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ახმეტის მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
დასკვნა და რეკომენდაციები

შესავალი
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა კახეთის 8
მუნიციპალიტეტის მიერ 2013-2020 წლებში განხორციელებული ის ტენდერები და
გამარტივებული შესყიდვები, რომელშიც გამოიკვეთა სახელმწიფო შესყიდვების
პრაქტიკის საერთო დამახასიათებელი ნიშნები:
- ხშირია შემთხვევა, როდესაც მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებულ
ტენდერებში ისეთი კომპანიები იმარჯვებენ, რომლებსაც მსგავს პროექტებზე
მუშაობის გამოცდილება არ გააჩნიათ;
- ხშირია ახალდაფუძნებული და გამოუცდელი კომპანიების მიერ მოგებული
უკონკურენტო ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევები,
რომელთა ღირებულება მრავალჯერ აღემატება კანონით დადგენილ 5000-ლარიან
ზღვარს, რომლის მიღმაც, რეკომენდებულია, შემსყიდველმა გამოაცხადოს
ელექტრონული ტენდერი;
- ზოგ შემთხვევაში კი იკვეთება მოქმედ ან ყოფილ თანამდებობის პირებთან
კავშირი და კორუფციული გარიგებების ნიშნები.
კვლევაში მოცემული ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების აბსოლუტური
უმრავლესობა უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს:
● სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს;
● გზების მოასფალტებას;
● წყლის სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობას;
● გარე-განათებებს.
დოკუმენტში აღნიშნული მომსახურებების ძირითადი შემსყიდველები არიან:
● მუნიციპალიტეტების მერიები;
● საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
● მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
კვლევამ გამოკვეთა “მბრუნავი კარის”1 პრობლემის აქტუალობა კახეთის მუნიციპალიტეტებში:
არაერთი ყოფილი თანამდებობის პირი თანამდებობის დატოვებიდან მალევე
აფუძნებს კომპანიას და იწყებს ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების
მიღებას იმავე მუნიციპალიტეტში, სადაც თანამდებობას იკავებდა.
კვლევაში, ასევე, მოყვანილია ისეთი საწარმოები და ფიზიკური პირები, რომელთა
პირდაპირი კავშირი მოქმედ ან ყოფილ თანამდებობის პირებთან გამოკვეთილი არ
1 „მბრუნავი კარის“ პრობლემა საქართველოში: კანონმდებლობისა და აღსრულების ხარვეზები,
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, 2019 წ.

3

არის, თუმცა რვავე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამ კომპანიებს აერთიანებს შესყიდვებში
მონაწილეობის შემდეგი მეთოდები:
● კომპანიები შესყიდვების მიღებას დაფუძნებიდან მალევე იწყებენ ან
დაფუძნებიდან მრავალი წლის განმავლობაში პასიურ მდგომარეობაში არიან
და შესყიდვებს გამოცდილების დაგროვების გარეშე იღებენ.
● კომპანიების უმრავლესობა სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას პირდაპირ
გამარტივებული შესყიდვების მიღებით იწყებს.
● შემსყიდველი ორგანოები გამარტივებული შესყიდვის საფუძვლად, როგორც
წესი, უთითებენ “გადაუდებელ აუცილებლობას”, თუმცა, ამ გარემოებას
საკმარისად ვერ ასაბუთებენ. ხშირ შემთხვევაში, დასაბუთების ტექსტები
ერთმანეთის იდენტურია.
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გამოკვეთილი ტენდენციები და ძირითადი მიგნებები
კვლევაში მიმოხილულია2 51 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და 7

ინდივიდუალური მეწარმის საქმიანობა, რომლებმაც, 2013-2020 წლებში, 167 მილიონ ლარზე
მეტი ღირებულების ტენდერი და გამარტივებული შესყიდვა მიიღეს.

● ჯამში, 17 კომპანიისა და ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში გამოიკვეთა
პირდაპირი ან ირიბი კავშირი მოქმედ და ყოფილ თანამდებობის პირებთან;
● 52-დან 32-მა შპს-მ გამარტივებული შესყიდვებისა და უკონკურენტო ტენდერების
მიღება დაფუძნებიდან მალევე დაიწყო, ზოგ შემთხვევაში კი -  რამდენიმე დღეში;
● რიგ შემთხვევებში, ტენდერში დაბალი ფასის შეთავაზებით გამარჯვებულ კომპანიებს
შესყიდვის ღირებულება  ხელშეკრულების დადების შემდგომ ეზრდებათ;
● თელავის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
თავმჯდომარის მოადგილის, ბესიკ ქოჩიშვილის ყოფილმა კომპანიამ, 2015-2019
წლებში, ბიუჯეტიდან 1,7 მილიონი ლარი მიიღო;
● თელავის გამგებლის ყოფილი მოადგილის, ზურაბ სვიმონიშვილის ორმა კომპანიამ შპს “ბილდინგმა” და შპს “ნიუ ბილდინგმა” 2013-2020 წლებში 1.2 მილიონი ლარის
ღირებულების ტენდერები და გამარტივებული შესყიდვები მიიღო;
● საგარეჯოს საკრებულოს თავმჯდომარის, ოთარ ჩალათაშვილის ბიზნესპარტნიორის
კომპანია კვლავ იღებს გამარტივებულ შესყიდვებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისგან
და მისმა შემოსავალმა 2018-2020 წლებში 1.7 მილიონ ლარს გადააჭარბა;
● გურჯაანის მერის ყოფილი მოადგილის, ნიკოლოზ გეთიაშვილის სიმამრის
კომპანიამ 2015-2020 წლებში 12.8 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. აქედან,
1 მილიონი ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვები მხოლოდ გურჯაანის
მუნიციპალიტეტისგან;
● შპს “თბილსერვის ჯგუფის” ყოფილი დირექტორის, თორნიკე შიოლაშვილის მიერ,
თბილისის ყოფილი მერის, გიგი უგულავას წინააღმდეგ სასამართლოში მიცემული
ჩვენებიდან 1 თვის შემდეგ დაფუძნებულმა კომპანიამ 72 მილიონი ლარის ტენდერები
და გამარტივებული შესყიდვები მიიღო 2014-2020 წლებში;
● ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილ
უფროსთან, ზურაბ შავბალახაშვილთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა ყვარლის
მუნიციპალიტეტისგან 1 მილიონ ლარამდე ღირებულების ტენდერები და
გამარტივებული შესყიდვები მიიღეს;

2 კვლევა არ მოიცავს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის ყოფილი
პირველი მოადგილის - გიორგი ზედელაშვილის დედის კომპანიას,  შპს “საგზაო სამშენებლო-სარემონტო
კომპანია სერპანტინს”, რომელთან დაკავშირებითაც “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”
2020 წლის 17 თებერვალს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერდა. კომპანიის მიერ მოგებული ტენდერებისა და
გამარტივებული შესყიდვების ჯამმა, 2013 წლიდან დღემდე, 120 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
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● ლაგოდეხის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - კონსერვატორების”
თავმჯდომარის მოადგილე, მარიანა გელაშვილთან დაკავშირებულმა კომპანიამ
დაფუძნებიდან 1 კვირაში 2 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო;
● ლაგოდეხის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მოვალეობის შემსრულებლის,
ვალერი ხუციშვილის ძმის კომპანიამ 300 ათასი ლარის ღირებულების გამარტივებული
შესყიდვები მიიღო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან;
● სიღნაღის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსის, ნოდარ ბაკაშვილის
დაფუძნებულმა კომპანიამ 890 ათასი ლარის ღირებულების გამარტივებული
შესყიდვები მიიღო მხოლოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტისგან;
● ახმეტის მერის მოქმედი მოადგილის, ვანო ნასყიდაშვილის მეგობარმა - ინდ. მეწარმე
ბექა ონიაშვილმა 1.8 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერები და გამარტივებული
შესყიდვები მიიღო მხოლოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტისგან 2015-2020 წლებში;
● ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის, არსენ ბუღრიძის ცოლის ძმის კომპანიამ 1.4 მილიონი ლარის
ღირებულების ტენდერები და გამარტივებული შესყიდვები მიიღო ახმეტისა და
თელავის მუნიციპალიტეტებისგან;
● საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს კადრების
განყოფილების უფროსის, ემზარ პაქსაძის მიერ 2018 წელს დაფუძნებულმა კომპანიამ
700 ათასი ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა და 232,753 ლარის
ღირებულების ტენდერი მიიღო ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს.
შედეგად, კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის მიერ ბოლო 8 წლის განმავლობაში
განხორციელებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით, ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ
საქმე გვაქვს კორუფციის სისტემურ პრობლემასთან.
