სუბსიდირებული ხელშეკრულებები 

მუხლი 14  კვლევასთან და განვითარებასთან დაკავშირებული მომსახურება  

 

ქვე-ნაწილი 2: შესყიდვა, რომელიც მოიცავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ასპექტებს 

მუხლი 15  თავდაცვა და უსაფრთხოება 

მუხლი 16 შერეული შესყიდვები, რომელიც მოიცავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

ასპექტებს 

მუხლი 17 საერთაშორისო წესების მიხედვით დადებული საჯარო ხელშეკრულებები 

და კონკურსის მეშვეობით ორგანიზებული საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვა, რომელიც მოიცავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ასპექტებს 

 

თავი II  ზოგადი წესები 

მუხლი 18  შესყიდვების პრინციპები  

მუხლი 19 ეკონომიკური ოპერატორები 

მუხლი 21  კონფიდენციალურობა 

მუხლი 22  კომუნიკაციის წესები: პუნქტები 2-6 

მუხლი 23  ნომენკლატურა  

მუხლი 24 ინტერესთა კონფლიქტი  

 

კარი II  საჯარო ხელშეკრულებების შესახებ წესები 

თავი I   პროცედურები 

მუხლი 26  პროცედურის არჩევა: პუნქტები 1, 2, პირველი ალტერნატივა 

პუნქტებისთვის 4, 5, 6 

მუხლი 27  ღია პროცედურა  

მუხლი 28  შეზღუდული პროცედურა 

მუხლი 29 კონკურენტული პროცედურა მოლაპარაკებებით 

მუხლი 32 მოლაპარაკებების პროცედურის გამოყენება წინასწარი გამოქვეყნების 

გარეშე  
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თავი III  პროცედურის ჩატარება 

ნაწილი 1  მომზადება 

მუხლი 40 წინასწარი კონსულტაციები ეკონომიკურ ოპერატორებთან 

მუხლი 41 კანდიდატების ან სატენდერო წინადადებების წარმდგენების წინასწარი 

ჩართვა 

მუხლი 42 ტექნიკური სპეციფიკაციები 

მუხლი 43 ეტიკეტები 

მუხლი 44  ტესტირების ანგარიშები, სერთიფიცირება და სხვა დამადასტურებელი 

საშუალებები: პუნქტები 1, 2 

მუხლი 45 ვარიანტები 

მუხლი 46 ხელშეკრულების ლოტებად დაყოფა 

მუხლი 47 ვადების დადგენა 

 

ნაწილი 2  გამოქვეყნება და გამჭვირვალობა 

მუხლი 48  წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინება  

მუხლი 49 ხელშეკრულების შესახებ შეტყობინება 

მუხლი 50 ხელშეკრულების დადების შესახებ შეტყობინება: პუნქტები 1 და 4 

მუხლი 51  შეტყობინებების გამოქვეყნების ფორმა და მეთოდი: პუნქტი 1-ის ქვე-

პუნქტი 1, პუნქტი 5-ის ქვეპუნქტი 1 

მუხლი 53 შესყიდვის დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა ელექტრონულად 

მუხლი 54  კანდიდატების მოწვევა 

მუხლი 55 კანდიდატებისა და პრეტენდენტების ინფორმირება 

 

ნაწილი 3  მონაწილეების შერჩევა და ხელშეკრულების დადება 

მუხლი 56 ზოგადი პრინციპები 
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ქვე-ნაწილი 1: ხარისხობრივი შერჩევის კრიუტერიუმები 

მუხლი 57  წინაპირობები გამონაკლისი შემთხვევებისთვის 

მუხლი 58  შერჩევის კრიტერიუმები  

მუხლი 59 ერთიანი შესყიდვის ევროპული დოკუმენტი: პუნქტი 1 შესაბამისი 
შესწორებების გათვალისწინებით (mutatis mutandis), პუნქტი 4  

მუხლი 60  დამამტკიცებელი საშუალებები  

მუხლი 62  ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და გარემოსდაცვითი მართვის 

სტანდარტები: პუნქტები 1 და 2 

მუხლი 63  სხვა ორგანიზაციის შესაძლებლობების გამოყენება 

ქვე-ნაწილი 2: კანდიდატებისა და სატენდერო წინადადებების რაოდენობის შემცირება 

მუხლი 65 სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის მიზნით სხვა მხრივ 

კვალიფიცირებული კანდიდატების რაოდენობის შემცირება  

მუხლი 66 სატენდერო წინადებების რაოდენობის შემცირება 

ქვე-ნაწილი 3: ხელშეკრულების დადება 

მუხლი 67  ხელშეკრულების დადების კრიტერიუმები  

მუხლი 68 სასიცოცხლო ციკლის ღირებულება: პუნქტები 1 და 2 

მუხლი 69  უჩვეულოდ დაბალი ფასის მქონე სატენდერო წინადადებები: პუნქტები 1-4 

 

თავი IV  ხელშეკრულების შესრულება 

მუხლი 70 ხელშეკრულების შესრულების პირობები 

მუხლი 71  ქვე-კონტრაქტის დადება  

მუხლი 72 მიმდინარე ხელშეკრულების მოდიფიცირება 

მუხლი 73 ხელშეკრულების შეწყვეტა 
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კარი III  შესყიდვის ცალკეული რეჟიმები 

თავი I  სოციალურ და სხვა სპეციფიური მომსახურებამუხლი 74 სოციალურ და  

სხვა სპეციფიურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების 

დადება 

მუხლი 75 შეტყობინების გამოქვეყნება 

მუხლი 76 ხელშეკრულების დადების პრინციპები 

 

დანართები 

დანართი II საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელიც მითითებულია მუხლის  2(1) 
ქვეპუნქტში 6(a) 

დანართი III მუხლში 4(b) მითითებული პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელიც ეხება 

თავდაცვის სფეროში შესყიდველი ორგანიზაციების მიერ დადებულ 

ხელშეკრულებებს 

დანართი IV სატენდერო წინადადების, ტენდერში მონაწილეობის მოთხოვნისა და 

კონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებული გეგმის ელექტრონული 

ფორმით მიღებასთან დაკავშირებული მოწყობილობების მოთხოვნები 

დანართი V   ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შეტყობინება 

ნაწილი A: ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის  

  პროფილის შესახებ წინასწარ გამოქვეყნებული შეტყობინება 

ნაწილი B: ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს წინასწარი საინფორმაციო      

შეტყობინება (როგორც მითითებულია მუხლში 48) 

ნაწილი C: ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს სახელშეკრულებო შეტყობინება 

(როგორც მითითებულია მუხლში 49) 

ნაწილი D:   ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს ხელშეკრულების დადების შესახებ 

შეტყობინება (როგორც მითითებულია მუხლში 50) 
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ნაწილი G: ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს მოქმედი ხელშეკრულების 

მოდიფიცირების შესახებ შეტყობინება (როგორც მითითებულია მუხლში 

72(1)) 

ნაწილი H:      ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს სოციალური და სხვა სპეციფიური 

მომსახურების შესახებ დადებული ხელშეკრულების შესახებ შეტყობინება 

(როგორც მითითებულია მუხლში 75(1)) 

ნაწილი I:        ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს სოციალური და სხვა სპეციფიური 

მომსახურების შესახებ წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინება (როგორც 

მითითებულია მუხლში 75(1)) 

ნაწილი J:        ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს სოციალური და სხვა სპეციფიური 

მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დადების შეტყობინება (როგორც 

მითითებულია მუხლში 75(2)) 

დანართი VII  ცალკეული ტექნიკური სპეციფიკაციების განმარტებები 

დანართი IX სახელმწიფო შესყიდვის მოლაპარაკების პროცესში ან მუხლი 54-ით 

გათვალისწინებული ინტერესის დადასტურების მიზნით სატენდერო 

წინადადების წარდგენისთვის აუცილებელი მოსაწვევის შინაარსი 

დანართი X საერთაშორისო სოციალური და გარემოსდაცვითი კონვენციების 

ჩამონათვალი რომელიც მითითებულია მუხლში 18(2) 

დანართი XII  შერჩევის კრიტერიუმების დადასტურების საშუალებები  

დანართი XIV მომსახურება რომელიც მითითებულია მუხლში 74 
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დანართი XVI-D  

89/665/EEC დირექტივის ძირითადი ელემენტები  

89/665/EEC1 დირექტივის ძირითადი ელემენტები რომელიც ჩასწორებულ იქნა ევროპის 

პარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივით2 და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 

2014/23/EU დირექტივით3,4  

(ეტაპი 2) 

 

მუხლი 1  დავების განხილვის პროცედურების მოქმედების სფერო და 

ხელმისაწვდომობა 

მუხლი 2  დავების განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებული მოთხოვნები 

მუხლი 2a უმოქმედობის პერიოდი 

მუხლი 2b გამონაკლისი  უმოქმედობის პერიოდიდან  

პირველი პუნქტის  „b“ ქვეპუნქტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   საქონლის მიწოდების და საჯარო სამუშაოების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

დავების განხილვის პროცედურების გამოყენების შესახებ კანონების, რეგულაციების და 
ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინაციის თაობაზე 1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 
89/665/EEC დირექტივა. 

2   2007 წლის 11 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივა, რომელსაც 
ცვლილებები შეაქვს საბჭოს 89/665/ECC და 92/13/ECC დირექტივებში საჯარო 
ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების ეფექტიანობის 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 

3  2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 
გაცემის შესახებ. 

4    XVI-D დანართის განმახორციელებელი საქართველოს კანონმდებლობა კონცესიების 
გაცემასთან დაკავშირებულ დავების განხილვის პროცედურებთან (დირექტივა 2014/23/EU) 
მიმართებაში ძალაში შედის მე-4 ეტაპიდან. 
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მუხლი 2c გასაჩივრების ვადები 

მუხლი 2d ძალადაკარგულად ცნობა  

  პუნქტი 1(b)  

  პუნქტი 2 და 3 

მუხლი 2e ამ დირექტივის დარღვევა და ალტერნატიული სანქციები 

მუხლი 2f ვადები 
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დანართი XVI-E  

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/25/EU დირექტივის ძირითადი ელემენტები1 

 (ეტაპი 3)  

კარი I     მოქმედების სფერო, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები 

თავი I რეგულირების საგანი და განმარტებები 

მუხლი 1 რეგულირების საგანი და მოქმედების სფერო: პუნქტები 1, 2, 5 და 6 
მუხლი 2 განმარტებები: ქვეპუნქტები 1-9, 13-16 და 18-20 
მუხლი 3 შემსყიდველი ორგანიზაციები (პუნქტები 1 და 4) 
მუხლი 4 შემსყიდველი ორგანიზაციები: პუნქტები 1-3  
მუხლი 5 შერეული შესყიდვები რომელიც მოიცავს ერთსა და იმავე ორგანიზაციების 

მუხლი 6  სახელმწიფო შესყიდვა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე საქმიანობას 

 
თავი II   საქმიანობა 

მუხლი 7 ძირითადი დებულებები 

მუხლი 8 გაზი და გათბობა 

მუხლი 9 ელექტროენერგია 

მუხლი 10 წყალი 

მუხლი 11 სატრანსპორტო მომსახურება 

მუხლი 12 საზღვაო პორტები და აეროპორტები  
მუხლი 13 საფოსტო მომსახურება 

მუხლი 14  ნავთობისა და გაზის მოპოვება და მოძიება ან მოპოვება ქვანახშირის ან სხვა 

მყარი საწვავის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   2014 წლის 26 თებერვლის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/25/EU დირექტივა 

წყალმომარაგების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორებში 
მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების შესახებ, რომელმაც ჩაანაცვლა 

2004/17/EC დირექტივა. 
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თავი III   მოქმედების სფერო 

ნაწილი 1  მონეტარული ზღვრები  
მუხლი 15 მონეტარული ზღვრების ოდენობა 
მუხლი 16  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდები: პუნქტი 1-4 

და 7-14 
 
ნაწილი 2 გამონაკლისი ხელშეკრულებები და კონკურსის მეშვეობით საპროექტო 

მომსახურების შესყიდვა: სპეციალური დებულებები შესყიდვისთვის, 

რომელიც მოიცავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ასპექტებს 

ქვე-ნაწილი 1: გამონაკლისები, რომელიც ვრცელდება ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციაზე 

და განსაკუთრებული გამონაკლისები წყლისა და ენერგეტიკის 

სექტორისთვის 

მუხლი 18 მესამი პირზე გადაყიდვის ან ლიზინგის გაცემის მიზნით დადებული 

ხელშეკრულებები: პუნქტი 1 

მუხლი 19 მითითებული საქმიანობის ფარგლებს გარეთ ან სხვა ქვეყანაში 

მითითებული საქმიანობის ფარგლებში დადებული საჯარო 
ხელშეკრულებები და კონკურსის მეშვეობით ორგანიზებული საპროექტო 
მომსახურების შესყიდვა. პუნქტი 1 

მუხლი 20 საერთაშორისო წესების მიხედვით დადებული საჯარო ხელშეკრულებები 
და კონკურსის მეშვეობით ორგანიზებული საპროექტო მომსახურების 
შესყიდვა 

მუხლი 21 სპეციფიური გამონაკლისები მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებულ 

ხელშეკრულებებში 

მუხლი 22 ექსკლუზიური უფლების საფუძველზე დადებული მომსახურების 
ხელშეკრულებები 

მუხლი 23 ენერგომატარებელი რესურსის გამომუშავების მიზნით ცალკეულ 

შემსყიდველ ორგანიზაციებთან დადებული ხელშეკრულებები წყლის და 

ენერგომატარებელი რესურსის ან საწვავის შეყიდვასთან დაკავშირებით 

ქვე-ნაწილი 2: შესყიდვები რომელიც მოიცავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ასპექტებს 

მუხლი 24  თავდაცვა და უსაფრთხოება 

მუხლი 25 შერეული შესყიდვები, რომელიც მოიცავს იმავე საქმიანობას და 

თავდაცვისა და უსაფრთხოების ასპექტებს 
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მუხლი 26 შესყიდვა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ტიპის საქმიანობას და თავდაცვისა 

და უსაფრთხოების ასპექტებს 

მუხლი 27 საერთაშორისო წესების მიხედვით დადებული საჯარო ხელშეკრულებები 
და კონკურსის მეშვეობით ორგანიზებული საპროექტო მომსახურების 
შესყიდვა, რომელიც მოიცავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ასპექტებს 

ქვე-ნაწილი 3: განსაკუთრებული ურთიერთობები (თანამშრომლობა, შვილობილი  

  კომპანიები და ერთობლივი საწარმოები) 

