დანართი XVI
საჯარო შესყიდვები

________________
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დანართი XVI-A
მონეტარული ზღვრები
1. ამ შეთანხმების 142-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მონეტარული ზღვრები
ორივე მხარისთვის არის:
(a) 130 000 ევრო ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ დადებული საქონლის
მიწოდების და მომსახურების საჯარო ხელშეკრულებებისათვის, გარდა საჯარო
სამუშაოების, საჯარო მიწოდების და საჯარო მომსახურების კონტრაქტების დასადებად
გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების კოორდინაციის შესახებ 2004 წლის 31
მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივის მე-7 მუხლის „b“
პუნქტის მესამე აბზაცისა;
(b) 200 000 ევრო იმ საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების საჯარო
ხელშეკრულებებისათვის, რომლებსაც არ ფარავს „a“ პუნქტი;
(c) 5 000 000 ევრო საჯარო სამუშაოების ხელშეკრულებებისა და კონცესიების შემთხვევაში;
(d) 5 000 000 ევრო კომუნალური მომსახურების სექტორში სამუშაოების ხელშეკრულებების
შემთხვევაში;
(e) 400 000 ევრო კომუნალური მომსახურების სექტორში საქონლის მიწოდებისა და
მომსახურების ხელშეკრულებების შემთხვევაში.
2. პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მონეტარული ზღვრები უნდა გადაისინჯოს, რათა
ასახოს ზღვრები, რომლებიც გამოიყენება 2013 წლის 13 დეკემბრის კომისიის (EU) No
1336/2013 რეგულაციით, რომელსაც ცვლილება შეაქვს ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2004/17/EC, 2004/18/EC და 2009/81/EC დირექტივებში და რომელიც ეხება კონტრაქტის
დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურებისთვის ზღვრების გამოყენებას ამ
შეთანხმების ძალაში შესვლის მომენტისათვის.
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დანართი XVI-B
ინსტიტუციური რეფორმის, დაახლოების და ბაზარზე
დაშვების საორიენტაციო განრიგი
ეტაპი

1

ამ შეთანხმების 143-ე
მუხლის მე-2 პუნქტის
და 144-ე მუხლის
იმპლემენტაცია

საორიენტაციო
ვადები

საქართველოს მიერ
ევროკავშირისთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება

ევროკავშირის მიერ
საქართველოსთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება

შეთანხმების
ძალაში
შესვლიდან 3
წელი

საქონლის შესყიდვა
ცენტრალური
ხელისუფლების
ორგანოების მიერ

საქონლის შესყიდვა
ცენტრალური
ხელისუფლების
ორგანოების მიერ

ამ შეთანხმების 145-ე
გათვალისწინებული
რეფორმის სტრატეგიის
შეთანხმება.
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ეტაპი

2

ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2004/18/EC
დირექტივის და საბჭოს
89/665/EEC დირექტივის
ძირითად ელემენტებთან
დაახლოება და
იმპლემენტაცია

საორიენტაციო
ვადები

საქართველოს მიერ
ევროკავშირისთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება

ევროკავშირის მიერ
საქართველოსთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება

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
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წინამდებარე
შეთანხმების
დანართები
XVI-C და
XVI-D

ეტაპი

3

ევროპარლამენტის და
საბჭოს 2004/17/EC
დირექტივის და საბჭოს
92 /13/EEC
დირექტივის ძირითად
ელემენტებთან
დაახლოება და
იმპლემენტაცია

საორიენტაციო
ვადები

საქართველოს მიერ
ევროკავშირისთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება

ევროკავშირის მიერ
საქართველოსთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება

შეთანხმების
ძალაში
შესვლიდან 6
წელი

Mსაქონლის შესყიდვა
კომუნალური
მომსახურების
სექტორში მოქმედი
ყველა შემსყიდველი
ორგანიზაციისთვის

საქონლის შესყიდვა
ყველა
შემსყიდველი
ორგანიზაციისთვის
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შეთანხმების
დანართები
XVI-E და
XVI-F

ეტაპი

საორიენტაციო
ვადები

საქართველოს მიერ
ევროკავშირისთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება

ევროკავშირის მიერ
საქართველოსთვის
ბაზარზე დაშვების
მინიჭება
მომსახურების და
სამუშაოს შესყიდვა
და კონცესიის
განხორციელება
ყველა
შემსყიდველი
ორგანიზაციისთვის
მომსახურების და
სამუშაოს შესყიდვა
კომუნალური
მომსახურების
სფეროში მოქმედი
ყველა
შემსყიდველი
ორგანიზაციისთვის

4

2004/18/EC დირექტივის
სხვა ელემენტებთან
დაახლოება და
იმპლემენტაცია

შეთანხმების
ძალაში
შესვლიდან 7
წელი

Mმომსახურების და
სამუშაოს შესყიდვა და
კონცესიის
განხორციელება ყველა
შემსყიდველი
ორგანიზაციიsთვის

5

2004/17/EC დირექტივის
სხვა ელემენტებთან
დაახლოება და
იმპლემენტაცია

შეთანხმების
ძალაში
შესვლიდან 8
წელი

მომსახურების და
სამუშაოს შესყიდვა
კომუნალური
მომსახურების სფეროში
მოქმედი ყველა
შემსყიდველი
ორგანიზაციისთვის

