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მოკლე მიმოხილვა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” აგრძელებს სახელმწიფო შესყიდვების 
განხორციელებისას საბიუჯეტო ორგანიზაციების მონიტორინგს. წარმოდგენილ კვლევაში 
განხილულია თბილისის მერიის სისტემაში 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე 
პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პრაქტიკა.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი მიგნებები:

ტენდერების გზით განხორციელებული შესყიდვები

• სამი წლის განმავლობაშიე მერიის სისტემაში (მერიის ადმინისტრაცია, რაიონული 
გამგეობები, ქონების მართვის სააგენტო, არქიტექტურის სამსახური) ტენდერის გზით 
სულ 3 738 ხელშეკრულება გაფორმდა, უარყოფითი შედეგით დასრულდა - 183, არ 
შედგა - 490 და შეწყდა - 215. კვლევის ფარგლებში შერჩეულ წლებში, საერთო ჯამში 
606,5 მლნ ლარის ღირებულების ხელშეკრულებები დაიდო.

• მერიის სისტემაში გამოცხადებულ ტენდერში ყველაზე ხშირად შპს „არსაკიძე - 2000” 
იმარჯვებდა. ყველაზე მსხვილ მიმწოდებელს კი შპს „ენსისი” წარმოადგენს. საერთო 
ჯამში ათმა ყველაზე მსხვილმა მიმწოდებელმა 174,8 მლნ ლარის ღირებულების 
კონტრაქტი გააფორმა, რაც ამავე პერიოდში მთლიანად ტენდერების გზით დადებული 
ხელშეკრულებების ღირებულების 28,8%-ს შეადგენს.

• თბილისის მერიის სისტემაში ტენდერების გზით სულ 3711 ხელშეკრულება დადეს, 
საიდანაც 1333-ს (36%) მხოლოდ ერთი მონაწილე ჰყავდა. საკვლევ პერიოდში მერიის 
სისტემაში ერთმონაწილიანი ტენდერებით დადებული ხელშეკრულებების ღირებულება 
ამავე პერიოდში დადებული ყველა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20% იყო. 
ამ ტენდერების შემთხვევაში ფასთაკლების საშუალო მაჩვენებელმა მხოლოდ 4% 
შეადგინა.

• მერიის სისტემაში საკვლევ პერიოდში ერთი მონაწილის მქონე ტენდერების გზით 
დადებული 1333 ხელშეკრულებიდან 324 შემთხვევაში (24%) ფასი საერთოდ არ 
შემცირებულა, 339 შემთხვევაში (25%) მხოლოდ 3%-მდე შემცირდა, 116 შემთხვევაში 
(8,7%) ფასთაკლების მაჩვენებელი 3-5%-მდე იყო, 513 შემთხვევაში (38%) კი ამ მონაცემმა 
5%-ს გადააჭარბა.

• ერთმონაწილიან ტენდერებს შორის ვხვდებით არაერთ ისეთ შემთხვევას, როცა ტენდერის 
სავარაუდო ღირებულება არათუ შემცირდა, არამედ გაიზარდა და სახელშეკრულებო 
ფასმა სავარაუდო ღირებულებას გადააჭარბა.

• მერიის სისტემაში ტენდერების გზით დადებული 116 ყველაზე ძვირადღირებული (500 
000 ლარზე მეტი ღირებულების) ხელშეკრულებიდან, სადაც ტენდერს 1 მონაწილე 
ჰყავდა, სატენდერო პირობები 80 შემთხვევაში მიმწოდებლისთვის საკვალიფიკაციო/
გამოცდილების მოთხოვნებს შეიცავდა.

• თბილისის მერიის სისტემაში ტენდერის გზით დადებული 3711 ხელშეკრულებიდან 494 
(13%) ტენდერში გამარჯვებული იყო კომპანია, რომლის დაფუძნებიდან ტენდერის 
გამოცხადებამდე ერთ წელზე ნაკლები დრო იყო გასული. სულ ასეთი ხელშეკრულებების 
საერთო ღირებულებამ 32,5 მლნ ლარს გადააჭარბა.

31 ტენდერში გაიმარჯვეს კომპანიებმა, რომლებიც ტენდერის გამოცხადების 
შემდეგ დაარსდა. მათმა საერთო ღირებულებამ 4,5 მლნ-ს გადააჭარბა.
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• იმ 494 ტენდერიდან, რომელშიც ახალმა დაფუძნებულმა კომპანიამ გაიმარჯვა, 24 
(4,9%) შემთხვევაში ხელშეკრულება ვერ შესრულდა.

• მერიის სისტემაში დადებული ხელშეკრულებებიდან 81 არ შესრულდა, რომელთა 
საერთო ღირებულებამაც 18,9 მლნ ლარი შეადგინა.

• თბილისის მერიის სისტემაში მმართველი პარტიის 10 შემომწირველის 10 კომპანია 61 
ტენდერის გამარჯვებული გახდა, სადაც ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ 41,8 
მლნ ლარს მიაღწია. აღნიშნული პირების მიერ[1] “ქართული ოცნების” სასარგებლოდ 
განხორციელებული 12 შემოწირულობის ჯამმა კი 340 600 ლარი შეადგინა.

გამარტივებული შესყიდვის გზით განხორციელებული 
შესყიდვები

• 2015-2016 წლებში თბილისის მერიამ და მის სისტემაში შემავალმა უწყებებმა 
გამარტივებული შესყიდვის გზით 2646 ხელშეკრულება გააფორმეს, რომელთა საერთო 
ღირებულებამ 157 მლნ ლარს გადააჭარბა, რაც ამავე პერიოდში მერიის სისტემაში სულ 
(ტენდერების ჩათვლით) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების დაახლოებით 
26%-ს შეადგენს.

• 2015-2016 წლებში ყველაზე მეტი ღირებულებისა და რაოდენობის გამარტივებული 
შესყიდვა მთავრობის თანხმობის საფუძველზე განხორციელდა. შესყიდვის 
ღირებულებითა და რაოდენობით, რიგით მეორე ადგილს კი გადაუდებელი აუცილებლობის 
მიზნით განხორციელებული გამარტივებული შესყიდვები იკავებს.

• თბილისის მერიის სისტემაში შემავალ სუბიექტებს შორის, თბილისის მერიამ ყველაზე 
მეტი გამარტივებული შესყიდვა გააფორმა - მერიამ 140 მლნ-მდე ლარის ღირებულების 
1000-ზე მეტი გამარტივებული შესყიდვა განახორციელა.

• თბილისის მერიამ და მის სისტემაში შემავალმა უწყებება გამარტივებული შესყიდვის 
გზით ყველაზე ხშირად და მეტი ოდენობით მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო 
სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის მომსახურება შეიძინეს. 2015-2016 წლებში 
შესყიდვის ამ კატეგორიით 89 მლნ ლარის ღირებულების 237 კონტრაქტი დაიდო.

• გამარტივებული შესყიდვებით 2015-2016 წლებში თბილისის მერიის სისტემაში ყველაზე 
მსხვილი მიმწოდებელი[2] „ბლექ სი გრუპი” იყო, რომელმაც 14,2 მლნ ღირებულების 8 
კონტრაქტი მიიღო. მეორე ადგილზე ამ მხრივ 12,5 მლნ ღირებულების 9 კონტრაქტით 
„კავკასუს როუდ პროჯექტ” არის.