მუხლი 28 შემსყიდველ ორგანიზაციებს შორის დადებული ხელშეკრულებები 

მუხლი 29 შვილობილ კომპანიებთან დადებული ხელშეკრულებები 

მუხლი 30 ერთობლივ საწარმოებთან ან შემსყიდველი ორგანიზაციასთან, რომელიც 

ერთობლივი საწარმოს ნაწილია, დადებული ხელშეკრულებები 

ქვე-ნაწილი 4: განსაკუთრებული სიტუაციები 

მუხლი 32 კვლევასთან და განვითარებასთან დაკავშირებული მომსახურება 
თავი IV  ზოგადი პრინციპები 

მუხლი 36  შესყიდვების პრინციპები 
მუხლი 37 ეკონომიკური ოპერატორები 
მუხლი 39 კონფიდენციალურობა 
მუხლი 40  კომუნიკაციის წესები 
მუხლი 41 ნომენკლატურა 
მუხლი 42 ინტერესთა კონფლიქტი 
კარი II   საჯარო ხელშეკრულებების შესახებ წესები 
თავი I    პროცედურები 

მუხლი 44  პროცედურის არჩევა: პუნქტები 1, 2, 4 
მუხლი 45 ღია პროცედურა 
მუხლი 46 შეზღუდული პროცედურა 
მუხლი 47 მოლაპარაკების პროცედურა კონკურსის წინასწარი შეტყობით 

მუხლი 50 მოლაპარაკების პროცედურის გამოყენება კონკურსის წინასწარი შეტყობის 

გარეშე: ქვეპუნქტი (a) – (i) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

თავი III  პროცედურის ჩატარება 
ნაწილი 1  მომზადება 
მუხლი 58 წინასწარი კონსულტაციები ეკონომიკურ ოპერატორებთან 
მუხლი 59 კანდიდატების ან სატენდერო წინადადებების წარმდგენების წინასწარი 

ჩართვა 
მუხლი 60 ტექნიკური სპეციფიკაციები 
მუხლი 61 ეტიკეტები 
მუხლი 62 ტესტირების ანგარიშები, სერთიფიცირება და სხვა დამადასტურებელი 

საშუალებები 
მუხლი 63 ტექნიკური სპეციფიკაციების წარდგენა 

მუხლი 64 ვარიანტები 
მუხლი 65 ხელშეკრულების ლოტებად დაყოფა 
მუხლი 66 ვადების დადგენა 
 

ნაწილი 2 გამოქვეყნება და გამჭვირვალობა 

მუხლი 67 პერიოდული საორიენტაციო შეტყობინება 

მუხლი 68 საკვალიფიკაციო სისტემის არსებობის შესახებ შეტყობინება 

მუხლი 69 ხელშეკრულების შესახებ შეტყობინება 

მუხლი 70  ხელშეკრულების დადების შესახებ შეტყობინება: პუნქტები 1, 3, 4 

მუხლი 71 შეტყობინებების გამოქვეყნების ფორმა და მეთოდი: პუნქტი 1, მე-5 პუნქტის 

პირველი ქვეპუნქტი 

მუხლი 73  შესყიდვის დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა ელექტრონულად 

მუხლი 74 კანდიდატების მოწვევა 

მუხლი 75 აპლიკანტების ინფორმირება საკვალიფიკაციო ეტაპის შესახებ, 

კანდიდატებიდა ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტები 

 

ნაწილი 3 მონაწილეების შერჩევა და ხელშეკრულების დადება 

მუხლი 76  ზოგადი პრინციპები 
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ქვე-ნაწილი 1: კვალიფიკაცია და ხარისხობრივი შერჩევის კრიტერიუმები 

მუხლი 78  ხარისხობრივი შერჩევის კრიუტერიუმები 

მუხლი 79  სხვა ორგანიზაციის შესაძლებლობების გამოყენება: პუნქტი 2 

მუხლი 80 2014/24/EU დირექტივით განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმები და 

პირობები გამონაკლისი შემთხვევებისთვის 

მუხლი 81  ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და გარემოსდაცვითი მართვის 

სტანდარტები: პუნქტი 1, 2 

ქვე-ნაწილი 2: ხელშეკრულების დადება 

მუხლი 82  ხელშეკრულების დადების კრიტერიუმები 

მუხლი 83 სასიცოცხლო ციკლის ღირებულება: პუნქტები 1 და 2 

მუხლი 84  უჩვეულოდ დაბალი ფასის მქონდე სატენდერო წინადადებია: პუნქტები 1-4 

 
თავი IV: ხელშეკრულების შესრულება 
მუხლი 87 ხელშეკრულების შესრულების პირობები 
მუხლი 88  ქვეკონტრაქტის დადება 
მუხლი 89 მიმდინარე ხელშეკრულების მოდიფიცირება 

მუხლი 90 ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

კარი III შესყიდვის ცალკეული რეჟიმები 

თავი I  სოციალური და სპეციფიური მომსახურება 

მუხლი 91 სოციალურ და სხვა სპეციფიურ მომსახურებასთან დაკავშირებული 

ხელშეკრულებების დადება 

მუხლი 92 შეტყობინების გამოქვეყნება 

მუხლი 93 ხელშეკრულების დადების პრინციპები 

 

დანართები 

დანართი I საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელიც მითითებულია მუხლი 2-ის პუნქტი 

2-ის ქვეპუნქტში (a) 

დანართი V  სატენდერო წინადადების, ტენდერში მონაწილეობის მოთხოვნის, 

საკვალიფიკაციო ეტაპში მონაწილეობის მოთხოვნისა და კონკურსში 

მონაწილეობასთან დაკავშირებული გეგმის ელექტრონული ფორმით 

მიღებასთან დაკავშირებული მოწყობილობების მოთხოვნები 
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დანართი VI  

ნაწილი A ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს პერიოდული საორიენტაციო 

შეტყობინება (როგორც მითითებულია მუხლში 67) 

ნაწილი B ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის 

პროფილის შესახებ პერიოდული საორიენტაციო შეტყობინება, 

რომელიც არ გამოიყენება კონკურსის გამოცხადების მიზნით (როგორც 

მითითებულია მუხლში 67(1)) 

დანართი VIII ცალკეული ტექნიკური სპეციფიკაციების განსაზღვრებები 

დანართი IX გამოქვეყნების თანმდევი წესები 

დანართი X ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს საკვალიფიკაციო სისტემის 

არსებობის შესახებ შემუშავებული შეტყობინება (როგორც 

მითითებულია მუხლი 44(4)-ის ქვეპუნქტში (b) და მუხლში 68) 

დანართი XI ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს ხელშეკრულების შესახებ 

შეტყობინება (როგორც მითითებულია მუხლში 69) 

დანართი XII ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს ხელშეკრულების დადების 

შესახებ შეტყობინება  (როგორც მითითებულია მუხლში 70) 

დანართი XIII სატენდერო წინადადების წარსადგენად, მოლაპარაკების პროცედურაში 

მონაწილეობისა და ინტერესის დამადასტურებელი მოსაწვევის 

შინაარსი მუხლი 74-ის შესაბამისად 

დანართი XIV საერთაშორისო სოციალური და გარემოსდაცვითი კონვენციების 

ჩამონათვალი რომელიც მითითებულია მუხლში  36(2) 

დანართი XVI ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს მოქმედი ხელშეკრულების 

მოდიფიცირების შესახებ შეტყობინება (როგორც მითითებულია 

მუხლში 89(1)) 