________________
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შეთანხმების
დანართები
XVI-G, XVIH და
XVI-I

შეთანხმების
დანართები
XVI-J და
XVI-K

დანართი XVI-C
ევროპარლამეტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივის ძირითადი ელემენტები 1
(ეტაპი 2)
კარი I
განმარტებები და ძირითადი პრინციპები
მუხლი1
მუხლი 2
მუხლი 3

განმარტებები (პუნქტები: 1, 2, 8, 9, 11(a), 11 (b) და 11 (d), 12, 13, 14 და 15)
ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენის პრინციპები
სპეციალური ან ექსკლუზიური უფლების მინიჭება: არადისკრიმინაციულობა

კარი II
წესები საჯარო ხელშეკრულებების შესახებ
თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 4
მუხლი 6

ეკონომიკური ოპერატორები
კონფიდენციალურობა

თავი II
მოქმედების სფერო

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივა საჯარო
სამუშაოების, საჯარო მიწოდების და საჯარო მომსახურების კონტრაქტების დასადებად
გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების კოორდინაციის შესახებ.
1
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ნაწილი 1 - ზღვრები
მუხლი 8
მუხლი 9

ხელშეკრულებები, რომლებიც 50%-ზე მეტით სუბსიდირებულია შემსყიდველი
ორგანოების მიერ
საჯარო ხელშეკრულებების, ჩარჩო ხელშეკრულებებისა და დინამიური შესყიდვის
სისტემის სავარაუდო ღირებულების გამოთვლის მეთოდები

ნაწილი 2 - განსაკუთრებული სიტუაციები
მუხლი 10

თავდაცვასთან დაკავშირებული შესყიდვები

ნაწილი 3 - გამონაკლისი ხელშეკრულებები
მუხლი 12 ხელშეკრულებები წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და საფოსტო მომსახურების
სფეროში (მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 2004/17/EC დირექტივის ძირითადი
ელემენტები იქნება დაახლოებული)
მუხლი 13 განსაკუთრებული გამონაკლისები ტელეკომუნიკაციების სფეროში
მუხლი 14 საიდუმლო ხელშეკრულებები და ხელშეკრულებები, რომლებიც მოითხოვენ
უსაფრთხოების სპეციალურ ზომებს
მუხლი 15 საერთაშორისო წესების შესაბამისად დადებული ხელშეკრულებები
მუხლი 16 განსაკუთრებული გამონაკლისები
მუხლი 18 ექსკლუზიური უფლების საფუძველზე დადებული მომსახურების
ხელშეკრულებები
ნაწილი 4 - სპეციალური ზომები
მუხლი 19 - დათქმა ხელშეკრულებაზე
თავი III
მომსახურების საჯარო ხელშეკრულების მომზადება
მუხლი 20 II A დანართში ჩამოთვლილი მომსახურების ხელშეკრულებები
მუხლი 21 II B დანართში ჩამოთვლილი მომსახურების ხელშეკრულებები
მუხლი 22 II A დანართში ჩამოთვლილი მომსახურების და II B დანართში ჩამოთვლილი
მომსახურების მომცველი შერეული ხელშეკრულებები
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თავი IV
სპეციალური წესები, რომლებიც არეგულირებენ დეტალებს და ხელშეკრულების დოკუმენტებს
მუხლი 23
ტექნიკური დეტალები
მუხლი 24
ვარიანტები
მუხლი 25
ქვეკონტრაქტი
მუხლი 26
ხელშეკრულების შესრულების პირობები
მუხლი 27 გადასახადებთან, გარემოს დაცვასთან, დასაქმებულთა დაცვის უზრუნველყოფასთან
და სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული ვალდებულებები
თავი V
პროცედურები
მუხლი 28 ღია, შეზღუდული და შეთანხმებული პრცედურების და კონკურენტული
დიალოგის გამოყენება
მუხლი 30 შემთხვევები, რომლებიც ასაბუთებენ შეთანხმებული პროცედურის გამოყენებას
ხელშეკრულების დადების თაობაზე წინასწარი შეტყობინებით
მუხლი 31 შემთხვევები, რომლებიც ასაბუთებენ შეთანხმებული პროცედურის გამოყენებას
ხელშეკრულების დადების თაობაზე შეტყობინების გარეშე

თავი VI
წესები ინფორმაციის გავრცელებასა და გამჭირვალობის შესახებ
ნაწილი 1 - შეტყობინების გამოქვეყნება
მუხლი 35 შეტყობინებები: პირველი პუნქტი შესაბამისი შესწორებების გათვალისწინებით
(mutatis mutandis); მე-2 პუნქტი; მე-4 პუნქტის პირველი, მე-3 და მე-4 ქვეპუნქტები
მუხლი 36
შეტყობინების გამოქვეყნების ფორმა და წესი: პირველი პუნქტი; მე-7 პუნქტი
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ნაწილი 2 - ვადები
მუხლი 38 ტენდერში მონაწილეობაზე მოწვევის მიღებისა და ტენდერში მონაწილეობის
ვადები
მუხლი 39 ღია პროცედურები: დეტალები, დამატებითი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია
ნაწილი 3 - ინფორმაციის შინაარსი და გავრცელების საშუალებები
მუხლი 40 მოწვევა სატენდერო წინადადების წარსადგენად, დიალოგში მონაწილეობისთვის ან
მოლაპარაკებისთვის
მუხლი 41 კანდიდატების და ტენდერში მონაწილეების ინფორმირება
ნაწილი 4 - კომუნიკაცია
მუხლი 42 კომუნიკაციისათვის გამოსაყენებელი წესები
თავი VII
პროცედურის ჩატარება
ნაწილი 1 - ზოგადი დებულებები
მუხლი 44
შესაბამისობის დადგენა, მონაწილეების არჩევა და ხელშეკრულების დასადებად
გამარჯვებულის გამოვლენა
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ნაწილი 2 - თვისობრივი არჩევის კრიტერიუმები
მუხლი 45
მუხლი 46
მუხლი 47
მუხლი 48
მუხლი 49
მუხლი 50
მუხლი 51

