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ტერმინთა განმარტებები
ქვემოთ მოცემული ტერმინები გამოყენებულია ამ სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის
კაპიტალური ხარჯი:

ხარჯები,

რომელიც

მიიმართება მატერიალური აქტივის

შესაძენად/შესაქმნელად და რომელთა სასიცოცხლო ვადა 1 წელზე მეტია. იგულისხმება
როგორც

მატერიალური

აქტივები

(შენობები,

ნაგებობები,

მანქანა-დანადგარები,

მოწყობილობები), ისე არამატერიალური აქტივები (საინფორმაციო, საკომუნიკაციო, IT
სისტემები).

კაპიტალური

გაუმჯობესებას

ხარჯები

(განახლება,

მოიცავს

არსებული

რეკონსტრუქცია,

აქტივის

გაფართოება).

მნიშვნელოვან
მნიშვნელოვანია

კაპიტალური ხარჯების გამიჯვნა შენახვისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯებისგან,
ვინაიდან:
●

საჭიროა წინასწარ განზრახული საინვესტიციო გადაწყვეტილება, რომელიც არ
უკავშირდება აქტივის ფიზიკურ მდგომარეობას;

●

ასეთი ხარჯები მნიშვნელოვნად ზრდის არსებული აქტივის შესაძლებლობებს ან
წარმადობას, ან მნიშვნელოვნად ზრდის აქტივის სიცოცხლის ხანგრძლივობას და
შესაბამისად ზრდის აქტივის ფასს.

სრულად ამორტიზებული აქტივის რეაბილიტაცია წარმოადგენს კაპიტალურ ხარჯს.
პროექტი: მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნებისა და შედეგების მქონე აქტივობების
ერთობლიობა, რომელიც დადგენილი გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება, დროებითი
„ორგანიზაციული

სტრუქტურის“

მეშვეობით

და

ქმნის

აქტივს,

რომელიც

უზრუნველყოფს ბენეფიციართა კონკრეტული ჯგუფისათვის მდგრად სარგებელს ან/და
მიღებული სარგებლის გამოყენების შესაძლებლობას.
პროექტის მთლიანი ღირებულება: საინვესტიციო (კაპიტალური) პროექტისთვის საჭირო
ყველა ხარჯი, რომელიც მოიცავს პროექტის მომზადების, მშენებლობის, კომპენსაციისა
და განსახლების, დანადგარებისა და მოწყობილობების, სხვა თანმდევ და საინჟინრო
ზედამხედველობისათვის გათვალისწინებულ ხარჯებს. ის წარმოადგენს საინვესტიციო
პროექტის დაგეგმილი შედეგების/პროდუქტის მისაღებად საჭირო მთლიანი ფინანსური
რესურსის ერთობლიობას, დაფინანსების წყაროს (სახელმწიფო ბიუჯეტი, ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ბიუჯეტი,

ავტონომიური

რესპუბლიკის

ბიუჯეტი,

დონორის დაფინანსება, სესხები და/ან ბენეფიციარის თანადაფინანსება) მიუხედავად;
საბოლოო ბენეფიციარი: ინფრასტრუქტურული აქტივის განვითარებისა ან/და მართვის
შედეგად

მიღებული

ან

გაუმჯობესებული

საჯარო

მომსახურების

საბოლოო

მომხმარებელი.
პროექტის

წინასწარი

შერჩევა: პროექტის

სტრატეგიული

ამოცანის,

ლოგიკური

დასაბუთების, ბიუჯეტზე ზემოქმედების, ეკონომიკური მიზანშეწონილობის და
სოციალური გავლენის
მართვის/საჯარო

და

წინასწარი შეფასების პროცესი. სახელმწიფო ინვესტიციების
კერძო

თანამშრომლობის

პროცესის

პირველი

ეტაპი,

რაც

გულისხმობს პროექტის კონცეფციის ბარათის შემუშავებას, რომლის საფუძველზეც
გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული.
პროექტის შეფასება: პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის შესწავლის
გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაზე მაღალი
სოციალური და ეკონომიკური შედეგების მომტანი პროექტის გამოვლენას (არსებული
სიტუაციის შენარჩუნების ჩათვლით).
პროექტის პრიორიტეტულობის განსაზღვრა/შერჩევა: ყოველმხრივი

ანალიზის გზით

ყველაზე მიზანშეწონილი ვარიანტის შერჩევისა და საბოლოო გადაწყვეტილების
მისაღებად რეკომენდაციების შემუშავების პროცესი.
პროექტის კონცეფციის ბარათი: პროექტის მოკლე აღწერა, რომელიც მზადდება
პროექტის

იდენტიფიკაციის

სიღრმისეული

შემდეგ

ტექნიკურ-ეკონომიკური

წინასწარი

შერჩევის

შესწავლის

შესახებ

ეტაპზე,

პროექტის

გადაწყვეტილების

მიღებამდე.
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა: ანალიტიკური კვლევა, რომელიც ხორციელდება
შეფასების ეტაპზე, მოიცავს შემოთავაზებული პროექტის ტექნიკურ, ეკონომიკურ
შეფასებას, ასევე შეიძლება მოიცავდეს ეკოლოგიურ და სოციალურ შეფასებებს და
ხორციელდება კაპიტალური საინვესტიციო პროექტის საერთო მიზანშეწონილობისა და
მდგრადობის შესახებ დასკვნების გასაკეთებლად.

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი (CBA): ფულად გამოსახულებაში პროექტის ხარჯებისა
და სარგებლის რაოდენობრივი შეფასება ალტერნატიული ღირებულების შეფასების
საფუძველზე. ფინანსური ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი პროექტს განიხილავს
განმახორციელებელი ორგანიზაციის ფინანსური აღრიცხვისა და ფინანსური შესრულების
მაჩვენებლების მიხედვით. სოციალური ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი პროექტს
განიხილავს საქართველოს მოსახლეობის კუთხით, მხედველობაში იღებს სოციოეკონომიკურ ხარჯებს და სარგებელს, რაც არ არის ასახული განმახორციელებელი
ორგანიზაციის

ფინანსურ

საზოგადოებისათვის

ანგარიშგებაში,

დამატებითი

როგორიც

ღირებულება

არის
და

გარე

იყენებს

ფაქტორები

და

ალტერნატიულ

ღირებულებას შეფასების საფუძვლად.
დისკონტირება: პროცესი,

რომლის

დროსაც ხარჯებისა

და სარგებლის მომავალ

სიდიდეებს ამცირებენ იმისთვის, რომ ასახონ ის ღირებულება, რომელიც ენიჭება
მომავალ

ხარჯებსა

„დისკონტირების
ანალოგიური

და

სარგებელს

განაკვეთი“

წლიური

არის

არსებულ

ღირებულებასთან

უარყოფითი

საპროცენტო

შედარებით.
განაკვეთის

განაკვეთი, რომლითაც მომავალ ხარჯებსა და სარგებელს

ამცირებენ შესადარებელი მიმდინარე ღირებულებების დასადგენად.
ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი (CEA): პროექტის საპროგნოზო შედეგების განსაზღვრა და
ამ შედეგების მისაღწევად პროექტის განხორციელების იმგვარი სტრატეგიის შერჩევა,
რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავს მთლიანი დისკონტირებული კაპიტალი და მიმდინარე
ხარჯები. ეს მეთოდი გამოიყენება მაშინ, როდესაც სარგებლის ფულადი ღირებულების
შეფასება ძნელია ან ძვირი, ან იმისთვის, რომ არჩევანი გაკეთდეს ერთსა და იმავე ან
ძალიან მსგავსი შედეგების მომტან ალტერნატივებს შორის. მოცემული ანალიზი
შესაძლებელია განხორციელდეს პროდუქციის ერთეულის (ანუ არაფულადი სარგებლის)
თვითღირებულების გაანგარიშების ფორმით.
წმინდა

მიმდინარე

ღირებულება

(NPV):

პროექტის

წმინდა

სარგებლის

დისკონტირებული წლიური სიდიდეების ჯამი (სარგებელს გამოკლებული ხარჯები).

შიდა უკუგების დონე (IRR): დისკონტირების

ნორმა, რომლის დროსაც კონკრეტული

წლიური სარგებლის წმინდა მიმდინარე ღირებულება ნულის ტოლია. ეს ის ნორმაა,
რომელიც ათანაბრებს დისკონტირებული ხარჯების ჯამსა და დისკონტირებული
სარგებლის ჯამს.
ხარჯთსარგებლიანობის

(Benefit

კოეფიციენტი

Cost

Ratio):

პროექტის

სიცოცხლის

ხანგრძლივობის მთელი პერიოდის მანძილზე მთლიანი დისკონტირებული სარგებლის
თანაფარდობა მთლიან დისკონტირებულ ხარჯებთან.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ): ადამიანსა და ბუნებრივ გარემოზე პროექტის
პოტენციური უარყოფითი და დადებითი შედეგების შეფასების ოფიციალური მექანიზმი
და

პროექტის

გაუმჯობესების

იდენტიფიცირება
საქართველოს

გზით

უარყოფითი

შესაძლო

ზემოქმედების

კანონმდებლობით

განსაზღვრულ

შემარბილებელი

ღონისძიებების

შესამცირებლად.
განმარტებას

შეესაბამება

და

მზადდება

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
სოციალური ზემოქმედების შეფასება: პროექტის

პოტენციური

უარყოფითი

და

დადებითი სოციალური შედეგების შეფასება, როგორებიცაა: შემოსავლის გადანაწილება,
სიღარიბე, უმუშევრობა, გენდერული თანასწორობა და უმცირესობები. სოციალური
ზემოქმედების შეფასების დროს კეთდება არა მთელი საზოგადოების ზარალისა და
სარგებლის სიდიდის ანალიზი, არამედ ანალიზი იმისა, თუ ვინ ზარალდება და ვინ იღებს
სარგებელს

პროექტის

შედეგად

(ამ

უკანასკნელთა

შეფასება

ხდება

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის დროს).
გარე ფაქტორები: ხარჯი ან სარგებელი, რომელიც პირდაპირ არ აკუმულირდება
პროექტის განმახორციელებელი სუბიექტის ანგარიშებზე (ანუ ის არ შეიძლება აისახოს
ფინანსურ ანგარიშებში, რადგანაც საბაზრო ფასი არ აქვს) და რომელიც ფინანსური
ნაკადების თვალსაზრისით პროექტს პირდაპირ ვერ დაუკავშირდება. შეიძლება იყოს
პოზიტიური ან ნეგატიური.

1 შესავალი
1.1

ზოგადი ფორმაცია

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი1, სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17
აგვისტოს

N426

შემუშავებისა

დადგენილება

და

საჯარო

განხორციელების

და

წესის

კერძო

თანამშრომლობის

დამტკიცების

შესახებ

პროექტის
(შემდგომში

კანონქვემდებარე აქტი) არეგულირებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებს
და წარმოადგენს ჩარჩოს, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორს შესაძლებლობას აძლევს
ერთობლივი მუშაობით გაუმჯობესდეს საჯარო სერვისების მიწოდება კერძო სექტორის
მხრიდან ინფრასტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული არაძირითადი მომსახურების
შექმნით.

ეს

სახელმძღვანელო,

რომელიც

წარმოადგენს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის დამხმარე
დოკუმენტს, შემუშავებული და მოწონებულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების განხორციელების მიზნით.
საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად2, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ჩარჩო წარმოადგენს პროცედურების, წესებისა და ინსტიტუციური მოწესრიგების
ერთობლიობას, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა მოხდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტების შერჩევა, განხორციელება და მართვა.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის
მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
კრიტერიუმებს:
ა)

გრძელვადიანობა

−

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

მინიმალური ვადა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით,
მაგრამ არანაკლებ 5 წლით;

1
2

2018 წლის 4 მაისი, N2273-II - საქართველოს კანონის საჯარო და კერძო თანამშროლობის შესახებ
ასეთი პრაქტიკა ასახულია PPP სასერტიფიკაციო გზამკვლევში (APMG 2017), ასევე PPP

გზამკვლევი (მსოფლიო ბანკი 2016)

ბ) ღირებულება − 2020 წლის 1 ივლისამდე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 5 000 000 ლარისა, ხოლო 2020 წლის 1
ივლისიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულების მინიმალური
ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით;
გ)

კერძო

პარტნიორის

მიერ

საჯარო

მომსახურების

გაწევა

ან

საჯარო

ინფრასტრუქტურის შექმნა და მოვლა-პატრონობა ან/და ოპერირება და მოვლაპატრონობა;
დ) საჯარო და კერძო პარტნიორებს შორის რისკების განაწილება;
ე) კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სრული ან
ნაწილობრივი დაფინანსება.

კანონქვემდებარე აქტის მე-5 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
მიერ, სააგენტოსთან შეთანხმებით, შემუშავდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
წინამდებარე მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს
საჯარო

და

კერძო

პარტნიორებისათვის

მეთოდური

და

სახელმძღვანელო

მიმართულების მიწოდებას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის წარმატებით
განხორციელების თითოეული ეტაპისათვის და რომელიც შესაბამისობაშია საუკეთესო
სტანდარტებთან და საერთაშორისო გამოცდილებასთან.
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს:
●

უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართული არიან საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განვითარებაში, განხორციელებასა და
მონიტორინგში;

●

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს

წარმომადგენლები,

რომლებიც

ჩართული

არიან

პროექტის

მხარდაჭერასა და შეფასებაში;
●

კერძო სუბიექტები, რომლებიც ჩართული არიან საინიციატივო შეთავაზების
მომზადებაში; და

●

პოტენციური კერძო პარტნიორები, რომლებიც შესაძლოა ჩაერთონ პროექტის
შერჩევის პროცედურებში.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შესაბამისობაშია და ჰარმონიზებულია საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N191 დადგენილებით დამტკიცებულ საინვესტიციო
პროექტების მართვის გზამკვლევთან. მართალია ეს სახელმძღვანელო აწესრიგებს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან დაკავშირებულ საკითხებს, თუმცა,
ის

შესაძლებელია

გამოყენებულ

იქნეს

სხვა

საინვესტიციო

პროექტებთან

დაკავშირებითაც მათი შესყიდვის მეთოდის მიუხედავად, რამდენადაც საინვესტიციო
პროექტების

მართვის

გზამკვლევით

პროექტი

შესაძლებელია

დაკვალიფიცირდეს

როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 თავისა და
კანონქვემდებარე აქტის მე-4 მუხლის მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
●

ეტაპი 1: პროექტის იდენტიფიცირება და ინიციირება

●

ეტაპი 2: პროექტის მომზადება

●

ეტაპი 3: კერძო პარტნიორის შერჩევა

●

ეტაპი 4: პროექტის განხორციელება

●

ეტაპი 5: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება

მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო შემუშავებულია თითოეული ეტაპისათვის.

სახელმძღვანელოს არსი

1.2

სახელმძღვანელოს

პირველი

ნაწილი

მოიცავს

შემდეგ

ეტაპს:

პროექტის

იდენტიფიცირება და ინიციირება. სახელმძღვანელო შემუშავებულია საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის
შესაბამისად

და

შესახებ
მოიცავს

საქართველოს

კანონისა

ინსტიტუციური

და

კანონქვემდებარე

უფლებამოსილების

აქტის

განაწილებას,

პროცედურებს, ინფორმაციულ მოთხოვნებსა და შეფასების კრიტერიუმებს.
აღნიშნული ეტაპის მიზანია გადაწყდეს იმ პროექტის შემდგომი განვითარება რომელიც:
●

შეესაბამება სახელმწიფო ან სექტორის პრიორიტეტებს;

●

შეესაბამება ეროვნული ან სექტორული პოლიტიკის განმსაზღვრელ სტრატეგიულ ან
სამოქმედო სახის დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს პრობლემის გადაწყვეტისა და
დარგის/სფეროს განვითარების გზებს

●

სავარაუდოდ ეკონომიკურად მისაღებია; ან/და

●

მოსალოდნელი

ფისკალური

შეზღუდვების

შესაბამისად

სავარაუდოდ

ხელმისაწვდომია.
იდენტიფიცირებისა

და

ინიციირების

ეტაპზე

ხდება

კომპლექსური

ტექნიკურ-

ეკონომიკური შესწავლისათვის საჯარო ფინანსური რესურსების არაეფექტიანი ხარჯვის
პრევენცია, რომელიც ხელს უწყობს ბიუჯეტზე დამატებითი ზეწოლის შეზღუდვას. ეს
ეტაპი ასევე წარმოადგენს მიმართულების/დარგის სტრატეგიულ დოკუმენტში ასახული
პრობლემის

ეფექტურად

გადაწყვეტის

შესაძლებლობას,

ასევე,

ეს

ეტაპი

ითვალისწინებს წარმოდგენილი ალტერნატიული პროექტებიდან ყველაზე ეფექტური
პროექტის შერჩევას ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების შესაბამისად. ამის გარდა,
შესაძლებელია გამოიკვეთოსშემდგომი კვლევების საჭიროება. საბოლოოდ, ეს ეტაპი
წარმოადგენს განვლილი პროექტების შედეგად მიღებული გამოცდილების გამოყენებას
ინიცირებულ ახალი პროექტებში.
დადებითი შეფასება გულისხმობს, რომ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოსათვის
წარდგენილ იქნა სტრატეგიული პოლიტიკის შესაბამისი დასაბუთებული და რეალური
პროექტის კონცეფცია, რაც გადაწყვეტილების მიმღებთათვის საკმარისია დასაშვებად
ჩათვალონ შემდგომი პროექტის დაგეგმვისა და ანალიზისთვის ხარჯების გაწევა.
მოსალოდნელია, რომ პროექტი წინასწარ შერჩეული იქნება, თუკი ის ეფუძნება
იდენტიფიცირების

ძლიერ

პროცესს.

ამისათვის

არსებობს

არაერთი

მიღებული

მექანიზმი. ესენია:
●

სექტორული სტრატეგიები და შესაბამისი სამოქმედო გეგმები თავისთავად
გულისხმობს პრობლემების გამოკვეთის და მიმართულების/სფეროს/დარგის
განვითარების

გზებს,

სადაც

გამოიკვეთება

პრიორიტეტები

საჯარო

ინვესტიციებისათვის და შესაბამისად, ეს იქნება სახელმძღვანელო პროექტის
იდენტიფიცირებისათვის.

●

სამოქმედო

გეგმებმა შესაბამის საკვანძო ინფრასტრუქტურულ სექტორებში

შეიძლება გამოკვეთოს სპეციფიკური პროექტები და მათი პრიორიტეტულობის
თანმიმდევრობა.
●

შესაბამისი დაინტერესებული პირების მონაწილეობა, მათ შორის, ადგილობრივი
საზოგადოებების და კერძო პირების, აღიარებულია, როგორც ახალი საჯარო
საინვესტიციო იდეების იდენტიფიცირებისათვის ლეგიტიმური გზა, იმ დაშვებით,
რომ კონსულტაციები განხორციელდება სტრუქტურული მიდგომით, რათა
უზრუნველყოფილი იყოს წარმომადგენლობითი მიგნებები.

არ არის მიზანშეწონილი იმ პროექტების კონცეფციის განხილვა, რომელიც არ გაივლის
ქვემოთ აღწერილ იდენტიფიცირების სისტემურ პროცესს.

2 საკანონმდებლო ჩარჩო
2.1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი ადგენს პირდაპირ
მითითებას პროექტის იდენტიფიცირებისა და ინიციირებისათვის მე-11-13 მუხლებში,
კერძოდ:
მუხლი 11. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი და მისი განხორციელების
ეტაპები
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტი

ხორციელდება

ამ

კანონით

განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ეტაპს, მათ შორის,
პროექტის იდენტიფიცირებასა და ინიციირებას, მომზადებას, კერძო პარტნიორის
შერჩევას, პროექტის განხორციელებას და განხორციელების შემდგომ შეფასებას.
მუხლი 12. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირება
1. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირებას ახორციელებს
უფლებამოსილი ორგანო ან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო. კონცესიის
განხორციელების თაობაზე საინიციატივო შეთავაზების შემთხვევაში საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირება შეიძლება ასევე განახორციელოს კერძო
ინიციატორმა ამ კანონის მე-15 მუხლის შესაბამისად.
2. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირება და მომზადება
ხორციელდება

საქართველოს

მთავრობის

სამართლებრივი

აქტის

შესაბამისად,

სახელმწიფო განვითარების გეგმის/სტრატეგიის ან/და მუნიციპალიტეტის განვითარების
სტრატეგიის/სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით.
მუხლი 13. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ინიციირება, მომზადება და
მოწონება
1.

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

ინიციირებას

ახორციელებს

უფლებამოსილი ორგანო.
2. ამ კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
იდენტიფიცირების შემდეგ უფლებამოსილი ორგანო ამზადებს პროექტის კონცეფციას

საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტის შესაბამისად და მას განსახილველად
წარუდგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს
ფინანსთა

სამინისტროს.

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტო

და

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით
დადგენილ

ვადაში

ამზადებენ

ამ

მუხლის

მე-3

პუნქტით

განსაზღვრულ

რეკომენდაციებსა და დასკვნას.
3. უფლებამოსილი ორგანო პროექტის კონცეფციას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს რეკომენდაციებთან და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნასთან
ერთად, განსახილველად წარუდგენს საქართველოს მთავრობას.
4. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის მომზადების დაწყების შესახებ
საქართველოს

მთავრობის

გადაწყვეტილება

უნდა

ეფუძნებოდეს

შემდეგ

კრიტერიუმებს:
ა) პროექტის სტრატეგიული ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობა;
ბ) პროექტის ეკონომიკური გავლენის წინასწარი შეფასება;
გ) პროექტის განსახორციელებლად საჯარო ფინანსების ხელმისაწვდომობა;
დ) იმ ფისკალური რისკების შეფასება, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიოს პროექტმა.

2.2

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

შემუშავებისა

და

განხორციელების წესი
კანონქვემდებარე

აქტი

ადგენს

პროექტის

იდენტიფიცირებისა

და

ინიციირების

ეტაპებისათვის შემდგომ მოწესრიგებას მე-6-8 მუხლების შესაბამისად:
მუხლი 6. პროექტის იდენტიფიცირება
1. პოტენციური პროექტის იდენტიფიცირებას, საჭიროების მიხედვით, ახორციელებს
უფლებამოსილი ორგანო ან სააგენტო.
2. პოტენციური პროექტის იდენტიფიცირება ხორციელდება სახელმწიფო განვითარების
გეგმის/სტრატეგიის ან/და მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიის/სამოქმედო
გეგმის გათვალისწინებით, ან/და აჭარის/აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
განვითარების

გეგმით/სტრატეგიით

გათვალისწინებულ

მიმართულებებთან

ან/და

შესაბამის სექტორში უფლებამოსილი ორგანოს მიერ იდენტიფიცირებულ/გამოვლენილ
საჭიროებებთან ან/და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტულ
სექტორში, რომელიც ემსახურება საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილებას.

3.

პოტენციური

პროექტის

იდენტიფიცირება

შესაძლებელია

განხორციელდეს

საინიციატივო შეთავაზების გზით.
4. ენერგეტიკის სექტორში დარგობრივი სამინისტროს მიერ საქართველოში ასაშენებელი
პოტენციური ელექტროსადგურების ნუსხაში ობიექტის ასახვა ან/და საქართველოში
ასაშენებელი პოტენციური ელექტროსადგურების ნუსხის დარგობრივი სამინისტროს
ოფიციალურ

ვებგვერდზე

განთავსება

არ

წარმოადგენს

პოტენციური

პროექტის

იდენტიფიცირებას.
მუხლი 7. პროექტის კონცეფციის ბარათი და წინარე ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება
1.

პროექტის

იდენტიფიცირების

ეტაპზე,

ამ

წესის

მე-6

მუხლის

მიხედვით

იდენტიფიცირებული პოტენციური პროექტისათვის უფლებამოსილი ორგანო ამზადებს
პროექტის კონცეფციის ბარათს.
2. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს წინარე ტექნიკურ-ეკონომიკური
შეფასებიდან, სულ მცირე, შემდეგ ინფორმაციას:
ა) პროექტის განხორციელების საჭიროების წინარე შეფასებას, რომლის დროსაც უნდა
დასაბუთდეს

პროექტის

შესაბამისობა

საჯარო

ინტერესთან,

მთავრობის

მიერ

განსაზღვრულ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის განხორციელების პრიორიტეტულ
სექტორებთან

ან/და

მუნიციპალიტეტის

სახელმწიფო
განვითარების

განვითარების

გეგმით/სტრატეგიით

სტრატეგიით/სამოქმედო

გეგმით

ან/და
ან/და

აჭარის/აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების განვითარების გეგმით/სტრატეგიით
გათვალისწინებულ მიმართულებებთან ან/და შესაბამის სექტორში უფლებამოსილი
ორგანოს მიერ იდენტიფიცირებულ/გამოვლენილ საჭიროებებთან, რაც მიზნად ისახავს
საჯარო

ინფრასტრუქტურის

გაუმჯობესებით

ან/და

საჯარო

შექმნით

ან/და

არსებული

მომსახურების

მიწოდებით

ინფრასტრუქტურის
საჯარო

ინტერესის

დაკმაყოფილებას;
ბ) პროექტის ღირებულების წინასწარ შეფასებას, რომელიც, სულ მცირე, უნდა
მოიცავდეს ინფორმაციას პროექტის ზომის/მოცულობის, მახასიათებლების შესახებ,
ასევე პროექტის განხორციელებისთვის (მათ შორის: მშენებლობისთვის, წლიური მოვლაპატრონობის ან/და ოპერირებისთვის) საჭირო ფინანსების შესახებ ინფორმაციას.
პროექტის წინასწარი ღირებულების შეფასებისას ასევე უნდა განისაზღვროს პროექტით
შემოსავლების გენერირების შესაძლებლობა;

გ) პროექტის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გზით განხორციელების წინარე
შეფასებას, რომლის დროსაც უნდა განისაზღვროს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სახე (კონცესიური/არაკონცესიური), საჯარო და კერძო პარტნიორების ფუნქციები, ასევე
უნდა შეფასდეს პროექტის განხორციელების შედეგად მისაღები სარგებელი. ამასთანავე,
აღნიშნულ ეტაპზე ფასდება პროექტთან დაკავშირებული შესაძლო რისკები და
განისაზღვრება პროექტის მომზადებისას განსახორციელებელი კვლევები;
დ) ფინანსების ხელმისაწვდომობისა და ფისკალური რისკების წინასწარ შეფასებას,
რომლის დროსაც უნდა განისაზღვროს პოტენციური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის

გავლენა

საჯარო

პარტნიორის/უფლებამოსილი

ორგანოს

ბიუჯეტზე,

პროექტის ყველა ეტაპის მიმდინარეობისას. შესაძლებლობის შემთხვევაში, კერძო
პარტნიორისთვის

პროექტის

განსახორციელებლად

მისაღები

პირობების

შექმნის

მიზნით, ასევე უნდა შეფასდეს პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული
ფისკალური რისკები.
3. პროექტის კონცეფციის ბარათი შესაძლებელია მომზადდეს მეთოდურ-პრაქტიკული
სახელმძღვანელოთი შემუშავებული ფორმის მიხედვით.
მუხლი 8. პროექტის ინიციირება
1. ამ მუხლის მოთხოვნები ვრცელდება ყველა პროექტზე, გარდა მცირე პროექტებისა,
თუ ამავე წესით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.
2. უფლებამოსილი ორგანო პროექტის კონცეფციის ბარათს წარუდგენს სააგენტოს და
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განსახილველად.
3. უფლებამოსილი ორგანოს მიერ პროექტის კონცეფციის ბარათის წარდგენიდან ერთი
თვის ვადაში სააგენტო ამზადებს რეკომენდაციებს, ხოლო საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

ამზადებს

დასკვნას

პროექტის

კონცეფციის

ბარათის

თაობაზე.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და სააგენტო უფლებამოსილნი არიან, მოსთხოვონ
უფლებამოსილ ორგანოს, შეიტანოს შესწორებები და ხელახლა წარადგინოს პროექტის
კონცეფციის ბარათი, მათ შორის, იმ შემთხვევაში, თუ კონცეფციის ბარათი არ
აკმაყოფილებს ამ წესით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
4. უფლებამოსილი ორგანო პროექტის კონცეფციას სააგენტოს რეკომენდაციებსა და
საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროს

წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას.

