თავი 8
საჯარო შესყიდვები
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მიზნები
1. მხარეები აცნობიერებენ გამჭვირვალე, არადისკრიმინაციული, კონკურენტული და ღია
ტენდერის წვლილს ეკონომიკის მდგრად განვითარებაში და მიზნად ისახავენ თავიანთი
შესაბამისი შესყიდვების ბაზრების ეფექტიან, ნაცვალგებით და ეტაპობრივ გახსნას.
2. ეს თავი ითვალისწინებს ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე როგორც
ტრადიციული სექტორის, ასევე კომუნალური მომსახურების სექტორის საჯარო
ხელშეკრულებებისა და კონცესიებისათვის ეროვნული რეჟიმის პრინციპის საფუძველზე
საჯარო შესყიდვების ბაზრების ორმხრივ ხელმისაწვდომობას. ეს თავი ითვალისწინებს
საქართველოში საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას
ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობასთან ევროკავშირში საჯარო
შესყიდვების მმართველ პრინციპებსა და იმ ტერმინებსა და განმარტებებზე
დაყრდნობით, რომლებიც მოცემულია ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2004 წლის 31
მარტის N2004/18/EC დირექტივაში სამუშაოების, საქონლის მიწოდებისა და
მომსახურების საჯარო ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის გამოვლენის
პროცედურების კოორდინაციის შესახებ (დირექტივა 2004/18/EC) და ევროპის
პარლამენტისა და საბჭოს 2004 წლის 31 მარტის N2004/17/EC დირექტივაში წყლის,
ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების სექტორში მოქმედი
ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების პროცედურების კოორდინაციის შესახებ (დირექტივა
2004/17/EC).
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მოქმედების სფერო
1. ეს თავი ვრცელდება სამუშაოს, საქონლის მიწოდების და მომსახურების საჯარო
ხელშეკრულებებზე, ასევე კომუნალური მომსახურების სექტორში სამუშაოს, საქონლის
მიწოდებისა და მომსახურების საჯარო ხელშეკრულებებზე და სამუშაოს და
მომსახურების კონცესიებზე იმ შემთხვევაში და იქ, სადაც ასეთი ხელშეკრულებები
გამოიყენება.

2. ეს თავი ვრცელდება ნებისმიერ შემსყიდველ სახელმწიფო ორგანოსა და შემსყიდველ
ორგანიზაციაზე, რომელიც აკმაყოფილებს ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების
კანონმდებლობის განმარტებებს (შემდგომში მოიხსენიება როგორც „შემსყიდველი
ორგანიზაცია“). ის ასევე ვრცელდება საჯარო სამართალს დაქვემდებარებულ ორგანოებსა
და კომუნალური მომსახურების სექტორში მოქმედ საწარმოებზე, როგორიცაა
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები, რომლებიც ახორციელებენ შესაბამის
საქმიანობას და კერძო საწარმოები, რომლებიც კომუნალური მომსახურების სექტორში
მოქმედებენ სპეციალური ან ექსკლუზიური უფლებების საფუძველზე.1
3. ეს თავი ვრცელდება ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება აღემატება ამ
შეთანხმების XVI-A დანართით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს.
4. საჯარო ხელშეკრულების სავარაუდო ღირებულების გამოთვლა უნდა მოხდეს
დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე სრულად გადასახდელი თანხის
საფუძველზე. აღნიშნული მონეტარული ზღვრების გამოყენებისას საქართველომ უნდა
მოახდინოს ხელშეკრულების ღირებულების გაანგარიშება და კონვერტაცია ეროვნულ
ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის გამოყენებით.
5. მონეტარული ზღვრები უნდა გადაიხედოს რეგულარულად ყოველ ორ წელიწადში
ერთხელ დაწყებული ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის წლიდან და უნდა დაეფუძნოს
ევროს საშუალო დღიურ ღირებულებას, გამოსახულს სპეციალურ სასესხო უფლებებში
(SDR). საანგარიშო პერიოდი არის გადახედვამდე 24 თვე, რომელიც მთავრდება აგვისტოს
ბოლო დღეს. გადახედილი ზღვარი ძალაში შედის პირველი იანვრიდან. ამგვარად
გადახედილი მონეტარული ზღვრები, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა დამრგვალდეს
სიმცირისკენ უახლოეს ათასეულ ევრომდე. გადახედილი მონეტარული ზღვარი უნდა
დაამტკიცოს ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულმა ვაჭრობის
საკითხებზე ასოცირების კომიტეტმა.