კანდიდატის ან ტენდერში მონაწილის პირადი მდგომარეობა
შესაბამისობა პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისთვის
ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობა
ტექნიკური და/ან პროფესიული შესაძლებლობა
თვისობრიობის უზრუნველყოფის სტანდარტები
გარემოსდაცვითი მართვის სტანდარტები
დამატებითი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია

ნაწილი 3 - ხელშეკრულების დადება
მუხლი 53 ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები
მუხლი 55 ტენდერში უჩვეულოდ დაბალი ფასი

2004/18/EC დირექტივის დანართები:
დანართი I

საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელიც მითითებულია პირველი მუხლის მე-2
პუნქტის „b“ ქვეპუნქტში

დანართი II მომსახურება, რომელიც მითითებულია პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის “d”
ქვეპუნქტში
დანართი II A
დანართი II B
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დანართი V

შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ თავდაცვის სფეროში შესასყიდი საქონლის
ჩამონათვალი, რომელიც მითითებულია მე-7 მუხლში

დანართი VI

ცალკეული ტექნიკური დეტალების განმარტება

დანართი VII

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შეტყობინება

დანართი VII A ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს საჯარო ხელშეკრულების შესახებ
შეტყობინება
დანართი X

მოთხოვნები ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობაზე, პროექტის კონკურსში
მონაწილეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები და გეგმები და პროექტები

________________
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დანართი XVI-D
საბჭოს 89/665/EEC დირექტივის ძირითადი ელემენტები 1
რომელიც ჩასწორებულ იქნა 2007 წლის 11 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს
2007/66/EC დირექტივით 2
(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 2(b) მუხლის 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

________________

1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 89/665/EEC დირექტივა საქონლის მიწოდების და საჯარო
სამუშაოების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების
გამოყენების შესახებ კანონების, რეგულაციების და ადმინისტრაციული დებულებების
კოორდინაციის თაობაზე
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
გაუმჯობესების თაობაზე.
1
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დანართი XVI-E
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/17/EC დირექტივის ძირითადი ელემენტები1
(ეტაპი 3)
კარი I
ხელშეკრულებებისა და პროექტის კონკურსებთან დაკავშირებული ზოგადი დებულებები
თავი I
ძირითადი ცნებები
მუხლი 1
განმარტებები (მე-2, მე-7, მე-9, მე-11, მე-12 და მე-13 პუნქტები)
თავი II
იმ საქმიანობის და ორგანიზაციების განმარტება, რომელსაც მოიცავს ეს დირექტივა
ნაწილი 1 - ორგანიზაციები
მუხლი 2

შემსყიდველი ორგანიზაციები

ნაწილი 2 - საქმიანობა
მუხლი 3
მუხლი 4
მუხლი 5
მუხლი 6
მუხლი 7
მუხლი 9

გაზი, გათბობა და ელექტროენერგია
წყალი
სატრანსპორტო მომსახურება
საფოსტო მომსახურება
ნავთობის, გაზის, ქვანახშირის ან სხვა მყარი საწვავის მოძიება ან მოპოვება, ასევე
პორტები და აეროპორტები
ხელშეკრულებები, რომლებიც ფარავს რამდენიმე საქმიანობას

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/17/EC დირექტივა წყლის,
ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორში მოქმედი ორგანიზაციების
მიერ შესყიდვების პროცედურების კოორდინაციის შესახებ.

1
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თავი III
ზოგადი პრინციპები
მუხლი 10

ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენის პრინციპი

კარი II
ხელშეკრულებისთვის გამოსაყენებელი წესები
თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 11 ეკონომიკური ოპერატორები
მუხლი 13 კონფიდენციალურობა
თავი II
ზღვრები და გამონაკლისი დებულებები
ნაწილი 1 - ზღვრები
მუხლი 16 ხელშეკრულების ზღვრები
მუხლი 17 ხელშეკრულების, ჩარჩო ხელშეკრულების და დინამიური სისტემის სავარაუდო
ღირებულების გამოთვლის მეთოდები
ნაწილი 2 - ხელშეკრულებები, კონცესიები და განსაკუთრებულ რეჯიმს დაქვემდებარებული
ხელშეკრულებები
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ქვენაწილი 2 – გამონაკლისები, რომლებიც ვრცელდება ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციაზე და
ყველა ტიპის ხელშეკრულებაზე
მუხლი 19 შემდგომი გაყიდვის ან მესამე პირზე იჯარით გაცემის მიზნით დადებული
ხელშეკრულებები
მუხლი 20 ამ დირექტივით გათვალისწინებული საქმიანობის მიზნებისაგან განსხვავებული
მიზნით დადებული ხელშეკრულება ან მესამე ქვეყანაში ამ საქმიანობის
განხორციელების მიზნით დადებული ხელშეკრულება: პუნქტი 1
მუხლი 21
საიდუმლო ან განსაკუთრებული დაცვის ზომების საჭიროების ხელშეკრულებები
მუხლი 22
საერთაშორისო წესების გათვალისწინებით დადებული ხელშეკრულებები
მუხლი 23 აფილირებულ საწარმოსთან, ერთობლივ საწარმოსთან ან ერთობლივი საწარმოს
მონაწილე შემსყიდველ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების დადება
ქვენაწილი 3 – გამონაკლისები ყველა შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, მხოლოდ
მომსახურების ხელშეკრულებებზე
მუხლი 24 ამ დირექტივის მოქმედების სფეროდან ზოგიერთ გამონაკლის მომსახურებასთან
დაკავშირებული ხელშეკრულებები
მუხლი 25 ექსკლუზიური უფლებების საფუძველზე დადებული მომსახურების
ხელშეკრულებები
ქვენაწილი 4 – გამონაკლისები, რომელბიც ეხება მხოლოდ ზოგიერთ შემსყიდველ
ორგანიზაციას
მუხლი 26 ზოგიერთი შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დადებული ხელშეკრულება, წყლის
შესყიდვისთვის და ელექტროენერგიის წარმოებისთვის ელექტროენერგიისა და
საწვავის შესყიდვისთვის
თავი III
მომსახურების ხელშეკრულებებისთვის გამოსაყენებელი წესები
მუხლი 31
XVII A დანართში ჩამოთვლილი მომსახურების ხელშეკრულებები
მუხლი 32
XVII B დანართში ჩამოთვლილი მომსახურების ხელშეკრულებები
მუხლი 33 XVII A დანართში და XVII B დანართში ჩამოთვლილი შერეული მომსახურების
ხელშეკრულებები
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თავი IV
სპეციალური წესები, რომლებიც არეგულირებენ დეტალებსა და ხელშეკრულების
დოკუმენტებს
მუხლი 34
ტექნიკური დეტალები
მუხლი 35
ტექნიკური დეტალების კომუნიკაცია
მუხლი 36
ვარიანტები
მუხლი 37
ქვეკონტრაქტები
მუხლი 39 გადასახადებთან, გარემოს დაცვასთან, დასაქმებულთა დაცვის უზრუნველყოფასთან
და სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული ვალდებულებები
თავი V
პროცედურები
მუხლი 40

(მე-3 პუნქტის „i“ და „l“ ქვეპუნქტების გარდა) ღია, შეზღუდული და
მოლაპარაკებების პროცედურების გამოყენება

თავი VI
გამოქვეყნების და გამჭირვალობის წესები
ნაწილი 1 –შეტყობინების გამოქვეყნება
მუხლი 41 პერიოდული საორიენტაციო შეტყობინებები და კვალიფიკაციის სისტემის
არსებობის შესახებ შეტყობინებები
მუხლი 42 შეტყობინება, რომელიც გამოიყენება კონკურენციის შექმნის საშუალებად. პირველი
და მე-3 პუნქტები
მუხლი 43 შეტყობინება ხელშეკრულების დადების თაობაზე (გარდა პირველი პუნქტის მე-2 და
მე-3 ქვეპუნქტებისა)
მუხლი 44 შეტყობინების გამოქვეყნების ფორმა და წესი (მე-2 პუნქტის პირველი ქვეპუნქტის და
მე-4, მე-5 და მე-7 პუნქტების გარდა)
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ნაწილი 2 – ვადები
მუხლი 45
ტენდერში მონაწილეობაზე მოწვევის მიღების და ტენდერში მონაწილეობის
ვადები
მუხლი 46
ღია პროცედურები: დეტალები, დამატებითი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია
მუხლი 47 მოწვევა სატენდერო წინადადების წარსადგენად ან მოლაპარაკებაში მონაწილეობის
მისაღებად
ნაწილი 3 - კომუნიკაცია და ინფორმაცია
მუხლი 48
კომუნიკაციისათვის გამოსაყენებელი წესები
მუხლი 49 ინფორმაცია განმცხადებლების კვალიფიკაციის, კანდიდატების და ტენდერში
მონაწილეების შესახებ
თავი VII
პროცედურის ჩატარება
მუხლი 51

ზოგადი დებულებები

ნაწილი 1 - კვალიფიკაცია და თვისობრივი შერჩევა
მუხლი 52 ადმინისტრაციული, ტექნიკური ან ფინანსური მდგომარეობის და
სერთიფიკატების, შემოწმების შედეგების და მტკიცებულებების ორმხრივი აღიარება
მუხლი 54
თვისობრივი შერჩევის კრიტერიუმები
ნაწილი 2 - ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენა
მუხლი 55 ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები
მუხლი 57 უჩვეულოდ დაბალი ფასი ტენდერში
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2004/17/EC დირექტივის დანართები
დანართი XIII

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შეტყობინება ხელშეკრულების
თაობაზე:

A. ღია პროცედურები
B. შეზღუდული პროცედურები
C. შეთანხმებული პროცედურები
დანართი XIV

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შეტყობინება კვალიფიკაციის
სისტემის არსებობის შესახებ

დანართი XV A

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს პერიოდული საორიენტაციო
შეტყობინება

დანართი XV B

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს შეტყობინება მყიდველის
პროფილის შესახებ, რომელიც არ იქნა გამოყენებული კონკურენციის შექმნის
საშუალებად პერიოდული საორიენტაციო შეტყობინების გამოქვეყნებისას.