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თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
შპს “აქვა ენერჯი +” და შპს “ჩარექაული”
თელავის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
თავმჯდომარის მოადგილის ყოფილმა კომპანიამ, 2015-2019 წლებში, ბიუჯეტიდან
1,7 მილიონი ლარი მიიღო.
თელავის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
თავმჯდომარის მოადგილემ, ბესიკ ქოჩიშვილმა შპს “აქვა ენერჯი +” დააფუძნა 2015
წლის 16 იანვარს. მაშინ იგი ხელმძღვანელობდა შპს “ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის სამსახურს”.
შპს “აქვა ენერჯი+”-მა დაფუძნებიდან 1 თვეზე ნაკლებ დროში, 2015 წლის 11 თებერვლიდან
დაიწყო გამარტივებული შესყიდვების მიღება თელავის მუნიციპალიტეტისგან. 20152019 წლებში, მათ შორის, ბესიკ ქოჩიშვილის სხვადასხვა თანამდებობაზე ყოფნის
პერიოდში კომპანიამ 316,032.07 ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვები
მიიღო მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტისგან.
კომპანიამ დაფუძნებიდან 1 თვეში პირველი ტენდერიც (SPA150003567) მოიგო
უკონკურენტოდ, რომლის ღირებულება 77,500.00 ლარს შეადგენდა. ჯამში, 2015-2020
წლებში, კომპანიამ 1,400,468.72 ლარის ღირებულების 17 ტენდერი მოიგო, აქედან
15   უკონკურენტოდ. საინტერესოა, რომ ჭაბურღილის შეკეთებისა და რეზერვუარის
შესყიდვის   ტენდერი (SPA150017662), კომპანიამ კონკურენტზე 1 ლარით ნაკლები
შეთავაზებით მოიგო, თუმცა მოგვიანებით მერიამ ღირებულება მნიშვნელოვნად
გაუზარდა. ანალოგიური ოპერაცია განხორციელდა სხვა ტენდერის (SPA160007713)
შემთხვევაში, რომელიც კომპანიამ კონკურენტზე 5 ლარით ნაკლები შეთავაზებით მოიგო,
თუმცა შესყიდვის ღირებულება მოგვიანებით გაეზარდა.
დღეს შპს “აქვა ენერჯი+”-ის დირექტორი ზაურბეგ გასიევია, რომელიც ამავდროულად
შპს “ჩარექაულის” დირექტორიცაა.
შპს “ჩარექაულმა”, რეგისტრაციიდან 1 წლის შემდგომ თელავის მუნიციპალიტეტისგან
275,292.44 ლარის ღირებულების 10 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო ისე, რომ
მანამდე სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის არანაირი გამოცდილება არ ჰქონია.
შპს “ჩარექაული” ერთ-ერთია იმ კომპანიებს შორის, რომლებიც მონაწილეობენ
2020 წლის ივლისში თელავის მუნიციპალიტეტში სეტყვისგან მიღებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოებში. გამარტივებული შესყიდვის ფორმით კომპანიამ
მიიღო 35,505 ლარი.
თელავის გამგებლის ყოფილი მოადგილის მონაწილეობა მუნიციპალურ შესყიდვებში
ზურაბ სვიმონიშვილი თელავის გამგებლის მოადგილის თანამდებობას 2014-2017
წლებში იკავებდა.
შპს “ბილდინგი”, რომელიც მან 2011 წელს დააფუძნა, 2014 წელს დედამისს - ნათელა
ჯავახიშვილს გადაუფორმა, ხოლო დირექტორად ძმა - გიორგი სვიმონიშვილი დაინიშნა.
2013-2017 წლებში, ზურაბ სვიმონიშვილის ოჯახის კომპანიამ თელავის მუნიციპალიტეტში
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125,078.37 ლარის ღირებულების 10 ტენდერი და 921,814.95 ლარის ღირებულების
58 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო.
თელავის გამგებლის მოადგილედ მუშაობის დროს ამავე მუნიციპალიტეტისგან
ამ მოცულობის გამარტივებული შესყიდვების მიღება საფუძვლიან კითხვებს აჩენს
კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით.
ზურაბ სვიმონიშვილმა თანამდებობის დატოვების შემდგომ, 2019 წლის 30 იანვარს,
დააფუძნა შპს “ნიუ ბილდინგი”. კომპანიამ დაფუძნებიდან 5 თვეში დაიწყო
გამარტივებული შესყიდვების მიღება. 2019 წელს, მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტში
105,181.39 ლარის ღირებულების 8 გამარტივებული შესყიდვა და 60,233.07 ლარის
ღირებულების 3 ტენდერი მიიღო. კომპანიამ სამივე ტენდერი უკონკურენტოდ მოიგო.
შპს “მყარი ჯგუფი”
2019 წლის 2 აგვისტოს რეგისტრირებულმა შპს “მყარმა ჯგუფმა” დაფუძნებიდან 4
თვეში მიიღო პირველი გამარტივებული შესყიდვა. კომპანიამ სულ 74,400.81 ლარის
ღირებულების სამი გამარტივებული შესყიდვა მიიღო თელავის მუნიციპალიტეტისგან
(CMR190203511, CMR200016189, CMR200095836). ყველაზე მსხვილი, 60,000 ლარის
ღირებულების  გამარტივებული შესყიდვა გაუფორმდა 2020 წლის ივლისში თელავის
მუნიციპალიტეტში სეტყვისგან მიღებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების
განხორციელებისთვის.
შპს “სამშენებლო კომპანია თელავი”
უჩა მორჩაძემ შპს “სამშენებლო კომპანია თელავი” 2019 წლის 20 აგვისტოს დააფუძნა
და პირველი გამარტივებული შესყიდვა დაფუძნებიდან 19 დღეში მიიღო. ერთ
წელიწადში მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტისგან კომპანიამ 459,200.54 ლარის
ღირებულების 5 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო (CMR190144052, CMR190144055,
CMR190144057, CMR190203502, CMR200094543).
აღსანიშნავია, რომ პირველ ორ გამარტივებულ შესყიდვაში სახელშეკრულებო პირობების
დარღვევის გამო კომპანიას პირგასამტეხლო დაეკისრა, თუმცა მაინც განაგრძობს
პირდაპირი შესყიდვების მიღებას.
ყველაზე მსხვილი, 347,877.54 ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა 2020
წლის 6 აგვისტოს მიიღო, რაც 2020 წლის ივლისში თელავის მუნიციპალიტეტში
მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს უკავშირდება.
შპს “დავითი 19”
2019 წლის 28 თებერვალს კოტე მეგრელიშვილის მიერ დაფუძნებული შპს “დავითი 19”ის პირველი გამარტივებული შესყიდვა 2020 წლის აპრილით თარიღდება. კომპანიამ,
ჯამში, 214,924.04 ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვები მიიღო მხოლოდ
თელავის მუნიციპალიტეტისგან (CMR200060350, CMR200060354, CMR200060357,
CMR200060360, CMR200072102, CMR200072106, CMR200072109, CMR200072112).
2020 წლის 4 ივნისს, 16 წუთის ინტერვალში გაუფორმდა 119,425.41 ლარის ჯამური
ღირებულების 4 გამარტივებული შესყიდვა.
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
საგარეჯოს საკრებულოს თავმჯდომარის ბიზნესპარტნიორის კომპანია კვლავ იღებს
გამარტივებულ შესყიდვებს
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” 2019 წლის 16 დეკემბერს
წერდა სავარაუდო კორუფციის შემთხვევის შესახებ, სადაც საგარეჯოს საკრებულოს
თავმჯდომარის, ოთარ ჩალათაშვილის ბიზნესპარტნიორმა და კლასელმა - ოთარ
ბუზარიაშვილმა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისგან თითქმის 1.4 მილიონი ლარის
ღირებულების გამარტივებული შესყიდვები მიიღო.
ჩვენი სტატიის გამოქვეყნებისა და შესაბამისი საგამოძიებო უწყებებისადმი მიმართვის
მიუხედავად, ოთარ ბუზარიაშვილის კომპანიამ, შპს “ახალი კომპანია 2018”-მა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისგან 303,121.41 ლარის ღირებულების გამარტივებული
შესყიდვა (CMR200072654) მიიღო 2020 წლის 5 ივნისს, რომლის ფარგლებშიც
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 21 სოფელში გარე განათების სამუშაოები უნდა აწარმოოს.
საინტერესო ფაქტია, რომ ამ სოფლების ნაწილში ამავე კომპანიამ უკვე მოაწყო გარე
განათებები 2019 წელს. ჯამში, ამ კომპანიის მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისგან
მიღებულმა თანხამ 1.7 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
შპს “იმპერტინენტე”
შპს “იმპერტინენტემ”, რომელიც გიორგი ფსუტურმა და ლევან დუმბაძემ 2020 წლის
13 იანვარს დააფუძნეს, ამავე წლის 7 აგვისტოს, 9 წუთის ინტერვალში, საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტისგან მიიღო 260,194.7 ლარის ჯამური ღირებულების 3 გამარტივებული
შესყიდვა (CMR200095983 - 108,714.89 ლარი, CMR200095987 - 110,087.86 ლარი,
CMR200095995 - 41,391.95 ლარი).
