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Sitz der Gesellschaft Bonn und Eschborn

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Deutschland
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს.
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
საქმიანობას
ეწევა
გერმანია-საქართველოს
განვითარების
თანამშრომლობის სფეროში.
დაგეგმილი გვაქვს, შევისყიდოთ მომსახურება საქართველოში
რეგისტრირებული კომპანიებისგან დანართი 1 - ის შესაბამისად.
დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოგვიდგინოთ თქვენი
შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, 2 სხვადასხვა კონვერტში. 1
კონვერტში საფასო შემოთავაზება, ხოლო 2-ში - შინაარსობრივი
შემოთავაზება.
ქვეყანაში
გამოცხადებული
საგანგებო
მდგომარეობის
გათვლიწინებით, GIZ-ის ოფისი ღია იქნება მხოლოდ შეზღუდული
დროით, რათა ჩაიბაროს ტენდერის ფარგლებში შემოსული
შემოთავაზებები. გთხოვთ შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ 2020 წლის 17
აპრილს 10:00-დან 15:00 საათამდე.
გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ქართულ ენაზე.
შემოთავაზებები, მოწოდებული გარდა ზემოთ მითითებული დროისა
არ განიხილება.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან სსკ–ს 168-ე
მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
სარგებლობს

Form 81-5-7-de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Deutschland
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15
E info@giz.de
I www.giz.de
Amtsgericht Bonn
Eintragungs-Nr. HRB 18384
Amtsgericht Frankfurt am Main
Eintragungs-Nr. HRB 12394
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Staatssekretär Martin Jäger
Vorstand
Tanja Gönner (Vorstandssprecherin)
Thorsten Schäfer-Gümbel
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გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის
გადასახადი), შესაბამისად, ეროვნულ ვალუტაში წარმოდგენილი
ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს და ეს
მითითებული უნდა იყოს შემოთავაზებაში.
გთხოვთ, კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი:
- სახელი, გვარი, ფირმის დასახელება;
- საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი);
-

ტენდერის დასახელება: „საქართველოს მუნიციპალიტეტებში საჯარო
ფინანსების მართვის სისტემის შეფასება PEFA-ს ინდიკატორების
გამოყენებით“

-

წარწერა “კონფიდენციალურია”;

-

გთხოვთ, მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე.

გთხოვთ, შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე,
დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა.
აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი:
GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში
რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა 0108 თბილისი
მიუთითეთ პროგრამის ნომერი: 19.2204.6-005.00
და აგრეთვე ტენდერის ნომერი: 83353817
დანომრეთ კონვერტები: (I - საფასო შემოთავაზება; II - შინაარსობრივი შემოთავაზება).
შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ანა ჩხეიძეს
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით – anna.chkheidze@giz.de
შემოთავაზებების ჩაბარებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა:
წესების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი შემოთავაზება არ იქნება განხილული.
შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დამთავრდება 20.04.2020 -თვის.
დაკავშირება მოხდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან
პატივისცემით,
ანა ჩხეიძე
ხელშეკრულებების განყოფილება
დანართი
1. ტექნიკური დავალება
2. შემოთავაზებების შეფასების ზოგადი სქემა
3. შემოთავაზებების შინაარსობრივი შეფასების სქემა
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დანართი 1 - ტექნიკური დავალება

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინანსების მართვის
სისტემის შეფასება PEFA-ს ინდიკატორების გამოყენებით
სამუშაო აღწერილობა:
PEFA, როგორც სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების
ეფექტიანობის შეფასების ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტი ობიექტურად აფასებს
სახელმწიფო (მუნიციპალური) ფინანსების მართვის ხარისხს.
სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების ეფექტიანობის
შეფასების (PEFA) პროგრამა რაოდენობრივი ინდიკატორების გამოყენებით ქმნის
საფუძველს, რომ ობიექტურად განხორციელდეს საჯარო ფინანსების მართვის (PFM)
მენეჯმენტის ძლიერი და სუსტი მხარეების გაზომვა. PEFA უზრუნველყოფს PFM–ის
შეფასებას დროის კონკრეტულ პერიოდში. PEFA-ს შეფასების სტრუქტურა არის
ანგარიში, რომელიც მოიცავს PFM-ის სისტემის შეფასებას ფაქტიურ მტკიცებულებებზე
დაყრდნობით და იგი იზომება 31 ინდიკატორის მიხედვით.
ასევე, გარდა სტანდარტული ინდიკატორებისა, მიმდინარე წელს გამოქვეყნდა
დამატებითი

მეთოდოლოგია

(Supplementary

Framework

for

Assessing

Gender

Responsive Public Financial Management), რომლებიც ეხება ზემოაღნიუშნული 31
ინდიკატორის