დასკვნასთან

ერთად

განსახილველად

5. საქართველოს მთავრობა ამ მუხლის შესაბამისად წარდგენილი დოკუმენტაციის
საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას პროექტის კონცეფციის მოწონების, პროექტის
კონცეფციის მოწონებაზე უარის თქმის ან პროექტის კონცეფციის გადამუშავების
შესახებ,

რაც

უნდა

ეფუძნებოდეს

კანონის

მე-13

მუხლის

მე-4

პუნქტით

გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს.
6. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, მოითხოვოს პროექტის კონცეფციასთან
დაკავშირებით უფრო ღრმა ანალიზის ჩატარება ან/და მოსთხოვოს უფლებამოსილ
ორგანოს პროექტის კონცეფციის გადამუშავება სააგენტოს რეკომენდაციების ან/და
ფინანსთა სამინისტროს დასკვნის გათვალისწინებით.
7.

ბათილია

ამ

მუხლით

გათვალისწინებული

პროცედურების

დაცვის

გარეშე

გაფორმებული ხელშეკრულება და ის არ წარმოშობს სამართლებრივ შედეგებს.

3 პროცესი
3.1

პროცესის მიმდინარეობა

კანონმდებლობის შესაბამისად, პროექტის იდენტიფიცირება და ინიციირება ეფუძნება
ქვემოთ მოცემულ პროცესს.
1. შესაძლო PPP პროექტი იდენტიფიცირებულია:
ა) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ; ან
ბ) კერძო სუბიექტის მიერ საინიციატივო შეთავაზების გზით, კანონის მე-15 და
კანონქვემდებარე აქტის 26-ე მუხლების შესაბამისად; ან
გ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ მისი უფლებამოსილების
ფარგლებში კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
შესაძლო PPP პროექტის იდენტიფიცირების შემდგომ, უფლებამოსილი ორგანო
ამზადებს პროექტის კონცეფციის ბარათს, რომელიც მოიცავს წინამდებარე
სახელმძღვანელოში მოცემულ ინფორმაციას.
2. უფლებამოსილი ორგანო წარუდგენს პროექტის კონცეფციის ბარათს საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
განხილვისათვის. კანონისა და წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული

შეფასების

კრიტერიუმების

მიხედვით

პროექტის

კონცეფციის

ბარათის

განხილვის შემდგომ, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო გასცემს
რეკომენდაციას, ხოლო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გასცემს დასკვნას
შემოთავაზებული PPP პროექტის შესახებ.
უფლებამოსილი

ორგანო

თანამშრომლობის
სამინისტროს

პროექტის

სააგენტოს

დასკვნასთან

კონცეფციის

რეკომენდაციასა
ერთად

ბარათს
და

წარუდგენს

საჯარო

საქართველოს
საქართველოს

და

კერძო

ფინანსთა
მთავრობას

დასამტკიცებლად, რათა დაიწყოს მეორე ეტაპი - პროექტის მომზადება.
საჯაროდა კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების პროცესის მიმდინარეობა

3.2

რესურსები

პროექტის კონცეფციის ბარათის მომზადებისათვის არსებობს სამი ალტერნატივა:
1. უფლებამოსილი ორგანო ამზადებს პროექტის კონცეფციის ბარათს შიდა საკადრო
რესურსით,

საჭიროების

შემთხვევაში,

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტოს დახმარებით;
2. უფლებამოსილი ორგანო ქირაობს კონსულტანტებს პროექტის კონცეფციის ბარათის
მოსამზადებლად; ან
3. კერძო ინიციატორი ამზადებს პროექტის კონცეფციის ბარათს.
რეკომენდებულია პირველი ვარიანტის გამოყენება, ანუ, პროექტის კონცეფციის ბარათის
მომზადება უფლებამოსილი ორგანოს შიდა რესურსით, საჭიროების შემთხვევაში,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს დახმარებით.

4 შედეგები

საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ნორმებისა და საინვესტიციო პროექტების
მართვის გზამკვლევის შესაბამისად, პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს
შემდეგ ინფორმაციას:
ა.

ადმინისტრაციული

ინფორმაცია:

პროექტის

შესახებ

ძირითადი

ინფორმაცია,

პასუხისმგებელი ორგანო, თანამდებობის პირი და კერძო ინიციატორი.
ბ.

სტრატეგიული

ნაწილი:

ინფორმაცია

პროექტის

სტრატეგიული

და

საჯარო

მნიშვნელობის შესახებ.
გ. ეკონომიკური ნაწილი: ინფორმაცია, რომ პროექტს გააჩნია მდგრადი დადებითი
გავლენა ეკონომიკაზე.
დ. განხორციელება: ინფორმაცია პროექტის განხორციელების ფორმაზე და აღნიშნულის
შერჩევის მიზეზებზე
ე.

ფისკალური

ნაწილი:

ინფორმაცია

პროექტისათვის

ნებისმიერი

საბიუჯეტო

დახმარებისა და ხელმისაწვდომობის შესახებ.
ვ. პროექტის მართვის გეგმა: ინფორმაცია, მოთხოვნილი რესურსებისა და დროის შესახებ
პროექტის მიმდინარეობის შემდგომი ეტაპებისათვის.
იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს თანმიმდევრული, ყოვლისმომცველი და
შემაკავშირებელი

ინფორმაციის

განსაზღვრავს იმ

შეკითხვების ჩამონათვალს, რომელიც მოცემული უნდა

პროექტის

კონცეფციის

ბარათში.

წარმოდგენა,

ნიმუში,

წინამდებარე

შესაბამისი

სახელმძღვანელო

ინფორმაციით

იყოს

მოცემულია

წინამდებარე ნაწილის დანართ N1-ის სახით. ნებისმიერი ინფორმაციის მიუთითებლობა
გამორიცხავს შემდგომი ეტაპების გავლას.

ა. ადმინისტრაციული ინფორმაცია
ადმინისტრაციული

ინფორმაციის

ნაწილის

მიზანია

ძირითადი

ინფორმაციის

წარმოდგენა პროექტის, უფლებამოსილი ორგანოს, თანამდებობის პირის და კერძო

პარტნიორის

შესახებ.

ამ

მიზნით,

ქვემოთ

მოცემულია

შესაბამისი

კითხვების

ჩამონათვალი:
1. პროექტის დასახელება
პროექტის დასახელება უნდა იყოს მოკლე. შესაძლოა მოცემული იყოს სექტორი,
ადგილმდებარეობა და სამუშაოს ტიპი.

მაგალითად:
●

ზუგდიდის საავადმყოფოს განვითარება

●

გარე განათების მოდერნიზაცია თბილისში

●

თბილისი-ბათუმის ავტობანის გაფართოვება

2. პროექტის აღწერა
პროექტის აღწერა მოიცავს პროექტის არსის, მისი შემადგენელი ნაწილების და
შემოთავაზებული აქტივობების შესახებ ინფორმაციას. ის უნდა იყოს საკმარისად
ფართო რათა დეტალურად გამოხატული იყოს ის საჭიროებები, რაც არსებობს პროექტის
შედეგის და განზრახული ამოცანის მისაღწევად.
პროექტის აღწერა უნდა აკონკრეტებდეს:
●

პროექტის ადგილმდებარეობას;

●

სექტორს (ქვე-სექტორს);

●

სამუშაოს

არსს

(პროექტირება,

მშენებლობა/რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია,

მოვლა-შენახვა);
●

შემოთავაზებული დანადგარების დაახლოებით მოცულობას, საზომი ერთეულის
მითითებით მაგალითად, კუბური მეტრი დღე-ღამეში, მანქანა დღე-ღამეში,
ფართობი და ა.შ.

მაგალითად:
ქარის ელექტრო სადგურის განვითარება და ოპერირება 25 წლის განმავლობაში
ნიგოზაში საპროგნოზო 50 მეგავატის მოცულობით.

იდენტიფიცირების დროს, პროექტის წარმდგენი უნდა დარწმუნდეს, რომ პროექტის
არსი

მოცემულია

შესაბამისად

და

პროექტის

კრიტიკული

კომპონენტები

ან

საქმიანობები არ არის გამოტოვებული.

მაგალითად: გზის გაუმჯობესების პროექტი, რომელსაც გააჩნია არაადეკვატური
დამაკავშირებელი

გზები

დანარჩენ

გზებთან

რადგან

გამოტოვებულია

დამაკავშირებლები (მაგალითად, ხიდი); ან განათლების ან ჯანდაცვის პროექტი
ხელმისაწვდომობის გარეშე; წყლის გამანაწილებელი ან კანალიზაციის ქსელები წყლის
ან კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის გარეშე.
3. უფლებამოსილი ორგანო
უფლებამოსილი ორგანო არის ის დაინტერესებული საჯარო ორგანო/საბიუჯეტო
ორგანიზაცია, რომელიც წარადგენს პროექტს.
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

შესახებ

საქართველოს

კანონის

მეორე

მუხლი:

"უფლებამოსილი ორგანო" არის სამინისტრო, სხვა სახელმწიფო ორგანო, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი, მუნიციპალიტეტი, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობა, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის პირდაპირი ან არაპირდაპირი, 50 პროცენტზე
მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმო
უფლებამოსილ ორგანოს შესაძლებლობა აქვს საკუთარი ფუნქციები ინდივიდუალური
აქტით გადასცეს მის დაქვემდებარებულ უწყებას. დაქვემდებარებული უწყება არის
უწყება, რომელიც უფლებამოსილი ორგანოს კონტროლს ექვემდებარება ანუ საბიუჯეტო
ორგანიზაცია

(საქართველოს

შემოთავაზებული
უფლებამოსილი

პროექტი
ორგანოს

საბიუჯეტო
წარდგენილია

მიერ

კოდექსის

შესაბამისად).

დაქვემდებარებული

მინიჭებული

უწყების

უფლებამოსილების

თუკი
მიერ

ფარგლებში,

აღნიშნული ასახული უნდა იყოს სრულად პროექტის კონცეფციის ბარათში.

მაგალითად, საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ან სააგენტოში დეპარტამენტი - მაგალითად,
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ შესაძლებელია
გადასცეს მისი უფლებამოსილება შპს „სპორტმშენსერვისს“, რათა წარმოადგინოს
სამინისტრო პროექტის განხორციელების ფარგლებში.

4. პასუხისმგებელი თანამდებობის პირი
პასუხისმგებელი თანამდებობის პირი არის მაღალი რანგის თანამდებობის პირი,
რომელიც გამოიყოფა უფლებამოსილ ორგანოში/დაქვემდებარებულ ორგანოში, რომელიც
პასუხისმგებელია

პროექტის

განვითარებისა

და

განხორციელების

ზოგად

კოორდინაციასა და მართვაზე.
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს აღნიშნული პირის თანამდებობის,
დეპარტამენტისა და საკონტაქტო დეტალების შესახებ ინფორმაციას. აღნიშნული
უფლებამოსილება

პირს

უნდა

დაეკისროს

მინისტრის/მინისტრის

მოადგილის/უფლებამოსილი ორგანოს ხელმძღვანელის ადმინისტრაციული აქტით.
5. პროექტის ინიციატორი
პროექტის

ინიციატორი

არის

ის

უწყება,

რომელიც

წარადგენს

პროექტს,

ანუ

უფლებამოსილი ორგანო, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ან კერძო
ინიციატორი (საინიციატივო შეთავაზების წარდგენის შემთხვევაში).
კერძო ინიციატორის შემთხვევაში, პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს
შემდეგ ინფორმაციას:
●

კომპანიის მეწილეები;

●

რეგისტრაციის ნომერი/ადგილი/თარიღი;

●

მსგავს პროექტზე მუშაობის გამოცდილება საქართველოში ან მის გარეთ.

ბ. სტრატეგიული ნაწილი
სტრატეგიული ნაწილის ამოცანაა ინფორმაციის წარმოდგენა პროექტის სტრატეგიისა და
საჯარო მნიშვნელობის შესახებ. ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია უნდა იყოს
წარმოდგენილი.
6. პროექტის დასაბუთება
პროექტის

დასაბუთება

იდენტიფიცირებას, რისთვისაც

გულისხმობს

ძირითადი

საჭიროების/პრობლემის

ხორციელდება პროექტი. ამ პუნქტის მიზანია, რომ

პრობლემა ნათლად იყოს დასაბუთებული , მისი მიზეზების ხაზგასმით და წარმოჩინდეს
კავშირი პროექტსა და აღნიშნული პრობლემების გადაჭრას შორის.

მაგალითად:
●

საგზაო მოძრაობა ა და ბ წერტილს შორის ძალიან გადატვირთულია საცობით.
დღის განმავლობაში დაახლოებით 10,000 მძღოლი 30 წუთით ფერხდება
მგზავრობისას.

საცობის

ძირითადი

მიზეზი

გზის

არასათანადო

გამტარუნარიანობა და მისი მდგომარეობაა.
●

სასმელი წყლის სისტემა ქალაქ X-ში დიდი რაოდენობით აღურიცხავ წყალს
მოიცავს. აღურიცხავი წყლის დაახლოებითი მოცულობა 5000 კუბურ მეტრს
შეადგენს გამანაწილებელი ქსელის თითო კილომეტრზე. წყლის დანაკარგის
ძირითადი მიზეზი დაზიანებული წყლის მილებია.

7. ალტერნატივების ანალიზი
ჩამოთვალეთ საჭიროების/პრობლემის გადაჭრის ყველა შესაძლო ალტერნატივა, მათ
შორის, ზომები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული კაპიტალურ დანახარჯებთან
(ალტერნატივები, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს)

და წარმოადგინეთ, თუ

რატომ არის შემოთავაზებული პროექტი თუ ალტერნატივა ყველაზე უკეთესი ვარიანტი.
პასუხი უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას - რა არის დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები
თითოეული ალტერნატივისთვის პრობლემის გადასაჭრელად და როგორ განიხილავს
უფლებამოსილი ორგანო თითოეულ მათგანს. მნიშვნელოვანია ფართო მასშტაბის
წარმოჩენა როდესაც მიიღება გადაწყვეტილება კონკრეტულ პროექტზე.

მაგალითად,
●

მთავარი

პრობლემის

გადაჭრის

შესაძლო

ალტერნატივებია

(მაგ.,

ელექტროენერგიის წარმოება) – 1. ადგილობრივი ენერგიის წარმოება; 2. იმპორტი.
3. ენერგო ეფექტურობა. თითოეული ეს შესაძლო ალტერნატივა თავის მხრივ
მოიცავს ქვე-კატეგორიებს, მაგალითად, ადგილობრივი ენერგიის წარმოება
შესაძლოა

განხორციელდეს

ქარის,

მზის,

ჰიდრო,

თერმული

და

ა.შ.

საშუალებებით.
●

წყალზე მოთხოვნის ზრდა შესაძლოა დაკმაყოფილდეს ახალი წყლის მიწოდების
სისტემის განვითარებით, არსებული გამანაწილებელი ქსელის დაზიანებების
შეკეთებით ან მოხმარების გამრიცხველიანებით და ტარიფების გაზრდით ხარჯის
სრული დაფინანსების მიზნით რათა შემცირდეს მოხმარება.

●

საგზაო სექტორში, ურბანული

საგზაო საცობები

შესაძლოა აღმოიფხვრას

ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებით ან მოძრაობის უკეთესი მართვით.
8. სტრატეგიული მნიშვნელობა
მიუთითეთ რა წვლილს შეიტანს პროექტი მთავრობის (მიმართულების/დარგის/სფეროს)
სტრატეგიულ დღის წესრიგში და უფლებამოსილი ორგანოს მიზნებსა და ამოცანებში.
შეკითხვის მიზანია რომ პროექტის წარმოდგენა მოხდეს პოლიტიკის კონტექსტში და რა
წვლილს შეიტანს პროექტი პოლიტიკით განსაზღვრულ ამოცანებში. ეს არის არსებითი
მოთხოვნა, თუნდაც პროექტი იყოს ლოგიკური ჩარევა და მოთხოვნის ადეკვატური.
იმისათვის, რომ პროექტი მოხვდეს მთავრობის პოლიტიკის ფართო კონტექსტში,
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
●

პროექტის შესაბამისობა მთავრობის სტრატეგიულ მიზნებთან და მისი წვლილი
უფლებამოსილი ორგანოს მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებაში (მაგ.
მთავრობის სტრატეგიული განაცხადი ან/და ძირითადი მიმართულებები);

●

პროექტის

განხორციელების

დარგის/სფეროს/მიმართულების

ვადების/პერიოდის
სტრატეგიისა

და

შესაბამისობა

სამოქმედო

გეგმის

განხორციელების ვადებთან/პერიოდთან.
უნდა განხორციელდეს მითითება მთავრობის მიზნებზე, როგორც ის მოცემულია
მთავრობის სტრატეგიულ განაცხადში, სამინისტროსა თუ უწყების ამოცანებზე, როგორც
ეს ჩამოყალიბებულია სამინისტროს/უწყების სტრატეგიულ გეგმაში ან სხვა ოფიციალურ
ანგარიშში; ადგილობრივი მნიშვნელობის პროექტისთვის შესაბამისობა ადგილობრივ
სტრატეგიულ დოკუმენტთან.

მაგალითად:
შემოთავაზებული

პროექტი

მნიშვნელოვან

წვლილს

შეიტანს

საქართველოს

პარლამენტის 2015 წლის 24 ივნისის დადგენილება N3758-II განხორციელებაში „საქართველოში

ენერგეტიკის

დარგში

სახელმწიფო

პოლიტიკის

ძირითადი

მიმართულებების თაობაზე“, კერძოდ, შეამცირებს ენერგიის იმპორტს ენერგეტიკული
უსაფრთხოებისათვის და გაზრდის განახლებადი ენერგიის წარმოებას ქვეყანაში
გამონაბოლქვის შემცირებისათვის.

გ. ეკონომიკური ეფექტურობა
ეკონომიკური ნაწილის მიზანია იმ სახის ინფორმაციის წარმოდგენა რომლითაც
შესაძლებელია შეფასდეს პროექტის დადებითი ზეგავლენა ეკონომიკის მდგრად
განვითარებაზე.
მოსალოდნელია, რომ პროექტის ინიციატორი/უფლებამოსილი ორგანო ვერ შეძლებს
პროექტის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობის განსაზღვრას წინასწარი შერჩევის ეტაპზე,
მაგრამ სულ მცირე უნდა მოხდეს აშკარად დიდი მოცულობის ხარჯების გაწევის
საჭიროების ან არასაკმარისი მოთდხოვნის იდენტიფიცირება, ასევე სხვა ალტერნატივის
მიზანშეწონილობის განხილვა. თუკი შიდა განხილვის ეტაპზევე ცხადად გამოჩნდება,
რომ პროექტი გამოიწვევს სახელმწიფო რესურსების არაეფექტურად გამოყენებას,
ბუნებრივია აღარ მოხდება პროექტის კონცეფციის ბარათის შედგენა და წარდგენა.
პროექტის ეკონომიკური მიზანშეწონილობის შესახებ ზოგადი დასკვნის გასაკეთებლად,
უფლებამოსილმა ორგანომ მხედველობაში უნდა მიიღოს შემდეგი:
●

თუ რატომ მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო
ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით;

●

მოსალოდნელი კაპიტალური ხარჯის გონივრულობა ერთ მომხმარებელსა თუ
მოთხოვნის ერთ ერთეულზე3;

●

ბენეფიციარების მთლიანი რაოდენობა;

●

სარგებლის მოსალოდნელი მასშტაბი და ბუნება;

●

ბალანსი დანადგარების შემოთავაზებულ მოცულობასა და არსებულ მოთხოვნას
შორის; და

●

სადაც შესაძლებელია, ერთ ერთეულზე არსებული ხარჯისა და ერთ ერთეულზე
არსებული
პროექტთან.

მოთხოვნის

შედარება

სხვა

მსგავს

ამგვარი შედარება შესაძლებელია

და

ახლად

დასრულებულ

გამოყენებულ იქნეს,

რათა

დადგინდეს რამდენად მისაღებ ფარგლებშია წარმოდგენილი ხარჯები.

3

მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს გაზომვადი ინფორმაცია კითხვებზე - „მოსალოდნელი

ბენეფიციარები“ და „მოსალოდნელი ხარჯები“.

ეკონომიკური მიზანშეწონილობა სრულად ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის ეტაპზე
დადგინდება (ხარჯთ-სარგებლიანობის ანალიზის შემდგომ) იმ ალტერნატივებისათვის,
სადაც ნათლად იქნება დასაბუთებული საჯარო სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობა.
პროექტის

კონცეფციის

ბარათი

იდენტიფიცირებას

უნდა

ახდენდეს

იმ

ალტერნატივებისა, რომლებიც შეფასებულია, როგორც მაღალი ეკონომიკური უკუგების
პოტენციალის მქონე და შესაძლებელია მათი შემდგომი შესწავლა, ასევე ისეთი
ალტერნატივებისა, რომლებიც უარყოფილია4, აღნიშნულის მოკლე მიზეზის აღწერით.
გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობა უნდა იყო პროექტის კონცეფციის ბარათის
შემადგენელი ნაწილი. სრული ზეგავლენის შესწავლა ამ ეტაპისათვის არ მოითხოვება,
მაგრამ იდენტიფიცირებული უნდა იყოს ძირითადი პრობლემური საკითხები, ისევე
როგორც კრიტიკული ზეგავლენა, რომელმაც შესაძლებელია პროექტის გრძელვადიანი
წარმატების უგულებელყოფა გამოიწვიოს. სადაც ამგვარი კრიტიკული ზეგავლენაა
მოსალოდნელი

უნდა

განხორციელდეს

შემარბილებელი

ღონისძიებების

იდენტიფიცირება.
პროექტის

ეკონომიკური

მიზანშეწონილობისა

და

მდგრადობის

შესწავლისათვის

შემდეგი ინფორმაცია მოითხოვება.

9. პროექტის ხარჯები
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას სავარაუდო კაპიტალური
ხარჯის შესახებ და იქ სადაც შესაძლებელია, ასევე, ალტერნატივების შესახებ. ეს
უკანასკნელი შესაძლოა მოიცავდეს ინფორმაციას იმ ალტერნატივების შესახებაც,
რომელიც უარყო უფლებამოსილმა ორგანომ.

ასევე, აღნიშნული ხარჯები სასურველია შედარდეს სხვა უკვე დასრულებული
მსგავსი პროექტების ხარჯებს.
პროექტის მომზადებისათვის სავარაუდო ხარჯებიც უნდა იყოს მოცემული. შესაბამისად,
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
●
4

პროექტის და მისი ალტერნატივების ხარჯების ძირითადი კომპონენტები;

მართალია პირდაპირი საკანონმდებლო მოთხოვნა უარყოფილი ალტერნატივების შესახებ არ არსებობს,

თუმცა, კარგი პრაქტიკა გულისხმობს აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენას, რათა თავიდან იქნეს
არიდებული დამატებითი შეკითხვები.

●

სრული სავარაუდო ხარჯი მიმდინარე ფასებში, მათ შორის მითითებული
პროექტის ძირითადი ტექნიკური ვარიანტები; და

●

ხარჯებზე დაშვებების ძირითადი საფუძვლები.

მნიშვნელოვანია, რომ ახალი პროექტისათვის სავარაუდო ხარჯი მოცემული იყოს
იდენტიფიცირების ეტაპზე, თუნდაც მას გააჩნდეს მაღალი ცდომილება.5 ეს შესაძლოა
იყოს

დაფუძნებული

ერთეულის

ღირებულების

ეკვივალენტ

ფიზიკურ

გამოხატულებაზე, მაგალითად, ლარი/ერთ კილომეტრ გზაზე, ლარი/ კვადრატულ მეტრ
ფართობზე და ა.შ. იქ სადაც გონივრული იქნება, პროექტის ბუნებიდან გამომდინარე,
შესაძლებელია

გათვალისწინებული

იყოს

გარემოსდაცვითი

შემარბილებელი

ღონისძიებების ღირებულება იმ შემთხვევებისათვის, სადაც მას შესაძლოა არსებითი
ზეგავლენა ჰქონდეს პროექტის მთლიან ღირებულებაზე. თუ არ იქნება განფასებული
აღნიშნული ხარჯვითი კომპონენტები, სულ მცირე, უნდა იყოს ჩამოთვლილი. იმ
პროექტებისთვის, რომლებიც წარსულში გარკვეული მიზეზით შეფერხდნენ და ახლა
ხდება პროცესის განახლება, მათი პროექტის კონცეფციის ბარათში უნდა აისახოს მათი
სრულად

განხორციელებისთვის

გასაწევი

ხარჯების

ოდენობა

კონტრაქტის

განახლებული ფასების შესაბამისად. კონცეფციის ბარათში უნდა აისახოს ხარჯების
ძირითადი

ინდიკატორები,

რაც

განსხვავებული

იქნება პროექტის

განვითარების

სხვადასხვა ეტაპზე.
პროექტის ალტერნატივები შესაძლოა დაიყოს ორ ეტაპად:
-

იდენტიფიცირებული პრობლემის ტექნიკური გადაწყვეტის ალტერნატივები;

-

მოცემული გადაწყვეტის ტექნიკური ვარიანტები;

ტექნიკური ვარიანტი შესაძლოა მოიცავდეს სპეციფიკაციის ცვლილებას (მაღალი ან
დაბალი საპროექტო სტანდარტი6, მაგალითად, ან საპროექტო სიცოცხლისუნარიანობის

5

პროექტებისათვის, რომლისთვისაც წინასწარი საჯარო ინვესტიციის მართვის გზამკვლევის რეფორმის

ფარგლებში მომზადდა ხარჯები, უნდა იქნეს გამოყენებული, თუმცა, უნდა განახლდეს მიმდინარე ფასების
მიხედვით.
6

პროექტირების დაბალი სტანდარტი ხშირად ამცირებს ხარისხის ფასთან თანაფარდობას შედარებით

მაღალი საოპერაციო და მოვლა-შენახვის ხარჯების გამო. უმაღლესმა სტანდარტმა შესაძლოა ასევე
იმოქმედოს აღნიშნულ თანაფარდობაზე რადგან ყველა სახის სარგებელი არ აბალანსებს დამატებით

ცვლილება ან სანდოობის მისაღები დონის ცვლილება) ან სხვადასხვა კომპონენტის
ეტაპებად

დაყოფას

ისე,

რომ

გაიზარდოს

წარმადობა

მოთხოვნის

ზრდის

დასაკმაყოფილებლად.