1

„სპეციალური ან ექსკლუზიური უფლებების საფუძველზე მოქმედი კერძო კომპანიები“
მხარეების მიერ განიმარტება ევროკომისიის 2004 წლის 18 ივნისის NCC/2004/33 განმარტებითი
ბარათის მიხედვით”.
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ინსტიტუციური გარემო
1. თითოეულმა მხარემ უნდა დააფუძნოს ან შეინარჩუნოს საჯარო შესყიდვების სისტემის
სათანადო ფუნქციონირებისა და ამ თავის პრინციპების განხორციელებისათვის
აუცილებელი შესაბამისი ინსტიტუციური ჩარჩო და მექანიზმები.
2. საქართველომ უნდა განსაზღვროს, კონკრეტულად:
(a) ცენტრალური აღმასრულებელი ორგანო, რომლის ამოცანაა თანმიმდევრული
პოლიტიკის უზრუნველყოფა და მისი განხორციელება საჯარო შესყიდვებთან
დაკავშირებულ ყველა სფეროში. აღნიშნულმა ორგანომ ხელი უნდა შეუწყოს და
კოორდინირება გაუწიოს ამ თავის განხორციელებას და უხელმძღვანელოს
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოების პროცესს ამ შეთახმების
XVI-B დანართის შესაბამისად.
(b) მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის ამოცანაა შემსყიდველი
სახელმწიფო ორგანოების ან შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ ხელშეკრულების
დასადებად
გამარჯვებულის
გამოვლენისას
მიღებული
გადაწყვეტილებების
გადასინჯვა. ამ კონტექსტში „დამოუკიდებელი“ გულისხმობს იმას, რომ ეს ორგანო
უნდა იყოს საჯარო დაწესებულება, რომელიც განცალკევებულია ყველა შემსყიდველი
ორგანიზაციისაგან და ეკონომიკური ოპერატორებისაგან. ასეთი ორგანოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების სასამართლო გასაჩივრება უნდა იყოს შესაძლებელი.

3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს ადგილობრივი კანონმდებლობის დარღვევასთან
დაკავშირებული ეკონომიკური ოპერატორების საჩივრების განმხილველი ორგანოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების ეფექტიან აღსრულებას.
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ხელშეკრულების დადების მარეგულირებელი ძირითადი სტანდარტები

1. ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 3 წლისა, მხარეებმა უნდა შეასრულონ
ამ მუხლის 2-15 პუნქტებით გათვალისწინებული ხელშეკრულების დადების ძირითადი
სტანდარტები. აღნიშნული ძირითადი სტანდარტები უშუალოდ გამომდინარეობს
ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობით რეგულირებული საჯარო
შესყიდვების წესებიდან და პრინციპებიდან, მათ შორის, არადისკრიმინაციულობის,
თანასწორი მოპყრობის, გამჭვირვალობის და პროპორციულობის პრინციპებიდან.

გამოქვეყნება
2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს ყველა დაგეგმილი შესყიდვის მედიის სათანადო
საშუალებებში გამოქვეყნებას იმ წესით, რაც საკმარისია:2

2

(a)

კონკურენციისათვის ბაზრის გასახსნელად; და

(b)

ნებისმიერი დაინტერესებული ეკონომიკური ოპერატორისთვის დაგეგმილ
შესყიდვასთან დაკავშირებით ინფორმაციის სათანადო ხელმისაწვდომობისათვის
ხელშეკრულების დადებამდე და ხელშეკრულების მისაღებად თავისი ინტერესის
გამოსახატად.