დანართი XVII      მომსახურება რომელიც მითითებულია მუხლში  91 

დანართი XVIII ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს სოციალური და სხვა 

სპეციფიური მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დადების 

შეტყობინება (როგორც მითითებულია მუხლში 92) 
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დანართი XVI-F  

92/13/EEC1 დირექტივის ძირითადი ელემენტები, 

 რომელიც ჩასწორდა ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC2 დირექტივით და 

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივით3,4  

(ეტაპი 3) 

 

მუხლი 1  დავების განხილვის პროცედურების მოქმედების სფერო  და 

ხელმისაწვდომობა 

მუხლი 2  დავების განხილვის პროცედურასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 

მუხლი 2a უმოქმედობის პერიოდი 

მუხლი 2b გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან  

  პირველი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტი 

მუხლი 2c გასაჩივრების  ვადები 

მუხლი 2d ძალადაკარგულად ცნობა  

  პირველი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტი  

  მე-2 და მე-3 პუნქტები 

მუხლი 2e ამ დირექტივის დარღვევა და ალტერნატიული სანქციები 

მუხლი 2f ვადები 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციების სექტორში მოქმედი 

ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების პროცედურებში ევროკავშირის წესების გამოყენების 
თაობაზე კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინირების 
შესახებ 1992 წლის 25 თებერვლის საბჭოს 92/13/EEC დირექტივა. 

2   2007 წლის 11 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივა, რომელსაც 
ცვლილებები შეაქვს საბჭოს 89/665/ECC და 92/13/ECC დირექტივებში საჯარო 
ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების ეფექტიანობის 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 

3   2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 
გაცემის შესახებ. 

4   XVI-F დანართის განმახორციელებელი საქართველოს კანონმდებლობა კონცესიების 
გაცემასთან დაკავშირებულ დავების განხილვის პროცედურებთან (დირექტივა 2014/23/EU) 
მიმართებაში ძალაში შედის მე-4 ეტაპიდან.  
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დანართი XVI-G 

(ეტაპი 4) 

I. ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2014/24/EU დირექტივის1 სხვა არასავალდებულო 

ელემენტები 

 

ამ დანართში მოცემული 2014/24/EU დირექტივის ელემენტები არ არის სავალდებულო, 
მაგრამ რეკომენდირებულია დაახლოებისთვის. საქართველოს შეუძლია განახორციელოს 
ამ ელემენტების დაახლოება XVI-B დანართში მოცემულ ვადებში 
 
კარი I     მოქმედების სფერო, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები 

 

თავი I    მოქმედების სფერო და განმარტებები 

ნაწილი 1  რეგულირების საგანი და განმარტებები 
მუხლი 2  განმარტებები (პუნქტი 1, ქვეპუნქტი (14), (16)) 
მუხლი 20  დარეზერვებული კონტრაქტები 
 
თავი II   ელექტრონული და აგრეგირებული შესყიდვისთვის საჭირო ტექნიკა და 

ინსტრუმენტები 

მუხლი 37  ცენტრალიზებული შესყიდვა და ცენტრალიზებული შემსყიდველი 

ორგანიზაციები 
 
თავი III პროცედურის ჩატარება 

ნაწილი 3  გამარჯვებულის შერჩევა და ხელშეკრულების დადება 

მუხლი 64  აღიარებული ეკონომიკური ოპერატორების ოფიციალური სია და კერძო ან 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სერთიფიცირება 
 
კარი III შესყიდვების ცალკეული რეჟიმები 

თავი I სოციალურ და სხვა სპეციფიური მომსახურება 
მუხლი 77 ცალკეული მომსახურებისთვის დარეზერვებული ხელშეკრულებები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/24/EU, 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 2004/18/EC დირექტივას. 
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II. ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU1 დირექტივის არასავალდებულო 

ელემენტები 

 

ამ დანართში მოცემული 2014/23/EU დირექტივის ელემენტები არ არის სავალდებულო, 
მაგრამ რეკომენდირებულია დაახლოებისთვის. საქართველოს შეუძლია განახორციელოს 
ამ ელემენტების დაახლოება XVI-B დანართში მოცემულ ვადებში 
 
კარი I   რეგულირების საგანი, მოქმედების სფერო, პრინციპები და განმარტებები 

თავი I  მოქმედების სფერო, ზოგადი პრინციპები და განმარტებები 

ნაწილი IV სპეციფიური სიტუაციები 

მუხლი 24 დარეზერვებული კონცესიები 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 

გაცემის შესახებ 
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დანართი XVI-H 

(ეტაპი 4) 

I. ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/24/EU დირექტივის1 სხვა სავალდებულო 

ელემენტები 

 
კარი I  მოქმედების სფერო, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები 

თავი I  მოქმედების სფერო და განმარტებები 

ნაწილი 1 რეგულირების საგანი და განმარტებები 

მუხლი 2 განმარტებები (პუნქტი 1 ქვეპუნქტი (21)) 
თავი II  ზოგადი წესები 

მუხლი 22  კომუნიკაციის მარეგულირებელი წესები: პუნქტი 1 
 
კარი II  ხელშეკრულებების მარეგულირებელი წესები 

თავი I  პროცედურები 

მუხლი 26  პროცედურის შერჩევა : პუნქტი 3, პუნქტი 4-ის მეორე ალტერნატივა 

მუხლი 30  კონკურენტული დიალოგი 

მუხლი 31 ინოვაციური პარტნიორობა 

 
თავი II  ელექტრონული და აგრეგირებული შესყიდვისთვის საჭირო ტექნიკა და  

  ინსტრუმენტები 

მუხლი 33 ჩარჩო ხელშეკრულებები 

მუხლი 34 დინამიური შესყიდვის სისტემები 

მუხლი 35  ელექტრონული აუქციონები 

მუხლი 36 ელექტრონული კატალოგები 

მუხლი 38 შერჩევითი ერთობლივი შესყიდვა  

თავი III პროცედურის ჩატარება 

ნაწილი 2 გამოქვეყნება და გამჭვირვალობა 

მუხლი 50  ხელშეკრულების დადების შესახებ შეტყობინება: პუნქტები 2 და 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/24/EU, 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 2004/18/EC დირექტივას. 
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კარი III შესყიდვის ცალკეული რეჟიმები 

თავი II  კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების შესყიდვის  

მარეგულირებელი წესები 

მუხლი 78 მოქმედების სფერო 

მუხლი 79  შეტყობინებები 

მუხლი 80  საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ კონკურსის ორგანიზების 
მარეგულირებელი წესები და მონაწილეების შერჩევა 

მუხლი 81 სატენდერო კომისიის შემადგენლობა 

მუხლი 82 სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებები 

 
დანართები 

დანართი V  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შეტყობინებები 

ნაწილი E: ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შეტყობინება კონკურსის  

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (როგორც 

მითითებულია მუხლში 79(1)) 
ნაწილი F: ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს კონკურსის შედეგების შესახებ 

შეტყობინება (როგორც მითითებულია მუხლში 79(2)) 
დანართიVI:  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს ელექტრონულ აუქციონთან 

დაკავშირებული შესყიდვის დოკუმენტები (მუხლი 35(4)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივის1 სავალდებულო ელემენტები 

                                                 
1  2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 

გაცემის შესახებ. 
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კარი I    რეგულირების საგანი, მოქმედების სფერო, პრინციპები და განმარტებები 