მაგალითად,
●

გზის პროექტის განსხვავებული განლაგება შესაძლოა განხილულ იქნეს როგორც
ალტერნატიული
ინფრასტრუქტურის

ტექნიკური
შექმნის

გადაწყვეტები
ნაცვლად

(ისევე

საგზაო

როგორც

მოძრაობის

ახალი
მართვის

გაუმჯობესება), მაშინ როდესაც ვერტიკალური განლაგება ან გზის ზედაპირის
სიმტკიცე განიხილება როგორც ტექნიკური ვარიანტები.
●

განახლებადი

ენერგიის

განსხვავებული

ვარიანტები

განიხილება

როგორც

ტექნიკური გადაწყვეტის ალტერნატივები, მაშინ როდესაც განსხვავებული
სიმძლავრე ან ადგილმდებარეობა ჰესისათვის განიხილება როგორც ვარიანტები.
არ არის აუცილებელი ტექნიკური ვარიანტებისათვის სავარაუდო ხარჯების ანალიზი,
რამდენადაც ის არ იქნება საკმარისად ზუსტი, თუმცა პოტენციური ვარიანტები
შესაძლოა ხაზგასმული იყოს ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლაში.
10. პროექტის სარგებელი
ინიცირების დროს მნიშვნელოვანია პოტენციური სარგებლის (როგორც არამატერიალური
ისე მატერიალური) იდენტიფიცირება და მათი მნიშვნელობის წინასწარი ხარისხობრივი
(სადაც შესაძლებელია რაოდენობრივი) შეფასება.7 პროექტის კონცეფციის ბარათისათვის
მოითხოვება შემდეგი ინფორმაცია:
●

მომავალში მისაღები აქტივის საბოლოო მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი;

●

ნებისმიერი

მნიშვნელოვანი

დადებითი

ან

უარყოფითი

გარე

ფაქტორები,

რომლებიც გავლენას მოახდენს არა-მომხმარებლებზე; და
●

სასურველია წარმოდგენილიქნეს, სარგებელის მიღების მხრივ, ნებისმიერი მნიშვნელოვანი
განსხვავება ალტერნატივებს შორის.(ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მოკლე ახსნით).

ხარჯებს. გადაჭარბებულად მაღალი დონის პროექტირება ხშირად განიხილება, როგორც „ოქროს თეფშის“
მსგავსი შემთხვევა.
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განახლებული პროექტები ან პროექტები, რომლებზეც ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა დასრულდა

საჯარო საინვესტიციო მართვის რეფორმამდე შესაძლოა იყოს გამონაკლისი.

პროექტის სარგებელი მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული წინა ნაწილში მოცემულ
იდენტიფიცირებულ პრობლემასთან და ბენეფიციარებიც ნათლად იდენტიფიცირებული
უნდა იყოს. მართალია შესაძლებელია სერვისები აუცილებლად დაფინანსებული არ იყოს
მომხმარებლების მიერ, მაგრამ მათ მიიღონ სხვა სახის სარგებელი, მაგალითად, დრო და
ავტომანქანის საოპერაციო ხარჯის დანაზოგი ან არაპირდაპირი სარგებელი პარკით
მოსარგებლეებისათვის და ეს ყველა სარგებელი უნდა გამოიყოს. სარგებელი და ხარჯები
რომელიც

პროექტის

წარმოადგენს,

განმახორციელებელი

მაგალითად,

ხმაური,

ორგანიზაციისთვის

ჰაერის

დაბინძურება,

გარე

ასევე

ფაქტორს

უნდა

იყოს

ხაზგასმული.
სოციალური და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება შესაძლოა მოთხოვნილ იქნეს
მომზადების ეტაპზე გარე ფაქტორების განსაზღვრისათვის.
პირდაპირი სარგებელი არაპირდაპირი სარგებლის ან გარე ფაქტორების წინააღმდეგ
ზემოქმედება, რომელსაც იღებენ პროექტის მომხმარებლები ახალი ან გაუმჯობესებული
საქონლით ან მომსახურებით, რომელიც საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ
საბაზრო ღირებულება არ არის ხელმისაწვდომი, უნდა იქნეს განხილული როგორც
პროექტის

პირდაპირი

სარგებელი

პროექტის

შეფასების

ეკონომიკურ

ანალიზში.

არასაბაზრო ზემოქმედების პოზიციურ მაგალითებად შესაძლებელია განხილულ იქნეს
მგზავრობის

დროის

დაზოგვა

(ხელშესახები);

გაზრდილი

სიცოცხლის

პერიოდი

ან

ცხოვრების ხარისხი; დაზიანებები ან ავარიები და ა.შ.
როდესაც სარგებელი არ არის მწარმოებელსა და პირდაპირ მომხმარებელს შორის მაგრამ
შეეხება არაკომპენსირებულ მესამე პირებს, ასეთი ზეგავლენა ფასდება როგორც გარე
ფაქტორები. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, ეს გარე ფაქტორები არის ნებისმიერი ხარჯი ან
სარგებელი რომელიც შეეხება პროექტისგან სხვა პირს არაფულადი კომპენსაციის სახით.
მაგალითად: ლანდშაფტის გაუმჯობესება; ხმაურის შემცირება; კლიმატის ცვლილება,
შემცირებული

სიღარიბე

და

რისკები

და

ა.შ.

გარემოსდაცვითი

გარე

ფაქტორები

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის დროს ტიპიურ გარე ფაქტორებს წარმოადგენს.
მისი ბუნების გათვალისწინებით, გარე ფაქტორები არ უნდა იქნეს აღრეული პროექტის
პირდაპირი სარგებლის შეფასებასთან და ისინი უნდა შეფასდეს დამოუკიდებლად. გარე
ფაქტორების შეფასება ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა იყოს რთული თუნდაც მათი
იდენტიფიცირება იყოს იოლი. როდესაც ფულადი გამოხატულება არ არის შესაძლებელი,
გარემოსდაცვითი

ზემოქმედება,

სულ

მცირე,

იდენტიფიცირებული

უნდა

იყოს

ტექსტობრივად ხარისხობრივი შეფასებისათვის, რათა გადაწყვეტილების მიმღებს ჰქონდეს
მეტი ინფორმაცია, რომლის გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღების

დროს.
სარგებელი

მატერიალური

არამატერიალური

პირდაპირი

საქონელი და მომსახურება

გადარჩენილი

(მომხმარებელს)

გაზრდილი წარმოება ან შემოსავლების

სიცოცხლე

ზრდა

უფრო

დაზოგილი დრო

მოქალაქე

ჯანმრთელი

სიცოცხლის ხარისხი
ესთეტიკა
არაპირდაპირი

დაზოგილი დანახარჯები

(არამომხმარებელს)

მესამე

პირებზე

საზოგადოების

ზეგავლენა

(გარე

დაცულობის ზრდა

ფაქტორები)

ცხოვრების გაზრდილი

მრავლობითი ეფექტები (უფრო ფართო

ხარისხი

ეკონომიკური ზეგავლენა)

წყარო: ევროკომისია (2014) საინვესტიციო პროექტებისათვის ხარჯთ-სარგებლიანობის
ანალიზის გზამკვლევი / Kee, J.E.

(2005). ხარჯთ-სარგებლიანობის ანალიზი სოციალური

გაზომვების ენციკლოპედია, ტომი 1, გვერდები 537-544.

პროექტის სარგებლის კარგი აღწერა მოითხოვს პროექტის საბოლოო ბენეფიციარების
იდენტიფიცირებას,

ანუ

მოსახლეობა,

რომელიც

პირდაპირ

სარგებელს

იღებს

პროექტისგან. ეს შესაძლოა იყვნენ, მაგალითად, ავტობანით მოსარგებლეები; სახლის
მფლობელები, რომლებსაც უმცირდება ბუნებრივი რისკები; კომპანიები, რომლებიც
სარგებლობენ სამეცნიერო პარკებით და ა.შ. რეკომენდებულია, რომ ახსნილი იყოს რა
ტიპის სარგებელი ექნება პროექტს და შეძლებისდაგვარად გაიზომოს.

მაგალითად:
გადასასვლელის მშენებლობა რკინიგზის მთავარი ხაზის გადაკვეთაზე
●

სარგებელი მომხმარებლებს (მაგ. მძღოლებს და ქვეითებს):
o

გაუმჯობესებული

უსაფრთხოება

-

შემცირებული

შემთხვევები

ქვეითებისათვის, რომლებიც კვეთდნენ დახურულ შლაგბაუმს.დაზოგილი
დრო მძღოლებს - საშუალო მოლოდინის დრო თითო საათში იყო 23 წუთი
პიკის საათის დროს.
●

სარგებელი არამომხმარებლებს:

o

შემცირებული გარემოს დაბინძურება და გაზის გამონაბოლქვი, ასევე,
ხმაურის შემცირება.

o

ბიზნესისთვის
ინვესტიციისთვის

ქალაქის

მიმზიდველობის

პოტენციური

ადგილების

ზრდა

-

ზრდა,

ქალაქში

ადგილობრივი

ბიზნესისთვის გაზრდილი ეფექტიანობა.
o

ქალაქის

მიმზიდველობის

ზრდა

ტურისტებისათვის

-

მგზავრობის

ეფექტიანობა ქალაქში არის არსებითი ასპექტი, რომელიც შთაბეჭდილებას
ახდენს პოტენციურ ვიზიტორებზე.
o

სხვა (არახელშესახები): გაუმჯობესებული კომფორტი მგზავრობისას;
მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა; ცხოვრების კომფორტის ზრდა.

სარგებლის სახე და განსაზღვრება განსხვავდება სექტორების მიხედვით მითითებული
პროექტის შესაბამისად. დანართი II მოიცავს დამატებით მითითებას ენერგეტიკის
სექტორისათვის.8

11. წინასწარი სოციალური ზეგავლენა
ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ხშირად ახასიათებთ გარემოსდაცვითი და სოციალური
ზეგავლენა მშენებლობის და ოპერირების დროს, რამაც, თუკი ის საკმარისად დიდია,
შესაძლოა რისკის ქვეშ დააყენოს პროექტის მდგრადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ფინანსური, საბიუჯეტო და მართვის მდგრადობის მიღმა, გადაწყვეტილების მიმღებს
საჭიროა წარედგინოს სათანადო მტკიცებულება გარემოსდაცვითი და სოციალური
მდგრადობის შესახებ და მათთვის ცნობილი უნდა იყოს ნებისმიერი არსებითი რისკი,
რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას პროექტის მდგრადობას. ეს შეესაბამება
საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულ მიზნებს, რომელიც ასახულია გაერო-ს
„პირველ რიგში ხალხისათვის“ მიდგომაში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის დროს,
ევროკავშირის სოციალური ინკლუზიურობის მიზნებს და ეკვატორის პრინციპებს
რომელიც მოწონებულია საერთაშორისო საფინანსო საზოგადოების მიერ.

8

სხვა

სექტორების

პროექტებისათვის

მითითებებისათვის

იხილეთ

ხარჯთსარგებლიანობის

EC

სახელმძღვანელო

ანალიზის

(https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cba_guide_cohesion_policy.pdf)

საინვესტიციო

შესახებ

(2015)

გაეროს „პირველ რიგში ხალხისათვის“ საჯარო და კერძო თანამშრომლობა უზრუნველყოფს
რომ ყველა ჩართული პირისათვის, „ხალხი“ არის პრიორიტეტი. ფოკუსირება უნდა მოხდეს
საზოგადოებისა ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე, განსაკუთრებით მათთვის ვინც
ებრძვის სიღარიბეს, ადგილობრივი და მდგრადი სამუშაო ადგილების შექმნით, მათთვის
ვინც ებრძვის შიმშილს და უნდა შეიქმნას კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა,
სასმელ წყალზე, ენერგეტიკაზე, ტრანსპორტსა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა
ყველასათვის, სოციალური თანასწორობა, სამართლიანობა და დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის აღმოფხვრა რასის, ეთნიკურობის, კულტურული და სხვა ნებისმიერი ნიშნით.
„პირველ რიგში ხალხისთვის“ უნდა გაფართოვდეს მასშტაბში, ტემპში და უფრო მეტ ხალხს
უნდა ჰქონდეს წვდომა უკეთეს სერვისზე ხელმისაწვდომ ფასად.
ევროკავშირის ინკლუზიურობის ზრდის პრიორიტეტი მოითხოვს, მოქმედებებს, რომლის
მიზანია დასაქმების და სოციალური დაცვის სისტემების მოდერნიზება და გაძლიერება.
კერძოდ, ეს პრიორიტეტი სპეციალურად შეეხება დემოგრაფიულ ცვლილებებს, რომლის
შედეგად უნდა მოხდეს დასაქმების ზრდა და არასტრუქტურული მუშაობის შემცირება
(განსაკუთრებით ქალებისთვის, ახალგაზრდებისა და მოხუცებისათვის). დამატებით, ის
შეეხება გამოწვევებს დაბალი კვალიფიკაციის დასაქმებულებისათვის და მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის
განსაკუთრებული

(მაგალითად,
რისკის

ბავშვები

ქვეშ

არიან).

და

მოხუცები,

ამ

მხრივ,

რომლებიც
ინვესტიცია

სიღარიბის
სოციალურ

ინფრასტრუქტურაში, განსაკუთრებით ბავშვებზე ზრუნვაში, ჯანდაცვაში, კულტურაში,
განათლებაში,

დაეხმარება

უნარების

გაუმჯობესებას.

ეს

შესაძლებლობას

მისცემს

მოქალაქეებს, რომ დაცული იყოს ბალანსი მუშაობასა და პირად ცხოვრებას შორის,
შეამცირებს სოციალურ გაყოფას და უთანასწორო ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვაზე,
შედეგად უზრუნველყოფს, რომ სარგებელი თანაბრად მიიღოს ყველამ.
ეკვატორის პრინციპები9 არის რისკის მართვის ჩარჩო, რომელიც მიღებულია საფინანსო
ინსტიტუტების მიერ, პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების განსაზღვრის,
შეფასებისა და მართვის მიზნით და მისი ძირითადი განზრახვაა შექმნას მინიმალური
სტანდარტი

სათანადო

გულისხმიერებისათვის,

რათა

შესაძლებელი

იყოს

გადაწყვეტილების მიღების დროს რისკების პასუხისმგებლიანი მონიტორინგი. პრინციპები
9

ეკვატორის პრინციპებთან პროექტების შესაბამისობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია მსოფლიოში

ნებისმიერი პროექტისათვის, მათ შორის, საქართველოსთვის, რამდენადაც თუკი პროექტი არ არის
ეკვატორის პრინციპებთან შესაბამისობაში ის ვერ მოიპოვებს მხარდაჭერას საფინანსო ინსტიტუტებისგან
ან/და სხვა ბევრი საერთაშორისო კომერციული ბანკისგან. განსაკუთრებით სოციალური და გარემოსდაცვითი
ზეგავლენები სათანადოდ უნდა იყოს იდენტიფიცირებული და პროპორციულად შერბილებული.

მოქმედებს გლობალურად, შეეხება ყველა სამრეწველო სექტორს და ოთხ საფინანსო
პროდუქტს: 1) პროექტის ფინანსური კონსულტაციების მომსახურება; 2. პროექტის
ფინანსები; 3. პროექტთან დაკავშირებული კორპორატიული სესხები და 4. ხიდების
სესხები. ამჟამად, 37 ქვეყანაში 97 ეკვატორის პრინციპების საფინანსო ინსტიტუტს
ოფიციალურად აქვს მიღებული აღნიშნული პრინციპები, რომელიც ფარავს ძირითად
საერთაშორისო საპროექტო დაფინანსებებს განვითარებად და მზარდ ბაზრებზე. საფინანსო
ინსტიტუტებს აქვთ აღებული ვალდებულება, რომ დანერგავენ პრინციპებს თავიანთ შიდა
გარემოსდაცვით და სოციალურ პოლიტიკებში, პროცედურებსა და სტანდარტებში და არ
გასცემენ საპროექტო დაფინანსებას კორპორატიული სესხების სახით იმ პროექტებზე სადაც
კლიენტი არ იკისრებს ან არ ექნება შესაძლებლობა შეასრულოს ეკვატორის პრინციპები.
ეკვატორის

პრინციპებმა

დიდად

გაზარდა

ყურადღება

და

ფოკუსირება

სოციალურ/ადგილობრივ სტანდარტებსა და პასუხისმგებლობაზე, მათ შორის, ადგილობრივ
მოსახლეობაზე, შრომის სტანდარტებზე და ზეგავლენას დაქვემდებარებულ ადგილობრივ
ჯგუფებთან კონსულტაციაზე. ის ასევე ხელს უწყობს საერთო სტანდარტების დანერგვას
გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმართულებით. საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკები,
მათ

შორის

სააგენტოები

ევროპის
ეუთოს

რეკონსტრუქციისა
საერთო

და

მიდგომების

განვითარების
მეშვეობით,

ბანკი

იმავე

და

საკრედიტო

პრინციპებს

აქცევენ

ყურადღებას.

სოციალური

ზემოქმედების

ანალიზი

შესაძლოა

შეეხებოდეს

ფართო

საკითხებს

სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურის სფეროებში იმ მოსახლეობისათვის, რომელიც
ცხოვრობს საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ. სოციალური საკითხების და შესაძლო
ზეგავლენის სპეციფიკური სახეობები განსხვავდება პროექტის, მისი ზომისა და
ადგილმდებარეობის მიხედვით.

მაგალითად:
●

დასაქმება და სამუშაო პირობები

●

დასაქმების დროს ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

●

მოსახლეობის ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და დაცვა

●

მიწის გამოსყიდვა და იძულებითი განსახლება

●

გენდერი

●

უმცირესობები

●

ზეგავლენა სიღარიბეზე

●

რეგიონული/ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარება

●

კულტურული მემკვიდრეობა

12. წინასწარი გარემოსდაცვითი ზემოქმედება
ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ხშირად აქვთ არსებითი ზემოქმედება გარემოზე
მშენებლობისა და ოპერირების ეტაპზე, შესაძლოა ეს იყოს პოზიტიური და უარყოფითი
ზემოქმედება. ზემოქმედებას აქვს თანმდევი შედეგი პროექტის არეალის მიღმაც, ისევე
როგორც, იმ ხალხზე, რომელსაც პირდაპირ არ ეხება პროექტი.
გარემოსდაცვითი რისკების შემარბილებელ სტრატეგიას აქვს მნიშვნელოვანი როლი
პროექტის ხარჯების კომპონენტებში, რომელმაც შესაძლოა შეამციროს ინვესტიციის
უკუგება ან გავლენა მოახდინოს მთავრობის ვალდებულებებზე, ეს დამოკიდებულია
რისკების განაწილების რეჟიმზე.
გარემოსდაცვითი საკითხების წინასწარი შეფასების მთავარი მიზანია, რომ საწყის
ეტაპზე იდენტიფიცირებულ იქნეს გარემოსდაცვითი საკითხები და მოსამზადებელ
ეტაპზე ასახული იყოს, რათა შემდგომში პროექტის მიმდინარეობისას არ დაფიქსირდეს
უმართავი გარემოსდაცვითი საკითხები. ეს შესაძლებელს ხდის, რომ ნავარაუდევი,
თავიდან აცილებული, მინიმუმამდე დაყვანილი იყოს მნიშვნელოვანი უარყოფითი ბიოფიზიკური შედეგები. ზემოაღნიშნული ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს
პროექტის გეგმა-გრაფიკის შესრულების გაჭიანურება.

მაგალითად:
●

გაზის გამოყოფა და ჰაერის ხარისხი

●

ენერგიის მოხმარება და კონსერვაცია

●

წყლის ხარისხი და ჩამდინარე წყლები

●

წყლის მოხმარება და კონსერვაცია

●

სახიფათო მასალების გამოყენება

●

ნარჩენები

●

ნიადაგის დაბინძურება

●

ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსები

13. წინასწარი ეკონომიკური ზეგავლენა
წინასწარი

ეკონომიკური

ზეგავლენა

კეთდება,

რათა

იდენტიფიცირებული

იყოს

არაპირდაპირი და უფრო ფართო შედეგები ინფრასტრუქტურული პროექტისა, რაც
როგორც წესი, არ აისახება ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზში.
ხარჯთსარგებლიანობის

ანალიზი

არის

მიკროეკონომიკური

მიდგომა,

რომელიც

შესაძლებელს ხდის შეფასდეს პროექტის ზეგავლენა საზოგადოებაზე ეკონომიკური
შეფასების ინდიკატორების კალკულაციის გზით, როგორიცაა ეკონომიკური უკუგების
მაჩვენებელი

ან

ეკონომიკური

წმინდა

მიმდინარე

ღირებულება,

შესაბამისად,

წარმოდგენილია მოსალოდნელი კეთილდღეობის ცვლილების შეფასება.
მაშინ როდესაც, პირდაპირი დასაქმება ან გარე გარემოსდაცვითი შედეგები ასახულია
ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზში, არაპირდაპირი (ანუ მეორად ბაზარზე) და უფრო
ფართო შედეგები (ანუ, საჯარო ფონდებზე, დასაქმებაზე, რეგიონულ ზრდაზე და ა.შ.) არ
უნდა იქნეს მხედველობიდან გამორჩენილი. ამას აქვს ორი ძირითადი მიზეზი:
(1) უმეტესი არაპირდაპირი ან/და ფართო შედეგები, როგორც წესი, გამომდინარეობს,
გარდაიქმნება და კაპიტალიზდება პირდაპირი შედეგებისგან; შესაბამისად, ამ
გზით ხდება სარგებლის ორმაგად დათვლის შეზღუდვა;
(2) არსებობს პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება პროექტის მოწონება,
შესაბამისად, ანალიზის თავიდან არიდების შემთხვევაში რთულია არსებული
დაშვებების სანდოობის შემოწმება.
თუმცა, რეკომენდებულია, რომ ამ შედეგების ხარისხობრივი აღწერა, რათა უკეთ იყოს
ახსნილი

პროექტის

მონაწილეობა

ქვეყნის

განვითარების

მიზნებში

და

სადაც

შესაძლებელია, გარკვეული რაოდენობრივი მაჩვენებლების ასახვა.

მაგალითად:

10

●

ზეგავლენა დასაქმებაზე (შექმნილი სამუშაო ადგილები)10

●

ზეგავლენა რეგიონის კონკურენტუნარიანობაზე

აღსანიშნავია, რომ სამუშაო ადგილები არის ხარჯის კატეგორია ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზში, თუმცა,

ასევე წარმოადგენს დადებით ფართო შედეგს სამუშაო ადგილების შექმნის კუთხით.

●

ზეგავლენა მშპ-ზე

●

ზეგავლენა სიღარიბეზე

●

ზეგავლენა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე

14. მდგრადი განვითარების მიზნები
მდგრადი განვითარების მიზნები, ასევე ცნობილი, როგორც გლობალური მიზნები,
მიღებულია გაერო-ს წევრი სახელმწიფოების მიერ 2015 წელს როგორც უნივერსალური
ქმედება სიღარიბის დასაძლევად, პლანეტის დასაცავად და ხალხისათვის მშვიდობის და
კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად, 2030 წლამდე, სულ განსაზღვრულია მდგრადი
განვითარების 17 მიზანი. ის აღიარებს, რომ სიღარიბის დაძლევა და სხვა საკითხები
უნდა შეესაბამებოდეს ჯანდაცვის და განათლების გაუმჯობესების, უთანასწორობის
შემცირების, ეკონომიკური ზრდის სტრატეგიებს - ისევე როგორც, კლიმატის ცვლილებას
და ოკეანეებისა და ტყეების შენახვაზე ზრუნვას.

სურათი 2: მდგრადი განვითარების მიზნები

საქართველოს მთავრობამ გამოხატა მაღალი დონის პოლიტიკური მხარდაჭერა მდგრადი
განვითარების მიზნებისათვის. შესაბამისად, პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა
ასახავდეს თუ რა კუთხით მონაწილეობს პროექტის სხვადასხვა მდგრადი განვითარების
მიზნისათვის და დასახული ამოცანისათვის. ის შეიძლება იმეორებდეს სხვა მდგრად

მიზნებს, რომელიც უკვე ასახულია, თუმცა, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს აძლევს
პირდაპირ სურათს მდგრადი განვითარების მიზნებთან მიმართებით.

მაგალითად:
●

საგზაო პროექტი დადებით წვლილს შეიტანს პირველ მიზანში: სიღარიბის
აღმოფხვრა, რამდენადაც, პროექტი შესაძლებლობას მისცემს მოსახლეობას, რომ
მოხდეს ადამიანების და საქონლის უფრო ეფექტიანი გადაადგილება.

●

ჰიდროელექტროსადგურის

პროექტი

წვლილს

შეიტანს

მეშვიდე

მიზანში:

ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია შეამცირებს დამოკიდებულებას თბო-ენერგო
წყაროებზე.
15. პროექტის რისკები
მნიშვნელოვანი რისკები11 ან არსებითი დაშვებები, რომლებმაც შეიძლება პროექტის
წარმატებაზე

მოახდინოს

ალტერნატივისათვის,
პროექტების

მათ

განვლილი

გავლენა
შორის,

შეფასებები

უნდა

იყოს

უარყოფილი

იდენტიფიცირებული

ალტერნატივებისთვის.

მხედველობაში

უნდა

იყოს

ყველა
მსგავსი

მიღებული

და

საჭიროების შემთხვევაში, ასახული პროექტის კონცეფციის ბარათში. ეს ინფორმაცია
წარმოაჩენს მიდგომას შემდგომი კვლევებისათვის, რათა გაანალიზდეს რისკები და
დაიტესტოს დაშვებების სანდოობა. თუკი უკვე გათვლილია, რისკის შემარბილებელი
ღონისძიებებიც

უნდა

აისახოს

პროექტის

კონცეფციის

ბარათში.

მეორე

ეტაზე:

მომზადება, რისკების ანალიზი უფრო კონკრეტული და გაზომვადი იქნება.

რისკის კატეგორიები12
●

11

სამშენებლო რისკი: აქტივის მშენებლობა არ დასრულდა

პროექტით

რისკის მნიშვნელობა დამოკიდებულია ბალანსზე მის მოსალოდნელ დადგომასა და მისი დადგომის

შემთხვევაში მის ზეგავლენას შორის. მაღალი ალბათობა, ზემოქმედების მაღალი რისკი არის ყველაზე
მნიშვნელოვანი, ხოლო დაბალი ალბათობა და ზემოქმედების დაბალი რისკი წარმოადგენს დაბალი
მნიშვნელობის რისკს.
12

შემოთავაზებული რისკების კლასიფიკაცია არის პირობითი, რამდენადაც არ არსებობს რისკების

კლასიფიკაციის უნივერსალური სტანდარტი, თუმცა, არ არის არსებითი განსხვავებები მსოფლიო ბანკსა და
APMG რეკომენდაციებს შორის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი იყენებს რისკების კატეგორიზაციას
PFRAM მეთოდოლოგიისათვის სადაც აქცენტი უფრო მეტად გაკეთებულიაფისკალური რისკებზე

გათვალისწინებულ დროში, შესაბამისი ბიუჯეტით ან/და სპეციფიკაციის
მიხედვით.
●

მოთხოვნაზე რისკი: სერვისზე მოთხოვნა არ შეესაბამება პროგნოზს.

●

პროექტირების რისკი: პროექტის არსებული დიზაინით ვერ ხერხდება
სერვისის

მიწოდება

მოთხოვნილი

მაჩვენებლებით

ან

ხარისხობრივი

სტანდარტებით.
●

ეკონომიკური
მოახდინა

რისკი:

პროექტის

ეკონომიკურმა

ხარჯებზე

გარემოებებმა,

ან

სარგებელზე

მაგალითად,

გავლენა

ინფლაციამ

ან

გაცვლითი კურსის ცვალებადობამ.
●

გარემოსდაცვითი რისკი: უარყოფითმა გარემოსდაცვითმა ზემოქმედებამ
არსებითი შენიშვნები გამოიწვია საზოგადოებისგან.

●

დაფინანსების რისკი: დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის გამო პროექტის
შეფერხება ან შესასრულებელი სამუშაოების შეცვლა.

●

საკანონმდებლო რისკი: კანონმდებლობაში ცვლილება ზრდის ხარჯებს,
მაგალითად, გარემოსდაცვითი სტანდარტების გამკაცრება.