ნაწილს

და

მათი

მეშვეობით

პირველად

ხდება

შესაძლებელი

სახელმწიფო ფინანსების მართვა შეფასდეს გენდერულ ჭრილში.
საკონსულტაციო

მომსახურების

შესყიდვის

მიზანია

საქართველოს

7

მუნიციპალიტეტში:
•

საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) სისტემის შეფასება PEFA-ს ინდიკატორების
გამოყენებით;

•

შეფასების

შედეგად

გამოვლენილი

ნაკლოვანებების

მომდევნო

3

წლის

განმავლობაში გამოსწორების მიზნით კონკრეტული რეკომენდაციებისა და
ღონისძიებების ჩამონათვალის მომზადება, ასევე ამ იმ სამიზნე მაჩვენებლების
განსაზღვრა,

რომლითაც

შესაძლებელი

გახდება

შეფასდეს

წარმატებით

შესრულდა თუ არა ესა თუ ის რეკომენდაცია/ღონისძიება;
•

მუნიციპალიტეტების საჯარო ფინანსების მართვის შეფასება განხორციელდეს
გენდერულ ჭრილში საჯარო ფინანსების შეფასების (Gender Responsive Public
Finance Management) მიზნით დამატებით შემუშავებული გენდერული
ინდიკატორების გათვალისწინებით.
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საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) სისტემის შეფასება უნდა დაეფუძნოს PEFA 2016 Framework for Assessing Public Financial Management მეთოდოლოგიას. შეფასება უნდა
განხორციელდეს გასული 3 წლის პერიოდის მიხედვით, რომელიც თითოეული
მუნიციპალიტეტისათვის მოიცავს 2017-2019 წლებს. შეფასებისას გათვალისწინებული
უნდა იქნას მეთოდოლოგიის მიერ თითოეულ ინდიკატორზე დადგენილი დაფარვის
არეალი, დროის პერიოდი და შეფასების ინსტრუქციები.
PEFA-ს შეფასების სტრუქტურა შედგება შემდეგი 7 სვეტისგან:
1. ბიუჯეტის სანდოობა
2. საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობა
3. აქტივებისა და ვალდებულების მართვა
4. პოლიტიკაზე დაფუძნებულია სტრატეგია და ბიუჯეტირება
5. ბიუჯეტის აღსრულების პროგნოზირება და კონტროლი
6. აღრიცხვა და ანგარიშგება
7. გარე ანალიზი და აუდიტი
წარმოდგენილი 7 სვეტი შედგება 31 ინდიკატორისაგან, რომელიც ასევე იყოფა 94
ქვეინდიკატორად (განზომილებად).
დაკვეთის

ფარგლებში

შეფასდება

მუნიციპალიტეტები

და

არა

ცენტრალური

ხელისუფლება. ამასთან, დაკვეთის მიზანს არ წარმოადგენს გარე აუდიტის შეფასება.
PEFA-ს 31 ინდიკატორიდან არ უნდა შეფასდეს შემდეგი ინდიკატორები: PI-7
ტრანსფერები ადგილობრივ მთავრობებს; PI-10 ანგარიშგება ფისკალური რისკის
თაობაზე და PI-30 გარე აუდიტი.
მუნიციპალიტეტის კომპეტენციიდან გამომდინარე ნაწილობრივ (ქვეინდიკატორების
დონეზე) უნდა შეფასდეს ისეთი ინდიკატორები რომლებიც დაკავშირებულია ვალის
მართვასთან (PI-13), მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზირებასთან (PI-14),
შემოსავლების ადმინისტრირებასთან (PI-19) და შესყიდვებთან (PI-24).
შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ თითოეული ინდიკატორის
საბოლოო შფასებისას უნდა მოხდეს დაბალი რგოლის მეთოდისა (M1 (WL)) და
საშუალო რგოლის მეთოდის (M2 (AV)) გამოყენება.
ასევე,

შეფასებისას

დაცული

უნდა

იყოს მეთოდოლოგიის

მიერ

დადგენილი

განზომილების შემდეგი განსაზღვრებები:
✓ All refers to 90 percent or more (by value).
✓ Most refers to 75 percent or more (by value).
✓ Majority refers to 50 percent or more (by value).
✓ Some refers to 25 percent or more (by value).
✓ A Few refers to less than 25 percent and more than 10 percent (by value)
გარდა სტანდარტული ინფიკატორებისა, სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური
ანგარიშვალდებულების

შეფასების

(PEFA)

ინდიკატორების

გამოყენებით
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მუნიციპალიტეტების

საჯარო

ფინანსების

მართვის

შეფასება

განხორციელდეს

გენდერულ ჭრილში საჯარო ფინანსების შეფასების (Gender Responsive Public Finance
Management) მიზნით დამატებით შემუშავებული გენდერული ინდიკატორების
გათვალისწინებით.
PEFA 2016 - Framework for Assessing Public Financial Management და Gender Responsive
Public