თავი I    მოქმედების სფერო, ზოგადი პრინციპები და განმარტებები  
ნაწილი I  რეგულირების საგანი, მოქმდების სფერო, ზოგადი პრინციპები, 

განმარტებები და მონეტარული ზღვრები 
მუხლი 1 რეგულირების საგანი და მოქმედების სფერო: პუნქტები 1, 2 და 4 

მუხლი 2 საჯარო უწყებებების მიერ თავისუფალი ადმინისტრირების პრინციპები 

მუხლი 3 თანასწორი მოპყრობის, დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და 

გამჭვირვალობის პრინციპები 
მუხლი 4 მომსახურებისა განსაზღვრის თავისუფლება და ზოგადი ეკონომიკური 

ინტერესი 

მუხლი 5 განმარტებები 

მუხლი 6 შემსყიდველი ორგანიზაციები: პუნქტები 1 და 4 
მუხლი 7  შემსყიდველი ორგანიზაციები 

მუხლი 8:  მონეტარული ზღვრები და კონცესიის სავარაუდო ღირებულების 

განსაზღვრის მეთოდები 

ნაწილი II  გამონაკლისები 

მუხლი 10 შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ გაცემული კონცესიების 

მარეგულირებელი გამონაკლისები 

მუხლი 11  ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროში არსებული სპეციფიური 

გამონაკლისები 

მუხლი 12  სპეციფიური გამონაკლისები წყლით მომარაგების სფეროში 

მუხლი 13  შვილობილი კომპანიებისთვის კონცესიის გადაცემა 

მუხლი 14  ერთობლივი საწარმოსთვის ან ერთობლივი საწარმოს შემადგენლობაში 

არსებული ორგანიზაციისთვის გაცემული კონცესიები 

მუხლი 17  საჯარო სექტორში მოქმედ ორგანიზაციებს შორის კონცესიები 

ნაწილი III ზოგადი დებულებები 

მუხლი 18  კონცესიის მოქმედების ვადა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 19  სოციალური და სხვა სპეციფიური მომსახურება 

მუხლი 20  შერეული ხელშეკრულებები 

მუხლი 21  შესყიდვის შერეული ხელშეკრულებები, რომელიც მოიცავს თავდაცვასა და 

უსაფრთხოებას 
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მუხლი 22  ხელშეკრულებები რომელიც მოიცავს დანართი II-ში მოცემულ და სხვა 

საქმიანობას  
მუხლი 23  კონცესიები, რომელიც მოიცავს დანართი II-ში მითითებულ საქმიანობასა 

და ასევე საქმიანობას, რომელიც მოიცავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

ასპექტებს 

ნაწილი IV კონკრეტული სიტუაციები 
მუხლი 25 კვლევასთან და განვითარებასთან დაკავშირებული მომსახურება 

 
თავი II  პრინციპები 

მუხლი 26 ეკონომიკური ოპერატორები 

მუხლი 27 ნომენკლატურა 

მუხლი 28 კონფიდენციალურობა 

მუხლი 29 კომუნიკაციის მარეგულირებელი წესები 

 
კარი II  კონცესიის გადაცემის მარეგულირებელი წესები: ზოგადი პრინციპები და 

პროცედურული გარანტიები 

თავი I  ზოგადი პრინციპები 

მუხლი 30 ზოგადი პრინციპები:პუნქტები 1, 2 და 3 
მუხლი 31  შეტყობინება კონცესიების შესახებ 

მუხლი 32 კონცესიის გადაცემასთან დაკავშირებული შეტყობინება 

მუხლი 33 შეტყობინების გამოქვეყნება ფორმა და მეთოდი: პირველი პუნქტის 

პირველი ქვეპუნქტი 

მუხლი 34 საკონცესიო დოკუმენტების ელექტრონული ხელმისაწვდომობა 

მუხლი 35 ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია და კორუფციასთან ბრძოლა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი II   პროცედურული გარანტიები 

მუხლი 36 ტექნიკური და ფუნქციონალური მოთხოვნები 

მუხლი 37 პროცედურული განატიები 

მუხლი 38 კანდიდატების შერჩევა და ხარისხობრივი შეფასება 
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მუხლი 39 კონცესიის გადაცემასთან დაკავშირებული აპლიკაციისა და სატენდერო 

წინადადების წარდგენის ვადები 

მუხლი 40 კანდიდატებისა და პრეტენდეტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება 

მუხლი 41 გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები 

 
კარი III  კონცესიის განხორციელების მარეგულირებელი წესები 

მუხლი 42 ქვეკონტრაქტირება 

მუხლი 43 მიმდინარე ხელშეკრულების მოდიფიცირება 

მუხლი 44 კონცესიის შეწყვეტა  

მუხლი 45 მონიტორინგი და ანგარიშგება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართები 

 

დანართი I  მე-5 მუხლის მე-7 ქვეპუნქტში მითითებული საქმიანობის ჩამონათვალი  
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დანართი II შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული საქმიანობა, მე-7 

მუხლში მითითებულის შესაბამისად 

დანართი III  ევროკავშირის საკანონმდელო აქტების სია, მე-7(2) მუხლის (B) ქვეპუნქტში 

მითითებულის შესაბამისად 

დანართი IV  მე-19 მუხლში მითითებული მომსახურება 

დანართი V  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს კონცესიების შესახებ 

შეტყობინება, 31-ე მუხლში მითითებულის შესაბამისად 

დანართი VI ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს წინასწარი საინფორმაციო 

შეტყობინება, სოციალური და სხვა სპეციფიური მომსახურებასთან 

დაკავშირებულ კონცესიაზე, 31(3)-ე მუხლში მითითებულის შესაბამისად 

დანართი VII  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს კონცესიის გაცემის შესახებ 

შეტყობინება, 32-ე მუხლში მითითებულის შესაბამისად 

დანართი VIII  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს სოციალური და სხვა 

სპეციფიური მომსახურების კონცესიის გაცემის შესახებ შეტყობინება, 

როგორც მითითებულია მუხლში 32 

დანართი IX გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული მახასიათებლები  

დანართი X საერთაშორისო სოციალური და გარემოსდაცვითი კონვენციების 

ჩამონათვალი, როგორც მითითებულია მუხლში 30(3) 

დანართი XI  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს მოქმედი კონცესიის 

მოდიფიცირების შესახებ შეტყობინება, როგორც მითითებულია მუხლში 43 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი XVI-I  
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საბჭოს 89/665/EEC დირექტივის1 სხვა ელემენტები 

რომელშიც შეტანილია ცვლილებები ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC 

დირექტივით2 და ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EUდირექტივით3 

(ეტაპი 4) 

 

მუხლი 2b გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან  

  პირველი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი 

მუხლი 2d ძალადაკარგულად ცნობა 

                          პირველი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი  

პუნქტი  5 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი XVI-J  
                                                 
1   საქონლის მიწოდების და საჯარო სამუშაოების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

დავების განხილვის პროცედურების გამოყენების შესახებ კანონების, რეგულაციების და 
ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინაციის თაობაზე 1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 
89/665/EEC დირექტივა. 