დანართი XVI

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა მოიცავდეს ხელშეკრულების დადების შესახებ
ხელშეკრულება

დანართი XVII A 31-ე მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება
დანართი XVII B 32-ე მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება
დანართი XX

გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული დეტალები

დანართი XXI

ზოგიერთი ტექნიკური დეტალის განმარტება

დანართი XXIII

შრომის საერთაშორისო კანონმდებლობის დებულებები 59-ე მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად

დანართი XXIV

მოთხოვნები ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობისათვის, პროექტის
კონკურსში მონაწილეობისთვის, საკვალიფიკაციო განაცხადებისთვის და
გეგმებისა და პროექტებისთვის

________________
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დანართი XVI-F
საბჭოს 92/13/EEC დირექტივის ძირითადი ელემენტები 1
რომელიც ჩასწორებულ იქნა ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივით 2
(ეტაპი 3)
მუხლი1
მუხლი 2
მუხლი 2a
მუხლი 2b
მუხლი 2c
მუხლი 2d

მუხლი2e
მუხლი 2f

დავების განხილვის მოქმედების სფერო და ხელმისაწვდომობა
დავების განხილვის პროცედურასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
უმოქმედობის პერიოდი
გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან
2b მუხლის 1-ლი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტი
გასაჩივრების ვადები
ძალადაკარგულად ცნობა
პირველი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტი
მე-2 და მე-3 პუნქტები
ამ დირექტივის დარღვევა და ალტერნატიული სანქციები
ვადები

________________

1992 წლის 25 თებერვლის საბჭოს 92/13/EEC დირექტივა წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა
და ტელეკომუნიკაციების სექტორში მოქმედი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების
პროცედურებში ევროკავშირის წესების გამოყენების თაობაზე კანონების, რეგულაციებისა და
ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინირების შესახებ
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
გაუმჯობესების თაობაზე.
1
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დანართი XVI-G
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივის სხვა არასავალდებულო ელემენტები 1
(ეტაპი 4)
F
ამ დანართში მოცემული 2004/18/EC დირექტივის ელემენტები არ არის სავალდებულო, მაგრამ
რეკომენდირებულია დაახლოებისთვის. საქართველოს შეუძლია განახორციელოს ამ
ელემენტების დაახლოება XVI-B დანართში მოცემულ ვადებში
კარი I
განმარტებები და ზოგადი პრინციპები
მუხლი 1

განმარტებები (მე-5, მე-6, მე-7, მე-10 და 11(c) პუნქტები)

კარი II
საჯარო ხელშეკრულებების წესები
თავი II
მოქმედების სფერო
ნაწილი 2 - განსაკუთრებული სიტუაციები
მუხლი 11 ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოების მიერ დადებული საჯარო
ხელშეკრულებები და ჩარჩო ხელშეკრულებები

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივა საჯარო
სამუშაოების, საჯარო მიწოდების და საჯარო მომსახურების კონტრაქტების დასადებად
გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების კოორდინაციის შესახებ.

1
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ნაწილი 4 - სპეციალური ზომები
მუხლი19 დათქმა ხელშეკრულებაზე
თავი V
პროცედურები
მუხლი 29 კონკურენტული დიალოგი
მუხლი 32 ჩარჩო ხელშეკრულება
მუხლი 33 დინამიური შესყიდვის სისტემა
მუხლი 34 საჯარო სამუშაოების ხელშეკრულება: განსაკუთრებული წესები სუბსიდირებული
საცხოვრებლების მშენებლობის სქემებზე
თავი VI
ინფორმაციის გავრცელების და გამჭირვალობის წესები
ნაწილი 1 - შეტყობინების გამოქვეყნება
მუხლი 35 შეტყობინებები: მე-3 პუნქტი და მე-4 პუნქტის მე-2 და მე-3 ქვეპუნქტები
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თავი VII
პროცედურის ჩატარება
ნაწილი 2 - თვისობრივი შერჩევის კრიტერიუმები
მუხლი 52 დამტკიცებული ეკონომიკური ოპერატორების ოფიციალური სია და საჯარო ან
კერძო სამართლის ფარგლებში დაფუძნებული ორგანოების მიერ სერტიფიცირება
ნაწილი 3 - ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენა
მუხლი 54

ელექტრონული აუქციონის გამოყენება
________________
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დანართი XVI-H
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივის სხვა სავალდებულო ელემენტები 1
(ეტაპი 4)
კარი I
განმარტებები და ზოგადი დებულებები
მუხლი 1

განმარტებები (მე-3, მე-4 და მე-11(e) პუნქტები)

კარი II
საჯარო ხელშეკრულებების წესები
თავი II
მოქმედების სფერო
ნაწილი 3 - გამონაკლისი ხელშეკრულებები
მუხლი 17

მომსახურების კონცესიები

კარი III
მომსახურების საჯარო სამუშაოების კონცესიების წესები

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივა საჯარო
სამუშაოების, საჯარო მიწოდების და საჯარო მომსახურების კონტრაქტების დასადებად
გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების კოორდინაციის შესახებ.