Finance

Management

ინდიკატორების

გამოყენებით

შეფასება

უნდა

განხორციელდეს შემდეგ მუნიციპალიტეტებში:
1. ქობულეთი
2. ყვარელი
3. ჭიათურა
4. საჩხერე
5. მესტია
6. ბოლნისი
7. ასპინძა
შეფასების

ანგარიშგების

ფორმები

უნდა

იყოს

შესაბამისი

მეთოდოლოგიით

დადგენილი ფორმების.
საბოლოო ანგარიში, უნდა მოიცავდეს 3 ძირითადი ამოცანისათვის საბაზისო და
სამიზნე ინდიკატორების განსაზღვრას. ეს ამოცანებია:
I. საშუალოვადიანი დაგეგმვა და ბიუჯეტირება
II. ანგარიშგება და კონტროლი
III. ანგარიშვალდებულება და გამჭირვალობა
თითოეული

ამოცანისათვის

განისაზღვროს

ინდიკატორი,

რომელიც

უნდა

გამომდინარეობდეს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში საჯარო ფინანსების მართვის
არსებული შეფასებიდან. წარმოდგენილი ინდიკატორი უნდა აერთიანებდეს PEFA-ს
შეფასების რამოდენიმე ინდიკატორს და ანგარიშში უნდა ჩანდეს ეს კავშირი.
განისაზღვროს წარმოდგენილი ინდიკატორის საბაზისო და სამიზნე მაჩვენებლები.
სამიზნე მაჩვენებლი უნდა გაიწეროს შემდგომი 3 წლის მიხედვით და თითოეულ
წელზე განისაზღვროს კონკრეტული, მკაფიო მიზანი. ასევე, წლების მიხედვით
თითოეულ მიზანზე უნდა დადგინდეს გადამოწმების საშუალოება.
ზემოთ მოყვანილი ამოცანები შესაბამისი ინდიკატორებით, ასევე ინდიკატორის
საბაზისო

და

სამიზნე

მაჩვენებლები

მუნიციპალიტეტზე ცალ-ცალკე.
მოთხოვნები შემფასებელთან:

განსაზღვრული

უნდა

იყოს

თითოეულ
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გუნდის წევრებს უნდა ქონდეს PEFA-ს შეფასების პრაქტიკული გამოცდილება ან
შესაბამისი

თეორიული

ცოდნა

დადასუტურებული

საბუთით

(საერთაშორისო

საფინანსო ინსტუტუტების მიერ ორგანიზებული სპეციალური სასწავლო კურსი;
ტრეინინგი)
შემფასებელმა

შეფასების

პერიოდში

აქტიურად

უნდა

ითანამშრომლოს

მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებთან, მიიღოს მათგან საჭირო ინფორმაცია.
საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაცია მოიძიოს სახელმწიფო ხაზინის მეშვეობით.
სამუშაო

ძირითადად

იწარმოებს

დისტანციურ

რეჟიმში,

სხვა

შემთხვევაში

მიზანშეწონილია, გამოყენებული იქნას ონლიაინ ინტერვიუები და გასაუბრებები.
სამუშაო შესრულების სავარაუდო პერიოდი:
სამუშაოს დაწყება: 21.04.2020
სამუშაოს დასრულება 30.06.2020
შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უნდა განხორციელდეს ქართულ ენაზე.
შეფასების ძირითადი შემაჯამებელი ნაწილის წარმოდგენა უნდა მოხდეს ასევე
ინგლისურ ენაზე.
განაცხადების მიღება და შერჩევა
საკონსულტაციო მომსახურების განსახორციელებლად პარტნიორის შერჩევა მოხდება
კონკურსის საფუძველზე.
კონკურსში

მონაწილეობის

უფლება

აქვთ სამეწარმეო (LLC) და არასამეწარმეო

იურიდიულ პირებს (NLC, NPO).
GIZ იტოვებს

უფლებას,

შეამოწმოს

განაცხადში

მოწოდებული

ინფორმაცია.

არაზუსტი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში, განაცხადი გაუქმდება.
განაცხადების შეფასება მოხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:
1. ორგანიზაციის ბოლო 2 წლიანი გამოცდილება და კომპეტენცია საჯარო
ფინანსების მართვის მიმართულებით (ქართული საჯარო ფინანსების მართვის

სისტემისა და გარემოს სრულყოფილი ცოდნა);
2. ტექნიკური შემოთავაზების და პროექტის განხორციელების მეთოდოლოგიის
ადეკვატურობა;
3. წარმოდგენილი ექსპერტების გამოცდილება/შესაძლებლობა განახორციელონ
საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შეფასება PEFA ინდიკატორების
გამოყენებით (განისაზღვრება ორგანიზაციის გუნდის მიერ განხორციელებული

მსგავსი პროექტებით, რაც
ექსპერტების რეზიუმეებში);
4. ბიუჯეტის ხარჯთეფექტურობა.