2   2007 წლის 11 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივა, რომელსაც 
ცვლილებები შეაქვს საბჭოს 89/665/ECC და 92/13/ECC დირექტივებში საჯარო 
ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების ეფექტიანობის 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 

3   2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 
გაცემის შესახებ. 
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(ეტაპი 5) 

I. ევროპის პარლემენტისა და საბჭოს 2014/25/EU დირექტივის1 სხვა არასავალდებულო 

ელემენტები 

ამ დანართში მოცემული 2014/25/EU დირექტივის ელემენტები არ არის სავალდებულო 
მაგრამ რეკომენდირებულია დაახლოებისთვის. საქართველოს შეუძლია განახორციელოს ამ 
ელემენტების დაახლოება XVI-B დანართში მითითებულ ვადებში. 

 

კარი I    მოქმედების სფერო, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები 

თავი I   რეგულირების საგანი და განმარტებები 

მუხლი 2 განმარტებები: ქვეპუნქტები 10-12 

თავი IV  ზოგადი პრინციპები 

მუხლი 38 დარეზერვებული ხელშეკრულებები 

 

კარი II   ხელშეკრულებების მარეგულირებელი წესები 

თავი II  ელექტრონული და აგრეგირებული შესყიდვისთვის გამოსაყენებელი  

  ტექნიკები და ინსტრუმენტები  

მუხლი 55 ცენტრალიზებული შესყიდვა და ცენტრალიზებული შემსყიდველი 

ორგანიზაციები 

 

კარი III შესყიდვის ცალკეული რეჟიმები 

თავი I  სოციალური და სხვა სპეციფიური მომსახურება 

მუხლი 94 ცალკეული მომსახურებისთვის დარეზერვებული ხელშეკრულებები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/25/EU1 დირექტივის სხვა სავალდებულო 

ელემენტები 

                                                 
1   ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/25/EU 

წყალმომარაგების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორში 
მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 
დირექტივას 2004/17/EC. 
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კარი I    მოქმედების სფერო, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები 

თავი I    რეგულირების საგანი და განმარტებები 

მუხლი 2  განმარტებები: ქვეპუნქტი 17  

 

თავი III მოქმედების სფერო 

ნაწილი 1  მონეტარული ზღვრები 

მუხლი 16  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულიების განსაზღვრის მეთოდები: პუნქტები 
5, 6 

 

კარი II   ხელშეკრულებების მარეგულირებელი წესები 

თავი I    პროცედურები 

მუხლი 44  პროცედურის შერჩევა: პუნქტი 3 

მუხლი 48 კონკურენტული დიალოგი 

მუხლი 49 ინოვაციური პარტნიორობა 

მუხლი 50 კონკურსის წინასწარი გამოცხადების გარეშე მოლაპარაკებების 

პროცედურის გამოყენება: ქვეპუნქტი (j) 

 

თავი II   ელექტრონული და აგრეგირებული შესყიდვისთვის საჭირო ტექნიკა და  

  ინსტრუმენტები 

მუხლი 51  ჩარჩო ხელშეკრულებები 

მუხლი 52 დინამიური შესყიდვის სისტემები 

მუხლი 53 ელექტრონული აუქციონები 

მუხლი 54 ელექტრონული კატალოგები 

მუხლი 56 შემთხვევითი ერთობლივი შესყიდვა 

თავი III პროცედურის ჩატარება 

ნაწილი 2 გამოქვეყნება და გამჭვირვალობა 

მუხლი 70  ხელშეკრულების დადების შესახებ შეტყობინება: პუნქტი 2 

 

 

 

 

ნაწილი 3 ტენდერში გამაჯვებულის გამოვლენა და ხელშეკრულების დადება 

ქვე-ნაწილი 1: კვალიფიკაცია და ხარისხობრივი შერჩევა 

                                                                                                                                                         
1   ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/25/EU 

წყალმომარაგების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორში 
მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 
დირექტივას 2004/17/EC. 
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მუხლი 77 საკვალიფიკაციო სისტემები 

მუხლი 79  სხვა ორგანიზაციის შესაძლებლობების გამოყენება: პუნქტი 1 

 

კარი III  შესყიდვების ცალკეული რეჟიმები 

თავი II   საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ კონკურსის  

  მარეგულირებელი წესები 

მუხლი 95 მოქმედების სფერო 

მუხლი 96 შეტყობინებები 

მუხლი 97 საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ კონკურსის ორგანიზების 

მარეგულირებელი წესები, მონაწილეების შერჩევა და სატენდერო კომისია 

მუხლი 98 სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილება 

 

დანართები 

დანართი VII ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს ელექტრონულ აუქციონებთან 

დაკავშირებული შესყიდვის დოკუმენტები (მუხლი 53(4)) 

დანართი XIX  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს კონკურსის მეშვეობით 

საპროექტო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული შეტყობინება 

(როგორც მითითებულია მუხლში 96(1)) 

დანართი XX  ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს კონკურსის მეშვეობით 
საპროექტო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული შეტყობინება 
(როგორც მითითებულია მუხლში 96(1)) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი XVI-K  
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92/13/EEC დირექტივის1 სხვა ელემენტები 

რომელშიც შეტანილია ცვლილებები ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC 
დირექტივით2 და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EUდირექტივით3   

(ეტაპი 5) 
 
მუხლი 2b  გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან  

პირველი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი 

მუხლი 2d  ძალადაკარგულად ცნობა 

პირველი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი 

პუნქტი  5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი XVI-L 

                                                 
1   წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციების სექტორში მოქმედი 

ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების პროცედურებში ევროკავშირის წესების გამოყენების 
თაობაზე კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინირების 
შესახებ 1992 წლის 25 თებერვლის საბჭოს 92/13/EEC დირექტივა. 

2   2007 წლის 11 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივა, რომელსაც 
ცვლილებები შეაქვს საბჭოს 89/665/ECC და 92/13/ECC დირექტივებში საჯარო 
ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების ეფექტიანობის 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 

3   2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 
გაცემის შესახებ. 
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I. ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/24/EU დირექტივის1  დაახლოების პროცესის 

მიღმა დებულებები 

 

ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ დაახლოების პროცესის საგანს 

 

კარი I  მოქმედების სფერი, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები  

თავი I  მოქმედების სფერო და განმარტებები 

ნაწილი 1  რეგულირების საგანი და განმარტებები 

მუხლი 1  რეგულირების საგანი და მოქმედების სფერო: პუნქტები 3 და 4 

მუხლი 2 განმარტებები: პუნქტი 2 

 

ნაწილი 2  მონეტარული ზღვრები 

მუხლი 6  მონეტარული ზღვრებისა და ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები 

ჩამონათვალის გადახედვა  

კარი II   წესები საჯარო ხელშეკრულებების შესახებ 

თავი I    პროცედურები 

მუხლი 25 პირობები, რომელიც შეეხება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ შეთანხმებას და სხვა საერთაშორისო 

შეთანხმებებს. 