2020 წლის 7 აგვისტომდე ამ კომპანიას საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა არცერთ
სახელმწიფო შესყიდვაში, არ მოუგია არცერთი ტენდერი.
შპს “ხელმარჯვე ოსტატები”
2018 წლის 29 აგვისტოს მერაბ ტყეშელაშვილმა დააფუძნა შპს “ხელმარჯვე ოსტატები” ,
რომელმაც პირველი გამარტივებული შესყიდვა დაფუძნებიდან 2 თვეში, 25 ოქტომბერს
მიიღო.
ჯამში, 2018-2020 წლებში კომპანიამ 525,233.71 ლარის ღირებულების 14
გამარტივებული შესყიდვა მიიღო ხონის, ტყიბულის, ქუთაისისა და საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტებისგან. მათ შორის, 2020 წლის 7 აგვისტოს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის
მერიისგან 171,644.07 ლარის ღირებულების 2 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო
(CMR200095976 - 107,653.14 ლარი, CMR200095991 - 63,990.93 ლარი).
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შპს “ახალი მშენებელი 2019”
2018 წლის 27 აპრილს ვასილ მამულაშვილმა დააფუძნა შპს “ჭაჭე”, რომელსაც 2019
წლამდე არცერთ სახელმწიფო შესყიდვაში არ მიუღია მონაწილეობა. მესაკუთრემ, 2019
წლის 16 აპრილს, კომპანიას სახელი შეუცვალა და დაარქვა შპს “ახალი მშენებელი
2019”.
2019 წლის 3 ივნისიდან დღემდე, შპს “ახალი მშენებელი 2019”-მა, მხოლოდ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტისგან 473,075.56 ლარის ღირებულების 23 გამარტივებული შესყიდვა
და 268,272.92 ლარის ღირებულების 5 ტენდერი მიიღო. ხუთივე ტენდერში კომპანიას
კონკურენტი არ ჰყოლია.
შპს “ახალი მშენებელი 2019”-ს სხვა არცერთი მუნიციპალიტეტის შესყიდვაში
მონაწილეობა არ მიუღია და ყველა ზემოხსენებული სარგებელი მხოლოდ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტისგან ნახა.
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გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
შპს ჰიდროგეო
შპს “ჰიდროგეო” 2015 წლის 12 იანვარს გურამ მამუკაშვილმა დააფუძნა. გურამ
მამუკაშვილი გურჯაანის მერის ყოფილი მოადგილის - ნიკოლოზ გეთიაშვილის სიმამრია.
დღეისათვის კომპანიის მეწილეები გურამ და ამირან მამუკაშვილები არიან.
ნიკოლოზ გეთიაშვილი გურჯაანის მერის მოადგილის თანამდებობას 2017-2019 წლებში
იკავებდა.
შპს “ჰიდროგეო” ძირითადად ჭაბურღილების მოწყობასა და სხვადასხვა ტიპის
სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებულ ტენდერებში მონაწილეობს.
კომპანიამ დაფუძნებიდან 5 თვეში დაიწყო სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა და
გამარტივებული შესყიდვების მიღება. პირველი უკონკურენტო ტენდერი სიღნაღში მიიღო
და, ძირითადად, კახეთის მუნიციპალიტეტებში ოპერირებს. მხოლოდ 5 შემთხვევაში
მიიღო მონაწილეობა ქობულეთის, თიანეთისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტების მიერ
გამოცხადებულ ტენდერებში.
2015 წლის მაისიდან დღემდე მონაწილეობა მიიღო 88 ტენდერში, საიდანაც 63-ში
გაიმარჯვა. 63 ტენდერიდან 41-ში გაიმარჯვა უკონკურენტოდ, ხოლო 10 ტენდერი
მოიგო კონკურენტის დისკვალიფიკაციის ხარჯზე.
შპს “ჰოდროგეოს” მიერ მხოლოდ ტენდერების ხარჯზე მიღებულმა ჯამურმა თანხამ
11,723,827.04 ლარი შეადგინა. აქედან, კონკურენტების დისკვალიფიკაციის
შედეგად მიღებული ტენდერების ჯამური ღირებულება 2,125,789.28 ლარს შეადგენს,
ხოლო უკონკურენტოდ მოგებული ტენდერების ღირებულება კი 4,617,187.76 ლარს.
კომპანიამ დაფუძნებიდან 5 თვეში დაიწყო გამარტივებული შესყიდვების მიღებაც
და დღემდე, 1,022,764.24 ლარის ღირებულების 16 გამარტივებული შესყიდვა
გაუფორმდა, საიდანაც 1,004,911.24 ლარის ღირებულების შესყიდვები მხოლოდ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტისგან მიიღო.
აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ ტენდერებსა და გამარტივებული შესყიდვების
დაახლოებით ნახევარი, მათ შორის, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მაშინ
მიიღო, როდესაც ნიკოლოზ გეთიაშვილი მერის მოადგილის თანამდებობას
იკავებდა. კომპანიის მიერ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოგებული ტენდერების
უმრავლესობაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონულ სისტემაში
ატვირთული არ არის სატენდერო კომისიისა და ინტერესთა კონფლიქტის
არარსებობის შესახებ ოქმები.
შპს “მშენებელი 4 ჯი”
2019 წლის 6 მაისს დაფუძნებულმა შპს “მშენებელი 4 ჯიმ” გამარტივებული შესყიდვების
მიღება დაფუძნებიდან 22 დღეში, 28 მაისს დაიწყო. კომპანიამ, მხოლოდ გურჯაანის
მუნიციპალიტეტისგან, 198,935.42 ლარის ღირებულების 21 გამარტივებული
შესყიდვა და 90,138.85 ლარის ღირებულების 4 ტენდერი მიიღო, საიდანაც არცერთში
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კონკურენტი არ ჰყოლია.
შპს “მშენებელი 4 ჯი”-ს დამფუძნებელი და დირექტორი, ირაკლი ჯიქურაშვილი,
რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედაც. მან, როგორც ინდივიდუალურმა
მეწარმემ, 2013-2020 წლებში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტისგან მიიღო 297,160.37
ლარის ღირებულების 16 გამარტივებული შესყიდვა. 2013 წლიდან დაიწყო
ტენდერების მოგება გურჯაანისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში. კომპანიამ
ჯამში, 1,261,908.71 ლარის ღირებულების 40 ტენდერი მოიგო, საიდანაც 23-ში
კონკურენტი არ ჰყოლია. 17 ტენდერიდან, სადაც მარტო არ მონაწილეობდა, 4 მოიგო
კონკურენტის დისკვალიფიკაციის შედეგად.
შპს “ნიკა 2014”
შპს “ნიკა 2014” გელა ნადირაშვილმა 2014 წლის 25 აპრილს დააფუძნა და
გამარტივებული შესყიდვების მიღება დაფუძნებიდან თვენახევარში დაიწყო.
2014 წლის 6 ივნისიდან დღემდე, კომპანიამ 817,442.81 ლარის ღირებულების 51
გამარტივებული შესყიდვა და 322,656.44 ლარის ღირებულების 9 ტენდერი მიიღო
მხოლოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტისგან. 9 ტენდერიდან 5 უკონკურენტოდ მოიგო
(NAT170008377, NAT170007317, SPA160022728, SPA160016829, SPA160008043).
შპს “დავითი”
შპს “დავითი” 2020 წლის 3 ივნისს ზვიად ნადაშვილმა დააფუძნა. კომპანიამ 30 ივნისიდან
დღემდე, 59,552.35 ლარის ღირებულების 6 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო მხოლოდ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტისგან (CMR200080602, CMR200080606, CMR200080607,
CMR200080613, CMR200082968, CMR200103485).
შპს “გეო-ტექ”
შპს “გეო-ტექს”, რომელიც 2015 წლის 29 ივნისს ზვიად ბერიძიშვილმა დააფუძნა, 2019
წლამდე არცერთ სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობა არ მიუღია. 2019 წლის 28
მაისიდან 2020 წლის 7 ივლისის ჩათვლით მიიღო 152,642.11 ლარის ღირებულების 14
გამარტივებული შესყიდვა და 18,520 ლარის ღირებულების 1 ტენდერი (NAT200007947),
რომელიც უკონკურენტოდ მოიგო.