სადაც ევროკავშირის კანონმდებლობა, რომელიც არის ამ თავით გათვალისწინებული
საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის საგანი, აკეთებს მითითებას ევროკავშირის ოფიციალურ
გაზეთზე, ითვლება, რომ საქართველოში ასეთი გამოქვეყნება გულისხმობს საქართველოში შესაბამისი
ოფიციალური საშუალებით გამოქვეყნებას.

3.

გამოქვეყნება უნდა იყოს ეკონომიკური ოპერატორების ხელშეკრულებიდან
გამომდინარე ეკონომიკური ინტერესის შესაბამისი.

4. გამოქვეყნებული
ინფორმაცია
სულ
მცირე
უნდა
შეიცავდეს
დასადები
ხელშეკრულების არსებით დეტალებს, თვისობრივი შერჩევის კრიტერიუმებს,
ხელშეკრულების დადების მეთოდს, ხელშეკრულების დადების კრიტერიუმებს და
სხვა დამატებით ინფორმაციას, რისი ცოდნაც ლოგიკურად ესაჭიროება ეკონომიკურ
ოპერატორს, რათა მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოსაპოვებლად
ინტერესის გამოხატვის შესახებ.

ხელშეკრულების დადება
5. ხელშეკრულების დადება უნდა მოხდეს გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი
პროცედურების გამოყენებით, რაც ხელს შეუშლის კორუფციულ პრაქტიკას.
მიუკერძოებლობა უზრუნველყოფილი უნდა იქნას, კერძოდ, ხელშეკრულების
პირობების არადისკრიმინაციული აღწერით, ყველა ეკონომიკური ოპერატორისათვის
თანაბარი ხელმისაწვდომობით, სათანადო ვადების დადგენით და გამჭვირვალე და
ობიექტური მიდგომით.
6.

შემსყიდველმა ორგანიზაციამ, მოთხოვნილი სამუშაოს, საქონლის ან მომსახურების
მახასიათებლების აღწერისას უნდა გამოიყენოს შესრულების და ფუნქციების ზოგადი
აღწერა და საერთაშორისო, ევროპული ან ეროვნული სტანდარტები.

7. სამუშაოს, საქონლის ან მომსახურების მოთხოვნილი მახასიათებლების აღწერისას
დაუშვებელია კონკრეტული მოდელის, წყაროს, ცალკეული პროცესის, სასაქონლო
ნიშნის, პატენტის, წარმოშობის წყაროს ან მწარმოებლის მითითება გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი მითითება დასაბუთებულია ხელშეკრულების
პირობებით და აღწერას თან ერთვის ტერმინები „ან ექვივალენტური“. უპირატესობა
უნდა მიენიჭოს შესრულებისა და ფუნქციების ზოგად აღწერას.
8.

შემსყიდველმა ორგანიზაციამ არ უნდა დააწესოს ისეთი პირობა, რომლის შედეგია
მეორე მხარის ეკონომიკური ოპერატორების პირდაპირი ან არაპირდაპირი
დისკრიმინაცია, როგორიცაა მოთხოვნა, რომ ეკონომიკური ოპერატორი, რომელიც
გამოხატავს ხელშეკრულებისადმი ინტერესს, უნდა იყოს დაფუძნებული იმავე
ქვეყანაში, რეგიონში ან ტერიტორიაზე, სადაც შემსყიდველი ორგანიზაცია.
ზემოაღნიშნულის მიუხედავად იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს ხელშეკრულების
სპეციფიკური გარემოებებით დასაბუთებული აუცილებლობა, გამარჯვებულ
განმცხადებელს შეიძლება მოეთხოვოს ცალკეული ბიზნეს ინფრასტრუქტურის
დაფუძნება შესრულების ადგილას.