1
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თავი I
მომსახურების საჯარო კონცესიების წესები
მუხლი 56
მუხლი 57
მუხლი 58
მუხლი 59
მუხლი 60
მუხლი 61

მოქმედების სფერო
გამონაკლისები მოქმედების სფეროდან (ბოლო პუნქტის გარდა)
მომსახურების საჯარო კონცესიების შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნება
ვადები
ქვეკონტრაქტი
კონცესიონერისათვის დამატებითი სამუშაოს გადაფორმება

თავი II
იმ კონცესიონერების მიერ დადებული ხელშეკრულების წესები, რომლებიც წარმოადგენენ
შემსყიდველ ორგანიზაციებს
მუხლი 62

გამოსაყენებელი წესები

თავიIII
იმ კონცესიონერების მიერ დადებული ხელშეკრულების წესები, რომლებიც არ წარმოადგენენ
შემსყიდველ ორგანიზაციებს
მუხლი 63
მუხლი 64
მუხლი 65

გავრცელების წესები: ზღვარი და გამონაკლისები
შეტყობინების გამოქვეყნება
მონაწილეობის თაობაზე მოწვევის მიღება და ტენდერში მონაწილეობის ვადები
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თავი IV
პროექტის შესყიდვის კონკურსის წესები
მუხლი 66
მუხლი 67
მუხლი 68
მუხლი 69
მუხლი 70
მუხლი 71
მუხლი 72
მუხლი 73
მუხლი 74

ზოგადი დებულებები
მოქმედების სფერო
გამონაკლისები მოქმედების სფეროდან
შეტყობინება
კონკურსის შეტყობინებების გამოქვეყნების ფორმა და წესი
კომუნიკაციის საშუალებები
კონკურსში მონაწილეების შერჩევა
ჟიურის შემადგენლობა
ჟიურის გადაწყვეტილება

დანართი VII B
დანართი VII C

დანართიVII D

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა შეიცავდეს შეტყობინება მომსახურების
საჯარო სამუშაოს ჩატარების კონცესიის შესახებ
ინფორმაცია, რომელსაც უნდა შეიცავდეს იმ კონცესიონერების სამუშაოს
შესყიდვის ხელშეკრულების თაობაზე შეტყობინება, რომლებიც არ არიან
შემსყიდველი ორგანიზაციები
ინფორმაცია, რომელსაც უნდა შეიცავდეს პროექტის კონკურსის
შეტყობინება

________________
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დანართი XVI-I
საბჭოს 89/665/EEC დირექტივის სხვა ელემენტები 1
რომელშიც შეტანილია ცვლილებები ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივით 2
(ეტაპი 4)

მუხლი 2b
მუხლი 2d

გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან
2b მუხლის 1-ლი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი
ძალადაკარგულად ცნობა
2d მუხლის 1-ლი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი
პუნქტი 5

________________

1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 89/665/EEC დირექტივა საქონლის მიწოდების და სამუშაოების
წარმოების (შესრულების) საჯარო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის
პროცედურების გამოყენების შესახებ კანონების, რეგულაციების და ადმინისტრაციული
დებულებების კოორდინაციის თაობაზე.
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
გაუმჯობესების თაობაზე.
1
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დანართი XVI-J
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/17/EC დირექტივის სხვა არასავალდებულო ელემენტები 1
(ეტაპი 5)
ამ დანართში მოცემული 2004/17/EC დირექტივის ელემენტები არ არის სავალდებულო, მაგრამ
რეკომენდირებულია დაახლოებისთვის. საქართველოს შეუძლია განახორციელოს ამ
ელემენტების დაახლოება XVI-B დანართში მითითებულ ვადებში.
კარი I
ზოგადი დებულებები ხელშეკრულების და პროექტის კონკურსების შესახებ
თავი I
ძირითადი ტერმინები
მუხლი 1

განმარტებები (მე-4, მე-5, მე-6 და მე-8 პუნქტები)

კარი II
ხელშეკრულებისთვის გამოსაყენებელი წესები

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/17/EC დირექტივა წყლის,
ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორში მოქმედი ორგანიზაციების
მიერ შესყიდვების პროცედურების კოორდინაციის შესახებ.

1
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თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 14
მუხლი 15

ჩარჩო ხელშეკრულებები
დინამიური შესყიდვის სიტემა

ნაწილი 2 - ხელშეკრულებები და კონცესიები და სპეციალური რეგულირების
ხელშეკრულებები
ქვენაწილი 5 - სპეციფიკური რეგულირების ხელშეკრულებები, დებულებები, რომლებიც ეხება
ცენტრალურ შემსყიდველ ორგანოებს და ზოგადი პროცედურა კონკურენციის პირდაპირი
გამოვლენისას
მუხლი 28
დათქმა ხელშეკრულებაზე
მუხლი 29 ცენტრალური შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ დადებული ხელშეკრულებები
და ჩარჩო ხელშეკრულებები
თავი V
პროცედურები
მუხლი 40

მე-3 პუნქტის „i“და „l“ ქვეპუნქტები

თავი VI
გამოქვეყნების და გამჭირვალობის წესები
ნაწილი 1 - შეტყობინებების გამოქვეყნება
მუხლი 42
შეტყობინება, რომელიც გამოიყენება კონკურენციის შექმნისათვის: პუნქტი 2
მუხლი 43 შეტყობინება ხელშეკრულების დადებაზე (მხოლოდ პირველი პუნქტის მე-2 და მე-3
ქვეპუნქტებისთვის)
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თავი VII
პროცედურის ჩატარება
ნაწილი 2 - ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენა
მუხლი 56

ელექტრონული აუქციონის გამოყენება

2004/17/EC დირექტივის დანართი
დანართი XIII ინფორმაცია, რომელსაც უნდა შეიცავდეს შეტყობინება ხელშეკრულების შესახებ:
D. ხელშეკრულების შესახებ გამარტივებული შეტყობინება, რომელიც გამოიყენება დინამიური
შესყიდვის სისტემისთვის
________________