გამარტივებული შესყიდვების გზით ყველაზე მსხვილ მიმწოდებლებს შორისაა შპს 
„ენსისიც”, რომლის მფლობელობაში მყოფი კომპანიის - შპს „ჯი სი”-ს დირექტორის 
პოსტს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი 
დავით შავლიაშვილი იკავებს.

• გამარტივებული შესყიდვის გზით, თბილისის მერიის სისტემაში 2015-2016 წლებში სულ 
3,4 მლნ ლარის საერთო ღირებულების 37 კონტრაქტი დაიდო ისეთ კომპანიებთან, 
რომელთა დაფუძნებიდან ხელშეკრულების დადების მომენტში 1 წელზე ნაკლები იყო 
გასული.

1 იგულისხმება ისეთი კომპანიები, რომლებმაც თბილისის მერიის სისტემაში გამოცხადებული ტენდერებით 
საკვლევ პერიოდში 100 000 ლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულებები გააფორმეს და მათი ხელმძღვანელები 
(დირექტორები ან მესაკუთრეები) “ქართული ოცნების” შემომწირველები არიან
2 “ექსკლუზიური უფლებამოსილების” საფუძვლით დადებული ხელშეკრულებების გამოკლებით
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• 2015-2016 წლებში მერიის სისტემაში გამარტივებული გზით დადებული 
ხელშეკრულებებიდან 12 არ შესრულდა, რომელთა საერთო ღირებულებამ 3,2 მლნ 
ლარს გადააჭარბა.

• 2015-2016 წლებში ქართული ოცნების 5 შემომწირველის 5 კომპანიასთან[3] 10,2 მლნ 
ლარის საერთო ღირებულების 32 ხელშეკრულება გაფორმდა. ამ პირების მიერ 
განხორციელებული 6 შემოწირულობის ჯამურმა ოდენობამ 177 000 ლარი შეადგინა

რეკომენდაციები

კვლევის შედეგად გამოვლენილი მიგნებების საფუძველზე შემუშავდა შემდეგი 
რეკომენდაციები:

• თბილისის მერიამ უნდა მიიღოს ზომები, რომ ტენდერის ჩატარებისას უზრუნველყოს 
უფრო მაღალი კონკურენცია. სატენდერო დოკუმენტაციისა და განსაკუთრებით, 
მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაწესებისას, განსაკუთრებული 
ყურადღება და სიფრთხილე უნდა იყოს გამოჩენილი, რათა გაუმართლებლად არ 
შეზღუდოს პოტენციური მიმწოდებლების რაოდენობა;

• მეორე მხრივ, მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ რისკებს, რაც თან ახლავს 
ახალი დაფუძნებული და სათანადო გამოცდილების არმქონე კომპანიების სახელმწიფო 
შესყიდვებში მონაწილეობას და დაცული უნდა იქნეს ბალანსი, ხარისხიანი მომსახურების 
მისაღებად;

• მერიამ მიიღოს ზომები და თავიდან აირიდოს გამარტივებული შესყიდვის ხშირად 
გამოყენება, რათა დაიზოგოს საბიუჯეტო სახსრები და გამოირიცხოს კორუფციული 
რისკები;

• აუცილებელია, სათანადო ზედამხედველობა ხდებოდეს გამარტივებული შესყიდვების 
განხორციელებისას მიღებული გადაწყვეტილებების მართებულობაზე, მაგალითად, 
მიმწოდებლად ახალი დაფუძნებული კომპანიის შერჩევისას, ხელშეკრულებაში ავანსის 
გაცემის შესაძლებლობის ჩადებისას და ა.შ.

3 იგულისხმება ისეთი კომპანიები, რომლებმაც თბილისის მერიის სისტემაში საკვლევ პერიოდში გამარტივებული 
გზით 100 000 ლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულებები გააფორმეს და მათი ხელმძღვანელები (დირექტორები 
ან მესაკუთრეები) “ქართული ოცნების” შემომწირველები არიან
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ტენდერების გზით განხორციელებული შესყიდვები

2014 - 2017 წლებში (2017 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით) თბილისის მერიამ და მის 
დაქვემდებარებაში შემავალმა უწყებებმა - რაიონულმა გამგეობებმა, სსიპ ქონების მართვის 
სააგენტომ და სსიპ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა საერთო ჯამში 
4699 ტენდერი გამოაცხადა. აქედან, ტენდერის გზით სულ 3738 ხელშეკრულება გაფორმდა, 
დასრულდა უარყოფითი შედეგით - 183, არ შედგა - 490, შეწყდა - 215 . კვლევის ფარგლებში 
შერჩეულ წლებში, საერთო ჯამში 606,5 მლნ ლარის ღირებულების ხელშეკრულებები 
დაიდო.

ქ. თბილისის მერიის ტენდერები 2014-2017 წლები

%

81% ხელშეკრულება დადებულია

10% არ შედგა

4% დასრულდა უარყოფითი შედეგით

5% შეწყდა 

2894

2014 2015 2016 2017*
*31 ივლისის მდგომარეობით

21396 1439 7919168 1376 7514066 527 326527
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შესყიდვის კატეგორიები

საკვლევ პერიოდში მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები მერიის სისტემაში ჩატარებულ ტენდერებში ყველაზე მსხვილი 
შესყიდვის კატეგორია იყო. ცხრილში წარმოდგენილია 15 ყველაზე ხშირად გამოყენებული 
შესყიდვის კატეგორია, რომელთა საერთო ღირებულება 514 მლნ ლარს შეადგენს.

2014-2017 წლებში გაფორემბული ხელშეკრულებების 
ღირებულება  

2014 2015 2016 2017*

*31 ივლისის მდგომარეობით

73,198,932 240,287,342 198,601,175 94,395,337

10 000 000 ლარზე მეტი ღირებულების შესყიდვის
კატეგორიები 

შესყიდვის ღირებულება შესყიდვის სიხშირე

სამშენებლო

მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები

სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

10,373,620.66

12,052,004.36

12,194,898.84

39,007,551.53

407,823,808.60

112

112

113

274

1000

თბილისის მერიის სისტემაში 2014-2017 წლებში განხორციელებული შესყიდვები 6



მსხვილი მიმწოდებლები

როგორც ქვემოთ მოცემული გრაფიკიდან ჩანს 2014-2017 წლებში მერიის და მისი 
საქვეუწყებო დაწესებულების მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ყველაზე ხშირად შპს 
“არსაკიძე - 2000” იმარჯვებს. ყველაზე მსხვილ მიმწოდებელს კი შპს “ენსისი” წარმოადგენს. 
კომპანიამ საკვლევ პერიოდში მერიის მიერ გამოცხადებულ 13 ტენდერში გაიმარჯვა და 
დაახლოებით 21 მლნ ლარი მიიღო. საერთო ჯამში ათმა ყველაზე მსხვილმა მიმწოდებელმა 
174,8 მლნ ლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა, რაც ამავე პერიოდში მთლიანად 
ტენდერების გზით დადებულიხელშეკრულებების ღირებულების 28,8%-ს შეადგენს.