9. ინტერესის გამოსახატად და სატენდერო წინადადების წარსადგენად განსაზღვრული
ვადა უნდა იყოს საკმარისი, იმისათვის, რომ მეორე მხარის ეკონომიკურმა ოპერატორმა
შეძლოს ტენდერის გონივრული შეფასება და სატენდერო წინადადების მომზადება.
10. ყველა მონაწილეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, წინასწარ გაეცნოს მოქმედ წესებს,
შერჩევის კრიტერიუმებს და ხელშეკრულების დასადებად გამარჯვებულის
გამოვლენის კრიტერიუმებს. ეს წესები თანაბრად გამოიყენება ყველა მონაწილის
მიმართ.
11. შემსყიდველ ორგანიზაციებს შეუძლიათ მოიწვიონ განმცხადებელთა შეზღუდული
რაოდენობა შეთავაზების წარსადგენად იმ პირობით, რომ:
(a) აღნიშნული გაკეთდა გამჭვირვალე და არადისკრიმინაციული გზით; და
(b) შერჩევა ეფუძნება მხოლოდ ობიექტურ ფაქტორებს, როგორიცაა განმცხადებლის
გამოცდილება შესაბამის სექტორში, ბიზნესის ზომა და ინფრასტრუქტურა ან მათი
ტექნიკური და პროფესიული შესაძლებლობები.
წინადადების წარსადგენად შეზღუდული რაოდენობის განმცხადებელთა მოწვევისას
გათვალისწინებულ უნდა იქნას სათანადო კონკურენციის უზრუნველყოფის
საჭიროება.
12. შემსყიდველ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გამოიყენონ მოლაპარაკების პროცედურა
მხოლოდ გამონაკლისის სახით განსაზღვრულ შემთხვევებში, როდესაც ასეთი
პროცედურის გამოყენება ფაქტიურად არ ზღუდავს კონკურენციას.
13. შემსყიდველ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გამოიყენონ შეფასების სისტემა მხოლოდ იმ
პირობით, რომ კვალიფიციურ ეკონომიკურ ოპერატორთა სია შედგენილია ამის
თაობაზე განცხადების საკმარისად გავრცელების, გამჭვირვალე და ღია პროცედურის
გზით. ამ სისტემის ფარგლებში ხელშეკრულება უნდა იქნეს დადებული ასევე
არადისკრიმინაციულ საფუძველზე.
14. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ გამჭვირვალე პროცედურების გზით
დაიდოს ხელშეკრულება იმ პრეტენდენტთან, რომელმაც წარმოადგინა ეკონომიკურად
ყველაზე მომგებიანი წინადადება ან წარადგინა ყველაზე დაბალი ფასი, ტენდერის
კრიტერიუმებისა და პროცედურული წესების საფუძველზე, რომელიც დადგენილი და
ცნობილი იყო წინასწარ. საბოლოო გადაწყვეტილება ეცნობება ყველა განმცხადებელს
დაუყოვნებლივ. დამარცხებულ განმცხადებლს მოთხოვნის საფუძველზე უნდა
ეცნობოს გადაწყვეტილების მიზეზი ისეთი დეტალებით, რაც საკმარისი იქნება ასეთი
გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის.

სასამართლო წესით დაცვა
15. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს ან შეიძლება
ჰქონდეს ინტერესი ხელშეკრულების მოსაპოვებლად და რომელსაც მიადგა ან
შეიძლება მიადგეს ზიანი შესაძლო დარღვევის შედეგად, ჰქონდეს ეფექტიანი,
მიუკერძოებელი სასამართლო წესით დაცვის უფლება ხელშეკრულების დამდები
ორგანიზაციის
ნებისმიერი
გადაწყვეტილებისგან,
რაც
დაკავშირებულია
ხელშეკრულების დადებასთან. ასეთი გასაჩივრების პროცედურის მსვლელობისას
მიღებული და საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს იმ საშუალებით, რაც
საკმარისი
იქნება
ყველა
დაინტერესებული
ეკონომიკური
ოპერატორის
ინფორმირებისათვის.

