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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №20 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 7-45-25)                                           4 აგვისტო  2010 წელი 

 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  მუნიციპალური შესყიდვებისა და 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის  

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, საკრებულომ: 

დაადგინა 

 
 1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა 

და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (დებულება თან ერთვის). 

 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 9 ივლისის №30 დადგენილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური 

შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე :                                                        ალეკო მამეშვილი 
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ოზურგეთის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური  

უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება 
 
 

 ეს დებულება განსაზღვრავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (შემდგომში 

_გამგეობა) მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამსახურის  (შემდგომში - „სამსახური“) სტატუსს, ფუნქციებს, სისტემას და სამსახურის 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.  
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
 

1. სამსახური წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულს, რომელიც  

უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, გამგეობის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 

ორგანოებისათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასა  და მატერიალურ-ტექნიკურ 

მომსახურებას. 

2.სამსახური შექმნილია საქართველოს კონსტიტუციის, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს სხვა კანონმდებლობის   საფუძველზე. 

3. სამსახური იყენებს გამგეობის ბლანკს საკუთარი სახელწოდების დამატების აღნიშვნით.   

4. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია: საქართველოს კონსტიტუცია, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, „სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა 

და გამგებლის შესაბამისი სამართლებრივი აქტები და ეს დებულება. M  

5. სამსახურს აქვს დებულება, ბლანკი, ბეჭედი სახელწოდების აღნიშნვით და სხვა 

ნებადართული ოფიციალური რეკვიზიტებით. 

6. სამსახურის დაფინანსება ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ხარჯზე. 

7.სამსახური ანგარიშვალდებულია და პასუხისმგებელია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის წინაშე და საკრებულოს წინაშე. 

8. სამსახურის იურიდიული მისამართია ქQ.ოზურგეთი კოსტავას. ქ. №1 
 

მუხლი 2 სამსახურის მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები. 
 

1. სამსახურის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის და სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილ სხვა ფულადი სახსრების 

(ტრანსფერი გრანტი და ა.შ) რაციონალურ ხარჯვას, შესყიდვების პროცედურების კანონიერების 

დაცვას, შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომის 

უზრუნველყოფას, შესყიდვების პროცესში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებას, ამ პროცესის 

გამჭვირვალობის ამაღლებას, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფასა და განვითარებას.  

2. სამსუხურის ამოცანებია:  

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, გამგეობის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, 

ტერიტორიული ორგანოების მიერ, დადგენილი ფორმით წარმოდგენილი წლიური 

მოთხოვნების საფუძველზე, საქონლის, მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების 

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება, სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.  

ბ) სახელმწიფო შესყიდვების მომზადებისა და განხორციელების პროცესში საკრებულოს, 

საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის მიერ გამოცემული აქტებისა და ხელმოწერილი 
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დოკუმენტების შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა სახელმწიფო შესყიდვების 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან;  

გ) აწარმოოს სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობით დადგენილი 

ანგარიშგების წარმოების დროულობა და სისრულის მონიტორინგი;  

დ) სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის წარმოება;  

ე) სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობა;  

ვ) სახელმწიფო შესყიდვების საჯაროობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა.  

ზ) მიღებული საბიუჯეტო სახსრების ფარგლებში  უზრუნველყოფს გამგეობის 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფასა  და განვითარებას, 

თ) ახორციელებს გამგეობის სამეურნეო საქმიანობის კოორდინაციას და მართვას;  

3. სამსახურის ფუნქციებია:  

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, გამგეობის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, 

ტერიტორიული ორგანოების მიერ დადგენილი ფორმით მოწოდებული წლიური მოთხოვნების 

საფუძველზე წლიური შესყიდვების გეგმის პროექტის შემუშავება და საკრებულოსთვის 

წარდგენა დასამტკიცებლად : 

ბ) წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად – წინამოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, 

სავარაუდო ღირებულებების დაზუსტება, შესყიდვის საშუალების შერჩევა და შერჩეული 

საშუალების შესაბამისი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, დოკუმენტაციის შედგენა 

(წარმოდგენილი მოთხოვნების შესაბამისად), შესყიდვის პროცედურების მომზადება, 

სატენდერო კომისიის აპარატის ფუნქციების შესრულება და სატენდერო პროცედურების 

ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფა, სატენდერო დოკუმენტაციის მიღება-გაცემა და 

აღრიცხვა, გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული სახელმწიფო შესყიდვების შეთანხმების 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფა შესაბამის ზემოდგომ ორგანოსთან.  

გ) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება.  

დ)სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად დადებული ხელშეკრულებების და სხვა 

დოკუმენტების აღრიცხვა;  

ე) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების ცვლილებებთან და 

საჯარიმო სანქციებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.  

ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ანგარიშების მომზადება და წარდგენა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში.  

ზ) სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზების პროცესში გამოსაცემი სამართლებრივი აქტის 

პროექტის ექსპერტიზა სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის განხრით;  

თ) სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის საფუძველზე და მისი 

ეფექტური შესრულების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ცალკეული დოკუმენტების (მოთხოვნის და სხვა) ფორმების შემუშავება და 

საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;  

ი) სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში გამგეობის შესაბამის მოსამსახურეთა ცოდნის 

გაღრმავებისა და უნარ-ჩვევების გაძლიერების მიზნით სასწავლო ღონისძიებების მოწყობა;  

კ) ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განვითარებისა და განახლების 

უზრუნველყოფა, რისთვისაც მოიპოვებს და ერთიანი სისტემატიზირებული ფორმით აგროვებს 

ინფორმაციას შესყიდვებში მონაწილე ფირმების, მათ მიერ საქონლის მომსახურებისა და 

სამუშაოების მოწოდებაზე გაკეთებული შემოთავაზებების, აგრეთვე მათ მიერ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) შესრულების შესახებ; 

ლ) გამგეობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამართული ექსპლუატაციისა და 

ფუნქციონირების, მისი გაუმჯობესებისა და სრულყოფის უზრუნველყოფა;  
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მ)  გამგეობის  ადმინისტრაციულ შენობებში სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების 

დაგეგმვა, ორგანიზება და შესრულების კოორდინაცია; 

ნ) კანონმდებლობით დაკისრებულ სხვა ფუნქციების განხორციელება.  