ყველაზე მსხვილი მიმწოდებლების სია

შესყიდვის ღირებულება შესყიდვის სიხშირე

ცეკური

შპს არენა მშენი

შპს საბა კონსტრაქშენ

ილი ჯგუფი

შპს არსაკიძე-2000

ნილი

შპს ენკო

ჯეუ გრუპი

ენსისი

10,293,937

11,056,001 

11,581,356 

12,354,568 

12,721,841 

15,435,024 

17,506,876 

19,216,755 

21,598,059 

4

3

3

4

36

13

13

13

13

ტენდერები დაბალი კონკურენციით - მხოლოდ 1 მონაწილით

2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე პერიოდში თბილისის მერიამ და მის 
დაქვემდებარებაში შემავალმა უწყებებმა - რაიონულმა გამგეობებმა, სსიპ ქონების მართვის 
სააგენტომ და სსიპ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტენდერების 
გზით სულ 3711 ხელშეკრულება დადეს, საიდანაც 1333-ს (36%) მხოლოდ ერთი მონაწილე 
ჰყავდა. საკვლევ პერიოდში მერიის სისტემაში ერთმონაწილიანი ტენდერებით დადებული 
ხელშეკრულებების ღირებულება ამავე პერიოდში დადებული ყველა ხელშეკრულების 
საერთო ღირებულების 20% იყო.
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ტენდერში მონაწილეთა რაოდენობის სიმცირე დაბალ კონკურენციას განაპირობებს და 
ვაჭრობის გზით თანხების დაზოგვის მიზანს ვერ ასრულებს. თბილისის მერიის სისტემის 
ერთმონაწილიანი ტენდერები სწორედ ამაზე მიუთითებს. ამ 1333 ტენდერის საერთო 
სავარაუდო ღირებულება 129 მლნ ლარს აჭარბებდა, მათ სახელშეკრულებო ღირებულებამ კი 
124 მლნ შეადგინა. ამ მაჩვენებლის მიხედვით, ამ შემთხვევაში ფასთაკლების მაჩვენებელმა 
მხოლოდ 4% შეადგინა.

თბილისის მერიის სისტემაში ერთმონაწილიანი
ტენდერების რაოდენობა და ღირებულება 2014-2017

თბილისის მერიის სისტემაში ერთმონაწილიანი
ტენდერების რაოდენობა 2014-2017
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მერიის სისტემაში საკვლევ პერიოდში ერთი მონაწილის მქონე ტენდერების გზით დადებული 
1333 ხელშეკრულებიდან 324 შემთხვევაში (24%) ფასი საერთოდ არ შემცირებულა, 339 
შემთხვევაში (25%) მხოლოდ 0-3%-მდე შემცირდა, 116 შემთხვევაში (8,7%) ფასთაკლების 
მაჩვენებელი 3-5%-მდე იყო, 513 შემთხვევაში (38%) კი ამ მონაცემმა 5%-ს გადააჭარბა.

თბილისის მერიის სისტემაში ერთმონაწილიანი
ტენდერების ღირებულება და ფასდაკლება (%) 2014-2017

ერთმონაწილიან ტენდერებში ფასდაკლების
მაჩვენებელი
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უფრო მეტიც, ერთმონაწილიან ტენდერებს შორის ვხვდებით არაერთ ისეთ შემთხვევას, 
როცა ტენდერის სავარაუდო ღირებულება არათუ შემცირდა, არამედ გაიზარდა და 
სახელშეკრულებო ფასმა სავარაუდო ღირებულებას გადააჭარბა. მერიის სისტემაში ისეთი 
ტენდერების გზით დადებული ხელშეკრულებებიდან, რომლებსაც 1 მონაწილე ჰყავდა, 
ასეთი სულ 41 ტენდერია. ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში ნაჩვენებია ისეთი შემთხვევები, 
სადაც სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით ფასი პროცენტულად ყველაზე მეტად 
გაიზარდა.

შემსყიდველი 
და 

ტენდერის 
ნომერი

შესყიდვის 
კატეგორი

გამოცხ. 
დრო

სავარ. 
ღირებ.

საბოლოო 
ღირებ.

ფასის ცვლ. 
(%)

მიმწოდებელი

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170003653

ავეჯი 04.04.2017 44,017 51,940 -18 შპს აჩისარი

გლდანის 
რაიონის
გამგეობა
SPA150030029

სპორტული 
მომსახურე-
ბები

10.11.2015 9,470 11,175 -18 ნიუ არტ

ჩუღურეთის
რაიონის
გამგეობა
SPA150030648

სპორტული 
მომსახურე-
ბები

17.11.2015 2,583 3,048 -18 შპს კონცეპტი

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

საინჟინრო 
მომსახურე-
ბები

12.07.2017 2,000 2,360 -18

შ.პ.ს. 
სააგენტო 
სერვის ცენტრი 
ტ.გ.მ

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

ავეჯი 19.07.2016 47,960 56,592 -18 შპს აჩისარი

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

სხვადასხვა 
საკვები 
პროდუქტი

17.11.2015 65,955 77,080 -17 ჯი აი სი 
ჯორჯია

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები

08.01.2016 27,758 32,332 -16 ჯანი

ქ. თბილისის
მერია
CNT160000029

საინჟინრო 
მომსახურე-
ბები

09.03.2016 5,000 5,782 -16 შპს მარჩენკო 
+
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შემსყიდველი 
და 

ტენდერის 
ნომერი

შესყიდვის 
კატეგორი

გამოცხ. 
დრო

სავარ. 
ღირებ.

საბოლოო 
ღირებ.

ფასის ცვლ. 
(%)

მიმწოდებელი

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები

01.05.2017 46,070 53,148 -15 ჯეო პარკი

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

შენობის 
დასრულების 
სამუშაოები

14.07.2017 2,004 2,309 -15 სერგი-07

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

საინჟინრო 
მომსახურე-
ბები

25.05.2016 5,080 5,839 -15 საქბინრემ-
პროექტი

გლდანის 
რაიონის
გამგეობა
SPA160010987

სხვადასხვა 
კომერციული 
მომსახურება 
და მასთან 
დაკავშირე-
ბული მომსა-
ხურებები

07.04.2016 4,370 4,921 -13 ნიუ არტ

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

საინჟინრო 
მომსახურე-
ბები

11.07.2017 6,500 7,287 -12 შპს 
მრავალკუთხედი

ისნის 
რაიონის
გამგეობა
NAT170007882

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები

03.05.2017 26,335 29,336 -11 შპს პე-ბე
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თბილისის მერიის სისტემაში ტენდერები 1 მონაწილით ყველაზე ხშირად იმართება შემდეგ 
შესყიდვის კატეგორიებზე:

შესყიდვის კატეგორიები ტენდერების რაოდენობა
მონაწილეთა საშუალო 

რაოდენობა
კონტრაქტების ჯამური 

ღირებულება

საინჟინრო მომსახურებები 211 1.4 3,451,381

მთლიანი ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები

194 2.05 43,219,057

საოფისე მანქანა 83 1.59 601,258

სპორტული მომსახურებები 56 0.8 464,328

სხვადასხვა მომსახურება 64 1.07 5,944,074

სამშენებლო უბნის 
მოსამზადებელი 
სამუშაოები

59 1.98 6,640,487

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 
აქსესუარებ

50 1.33 636,957

სხვადასხვა კომერციული 
მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული 
მომსახურებები

50 1.02 674,398

მეტყევეობისა და 
ტყეკაფვის პროდუქტებ 46 0.94 3,108,566

ავეჯი 32 1.66 873,852
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განსაკუთრებით საყურადღებოა ისეთი შემთხვევები, სადაც ტენდერებში მონაწილეთა 
საშუალო რაოდენობა ახლოსაა 2-თან, თბილისის მერიის სისტემაში გამოცხადებული 
ტენდერების შემთხვევაში კი ამავე კატეგორიებზე ზოგიერთ ტენდერს მხოლოდ 1 მონაწილე 
ჰყავდა. ასეთია, მაგალითად, მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოებისა და სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი 
სამუშაოების სფეროებში გამართული რიგი ტენდერები.