მუხლი 145
ეტაპობრივი დაახლოების დაგეგმვა
1. ეტაპობრივი დაახლოების დაწყებამდე საქართველომ უნდა წარუდგინოს ამ შეთანხმების
408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების
კომიტეტს ამ თავის განხორციელების ყოვლისმომცველი სამუშაო გეგმა, ვადების და
ეტაპების მითითებით, რომელიც უნდა მოიცავდეს ყველა იმ რეფორმას, რომელიც
უკავშირდება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებას და ინსტიტუციური
შესაძლებლობების გაძლიერებას. სამუშაო გეგმა უნდა შეესაბამებოდეს ამ შეთანხმების
XVI-B დანართით დადგენილ ეტაპებსა და დროის განრიგს.
2. ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მიერ მოწონების შემდეგ აღნიშნული
სამუშაო გეგმა განიხილება ამ თავის განხორციელებისთვის სარეკომენდაციო
დოკუმენტად. ევროკავშირი მაქსიმალურად დაეხმარება საქართველოს სამუშაო გეგმის
განხორციელებაში.

მუხლი 146
ეტაპობრივი დაახლოება
1. საქართველომ უნდა უზრუნველყოს მისი საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობის
ეტაპობრივი დაახლოება ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობასთან.
2. ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოება
უნდა
განხორციელდეს
თანმიმდევრული ეტაპების მიხედვით, როგორც დადგენილია ამ შეთანხმების XVI-B
დანართით და შემდგომში დაკონკრეტებულია XVI-C - XVI-F, XVI-H, XVI-I და XVI-K
დანართებით. ამ შეთანხმების XVI-G და XVI-J დანართები განსაზღვრავენ
არასავალდებულო ელემენტებს, რომლებთან დაახლოება არ არის საჭირო, მაშინ,
როდესაც ამ შეთანხმების XVI-L - XVI-O დანართები განსაზღვრავენ ევროკავშირის

კანონმდებლობის იმ ელემენტებს, რომლებიც რჩება ეტაპობრივი დაახლოების მიღმა. ამ
პროცესში ჯეროვანი ყურადღება უნდა მიექცეს ევროპის სასამართლოს შესაბამის
გადაწყვეტილებებს და ევროკომისიის მიერ დამტკიცებულ საიმპლემენტაციო
ღონისძიებებს, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, მოცემულ მომენტში ევროკავშირის
კანონმდებლობის ნებისმიერ ცვლილებას. თითოეული ეტაპის განხორციელება უნდა
შეაფასოს ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულმა ვაჭრობის
საკითხებზე ასოცირების კომიტეტმა და ამ კომიტეტის მიერ დადებითი შეფასების
შემთხვევაში უნდა მოხდეს ბაზრის ორმხრივი გახსნა, როგორც მოცემულია ამ
შეთანხმების XVI-B დანართში. ევროკომისიამ საქართველოს დაუყოვნებლივ უნდა
შეატყობინოს ევროკავშირის კანონმდებლობის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.
ევროკომისია, მოთხოვნის საფუძველზე, შესაბამის კონსულტაციას და ტექნიკურ
დახმარებას გაუწევს საქართველოს აღნიშნული ცვლილების განხორციელების მიზნით.
3. ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტმა შემდგომი ეტაპის შეფასება უნდა
განაგრძოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც წინა ეტაპის განხორციელების ღონისძიებები
გატარდება და მოწონებულ იქნება მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების
მიხედვით.
4. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ საჯარო შესყიდვების ის ასპექტები და
სფეროები, რომლებზეც არ ვრცელდება ეს მუხლი, შესაბამისობაშია ამ შეთანხმების 144-ე
მუხლით განსაზღვრულ გამჭვირვალობის, არადისკრიმინაციულობისა და თანასწორი
მოპყრობის პრინციპებთან.