მითითებული

უნდა

იყოს

წარმოდგენილი
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მომსახურების ხანგრძლივობა და ბიუჯეტი
მომსახურების განხორციელების სავარაუდო პერიოდია 21.04.2020 – 30.06.2020.
წარმოდგენილი ბიუჯეტი არ უნდა შეიცავდეს დღგ-ს.
შერჩეულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში, მომსახურების
დაფინანსება მოხდება ეტაპობრივად.
განაცხადის მომზადება უნდა მოხდეს ქართულ ენაზე.
შემოთავაზების შინაარსობრივი ნაწილი უნდა მოიცავდეს შედეგ ინფორმაციას:

1. თავფურცელი
ორგანიზაციის დასახელება და რეგისტრაციის ნომერი. იურიდიული მისამართი,
ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი,
პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი (დღგ-ს გარეშე), ორგანიზაციის ხელმძღვანელის
ხელმოწერა და ბეჭედი.

2. პროექტის აღწერა
2.1 პროექტის დასახელება და დაწყება-დასრულების ვადა (თვე/წელი-თვე/წელი)
2.2. პროექტის მიზანი და ამოცანები
2.3 პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები და შესრულების განრიგი
#

ღონისძიება

1

X

2

Y

3

Z

აპრილი მაისი

ივნისი

კომენტარი
[მიუთითეთ საჭიროებისამებრ]

... …

2.4 პროექტში ჩართული პირები და მათი ფუნქციები
ჩამოთვალეთ

იმ

პირების

ვინაობა

და

ფუნქცია

ვინც

მოიაზრება

პროექტის

განხორციელებაში და ასახულია შესაბამისად ბიუჯეტში. განაცხადს ასევე თან უნდა
ერთვოდეს დასახელებული პირების რეზიუმეები.

2.5. დანართი
განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს პროექტის განხორციელებაში გათვალისწინებული
პირების რეზიუმეები და მომსახურების განხორციელების შესაძლებლობის
დასაბუთება ორგანიზაციის მიერ.
დანართის სახით ასევე შესაძლებელია დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა, რასაც
განმცხადებელი მიიჩნევს რელევანტურად.
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ფინანსური შემოთავაზება უნდა უნდა მოიცავდეს შედეგ ინფორმაციას:

ბიუჯეტი (ლარში, დღგ-ს გარეშე)

#

1

კატეგორია

ერთეული

ერთეულის

ერთეულის

რაოდენობა

ფასი (GEL)

ხარჯები,

რაც

საერთო
ღირებულება

განმარტება

(GEL)

შრომის
ანაზღაურება
[თვე ან კაც-დღე]

1.1
1.2
1.3
...
ჯამი
2

სხვა ხარჯი

2.1
2.2

...
ჯამი

სულ ჯამი

ბიუჯეტში

არ

შეიტანოთ

ის

არ

შეესაბამება

პროექტით

გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. ასევე, არ ანაზღაურდება ორგანიზაციის მიმდინარე
ხარჯები და მისი რაიმე სახის დავალიანების გასტუმრება.
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დანართი 2 - შემოთავაზებების შეფასების ზოგადი სქემა
შემოსული შემოთავაზებების შეფასება მოხდება როგორც ფასების,
მიხედვით.

ასევე შინაარსის

შინაარსობრივი შეფასების შემდეგ გაიხსნება და განიხილება წარმომდგენი ფირმების
საფასო შემოთავაზებები. საფასო შეთავაზება მკაფიოდ და დეტალურად უნდა
აღწერდეს ყველა სახის ხარჯს, რომელიც ამ ტექნიკური დავალების მიხედვით
გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებისთვის უნდა იქნას გაწეული.
საბოლოო შეფასებაში შინაარსობრივი/საგნობრივი
ფასი/ღირებულება 30% -ით.

შეფასება

შევა

70%-ით

და

მიღებული შედეგების მიხედვით პრეტენდენტებს პროგრამულად მიენიჭებათ
რიგობრივი ნომერი. საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე პირთან დაიწყება მოლაპარაკებები
ხელშეკრულების გაფორმების
თაობაზე. თუ მოლაპარაკებები არ დამთავრდა
წარმატებით, მაშინ მოლაპარაკებები განახლდება რიგით მეორე კანდიდატთან.

დანართი 3 - შემოთავაზებების შინაარსობრივი/საგნობრივი შეფასების სქემა
შემოთავაზების შინაარსობრივი ნაწილი უნდა მოიცავდეს
თანდართულ ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ ინფორმაციას.
არასაფასო კრიტერიუმები თავის მხრივ დაიყოფა წინასწარ განსაზღვრული შეწონვის
კოეფიციენტების მიხედვით. იხილეთ თანდართული ფაილი (Annex 3).