შპს “კვადრატი-7”
იური აშკარელაშვილის მიერ დაფუძნებული კომპანია თავდაპირველად დარეგისტრირდა
შპს “რები-ა”-ს სახელით. 2020 წლის 11 მარტს შეიცვალა სახელი. 2020 წლის 17-18
ივლისს, ორი დღის ინტერვალში, 44,716.36 ლარის ღირებულების 5 გამარტივებული
შესყიდვა გაუფორმდა, 14 აგვისტოს კი 122,316.54 ლარის ღირებულების 2 შესყიდვა
9 წუთის ინტერვალში.
ჯამში, კომპანიამ 167,032.9 ლარის ღირებულების 7 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო
(CMR200075897, CMR200075900, CMR200076367, CMR200076371, CMR200076429,
CMR200098168, CMR200098170).
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შპს “ნიუპოვერი”
შპს “ნიუპოვერი” 2015 წლის 14 აპრილს დააფუძნა მალხაზ სარჯველაძემ. შპს
“ნიუპოვერმა” სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა 2015 წლის 30 აპრილსვე
სცადა, თუმცა დამარცხდა. 2016 წლის 8 ივნისიდან 2020 წლის ივლისის ჩათვლით
29,570,000.31 ლარის ღირებულების 40 სახელმწიფო ტენდერი მოიგო საქართველოს
მასშტაბით. 40-დან 9 შემთხვევაში კონკურენტი არ ჰყოლია.
საინტერესოა, რომ შპს “ნიუპოვერი” კახეთის მუნიციპალიტეტებიდან მხოლოდ გურჯაანში
იგებს ტენდერებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტისგან კომპანიამ ტენდერების გარდა,
მხოლოდ 2018 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში, 2,106,176.16 ლარის ღირებულების
6 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო. აქედან 1,170,631.18 ლარის გამარტივებული
შესყიდვები - მხოლოდ დეკემბერში.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიღმა შპს “ნიუპოვერმა” გამარტივებული შესყიდვა
მხოლოდ ბათუმის მერიისგან მიიღო 2018 წელს, რომლის ღირებულებაც 90,627.10
ლარს შეადგენდა (CMR180100479). ამ შესყიდვის მიღებისას, ბათუმის ვიცე-მერის,
თენგიზ პეტრიძის მეუღლე სწორედ “ნიუპოვერში” იყო დასაქმებული ოფისის მენეჯერად.
თენგიზ პეტრიძე, ბათუმის მერ, გიორგი ერმაკოვთან და სხვა თანამდებობის პირებთან
ერთად დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხის მართლსაწინააღმდეგო
გაფლანგვის და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტზე იყო
დაკავებული და სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაეკისრა ჯარიმა 20 ათასი ლარის
ოდენობით.
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ყვარლის მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
შპს “რეიმბოუ”
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილ
უფროსთან - ზურაბ შავბალახაშვილთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 1 მილიონ
ლარამდე ღირებულების ტენდერები და გამარტივებული შესყიდვები მიიღეს
ყვარლის მუნიციპალიტეტისგან
შპს “რეიმბოუმ”, რომელიც 2018 წლის 2 ოქტომბერს დარეგისტრირდა, ყოველგვარი
გამოცდილებისა და კადრების პროფესიული კომპეტენციის დამადასტურებელი
სერტიფიკატების3 გარეშე, დაფუძნებიდან 6 თვეში დაიწყო ტენდერებისა და
გამარტივებული შესყიდვების მიღება ყვარლის მუნიციპალიტეტში.
2019 წლის მარტიდან 2020 წლის აგვისტოს ჩათვლით, შპს “რეიმბოუმ” ყვარლის
მუნიციპალიტეტისგან 172,228 ლარის ღირებულების 8 ტენდერი მიიღო. 8-დან 6-ში
კონკურენტი არ ჰყოლია. ერთი ტენდერი კი კონკურენტის დისკვალიფიკაციის ხარჯზე
მოიგო.
ამავე პერიოდში კომპანიამ 131,375.75 ლარის ღირებულების 8 გამარტივებული
შესყიდვაც მიიღო მხოლოდ ყვარლის მუნიციპალიტეტისგან.
შპს “რეიმბოუს” ელექტრონული ფოსტის მისამართის გრაფაში მითითებული აქვს
“zudadato@gmail.com”. აღნიშნული მისამართი აგრეთვე მითითებული აქვს ორ შპს-ს:
შპს “ზუდას” და შპს “ჩესის”.
შპს “ზუდას” დამფუძნებლები ზურაბ შავბალახაშვილი და დავით ავაზაშვილი
არიან. შავბალახაშვილი ყვარლის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
თანამდებობას 2014-2019 წლებში იკავებდა.
შავბალახაშვილთან დაკავშირებული 2 კომპანია ყვარლის მუნიციპალიტეტის შესყიდვებს
მისი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში იღებდა. ზემოხსენებული შპს “რეიმბოუ” კი მის
მიერ თანამდებობის დატოვების შემდგომ იწყებს სარგებლის ნახვას ბიუჯეტიდან.
შპს “ზუდამ” 2013-2017 წლებში, მხოლოდ ყვარლის მუნიციპალიტეტში, 491,412
ლარის ღირებულების 19 ტენდერი მოიგო, საიდანაც მხოლოდ 2 შემთხვევაში ჰყავდა
კონკურენტი.
ყვარლის მუნიციპალიტეტი გამარტივებული შესყიდვით ყიდულობდა სამშენებლო
მასალებს შპს “ჩესისგან”, რომელიც ასევე შავბალახაშვილს უკავშირდება.
შავბალახაშვილის ყოფილი ბიზნესპარტნიორის, დავით ავაზაშვილის მამა არჩილ
ავაზაშვილიც აქტიურად იღებს გამარტივებულ შესყიდვებს ყვარლის მუნიციპალიტეტისგან.
ჯამში, 75,851.83 ლარის ღირებულების 13 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო, კერძოდ:
2013-2014 წლებში, ყვარლის ი.ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი ინდ. მეწარმე
ავაზაშვილისგან საკვებ პროდუქტებს ყიდულობდა. 2015 წელს გამარტივებული
3

სახელმწიფო შესყიდვები: მეთოდური მითითებები წინამოსამზადებელი ეტაპისთვის, გვ. 41

14

შესყიდვით მისგან გადაზიდვის მომსახურება შეიძინა ყვარლის მუნიციპალიტეტმა. 20192020 წლებში კი მუნიციპალიტეტისგან მშენებლობასთან დაკავშირებული 71,031.33
ლარის ჯამური ღირებულების 4 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო.
შპს “ვი-ენი”
2017 წლის 25 აგვისტოს ნოე ბალავაძის მიერ დაფუძნებულ შპს “ვი-ენს”, რომელსაც
სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის არანაირი გამოცდილება არ ჰქონია, 2020
წლის 11 აგვისტოს, 3 წუთის ინტერვალში გაუფორმეს 271,608 ლარის ღირებულების
5
გამარტივებული
შესყიდვა
ყვარლის
მუნიციპალიტეტში
(CMR200097215,
CMR200097213, CMR200097209, CMR200098791, CMR200102137).
შპს “ჯიგო”
შპს “ჯიგო” 2019 წლის 17 სექტემბერს ანდრია ონაშვილმა დააფუძნა. შპს “ჯიგომ”, ამავე
წლის 12 და 13 ნოემბერს 42,028 ლარის ღირებულების 2 გამარტივებული შესყიდვა
მიიღო (CMR190171561, CMR190172474). შესყიდვების მიღებიდან რამოდენიმე
დღეში ანდრია ონაშვილმა კომპანიის 100% წილი გადაუფორმა მახარე სისაურს,
რომელიც 2013 წელს პოლიტპატიმართა სიის საფუძველზე გათავისუფლდა საპატიმრო
დაწესებულებიდან.
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
შპს “გვარე”
შპს “გვარე” 2020 წლის 8 ივნისს დააფუძნა ლევან ჩუბინიძემ. კომპანიამ, დაფუძნებიდან
1 კვირაში, 16 ივნისს და შემდგომ - 4 აგვისტოს 78,992.96 ლარის ღირებულების 2
გამარტივებული შესყიდვა მიიღო (CMR200075421, CMR200092858).
ლევან ჩუბინიძე იმავდროულად კოოპერატივ “ოსტატი მეფუტკრეს” დირექტორია. ამ
კოოპერატივის გამგეობის თავმჯდომარე ლაგოდეხის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული
ოცნება - კონსერვატორების” თავმჯდომარის მოადგილე, მარიანა გელაშვილია.
შპს “დატამშენი”
შპს “დატამშენი” დავით ჯოხარიძემ და ტარიელ ფხალაძემ დააფუძნეს 2019 წლის 5
ივნისს. კომპანიამ გამარტივებული შესყიდვების მიღება დაფუძნებიდან 12 დღეში
დაიწყო და ჯამში, 597,635.75 ლარის ღირებულების 14 გამარტივებული შესყიდვა
მიიღო მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან.