●

საოპერაციო და მოვლა-შენახვის რისკები: ახალი დანადგარის საოპერაციო
და მოვლა-შენახვის ხარჯები განსხვავდება დაგეგმილი ბიუჯეტისგან.

●

შესყიდვის რისკი: კონტრაქტორის შესაძლებლობები ან სახელშეკრულებო
დავები.

●

ტექნოლოგიური

რისკი:

სერვისის

მიწოდებისას

გამოიყენება

არაოპტიმალური ტექნოლოგიები სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილებების
გამო.
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს რისკების წინასწარ ჩამონათვალს, ხაზს
უსვამდეს მთავარ დაბრკოლებას, მისი დადგომის შესაძლებლობას (დაბალი, საშუალო,
მაღალი)

და

მათ

ზეგავლენას

(დაბალი,

საშუალო,

მაღალი)

ღონისძიებების მიდგომას.

მაგალითად:
რისკი

მოლოდინ

ზეგავლენ

ი

ა

შერბილება

და

შერბილების

გეოლოგიური პირობები არ საშუალო

მაღალი

ტექნიკურ-ეკონომიკურ

არის აქტივის მშენებლობის

კვლევაში

შესაფერისი

გათვალისწინებულ იქნეს
გეოლოგიური კვლევები

საჯარო

ოპონირება საშუალო

საშუალო

პროექტის

მომზადების

ინფრასტრუქტურული

ეტაპზე დაინტერესებულ

განვითარების

პირებთან კონსულტაცია

საწინააღმდეგოდ
ა.შ.

16. ეკონომიკური შესაბამისობა
პროექტის

კონცეფციის

ბარათი

მოკლე

დასკვნას

უნდა

იძლეოდეს

პროექტის

ეკონომიკური შესაბამისობის წინასწარი შეფასების შესახებ13, თუ რამდენად ღირებულია
საჯარო სახსრების დახარჯვა. სრულყოფილი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის
დასრულების

გარეშე,

რომელიც

მოიცავს

ხარჯთსარგებლიანობის

ანალიზს,

შეუძლებელია განსაზღვრული პასუხის გაცემა პროექტის ეკონომიკური შესაბამისობის
შესახებ. თუმცა, არის გარკვეული ინდიკატორები მოცემული ქვემოთ, რომელსაც
პროექტის წარმდგენებმა და გადაწყვეტილების მიმღებებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება,
რათა გადაწყვიტონ, აქვს თუ არა პროექტს პოტენციალი, რომ საჯარო ფინანსები
ღირებულად დაიხარჯოს და გამოირიცხოს მაღალ ხარჯიანი/დაბალ მოთხოვნადი
პროექტები (ცნობილი, როგორც „თეთრი სპილო“).
შესაბამისად, პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
●

კაპიტალის მოსალოდნელი ხარჯი ერთ მომხმარებელზე ან/და კაპიტალის
მოსალოდნელი ხარჯი საბოლოო სერვისის ერთეულ მოთხოვნაზე14;

13

წინამდებარე სახელმძღვანელოში, ტერმინი „ეკონომიკური შესაბამისობა“ გამოიყენება პროექტის

შესაბამისობის შემოკლებულ ვერსიად მთლიანი საზოგადოების პერსპექტივიდან: ის არ არის ვიწრო,
ფინანსურ მოგებაზე ორიენტირებული ტერმინი ოპერირების განმახორციელებელი ორგანიზაციის ან
სახელმწიფო ბიუჯეტის თვალსაზრისით.
14

ეს არის უხეში ინდიკატორები. სრული ანალიზისთვის, ანუ, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ნაწილად,

მხედველობაში

უნდა

იყოს

მიღებული

მთლიანი

სასიცოცხლო

ციკლის

ხარჯები

და

პროექტის

ალტერნატივები. თუმცა, ერთეულ მომხმარებელზე ან ერთეულ შედეგზე დაფუძნებით კაპიტალური

●

ალტერნატივების

ერთეულის

ღირებულებების

შედარება

სხვა

მსგავს

დამთავრებულ პროექტებთან;
●

წინასწარი დასაბუთება თუ რამდენად ღირებულია საჯარო ფინანსების ხარჯვა
სხვადასხვა ალტერნატივების მიხედვით (მათ შორის, უცვლელად დატოვების
შემთხვევაში), ხარჯებსა და პოტენციურ სარგებელს შორის ბალანსის შესახებ
ხელმისაწვდომი ინფორმაციის შესაბამისად;

●

პროექტის

ისეთ

ალტერნატივებს,

რომელთა

განხილვა

შემდგომი

კვლევებისათვის დასაშვებია მათი ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის გამო.

დ. განხორციელება
აღსრულების ნაწილის მიზანია ინფორმაციის წარმოდგენა პროექტის განხორციელების
შემოთავაზებული გზებისა და მისი დასაბუთების შესახებ. ის ძირითადად შეეხება
ხარჯების ანაზღაურებისა და შესყიდვის მეთოდს. ხარჯის ანაზღაურების მეთოდი არის
პროექტის განხორციელების გზა, რომელიც უზრუნველყოფს გაწეული ხარჯების
ანაზღაურებას
პერიოდული

მომხმარებლის
გადახდების

მიერ

ან

მეშვეობით.

ბიუჯეტის

დაფინანსებით

აღსანიშნავია,

რომ

წინასწარი

სტრატეგიული

ან
და

ეკონომიკური ნაწილი განხორციელების ნაწილისგან დამოუკიდებელია.
ინიციირების ეტაპი ძალიან ადრეული ეტაპია საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად
უმჯობესი შესყიდვის მეთოდის შესახებ, მაგალითად, ტრადიციული შესყიდვა თუ
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობა.

თუმცა,

მნიშვნელოვანია

იმ

ზოგიერთი

მახასიათებლების ხაზგასმა, რომლის გამოც უმჯობესი იქნება პროექტის განხორციელება
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მეშვეობით.
ეს

შესაძლოა

მოიცავდეს

რისკების

შესაძლო

განაწილებას

კერძო

და

საჯარო

პარტნიორებს შორის, ან კერძო სექტორის ინოვაციურ მიდგომას პროექტირების ეტაპზე
ან საოპერაციო პრაქტიკას. ის შესაძლოა მოიცავდეს გრძელვადიანი კონტრაქტის
გაფორმების

შესაძლებლობას,

რათა

თავიდან

იქნეს

აცილებული

გარკვეული

ხარჯების დათვლამ შესაძლოა ხაზი გაუსვას მნიშვნელოვნად ძვირი პროექტის არსებობას, რომელიც არ
უნდა იქნეს შემდგომი განხილვისთვის გათვალისწინებული.

ფიქსირებული ხარჯები. კომპლექსური პროექტები, სადაც კერძო სექტორს შეუძლია
პროექტირების

და

მართვის

გადაწყვეტის

შემოთავაზება

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობისთვის კარგი ვარიანტებია, რამდენადაც: (ა) შედეგების და ხარისხის
გაზომვა

ნათლად

შესაძლებელია;

(ბ)

მომხმარებელთა

საჭიროებები

დროთა

განმავლობაში სტაბილურია; (გ) პროექტი პოლიტიკის ცვლილებებთან მიმართებაში
მყარია; და (დ) სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილებები არ მოითხოვს პროექტის არსებით
ცვლილებას.
ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი პროექტის
კონცეფციის ბარათში.
17. შემოსავლების რეჟიმი
პირველ

ეტაპს

წარმოადგენს

ინფრასტრუქტურული

აქტივის

შემოსავლის
მეშვეობით

რეჟიმის

შექმნილი

განსაზღვრა,
სერვისის

ანუ

მიწოდების

ღირებულებას იხდის ან საბოლოო მომხმარებელი, ან მათი დაფარვა სრულად ან
ნაწილობრივ

ხორციელდება

საბიუჯეტო

ასიგნებებიდან.

აღსანიშნავია,

რომ

შემოსავლების რეჟიმი დამოუკიდებელია განხორციელების სქემისგან. შესაძლებელია
მომხმარებლებისათვის თანხის დაკისრება ტრადიციული შესყიდვის განხორციელების
შემთხვევაშიც.
თუკი მოსალოდნელია მომხმარებლის მიერ გადახდები, პროექტის კონცეფციის ბარათი
უნდა მოიცავდეს შემდეგ ძირითად მახასიათებლებს:
●

დასტური, რომ არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით შესაძლებელია
თანხის დაკისრება მომხმარებლისათვის, ანუ, არ არის საჭირო პროექტისათვის
საკანონმდებლო ცვლილებები;

●

დასტური, რომ არსებობს გადახდის სურვილი ინფრასტრუქტურაზე სერვისის
გაწევის სანაცვლოდ, ანუ, არ არის მოსალოდნელი არსებითი სოციალური
პრობლემები მომხმარებლის მიერ გადახდებისათვის15;

●

15

სერვისის საორიენტაციო საფასური;

უფლებამოსილი ორგანოს ან კერძო ინიციატორის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს მომხმარებლის მიერ

გადახდის მზადყოფნის წინასწარი კვლევა ან ტარიფების მიმოხილვა სხვა მსგავსი სერვისისთვის.

●

მოთხოვნის წინასწარი შეფასება იმ სერვისებისთვის, რომელიც მოსალოდნელია
ინფრასტრუქტურული აქტივის ოპერირების პერიოდზე; და

●

მოსალოდნელი შემოსავლები სერვისის მომხმარებლებისგან.

მაგალითად: საჯარო ტრანსპორტის პროექტი
…

წელი

1

2

3

4

მგზავრთა რაოდენობა (მილიონი)

1.2

1.3

1.4

1.5

3.0

საშუალო ტარიფი მგზავრზე (ლარი)

2

2

2

2

2

შემოსავლები (მილიონი ლარი წელში)

2.4

2.6

2.8

3.0

6.0
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18. განხორციელების სქემა
შესაძლო განხორციელების სქემა მოიცავს:
●

ტრადიციული შესყიდვები (რომელიც რეგულირდება სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ კანონმდებლობით)

●

კონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობა

●

არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობა

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სახეები საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს კანონის შესაბამისად
კონცესია: საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, რომლის დროსაც კონცესიის ხელშეკრულების
საფუძველზე

კონცესიონერი

მის

მიერ

გაწეული

საჯარო

მომსახურების

სანაცვლოდ

ანაზღაურებას პირდაპირ ან ირიბად იღებს საბოლოო მომხმარებლისგან ან საჯარო პარტნიორისა
და საბოლოო მომხმარებლისგან და რომლის ფარგლებშიც კონცესიონერი საკუთარ თავზე იღებს
მნიშვნელოვან საოპერაციო რისკს, რომელიც მოიცავს მოთხოვნის რისკს ან/და მიწოდების რისკს
არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობა: საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, რომლის
დროსაც არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების საფუძველზე
კონტრაქტორი მის მიერ საჯარო მომსახურების გაწევის ან/და საჯარო ინფრასტრუქტურის
მიწოდების

სანაცვლოდ

ანაზღაურებას

იღებს

საჯარო

პარტნიორისგან

და

რომელიც

იმავდროულად არ არის კონცესია

პროექტის კონცეფციის ბარათში უნდა აისახოს მოსალოდნელი განხორციელების სქემა
პროექტის
სხვადასხვა

განვითარებისათვის.
ნაწილისათვის

აღსანიშნავია,

შესაძლებელია

რომ

პროექტის

გამოყენებულ

განხორციელების

იქნეს

სხვადასხვა

განხორციელების სქემა. მაგალითად, ქარის ელექტრო სადგურზე მისასვლელი გზა
შესაძლებელია განხორციელდეს ტრადიციული შესყიდვის გზით, მაშინ როდესაც, თავად
ქარის

ელექტრო

სადგური

განხორციელდეს

კონცესიური

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის გზით. რეკომენდებულია განხორციელების სქემის ასახვა ქვემოთ
მოცემული მატრიცის სახით.

ინფრასტრუქტურულ

პროექტირება

მშენებლობა

ფინანსები

მოვლა

ოპერირება

უპირატესი

განხორციელების

ი
კომპონენტი/აქტივობ
ა
სადგური
მისასვლელი გზა
ა.შ.
პროექტის

კონცეფციის

ბარათი

უნდა

ასახავდეს

სქემისათვის გასათვალისწინებელ გარემოებებს.

მაგალითად:
●

უპირატესობები
o

სახელმწიფო

ბიუჯეტს

არ

აქვს

ინვესტიციისთვის

დაფინანსების

გამოყოფის საშუალება
o

მთავრობას არ აქვს რესურსები აქტივის ოპერირებისა და მოვლაშენახვისათვის (ტექნიკური/საოპერაციო სიახლე, ნოუ-ჰაუ)

o

აქტივს აქვს არსებითი სამშენებლო რისკი, რომლის მართვაც უკეთ არის
შესაძლებელი კერძო დეველოპერის მიერ.

●

უარყოფითი მხარეები
o

კერძო დაფინანსება უფრო ხარჯიანი იქნება ვიდრე სახელმწიფო სესხი

o

საჯარო და კერძო თანამშრომლობას ექნება უფრო მაღალი ხარჯი
გარიგებისთვის

უპირატესობების და უარყოფითი მხარეების ბალანსის შესახებ დასკვნა.

მაგალითად:
●

პროექტირების, მშენებლობისა და მოვლა-შენახვის ინტეგრაცია უზრუნველყოფს
ერთ

ერთეულზე

უფრო

ნაკლებ

ხარჯს,

ხელშეკრულებების

ცალ-ცალკე

გაფორმებასთან შედარებით;
●

კერძო

დაფინანსების

გამოყენება

ამცირებს

ხარჯების

გადაჭარბების

შესაძლებლობას საჯარო შესყიდვებთან შედარებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ან/და საერთაშორისო პარტნიორების მეშვეობით დაფინანსებასთან შედარებით.
●

საჯარო და კერძო თანამშრომლობა მიღებული პრაქტიკაა აქტივის განვითარებისა
და ოპერირებისათვის.

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

მთავარი

მამოძრავებელი ფაქტორები მოიცავს:
პროექტის განსახორციელებლად საჭირო დრო. ჩვეულებრივ, საინვესტიციო პროექტი
მოითხოვს მომზადებისა და განხორციელების დიდ დროს საბოლოო მომხმარებლისათვის
სერვისის მიწოდებამდე.
სათანადო მასშტაბი და ხანგრძლივობა: საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები
ხანგრძლივია, რაც მოითხოვს უზარმაზარ კაპიტალს. შესაძლოა საჯარო პარტნიორმა ვერ
შეძლოს დიდი კაპიტალური დანახარჯების მოკლე დროში გამოყოფა, მაგრამ მზად იყოს
გადაიხადოს ყოველწლიური საფასური პროექტის დაწყების შემდგომ.
რისკის კომპლექსურობა და მისი გადაცემის შესაძლებლობა: საჭიროა რისკების დეტალური
შეფასება.

საჯარო

უპირატესობაა

და

რისკების

კერძო

თანამშრომლობის

გადაცემის

შესაძლებლობა

ინსტრუმენტის
სერვისის

მნიშვნელოვანი

სპეციფიკის, აქტივის

საკუთრების და სიცოცხლის განმავლობაში აქტივის მართვის კუთხით. კერძო სექტორს,
რიგ შემთხვევაში უკეთ მართავს ასეთ რისკებს.
პროექტის ხარჯები მთლიანი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში: ე რთი მ ხ ა რე ი ღე ბ ს
თვ ი ს

თა ვ ზე

როგ ორც პროექტირების და მშენებლობის ხარჯებს, ასევე, სერვისის

მიწოდების, საოპერაციო, მართვის და მოვლა-შენახვის ხარჯებს და მათთან დაკავშირებულ
რისკებს, რაც უფრო ეფექტიანს ხდის პროექტს სრული სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში.
ინოვაცია:

საჯარო

ფოკუსირებულია

და

კერძო

შედეგზე

თანამშრომლობა

ვიდრე

არის

მონაწილეობაზე.

მიდგომა,

შედეგად,

რომელიც

საჯარო

და

უფრო
კერძო

თანამშრომლობა საჯარო სექტორს აძლევს შესაძლებლობას, რომ კერძო სექტორისგან
მიიღოს სარგებელი ინოვაციების დანერგვის გზით შედეგის მისაღწევად. მთავრობამ

შესაძლოა გამოიყენოს კონკურენცია, როგორც მოტივაცია კერძო სექტორისათვის რათა
განავითარონ ინოვაციური გადაწყვეტები საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტით
გათვალისწინებული შედეგის მისაღწევად.
აქტივის გაუმჯობესებული უტილიზაცია: მესამე მხარის მიერ უტილიზაცია და სერვისების
ეფექტიანი მიწოდება ამცირებს მთავრობის ხარჯებს.
პროექტირების, მშენებლობის და ოპერირების მოთხოვნების უკეთესი ინტეგრაცია: ერთი
კერძო სუბიექტი პასუხისმგებელია მიმდინარე მიწოდებაზე, ოპერირებაზე, მოვლასა და
განახლებაზე.

სახელმძღვანელოს ამ ნაწილის დანართი მოიცავს იმ კითხვარს, რომელიც უნდა შეივსოს
პროექტის კონცეფციის ბარათის შემადგენელ ნაწილად, რათა ხარისხობრივად შეფასდეს
ხარისხის ფასთან თანაფარდობა.
19. სამაგალითო პროექტები
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მისაღწევად, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სათანადო
კონკურენციას. უფრო მეტი მონაწილის შემთხვევაში ვიღებთ უფრო მიმზიდველ
წინადადებებს. თუკი მსგავსი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები ბევრი
იქნება, მაგალითად, რეგიონში, ეს მანიშნებელია, რომ ბევრი კერძო კომპანია და
საფინანსო ინსტიტუტი დაინტერესდება ამგვარ ტენდერებში მონაწილეობით (რა თქმა
უნდა, სხვა წინაპირობებთან ერთად), იგულისხმება მსგავსი სექტორები და საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის მოდელები.
ამდენად, შემოთავაზებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები უნდა იყოს
რაოდენობრივად ბევრი სექტორისა და მოდელების მიხედვით. პროექტის კონცეფციის
ბარათი

უნდა

ასახავდეს

სულ

მცირე

3

სამაგალითო

პროექტს,

რომელიც

განხორციელებულა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, სასურველია რეგიონში, ანუ
დასავლეთ აზიაში ან/და აღმოსავლეთ ევროპაში. თუ შესაძლებელია, სასურველია
მიეთითოს მოკლე სიაში მყოფი მონაწილეები მათი გამოცდილების ან/და შეფასების
დროს არსებული კვლევების ჩათვლით სამაგალითო პროექტებში.
ე. ფისკალური ნაწილი
საბიუჯეტო ანალიზი უნდა ჩაუტარდეს ყველა პროექტს, რათა შეფასდეს პროექტის
განხორციელების და ოპერირების ეტაპების წმინდა ზეგავლენა სახელმწიფო ბიუჯეტზე

და

განისაზღვროს

გათვალისწინებით.

ინვესტიციის
ცხადია,

ხელმისაწვდომობა

საბიუჯეტო

ანალიზი

ფისკალური

პერსპექტივის

დამოკიდებულია

პროექტის

განხორციელების ფორმაზე შემოსავლების რეჟიმისა და განვითარების სქემის კუთხით.
ამ მიზნით, განისაზღვრება ქვემოთ მოცემული მოთხოვნები.
20. წინასწარი კომერციული შესწავლა
ფინანსური

კუთხით,

მოსალოდნელი

პროექტი

შემოსავლები

ან

ხელშეკრულება

გონივრული

სცენარის

არის

მისაღები,

მიხედვით

არის

როდესაც
საკმარისი

მოსალოდნელი ხარჯების დასაფინანსებლად, რომელიც მოიცავს საოპერაციო, მოვლაშენახვისა და კაპიტალურ ხარჯებს.16
კომერციული შესაბამისობის შესწავლის მიზანი განსხვავდება შემოსავლის რეჟიმების
მიხედვით.
●

იმ შემთხვევაში თუ ხორციელდება მომხმარებლის მიერ გადახდის მიხედვით
შემოსავლებზე დაფუძნებული კონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობა,
ანალიზი

ფოკუსირდება

პროექტის

წმინდა

მიმდინარე

ღირებულების

დაანგარიშებაზე (NPV) ანუ არის თუ არა საკმარისი მომხმარებლების მიერ
გადახდილი შემოსავლები ხარჯების დასაფარად?
o

თუკი წმინდა მიმდინარე ღირებულება დადებითია, ეს ნიშნავს, რომ
შემოსავლები საკმარისზე მეტია ხარჯების დასაფარად;

o

თუკი წმინდა მიმდინარე ღირებულება უარყოფითია, ეს ნიშნავს, რომ
შემოსავლები არ არის საკმარისი ხარჯების დასაფარად ანუ სახეზეა
დაფინანსების

ნაკლებობა

და

საჭიროა

დამატებითი

ფინანსური

მხარდაჭერა ან სტრატეგია ნაკლებობის შესამცირებლად.
●

ანალიზი ფოკუსირდება ხარჯების დაფარვაზე, რათა დათვლილი იყოს მოთხოვნილი
პერიოდული მონაწილეობის გაანგარიშება ხარჯების დასაფარად,. თუ რამდენი უნდა

16

კაპიტალური ხარჯები გამოისახება დისკონტირების განაკვეთით, მაგ., კაპიტალის საშუალო

შეწონილი ღირებულება, რომელიც არის კაპიტალზე მოთხოვნილი უკუგებისა და საპროცენტო
განაკვეთის საშუალო შეწონილი ჯამი (შესწორებული მოგების გადასახადით).

იყოს პერიოდული გადახდები, რომ წმინდა მიმდინარე ღირებულება ნულის ტოლი
გახდეს

●

ტრადიციული შესყიდვის დროს, სადაც მომხმარებლებს არ უწევთ გადახდები, არ
ხორციელდება კომერციული შესაბამისობის კვლევა.

მიუხედავად იმისა, რომ ინიციირების ეტაპზე არ არის მოსალოდნელი, რომ პროექტის
კონცეფციის ბარათი მოიცავდეს კომერციული შესაბამისობის კვლევის დეტალურ
ანალიზს, სულ მცირე, მოცემული უნდა იყოს მოკლე ფინანსური ანალიზი, სადაც
მითითებული იქნება წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) ან უკუგების შიდა ნორმა
(IRR) ფულადი სახსრების მოძრაობაზე.
ამ

მიზნით,

დაშვებები,

რომელიც

გაკეთდა

ხარჯებსა

(რომელიც

მოთხოვნილია

ეკონომიკურ ნაწილში) და შემოსავლებზე (რომელიც მოთხოვნილია განხორციელების
ნაწილში), უნდა კონსოლიდირდეს დისკონტირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის
(DCFA) ანალიზში. დისკონტირების მიზნებისათვის, დაშვება უნდა გაკეთდეს, რომ
კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულებაა (WACC) 10%, თუკი არ არსებობს უფრო
ზუსტ ანალიზზე დაფუძნებული დაშვებები.
დისკონტირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის ანალიზი შესაძლოა წარმოდგენილ
იქნეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით (უფრო დეტალურად იქნება მოცემული
მეორე ეტაპისათვის: მომზადება)

მაგალითად:
წელი
შემოსავლები

0

(მილიონი

ლარი

…

1

2

3

4

25

2.4

2.6

2.8

3.0

6.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.4

1.6

1.8

2.0

5.0

წელში)
კაპიტალური დანახარჯები

40.0

საოპერაციო ხარჯები
თავისუფალი

სახსრების (40.0)

მოძრაობა
წმინდა მიმდინარე ღირებულება 6.2
10% (NPV)

ინვესტიციის
მაჩვენებელი (IRR)

უკუგების 11%

21. სახელმწიფო მხარდაჭერა
წინასწარი

კომერციული

პროექტის

კონცეფციის

შესაბამისობის
ბარათი

კვლევის

მოკლედ

შეფასების

უნდა

გათვალისწინებით,

განსაზღვრავდეს

სახელმწიფო

მხარდაჭერის მიახლოებით საჭიროებას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის
მიხედვით, შესაძლებელია შემდეგი მექანიზმების გამოყენება:
ა) ხელმისაწვდომობის ანაზღაურება ან/და შედეგზე დაფუძნებული ანაზღაურება;
ბ) გარანტიები მოხმარებაზე, მომხმარებლებზე ან შემოსავლებზე;
გ) გარანტიები ტარიფზე ან/და საჯარო მომსახურების ღირებულებაზე;
დ) გარანტიები გარკვეული სახის საქონლისა და მომსახურების გრძელვადიან შესყიდვაზე
შეთანხმების

საფუძველზე

განსაზღვრული

ფასით.

აღნიშნული

საქონლისა

და

მომსახურების სახეებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა;
ე) გარკვეული ხარჯებისა და განხორციელებული ინვესტიციების უკუგების დაფარვისკენ
მიმართული გრანტები ან/და სუბსიდიები საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი
წესით და დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის, გრანტები ნატურის სახით;
ვ)

მიწის

გადაცემა

ნებართვებისა

და

ან/და

საქართველოს

ლიცენზიების

კანონმდებლობით

გაცემა

საქართველოს

გათვალისწინებული
კანონმდებლობით

გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
ზ)

ინტელექტუალურ

საკუთრებაზე

ექსკლუზიური

უფლების

გადაცემა

კერძო

პარტნიორისათვის;
თ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ობიექტის შექმნისა და მოვლაპატრონობის ან/და ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის ან/და გარკვეული ტერიტორიის
ფარგლებში საჯარო მომსახურების გაწევის ექსკლუზიური უფლების მინიჭება კერძო
პარტნიორისათვის.

ამდენად,

სახელმწიფო

მხარდაჭერა

შესაძლებელია

განხორციელდეს

შემდეგი

საშუალებებით:
●

ნებისმიერი

პირდაპირი

და

გაუთვალისწინებელი

ვალდებულება

(ხელმისაწვდომობის ანაზღაურება, გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმება,
გარანტიები, გარანტია მოხმარებაზე და სხვა მსგავსი).

●

ნებისმიერი სახელმწიფო მხარდაჭერა, მაგალითად, ქსელის მიყვანა, გზის მიყვანა
და სხვა .