GE/EU/ Annex XVI-J/ge 3

დანართი XVI-K
საბჭოს 92/13/EEC დირექტივის სხვა ელემენტები 1
რომელშიც შეტანილია ცვლილებები ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივით 2
(ეტაპი 5)
მუხლი 2b
მუხლი 2d

გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან
2b მუხლის პირველი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი
ძალადაკარგულად ცნობა
2d მუხლის პირველი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი
პუნქტი 5

________________

1992 წლის 25 თებერვლის საბჭოს 92/13/EEC დირექტივა წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა
და ტელეკომუნიკაციების სექტორში მოქმედი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების
პროცედურებში ევროკავშირის წესების გამოყენების თაობაზე კანონების, რეგულაციებისა და
ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინირების შესახებ.
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
გაუმჯობესების თაობაზე.
1
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დანართი XVI-L
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივის ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის
მიღმა დებულებები 1

ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის
საგანს
კარი II
საჯარო ხელშეკრულებების წესები
თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 5

პირობები, რომელიც შეეხება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში
დადებულ ხელშეკრულებებს

თავიVI
გავრცელების და გამჭირვალობის წესები
ნაწილი 1 - შეტყობინების გამოქვეყნება
მუხლი 36 შეტყობინების გამოქვეყნების ფორმა და წესი: მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6 და მე-8
პუნქტები
მუხლი 37
არასავალდებულო გამოქვეყნება
ნაწილი 5 - ანგარიშები
მუხლი 43

ანგარიშების შინაარსი

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/18/EC დირექტივა საჯარო
სამუშაოების, საჯარო მიწოდების და საჯარო მომსახურების კონტრაქტების დასადებად
გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების კოორდინაციის შესახებ.

1
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კარი V
სტატისტიკური ვალდებულებები, აღმასრულებელი უფლებამოსილება და დასკვნითი
დებულებები
მუხლი 75
მუხლი 76
მუხლი 77
მუხლი 78
მუხლი 79
მუხლი 80
მუხლი 81
მუხლი 82
მუხლი 83
მუხლი 84

სტატისტიკური ვალდებულებები
სტატისტიკური ანგარიშის შინაარსი
მრჩეველთა კომიტეტი
მონეტარული ზღვრების გადახედვა
ცვლილებები
იმპლემენტაცია
მონიტორინგის მექანიზმები
გაუქმება
ძალაში შესვლა
ადრესატები
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2004/18/EC დირექტივის დანართები
დანართი III

იმ ორგანოების და საჯარო სამართლის ფარგლებში მართული ორგანოების
კატეგორიების ჩამონათვალი, რომლებიც მოცემულია პირველი მუხლის მე-9
პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტში

დანართი IV ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები
დანართი VIII გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული მახასიათებლები
დანართი IX

რეესტრები

დანართი IX A სამუშაოს შესყიდვის საჯარო ხელშეკრულებები
დანართი IX B

საქონლით მომარაგების საჯარო ხელშეკრულებები

დანართი IX C მომსახურების საჯარო ხელშეკრულებები
დანართი XI

გადატანის და გამოყენების საბოლოო ვადები (მუხლი 80)

დანართი XII შესაბამისობის ცხრილი

________________
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დანართი XVI-M
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/17/EC დირექტივის 1
ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის მიღმა დებულებები
ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის
საგანს
კარი I
ზოგადი დებულებები, რომლებიც ეხება ხელშეკრულებებსა და პროექტის კონკურსს
თავი II
ამ დირექტივით გათვალისწინებული საქმიანობისა და ორგანიზაციების განმარტება
ნაწილი 2 - საქმიანობა
მუხლი 8

შემსყიდველი ორგანიზაციების ჩამონათვალი

კარი II
ხელშეკრულების წესები
თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 12 პირობები, რომლებიც ეხება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში
დადებულ ხელშეკრულებებს
ნაწილი 2 - ხელშეკრულებები და კონცესიები და სპეციალური რეგულირების ხელშეკრულებები

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/17/EC დირექტივა წყლის,
ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორში მოქმედი ორგანიზაციების
მიერ შესყიდვების პროცედურების კოორდინაციის შესახებ.

1
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ქვენაწილი 1
მუხლი 18

სამუშაოს და მომსახურების კონცესიები

ქვენაწილი 2 - გამონაკლისები, რომლებიც ეხება ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციას და ყველა
ტიპის ხელშეკრულებას
მუხლი 20
ამ დირექტივით გათვალისწინებული საქმიანობის მიზნებისაგან განსხვავებული
მიზნით დადებული ხელშეკრულება ან მესამე ქვეყანაში ასეთი საქმიანობის განხორციელების
მიზნით დადებული ხელშეკრულება: პუნქტი 2
ქვენაწილი 5 - სპეციფიკურ რეჟიმს დაქვემდებარებული ხელშეკრულებები, ცენტრალური
შემსყიდველი ორგანოების შესახებ დებულებები და ზოგადი პროცედურა კონკურენციის
პირდაპირი გამოვლენისას
მუხლი 27

სპეციალურ რეჟიმს დაქვემდებარებული ხელშეკრულებები

მუხლი 30
პროცედურა, რომელიც ადგენს კონკრეტული საქმიანობა პირდაპირ
მიმართულია თუ არა კონკურენციისკენ
თავი IV
სპეციფიკაციებისა და ხელშეკრულებების დოკუმენტაციის მარეგულირებელი სპეციალური
წესები
მუხლი 38