საკვლევ პერიოდში მერიის სისტემაში ტენდერების გზით დადებული იმ 116 ყველაზე 
ძვირადღირებული (500 000 ლარზე მეტი ღირებულების) ხელშეკრულებიდან, სადაც 
ტენდერს 1 მონაწილე ჰყავდა, სატენდერო პირობები 80 შემთხვევაში ტენდერის პოტენციური 
მონაწილისთვის საკვალიფიკაციო/გამოცდილების მოთხოვნებს შეიცავდა.

თბილისის მერიის სისტემაში 500 000 ლარზე მეტი
ღირებულების ერთმონაწილიანი ტენდერები

თავისთავად, სატენდერო დოკუმენტაციაში ამგვარი მოთხოვნის ჩადება პრობლემას არ 
წარმოადგენს (მითუმეტეს, მაღალი ღირებულების შესყიდვის განხორციელებისას), თუკი 
ის გაუმართლებლად არ ზღუდავს ტენდერში პოტენციურად მონაწილე პირთა წრეს. ამავე 
დროს, ასეთი მოთხოვნის დაწესება ტენდერში მონაწილეობისთვის განსაკუთრებულ 
სიფრთხილეს საჭიროებს, რადგან ის დაკავშირებულია შესყიდვის პირობების კონკრეტულ 
მიმწოდებლებზე მორგების რისკებთან.
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კომპანიები, რომლებმაც მეტ ერთმონაწილიან
ტენდერში გაიმარჯვეს

კომპანიები, რომლებმაც მეტი თანხა მიიღეს
ერთმონაწილიან ტენდერში გამარჯვებით
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ქვემოთ წარმოდგენილია ის ყველაზე ძვირადღირებული ტენდერები, რომლებსაც მხოლოდ 
ერთი მონაწილე ჰყავდა.

შემსყიდველი
ნომერი და შესყიდვის 

კატეგორია
მიმწოდებელი  ღირებ.

სამგორის რაიონის 
გამგეობა 

SPA150006220 - 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება

ილი ჯგუფი 5,157,069

ქ. თბილისის მერია

SPA140026395 - მთლიანი ან 
ნაწილობრივი სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები

სამშენებლო კომერციული 
კორპორაცია ხიდი  4,462,000

ქ. თბილისის მერია

SPA150028592 - სხვადასხვა 
სატრანსპორტო 
მოწყობილობა და 
სათადარიგო ნაწილები

შპს თბილისი რეფიერ 
კომპანი 4,397,992

ისნის რაიონის გამგეობა

SPA140027741 - 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება

ნილი 4,272,780

კრწანისის რაიონის 
გამგეობა

SPA140027773 - 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება 

ნილი 3,018,004

ქ. თბილისის მერია
NAT160004057 - ჩამდინარე 
წყლებთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

თბილსერვის ჯგუფი 2,480,063

ქ. თბილისის მერია
SPA150031650 - ჩამდინარე 
წყლებთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

თბილსერვის ჯგუფი 2,196,658
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შემსყიდველი
ნომერი და შესყიდვის 

კატეგორია
მიმწოდებელი  ღირებ.

ქ. თბილისის მერია
SPA140029975 - ჩამდინარე 
წყლებთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

თბილსერვის ჯგუფი 2,000,000

ჩუღურეთის რაიონის 
გამგეობა

SPA140027796 - 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება 

ნილი 1,929,300

ქ. თბილისის მერია

SPA140024905 - მთლიანი ან 
ნაწილობრივი სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები

შპს მგდ 1,842,144

ვაკის რაიონის გამგეობა

SPA140027722 - 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება

ი/მ ნურა მჭედლიძე 1,747,816

ქ. თბილისის მერია

NAT170002848 - სხვადასხვა 
სატრანსპორტო 
მოწყობილობა და 
სათადარიგო ნაწილები

შპს თბილისი რეფიერ 
კომპანი 1,737,737

დიდუბის რაიონის 
გამგეობა

SPA140027813 - 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება 

თარი-08 1,553,777

ჩუღურეთის რაიონის 
გამგეობა

SPA140027795 - 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება

ნილი 1,543,440
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ტენდერებში გამარჯვებული ახალი დაფუძნებული 
კომპანიები

საკვლევ პერიოდში თბილისის მერიის სისტემაში ტენდერის გზით დადებული 3711 
ხელშეკრულებიდან 494 (13%) ტენდერში გამარჯვებულია კომპანია, რომლის დაფუძნებიდან 
ტენდერის გამოცხადებამდე ერთ წელზე ნაკლები დრო იყო გასული. სულ ასეთი 
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ 32,5 მლნ ლარს გადააჭარბა

თბილისის მერიის სისტემაში ტენდერში გამარჯვებული
ახალი დაფუძნებული კომპანიები 2014-2017

განსაკუთრებით საინტერესოა ისეთი შემთხვევები, სადაც ტენდერში გამარჯვებული 
კომპანია ტენდერის გამოცხადების შემდეგაა დაარსებული. საკვლევ პერიოდში მერიის 
სისტემაში ასეთი ტენდერების რაოდენობამ 31 შეადგინა, რომელთა საერთო ღირებულებამ 
4,5 მლნ-ს გადააჭარბა.