2020 წლის 24 ივლისს კომპანიამ 59,998 ლარის ღირებულების 1 ტენდერიც მოიგო
უკონკურენტოდ.
ფხალაძესა და ჯოხარიძეს 2019 წლის 17 ივნისამდე სახელმწიფო შესყიდვებში
მონაწილეობის არავითარი გამოცდილება არ ჰქონიათ. მიუხედავად ამისა, კომპანიამ
დაფუძნებიდან 1 წელში მხოლოდ სახელმწიფოსგან მიიღო   600 ათას ლარზე მეტი
შემოსავალი.
შპს “ლანი”
ზურაბ ხუციშვილმა შპს “ლანი” 2016 წლის 20 იანვარს დააფუძნა. Მისი ძმა, ვალერი
ხუციშვილი მაშინ ლაგოდეხის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობას ასრულებდა.
კომპანიამ, რომელსაც დაფუძნებიდან 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვებში
მონაწილეობა არ მიუღია, 2020 წლის 16 ივნისს, ერთდროულად 3 გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან, რასაც ივლისსა და აგვისტოში
დამატებით 4 გამარტივებული შესყიდვა დაემატა.
ჯამში, 2020 წლის ივნის-აგვისტოში, 307,227.97 ლარის ღირებულების 7 გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან. კომპანია, არსებობის
მანძილზე, არცერთ ელექტრონულ ტენდერში არ შესულა კონკურენციაში.
შპს “ვა.და.გუ”
შპს “ვა.და.გუ.” 2013 წლის 6 თებერვალს დავით მაისურაძემ დააფუძნა და პირველი
გამარტივებული შესყიდვა ამავე წლის ივლისში გაუფორმდა.
2013-2020 წლებში კომპანიამ 535,665.28 ლარის ღირებულების 29 გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
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ამავე პერიოდში, კომპანიამ 805,641.24 ლარის ღირებულების 24 ტენდერი მოიგო. 24
ტენდერიდან 15-ში კონკურენტი არ ჰყოლია, ხოლო 7 ტენდერი მოიგო კონკურენტების
დისკვალიფიკაციის შედეგად.
ყველა ზემოხსენებული ტენდერი და გამარტივებული შესყიდვა კომპანიამ მხოლოდ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან მიიღო.
შპს “მ და მ მშენებელი”
2020 წლის 24 მარტს ალექსანდრე გორგაძის მიერ დაფუძნებულმა შპს “მ და მ
მშენებელმა” პირველი გამარტივებული შესყიდვა ამავე წლის 2 ივლისს მიიღო ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტისგან. კომპანიამ, ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე, ჯამში,
98,676.14 ლარის ღირებულების 2 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო (CMR200081796,
CMR200092534)
შპს “ჯეო როუდი”
2018 წლის 18 ივნისს თბილისში, იოსებიძის ქუჩაზე რეგისტრირებულმა კომპანიამ
სახელმწიფო შესყიდვები მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან მიიღო, კერძოდ,
2020 წლის ივლის-აგვისტოს 2 კვირიან მონაკვეთში 208,910.19 ლარის ღირებულების
3 გამარტივებული შესყიდვა გაუფორმდა სანიტარული კვანძის მოწყობის სამუშაოებზე
(CMR200087966, CMR200092523, CMR200092528)
2020 წელს, კომპანიამ, მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან 502,087 ლარის
ღირებულების 4 ტენდერიც მიიღო.
შპს “სალი”
გიორგი გოგაშვილის მიერ 2018 წლის 10 ივლისს დაფუძნებულმა შპს “სალიმ”
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისგან გამარტივებული შესყიდვების მიღება 2019 წლის 27
მაისს დაიწყო.
2019 წლის 27 მაისს, 2 საათის ინტერვალში, 170,911.78 ლარის ღირებულების 6
გამარტივებული შესყიდვა გაუფორმდა. ამის გარდა, დამატებით 196,812.41 ლარის
ღირებულების 4 გამარტივებული შესყიდვაც მიიღო. 10 შესყიდვის ჯამურმა ღირებულებამ
367,724.19 ლარი შეადგინა.
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სიღნაღის მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
შპს “ბურჯი +”
შპს “ბურჯი +” 2006 წლის 7 თებერვალს, ბიძაშვილებმა - თამაზ და ნოდარ ბაკაშვილებმა
დააფუძნეს. დღეს ნოდარ ბაკაშვილი სიღნაღის მერიის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების
უფროსია. ბოლოს მომზადებული ამონაწერის თანახმად, კომპანიის 100% წილის
მესაკუთრე თამაზ ბაკაშვილია. ნოდარ ბაკაშვილმა, 2015 წლის 22 ნოემბერს, მის
საკუთრებაში არსებული 50% წილი თამაზ ბაკაშვილს გადაუფორმა.
ეს კომპანია ყურადღებას იპყრობს ერთი გარემოების გამო - დაფუძნებიდან 2013 წლამდე
მას არ უაქტიურია სახელმწიფო შესყიდვებში და საქმიანობა პირდაპირი შესყიდვის
მიღებით  2013 წლის 22 ივლისს დაიწყო.
კომპანიამ, 2013-2019 წლებში, მხოლოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტისგან 891,549.51
ლარის ღირებულების 20 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო.
გარდა ამისა, 2013-2020 წლებში, კომპანიამ 721,109.88 ლარის ღირებულების 14
ტენდერი მიიღო. 14 ტენდერიდან 8 ტენდერი უკონკურენტოდ მოიგო, 2 კი - კონკურენტის
დისკვალიფიკაციის ხარჯზე. 5 შემთხვევაში შესყიდვის ღირებულება გაეზარდა
ხელშეკრულების დადების შემდეგ.
შპს “ამ-ჯორჯია”
ალექსანდრე მათეშვილმა შპს “ამ-ჯორჯია” 2018 წლის 4 ივლისს დააფუძნა, პირველი
გამარტივებული შესყიდვა კი 2018 წლის 20 ივლისს მიიღო ქ.თბილისის N12 საჯარო
სკოლისგან.
დაფუძნებიდან 2020 წლის 1 იანვრის ჩათვლით კომპანიამ სულ 131,631.63 ლარის
ღირებულების გამარტივებული შესყიდვები მიიღო, მათ შორის, 42,370 ლარის
ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა -  სიღნაღის მუნიციპალიტეტისგან.
საინტერესო ფაქტია, რომ ალექსანდრე მათეშვილმა საჯარო რეესტრიდან მოითხოვა
ამონაწერის მომზადება შპს “ინტერ-პლიუსთან” დაკავშირებით. ეს კომპანია სიღნაღის
საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს” თავმჯდომარეს,  
ივანე მირიანაშვილს უკავშირდება. ამ საკითხზე “საერთაშორილო გამჭვირვალობა საქართველო” 2019 წლის 27 ნოემბერს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერდა.
შპს “ჯიბიბი”
2020 წლის 15 იანვარს ემზარ ნინიძის მიერ დაფუძნებულმა შპს “ჯიბიბიმ” ამავე წლის ივნისაგვისტოში, მხოლოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 34,305.62 ლარის ღირებულების 3
გამარტივებული შესყიდვა მიიღო (CMR190107694, CMR190118919, CMR190138159).
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შპს “შოთა & გრუპ”
შპს “შოთა & გრუპ” 2009 წლის 17 ივნისს დააფუძნა შოთა გივიშვილმა. მან 2017 წლის
თვითმმართველობის არჩევნებში “ქართული ოცნების” სახელით გაიმარჯვა ქალაქ
სიღნაღის მაჟორიტარულ ოლქში.
გივიშვილი იყო შპს “ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - სიღნაღის” დირექტორი, რომელიც
2012 წელს შეუერთდა სს “ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას”.
შპს “შოთა & გრუპ”-ს 2019 წლამდე არავითარი აქტივობა არ უფიქსირდება სახელმწიფო
შესყიდვებში. მეტიც, დაფუძნებიდან მხოლოდ 9 წლის შემდგომ პირველად მოითხოვა
ამონაწერის მომზადება საჯარო რეესტრიდან. 2019 წლის მაისსა და ივნისში კი 71,991
ლარის ღირებულების 2 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
სამშენებლო სამუშაოებზე.
2019 წლის 5 ივლისს გაიმარჯვა ტენდერში და გაუფორმდა 46,503.08 ლარის
ღირებულების ხელშეკრულება. ამ ტენდერის მიმდინარეობისას მისი ორივე კონკურენტის
დისკვალიფიკაცია განხორციელდა.
შპს “მაი სტარტ”
2016 წლის 7 აპრილს შალვა ლილუაშვილის მიერ დაფუძნებულ შპს “მაი სტარტს”
2019 წლის 20 მაისს, 7 წუთის ინტერვალში, გაუფორმდა 68,311 ლარის ღირებულების
2
გამარტივებული
შესყიდვა
სიღნაღის
მუნიციპალიტეტში
(CMR190096673,
CMR190096680).