●

ნებისმიერი

პირდაპირი

დანაკლისის

საბიუჯეტო

დაფინანსება,

თუკი

დახმარება,

როგორიცაა

მოსალოდნელია,

რომ

დაფინანსების

პროექტი

იქნება

კონცესიური ტიპის.
პირდაპირი ვალდებულება არის ფორმა, რომელიც გულისხმობს განსაზღვრული და
გაზომვადი გადახდის ან დაფინანსების ვალდებულების აღებას პროექტის რაიმე
ნაწილის, ფორმის ან ეტაპისათვის, რომელიც საჭიროა პროექტის განვითარების,
ოპერირების ან დასრულებისათვის. მისი ზუსტი მახასიათებელი არის ის, რომ გადახდის
ვალდებულება

ცნობილია,

თუმცა,

შესაძლებელია

არსებობდეს

აღნიშნულის

მოცულობაზე გარკვეული დონის განუსაზღვრელობა. ასეთი პირდაპირი ვალდებულების
მაგალითებია:
(i) პროექტისათვის მიწის გადაცემა;
(ii) წინასწარი „დაფინანსების დანაკლისის“ შევსება, სადაც მთავრობა აკეთებს
კაპიტალის შენატანს, რათა უზრუნველყოს პროექტი, რომელიც ეკონომიკურად
გამართლებული, თუმცა, კომერციულად არამიმზიდველია;
(iii) ყოველწლიური ან ხელმისაწვდომი გადახდები, სადაც პროექტის განმავლობაში,
რეგულარული გადახდაა

გათვალისწინებული

იმ პირობით, რომ პროექტით

დადგენილი სერვისი ან აქტივი ხელმისაწვდომი იქნება;
(iv) შედეგზე ორიენტირებული ან ერთეულის მიხედვით გადახდა.
პირობითი ვალდებულება, ან სხვაგვარად რომ ითქვას, ვალდებულება, რომელიც
გამომდინარეობს წინასწარ გაუთვალისწინებელი სამომავლო გარემოებიდან (ანუ,
რომელიც შეიძლება დადგეს ან არ დადგეს), რომელიც მთავრობის კონტროლს მიღმა
არსებობს. პირობითი ვალდებულებებისათვის, მისი გამოვლენა, ღირებულება და
გადახდები შეიძლება უცნობი ან განუსაზღვრელი იყოს. ასეთი ვალდებულება მოიცავს:
(i) კონკრეტული რისკების გარანტიები, მაგალითად, გაცვლითი კურსი, ინფლაცია,
ფასები და ტარიფები;
(ii) ფორს მაჟორი;
(iii) კოტრაქტის შეწყვეტისას გათვალისწინებული გახადები; და

(iv) მათ შორის, საკრედიტო გარანტიები.
ამ

ტიპის

ვალდებულებები

არის

ცხადად

აღნიშნული

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებაში. თუმცა, ფისკალური ვალდებულებები
შესაძლოა გამომდინარეობდეს სხვა წყაროებიდანაც. მაგალითად, მხარდაჭერის წერილი
ზოგიერთ პროექტისათვის შესაძლოა განხილულ იქნეს ზოგიერთი ჩართული პირის მიერ
გარანტიის სახედ. ასევე, პოლიტიკურად ან სოციალურად მგრძნობიარე პროექტები
შესაძლოა განხორციელდეს სახელმწიფოს მიერ თუკი გამოვლინდება ფინანსური
სირთულეები.
მეორე

ეტაპზე:

მომზადება,

სახელმწიფო

მხარდაჭერა

სათანადოდ

უნდა

იქნეს

შესწავლილი, პროექტის კომერციული შესაბამისობის ანალიზისთვის და პროექტის
სტრუქტურის ჩამოყალიბებისათვის.
22. ბიუჯეტს-გარე მხარდაჭერა
ტერმინი ბიუჯეტს-გარე მხარდაჭერა მოიცავს ისეთ საჯარო რესურსებს და სამთავრობო
ტრანზაქციებს,

რომელიც

ექვემდებარება

იმავე

არ

დონის

არის

ასახული

ანგარიშგებას,

ყოველწლიურ

რეგულაციებს

ბიუჯეტში

და

აუდიტს

ან

არ

საჯარო

ფინანსების მართვის დადგენილი ნორმების შესაბამისად. ბიუჯეტს-გარე ფონდები
მრავალგვარია, მაგრამ ტრადიციულად, ისინი მოიცავენ საპენსიო ან სოციალური
უზრუნველყოფის

ფონდებს,

სახელმწიფო

საკუთრებაში

არსებული

საწარმოების

სახსრებს და სხვა სარეზერვო თუ კანონმდებლობით დადგენილი წესით შექმნილ
საიდუმლო ფონდებს.
პროექტის

კონცეფციის

ბარათში

ასახული

უნდა

იყოს

ნებისმიერი

ფინანსური

მხარდაჭერა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან/საჯარო ინსტიტუტისგან/სახელმწიფო
საკუთრებაში

არსებული

საწარმოსგან,

რომელიც

არ

არის

გათვალისწინებული

სახელმწიფო ბიუჯეტში (პირდაპირი ვალდებულება ან/და პირობითი ვალდებულება).

მაგალითად, ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმება (PPA) ე.წ.
„იყიდე ან გადაიხადე“ პრინციპზე დაფუძნებით.
ვ. პროექტის მართვის გეგმა

ვიდრე მოხდება შემდეგ ეტაპზე გადასვლა (მომზადება), უნდა მომზადდეს საკითხების
გარკვეული ჩამონათვალი და გეგმა-გრაფიკი, რაც:
●

გარე

ექსპერტის

მოწვევის

საჭიროების

შემთხვევაში,

ხელს

შეუწყობს

წინადადების მომზადება;
●

დაეხმარება უფლებამოსილ ორგანოს მომზადების ეტაპზე ნებისმიერი შედეგის ან
რისკის იდენტიფიცირებაში, რაც დაკავშირებულია გეგმა-გრაფიკთან.

ამ მიზნით, შემდეგი ინფორმაცია უნდა იქნეს მითითებული პროექტის კონცეფციის
ბარათში.
23. სპეციფიკური საკითხები
პროექტის კონცეფციის ბარათში შესაძლოა მიეთითოს ნებისმიერი წარსული ან
მიმდინარე პირობა, რომელიც ხაზს გაუსვამს შესყიდვის მიდგომის ან პროექტის
მართვის გეგმის უპირატესობას.

მაგალითად:
●

ხელმოწერილი მემორანდუმის არსებობა;

●

საინიციატივო შეთავაზება;

●

სწრაფი განხორციელების საჭიროება.

24. დამატებითი კვლევები
ინიციირების

გადაწყვეტილება

არის

გადაწყვეტილება,

რომლითაც

დაფინანსდება

შემდგომი კვლევები. პროექტის კონცეფციის ბარათით უნდა განისაზღვროს მიდგომა
ზემოაღნიშნული შემდგომი კვლევებისათვის და მათი მოსალოდნელი ხარჯების
შესახებ. პროექტის კონცეფციის ბარათის ამ და წინა ნაწილებში მოცემული ანალიზის
საფუძველზე, შესაძლებელი უნდა იყოს ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისათვის
დეტალური ტექნიკური დავალების მომზადება, რომელიც განხორციელდება პროექტის
მომზადების ეტაპზე.
პროექტის

კონცეფციის

ბარათი

უნდა

მოიცავდეს

შემდგომი

კვლევებისათვის

ინფორმაციას და კონსულტაციებს, რომელიც აუცილებელი იქნება პროექტის მოწონების
ეტაპზე. მოთხოვნილია შემდეგი ინფორმაციის წარმოდგენა:

●

პროექტის ალტერნატივების ან ვარიანტების მოკლე სია - ასეთის არსებობის
შემთხვევაში

-

პროექტები,

რომლებიც

წინასწარი

შერჩევის

ანალიზის

საფუძველზე შერჩეულია შემდგომი ეტაპისათვის, უარყოფილ ალტერნატივებთან
ერთად და აღნიშნულის მიზეზები;
●

შემდგომი

კვლევები,

რომელიც

აუცილებელია

მოწონების

შესახებ

გადაწყვეტილების მიღებამდე;
●

შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯი;

●

ნებისმიერი კონსულტაცია, ფორმალური თუ არაფორმალური, რომელიც საჭიროა
კვლევების მხარდასაჭერად და მოწონების შესახებ გადაწყვეტილებისათვის;

●

ნებისმიერი

სპეციფიკური

საკითხი,

რომელიც

მოითხოვება

შემდგომი

კვლევებისათვის, მათ შორის, ისეთი დაკვირვებები, რომელიც გამომდინარეობს
მსგავსი პროექტების ძველი შეფასებიდან;
●

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისათვის ნებისმიერი მოთხოვნა;

●

მოთხოვნები სოციალური გავლენის შეფასებისათვის და ძირითადი საკითხები
რომლებიც საჭიროებენ დამატებით ყურადღებას; და

●

გარემოზე

ზემოქმედების

შეფასებისათვის

საკანონმდებლო

მოთხოვნები,

რომლებიც უნდა შესრულდეს და მიზეზები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში,
გარდა მინიმალური მოთხოვნებისა.
შემდგომი კვლევები მოიცავს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებას, რომელიც
მოიცავს ეკონომიკურ ანალიზს. აღნიშნულის გარდა ასევე მოიცავს სპეციფიკურ
კვლევებს სერვისის მოთხოვნაზე, რაც დამატებით იძლევა საშუალებას დაზუსტდეს
არასაბაზრო ხარჯები და სარგებელი, რომლის განსაზღვრა ასევე შესაძლოა იყოს
მოთხოვნილი

ტექნიკურ-ეკონომიკური

შესწავლისათვის.

პროექტის

საოპერაციო

მდგრადობის გათვალისწინებით, რომელიც შესაძლოა მოითხოვდეს ახალი ტარიფების
ჩამოყალიბებას ან ძველის გაზრდას, შესაძლოა მოთხოვნილ იქნეს მომხმარებელთა
მხრიდან სერვისის მისაღებად გადახდის შესაძლებლობისა და მოთხოვნის სპეციფიკური
კვლევა, ,ასევე შემოსავლების პროგნოზების მომზადება ტექნიკური პროექტირების
კვლევა

-

ტექნიკურ-ეკონომიკური

შესწავლის

ეტაპზე

მზადდება

წინასწარი/საორიენტაციო კვლევა, ხოლო შემდგომში, პროექტის მოწონების შემდეგ მისი
დეტალურად

მომზადება

აუცილებელია

(იმ

პროექტებისთვის,

სადაც

საჭიროა).

პროექტირების

ნებისმიერი

სპეციფიკური

საკითხი,

რაც

მოითხოვს

სპეციალურ

ყურადღებას, უნდა აისახოს პროექტის კონცეფციის ბარათში. შემდგომი კვლევების
შესახებ მიდგომა მიზანშეწონილია ეფუძნებოდეს პროექტის შესრულების ანგარიშს
განხორციელებული პროექტებიდან (ასეთი პროექტის არსებობის შემთხვევაში).
დიდი, კომპლექსური და ინოვაციური პროექტებისათვის, ზოგჯერ ტარდება წინასწარი
ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა, რათა განისაზღვროს რამდენად ღირებული იქნება
თანხის დახარჯვა დეტალური ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისათვის, რომელიც
შესაძლოა ძალიან ძვირი იყოს. წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლით ხშირად
განისაზღვრება

უპირატესი

საპროექტო

ალტერნატივა,

თუმცა,

ზოგიერთი

სხვა

ალტერნატივა, ჩვეულებრივ, ასევე აისახება ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაში (მაშინ
როდესაც ყველაზე ნაკლებად მოსალოდნელი პროექტი უარყოფილი იქნება წინასწარი
შესწავლის

ეტაპზევე).

წინასწარი

ტექნიკურ-ეკონომიკური

შესწავლა

არ

არის

სავალდებულო ნაბიჯი ფინანსურად არსებითი პროექტის საციცოცხლო ციკლში, თუმცა
შესაძლოა პროექტის წარმდგენმა ზემოაღნიშნული გამოიყენოს გადაწყვეტილების
მიღების პროცესის გაუმჯობესებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მოთხოვნების
ჩამოყალიბებისათვის.17
თუკი შესყიდვის მეთოდად მოაზრებულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობა,
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს მოთხოვნები საჯარო და კერძო თანამშრომლობისათვის
ხარისხის

ფასთან

კვლევებისათვის

თანაფარდობის
დროში

კვლევის

გაწერილი

გეგმის

საჭიროების
მითითება

შესახებ.

აღნიშნული

აუცილებელია,

რათა

გადაწყვეტილების მიმღები ინფორმირებული იყოს დაგეგმვის პროცესში.
25. პროექტის ორგანიზება
პროექტის

კონცეფციის

ბარათი

უნდა

მოიცავდეს

პროექტის

მართვის

მოკლე

მიმოხილვას. არ არის აუცილებელი, რომ ის იყოს განსაზღვრული და დეტალური, მაგრამ
საჭიროა მტკიცებულების წარმოდგენა, რომ ადრეულ ეტაპზევე გათვალისწინებულია
იმგვარი ორგანიზება, რაც უზრუნველყოფს პროექტის დროულად, სპეციფიკაციების
შესაბამისად და განსაზღვრული ბიუჯეტით შესრულებას. პროექტის კონცეფციის
17

უჩვეულო იქნებოდა თუნდაც წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის ჩატარება ფინანსურად

უმნიშვნელო პროექტისათვის, რომლისთვისაც არ მოითხოვება სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა.

ბარათის ეს ნაწილი შესაძლოა ეფუძნებოდეს სხვა მსგავსი პროექტის შესრულების
ანგარიშში მოცემულ მიგნებებს.

პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
●

პროექტის

განხორციელებისათვის

მართვის

ან/და

მონიტორინგის

შემოთავაზებული ორგანიზება;
●

პროექტის მასშტაბის და ბუნების მიხედვით, პროექტის განხორციელებისათვის
ადამიანური რესურსების ადეკვატურობა და დამატებითი ზომები სათანადო
შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად;

●

პროექტის

განხორციელების

შესაძლო

უარყოფითი

შედეგები

სექტორში

მიმდინარე სხვა პროექტების მიხედვით და მოგვარების შესაძლო გზები;
●

შესაძლო დაბრკოლებები, რომელიც უნდა გამოსწორდეს ან დამატებითი ზომები,
რომელიც მიღებულ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით განხორციელებამდე;

●

კონსულტანტების

დაქირავების

საჭიროების

შემთხვევაში,

დამატებითი

კვლევები, რომელიც მიუთითებს საკონსულტაციო სერვისის საჭიროებაზე, მის
დასაბუთებაზე და მოსალოდნელ ხარჯზე.
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა იძლეოდეს აშკარა მტკიცებულებას პროექტის
ლიდერების და მხარდამჭერი თანამშრომლების შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც
პასუხისმგებელნი

იქნებიან

თანამშრომლების

რაოდენობა,

პროექტისათვის

საჭირო

იყოს

პროექტის

განხორციელებაზე,

კვალიფიკაცია
პროექტის

და

მაგალითად,

გამოცდილება.

ყოველდღიური

თუნდაც

მართვისა

და

ზედამხედველობის გარე წყაროების (ე.წ. „აუთსორსინგი“) მეშვეობით განხორციელება,
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა ითვალისწინებდეს მაღალი რანგის ლიდერების
შესაძლებლობას

ზედამხედველობისათვის

და

გარე

პროექტის

მენეჯერებისა

და

ზედამხედველი კონსულტანტების მუშაობაში ჩართულობისათვის და მაღალი რანგის
მართვის

ფუნქციების

განხორციელებისათვის.

ასევე,

წარდგენილი

უნდა

იქნეს

მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ პორტფელი, რათა მათ მაგალითზე
წარმოჩინდეს, რომ შემოთავაზებული პროექტის შეფერხება არ მოხდება არსებული
რესურსების უკმარისობის გამო.

26. პროექტის გეგმა-გრაფიკი
პროექტის კონცეფციის ბარათი ასევე უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას პროექტის
განხორციელების ვადების შესახებ და სამოქმედო გეგმას, რომელიც ცხადად აღწერს
ყველა ნებართვის, გარემოსდაცვითი თანხმობების და სხვა წინაპირობების საჭიროებას
(მაგალითად, მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება), ასევე, სხვა სამართლებრივ
საკითხებს.
ასეთი გრაფიკი უნდა ასახავდეს მიზნობრივ თარიღებს, სავარაუდო შუალედურ ვადებს
და

პროცესის

შემდგომი

ეტაპების

ხანგრძლივობას.

ეს

დაეხმარება

მთავრობის

მოლოდინების მართვას, როდესაც წარდგენილი იქნება მტკიცებულებები კონკრეტული
შედეგის მისაღწევად მოთხოვნილი დროის შესახებ.

განტის დიაგრამა ან ჰარმონოგრამა არის დიაგრამის სახეობა, რომელიც პროექტის გეგმა
გრაფიკს ასახავს. ეს დიაგრამა ჩამოთვლის საკითხებს, რომელიც უნდა შესრულდეს
ვერტიკალურად, ხოლო დროის შუალედებს - ჰორიზონტალურად. ჰორიზონტალური
გრაფების სიგანე აჩვენებს თითოეული აქტივობის ხანგრძლივობას. განტ-ის დიაგრამა
აჩვენებს დაწყების და დასრულების დროს თითოეული ელემენტისათვის და პროექტის
სრულ ვადებს. დიაგრამაში მოცემული ელემენტები ქმნიან პროექტის განხორციელების
სტრუქტურას.

თანამედროვე

განტ-ის

დიაგრამა

ასევე

აჩვენებს

დამოკიდებულებას

აქტივობებს შორის. განტ-ის დიაგრამა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მიმდინარე
გეგმა-გრაფიკის სტატუსისათვის თუკი მიმდინარე შესრულება გამოჩნდება პროცენტებში
დიაგრამის შესაბამისი წილის გამუქებით ისე, რომ ვერტიკალურ ხაზზე ჩანდეს მიმდინარე
თარიღი და აქტივობის შესრულების ამ თარიღთან მიმართება.

5 შეფასების კრიტერიუმები
პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების მიზანია, რომ ჩამოყალიბდეს საჯარო და
კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტოს

მოსაზრება

შემოთავაზებულ

პროექტზე

და

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნა პროექტის ფისკალური ზეგავლენის
შესაბამისად ხარისხის ფასთან თანაფარდობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე.
უფრო კონკრეტულად კი, უზრუნველყოს და დაასაბუთოს რომ პოტენციური საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტი შესაბამისობაშია (1) საჯარო ინტერესებთან; (2)
სექტორის სტრატეგიულ პრიორიტეტთან (სახელმწიფო განვითარების სტრატეგიასთან
და

სამოქმედო

მთავრობის,

გეგმასთან/),

ადგილობრივი

ასეთის

არსებობის

თვითმმართველი

შემთხვევაში,

ერთეულის

ან

ან

საქართველოს

აჭარის/აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკის განვითარების მიზნებთან ან/და (3) საჭიროებასთან,
რომელიც იდენტიფიცირებულია საჯარო პარტნიორის მიერ, რამდენადაც კონკრეტულ
სექტორში სერვისის მიწოდება შეფერხებულია.

იმისათვის, რათა მიღებულ იქნეს დადებითი დასკვნა, პროექტი უნდა შეესაბამებოდეს
ყველა ქვემოთ მოცემულ კრიტერიუმს. განმხილველმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს
პროექტის კონცეფციის ბარათში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.
პროექტის კონცეფციის ბარათის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაგზავნამდე, პროექტის
მომხრეებმა ჯერ შიდა განხილვა უნდა მოაწყონ, რათა დარწმუნდნენ შეესაბამება თუ
არა პროექტი კრიტერიუმებს. პროექტის წინასწარი შერჩევისათვის, როგორც აღინიშნა, ის
უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ კრიტერიუმებს. ის შეფასდება პროექტის
კონცეფციის ბარათში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და ყველა კრიტერიუმი
უნდა შეფასდეს დადებითად.
ა. ადმინისტრაციული ინფორმაცია
1. პროექტის კონცეფციის ბარათში მოცემული ყველა ინფორმაცია ადეკვატურია, რათა
გაიცეს წინასწარი შერჩევის შესახებ დასკვნა.
შეაფასეთ,

რამდენად

ადეკვატურია

წარმოდგენილი

ინფორმაცია

შესაბამისი

მტკიცებულების მიხედვით და რამდენად ასახავს პროექტის კონცეფციის ბარათი ყველა
მოთხოვნილ ინფორმაციას, კერძოდ:
(i) წარმოადგენს თუ არა პროექტის კონცეფციის ბარათი ყველა მოთხოვნილ
ინფორმაციას სტრატეგიულ და საჯარო მნიშვნელობაზე და მოსალოდნელ
ეკონომიკურ ზეგავლენაზე, რათა გაიცეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს მიერ რეკომენდაცია;
(ii) წარმოადგენს თუ არა პროექტის კონცეფციის ბარათი ყველა მოთხოვნილ
ინფორმაციას პროექტის ფისკალურ ზეგავლენაზე, რათა არსებითად შეაფასოს და
გასცეს დასკვნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ?
2. ნათლად

არის

წარმოდგენილი,

განმახორციელებელი

და

რომელი

რომელი
პირი

ორგანიზაცია
იქნება

იქნება

პროექტის

პასუხისმგებელი

პროექტის

დროულად და ბიუჯეტის შესაბამისად განხორციელებაზე.
შეაფასეთ

(i) არის

თუ

არა

უფლებამოსილი

ორგანო

ნათლად

იდენტიფიცირებული,

აკმაყოფილებს თუ არა უფლებამოსილ ორგანოდ მიჩნევის წინაპირობას და არის
თუ არა სათანადოდ უფლებამოსილი, რომ განახორციელოს პროექტი;
(ii) არის თუ არა პასუხისმგებელი თანამდებობის პირი სათანადო ადმინისტრაციული
აქტით განსაზღვრული და რამდენად აქვს შესაძლებლობა და უფლებამოსილება
პროექტის განხორციელებისთვის (აღსანიშნავია, რომ შესაბამისი თანამდებობის
პირი იმოქმედებს, როგორც პროექტის მენეჯერი და მისი ძირითადი დრო უნდა
გამოიყოს აღნიშნული პროექტის შემდგომი განვითარებისათვის).
3. პროექტის

არსის

აღწერა

არის

საკმარისად

დეტალური

წინასწარი

შერჩევის

ეტაპისათვის და არ შეინიშნება აშკარა ხარვეზები მნიშვნელოვან კომპონენტებზე,
რომელმაც შესაძლოა ეჭვის ქვეშ დააყენოს პროექტის მიზნების წარმატებით
შესრულება.
შეაფასეთ, რომ პროექტის არსი აღწერილია შემდეგი კომპონენტების მიხედვით:
(i) ადგილმდებარეობა
(ii) ფიზიკური ინდიკატორები
(iii) ტექნიკური მოთხოვნები
(iv) ფუნქციური

მოთხოვნები

(პროექტირება,

მშენებლობა/რეაბილიტაცია

/მოდერნიზაცია, მოვლა-შენახვა, ოპერირება და ა.შ.)
შენიშვნა: პროექტის არსი აღწერილ უნდა იქნეს პროექტის და არა საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პერსპექტივიდან. საჭიროებების ანალიზში არ უნდა იყოს მითითება
საჯარო და კერძო თანამშრომლობაზე.
ბ. სტრატეგიული ნაწილი
4. პრობლემა ან შესაძლებლობა ნათლად არის გადმოცემული და ის გზა, რომლითაც
გადაიჭრება პრობლემა არის ახსნილი და გონივრული.
შეაფასეთ, რომ
(i) პრობლემა ნათლად არის აღწერილი, მათ შორის, ხაზგასმულია პრობლემის
ძირითადი არსი, სულ მცირე გარკვეულ ანალიზზე დაყრდნობით.
(ii) შემოთავაზებული პროექტის წვლილი პრობლემის გადაჭრაში ნათლად არის
აღწერილი და შეიძლება მიჩნეულ იქნეს გონივრულად.

5. პროექტი წვლილს შეიტანს შესაბამის სტრატეგიულ მიზნებსა და ამოცანებში,
როგორც

ეს

ჩამოყალიბებულია

სახელმწიფო

ან

შესაბამისი

სამინისტროს

სტრატეგიულ გეგმაში ან სხვა დოკუმენტში.
შეაფასეთ,

რამდენად

არის

წარმოდგენილი

პროექტი

შესაბამისობაში

რომელიმე

სტრატეგიულ სექტორულ ან რეგიონულ განვითარების გეგმასთან და თუ არა,
შეაფასეთ, რამდენად ასახავს პროექტის კონცეფციის ბარათი იმ წვლილს, რომელსაც
შეიტანს პროექტი სექტორის ან/და რეგიონის განვითარების მიზნებში.
გ. ეკონომიკური ნაწილი
6. წარმოდგენილი

ტექნიკური

გადაწყვეტა

იდენტიფიცირებული

პრობლემის

შესაბამისია, ანუ, მითითებული ტექნოლოგია არ არის არც ძალიან მაღალი დონის და
არც ძალიან სპეციფიკური.
შეაფასეთ

არის

გამოყენებული

თუ
სხვა

არა

წარმოდგენილი

შემთხვევაშიც,

ანუ

პროექტის

არის

თუ

ტექნიკური

არა

მითითება

გადაწყვეტა
რაიმე

სხვა

შემთხვევაზე?
7. პროექტის სარგებელი ხელმისაწვდომია საბოლოო მომხმარებლებისათვის მისაღებ
ფასად
შეაფასეთ რამდენად გონივრულია სავარაუდო ხარჯები ერთ მომხმარებელზე ან
ერთეულ შედეგზე საშუალო კაპიტალური დანახარჯის მიხედვით, მაგალითად, სხვა
მსგავს პროექტთან შედარებით ან საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

8. გათვალისწინებულია

ალტერნატიული

გადაწყვეტები

და

მათ

შორის

იდენტიფიცირებულია ყველაზე მისაღები შემდგომი უფრო ღრმა ანალიზისთვის.
შეაფასეთ რამდენად არის ალტერნატივები გათვალისწინებული ანუ ტექნიკური
გადაწყვეტის ალტერნატივები და არის თუ არა არსებითი მიზეზები მათ განხილვაზე
უარის თქმისათვის.

9. გათვლილია შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები არსებითი გარემოსდაცვითი ან
სოციალური ზემოქმედებისათვის.
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა ასახავდეს არსებით საკითხებს, როგორიცაა, მიწის
გამოსყიდვა, მოსახლეობის განსახლება ან გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების საკითხები,
მათ შორის შესაძლო შემარბილებელ ღონისძიებებს. ასევე მოცემული უნდა იყოს
ნებისმიერი შემდგომი კვლევისათვის საჭირო ვადები და მათი განხორციელების გზები.
10. პროექტი წვლილს შეიტანს გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან ერთ ან
რამდენიმე მათგანში.
შეაფასეთ რამდენად ნათლად ასახავს პროექტის კონცეფციის ბარათი თუ გაეროს
სტრატეგიული განვითარების მიზნებიდან რომელი მიზნის შესრულებაში შეიტანს
წვლილს პროექტი და რა კუთხით. სასურველია ეს მითითებული იყოს სამიზნე
ინდიკატორებში და ხაზგასმული იყოს სტრატეგიული მიზნები.
დ. განხორციელება
11. შემოსავლების რეჟიმი სოციალურად და სამართლებრივად მისაღებია
შეაფასეთ მომხმარებლის მიერ გადახდის შემოთავაზებული შემოსავლების რეჟიმი
(i) ვარაუდობს

გონივრულ

ტარიფებს,

რომელიც

მომხმარებლებისათვის

ხელმისაწვდომი იქნება და შეესაბამება იმ სარგებელს, რომელსაც მიიღებენ
მომხმარებლები პროექტის შედეგად;
(ii) არ ეწინააღმდეგება მარეგულირებელ დებულებებს.
12. შემოთავაზებული

განხორციელების

სქემა

გამოიწვევს

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობას
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შემთხვევაში შეაფასეთ რამდენად:
(i)

პროექტის მასშტაბი არის საკმარისად ეფექტიანი, რათა დაიფაროს მაღალი
ტრანზაქციის ღირებულება, მაგ.პროექტის ღირებულება არის სულ მცირე [25]
მილიონი ლარი;

(ii)

პროექტის ზომა სათანადოდ უზრუნველყოფს კონკურენციას, მაგ. პროექტის
ზომა არ არის [2] მილიარდ ლარზე მეტი;

(iii) პროექტი განსაზღვრულია შესაბამისი სპეციფიკაციებით და შესრულების დონის
მიხედვით;
(iv) არ

არის

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობისათვის

სამართლებრივი

შეზღუდვები;
(v)

შემოთავაზებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელი და რისკები
გონივრული და რეალისტურია;

(vi) შემოსავლები შეესაბამება მოთხოვნას ან/და პროექტის ძირითად მაჩვენებლებს;
(vii) არსებობს რეგიონში ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებული სულ
მცირე 3 სამაგალითო პროექტი, სადაც საჯარო და კერძო თანამშრომლობა
წარმატებით განხორციელდა;
(viii) უფლებამოსილ ორგანოს გააჩნია შესაძლებლობა განახორციელოს პროექტი
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფორმატში; და
(ix) არ

არის

პროექტის

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

გზით

განხორციელებისათვის პრობლემური საკითხები.
ე. ფისკალური ნაწილი
13. წინასწარი ფინანსური ანალიზი რეალისტურია
შეაფასეთ რამდენად რეალისტურია წინასწარი ფინანსური ანალიზის კომერციული
შესაბამისობა, ცდომილების მაღალი ალბათობის გათვალისწინებით და ზედმეტად
ოპტიმისტური მიდგომის გამორიცხვით.18
14. მოსალოდნელი სახელმწიფო მხარდაჭერა უზრუნველყოფილი და ხელმისაწვდომია
შეაფასეთ
არსებობის

პროექტის

საშუალო

შემთხვევაში,

ტენდენციებს,

პროექტის

და

რამდენად

გრძელვადიანი

გავლენა

შეესაბამება

საბიუჯეტო

წარმდგენი

ეკონომიკური

ბიუჯეტზე,

ასეთის

პროგნოზებსა

სუბიექტის

და

არსებული

ვალდებულებების გათვალისწინებით.
15. ნებისმიერი თანადაფინანსების საჭიროება იდენტიფიცირებული და სავარაუდოდ
უზრუნველყოფილია.
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არსებობს ტენდენცია, რომ პროექტის წარმდგენებს აქვთ ზედმეტად ოპტიმისტური მიდგომა.