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში ნაჩვენებია ყველაზე მაღალი ფასის (100 000 ლარზე მეტი 
ღირებულების) ისეთი ტენდერები, სადაც ახალმა დაფუძნებულმა კომპანიებმა გაიმარჯვეს.
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შემსყიდველი და 
ნომერი

შესყიდვის 
კატეგორია

მიმწოდებლის 
სახელი

საბოლ. ღირებ.ა დაფუძნების დრო

ქ. თბილისის მერია - 
NAT160001341

მეტყევეობისა 
და ტყეკაფვის 
პროდუქტები

შპს  გამწვანება - 
2016 646104

ტენდერის 
გამოცხადებიდან 6 
დღეში

ქ. თბილისის მერია - 
NAT160001337

მეტყევეობისა 
და ტყეკაფვის 
პროდუქტები 

შპს  გამწვანება - 
2016 645912

ტენდერის 
გამოცხადებიდან 6 
დღეში

ქ. თბილისის მერია - 
NAT160001338

მეტყევეობისა 
და ტყეკაფვის 
პროდუქტები

შპს  გამწვანება - 
2016 619160

ტენდერის 
გამოცხადებიდან 6 
დღეში

ქ. თბილისის მერია - 
SPA140023631

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები 

შპს ენკო 459164
ტენდერის 
გამოცხადებიდან 8 
დღეში

ქ. თბილისის მერია - 
NAT160001705

მეტყევეობისა 
და ტყეკაფვის 
პროდუქტები 

შპს  გამწვანება - 
2016 389400

ტენდერის 
გამოცხადებამდე 4 
დღით ადრე

ქ. თბილისის მერია - 
SPA150003724

ტუმბოების, 
სარქველების, 
ონკანებისა 
და ლითონის 
კონტეინერების, 
ასევე, მანქანა 

შპს დაპ 351775
ტენდერის 
გამოცხადებამდე 24 
დღით ადრე
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შემსყიდველი და 
ნომერი

შესყიდვის 
კატეგორია

მიმწოდებლის 
სახელი

საბოლ. ღირებ.ა დაფუძნების დრო

ქ. თბილისის მერია - 
SPA150003385

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები

შპს პრიორიტეტი 188256
ტენდერის 
გამოცხადებამდე 7 
დღით ადრე

ქ. თბილისის მერია - 
SPA150003392

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები

შპს პრიორიტეტი 187262
ტენდერის 
გამოცხადებამდე 7 
დღით ადრე

ქ. თბილისის მერია - 
SPA150003393

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები

შპს პრიორიტეტი 174993
ტენდერის 
გამოცხადებამდე 7 
დღით ადრე

ქ. თბილისის მერია - 
SPA160019255

ტუმბოების, 
სარქველების, 
ონკანებისა 
და ლითონის 
კონტეინერების, 
ასევე, მანქანა 

შპს თბილჯგუფი 154571
ტენდერის 
გამოცხადებიდან 15 
დღეში

ქ. თბილისის მერია - 
SPA150036534

მეტყევეობისა 
და ტყეკაფვის 
პროდუქტები 

შპს დელტა 110200
ტენდერის 
გამოცხადებიდან 18 
დღეში

ქ. თბილისის მერია - 
SPA150036537

მეტყევეობისა 
და ტყეკაფვის 
პროდუქტები

შპს დელტა 101200
ტენდერის 
გამოცხადებიდან 18 
დღეში
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ამათგან განსაკუთრებით საინტერესოა 459 164 ლარის ღირებულების ტენდერი მთლიანი 
ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოების და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების 
სფეროშია გამოცხადებული, სადაც გამარჯვებული შპს “ენკო” ტენდერის გამოცხადებიდან 
8 დღეში დაფუძნდა, ხოლო სატენდერო პირობები ხელშეკრულების ღირებულების 95%-ის 
ავანსის სახით გაცემის შესაძლებლობას ითვალისწინებდა. სხვა

შემთხვევების უმეტესობაში ავანსის გაცემას ხელშეკრულების პირობები არ ითვალისწინებდა.

იმ 494 ტენდერიდან, რომელშიც ახალმა დაფუძნებულმა კომპანიამ გაიმარჯვა, 24 (4,9%) 
შემთხვევაში ხელშეკრულება ვერ შესრულდა.

ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების პოლიტიკური 
კავშირები და შემოწირულობები მმართველი პარტიის 
სასარგებლოდ

2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე თბილისის მერიის სისტემაში ტენდერის 
გზით დადებულ ხელშეკრულებს შორის საყურადღებოა ისეთ კომპანიებთან დადებული 
კონტრაქტებიც, რომლებთან დაკავშირებული პირები (დირექტორები ან მესაკუთრეები) 
მმართველი პარტიის შემომწირველებს შორის გვხვდებიან. ამ პერიოდში მმართველი 
პარტიის 10 შემომწირველის 10 კომპანია 61 ტენდერის გამარჯვებული გახდა, სადაც 
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ 41,8 მლნ ლარს მიაღწია. აღნიშნული პირების 
მიერ[4] “ქართული ოცნების” სასარგებლოდ განხორციელებული 12 შემოწირულობის ჯამმა 
კი 340 600 ლარი შეადგინა.

4 იგულისხმება ისეთი კომპანიები, რომლებმაც თბილისის მერიის სისტემაში გამოცხადებული ტენდერებით 
საკვლევ პერიოდში 100 000 ლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულებები გააფორმეს და მათი ხელმძღვანელები 
(დირექტორები ან მესაკუთრეები) “ქართული ოცნების” შემომწირველები არიან
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შემომწირველი 
და დაკავშირ. 

ტენდერში 
გამარჯვებული 

კომპანია

 მოგებული 
ტენდერების 

ღირებ.

მოგებული 
ტენდერების 

ოდენობა

შემოწირუ-
ლობის 

ოდენობა 

შემოწირუ-
ლობის თარიღი

პარტია

გიორგი 
მარკოიშვილი   25,000 24.08.2017 ქართული ოცნება

ჯეუ გრუპი 19,216,755 13    

თეიმურაზი 
გიორგაძე   30,000 25.04.2014 ქართული ოცნება 

 ნილი 15,435,024 13    

ზურაბ ბურკაძე   20,000 15.12.2016 ქართული ოცნება

    გრანიტი 3,882,852 8    

როინი ლუტიძე   30,000 15.08.2017 ქართული ოცნება

    მადლი 1,269,018 11    

ლუხუმ 
ქართლოსიშვილი   25,000 23.09.2016 ქართული ოცნება

    შპს ერ ტე დე 750,576 3    
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შემომწირველი 
და დაკავშირ. 

ტენდერში 
გამარჯვებული 

კომპანია

 მოგებული 
ტენდერების 

ღირებ.

მოგებული 
ტენდერების 

ოდენობა

შემოწირუ-
ლობის 

ოდენობა 

შემოწირუ-
ლობის თარიღი

პარტია

იოსებ 
მაკრახიძე   50,000 07.09.2016 ქართული ოცნება 

    იბოლია 505,178 1    

კახაბერ 
გამისონია   15,000 10.07.2014 ქართული ოცნება

    შპს ალკანი და      
პარტნიორები 361,144 4    

ვასილ ახრახაძე   60,000 21.05.2014 ქართული ოცნება

    სს 
სადაზღვევო 
კომპანია 
უნისონი

137,107 3    

არჩილ 
მამაცაშვილი   25,600

28.07.2016; 
24.04.2014; 
09.07.2012

ქართული ოცნება

    სს დაზღვევის 
კომპანია ქართუ 114,701 3    

თემურ 
უსტიაშვილი   60,000 07.09.2016 ქართული ოცნება

    შპს “ჯი-თი 
მოტორს” 109,582 2    
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აღსანიშნავია, რომ ამ 61 ტენდერიდან 16-ს მხოლოდ ერთი მონაწილე ჰყავდა.