 

თავი II   ელექტრონული და აგრეგირებული შესყიდვისთვის საჭირო ტექნიკა და  

  ინსტრუმენტები 

მუხლი 39 შესყიდვა, რომელშიც ჩართულია სხვადასხვა წევრი ქვეყნების შემსყიდველი 

ორგანიზაციები 

 

თავი III  პროცედურის ჩატარება 

ნაწილი 1  მომზადება 

მუხლი 44  სატესტო ანგარიში, სერტიფიცირება და სხვა მტკიცებულებები: პუნქტი 3 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი 2  გამოქვეყნება და გამჭვირვალობა 

                                                 
1   ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/24/EU, 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 2004/18/EC დირექტივას. 
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მუხლი 51  შეტყობინების გამოქვეყნების ფორმა და წესი: პირველი პუნქტის მეორე ქვე-

პუნქტი, პუნქტები 2, 3, 4, მე-5 პუნქტის მეორე ქვეპუნქტი, მე-6 პუნქტი 

მუხლი  52 გამოქვეყნება ეროვნულ დონეზე 

 

ნაწილი 3  მონაწილეების არჩევა და ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის 

გამოვლენა 

მუხლი 61 სერთიფიკატების ონლაინ შემნახველი (e-Certis) 

მუხლი 62 თვისობრიობის უზრუნველყოფის სტანდარტები და გარემოსდაცვითი 

მართვის სტანდარტები: პუნქტი 3 

ქვე-ნაწილი 3: ხელშეკრულების დადება 

მუხლი 68 სასიცოცხლო ციკლის ღირებულება: პუნქტი 3 

მუხლი 69  ტენდერში უჩვეულოდ დაბალი ფასი: პუნქტი 5 

 

კარი IV მმართველობა 

მუხლი 83 აღსრულება 

მუხლი 84 ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენისთვის საჭირო 

პროცედურების შესახებ ინდივიდუალური ანგარიშები 

მუხლი 85 ეროვნული ანგარიშგება და სტატისტიკური ინფორმაცია 

მუხლი 86 ადმინისტრაციული თანამშრომლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კარი V  დელეგირებული უფლებამოსილება, უფლებამოსილების განხორციელება  
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  და საბოლოო დებულებები 

მუხლი 87 უფლებამოსილების დელეგირების განხორციელება 

მუხლი 88 გადაუდებელი პროცედურები 

მუხლი 89  კომიტეტის პროცედურები 

მუხლი 90 გადატანის და გარდამავალი დებულებები 

მუხლი 91 გაუქმება 

მუხლი 92 გადახედვა 

მუხლი 93 ძალაში შესვლა 

მუხლი 94 მისამართები 

 

დანართები 

დანართი I   ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები 

დანართი VIII  გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული წესები 

დანართი XI   რეგისტრატორები 

დანართი XIII  68(3)-ე მუხლში მოცემული ევროკავშირის კანონმდებლობის ჩამონათვალი 

დანართი XV  შესაბამისობის ცხრილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივის1 დაახლოების პროცესის 

მიღმა დებულებები 

                                                 
1  2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 

გაცემის შესახებ. 
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ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ დაახლოების პროცესის საგანს. 

კარი I რეგულირების საგანი, მოქმედების სფერო, პრინციპები და განმარტებები  

თავი I  მოქმედების სფერო, ძირითადი პრინციპები და განმარტებები  

ნაწილი I რეგულირების საგანი, მოქმედების სფერო, ძირითადი პრინციპები, 

განმარტებები და მონეტარული ზღვარი 

მუხლი 1  რეგულირების საგანი და მოქმედების სფერო: პუნქტი 3 

მუხლი 6  შემსყიდველი ორგანიზაციები: პუნქტი 2 და 3 

მუხლი 9  მონეტარული ზვრის გადახედვა 

ნაწილი II გამონაკლისები 

მუხლი 15  ინფორმაციის შეტყობინება შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ  

მუხლი 16 იმ ღონისძიებების გამორიცხვა, რომლებიც პირდაპირ ექვემდებარება 

კონკურენციას  

 

კარი II  კონცესიების შეთანხმების გაფორმების წესები: ძირითადი პრინციპები და  

  საპროცედურო გარანტიები 

თავი I ძირითადი პრინციპები 

მუხლი 30 ძირითადი პრინციპები: პუნქტი 4 

 მუხლი 33  შეტყობინების გამოქვეყნების ფორმა და წესი: პირველი პუნქტის მეორე 

ქვეპუნქტი, ქვეპუნქტები 2, 3 და 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კარი IV  ცვლილებები 89/665/EEC და 92/13/EEC დირექტივებში 

მუხლი 46 ცვლილებები 89/665/EEC  დირექტივაში 

მუხლი 47  ცვლილებები 92/13/EEC დირექტივაში 
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კარი V  დელეგირებული უფლებამოსილება, უფლებამოსილების განხორციელება 

და საბოლოო დებულებები 

მუხლი 48 დელეგირებული უფლებამოსილების გამოყენება 

მუხლი 49 გადაუდებელი პროცედურები 

მუხლი 50 კომიტეტის პროცედურები 

მუხლი 51 გადატანა 

მუხლი 52 გარდამავალი დებულებები 

მუხლი 53 მონიტორინგი და ანგარიშგება 

მუხლი 54 ძალაში შესვლა 

მუხლი 55 მისამართები 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი  XVI-M 
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ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/25/EU დირექტივის1 დაახლოების პროცესის მიღმა 

დებულებები 

 

ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ დაახლოების პროცესის საგანს 

 

კარი I   მოქმედების სფერი, განმარტებები და ზოგადი პრინციპები  

თავი I  რეგულირების საგანი და განმარტებები 

მუხლი 1 რეგულირების საგანი და მოქმედების სფერო: პუნქტები 3 და 4 

მუხლი 3 შემსყიდველი ორგანიზაციები: პუნქტები 2 და 3 

მუხლი 4 შემსყიდველი ორგანიზაციები: პუნქტი 4 

 

თავი III მოქმედების სფერო 

ნაწილი 1 მონეტარული ზღვრები 

მუხლი 17  მონეტარული ზღვრების გადახედვა 

 

ნაწილი 2 გამონაკლისი ხელშეკრულებები და კონკურსის მეშვეობით საპროექტო 

მომსახურების შესყიდვა: სპეციალური დებულებები, რომელიც მოიცავს 

თავდაცვასა და უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებულ შესყიდვებს 

ქვე-ნაწილი 1:  გამონაკლისები,  რომლებიც ეხება ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციას და 

განსაკუთრებული გამონაკლისები წყლისა და ენერგეტიკის 

სექტორისთვის  

მუხლი 18 გადაყიდვის ან მესამე პირზე იჯარით გაცემის მიზნით დადებული 

ხელშეკრულებები: პუნქტი 2   

მუხლი 19 ამ დირექტივით გათვალისწინებული საქმიანობის მიზნებისაგან 

განსხვავებული მიზნით ან მესამე ქვეყანაში ამ საქმიანობის 

განხორციელების მიზნით დადებული ხელშეკრულება და კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების შესყიდვა: პუნქტი 2 

 

 

 

 

 

 

ქვე-ნაწილი 3: სპეციფიური ურთიერთობები (თანამშრომლობა, აფილირებული 

საწარმოები და ერთობლივი საწარმოები) 

                                                 
1   ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/25/EU 

წყალმომარაგების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორში 
მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 
დირექტივას 2004/17/EC. 
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მუხლი 31 ინფორმაციის შეტყობინება 

ქვე-ნაწილი 4: სპეციფიური სიტუაციები  

მუხლი 33 სპეციალური რეგულირების ხელშეკრულებები 

ქვე-ნაწილი 5: ღონისძიებები, რომლებიც პირდაპირ ექვემდებარება კონკურენციას და   

კონკურენციასთან დაკავშირებულ საპროცედურო დებულებები  

მუხლი 34          ღონისძიებები, რომლებიც პირდაპირ ექვემდებარება კონკურენციას  

მუხლი 35 პროცედურა, რომელიც ადგენს მუხლი 34-ის გამოყენების 

მიზანშეწონილობას  

კარი II  ხელშეკრულების წესები 

თავი I  პროცედურები 

მუხლი 43 პირობები, რომელიც შეეხება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ შეთანხმებას და სხვა საერთაშორისო 