შესაბამისად, განახლებები უნდა გაკეთდეს პროექტის ხარჯებში, სარგებელსა და ხანგრძლივობაში წარსული
ან სხვა პროექტების მონაცემებზე დაყრდნობით და არსებული საერთო მახასიათებლების მიხედვით.

პროექტის კონცეფციის ბარათით წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია ნებისმიერი
ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის/საჯარო
უწყების/სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოს ბიუჯეტიდან, თუკი ის არ არის
კონსოლიდირებული სახელმწიფო ბიუჯეტში (პირდაპირი და პირობითი)
მაგალითად: ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმება (PPA).
16. თუკი პროექტის განხორციელება და ოპერირება თვითდაფინანსებაზე მყოფი
ეკონომიკური სუბიექტის მიერ უნდა განხორციელდეს, მისი ზოგადი ფინანსური
მდგომარეობა - ფულადი სახსრების მოძრაობა და გადახდისუნარიანობა - მყარია და
სავარაუდოდ არ შეიცვლება..
პროექტის კონცეფციის ბარათით იდენტიფიცირებული და წარმოდგენილი უნდა იყოს,
რომ ფინანსური მხარდაჭერა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის/საჯარო
უწყების/სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოს ბიუჯეტიდან, რომელიც არ
არის კონსოლიდირებული სახელმწიფო ბიუჯეტში, არის (1) უზრუნველყოფილი და (2)
შეესაბამება შესაბამისი ინსტიტუციის საბიუჯეტო და ფინანსურ შესაძლებლობებს.

ვ. პროექტის მართვა
17. უფლებამოსილ

ორგანოს

განსახორციელებლად

და

გააჩნია
პროექტის

სათანადო

შესაძლებლობები

დაწყებამდე

არაარსებითი

პროექტის

სისუსტეების

გამოსასწორებლად.
პროექტის კონცეფციის ბარათით უნდა ჩანდეს რამდენად უფლებამოსილია ორგანო:
(i) თუ შექმნის პროექტის განმახორციელებელ ერთეულს;
(ii) თუ გამოიყენებს გარე კონსულტანტებს ან

სხვა საჯარო უწყებას პროექტის

მომზადებისათვის;
(iii) აქვს თუ არა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი, ან საპროექტო
დაფინანსებაზე დაფუძნებული პროექტის განვითარების, განხორციელების და
მონიტორინგის

გამოცდილება

და

რამდენად

იქნება

გამოყენებული შემოთავაზებული პროექტისათვის.

ასეთი

გამოცდილება

18. წარმოდგენილია სათანადო და ყოვლისმომცველი მოთხოვნები შემდგომი კვლევების
განსახორციელებლად,

მათ

შორის,

სოციალური

და

გარემოზე

ზემოქმედების

(საჭიროებების შემთვევაში)
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს:
(i) ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის გარდა სხვა საჭირო დამატებითი კვლევების
ჩამონათვალს, მაგალითად: მიწის გამოსყიდვის და განსახლების გეგმა, გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის კვლევა და
ა.შ.
(ii) დამატებითი კვლევებისათვის საჭირო ხარჯებს.

დანართი I: პროექტის კონცეფციის ბარათის ნიმუში
ეს ნიმუში გამოყენებულ უნდა იქნეს ნებისმიერი ინიცირებული პროექტისათვის.
პროექტის კონცეფციის ბარათის დანიშნულებაა საჭირო ინფორმაციის წარმოდგენა
შემოთავაზებული პროექტის შესახებ, რათა შეფასდეს მისი საჭიროება და შესაბამისობა.
პროექტის კონცეფციის ბარათი საჭიროა ისეთი პროექტის განვითარებაზე რესურსების
ხარჯვის

თავიდან

არიდებისათვის,

რომელიც

არ

შეესაბამება

სახელმწიფო

სტრატეგიას/მიზნებს და სავარაუდოდ უარყოფილი იქნება. წინადადების შესაბამისობის
გარდა,

პროექტის

კონცეფციის

ბარათი

წარმოადგენს

ინფორმაციას

დაგეგმილი

აქტივობებისა და პროექტის განხორციელების ვადებზე, ანუ პროექტის მართვის
გეგმაზე. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა შეივსოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მეშვეობით, წინასწარ შეფასებას გაივლის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმების შესაბამისად:
1. სტრატეგიული ან საჯარო მნიშვნელობა: სტრატეგიული ნაწილი;
2. წინასწარი ეკონომიკური ზეგავლენა: ეკონომიკური ნაწილი;
3. სახელმწიფოს ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე ზეგავლენა: ფისკალური ნაწილი;
კანონქვემდებარე აქტი მოითხოვს შემდეგი ინფორმაციის წარდგენას:
●

პროექტის წინასწარი შეფასება (სტრატეგიული ნაწილი). პროექტის კონცეფციის
ბარათში

მოცემული

წინასწარი

კვლევა

ახდენს

პროექტის

საჭიროების

იდენტიფიცირებას. პროექტის კონცეფციის ბარათი საშუალებას მისცემს საჯარო
პარტნიორს

რომ

უზრუნველყოს

და

დაასაბუთოს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის პროექტის შესაბამისობა (1) საჯარო ინტერესთან; (2) სექტორის
სტრატეგიულ

პრიორიტეტთან

(სახელმწიფო

განვითარების

სტრატეგია/გეგმასთან), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ან სახელმწიფოს,
ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ან/და

აჭარის/აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ განსაზღვრულ განვითარების მიზნებთან;
ან/და (3) იმ საჭიროებასთან, რომელიც არსებობს სერვისის მიწოდების არ ქონის

ან შეფერხების გამო, რისთვისაც საჯარო პარტნიორის მიერ იდენტიფიცირებულია
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის განხორციელების საჭიროება.
●

პროექტის ღირებულების წინასწარი შეფასება (ეკონომიკური ნაწილი). ამ
წინასწარი შეფასებით, სულ მცირე, უნდა გამოიკვეთოს პროექტის მასშტაბი,
შინაარსი და მოთხოვნილი კაპიტალი მშენებლობისა და მოვლა-შენახვისათვის.
შეფასება

უნდა

განიხილავდეს,

ასევე,

პროექტის

მიერ

შემოსავლების

გენერირების შესაძლებლობას.19
●

შესყიდვის

გზის

წინასწარი

შესწავლა

როგორც

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობა. ამ ნაწილით, სულ მცირე, უნდა მოხდეს ხარისხობრივი
შეფასება კერძო და საჯარო სექტორის მონაწილეობის ბუნებისა და როლის
შესახებ, როგორც კონცესიური ან არაკონცესიური თანამშრომლობა, სრული
პროექტის ან სარგებლის განხილვის საფუძველზე. ბიზნეს ნაწილში განხილული
უნდა

იყოს

პროექტთან

დაკავშირებული

რისკები

და

პროექტის

მომზადებისათვის საჭირო შემდგომი დამატებითი კვლევები.20
●

პროექტის ფინანსური ხელმისაწვდომობის და ფისკალური რისკების წინასწარი
შესწავლა (ფისკალური ნაწილი). ამ შეფასებამ, სულ მცირე, უნდა განიხილოს
შემოთავაზებული

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ზეგავლენა

უფლებამოსილი ორგანოს ბიუჯეტზე პროექტის სრული სასიცოცხლო ციკლის
განმავლობაში,

საჯარო

დაფინანსების

შემთხვევაში.

თუკი

შესაძლებელია,

შეფასება უნდა განიხილავდეს ნებისმიერ საგარანტიო და ფისკალურ რისკს,
რომელიც
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შეიძლება

დაკავშირებული

იყოს

ნებისმიერ

საჯარო

ტექნიკურად, შემოსავლების გენერირება არ არის ეკონომიკური შეფასების ნაწილი, არამედ

განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელის ნაწილად ანუ კონცესიური თუ
არაკონცესიური და განხორციელების გზებში უნდა იქნეს მოკლედ შეფასებული.
20

პროექტის კონცეფციის ბარათში მოცემულია ცალკე ნაწილი პროექტის მართვის გეგმის

ასახვისათვის, რომელიც ასევე მოიცავს, შემდგომი კვლევების იდენტიფიცირებას.

ვალდებულებასთან,

რომელიც

მონაწილეობას პროექტში.

შესაძლებელს

ხდის

კერძო

სექტორის

მოთხოვნილი ინფორმაცია
ა. ადმინისტრაციული
ინფორმაცია
1.

პროექტის დასახელება

2.

პროექტის აღწერა ძირითადი მახასიათებლები
და სსვარაუდო ინვესტიციის
მოცულობა

3.

უფლებამოსილი წარმდგენი
ორგანო

4.

პასუხისმგებელი პირი

5.

პროექტის ინიციატორი

ბ. სტრატეგიული ნაწილი
6.

პროექტის არსი და
საჭიროებების
შეფასება/პრობლემის აღწერა

7.

ალტერნატივების ანალიზი

8.

სტრატეგიაში შეტანილი
წვლილი (კ ონ კ რე ტული
პ რობ ლე მ ა , რომ ლი ს
ს ა პ ა ს უხ ოდა ც ა რი ს
მ ი მ ა რთული პ როე ქ ტი )

გ. ეკონომიკური ნაწილი
9.

პროექტის ხარჯები

10. პროექტის სარგებელი
11. წინასწარი სოციალური
ზემოქმედება
12. წინასწარი გარემოსდაცვითი
ზემოქმედება
13. წინასწარი ეკონომიკური
ზემოქმედება
14. წვლილი სტრატეგიული
განვითარების მიზანში
15. პროექტის რისკები
16. ეკონომიკური შესაბამისობა

დ. განხორციელება
17. შემოსავლის რეჟიმი
18. განხორციელების სქემა
19. სამაგალითო პროექტები
ე. ფისკალური ნაწილი
20. წინასწარი კომერციული
შესწავლა
21. სახელმწიფო მხარდაჭერა
22. დამატებითი

საბიუჯეტო

მხარდაჭერა
ვ. პროექტის მართვის გეგმა
23. სპეციფიკური საკითხები
24. დამატებითი კვლევები
25. პროექტის ორგანიზება
26. პროექტის გეგმა-გრაფიკი

დანართი II: ეკონომიკური სარგებელი ენერგეტიკის
სექტორში

წყარო: EC (2014) საინვესტიციო პროექტებისათვის ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის
სახელმძღვანელო
ენერგეტიკის

ინფრასტრუქტურაში

გამოწვევებთან,

რაც გავლენას

ენერგეტიკულ

ბაზრებზე.

უსაფრთხოებასთან

და

ინვესტიციები

ახენს

მთავარი

ეროვნულ,
საკითხები

სანდოობასთან,

დაკავშირებულია
რეგიონულ

და

სპეციფიკურ
საერთაშორისო

დაკავშირებულია

მომხმარებლებისათვის

მიწოდების

ენერგიის

ფასის

ხელმისაწვდომობასთან. ასევე, კლიმატის ცვლილებების გლობალურმა პრობლემებმა
გამოიწვია საწვავზე დაფუძნებული ენერგიის წყაროების ჩანაცვლების საჭიროება უფრო
მდგრადი

წყაროებით.

საკითხები

ზემოაღნიშნულთან

გამომდინარეობს

მიმართებაში

გამოწვევებიდან,

რომელიც

,

სხვა

მნიშვნელოვანი

უკავშირდება

ენერგიის

გენერირებაში განახლებადი წყვეტილი წყაროების, კერძოდ, ქარის და მზის, მთლიანად
ელექტროენერგიის სისტემაში და ქსელებში მზარდ ჩართულობას,
ზოგადად, ენერგეტიკული პროექტები მიზნად ისახავს:
•

ახალი ენერგეტიკული სიმძლავრეების განვითარებას გაზრდილი მოთხოვნის
დასაკმაყოფილებლად;

•

ახალი

ენერგეტიკული

სიმძლავრეების

განვითარებას

იმპორტზე

დამოკიდებულების შესამცირებლად;
•

ენერგეტიკული ქსელის გაფართოებას ახალი არეალების მომსახურებისათვის;

•

ენერგეტიკული წყაროების და მიწოდების ბაზრების დივერსიფიცირებას;

•

ენერგეტიკული მიწოდების ტექნიკური სანდოობის და უსაფრთხოების გაზრდას
და მიწოდების შეწყვეტის თავიდან არიდებას;

•

ენერგეტიკული ეფექტიანობის გაზრდას ენერგიის წარმოების დანადგარებში
ენერგეტიკული

დანაკარგების

შემცირებით,

არსებული

სადგურების

მოდერნიზებით წარმოებისთვის და თანა-გენერირების წახალისებით;
•

ენერგიის მაგისტრალური ან გამანაწილებელი სისტემების ტექნიკური ან/და
საოპერაციო ხარისხის და ეფექტიანობის გაზრდას;

•

ენერგიის მოხმარების ეფექტიანობის გაზრდას, მაგალითად, საცხოვრებელ ან/და
საჯარო შენობებზე ან/და ტექნიკური დანადგარების მეშვეობით, რათა შემცირდეს
მთლიანი მოხმარება;

•

სითბური აირებისა და დამაბინძურებელი ემისიების შემცირებას ენერგეტიკის
სექტორში

საწვავის

ჩანაცვლებით

უფრო

მდგრადი

ენერგო

წყაროებით,

როგორიცაა განახლებადი წყაროები (ქარი, მზე, ჰიდრო, ბიომასა და ა.შ.).

ენერგეტიკული მოთხოვნის განმსაზღვრელი ფაქტორები
ენერგეტიკული

პროდუქტების

(ბუნებრივი

გაზი,

ელექტროენერგია,

გათბობა,

ბიოსაწვავი) მომხმარებლები არიან საბოლოო მომხმარებლები, ანუ, მოსახლეობა,
კომერციული ობიექტები და საწარმოები, საჯარო დაწესებულებები და შუალედური
მომხმარებლები,
პროდუქტად

რომლებიც

(ბუნებრივი

გარდაქმნიან
გაზი

ერთ

ენერგეტიკულ

პროდუქტს

გათბობის

საშუალებების

გამოიყენება

სხვა
ან

ელექტროენერგიის წარმოებისთვის). როდესაც ხდება ენერგეტიკული პროექტების დროს
მოხმარების პროგნოზირება (ანუ, ენერგიის წარმოება, ტრანსპორტირება, გადაცემა,
განაწილება და მეორე მხრივ, ენერგო-ეფექტური მოხმარების პროექტები), სხვადასხვა
ფაქტორები უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული და სათანადოდ გაანალიზებული.
ყველაზე მნიშვნელოვანია:
•

დემოგრაფიული დინამიკა: მთლიანი ენერგეტიკული მოთხოვნა პირდაპირ
კავშირშია მოსახლეობის რაოდენობასთან;

•

ეკონომიკური ტენდენცია (მაგ., მშპ, ზრდა და ერთ სულ მოსახლეზე მშპ):
სწრაფად მზარდი ეკონომიკა მოითხოვს უფრო დიდი რაოდენობის ენერგიას
ვიდრე

ნელი

ეკონომიკა;

ამავდროულად,

ცხოვრების

მაღალი

ხარისხი

დაკავშირებულია ენერგიის მაღალ მოთხოვნასთან;
•

ამინდი და კლიმატური პირობები: ის დიდ გავლენას ახდენს გათბობისა და
გაგრილების მოთხოვნაზე;

•

სატარიფო სისტემა: მან შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მოხმარებაზე, მაგრამ
ამავდროულად, მოხმარების დროზე, თუკი ფასდაკლება მოცემული იქნება
არაპიკურ საათებში;

•

კონკრეტული

ენერგო

ეფექტური

განვითარება

ენერგიის

ტრანსპორტირება/გადაცემისას ან/და ენერგიის მოხმარებისას (ანუ მიზნობრივი
ინვესტიციები): ამან შეიძლება ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს
მთლიანი ენერგიის მოხმარებაზე.
მოთხოვნის ანალიზისთვის საბაზისო ინფორმაცია
ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაცემები, რაც უნდა აისახოს ენერგიის მოხმარების
პროგნოზირების დროს არის:
•

ენერგეტიკული პროდუქტების წლიური მთლიანი და საშუალო მოხმარება, მაგ.,
Twh./წელიწადში მლრდ.კუბ.მ/წელიწადში (გაზისთვის), მოხმარების ტიპების
მიხედვით. ზოგადად, განიხილება შემდეგი ტიპის მოხმარება:

•

o

მოსახლეობა/კომერციული ობიექტები, როგორც მომხმარებლები;

o

საწარმოები, როგორც საბოლოო მომხმარებლები; და

o

ენერგიის ტრანსფორმაციის სექტორი.

პიკური მოთხოვნა, რომელიც გამოიხატება გ.ვტ.-ებში ელექტროენერგიაში და
მ.კუბ.მ/დღეში გაზისთვის;

•

სეზონური და დღიური მოხმარების დონეების ცვალებადობა;

•

წლიური საექსპორტო მოთხოვნა.

ენერგიის მიწოდებაზე გავლენის მომხდენი ფაქტორები
ენერგო პროდუქტების, ტრანსპორტირების, გადაცემის და გამანაწილებელი ქსელების
პროექტებში,

პროექტის

წარმდგენმა

უნდა

წარმოადგინოს

პროგნოზები,

რაც

დაკავშირებულია პროექტის შედეგად წარმოებული, ტრანსპორტირებული, გადაცემული
ან/და განაწილებული ენერგიის შესწავლის შესახებ.
ინფორმაცია

მთავარი

მწარმოებლების

დისტრიბუტორების შესახებ

საბაზრო

და შეიქმნას

ასევე, უნდა გაანალიზდეს
წილის,

გამყიდველებისა

და

ალტერნატიული ენერგო წყაროების

გამოყენების პროგნოზი. ენერგო წყაროების ალტერნატივების ცვალებადობამ შესაძლოა
გავლენა მოახდინოს პროექტის შესრულებაზე და ენერგიის წყაროების შერევამ
შესაძლოა გამოიწვიოს უარყოფითი სცენარიც.

პროექტებთან დაკავშირებული მთავარი ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენს
ენერგიის მიწოდების დონეზე შემდეგია:
•

ადგილობრივი

და

საერთაშორისო

სოციო-ეკონომიკური

და

პოლიტიკური

ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენს საწვავის ფასის დინამიკაზე;
•

პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გარკვეული ენერგო წყაროების და საწვავის
გამოყენების შეწყვეტის შესახებ (მაგ., ატომური ენერგია);

•

კონკრეტული ენერგო წყაროების და საწვავის გამოყენების მოტივაციის სისტემა
(მაგ., განახლებადი წყაროების სუბსიდირება);

•

გარემოსდაცვითი მოთხოვნები, რომელიც იწვევს დამატებით ხარჯებს ენერგო
პროდუქტებისათვის;

•

სტრუქტურა, ტერიტორიის სიდიდე, ინტეგრაციის ხარისხი და ენერგო სისტემის
შესრულების

ხარისხი

(როგორც

წარმოების

დანადგარები,

ასევე,

ტრანსპორტირების, გადაცემის და გამანაწილებელი ქსელები);
•

ბაზრის სტრუქტურა, კერძოდ, კონკურენტების რაოდენობა და ბაზრის ღიაობის
ხარისხი, ისევე როგორც ბაზარზე ინტეგრაცია.

მიწოდების ანალიზისთვის საბაზისო მონაცემები
ენერგიის წარმოების არსებული და სამომავლო მოთხოვნის დონეების ანალიზისთვის
საჭირო ინფორმაცია, რომელიც უნდა აისახოს პროექტის მოწონებისათვის:
•

მაგისტრალური ან/და გამანაწილებელი ქსელების სტრუქტურა;

•

სადგურის ან/და ტექნოლოგიის ტიპი;

•

ენერგიის წყარო ან გამოყენებული საწვავი;

•

მთლიანი დადგმული სიმძლავრე;

•

ინფრასტრუქტურის წმინდა სიმძლავრე ან უტილიზაციის მაჩვენებელი, რომელიც
განისაზღვრება როგორც შეფარდება სავარაუდო მიწოდებასა და მაქსიმალურ
შესაძლო მიწოდებას შორის;

•

იმპორტირებული ენერგო პროდუქტების წლიური მოცულობა;

•

ეფექტიანობა,
ტექნოლოგიით;

რომელიც

განსხვავდება

საწვავის

და

ენერგიის

წარმოების

•

ენერგიის წარმოების ან/და მიწოდების სავარაუდო დანაკარგები;

•

სარეზერვო სიმძლავრე (ბუნებრივი გაზი და ელექტროენერგია).

ალტერნატივების ანალიზი
ენერგეტიკული პროექტების ალტერნატიული ვარიანტები განხილულ უნდა იქნეს და
შედარდეს ერთმანეთთან შემდეგ ინფორმაციაზე დაყრდნობით:
•

არსებული და სამომავლო ენერგო მოთხოვნების და მიწოდების მახასიათებლები;

•

საპროექტო

ტერიტორიის

გარემოსდაცვითი

პირობები,

კერძოდ,

ჰაერის

დაბინძურების კუთხით;
•

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიური ალტერნატივები: ერთი და იგივე ენერგია
შესაძლოა

წარმოებულ/ტრანსპორტირებულ/შენახულ

იქნეს

სხვადასხვა

ტექნოლოგიით, თითოეული მათგანი განსხვავდება ეფექტურობის ხარისხით,
სიმძლავრით და გარემოზე ზემოქმედების ხარისხით;;
•

ელექტროენერგიის

წარმოებისთვის

ხელმისაწვდომი

წყაროები:

ზოგიერთ

ადგილზე შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი გარკვეული წყაროები (მაგ.,
მდინარის აუზები, მზის სათანადო ენერგია და ა.შ.);
•

ტრანსპორტირების, გადამცემი/ გამანაწილებელი ქსელების შესაძლო მარშრუტი;

•

მომავლის ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განაწილების შესაძლოა სინერგია
(კერძოდ, შესაბამისი ჭკვიანი სისტემები);

•

რეგულაციები ტექნოლოგიური ალტერნატივების შეზღუდვის შესახებ (მაგ.,
რეგულაცია ბირთვული ენერგიის წარმოების შესახებ);

•

მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი უარყოფითი აზრი / მძლავრი საზოგადოებრივი
ოპონირება

კონკრეტული

ტექნოლოგიის

გამოყენების

შესახებ

საპროექტო

ტერიტორიაზე/ქვეყანაში;
•

სხვადასხვა პიკური დატვირთვის მოწესრიგება.

ენერგეტიკული პროექტების ტიპიური სარგებელი
ენერგეტიკულ პროექტები იწვევს სხვადასხვა სოციალური სარგებელს თუ ხარჯებს, რაც
დამოკიდებულია სპეციფიკურ ტექნოლოგიაზე, რომლითაც ხორციელდება პროექტი.
სხვადასხვა ტიპის ენერგეტიკული პროექტი, ზოგადად ხასიათდება ისეთი სარგებლით,
როგორიცაა:

•

გაზრდილი და დივერსიფიცირებული ენერგიის მიწოდება გაზრდილი მოთხოვნის
დასაკმაყოფილებლად;

•

ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების და სანდოობის ზრდა, ანუ, ელექტრო ან
გაზის ენერგიის შეწყვეტის შემთხვევების შემცირება დღის განმავლობაში ან

•

წლის რომელიმე მონაკვეთში ან გარკვეულ ტერიტორიაზე;
ენერგიის ხარჯების შემცირება ენერგიის წყაროების ჩანაცვლებით, მაგალითად ენერგიის
იმპორტის ადგილობრივი წარმოებითჩანაცვლება;

•

ბაზრის ინტეგრაცია, ანუ ენერგო სისტემის მზადყოფნა, რომ შემცირდეს
დანაკარგები და ენერგიით ვაჭრობა იყოს ეკონომიკურად უფრო ეფექტიანი და
მიღწეულ იქნეს უფრო მაღალი სოციო-ეკონომიკური კეთილდღეობა;

•

გაუმჯობესებული

ენერგო

ეფექტურობა,

რაც

იწვევს

წარმოების

ხარჯის,

დარეზერვების, ტრანსპორტირების/გადაცემის/განაწილების ხარჯების შემცირებას
ერთ ერთეულზე.
ყველა ამ ტიპის ენერგეტიკული პროექტისათვის დამახასიათებელია გარემოსდაცვითი
ორი გარე ფაქტორი. ეს არის სხვადასხვა სათბური გაზების ემისია და ჰაერის
დაბინძურება (მაგ., კერძოდ, დამაბინძურებლები, როგორიცაა SO2, NOx, ნაწილაკები,
ვერცხლისწყალი და სხვა მძიმე მეტალები და ა.შ).
ეკონომიკური სარგებელი

ზეგავლენის ტიპი

ტიპიური პროექტების მაგალითები

ენერგიის მიწოდების ზრდა

პირდაპირი

ახალი ენერგო წარმოების სადგურის მშენებლობა

და

დივერსიფიკაცია

გაზრდილი

ენერგო სადგურის წარმადობის ზრდა

მოთხოვნის

ენერგო

დასაკმაყოფილებლად

სარეზერვო

სადგურის

მშენებლობა/გაფართოვება
დამაკავშირებელი ან თხევადი გაზის დანადგარის
მშენებლობა

იმპორტული

ენერგიის

დონის

გაფართოვებისთვის
ენერგიის

მიწოდების,

უსაფრთხოების
სანდოობის ზრდა

და

პირდაპირი

ახალი

ენერგიის

წარმოების

სადგურის

ენერგო

მიწოდების

მშენებლობა
ქვეყნის

მასშტაბით

სისტემების მშენებლობა/მოდერნიზაცია
ელექტრო

და

ბუნებრივი

გაზის

ქსელის

ინტეგრაცია ევროკავშირის სისტემაში
ენერგო

სარეზერვო

სადგურის

მშენებლობა/გაფართოვება
ჭკვიანი

გამანაწილებელი

სისტემების

განვითარება (ჭკვიანი ქსელები)
განახლებადი
ენერგო ქსელში

ენერგო

წყაროების

ინტეგრაცია

ენერგიის

წყაროს

ჩანაცვლების

პირდაპირი

ხარჯების

ახალი ენერგო სადგურის მშენებლობა, ძველის
ჩანაცვლებისთვის

შემცირება

ქვეყნის

მასშტაბით

ენერგო

მიწოდების

სისტემების მშენებლობა/მოდერნიზაცია
ჭკვიანი

გამანაწილებელი

სისტემების

განვითარება (ჭკვიანი ქსელები)
ბაზრის ინტეგრაცია

პირდაპირი

მშენებლობა/გაფართოება

სარეზერვო

დანადგარების
ახალი საერთაშორისო მაგისტრალური ხაზების
განვითარება
გაუმჯობესებული

ენერგო

პირდაპირი

ეფექტურობა

ენერგო დანადგარების მოდერნიზაცია წარმოების
ეფექტიანობის გაუმჯობესებისათვის
ენერგო

გამანაწილებელი

სისტემის

მოდერნიზაცია დანაკარგების შესამცირებლად
სითბური გაზების ემისიის

გარე ფაქტორები

ყველა სახის ენერგეტიკული პროექტი

გარე ფაქტორები

ყველა სახის ენერგეტიკული პროექტი

ცვალებადობა
ჰაერის

დამაბინძურებელი

ემისიების ცვალებადობა

დანართი

III:

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის

ხარისხობრივი კითხვარი

ქვემოთ მოცემულ თითოეულ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი და მოცემული უნდა იყოს
დეტალური დასაბუთება. მეორე ეტაპზე, საჭიროა უფრო დეტალური და ღრმა ანალიზი
ვიდრე პირველ ეტაპზე და პასუხებიც მოითხოვს შესაბამის მტკიცებულებებს. თუკი
საჯარო პარტნიორი წარმოაჩენს რაიმე ისეთ საკითხს, რაც არ არის მოცემული
წინამდებარე სახელმძღვანელოში, რომლის განხილვაც მნიშვნელოვანია ხარისხის
ფასთან თანაფარდობის შეფასებაში, აღნიშნული საკითხებიც მიზანშეწონილია იქნეს
განხილული.
პირველ

ეტაპზე,

ხელმისაწვდომია,

რაოდენობრივი
რაოდენობრივი

ანალიზი

არ

მოითხოვება.