შპს “გუმბათი”
შპს “გუმბათი” 2011 წლის 21 ივლისს მამუკა ხანდოლიშვილმა და რევაზ ტუხაშვილმა
დააფუძნეს. 2013 წლიდან კომპანიის 100% წილის მესაკუთრე და დირექტორი რევაზ
ტუხაშვილია.
შპს “გუმბათმა” 2012 წლის 23 ოქტომბერს, საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ დაიწყო
გამარტივებული შესყიდვების მიღება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში. 2012 წლის 23
ოქტომბერს, 1 დღეში, კომპანიამ 166,041 ლარის ღირებულების 13 გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო სიღნაღის მუნიციპალიტეტისგან.
2012 წლის 23 ოქტომბრიდან დღემდე, კომპანიამ სულ 839,507.97 ლარის ღირებულების
43 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო მხოლოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში.
შპს “გუმბათი” 2013 წლიდან ჩაერთო ტენდერებშიც და ჯამში, 5,247,570.64 ლარის
ღირებულების 32 ტენდერი მოიგო სიღნაღში. 32-დან 15 ტენდერი მოიგო
უკონკურენტოდ, 4 კი - კონკურენტის დისკვალიფიკაციის ხარჯზე.
რევაზ ტუხაშვილი სახელმწიფო შესყიდვებს წინა მმართველობის დროსაც იღებდა,
ოღონდ სხვა კომპანიის - შპს “ბარი 2007”-ს სახელით. 2011 წლის 14 დეკემბერს
კახეთის საოლქო პროკურატურამ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი, კახი ღვინიაშვილი დააკავა
დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისთვის.
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პროკურატურამ განაცხადა: “შპს „ბარი 2007“-ის წარმომადგენელი რევაზ ტუხაშვილი
დაუკავშირდა ღვინიაშვილს და შესთავაზა, ტენდერში გამარჯვების სანაცვლოდ,
ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ქრთამად გადაცემა. 2009 წლის 11 ივნისს
სიღნაღის რაიონის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ბარი 2007“-ს შორის გაფორმდა
ხელშეკრულება, რომლის ღირებულებაც შეადგენდა 247 680 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.”
პროკურატურის განცხადებაში ნახსენები რევაზ ტუხაშვილი არის შპს “გუმბათის”
დამფუძნებელი.
იგივე რევაზ ტუხაშვილი, იმავდროულად, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული შპს
“ქიზიყავტოგზას” დირექტორია.
შპს “ენკო”
შპს “ენკომ”, 2020 წლის 14 აგვისტოს, 3,777,000 ლარის ღირებულების ტენდერი
(NAT200009515) მოიგო სიღნაღის მუნიციპალიტეტში. მისი ერთადერთი კონკურენტი იყო
შპს “საგზაო სამშენებლო-სარემონტოო კომპანია სერპანტინი”, რომელიც უკავშირდება
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის ყოფილ
მოადგილეს, გიორგი ზედელაშვილს.
შპს “ენკო” 2014 წლის 16 ოქტომბერს დააფუძნეს თორნიკე შიოლაშვილმა და ნუგზარ
მოწყობილმა. თორნიკე შიოლაშვილი 2011 წლის 5 აგვისტოს თბილისის მაშინდელმა
მერმა - გიგი უგულავამ დანიშნა შპს “თბილსერვის ჯგუფის” დირექტორად და ამ
თანამდებობას 2014 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით იკავებდა.
გიგი უგულავას ბრალად ედებოდა სწორედ შპს “თბილსერვის” ჯგუფში კადრების
ფიქტიურად დასაქმებაში მონაწილეობა. ამ საქმეში ბრალდების მხარის მოწმე თორნიკე
შიოლაშვილი იყო, რომელმაც სასამართლოზე განაცხადა, რომ პარტია “ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის” აქტივისტების დასაქმება შპს “თბილსერვის ჯგუფში” გიგი
უგულავას დავალებით ხდებოდა. სასამართლოზე ჩვენება მისცა შპს “თბილსერვის
ჯგუფის” ყოფილმა დირექტორმა, გიორგი ხუჭუამაც, რომელიც, ამ პერიოდში თორნიკე
შიოლაშვილის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.
სასამართლოში თბილისის ყოფილი მერის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემიდან 1 თვეში,
2014 წლის 16 ოქტომბერს, თორნიკე შიოლაშვილმა დააფუძნა შპს “ენკო”. დაფუძნებიდან
1 თვეში, 2014 წლის 19 ნოემბერს, შპს “ენკომ” კონკურენტის დისკვალიფიკაციის
შედეგად მოიგო თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებული პირველი ტენდერი, რომლის
ღირებულება 459,164.2 ლარს შეადგენდა.
2015 წლის 14 მაისს, დაფუძნებიდან 6 თვეში, კომპანიამ თბილისის მერიისგან
874,399.54 ლარის ღირებულების პირველი გამარტივებული შესყიდვაც მიიღო. ჯამში,
დაფუძნებიდან დღემდე, კომპანიამ 69,859,334.03 ლარის ღირებულების 28 ტენდერი
მოიგო. მისი პირველი და ერთ-ერთი ძირითადი შემსყიდველი ქ. თბილისის მერიაა.
კომპანიამ კონკურენტების დისკვალიფიკაციის ხარჯზე 8 ტენდერი მოიგო, რომელთა
ჯამური ღირებულება  17,065,000.95 ლარს შეადგენს.
3 ტენდერის მიმდინარეობისას კომპანიას შესყიდვის ღირებულება გაეზარდა
ხელშეკრულების დადების შემდგომ.
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შპს “ენკოს” 2,701,283.04 ლარის ღირებულების 7 გამარტივებული შესყიდვაც
გაუფორმდა, საიდანაც 6 თბილისის მერიისგან მიიღო მხოლოდ 2015 წელს, სწორედ
მაშინ, როდესაც თორნიკე შიოლაშვილი და გიორგი ხუჭუა კომპანიის მეწილეები იყვნენ.
დაფუძნებიდან მალევე ამ მოცულობის გამარტივებული შესყიდვების მიღებამ კომპანიას
შეუქმნა სასურველი პირობები იმისათვის, რომ მოგვიანებით მრავალმილიონიან
ტენდერებში მიეღო მონაწილეობა.
2014-18 წლებში, შპს “ენკოს” რეესტრის მონაცემებში 8 ცვლილება განხორციელდა.
თორნიკე შიოლაშვილი კომპანიის წილს 2016 წლის 28 დეკემბრამდე ფლობდა. ამავე
პერიოდისთვის კომპანიის მეწილე შპს “თბილსერვის ჯგუფის” ყოფილი დირექტორი
- გიორგი ხუჭუაც იყო. 2016 წლის 28 დეკემბერს, შიოლაშვილის, ხუჭუასა და გიორგი
ყოჩიაშვილის წილები უსასყიდლოდ გადაეცა დავით ხორხელაშვილს. დღეის
მდგომარეობით კომპანიის 100% წილის მესაკუთრე დავით ხორხელაშვილია, ხოლო
დირექტორი - ავთანდილ ბედიაშვილი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ შიოლაშვილისა და
ხუჭუას წილები ხორხელაშვილმა უსასყიდლოდ მიიღო. დავით ხორხელაშვილი არის
თბილისის მერის მოვალეობის ყოფ. შემსრულებლის - ტარიელ ხიზანეიშვილის კომპანიის
- შპს “ბრიჯ მარტის”  დირექტორიც.
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დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
შპს “მექანიზატორი 2005”
2005 წლის 31 იანვარს შპს “მექანიზატორი 2005” კონსტანტინე ლოლაშვილმა და დავით
ლაპიაშვილმა დააფუძნეს. 2006 წელს, კონსტანტინე ლოლაშვილის გარდაცვალების
შემდგომ, მისი კუთვნილი 80% წილი მემკვიდრეობით ერგო მის შვილს, ვანო ლოლაშვილს,
რომელიც დღეისათვის, კომპანიის 100% წილის მესაკუთრე და დირექტორია.
კომპანია სახელმწიფო შესყიდვებში 2012 წლამდეც მონაწილეობდა, თუმცა 2013 წლის
შემდგომ მისი ბრუნვები მკვეთრად იზრდება.
2013-2020 წლებში, შპს “მექანიზატორი 2005”-მა 21,217,938.98 ლარის ღირებულების
39 ტენდერი მოიგო, რომელთა უმრავლესობაც დედოფლისწყაროს, სიღნაღისა და
გურჯაანის მუნიციპალიტეტებმა გამოაცხადეს.