შეუსრულებელი ხელშეკრულებები

საკვლევ პერიოდში, მერიის სისტემაში დადებული ხელშეკრულებებიდან 81 არ შესრულდა, 
რომელთა საერთო ღირებულებამაც 18,9 მლნ ლარი შეადგინა. ამ მხრივ ყველაზე მეტად 
2015 წელი იყო გამორჩეული. კერძოდ, არ შემდგარი ტენდერების რაოდენობამ 40-ს 
მიაღწია, ხოლო ყველა სხვა წელთან შედარებით, ყველაზე მეტი ღირებულება - 14 მლნ 
ლარი შეადგინა

შეუსრულებელი ტენდერების ღირებულება
და რაოდენობა

გამარტივებული შესყიდვები

2015-2016 წლებში თბილისის მერიამ და მის სისტემაში შემავალმა უწყებებმა გამარტივებული 
შესყიდვის გზით 2646 ხელშეკრულება გააფორმეს. ამ ტიპის შესყიდვების საერთო 
ღირებულებამ სულ 157 მლნ ლარს გადააჭარბა, რაც ამავე პერიოდში მერიის სისტემაში 
სულ (ტენდერების ჩათვლით) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების დაახლოებით 
26%-ს შეადგენს.
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გამარტივებული ხელშეკრულებების სტატისტიკა
წლების მიხედვით

როგორც ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს 2015-2016 წლებში ყველაზე მეტი 
ღირებულებისა და რაოდენობის გამარტივებული შესყიდვა მთავრობის თანხმობის 
საფუძველზე განხორციელდა. შესყიდვის ღირებულებითა და რაოდენობით, რიგით მეორე 
ადგილს კი გადაუდებელი აუცილებლობის მიზნით განხორციელებული გამარტივებული 
შესყიდვები იკავებს.
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რაც შეეხება თბილისის მერიის სისტემაში შემავალ სუბიექტებს, ამ შემთხვევაში ქალაქ 
თბილისის მერიამ ყველაზე მეტი გამარტივებული შესყიდვა გააფორმა. კერძოდ, მერიამ 
140 მლნ-მდე ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვა განახორციელა. სხვა 
უწყებებიდან, ყველაზე მეტჯერ შესყიდვის ეს ტიპი საბურთალოს რაიონის გამგეობამ და 
თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა გამოიყენეს

გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა და 
ღირებულება შესყიდვის საფუძვლების მიხედვით
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შემსყიდველი
კონტრაქტების ჯამური 

ღირებულება
კონტრაქტების რაოდენობა

ქ. თბილისის მერია 139,782,909 1002

საბურთალოს რაიონის გამგეობა 4,245,855 149

თბილისის არქიტექტურის სამსახური 3,481,427 153

დიდგორის რაიონის გამგეობა 2,383,072 139

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 2,314,046 136

დიდუბის რაიონის გამგეობა 1,162,544 104

ისნის რაიონის გამგეობა 838,653 118

ვაკის რაიონის გამგეობა 808,077 121

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა 565,251 169

გლდანის რაიონის გამგეობა 540,680 159

კრწანისის რაიონის გამგეობა 457,885 158

სამგორის რაიონის გამგეობა 432,339 82

ქონების მართვის სააგენტო 313,409 156
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ყველაზე მსხვილი შესყიდვის კატეგორიები

თბილისის მერიამ და მის სისტემაში შემავალმა უწყებება გამარტივებული შესყიდვის გზით 
ყველაზე ხშირად და მეტი ოდენობით მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო მშენებლობის მომსახურება შეიძინეს. 2015-2016 წლებში შესყიდვის ამ 
კატეგორიით 89 მლნ ლარის ღირებულების 237 კონტრაქტი დაიდო.

შესყიდვის კატეგორია კონტრაქტების რაოდენობა  კონტრაქტების ღირებულება 

მთლიანი ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

237    89,131,064

რესტორნებისა და კვების 
საწარმოების მომსახურეობები 157 570,797

საინჟინრო მომსახურებები 116    2,526,029

სამშენებლო და სამოქალაქო 
მშენებლობის მანქანა 105     1,322,003

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი 
კვების საწარმოების მომსახურება 91   1,887,816

სამკაულები, საათები და მონათესავე 
ნივთები 86 67,669

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

84  714,387

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება 
და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

79       2,652,079

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 61 72,441

პერსონალური კომპიუტერების, 
საოფისე აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიოვიზუალური მოწყობილობების 
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 
და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

54 36,769
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ყველაზე მსხვილი მიმწოდებლები

გამარტივებული შესყიდვებით 2015-2016 წლებში თბილისის მერიის სისტემაში ყველაზე 
მსხვილი მიმწოდებელი[5] “ბლექ სი გრუპი” იყო, რომელმაც 14,2 მლნ ღირებულების 8 
კონტრაქტი მიიღო. მეორე ადგილზე ამ მხრივ 12,5 მლნ ღირებულების 9 კონტრაქტით 
“კავკასუს როუდ პროჯექტ” არის.

გამარტივებული შესყიდვების გზით ყველაზე მსხვილ მიმწოდებლებს შორისაა შპს “ენსისიც”, 
რომლის კომპანიის - შპს “ჯი სი”-ს დირექტორის პოსტს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი დავით შავლიაშვილი იკავებს.

5 “ექსკლუზიური უფლებამოსილების” საფუძვლით დადებული ხელშეკრულებების გამოკლებით

მერიის სისტემაში გამარტივებული შესყიდვების 
გზით ყველაზე მსხვილი მიმწოდებლები 2015-2016
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ყველაზე მსხვილი კონტრაქტები

ყველაზე მსხვილი კონტრაქტი[6] გამარტივებული შესყიდვის გზით შპს ალიანსმა 2015 
წლის 25 მარტს გააფორმა. კომპანია საკანალიზაციო მილების სამშენებლო სამუშაოებს 
ახორციელებს. კონტრაქტის მთლიანი ღირეულება კი 8.5 მლნ ლარია.

6 ექსკლუზიური უფლებამოსილების” საფუძვლით დადებული ხელშეკრულებების გამოკლებით

ღირებ (მლნ ლ.) შესყ.  საფუძ. მიმწოდებ.
თარიღი, შესყიდვის 

კატეგორია და ნომერი

      8,5 მთავრობის თანხმობით შ.პ.ს. "ალიანსი"

25.03.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150076572 

      8,1 მთავრობის თანხმობით კავკასუს როუდ პროჯექტ

06.08.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150147037 

      5,1

სახელმწიფოებრივი 
და საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის 
ღონისძიება

ჯეუ გრუპი

18.04.2016 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR160096906 

      4,1 მთავრობის თანხმობით შპს ჯიარჯი

10.02.2016 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR160058055 

      4

სახელმწიფოებრივი 
და საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის 
ღონისძიება

ენსისი

13.10.2016 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR160175703 

     3,67 მთავრობის თანხმობით ბლექ სი გრუპი

26.06.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150122788 

     3,48 მთავრობის თანხმობით ბლექ სი გრუპი

15.05.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150100331
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ღირებ (მლნ ლ.) შესყ.  საფუძ. მიმწოდებ.
თარიღი, შესყიდვის 

კატეგორია და ნომერი

      2,9 მთავრობის თანხმობით შპს ჯიარჯი

23.12.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150222913

      2,9

სახელმწიფოებრივი 
და საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის 
ღონისძიება

მაგთიკომი
30.12.2016 - 
ინტერნეტმომსახურებები 
- CMR170000569

      2,8 მთავრობის თანხმობით საგზაო კომპანია 
"თბილისი"