მაჩვენებლები

და

თუმცა,

დაშვებები

თუ

ეს

წარსული

გამოცდილებიდან და პროგნოზებიდან სასურველია აისახოს შეფასებაში. მეორე ეტაპზე,
წარმოდგენილი უნდა იყოს რაოდენობრივი შეფასება , რისთვისაც იხელმძღვანელეთ
სახელმძღვანელოს მეორე ეტაპისათვის განკუთვნილი ნაწილით.
პროექტის მოკლე აღწერა, მისი წინარე ისტორია და შემოთავაზებული ტექნიკური
სპეციფიკაციები უნდა იყოს ასახული შეფასებაში.

პროექტის მასშტაბი
პროექტის მასშტაბი უნდა იყოს არსებითი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ
ტრანზაქციის

ხარჯები,

რომელიც

გამომდინარეობს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის დროს შერჩევის პროცედურების კომპლექსურობით, არ იყოს
არაპროპორციული.
1. არის პროექტის მასშტაბი სათანადოდ დიდი იმისათვის, რომ დაკომპენსირდეს
შერჩევისათვის საჭირო ხარჯები?
პოტენციური სარგებელი

პროექტის განხორციელება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გზით მოითხოვს
წმინდა სარგებლის არსებობას, რომელიც უკეთესი იქნება მხოლოდ საჯარო
სექტორის მიერ განხორციელებასთან შედარებით. ტრანზაქციის მაღალი ხარჯები და
სხვა უარყოფითი მხარეები უნდა გადაწონოს სხვა სიკეთეებმა, როგორიცაა კერძო
სექტორის ინოვაციურობა, კომერციული და მართვის გამოცდილება, ფინანსური და
დაგეგმარებითი

დისციპლინა,

რისკების

განაწილება

კერძო

სექტორზე,

ინფრასტრუქტურის შექმნის დაჩქარება, საოპერაციო ეფექტურობის ზრდა, ხარჯების
შემცირება და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება. შედეგების სპეციფიკაციების
გამოყენება მოთხოვნების აღწერისათვის უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა ამ
ტიპის ინოვაციებისათვის.
2.

რით არის უკეთესი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გზით განხორციელების
შემთხვევაში

მთლიანი

სასიცოცხლო

სარგებელი

ტრადიციული

შესყიდვის

პროცედურასთან შედარებით?
3. რაზე დაყრდნობით კეთდება დასკვნა, რომ კერძო პარტნიორის მონაწილეობა
პროექტის შედეგების და სარგებლის ოპტიმიზებას გამოიწვევს?
4. აქვს თუ არა კერძო სექტორს უფრო მეტი გამოცდილება/ექსპერტიზა სერვისების
მიწოდებისას ვიდრე საჯარო პარტნიორს?
5. არსებობს ინოვაციური მიდგომის საჭიროება პროექტირებაში ან სერვისების
მიწოდებაში?
6. არის თუ არა სერვისის მოთხოვნების სპეციფიკაციები საკმარისად თავისუფალი
შეზღუდვებისგან, რათა ინოვაციების გამოყენება შესაძლებელი იყოს?
7. არის თუ არა შინაარსი საკმარისად ფართო და არსებობს თუ არა ინოვაციების
გამოყენების ადეკვატური მოტივაცია? (მაგალითად, სერვისების ინტეგრაცია და
პროექტის მოდიფიცირება გამოიწვევს საოპერაციო ეფექტურობის ზრდას)?
ხელშეკრულების შედგენა
იმისათვის, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობა იყოს შესაბამისი, საჭიროა, რომ
ინვესტიციის მიზნები და სასურველი შესრულების მაჩვენებლები აისახოს გაზომვად
შედეგებში, რაც ხელშეკრულების შედგენის და გადახდის საფუძველია. დამატებით,
კერძო პარტნიორს უნდა მიეცეს შესაბამისი მოტივაცია და სანქცია დადგენილი

მაჩვენებლების შესრულების/არშესრულების მიხედვით.
საჯარო

პარტნიორს

პროგნოზირება

უნდა

შეეძლოს

ხელშეკრულების

სერვისის

მოქმედების

მოთხოვნების

განმავლობაში.

გონივრულად
ეს

მოითხოვს

პოტენციური ცვლილებებისადმი დიდი ყურადღებით მიდგომას, რამაც შესაძლოა
გავლენა მოახდინოს პროექტის მოქმედების პერიოდში სერვისის მოთხოვნებზე,
მაგალითად, საბოლოო მომხმარებლების მოთხოვნების ცვლილება, ტექნიკური
გაუმჯობესება, პოლიტიკის ცვლილებები და ა.შ. მაშინ როდესაც მოსალოდნელია
დიდი ხარისხის ცვლილებები, ხელშეკრულებაში არსებული ცვლადი ხარჯები უნდა
გადაწონიდეს იმ სარგებელს, რომელიც მიიღება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
გზით შერჩევის დროს.
8. შესაძლებელია გრძელვადიანი ხელშეკრულების შედგენა?
9. შესაძლებელია

ნათელი,

ობიექტურად

გაზომვადი

სერვისის

შედეგების

ჩამოყალიბება ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში?
10. არის თუ არა საკმარისად მაღალი ხარისხის სტაბილურობა და სიცხადე სერვისის
შედეგების
პერიოდში,

მოთხოვნებთან
რათა

საჭირო

მიმართებით
არ

გახდეს

ხელშეკრულების

დიდი

მოქმედების

მოცულობის

ცვლილებები

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში?
11. არის თუ არა შესაძლებელი ხელშეკრულებით სპეციფიკური გარემოებების ან
მაჩვენებლების

გათვალისწინება

ხელშეკრულებაში

ცვლილებების

შეტანისათვის?
12. არის

თუ

არა

შესაძლებელი

სერვისის

ხარისხის

ობიექტურად

და

დამოუკიდებლად მიღწევა?
13. არის თუ არა კარგი კავშირი საჭიროებებსა და სახელშეკრულებო შესრულებას
შორის?
14. არის თუ არა შესაძლებელი ხელშეკრულების ჩამოყალიბება იმგვარად, რომ კერძო
სექტორს

მიეცეს

მკაფიო

მოტივაცია

სერვისის

ხარისხიანად,

დროულად,

ეფექტურად და ეფექტიანად მისაღწევად და მიუღწევლობის შემთხვევაში
შესაბამისი შედეგების მითითებით?
15. არის თუ არა შესაძლებელი ხელშეკრულების ჩამოყალიბება იმგვარად, რომ
თავიდან იქნეს არიდებული შეუსაბამო მოტივაციები?

16. გაიზრდება თუ არა სერვისის მიწოდების მოტივაცია საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის გადახდის მექანიზმით?
17. არის

თუ

არა

მოტივაცია

პროექტირების

და

არსებითი

სერვისების

ინტეგრაციისთვის?
18. არსებობს თუ არა მსგავსი გამოცდილება, არსებული პროექტები, რომლითაც
შესაძლებელი იქნებოდა შესრულების მექანიზმების გამოცდა სწორი ნორმების
შესადგენად?
რისკების განაწილება
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის დროს შესაძლებელია რისკების უკეთ მართვა.
თუმცა, რისკების გადაცემას აქვს შესაბამისი ღირებულება ხელშეკრულებაში.
რისკების ოპტიმალური განაწილება გულისხმობს იმ მხარისათვის რისკების
გადაცემას, რომელსაც მისი მართვა უფრო ეფექტიანად შეუძლია ხელშეკრულების
მოქმედების პერიოდში. რისკების განაწილება აღსრულებადი უნდა იყოს, ამასთან,
ხელშეკრულებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ იმ მხარემ იკისროს კონკრეტული
რისკი, რომელსაც თავდაპირველად გადაეცა.
19. აქვს თუ არა კერძო პარტნიორს რისკების მართვის უკეთესი შესაძლებლობა
ვიდრე საჯარო პარტნიორს?
20. არის

თუ

არა

მიღწევადი

შესაძლებლობები

რისკების

გონივრული

განაწილებისათვის რომელიც უზრუნველყოფს რისკების და რისკების ეფექტიანი
მართვის ბალანსს?
21. არის თუ არა შესაბამისი მტკიცებულება, რომ არსებობს კერძო სექტორში
პარტნიორი,

რომელსაც

ექნება

შესაბამისი

რისკის

აღების

სურვილი

და

შესაძლებლობა?
22. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ კერძო სექტორმა სათანადოდ განაფასოს
მისთვის გადაცემული რისკები?
23. შესაძლებელია თუ არა რისკების ნათლად განსაზღვრა, გაზომვა და დათვლა?
24. შესაძლებელია თუ არა გადახდის მექანიზმმა და ხელშეკრულების პირობებმა
რისკების მართვის კარგი მექანიზმი შექმნას?
25. იძლევა

თუ

არა

რისკების

განაწილების

შემოთავაზებული

სქემა

კერძო

პარტნიორის მხრიდან კარგი მართვის პრაქტიკების დანერგვის მოტივაციას?
საჯარო პარტნიორის შესაძლებლობები
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის დროს შერჩევის პროცედურები, ისევე როგორც
სერვისის მიწოდების მიმდინარე მონიტორინგი მოითხოვს კომპლექსურ და არსებით
რესურსებს.

არაადეკვატურმა

მოახდინოს

შერჩევის

რესურსებმა

დროზე

და

შესაძლოა

სერვისის

პირდაპირი

ხარისხიანად

გავლენა

მიწოდების

შესაძლებლობებზე. საჯარო პარტნიორს საჭიროა გააჩნდეს სათანადო უნარები და
გამოცდილება, ისევე როგორც, შესაბამისი რესურსები.
26. აქვს თუ არა საჯარო პარტნიორს შესაძლებლობა და გამოცდილება რომ
განახორციელოს პროექტის შერჩევის და მართვის პროცედურები?
27. თუ არსებობს კვეთა პროექტსა და სხვა ინსტიტუციებს, პროექტებს და
სერვისებს შორის, არის თუ არა ისინი ცხადი და მართვადი?
ბაზრის მდგომარეობა
მკაფიო კონკურენტული შერჩევა არის ერთ-ერთი საკვანძო საშუალება საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის გზით სარგებლის მისაღებად. ამისათვის საჭიროა, რომ
ბაზარზე არსებობს პოტენციური კერძო პარტნიორების მხრიდან სურვილი სათანადო
შესაძლებლობებით პროექტის განსახორციელებლად.
28. არის თუ არა გარიგების ბუნება, მაგალითად, სტრატეგიული მნიშვნელობა,
ბიზნესის

განვითარების

პერსპექტივები,

იმგვარი,

რომ

ის

ბაზრისათვის

მომგებიანი იყოს?
29. არის თუ არა მტკიცებულება, რომ არსებობს პოტენციური კერძო პარტნიორი,
რომელსაც ექნება სურვილი და შესაძლებლობა პროექტის განსახორციელებლად?
30. არის თუ არა წარდგენილი კერძო სექტორისათვის საჯარო პარტნიორის
ვალდებულება

და

შესაძლებლობები

პროექტის

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის გზით განხორციელების შესახებ?
პოლიტიკის კონტექსტი
შესაძლოა არსებობდეს სტრატეგიული, საჯარო პოლიტიკიდან, ეფექტიანობიდან ან
ანგარიშვალდებულებიდან გამომდინარე ან სამართლებრივი შეზღუდვები, რომელიც

ზღუდავს სერვისის განხორციელებას კერძო სექტორის მხრიდან. დამატებით,
გასათვალისწინებელია გავლენა სხვა პროექტებზე ან პოლიტიკის სამომავლო
მოქნილობაზე.
31. არსებობს თუ არა სტრატეგიული, საჯარო პოლიტიკის, ეფექტიანობის ან
ანგარიშვალდებულების გათვალისწინებით მიზეზები ან სამართლებრივი და
მარეგულირებელი

შეზღუდვები,

რომ

სერვისი

განახორციელოს

საჯარო

სექტორმა?
32. სხვა პროექტებზე ზეგავლენის გათვალისწინებით, არსებობს თუ არა საჯარო
პარტნიორისათვის მთლიანად ხარისხის ფასთან თანაფარდობა საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის გზით პროექტის განხორციელების შემთხვევაში?
სხვა გასათვალისწინებელი გარემოებები
33. თუკი არსებობს მაღალი დონის დაშვებებზე რაოდენობრივი შეფასება, რა არის
შესაბამისი დასკვნა? რა დაშვებები გაკეთდა აღნიშნული შეფასების მომზადების
დროს?
34. არსებობს თუ არა რაიმე გარემოება, რომელიც აკრძალავდა საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის გზით შერჩევის პროცედურების განხორციელებას?
საჯარო პარტნიორის ზოგადი შეფასება
35. არის თუ არა საჯარო პარტნიორი დარწმუნებული, რომ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობას

ექნება

საკმარისი

სარგებელი,

რომელიც

გადაწონის

მოსალოდნელ მაღალ ხარჯებსა და სხვა უარყოფით მხარეებს?
36. არის

თუ

არა

ჩამოყალიბდეს

საჯარო

პარტნიორი

სათანადო

დარწმუნებული,

გრძელვადიანი

რომ

შესაძლებელია

ხელშეკრულება

შესაბამისი

მოქნილობით, რომელიც შესაძლებელს გახდის მოსალოდნელი სარგებლის
რეალიზაციას?
37. არის თუ არა საჯარო პარტნიორი დარწმუნებული, რომ მას აქვს ადეკვატური
რესურსები და არსებობს ბაზარზე სათანადო სურვილი, რომ შედგეს საჯარო და
კერძო თანამშრომლობა?
38. არის თუ არა საჯარო პარტნიორი დარწმუნებული, რომ არსებობს შესაბამისი

სტრატეგიული და მარეგულირებელი გარემოებები, რათა განხორციელდეს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობა?
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1 შესავალი
1.1

ზოგადი ინფორმაცია

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი1, სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17
აგვისტოს

N426

შემუშავებისა

დადგენილება

და

საჯარო

განხორციელების

და

წესის

კერძო

თანამშრომლობის

დამტკიცების

შესახებ

პროექტის
(შემდგომში

კანონქვემდებარე აქტი) არეგულირებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებს
და წარმოადგენს ჩარჩოს, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორს შესაძლებლობას აძლევს
ერთობლივი მუშაობით გაუმჯობესდეს საჯარო სერვისების მიწოდება კერძო სექტორის
მხრიდან ინფრასტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული არაძირითადი მომსახურების
შექმნით.

ეს

სახელმძღვანელო,

რომელიც

წარმოადგენს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის დამხმარე
დოკუმენტს, შემუშავებული და მოწონებულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების განხორციელების მიზნით.
საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად2

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

ჩარჩო წარმოადგენს პროცედურების, წესებისა და ინსტიტუციური მოწესრიგების
ერთობლიობას, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა მოხდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტების შერჩევა, განხორციელება და მართვა.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის
მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
კრიტერიუმებს:

1
2

2018 წლის 4 მაისი, N2273-II - საქართველოს კანონის საჯარო და კერძო თანამშროლობის შესახებ
ასეთი პრაქტიკა ასახულია PPP სასერტიფიკაციო გზამკვლევში (APMG 2017), ასევე PPP

გზამკვლევი (მსოფლიო ბანკი 2016)

3

ა)

გრძელვადიანობა

−

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

მინიმალური ვადა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით,
მაგრამ არანაკლებ 5 წლით;
ბ) ღირებულება − 2020 წლის 1 ივლისამდე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 5 000 000 ლარისა, ხოლო 2020 წლის 1
ივლისიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულების მინიმალური
ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით;
გ)

კერძო

პარტნიორის

მიერ

საჯარო

მომსახურების

გაწევა

ან

საჯარო

ინფრასტრუქტურის შექმნა და მოვლა-პატრონობა ან/და ოპერირება და მოვლაპატრონობა;
დ) საჯარო და კერძო პარტნიორებს შორის რისკების განაწილება;
ე) კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სრული ან
ნაწილობრივი დაფინანსება.
კანონქვემდებარე აქტის მე-5 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ,
სააგენტოსთან შეთანხმებით, შემუშავდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის წინამდებარე მეთოდურპრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო და კერძო პარტნიორებისათვის
მეთოდური და სახელმძღვანელო მიმართულების მიწოდებას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის წარმატებით განხორციელების თითოეული ეტაპისათვის და რომელიც შესაბამისობაშია
საუკეთესოსტანდარტებთან და საერთაშორისო გამოცდილებასთან.

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს:
●

უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართული არიან

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განვითარებაში, განხორციელებასა
და მონიტორინგში;
●

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს და საქართველოს ფინანსთა

სამინისტროს

წარმომადგენლები,

მხარდაჭერასა და შეფასებაში;

4

რომლებიც

ჩართული

არიან

პროექტის

კერძო სუბიექტები, რომლებიც ჩართული არიან საინიციატივო შეთავაზების

●

მომზადებაში; და
●

პოტენციური კერძო პარტნიორები, რომლებიც შესაძლოა ჩაერთონ პროექტის

შერჩევის პროცედურებში.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შესაბამისობაშია და ჰარმონიზებულია საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N191 დადგენილებით დამტკიცებულ საინვესტიციო
პროექტების მართვის გზამკვლევთან. მართალია ეს სახელმძღვანელო აწესრიგებს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან დაკავშირებულ საკითხებს, თუმცა,
ის

შესაძლებელია

გამოყენებულ

იქნეს

სხვა

საინვესტიციო

პროექტებთან

დაკავშირებითაც მათი შესყიდვის მეთოდის მიუხედავად, რამდენადაც საინვესტიციო
პროექტების

მართვის

გზამკვლევით

პროექტი

შესაძლებელია

დაკვალიფიცირდეს

როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 თავისა და
კანონქვემდებარე აქტის მე-4 მუხლის მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

●

ეტაპი 1: პროექტის იდენტიფიცირება და ინიციირება

●

ეტაპი 2: პროექტის მომზადება

●

ეტაპი 3: კერძო პარტნიორის შერჩევა

●

ეტაპი 4: პროექტის განხორციელება

●

ეტაპი 5: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება

მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო შემუშავებულია თითოეული ეტაპისათვის.
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1.2

სახელმძღვანელოს არსი

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილი მოიცავს შემდეგ ეტაპს: პროექტის მომზადება.
სახელმძღვანელო
საქართველოს

შემუშავებულია

კანონისა

ინსტიტუციური

და

საჯარო და

კერძო

თანამშრომლობის

შესახებ

კანონქვემდებარე

აქტის

შესაბამისად

მოიცავს

უფლებამოსილების

განაწილებას,

პროცედურებს,

და

ინფორმაციულ

მოთხოვნებსა და შეფასების კრიტერიუმებს.
პროექტის მომზადების ეტაპი უფლებამოსილ ორგანოს საშუალებას აძლევს ჩაატაროს
შემოთავაზებული

პროექტის

ყოველმხრივი

შესაბამისობა

დეტალური

ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის მეშვეობით. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მათ საშუალებას
აძლევს გაიაზრონ პროექტის მდგრადობა (რომელიც მოიცავს ტექნიკურ, ეკონომიკურ,
სოციალურ,

ფინანსურ,

ინსტიტუციურ,

მარეგულირებელ

და

გარემოსდაცვით

ასპექტებს), შეიტანონ საჭირო ცვლილებები, შეაფასონ რისკები და უკეთ მართოს ისინი,
რისკების ადეკვატური განაწილებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების მეშვეობით. ეს
ეტაპი ასევე ადგენს საფუძველს შემდგომი შერჩევის პროცედურისა და განხორციელების
ეტაპისათვის.
სახელმძღვანელოს

ეს

ნაწილი

არის

პირველი

ეტაპის

გაგრძელება:

პროექტის

იდენტიფიცირება და ინიციირება, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს პროექტის
კონცეფციის ბარათის დადებითი შეფასება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ და მიღებულ იქნეს
შესაბამისი დასტური საქართველოს მთავრობისგან.
სახელმძღვანელოს ეს ნაწილი წინ უსწრებს მესამე ეტაპს: კერძო პარტნიორის შერჩევა,
რომელიც მოიცავს პროცესს შერჩევის დოკუმენტაციის მომზადების, შერჩევისა და
ხელშეკრულების გაფორმების ჩათვლით.
სახელმძღვანელო შეეხება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ყველა პროექტს,
რომელიც აკმაყოფილებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს
კანონის

მეოთხე

მუხლით

გათვალისწინებულ
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კრიტერიუმებს.

მცირე

პროექტებისათვის3,

თუკი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტო

ან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საჭიროდ ჩათვლის ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევის

ჩატარებას

საფუძველზე,

სახელმწიფოსთვის

გამარტივებული

პოტენციური

ტექნიკურ-ეკონომიკური

ფინანსური
კვლევის

რისკების

ჩატარება

არის

აუცილებელი, რომლის ნიმუშიც მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელოში.

3

მცირე პროექტები - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ

კანონის

მე-4

მუხლით,

გარდა

იმავე

მუხლის

„ბ“

ქვეპუნქტისა,

გათვალისწინებულ

კრიტერიუმებს და რომლის საპროექტო ღირებულება ნაკლებია იმავე ქვეპუნქტის საფუძველზე
საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ ოდენობაზე, ანუ 2020 წლის 1
ივლისამდე - 5 მილიონი ლარი.
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2 საკანონმდებლო ჩარჩო
2.1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონი

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი ადგენს პირდაპირ
მიტითებას

პროექტის

განხორციელებისათვის

მე-13

მუხლით

(5-12

პუნქტები)

გათვალისწინებული წესით და მე-10 მუხლით განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს უფლებამოსილებას ფისკალური რისკის კუთხით:
მუხლი 13. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ინიციირება, მომზადება და
მოწონება

5.

საქართველოს

მთავრობის

მიერ

პროექტის

კონცეფციის

მოწონების

შემთხვევაში უფლებამოსილი ორგანო ახორციელებს პროექტის მოსამზადებელ
სამუშაოებს და, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს მათში საკუთარი
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსა და
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაწილეობას.
6.

საჯარო

და

საქართველოს

კერძო

თანამშრომლობის

მთავრობის

სამართლებრივი

პროექტის
აქტის

მომზადება

ხორციელდება

შესაბამისად.

საქართველოს

მთავრობის სამართლებრივი აქტის ფარგლებში უფლებამოსილი ორგანო ამზადებს
ფინანსურ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ კვლევებს/ანალიზს, რომლებითაც (რომლითაც),
მათ შორის, შეფასდება:
ა) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულება და მისი განხორციელების
მოსალოდნელი სოციალური და ეკონომიკური შედეგები;
ბ) სახელმწიფოს ფინანსური თანამონაწილეობის შემთხვევაში საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

პროექტის

განხორციელებისთვის

უფლებამოსილი

ორგანოს

ბიუჯეტის ხელმისაწვდომობა;
გ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების სოციალური და
გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება და უარყოფითი ზემოქმედების შედეგების
შესამცირებლად განსახორციელებელი, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული
ღონისძიებები.
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7.

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

მომზადების

შედეგები

განსახილველად წარედგინება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით დადგენილ
ვადაში ამზადებს დასკვნას ამ კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად.
8. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტები და
შესაბამისი კვლევები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნასთან ერთად,
განსახილველად წარედგინება საქართველოს მთავრობას კერძო პარტნიორის შერჩევის
ეტაპის დაწყებამდე.
9.