4. სამსახური უფლებამისილია მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულებების შესრულების მიმდინარეობის ინსპექტირების პროცესში.  
 

მუხლი 3.  სამსახურის სტრუქტურა 
 

1. სამსახურის უფროსი 

ა) ორი მთ. სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში 

2. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება: 

ა) განყოფილების უფროსი; 

ბ) მთ. სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში 

3. მთ. სპეციალისტების ფუნქციებსა და კომპეტენციებს, ამ დებულებით დადგენილი 

წესის შესაბამისად, ანაწილებს სამსახურის უფროსი. 
 

მუხლი 4. სამსახურის მართვა 
 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი 

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია გამგებლის წინაშე.  

3. სამსახურის უფროსი:  

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  

ბ) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს კანონმდებლობის 

შესრულებისათვის სამსახურის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ სფეროში;  

გ)მოქმედებს სამსახურის სახელით, წარმოადგენს სამსახურს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობისას;  

დ) თვალყურს ადევნებს სამსახურის მიერ დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულების 

მიმდინარეობას და ახორციელებს მოსამსახურეთა გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის 

სამსახურებრივ ზედამხედველობას;  

ე) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციულ წესს, შეიმუშავებს 

წინადადებებს სამსახურის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

ვ) ამ დებულებით განსაზღვრული სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად, შეიმუშავებს და გამგებელს წარუდგენს სამსახურის საჯარო მოხელეთა 

ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმის პროექტებს; 

ზ) ანაწილებს სამსახურში შემოსულ საკითხებს თანამშრომელთა შორის;  

თ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის მოხელეთა მორიგი და დამატებითი 

შვებულების, მივლინების, წახალისების ან დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების 

თაობაზე;  

ი) ხელს აწერს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს;  

კ) წყვეტს სამსახურისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი გამოყენების 

საკითხებს და პასუხისმგებელია ამ სახსრების მიზნობრივ ხარჯვაზე; 

თ) გამგებლის წინაშე შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის 

გამოყოფაზე, რაც აუცილებელია სამსახურის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების 

შესასრულებლად;  

ი) დადგენილი წესით ადგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
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კ)ახორციელებს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 
 

მუხლი 5.  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 
  

1. საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული ძირითადი 

ამოცანებისა და ფუნქციების განსახორციელებლად განყოფილება თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში:  

ა) ახორციელებს გამგეობის სამეურნეო საქმიანობის კოორდინაციას და მართვას;  

ბ) უზრუნველყოფს გამგეობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამართულ ექსპლუატაციას 

და ფუნქციონირებას, მის გაუმჯობესებას და სრულყოფას;  

გ) ახდენს გამგეობის  ადმინისტრაციულ შენობებში სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების 

დაგეგმვას, ორგანიზებას და შესრულების კოორდინაციას;  

დ) ამარაგებს გამგეობის საყოფაცხოვრებო საქონლით, საწვავ-საპოხი მასა- ლით, მანქანა-

მოწყობილობებით, ტრანსპორტით, სამშენებლო მასალით, საკანცე- ლარიო და სხვა დანარჩენი 

აუცილებელი საქონლით;  

ე) ორგანიზებას უწევს გამგეობის კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურებას;  

ვ) უზრუნველყოფს გამგეობის თანამშრომელთა მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას, 

ადმინისტრაციული შენობებისა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო სისტემების 

ექსპუატაციას და მათ მოვლა-შენახვას;  

ზ) უზრუნველყოფს გამგეობის კომპიუტერიზაციას და ინფორმატიზაციის სფეროში 

ერთიანი პოლიტიკის განხორციელებას, კომპიუტერული ქსელის მუშაობის უზრუნველყოფას;  

თ) უახლესი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გაცნობის საფუძველზე შეიმუშავებს 

გამგეობის ტექნოლოგიების შესაძლო დანერგვის საკითხებს;  

ი) უზრუნველყოფს გამგეობის სათათბირო დარბაზ(ებ)ის თანამედროვე ტექნოლოგიური 

აპარატურით აღჭურვას და მათ გამართულ მუშაობას;  

კ) ახდენს გამგეობის სასაწყობო ნაგებობების მოვლა-შენახვას და მათი დაცვის 

კოორდინაციას;  

ლ) ახდენს გამგეობის მატერიალურ ფასეულობათა დაცვა-შენახვას;  

მ) ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს;  

2. განყოფილების  საქმიანობის კოორდინაციას და უშუალო ზედამხედველობას 

ახორციელებს სამსახურის უფროსი. 
 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებანი 
 

1. წინამდებარე დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

ხდება საკრებულოს დადგენილებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

2. იმ საკითხების დარეგურილებისას, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე 

დებულებით, გამოიყენება მოქმედი კანონმდებლობითა და სათანადო სამართლებრივი აქტებით 

გათვალიწინებული ნორმები. 
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