15.05.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150100322

      2,8 მთავრობის თანხმობით სითი ინსტიტუტი 
საქართველო

15.10.2015 - მომსახურება 
ურბანული დაგეგმარებისა 
და ლანდშაფტური 
არქიტექტურის სფეროში - 
CMR150182835

      2,5 მთავრობის თანხმობით ბლექ სი გრუპი

01.09.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150156081

      2,46 მთავრობის თანხმობით ბლექ სი გრუპი

19.06.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150118296

      2,19 გადაუდებელი 
აუცილებლობით შპს ძამა

04.12.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
-CMR150210117

      2 მთავრობის თანხმობით დაგი
04.06.2015 - შენობის 
დასრულების სამუშაოები - 
CMR150111375
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ღირებ (მლნ ლ.) შესყ.  საფუძ. მიმწოდებ.
თარიღი, შესყიდვის 

კატეგორია და ნომერი

      1,6 მთავრობის თანხმობით შპს ძამა

30.07.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები  
- CMR150143158

      1,6 გადაუდებელი 
აუცილებლობით ზიმო

11.07.2016 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR160134298

      1,6 გადაუდებელი 
აუცილებლობით კავკასუს როუდ პროჯექტ

23.01.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150024012

      1,3 გადაუდებელი 
აუცილებლობით

შპს სამშენებლო- 
საპროექტო ჯგუფი

09.12.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150211796

      1,27

სახელმწიფოებრივი 
და საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის 
ღონისძიება

შპს AWARD

19.04.2016 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR160096934

      1,03 მთავრობის თანხმობით შპს ძამა

22.07.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150141689

      1 მთავრობის თანხმობით ინ-სი

20.11.2015 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 
- CMR150202347
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ახალ დაფუძნებულ კომპანიებთან პირდაპირი გზით 
დადებული ხელშეკრულებები

საინტერესოა გამარტივებული შესყიდვის გზით ისეთ კომპანიებთან დადებული 
ხელშეკრულებები, რომელთა დაფუძნებიდან ხელშეკრულების დადების მომენტში 1 წელზე 
ნაკლები იყო გასული და კონტრაქტის ღირებულება 5 000 ლარს აღემატება.

თბილისის მერიის სისტემაში 2015-2016 წლებში ასეთი სულ 3,4 მლნ ლარის საერთო 
ღირებულების 37 კონტრაქტი დაიდო.

მერიის სისტემაში 2015-2016 წწ. ახალ დაფუძნებულ
კომპანიებთან პირდაპირი გზით დადებული 

ხელშეკრულებების ღირებულება

ცხრილში წარმოდგენილია თბილისის მერიის სისტემაში ახალ დაფუძნებულ კომპანიებთან 
გამარტივებული გზით დადებული ყველაზე ძვირადღირებული (60 000 ლარზე მეტი) 
ხელშეკრულებები:

 ღირებულება 
და ავანსის 

შესაძლებლობა

ხელშეკრ. დადების 
დრო

კომპანია
დაფუძნებიდან 
კონტრაქტის 

დადებამდე დრო

ნომერი და 
შესყიდვის 
კატეგორია

874,400 08.05.2015 შპს ენკო 204 დღე

CMR150097779 
- მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები

703,475
(80% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

28.09.2015 შპს ენკო 347 დღე

CMR150169690 
- მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები 
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 ღირებულება 
და ავანსის 

შესაძლებლობა

ხელშეკრ. დადების 
დრო

კომპანია
დაფუძნებიდან 
კონტრაქტის 

დადებამდე დრო

ნომერი და 
შესყიდვის 
კატეგორია

272,200
(25% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

06.08.2015 შპს ჯი ბი ეს ჯგუფი 205 დღე 

CMR150149191 
- მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები 

212,456
(40% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

09.07.2015 შპს ენკო 266 დღე

CMR150130498 
- მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები 

209,241
(40% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

07.07.2015 შპს ენკო 264 დღე

CMR150130475 
- მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები 

163,186
(40% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

03.07.2015 შპს ენკო 260 დღე

CMR150127103 
- სამშენებლო 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის 
მანქანა 

103,787 24.06.2015 შპს მელსანი 239 დღე

CMR150120399 
- მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო 
მშენებლობის 
სამუშაოები 

102,000
(100% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

21.12.2016 შპს მანუფაქტურა 251 დღე
CMR160218022 
- სტრუქტურული 
მასალები 
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 ღირებულება 
და ავანსის 

შესაძლებლობა

ხელშეკრ. დადების 
დრო

კომპანია
დაფუძნებიდან 
კონტრაქტის 

დადებამდე დრო

ნომერი და 
შესყიდვის 
კატეგორია

73,000 
(100% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

16.12.2016 შპს სონატა 14 დღე

CMR160217929 
- სხვადასხვა 
კომერციული 
მომსახურება 
და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

66,250 
(100% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

16.12.2016 ი.მ მირიან 
ხუხუნაიშვილი 256 დღე

CMR160217916 
- სხვადასხვა 
კომერციული 
მომსახურება 
და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

61,110 
(100% ავანსის 
გაცემის 
შესაძლებლობა)

19.12.2016 შპს კონსონანს 
პროდაქშენ 248 დღე

CMR160217944 
- სხვადასხვა 
კომერციული 
მომსახურება 
და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

ამათგან, განსაკუთრებით საინტერესოა ის შემთხვევები, სადაც ხელშეკრულების პირობები 
ავანსის გაცემის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. ზოგიერთ შემთხვევაში გასაცემი ავანსის 
ოდენობა ხელშეკრულების ღირებულების 100%-საც კი აღწევს. ამ მხრივ საინტერესოა 
როგორც შემსყიდველის მოტივაცია, ხელშეკრულების ღირებულების 100%-ის ავანსად 
გაცემის შესაძლებლობა გაითვალისწინოს, ასევე მიმწოდებლის შერჩევის კრიტერიუმებიც.

მომდევნო ცხრილში ნაჩვენებია ის ხელშეკრულებები, რომლებიც კომპანიის 
რეგისტრაციიდან ყველაზე მალე დაიდო. ამათგან განსაკუთრებით საინტერესოა შპს “მათე 
სტარი 777”-თან თბილისის მერიის მიერ გაფორმებული კონტრაქტი, რომელიც თბილისში 
13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებული უბნების გაწმენდა-გასუფთავების და 
შემოტანილი მასის გატანის სამუშაოების შესყიდვას ისახავდა მიზნად. მისი ღირებულება 
12,640 ლარია, თუმცა საინტერესო ის ფაქტია, რომ აღნიშნული კონტრაქტი კომპანიის 
დაარსებამდე 6 დღით ადრე თარიღდება.
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გამარტივებული შესყიდვის გზით დადებული შეუსრულებელი 
ხელშეკრულებები

2015-2016 წლებში მერიის სისტემაში გამარტივებული გზით დადებული ხელშეკრულებებიდან 
12 არ შესრულდა, რომელთა საერთო ღირებულებამ 3,2 მლნ ლარს გადააჭარბა.