39 ტენდერიდან 23-ში კონკურენტი არ ჰყოლია, 5 კი კონკურენტის დისკვალიფიკაციის
ხარჯზე მიიღო.
2013-2020 წლებში 133,407.13 ლარის ღირებულების 12 გამარტივებული
შესყიდვაც მიიღო მხოლოდ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისგან. აღსანიშნავია,
რომ 2013 წლამდე ერთადერთი გამარტივებული შესყიდვა აქვს მიღებული 2012 წლის
სექტემბერში.
შპს “ლოგიკო”
შპს “ლოგიკოს” 100% წილი ვანო ლოლაშვილს ეკუთვნის.
შპს “ლოგიკომ”, რომელიც 2015 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა, ამავე წლის მაისივლისში 166,606 ლარის ღირებულების 4 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო
მხოლოდ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისგან.
ამავე კომპანიამ, 2015 წლის მარტში, დაფუძნებიდან 1 თვეში მოიგო 74,500 ლარის
ღირებულების ტენდერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. ჯამში, მხოლოდ 2015
წელს, 115,225 ლარის ჯამური ღირებულების 3 ტენდერი მიიღო.
შპს “ტექნოსერვისი 1”
შპს “ტექნოსერვისი 1” 2008 წლის 28 მაისს ბიძინა პოპიაშვილმა დააფუძნა. ბიძინა
პოპიაშვილი ზემოხსენებული ვანო ლოლაშვილის ბიზნესპარტნიორია 2 სხვადასხვა შპსში - შპს “ოთხი” და შპს “გაერთიანება 97”.
შპს “ტექნოსერვისი 1”-მა 408,341.93 ლარის ღირებულების 27 გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო 2014-2020 წლებში.
კომპანიამ, ამავე წლებში, 511,081.24 ლარის ღირებულების 16 ტენდერი მოიგო
მხოლოდ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, საიდანაც 9 შემთხვევაში კონკურენტი
არ ჰყავდა, ხოლო 2 ტენდერი კონკურენტის დისკვალიფიკაციის შედეგად მიიღო.
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შპს “გეოინჟინერინგი”
თამაზ აგლაძის მიერ 2013 წლის 15 აპრილს დაფუძნებულმა შპს “გეოინჟინერინგი”
გამარტივებული შესყიდვების მიღება ამავე წლის 29 ივლისს დაიწყო დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში.
ჯამში, 2013-2019 წლებში, 475,389.9 ლარის ღირებულების 19 გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო მხოლოდ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისგან.
შპს “2020”
შპს “2020” პარლამენტის წევრის, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის მაჟორიტარი
დეპუტატის, ირაკლი შიოლაშვილის მეუღლემ - თამარ შაფათავამ 2020 წლის 25 ივლისს
დააფუძნა.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტმა შაფათავას კომპანიისგან , 2020 წლის 30 ივლისს,
დაფუძნებიდან 5 დღეში 4000 ლარის ღირებულების რესტორნისა და კვების მომსახურება
შეიძინა გამარტივებული შესყიდვის გზით (CMR200092319).
შპს “ქვითკირი”
შპს “ქვითკირი” 2020 წლის 2 მარტს ალექსანდრე კოხრეიძემ დააფუძნა. ამავე წლის
26 ივნისს, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტმა გაუფორმა 65,306.14 ლარის
ჯამური ღირებულების 2 გამარტივებული შესყიდვა (CMR200079899, CMR200079908).
კომპანიას სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის გამოცდილება 26 ივნისამდე არ
ჰქონია.
შპს “როიალ ბილდინგი”
2018 წლის 16 მაისს ოთარ გოგილაშვილის მიერ დაფუძნებულმა შპს “როიალ
ბილდინგი” დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისგან 28,523.88 ლარის ღირებულების
გამარტივებული შესყიდვა მიიღო 2019 წლის 22 ნოემბერს. მანამდე შპს “როიალ
ბილდინგს” სახელმწიფო  შესყიდვების არავითარი გამოცდილება არ უფიქსირდება.
შპს “ბინუ”
შპს “ბინუ” 2019 წლის 19 თებერვალს დარეგისტრირდა. ამავე წლის 5 ივნისს,
დედოფლისწყაროს და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებისგან 191,162.94 ლარის
ღირებულების 2 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო (CMR190106111, CMR190106535).
შპს “ხორნაბუჯი +”
შპს “ხორნაბუჯი +” 2016 წელს დაფუძნდა და 2019 წლის 12 აპრილს 29,154.54 ლარის
ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა მიიღო დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისგან
ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე (CMR190078959).
კომპანიის დამფუძნებელი გოდერძი აბულაშვილია. საინტერესო ფაქტია, რომ  
აბულაშვილთან ერთად მის საცხოვრებელ მისამართზე რეგისტრირებულია
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსის
მეუღლე, თამარ გონაშვილი.
23

შპს “აისი დეველოპმენტი”
შპს “აისი დეველოპმენტი” თავდაპირველად რეგისტრირებული იყო შპს “ჯორჯია
ინტერკარგოს” სახელით და 2019 წლამდე სახელმწიფო შესყიდვებში არ მონაწილეობდა.
2018 წლის 1 ნოემბერს კომპანიის დირექტორად დაინიშნა ლალი ბიჩნიგაური.
ლალი ბიჩნიგაურის სახელი ფიგურირებს “საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს” მიერ 2019 წლის 27 ნოემბერს გამოქვეყნებულ სტატიაში. სწორედ ლალი
ბიჩნიგაურს გადაუფორმდა შპს “ინტერ პლიუსის” 100% წილი 2019 წლის იანვარში.
ეს კომპანია დაკავშირებულია სიღნაღის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება
- დემოკრატიული საქართველოს” თავმჯდომარესთან, ივანე მირიანაშვილთან.
კომპანიამ, 2013-2019 წლებში, მხოლოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტისგან 5.3 მილიონ
ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო.
სწორედ მაშინ, როდესაც შპს “აისი დეველოპმენტის” დირექტორის პოზიციას ლალი
ბიჩნიგაური იკავებდა, კომპანიამ 133,219.17 ლარის ღირებულების 2 გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისგან, ხოლო 412,870.35 ლარის
ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა კი დაბა აბასთუმნის საჯარო სკოლისგან.
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ახმეტის მუნიციპალიტეტის შესყიდვები
ახმეტის მუნიციპალიტეტში, კახეთის დანარჩენ მუნიციპალიტეტებთან შედარებით,
ყველაზე ხშირად გვხვდება გამარტივებული შესყიდვების გზით სხვადასხვა
მომსახურების შეძენის ფაქტები. შესყიდვებში დომინირებენ ინდივიდუალური
მეწარმის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირები.
ინდივიდუალური მეწარმე ბექა ონიაშვილი
ბექა ონიაშვილთან ახმეტის მუნიციპალიტეტი 2015 წლის დეკემბრიდან იწყებს
გამარტივებული შესყიდვების გაფორმებას. 2015 წელს მერიამ მისგან სურსათი და
სათამაშოები შეიძინა, ხოლო 2019 წლის ივნისიდან 2020 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით
ახმეტის მუნიციპალიტეტმა 216,389.56 ლარის ღირებულების 10 გამარტივებული
შესყიდვა გაუფორმა. ათივე შესყიდვა სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირდება.
2014 წლიდან ბექა ონიაშვილი ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტენდერებშიც მონაწილეობს.
2014-2020 წლებში 1,673,190.33 ლარის ღირებულების 57 ტენდერი მოიგო მხოლოდ
ახმეტის მუნიციპალიტეტში. 57 ტენდერიდან 20 მოიგო უკონკურენტოდ, ხოლო 5
ტენდერში გაიმარჯვა კონკურენტის დისკვალიფიკაციის ხარჯზე.
ონიაშვილის მიერ მოგებული ტენდერების კვლევისას გამოიკვეთა საინტერესო გარემოება,
კერძოდ, 17 ტენტერში, რომელიც მან ყველაზე დაბალი ბიჯის შეთავაზებით
მოიგო, ხელშეკრულების ღირებულება მოგვიანებით გაეზარდა. ამ ოპერაციას ბექა
ონიაშვილთან მიმართებით ტენდენციური ხასიათი აქვს და აჩენს დამატებით ეჭვებს
კორუფციასთან დაკავშირებით.
ბექა ონიაშვილის ძმა - გელა ონიაშვილი ახმეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
თანამდებობას 2004 წლამდე იკავებდა, ხოლო 2014 წლამდე, ახმეტის საკრებულოს
ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე იყო. ახმეტის მერის მოქმედი მოადგილე, ვანო
ნასყიდაშვილი, ბექა ონიაშვილის მეგობარია.