მუხლი 147
ბაზარზე დაშვება
1. მხარეები თანხმდებიან, რომ მათი შესაბამისი ბაზრების ეფექტიანი და ნაცვალგებითი
გახსნა უნდა მოხდეს ეტაპობრივად და ერთდროულად. საკანონმდებლო დაახლოების
პროცესში, ორმხრივად მინიჭებული ბაზარზე დაშვების არეალი დაკავშირებულია ამ
შეთანხმების XVI-B დანართით განსაზღვრულ პროცესში მიღწეულ პროგრესთან.
2. ბაზრის გახსნის შემდგომ ეტაპზე გადასვლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება
მიღებული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის
შეფასების, ასევე პრაქტიკაში მისი განხორციელების საფუძველზე. აღნიშნული შეფასება
უნდა განხორციელდეს რეგულარულად ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით
განსაზღვრული ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის მიერ.
3. თუ ერთმა მხარემ, ამ შეთანხმების XVI-B დანართის შესაბამისად, გახსნა თავისი
შესყიდვების ბაზარი მეორე მხარისათვის:

(a) ევროკავშირმა უნდა უზრუნველყოს ხელშკერულების დადების პროცედურების
ხელმისაწვდომობა
საქართველოს
კომპანიებისათვის,
მიუხედავად
იმისა,
დაფუძნებულია
თუ
არა
ეს
კომპანიები
ევროკავშირში,
ევროკავშირის
კომპანიებისათვის მინიჭებულ რეჟიმზე არანაკლებ ხელსაყრელი პირობებით
ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების წესების მიხედვით.
(b) საქართველომ უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების დადების პროცედურების
ხელმისაწვდომობა
ევროკავშირის
კომპანიებისათვის,
მიუხედავად
იმისა,
დაფუძნებულია თუ არა ეს კომპანიები საქართველოში, საქართველოს
კომპანიებისათვის მინიჭებულ რეჟიმზე არანაკლებ ხელსაყრელი პირობებით
ეროვნული შესყიდვების წესების მიხედვით.

4. ეტაპობრივი დაახლოების პროცესის ბოლო ეტაპის განხორციელების შემდეგ მხარეები
იმსჯელებენ ბაზრის ორმხრივად გახსნის შესაძლებლობაზე იმ შესყიდვებისათვის,
რომელთა ღირებულება ამ შეთანხმების XVI-A დანართით განსაზღვრულ მონეტარულ
ზღვრებს ქვემოთაა.
5. ფინეთი აკეთებს დათქმას ალანდის კუნძულებთან მიმართებაში.

მუხლი 148
შეტყობინება
1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ შემსყიდველი ორგანიზაციები და
ეკონომიკური ოპერატორები კარგად იყვნენ ინფორმირებულები საჯარო შესყიდვების
პროცედურების შესახებ, მათ შორის, ყველა შესაბამისი საკანონმდებლო და
ადმინისტრაციული აქტების გამოქვეყნების გზით.
2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს ტენდერების შესახებ ინფორმაციის ეფექტიანი
გავრცელებას.

მუხლი 149
თანამშრომლობა
1. მხარეებმა უნდა გააღრმაონ თანამშრომლობა საკუთარი საუკეთესო პრაქტიკისა და
მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ გამოცდილების და ინფორმაციის გაცვლის გზით.
2. ევროკავშირმა ხელი უნდა შეუწყოს ამ თავის განხორციელებას, მათ შორის, ტექნიკური
დახმარების გაწევის გზით იქ, სადაც ეს შესაფერისი იქნება. ცალკეული გადაწყვეტილება

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ მიღებულ უნდა იქნას ევროკავშირის მხარის
დაფინანსების შესაბამისი მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით ამ
შეთანხმების VII კარში (ფინანსური დახმარების და ანტი-კორუფციული და კონტროლის
წესები) მოცემული ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ ნორმების შესაბამისად.
3. თანამშრომლობის საკითხთა საორიენტაციო სია მოცემულია ამ შეთანხმების XVI-P
დანართში.