 ღირებ. ხელშეკრ. თარიღი კომპანია
დაფუძნებიდან 
კონტრაქტის 

დადებამდე დრო

ნომერი და 
შესყიდვის 
კატეგორია

12,640 19.06.2015 შპს "მათე სტარი 
777“

-6 დღე (კონტრაქტი 
თარიღდება 
6 დღით ადრე, 
ვიდრე კომპანია 
დაფუძნდებოდა)

CMR150127096 
- სამშენებლო 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის 
მანქანა 

6,300 19.06.2015 ანზორ ხაჟომია

1 დღე (კონტრაქტი 
დაიდო ინდმეწარმის 
რეგისტრირების 
შემდეგ დღეს)

 CMR150122708 
- სამშენებლო 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის 
მანქანა

14,180 03.07.2015 შპს თემო 72

3 დღე (ხელშეკრულება 
დაიდო კომპანიის 
რეგისტრირებიდან 3 
დღეში)

CMR150127678 
- სამშენებლო 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის 
მანქანა 

9,940 10.07.2015 შპს თემო 72

10 დღე 
(ხელშეკრულება 
დაიდო კომპანიის 
რეგისტრირებიდან 10 
დღეში)

CMR150133433 
- სამშენებლო 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის 
მანქანა

                                         
73,000 16.12.2016 შპს სონატა

14 დღე 
(ხელშეკრულება 
დაიდო კომპანიის 
რეგისტრირებიდან 2 
კვირაში)

CMR160217929 
- სხვადასხვა 
კომერციული 
მომსახურება 
და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 
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წარმოდგენილი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტად საინტერესოა “საგზაო კომპანია 
თბილისთან” და შპს “ჯი ბი ეს ჯგუფთან” დადებული ხელშეკრულებები. პირველ შემთხვევაში 
კონტრაქტის პირობები ხელშეკრულების ღირებულების 60%-ის ავანსად გაცემის 
შესაძლებლობას ითვალისწინებდა, თუმცა ის მაინც არ შესრულდა.

მეორე შემთხვევაში კომპანიას ისე გაუფორმდა 272 200 ლარის ღირებულების 
ხელშეკრულება (თანხის 25%-ის ავანსად მიღების შესაძლებლობით), რომ სახელმწიფო 
შესყიდვებში მონაწილეობის გამოცდილება საერთოდ არ ჰქონდა. შესაბამისად, გაუგებარია 
საიდან ან რა პრინციპით შეარჩია ისნის რაიონის გამგეობამ კომპანია, რომელსაც 
არცერთ ტენდერში მონაწილეობა მიღებული არ ჰქონდა. შპს “ჯი ბი ეს ჯგუფს” ასევე არ 
ჰქონდა გამარტივებული შესყიდვით შესრულებული რაიმე დაკვეთა - ისნის რაიონის 
გამგეობასთან დადებული ხელშეკრულება კომპანიისთვის ერთადერთი იყო სახელმწიფო 
შესყიდვებში მონაწილეობის თვალსაზრისით. საექსპერტო დასკვნის დაგვიანებისა და 
მოსახლეობის სხვა ტერიტორიაზე გაყვანის შეფერხების გამო კომპანიამ დროულად 
ვერ დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები, რის გამოც, ამ პერიოდში გასამაგრებელი 
შენობის მდგომარეობა დამძიმდა და ჩამონგრევის საფრთხის გამო ქვეკონტრაქტორებმა 
კომპანიას უარი უთხრეს სამუშაოების განხორციელებაზე. ამ მიზეზით, ეს ხელშეკრულება 
არ შესრულდა.

შემსყიდველი მიმწოდებელი
ნომერი და შესყიდვის 

კატეგორია
კონტრაქტის 
ღირებულება

თბილისის მერია საგზაო კომპანია 
"თბილისი"

CMR150100322 - მთლიანი 
ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები 
და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 

2,817,447 (ხელშეკრულებით 
შესაძლებელია 60% ავანსის 
გაცემა)

ისნის რაიონის გამგეობა შპს ჯი ბი ეს ჯგუფი

CMR150149191 მთლიანი ან 
ნაწილობრივი სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები

272,200  (ხელშეკრულებით 
შესაძლებელია 25% ავანსის 
გაცემა)

თბილისის მერია მადლი

CMR150135041 
სამშენებლო და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
მანქანა 

96,000

საბურთალოს რაიონის 
გამგეობა შპს  გია კონსტრაქშენ

CMR150120404 მთლიანი ან 
ნაწილობრივი სამშენებლო 
სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

60,000  (ხელშეკრულებით 
შესაძლებელია 20% ავანსის 
გაცემა)

ვაკის რაიონის გამგეობა საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო

CMR150061643 
პროგრამული 
უზრუნველყოფის 
შემუშავება და 
საკონსულტაციო 
მომსახურებები

5,920 
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იმ კომპანიების პოლიტიკური კავშირები და 
შემოწირულობები მმართველი პარტიის სასარგებლოდ, 
რომლებთანაც გამარტივებული გზით ხელშეკრულებები 
დაიდო

იმ კომპანიებიდან, რომლებმაც საკვლევ პერიოდში თბილისის მერიასთან გამარტივებული 
გზით გააფორმეს ხელშეკრულებები, განსაკუთრებით საინტერესოა ისეთი შემთხვევები, 
სადაც კომპანიების ხელმძღვანელები (დირექტორი, მესაკუთრე ან პარტნიორი) მმართველი 
პარტიის შემომწირველები არიან. 2015-2016 წლებში ქართული ოცნების 5 შემომწირველის 
5 კომპანიასთან[7] 10,2 მლნ ლარის საერთო ღირებულების 32 ხელშეკრულება გაფორმდა. 
ამ პირების მიერ განხორციელებული 6 შემოწირულობის ჯამურმა ოდენობამ 177 000 ლარი 
შეადგინა.

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია შემომწირველებისა 
და მათი კომპანიების მიერ თბილისის მერიის სისტემაში გამარტივებული გზით დადებული 
ხელშეკრულებების შესახებ.

7 იგულისხმება ისეთი კომპანიები, რომლებმაც თბილისის მერიის სისტემაში საკვლევ პერიოდში გამარტივებული 
გზით 100 000 ლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულებები გააფორმეს და მათი ხელმძღვანელები (დირექტორები 
ან მესაკუთრეები) “ქართული ოცნების” შემომწირველები არიან

შემომწირველი 
და დაკავშ. 
კომპანია

გამარტ. გზით 
დადებული 

კონტრ. 
ღირებულება

კონტრ. რაოდ.
შემოწირ. 
ოდენობა

შემოწირ. 
თარიღი

პარტია

გიორგი 
მარკოიშვილი 25 000 24.08.2017 ქართული ოცნება 

 ჯეუ გრუპი 6,275,721 4    

როინი ლუტიძე 30 000¢ 15.08.2017 ქართული ოცნება 

     მადლი 2,268,742 25    

ზვიად თოიძე 50 000¢ 19.10.2016 ქართული ოცნება

     ინ-სი 1,005,710 1    

ზურაბ ბურკაძე 20 000¢ 15.12.2016 ქართული ოცნება

     გრანიტი 514,371 1    

კახაბერ 
კაპანაძე 52000 2017-08-30; 

2016-08-12 ქართული ოცნება

     შპს ელკო 118,627 1    
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