ინდივიდუალური მეწარმე აკაკი ხუტიძე
ახმეტის მუნიციპალიტეტმა აკაკი ხუტიძისგან გამარტივებული შესყიდვების გზით
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა 2014 წელს დაიწყო და ჯამში 108,859.34 ლარის
ღირებულების 14 ხელშეკრულება გაუფორმა.
აკაკი ხუტიძე მონაწილეობს როგორც ახმეტის, ასევე თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ
გამოცხადებულ ტენდერებში. ჯამში, 439,040.28 ლარის ღირებულების 17 ტენდერი
აქვს მოგებული, საიდანაც 6 შემთხვევაში შესყიდვის ღირებულება გაეზარდა
ხელშეკრულების დადების შემდგომ. 3 ტენდერში კი კონკურენტი არ ჰყოლია.
ინდივიდუალური მეწარმე რომა ახალაური
რომა ახალაური ინდივიდუალურ მეწარმედ 2020 წლის 8 ივნისს დარეგისტრირდა და
15 ივლისს, რეგისტრაციიდან 1 თვეში, 28,450 ლარის ღირებულების გამარტივებული
შესყიდვა მიიღო ახმეტის მუნიციპალიტეტისგან (CMR200085768).
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ინდივიდუალური მეწარმე ნუგზარ უძილაური
ნუგზარ უძილაური ახმეტის მუნიციპალიტის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება
- დემოკრატიული საქართველოს” თავმჯდომარის მოადგილის, ლევან უძილაურის
ნათესავია. მან გამარტივებული შესყიდვების მიღება 2015 წელს დაიწყო და ჯამში,
82,171.25 ლარის ღირებულების 34 გამარტივებული შესყიდვა გაუფორმდა მხოლოდ
ახმეტის მუნიციპალიტეტში.
ნუგზარ უძილაურმა 56,300 ლარის ღირებულების 3 ტენდერიც მოიგო ახმეტის
მუნიციპალიტეტში.
ინდივიდუალური მეწარმე გიგი ქინქლაძე
გიგი ქინქლაძემ ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსი 2019 წლის 27 მაისს მიიღო
და პირველი გამარტივებული შესყიდვა იმავე წლის 9 აგვისტოს მიიღო ახმეტის
მუნიციპალიტეტში. ჯამში, 66,725.15 ლარის ღირებულების 7 გამარტივებული შესყიდვა
გაუფორმდა მხოლოდ ახმეტაში.
დაფუძნებიდან მალევე მიიღო 29,976 ლარის ღირებულების 2 ტენდერი, ორივე
უკონკურენტოდ, საიდანაც ერთში შესყიდვის ღირებულება გაეზარდა მოგვიანებით.
ინდივიდუალური მეწარმე ზაქარია ომარაშვილი
ინდივიდუალურმა მეწარმემ, ზაქარია ომარაშვილმა გამარტივებული შესყიდვების მიღება
2013 წელს დაიწყო და ჯამში, 211,422.89 ლარის ღირებულების 24 გამარტივებული
შესყიდვა გაუფორმდა მხოლოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტში.
ომარაშვილი მონაწილეობს ახმეტისა და თელავის მუნიციპალიტეტების მიერ
გამოცხადებულ ტენდერებშიც. ჯამში, 511,225.9 ლარის ღირებულების 23 ტენდერი
მოიგო, საიდანაც 11-ში იყო უკონკურენტოდ, 3-ში მისი კონკურენტის დისკვალიფიკაცია
მოხდა, ხოლო 5 შესყიდვის ღირებულება გაეზარდა ხელშეკრულების დადების
შემდგომ.
შპს “ჯ.ს.ბ. საქართველო”
შპს “ჯ.ს.ბ. საქართველო” 2014 წლის 2 ივნისს დააფუძნეს ჯარჯი, მიხეილ და ბასილ
ბაშინურიძეებმა.
ბასილ ბაშინურიძე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის - არსენ ბუღრიძის ცოლის ძმაა. არსენ ბუღრიძე,
ამავდროულად, ფრაქცია “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” წევრიცაა.
ბასილ ბაშინურიძის შვილია მიხეილ ბაშინურიძე.
ბუღრიძე, 2017 წლის ჩათვლით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსოსაბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი იყო.
შპს “ჯ.ს.ბ.” საქართველომ” პირველი ტენდერი SPA140020404 ახმეტის მუნიციპალიტეტში
დაფუძნებიდან 3 თვეში უკონკურენტოდ მოიგო, სადაც შესყიდვის ღირებულება გაეზარდა
ხელშეკრულების დადების შემდგომ.
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2015-2020 წლებში კომპანიას 89,404.21 ლარის ღირებულების 17 გამარტივებული
შესყიდვა გაუფორმდა, საიდანაც 13 შესყიდვა მხოლოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტისგან
მიიღო.
კომპანიამ, 2014-2020 წლებში 1,356,080.41 ლარის ღირებულების 57 ტენდერი
მოიგო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, ახმეტისა და
თელავის მუნიციპალიტეტებში იღებს შესყიდვებს.
სატენდერო კომისიის წევრი არსენ ბუღრიძე იყო და ხელიც მოაწერა ოქმებს
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახემ შპს “ჯ.ს.ბ. საქართველოსთან”
მიმართებით
შემდეგი
5
ტენდერის
მიმდინარეობისას
(NAT170009123,
NAT170007407, NAT170007405, NAT160001204, SPA160003840).
შპს “ჯ.ს.ბ. საქართველომ” ყველა ზემოაღნიშნული ტენდერი და გამარტივებული შესყიდვა
ახმეტის მუნიციპალიტეტში იმ პერიოდში მიიღო, როდესაც არსენ ბუღრიძე, ბასილ
ბაშინურიძის დის ქმარი, თანამდებობას იკავებდა ამავე მუნიციპალიტეტში.
შპს “იოლ იაფი ინშაათ გეორგია”
შპს “იოლ იაფი ინშაათ ჯორჯია” 2018 წლის 5 ივნისს დააფუძნეს ემზარ პაქსაძემ და
ისქენდერ ქირდარმა. ემზარ პაქსაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა
და რადიოს კადრების განყოფილების უფროსია.
კომპანიამ, დაფუძნებიდან 1 წელში, სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის
ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტისგან მიიღო 700,000
ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა (CMR190118118), რომლის
მიხედვითაც კომპანიამ აიღო ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად
დაზიანებული მდინარეების კალაპოტებისა და ხევების გაწმენდის და დაზიანებული გზის
სავალი ნაწილების აღდგენის ვალდებულება.
ამავე წლის სექტემბერში მეორე, 10,000 ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა
(CMR190151419) მიიღო ახმეტის მუნიციპალიტეტისგან.
პაქსაძის კომპანიამ, 2019 წლის 26 სექტემბერს, ახმეტის მუნიციპალიტეტში 232,753
ლარის ღირებულების ტენდერიც (NAT190015987) მოიგო უკონკურენტოდ.
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დასკვნა და რეკომენდაციები
კვლევაში მოცემული ფაქტები ცხადყოფს, რომ კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო შესყიდვების ერთგვაროვანი პრაქტიკაა. ხშირ შემთხვევაში, ტენდერებსა
და გამარტივებულ შესყიდვებს იღებენ მოქმედ და ყოფილ თანამდებობის პირებთან
დაკავშირებული იურიდიული და ფიზიკური პირები. ასევე, კომპანიები, რომლებსაც
შესყიდვის მიღებამდე მსგავსი სამუშაოს განხორციელების გამოცდილება არ გააჩნდათ.
კახეთის მუნიციპალიტეტების მიერ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში გახარჯული საბიუჯეტო
თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ასეთი კომპანიებისკენაა მიმართული, რაც
მიუთითებს სახელმწიფო შესყიდვების პროცესის ხარვეზებსა და კორუფციის რისკებზე.
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” მოუწოდებს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოს და საქართველოს გენერალურ
პროკურატურას, შეისწავლონ კვლევაში მოყვანილი ფაქტები, სადაც იკვეთება სავარაუდო
კორუფციისა და კომპანიებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის პირდაპირი ნიშნები.
ასევე, მოვუწოდებთ მუნიციპალიტეტებს, იხელმძღვანელონ სახელმწიფო შესყიდვების
საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, დახვეწონ შესყიდვების მეთოდები, თითოეული
შესყიდვის პროცესში გაითვალისწინონ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
რეკომენდაციები და გაასაჯაროონ ინფორმაცია ტენდერისა და გამარტივებული შესყიდვის
პროცესში ჩართული ქვეკონტრაქტორების შესახებ.
აუცილებელია, თითოეულ გამარტივებულ შესყიდვას თან ახლდეს ბაზრის კვლევის
შედეგები. საჭიროა, შემსყიდველმა უფრო ცხადად განსაზღვროს ის კრიტერიუმები, რის
საფუძველზეც არჩევს კონკრეტულ კომპანიასა თუ ფიზიკურ პირს.

28