ხელშეკრულებების შესრულების პირობები
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თავი VI
გამოქვეყნების და გამჭვირვალობის წესები
ნაწილი 1 - შეტყობინების გამოქვეყნება
მუხლი 44 შეტყობინების გამოქვეყნების ფორმა და წესი (მხოლოდ მე-2 პუნქტის პირველი
ქვეპუნქტისთვის და მე-4, მე-5 და მე-7 პუნქტებისთვის)
ნაწილი 3 –კომუნიკაცია და ინფორმაცია
მუხლი 50 ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენასთან დაკავშირებული
შესანახი ინფორმაცია
თავი VII
პროცედურის ჩატარება
ნაწილი 3 - ტენდერები, რომლებიც მოიცავს მესამე ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას და ამ
ქვეყნებთან ურთიერთობა
მუხლი58
ტენდერები, რომლებიც მოიცავს მესამე ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას
მუხლი 59 მომსახურების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული მესამე ქვეყნებთან
ურთიერთობა

GE/EU/ Annex XVI-M/ge 3

კარი IV
სტატისტიკური ვალდებულებები, აღმასრულებელი უფლებამოსილება და დასკვნითი
დებულებები
მუხლი 67
მუხლი 68
მუხლი 69
მუხლი 70
მუხლი 71
მუხლი 72
მუხლი 73
მუხლი 74
მუხლი75

სტატისტიკური ვალდებულებები
მრჩეველთა კომიტეტი
მონეტარული ზღვრების გადახედვა
ცვლილებები
დირექტივის იმპლემენტაცია
მონიტორინგის მექანიზმები
გაუქმება
ძალაში შესვლა
ადრესატები

2004/17/EC დირექტივის დანართები
დანართი I

ტრანსპორტის, გაზის ან გათბობის დისტრიბუციის სექტორში მოქმედი
შემსყიდველი ორგანიზაციები

დანართი II

ელექტროენერგიის წარმოების, ტრანსპორტირების და დისტრიბუციის
სექტორში მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციები

დანართი III

სასმელი წყლის წარმოების, ტრანსპორტირების ან დისტრიბუციის სფეროში
მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციები

დანართი IV

სარკინიგზო მომსახურების სფეროში მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციები

დანართი V

საქალაქო რკინიგზის, ტრამვაის, ტროლეიბუსის ან ავტობუსის მომსახურების
სფეროში მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციები

დანართი VI

საფოსტო მომსახურების სფეროში მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციები

დანართი VII

ნავთობის ან გაზის კვლევა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში მოქმედი
შემყიდველი ორგანიზაციები

GE/EU/ Annex XVI-M/ge 4

დანართი VIII

ქვანახშირის და სხვა მყარი საწვავის კვლევა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში
მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციები

დანართი IX

საზღვაო ან შიდა პორტის ან სხვა ტერმინალებში მოქმედი შემსყიდველი
ორგანიზაციები

დანართი X

აეროპორტის მოწყობილობების მონტაჟის სფეროში მოქმედი შემსყიდველი
ორგანიზაციები

დანართი XI

30-ე მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული კანონმდებლობის ჩამონათვალი

დანართი XII

პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „b“ ქვეპუნქტში მოცემული პროფესიული
საქმიანობის ჩამონათვალი

დანართი XXII 45-ე მუხლში მოცემული ვადების შემაჯამებელი ცხრილი
დანართი XXV გადატანის და იმპლემენტაციის ვადები
დანართი XXVI შესაბამისობის ცხრილი

________________
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დანართი XVI-N
საბჭოს 89/665/EEC დირექტივის 1 ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის მიღმა დებულებები,
რომელშიც შეტანილია ცვლილებები ევროპარლამენტისა და საბჭოს N2007/66/EC დირექტივით 2
ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენენ ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის
საგანს

მუხლი 2b გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან
2b მუხლის პირველი პუნქტის „a“ ქვეპუნქტი
მუხლი 2d
ძალადაკარგულად ცნობა
2d მუხლის 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

________________

1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 89/665/EEC დირექტივა საქონლის მიწოდების და სამუშაოების
საჯარო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების შესახებ
კანონების, რეგულაციების და ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინაციის თაობაზე.
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
გაუმჯობესების თაობაზე.
1
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დანართი XVI-O
საბჭოს 92/13/EEC დირექტივის 1 ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის მიღმა დებულებები,
რომელშიც შეტანილია ცვლილებები ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/66/EC დირექტივით 2
ამ დანართში ჩამოთვლილი ელემენტები არ წარმოადგენს ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის
საგანს
მუხლი 2b გამონაკლისი უმოქმედობის პერიოდიდან
2b მუხლის პირველი პუნქტის „a“ ქვეპუნქტი
მუხლი 2d ძალადაკარგულად ცნობა
2d მუხლის 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

________________

1992 წლის 25 თებერვლის საბჭოს 92/13/EEC დირექტივა წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა
და ტელეკომუნიკაციების სექტორში მოქმედი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების
პროცედურებში ევროკავშირის წესების გამოყენების თაობაზე კანონების, რეგულაციებისა და
ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინირების შესახებ.
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
გაუმჯობესების თაობაზე.
1
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დანართი XVI-P
საქართველო: თანამშრომლობის საკითხების საორიენტაციო ჩამონათვალი
1. სახელმწიფო ორგანოებში საჯარო შესყიდვებზე მომუშავე მოხელეების ტრეინინგი
ევროკავშირის 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).

________________
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