შეთანხმებებს 

თავი II  ელექტრონული და აგრეგირებული შესყიდვის დროს გამოსაყენებელი  

  ტექნიკა და ინსტრუმენტები 

მუხლი 57 შესყიდვა, რომელშიც ჩართულია სხვადასხვა წევრი ქვეყნების შემსყიდველი 

ორგანიზაციები 

თავი III პროცედურის ჩატარება 

ნაწილი 2 გამოქვეყნება და გამჭვირვალობა 

მუხლი 71 შეტყობინების გამოქვეყნების ფორმა და წესი: პუნქტები 2, 3, 4, მე-5 პუნქტის 

მე-2 ქვე-პუნქტი, პუნქტი 6  

მუხლი 72 გამოქვეყნება ეროვნულ დონეზე 

ნაწილი 3 მონაწილეების არჩევა და ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის 

გამოვლენა 

ქვე-ნაწილი 1: კვალიფიკაცია და ხარისხობრივი შერჩევის კრიტერიუმები 

მუხლი 81  ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და გარემოსდაცვითი მართვის 

სტანდარტები: პუნქტი 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვე-ნაწილი 2:  ხელშეკრულების დადება 

მუხლი 83 სასიცოცხლო ციკლის ღირებულება: პუნქტი 3 
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ნაწილი 4 ტენდერები,  რომლებიც მოიცავს მესამე ქვეყნებში წარმოებულ 

პროდუქციას და ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა 

მუხლი 85 ტენდერები, რომლებიც მოიცავს მესამე ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას   

მუხლი 86 მომსახურების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული მესამე ქვეყნებთან 

ურთიერთობა 

 

კარი IV მმართველობა 

მუხლი 99 აღსრულება 

მუხლი 100 ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენისთვის საჭირო 

პროცედურების შესახებ ინდივიდუალური ანგარიშები  

მუხლი 101 ეროვნული ანგარიშგება და სტატისტიკური ინფორმაცია 

მუხლი 102 ადმინისტრაციული თანამშრომლობა 

 

კარი V  დელეგირებული უფლებამოსილება, უფლებამოსილების განხორციელება  

  და საბოლოო დებულებები 

მუხლი 103 დელეგირებული უფლებების გამოყენება 

მუხლი 104 გადაუდებელი პროცედურები 

მუხლი 105 კომიტეტის პროცედურები 

მუხლი 106 გადატანის და გარდამავალი დებულებები 

მუხლი 107 გაუქმება 

მუხლი 108 გადახედვა 

მუხლი109 ძალაში შესვლა 

მუხლი 110 მისამართები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართები 

დანართი II  4(3)-ე მუხლში მოცემული ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტების  
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ჩამონათვალი  

დანართი III  34(3)-ე მუხლში მოცემული ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტების  

ჩამონათვალი  

დანართი IV  35-ე მუხლში მოცემულია განმახორციელებელი აქტების მიღების ვადები 

დანართი XV  83(3)-ე მუხლში მოცემული ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტების 

ჩამონათვალი 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი  XVI-N  
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89/665/EEC დირექტივასთან1 დაახლოების პროცესის მიღმა დებულებები, რომელშიც 

შეტანილია ცვლილებები ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივითა2 და 

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივით3 

 

ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ დაახლოების  პროცესის საგანს 

მუხლი 2b გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან  

        პირველი პუნქტის „a“ ქვეპუნქტი 

მუხლი2d  ძალადაკარგულად ცნობა 

   პირველი პუნქტის „a“ ქვეპუნქტი 

   მე-4 პუნქტი 

მუხლი 3 მაკორექტირებელი მექანიზმები 

მუხლი 3a წინასწარი გამჭირვალობისთვის ნებაყოფლობითი შეტყობინების შინაარსი 

მუხლი 3b        კომიტეტის პროცედურა 

მუხლი 4 იმპლემენტაცია 

მუხლი 4a გადახედვა 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი XVI-O 

                                                 
1  საქონლის მიწოდების და საჯარო სამუშაოების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

დავების განხილვის პროცედურების გამოყენების შესახებ კანონების, რეგულაციების და 

ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინაციის თაობაზე 1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 

89/665/EEC დირექტივა. 
2  2007 წლის 11 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივა, რომელსაც 

ცვლილებები შეაქვს საბჭოს 89/665/ECC და 92/13/ECC დირექტივებში საჯარო 

ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების ეფექტიანობის 

გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 
3  2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 

გაცემის შესახებ. 
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საბჭოს 92/13/EEC დირექტივის1, რომელშიც შეტანილია ცვლილებები ევროპის 

პარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივით2 და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 

2014/23/EU დირექტივასთან3 დაახლოების პროცესის მიღმა დებულებები 

 

ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ დაახლოების პროცესის საგანს 

მუხლი 2b გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან  
  პირველი პუნქტის „a“ ქვეპუნქტი 

მუხლი 2d ძალადაკარგულად ცნობა  
  პირველი პუნქტის „a“ ქვეპუნქტი 
  მე-4 პუნქტი 

მუხლი 3a წინასწარი გამჭირვალობისთვის ნებაყოფლობითი შეტყობინების შინაარსი 

მუხლი 3b კომიტეტის პროცედურა 

მუხლი 8 მაკორექტირებელი მექანიზმები 

მუხლი 12 იმპლემენტაცია 

მუხლი 12a გადახედვა 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი XVI-P  
                                                 
1  წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციების სექტორში მოქმედი 

ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების პროცედურებში ევროკავშირის წესების გამოყენების 

თაობაზე კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინირების 

შესახებ 1992 წლის 25 თებერვლის საბჭოს 92/13/EEC დირექტივა. 
2  2007 წლის 11 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივა, რომელსაც 

ცვლილებები შეაქვს საბჭოს 89/665/ECC და 92/13/ECC დირექტივებში საჯარო 

ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების ეფექტიანობის 

გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 
3  2014 წლის 26 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/23/EU დირექტივა კონცესიების 

გაცემის შესახებ. 
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საქართველო: თანამშრომლობის საკითხების საორიენტაციო ჩამონათვალი 

 

1. საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებში საჯარო შესყიდვებზე მომუშავე მოხელეების 

ტრეინინგი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და საქართველოში;  

2. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობით  დაინტერესებული  მომწოდებლების 

ტრეინინგი; 

3. საჯარო შესყიდვების სფეროში საუკეთესო პრაქტიკისა და მარეგულირებელი წესების 

შესახებ ინფორმაციის და გამოცდილების გაცვლა; 

4. საჯარო შესყიდვების ვებ-გვერდის ფუნქციუნალურობის გაზრდა და საჯარო 

შესყიდვების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა;  

5. ევროკავშირის მხრიდან კონსულტაციებისა და მეთოდოლოგიური  დახმარების გაწევა 

საჯარო შესყიდვების სფეროში თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების 

გამოსაყენებლად; 

6. იმ სტრუქტურების გაძლიერება, რომლებიც უზრუნველყოფენ საჯარო შესყიდვების 

ყველა სფეროში თანმიმდევრული პოლიტიკის გატარებას და შემსყიდველი 

ორგანიზაციების გადაწყვეტილებების დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ განხილვას 

(ამ შეთანხმების 143-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მსგავსად). 

 

   

 