საქართველოს

მთავრობა

წარდგენილი

დოკუმენტაციის

საფუძველზე

იღებს

გადაწყვეტილებას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის მოწონების, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის ან საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტის გადამუშავების შესახებ.
გარდა ამისა, კანონი ადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს უფლებამოსილებას
ფისკალური რისკის კუთხით, რომელიც უნდა შეფასდეს პროექტის მომზადების ეტაპზე.
მუხლი 10. ფისკალური რისკების შეფასება
საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრო

ასრულებს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ შემდეგ ძირითად ფუნქციებს:
ა) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა და შეფასება,
კერძოდ:
ა.ა) საჯარო ფინანსების ხელმისაწვდომობის შეფასება;
ა.ბ) ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება;
ა.გ) ფისკალური რისკების შეფასება;
ა.დ) სხვა სახის შეფასება − საჭიროების შემთხვევაში, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

2.2

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების წესი

კანონქვემდებარე აქტი ადგენს პროექტის განხორციელების ეტაპისთვის შემდგომ
მოწესრიგებას მე-9-16 მუხლების შესაბამისად გათვალისწინებული წესით:
მუხლი 9. პროექტის მომზადების შესახებ გადაწყვეტილება
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1. პროექტის კონცეფციის საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონების შემთხვევაში,
უფლებამოსილი ორგანო ახორციელებს პროექტის მოსამზადებელ სამუშაოებს და,
საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს მათში სააგენტოსა და საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მონაწილეობას, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში.
2. პროექტის მომზადების ეტაპზე, ამ წესის შესაბამისად, უფლებამოსილი ორგანო
ამზადებს ფინანსურ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ კვლევებს/ანალიზს, რომლ(ებ)ითაც,
მათ შორის, შეფასდება:
ა) პროექტის ღირებულება და მისი განხორციელების მოსალოდნელი სოციალური და
ეკონომიკური შედეგები;
ბ)

სახელმწიფოს

ფინანსური

თანამონაწილეობის

შემთხვევაში

პროექტის

განხორციელებისთვის უფლებამოსილი ორგანოს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა;
გ)

პროექტის

შეფასება

განხორციელების

და

უარყოფითი

სოციალური

და

ზემოქმედების

გარემოსდაცვითი
შედეგების

ზემოქმედების
შესამცირებლად

განსახორციელებელი, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებები.
3. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მიზანია, დაადასტუროს და განავითაროს წინარე
ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების თითოეული ასპექტი, რის საფუძველზეც მზადდება
დაზუსტებული ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ფისკალური რისკების
შეფასება, ასევე ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება.
4. ენერგეტიკის სექტორში 100 მეგავატზე მეტი დადგმული სიმძლავრის პროექტებთან
მიმართებით, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა უნდა მომზადდეს დამოუკიდებელი
მხარის მიერ.
მუხლი 10. პროექტის ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი და სოციალურეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება
პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა უნდა მოიცავდეს პროექტის სოციალურეკონომიკური შედეგის ხარისხობრივ შეფასებას, ასევე ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზს,
რომელიც ადგენს და, რამდენადაც შესაძლებელია, რაოდენობრივად და ფულად
გამოსახულებაში ზომავს პროექტის ზეგავლენას (პროექტის საზოგადოებრივ ხარჯსა და
სარგებელს, ალტერნატიული ღირებულების შეფასების საფუძველზე) საზოგადოებაზე,
მის სოციალურ-ეკონომიკურ შედეგებს, მათ შორის, დასაქმებაზე გავლენის ჩათვლით და
დაადასტურებს შემდეგს:
10

ა) პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი დადებითი ხარისხობრივი
სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი;
ბ)

პროექტის

დადებითი

წმინდა

სარგებელი

(სარგებელი

შესაბამისი

ხარჯების

გამორიცხვით), მათ შორის, რაოდენობრივად შეფასებული დადებითი სოციალურეკონომიკური ეფექტები;
გ)

შეთავაზებული

ტარიფის/მომსახურების

ღირებულების/ფასის/

მოსაკრებლის,

საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობა, იმ შემთხვევაში, როდესაც კერძო პარტნიორი
საბოლოო მომხმარებლისგან იღებს ანაზღაურებას.
მუხლი 11. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას,
ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევა

უნდა

მოიცავდეს

გარემოსდაცვითი

შეფასების

კოდექსის შესაბამისად მომზადებულ, პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ანგარიშს, რომელსაც, არსებობის შემთხვევაში, უნდა დაერთოს ამავე კოდექსით
გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.
მუხლი 12. პროექტის სიცოცხლისუნარიანობა და მომგებიანობა
1. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა უნდა მოიცავდეს პროექტის ფინანსურ მოდელს,
რომელიც

მხედველობაში

მიიღებს

და

გაითვალისწინებს

შესაბამისი

ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ყველა ასპექტს. მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელოთი
შესაძლებელია

დადგინდეს

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევის

დოკუმენტში

გასათვალისწინებელი სხვა საკითხების ჩამონათვალი.
2. პროექტი დადებითად შეფასდება სიცოცხლისუნარიანობის ანალიზის შედეგად, თუ
კვლევის შედეგად დადგინდება, რომ:
ა) პროექტი ტექნიკურად განხორციელებადია;
ბ) არსებობს ტექნიკური კვლევა, რომლითაც დგინდება, რომ პროექტი მზად არის
განხორციელებისთვის;
გ) საჯარო პარტნიორის ან/და საბოლოო მომხმარებლების მიერ გასაწევი ხარჯი
შესაბამისობაშია პროექტის განხორციელების შედეგად მისაღები საჯარო მომსახურებით
ან შექმნილი/გაუმჯობესებული საჯარო ინფრასტრუქტურით მისაღებ სარგებელთან;
დ) პროექტის ფასთან თანაფარდობა მისაღებია.
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3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი დადებითად შეფასდება მომგებიანობის
ანალიზის შედეგად, თუ კვლევის შედეგად დადგინდება, რომ:
ა) პროექტი კომერციული თვალსაზრისით განხორციელებადია;
ბ) არსებობს კერძო პარტნიორისა და კერძო დაფინანსების მოზიდვის შესაძლებლობა;
გ) მხარეთა შორის რისკების განაწილება სავარაუდოდ მისაღებია პოტენციური კერძო
პარტნიორისთვის.
მუხლი 13. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა
ტექნიკურ-ეკონომიკურ

კვლევაში

შეფასებით

ფინანსური

დგინდება

განსახორციელებლად

მოცემული

ფინანსებზე

თანამონაწილეობის

უფლებამოსილი

ორგანოსთვის

ხელმისაწვდომობის

შემთხვევაში

პროექტის

საბიუჯეტო

სახსრების

ხელმისაწვდომობა.
მუხლი 14. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიზანშეწონილობა
1. იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგად, რომელიც ჩატარდა
კანონით და ამ წესის თანახმად ან „საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191
დადგენილების

შესაბამისად

დადგინდება

პროექტის

განხორციელების

მიზანშეწონილობა, უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა შეაფასოს და გადაწყვიტოს
შესყიდვის რომელი მეთოდი არის უპირატესი პროექტის განხორციელებისათვის, მათ
შორის, უნდა შეაფასოს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიზანშეწონილობა იმ
შემთხვევაში, თუ პროექტს აქვს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმები.
აღნიშნული შეფასება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგებთან ერთად უნდა
დაეფუძნოს ამ წესის მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ
პროექტის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გზით განხორციელების წინარე
შეფასებას.
2. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი აკმაყოფილებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
კრიტერიუმებს,

უფლებამოსილი

ორგანო

ადგენს

და

ასაბუთებს

პროექტის

განხორციელების შესყიდვის მეთოდებს შორის უპირატესობას, კერძოდ, ადგენს,
რამდენად

ოპტიმალური

იქნება

პროექტის

განხორციელება

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის (კონცესიური ან არაკონცესიური) გზით, სახელმწიფო შესყიდვასთან
შედარებით.
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3. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დასაბუთების
შესაბამისად

უმჯობესია

პროექტის

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

გზით

განხორციელება, უფლებამოსილი ორგანო ადგენს და ასაბუთებს კონცესიურ და
არაკონცესიურ საჯარო და კერძო თანამშრომლობას შორის უპირატესობას კონკრეტული
პროექტისათვის.
4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დასაბუთება უნდა ეფუძნებოდეს ხარისხის ფასთან
თანაფარდობის მეთოდოლოგიის შესაბამისად განხორციელებული ანალიზის შედეგებს.
მუხლი 15. პროექტის მომზადების შედეგების შესახებ დასკვნა
1.

ტექნიკურ-ეკონომიკური

აღნიშნული

კვლევა

კვლევის

წინასწარი

პროცესში

შეფასებისათვის

უფლებამოსილი
და

ორგანოს

განხორციელების

მიერ

პროცესში

რეკომენდაციებისთვის შესაძლებელია წარედგინოს სააგენტოს.
2. დასრულების შემდეგ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა სხვა დამხმარე კვლევებსა
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პროექტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციასთან
ერთად

უფლებამოსილი

ორგანოს

მიერ

წარედგინება

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროს განსახილველად და შესაფასებლად. აღნიშნული დოკუმენტაციის ასლი
ასევე წარედგინება სააგენტოს.
3. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევაზე, ასევე სხვა დამხმარე კვლევებსა (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) და პროექტთან დაკავშირებულ დოკუმენტებზე საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს დასკვნა აუცილებელია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და შესაბამისი კვლევების საქართველოს
მთავრობისთვის

საბოლოო

მოწონების

მიზნით

წარმოდგენამდე.

საქართველოს

ფინანსთა სამინისტროს დასკვნის ასლი ასევე წარედგინება სააგენტოს.
4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წარადგენს დასკვნას ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევისა და შეთავაზებული პროექტის ფინანსური და ეკონომიკური ელემენტების
შესახებ, განსაკუთრებით პირდაპირ და არაპირდაპირ ფისკალურ ვალდებულებებზე.
ფისკალური ვალდებულებები მოიცავს ყველა იმ ფისკალურ რისკსა და პირობით
ვალდებულებას, გარანტიების ჩათვლით, რომელსაც შეუძლია საჯარო პარტნიორის
ან/და

მასზე

ფინანსურად

დამოკიდებული

ორგანოს

ფინანსურ

მდგომარეობაზე

უარყოფითი გავლენის მოხდენა და რომელიც წარმოადგენს ისეთი ფაქტორების შედეგს,
როგორებიცაა პროექტთან დაკავშირებული დაფინანსება და გარანტიების გაცემა. ამ
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პუნქტში მითითებული გარანტიები შესაძლებელია პირდაპირ იყოს მითითებული
პროექტში ან/და გამომდინარეობდეს პროექტის არსიდან ან/და ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევიდან.
5.

საქართველოს

შესაძლებელია

ფინანსთა

სამინისტროს

ეფუძნებოდეს

დასკვნა,

ტექნიკურ-ეკონომიკური

საჭიროების
კვლევის

შემთხვევაში,

დამოუკიდებელ

შეფასებას.
6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გასცემს დასკვნას იმის შესახებ, არის თუ არა
პროექტი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ფორმით

განსახორციელებლად

მიზანშეწონილი მისი ეკონომიკური და სოციალური ღირებულებიდან და მთლიანი
მდგრადობიდან

გამომდინარე,

საჯარო

დაფინანსების

ან

გარანტიების

გათვალისწინებით.
7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ამ მუხლით გათვალისწინებულ დასკვნას
ამზადებს

უფლებამოსილი

ორგანოს

მიერ

ამ

მუხლით

გათვალისწინებული

დოკუმენტაციის წარდგენიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 16. პროექტის მოწონება, დამტკიცება
1. ამ წესის მე-15 მუხლით გათვალისწინებული პროცედურის დასრულების შემდეგ,
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქართველოს მთავრობას წარმოედგინება:
ა) პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტები და შესაბამისი კვლევები;
ბ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მომზადების შედეგების შესახებ საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს დასკვნა.
2. საქართველოს მთავრობა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე იღებს
გადაწყვეტილებას პროექტის მოწონების, პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის ან
პროექტის გადამუშავების (მათ შორის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნის
შედეგად გამოვლენილი საკითხების გათვალისწინებით) შესახებ.
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3 პროცესი
3.1

პროცესის მიმდინარეობა

პროექტის მომზადების ეტაპის პროცესი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:
1. უფლებამოსილი ორგანო ამზადებს და წარადგენს ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას;
2. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო თანამშრომლობს უფლებამოსილ
ორგანოსთან და განიხილავს ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას;
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო განიხილავს ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას
და წარუდგენს დასკვნას უფლებამოსილ ორგანოს;
4. საქართველოს

მთავრობა

უარყოფს

ან

იძლევა

თანხმობას

მესამე

ეტაპის

განსახორციელებლად - კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცედურა.

3.2

რესურსები

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება შესაძლოა განხორციელდეს შემდეგი სამი
ვარიანტით:
1. უფლებამოსილი
რესურსების

ორგანო

გამოყენებით,

ამზადებს

ტექნიკურ-ეკონომიკურ

საჭიროების

შემთხვევაში,

კვლევას

საჯარო

და

შიდა
კერძო

თანამშრომლობის სააგენტოს დახმარებით;
2. უფლებამოსილი ორგანო დაიქირავებს კონსულტანტებს ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევის მოსამზადებლად; ან
3. კერძო ინიციატორი ამზადებს ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას.
რეკომენდებული

ვარიანტი

არის

კონსულტანტების

დაქირავება

რათა

უზრუნველყოფილი იყოს პროექტის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი შეფასება.
დაწყებული საკონსულტაციო სერვისისთვის წინადადების წარმოდგენაზე მოწვევიდან
დამთავრებული

ხელშეკრულების

გაფორმებით

შემდეგი 2 ეტაპი:
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გათვალისწინებულ

უნდა

იქნეს

ა) კონსულტანტის საჭიროების დასაბუთება და მოწვევა, რომელიც მოიცავს
კონსულტანტის საჭიროების უშუალო დასაბუთების გარდა:

ბ)

-

საკონსულტაციო სერვისის ტექნიკური დავალების მომზადებას;

-

საკონსულტაციო სერვისისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამონათვალს;

-

საკონსულტაციო სერვისისათვის წინადადების წარმოდგენაზე მოწვევას.
წარმოდგენილი

წინადადებების

შეფასება,

ოპტიმალურის

ამორჩევა

და

საკონსულტაციო სერვისის ხელშეკრულების მინიჭება.
ა) კონსულტანტის საჭიროების დასაბუთება და მოწვევა ტექნიკური-ეკონომიკური
კვლევის მომზადებისათვის, - უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა შეაფასოს კვლევის
მოსამზადებლად შესაძლებლობები.
ზოგადად, მოთხოვნილი საჭიროებები მოიცავს ხუთი ძირითადი მიმართულებით
კომპეტენციას:
(i) ტექნიკური

-

პროექტირება

და

გამოცდილება,

იგივე

ინფრასტრუქტურის

მიმართულებით, რაზეც ხორციელდება პროექტი;
(ii) გარემოსდაცვითი-გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გამოცდილება მათ შორის
ექსპერტიზა გარემოსდაცვით ანალიზში.
(iii) ეკონომიკური - ეკონომიკური შეფასების გამოცდილება, სასურველია იგივე
სექტორში/ინფრასტრუქტურაში ან სერვისის მიმართულებით.
(iv) ფინანსური - გამოცდილება ფინანსურ ანალიზში მომხმარებლის ან სახელმწიფოს
მიერ

გადახდებზე

დაფუძნებულ

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტებში, სასურველია იგივე სექტორში/ინფრასტრუქტურაში ან სერვისის
მიმართულებით

და

მიმართულებით
სტრუქტურიზაციაში

ასევე

ასევე
და

ცოდნა

მსგავსი

გამოცდილება
გადახდის

პროექტების

ფინანსების

ხელშეკრულების

რისკების

მექანიზმებში,

სასურველია

იგივე

სექტორში/ინფრასტრუქტურაში ან სერვისის მიმართულებით.
(v) სამართლებრივი - გამოცდილება საჯარო სამართალში/ადმინისტრაციულ ჩარჩოში
და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებების მიმართულებით;

უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა შეაფასოს:
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●

არის თუ არა სათანადო შიდა რესურსები სრული შეფასების ჩასატარებლად?
o

თუკი პასუხი დადებითია, მათი კონკრეტულ პროექტზე გამოყენება ხომ
არ მოახდენს გავლენას,

სხვა უფრო დიდ ეკონომიკურ და ფინანსური

მნიშვნელობის პოტენციურ პროექტებზე?
o

თუკი პასუხი არის უარყოფითი, ხომ არ არის ხელმისაწვდომი საკმარისი
რესურსი, ან თუნდაც ერთი პირი, რომ გაუძღვეს შეფასების პროცესს?

●

ვინ უნდა იქნეს დაქირავებული კონსულტანტებად და რა დავალებებისთვის? ეს
მოითხოვს კონსულტანტებისთვის ტექნიკური დავალების განვითარებას.

●

როგორ უნდა შეირჩნენ ისინი? უნდა შეირჩნენ ისინი ცალ-ცალკე თითოეული
მიმართულებით, თუ ერთი მულტიდისციპლინური ჯგუფი?

●

რა იქნება ხარჯი (კონსულტანტების შერჩევისათვის განკუთვნილი საჭირო დრო
და ხარჯები) პროექტის სათანადო ანალიზისა და შესყიდვისათვის ?

2. საკონსულტაციო მომსახურების ტექნიკური დავალების მომზადება;
კონსულტანტების შერჩევა და შესყიდვის პროცედურები შესაძლოა გულისხმობდეს
ერთი ჯგუფის, კონსორციუმის შერჩევას, რომელიც მოიცავს ყველა მიმართულებას, ან
ცალ-ცალკე შესყიდვის პროცედურების განხორციელებას და ხელშეკრულების ცალცალკე გაფორმებას.
ორივე ალტერნატივას აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ერთი ინტეგრირებული
ჯგუფი უზრუნველყოფს თანმიმდევრულობას და კოორდინაციას ყველა სამუშაოს და
დავალების დროს, მაშინ როდესაც ცალ-ცალკე შესყიდვა უზრუნველყოფს ყველა
ინდივიდუალური

მიმართულებით

საუკეთესო

კომპანიის

თუ

კონსულტანტის

შერჩევას, თუმცა, ეს უკანასკნელი საჭიროებს მეტ დროს და რესურსებს უფლებამოსილი
ორგანოს მხრიდან.
თითოეული პროექტისათვის საუკეთესო ვარიანტის შესარჩევად რამდენიმე გარემოება
უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული:
●

შეზღუდული

ვადების

გამო

უმჯობესია

ერთი

ჯგუფის

შერჩევა

ერთი

ხელშეკრულების ფარგლებში. ერთი ჯგუფის შერჩევა უზრუნველყოფს უკეთეს
კოორდინაციას და მეტ ეფექტიანობას (პროცესის მართვა უნდა იყოს ჯგუფის
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ლიდერის პასუხისმგებლობა) და ისინი უკვე მომზადებული არიან ერთობლივი
მუშაობისათვის.
●

როდესაც ტექნიკური კონსულტაცია და სამუშაო ძალიან მნიშვნელოვანი და
რთულია (მაგალითად, როდესაც უფლებამოსილი ორგანოს მიდგომა გულისხმობს
დეტალური

პროექტის

საუკეთესო

ტექნიკური

ექსპერტების

მომზადებას),
ვარიანტის

შერჩევაზე

უმჯობესია

დავალებების

უზრუნველყოფისთვის

გავლენა

არ

მოახდინოს

და

დაყოფა

ტექნიკური

კონსულტანტების

მომსახურების შესყიდვამ;
●

უფლებამოსილი ორგანოების გარკვეული რაოდენობა ახორციელებს მხოლოდ
ტექნიკური

ჯგუფის

ცალკე

შერჩევას.

ფინანსური

და

სამართლებრივი

კონსულტანტების შერჩევა ხორციელდება ცალკე ხელშეკრულებით, რამდენადაც
ეს ორი მიმართულება უფრო დაკავშირებული და გადაკვეთილია ერთმანეთთან;
და
●

ყოველთვის იქნება გარკვეული
შეასრულებს,

მაგალითად,

საკითხები,

კონსულტანტის

რომელსაც

მესამე მხარე

ინვოისების

ვერ

დადასტურება

უფლებამოსილი ორგანოს მხრიდან. უფლებამოსილ ორგანოს ყოველთვის უნდა
ჰყავდეს თანამშრომლები აღნიშნული ფუნქციების შესასრულებლად.
●

კიდევ ერთი გარემოება დაკავშირებულია ვადებთან: თუ რამდენად უნდა მოხდეს
ერთიანი ხელშეკრულების გაფორმება ყველა პროცესის დასაფარად, თუ უნდა
შეირჩეს

კონსულტანტები

ჩართულობისთვის

და

მხოლოდ

პროექტის

გადაწყვეტილება

ცალკე

მომზადების
იქნეს

ეტაპზე
მიღებული

კონსულტანტების დაქირავებაზე შემდეგ მესამე ეტაპზე: კერძო პარტნიორის
შერჩევა.
ზოგადად, უფრო მოხერხებულია, თუკი კონსულტანტები რომლებიც ჩართული არიან
მომზადების

პროცესში,

ასევე

ჩამოაყალიბებენ

პროექტის

ხელშეკრულებას

და

განსაზღვრავენ საბოლოო ხელშეკრულებას და შერჩევის მიდგომებს, რადგან საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის მომზადება სტრუქტურიზების და შერჩევის მეშვეობის
პროგრესული პროცესია.
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მას შემდეგ, რაც შეთანხმდება კონსულტანტების მომსახურების გამოყენება, უნდა
მომზადდეს შესაბამისი ტექნიკური დავალება, რომელიც უნდა მოიცავდეს:
●

კონსულტანტების

დაქირავების

პირობები

(მათ

შორის,

დასაქირავებელი

ექსპერტები, სამუშაოს განრიგი და მისაღები შედეგები);
●

საკონსულტაციო

სერვისისთვის

გადახდის

პირობები

(მიზნობრივი

მაჩვენებლების მიღწევა და გადახდის პროცედურები);
●

საკონსულტაციო

ჯგუფის/კონსულტანტის

ანგარიშვალდებულება

საჯარო

პარტნიორის წინაშე;
●

უფლებამოსილი ორგანოს ვალდებულება შედეგების დადასტურების პროცესში;
და

●

ხელშეკრულების ცვლილების და ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები და
პროცედურები.

3. საკონსულტაციო მომსახურების საკვალიფიკაციო მოთხოვნაზე მოწვევა (RFQ )
პოტენციური კონსულტანტების წინასწარი საკვალიფიკაციო მოთხოვნაზე მოწვევის
მიზანია უფლებამოსილი ორგანოსათვის წინადადებების შეფასებისათვის ხარჯების
დაზოგვა და კომპანიებისათვის მოტივაციის მიცემა წინადადებების მოსამზადებლად.
მოკლე სიის არარსებობა, რომელიც კონკურენტების რაოდენობას ძალიან ზრდის,
ამცირებს გამარჯვების შანსებს და შესაძლოა საუკეთესო კანდიდატებს დაუკარგოს
წინადადების მომზადების სურვილი. გარკვეულ შემთხვევებში, შესაძლოა წინასწარი
მოწვევა არ იყოს საჭირო, მაგალითად, თუკი ხელშეკრულებისთვის პოტენციური
მონაწილეების რაოდენობა მცირეა, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამის სფეროში მუშაობის
მძლავრი გამოცდილება.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნაზე მოწვევა (RFQ ) უნდა ჩამოყალიბდეს ერთ გვერდზე (რომ
გამოქვეყნდეს განცხადების სახით) და მოიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ინფორმაციას:
●

პროექტის შესახებ ინფორმაცია/პროექტის აღწერა

●

საკონსულტაციო მომსახურების მიზანი

●

სამუშაოს სფერო

●

დაშვების

კრიტერიუმები/საკვალიფიკაციო

მოიცავს:
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მოთხოვნები.

როგორც

წესი,

ეს

ა. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გამოცდილება
ბ. გამოცდილება შესაბამის სექტორში
გ. გამოცდილება რეგიონში
დ. საკონტაქტო ინფორმაცია
საკვალიფიკაციო მოთხოვნაზე მოწვევას (RFQ) შესაძლოა დაემატოს უფრო დეტალური
აღწერის 3-5 გვერდიანი დოკუმენტი (დანართი),, რომელიც დაინტერესებულ პირს
გადაეცემა მოთხოვნის შემთხვევაში. კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ მცირე მონახაზი
მათი ტექნიკური უნარებისა და მოკლე ინფორმაცია მთავარი თანამშრომლის შესახებ,
რომელიც ჩაერთვება პროექტში. წინადადებების დიდი რაოდენობის გათვალისწინებით,
განცხადება

ხაზს

უნდა

უსვამდეს

ლაკონურობის

მნიშვნელობას

და

შესაძლოა

შეზღუდოს კიდეც წინადადების მოცულობა (მაგ., მაქსიმუმ 20 გვერდი).
მოცემულ

ეტაპზე

ინდივიდუალური

ყველაზე
პირების

მნიშვნელოვანი

კრიტერიუმია

ტექნიკური შესაძლებლობა. ეს

კომპანიების

შეიძლება

და

მოიცავდეს

შესაბამის გამოცდილებას, როგორც კომპანიისთვის, ასევე ინდივიდუალური პირისათვის
და ასევე, წინადადებებს პროექტისათვის საუკეთესო შედეგის დასადგომად. ასევე,
ღირებული იქნება კომპანიის და ინდივიდუალური პირის შესაბამისი სექტორული და
რეგიონული

გამოცდილება.

ეს

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია

ტექნიკური

გამოცდილების შეფასებისას.
განცხადებების გამოქვეყნებისთვის ხშირად გამოყენებული რესურსებია:
●

სამთავრობო ვებ-გვერდები;

●

დონორი ორგანიზაციების ვებ-გვერდები; და

●

დონორი

ორგანიზაციების

შესყიდვების

გამოცემები,

როგორიცაა,

გაერო-ს

„ბიზნესის განვითარება“UN’s ”Development Business”.
რეკომენდებულია,
კომპანიების

ცნობადობის

მოზიდვისათვის,

მაქსიმალურად
საკვალიფიკაციო

გაზრდისა

და

მოთხოვნაზე

საკონსულტაციო
მოწვევის

(RFQ)

განცხადების გამოქვეყნება საერთაშორისო მედიაში, რომლის მიზნობრივი ჯგუფია
საჯარო და კერძო თანამშრომლობაში სპეციალიზებული კომპანიები. ეს შეიძლება იყოს,
მაგალითად, Devex, InfraPPPworld, Financial Times, The Economist და ა.შ. უფლებამოსილი
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ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას, თუ სად გამოქვეყნდეს განცხადება საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებზე მოწვევის შესახებ.
თუკი

მოითხოვება

საერთაშორისო

საკონსულტაციო

კომპანიის

შერჩევა

(თუკი

ადგილობრივ კომპანიებს არ გააჩნიათ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფართო
გამოცდილება), რეკომენდებულია განცხადების ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნება და
კომუნიკაციის ორ ენაზე გამართვა, ქართულად და ინგლისურად.
4. კვალიფიციური კონსულტანტების მოკლე სიის შედგენა
ზოგადი წესის მიხედვით, მოკლე სიის შედგენის მიდგომა ეფუძნება გარიგების ზომას
და დონეს. როგორც წესი, ინტერესთა გამოხატვის შედეგად წარმოდგენილი კომპანიები
შეფასდება მათი წერილობითი წინადადების საფუძველზე. მოკლე სიაში მყოფი
კომპანიების რაოდენობა მერყეობს 3-დან 7-მდე, უფრო ხშირი რაოდენობა არის 4-5
მონაწილე.
შეფასების პროცესში შესარჩევი კომისია განიხილავს ინტერესთა გამოხატვას წინასწარ
შეთანხმებული და გამოქვეყნებული კრიტერიუმების შესაბამისად. მიზანშეწონილია
შესარჩევი

კომისიის

წევრები

შეიკრიბონ

შერჩევის

პროცესის

შეთანხმდნენ შერჩევის კრიტერიუმებზე, რომლითაც შეაფასებენ
პრაქტიკაში

გამოყენებას

და გადაწყვეტილების

მიღების

მიღებამდე,

რათა

კვალიფიკაციას,

საფუძველს.

შეფასების

კომისიის წევრები უნდა შეთანხმდნენ შეფასების სქემაზე.
შეფასების კომისიის ჩამოყალიბებისათვის რამდენიმე ფაქტორია გასათვალისწინებელი:
●

ზომა - კომისიის შემადგენლობა არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. მომსახურების
სიდიდიდან და კომპლექსურობიდან გამომდინარე კომისიის წევრთა რაოდენობა
განსხვავდება. მოთხოვნების ბალანსისათვის კომისია სასურველია შედგებოდეს
ორიდან ხუთ წევრამდე, პროექტის მოთხოვნების მიხედვით.

●

კომისიის უნარები - მნიშვნელოვანია, რომ კომისიის წევრებს გააჩნდეს
ტექნიკური, ფინანსური, სამართლებრივი და ეკონომიკური მიმართულებით
გამოცდილება.

●

კომისიის მიდგომების გამჭვირვალობა - იმისათვის, რომ შესყიდვის პროცესში
უზრუნველყოფილი იყოს თავისუფალი ქმედებები, აუცილებელია პროცესის
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გამჭვირვალობა.

ამისათვის,

მნიშვნელოვანია,

რომ

შეფასების

სქემა

ითვალისწინებდეს კვალიფიკაციის მოთხოვნას და დაინტერესებას.
●

დაინტერესებული პირების ჩართულობა - იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი
იყოს გადაწყვეტილება მიღება საჭიროს გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.
თუმცა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმ პირების ჩართულობა,
რომლებზე გავლენას ახდენს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგები. ეს
შესაძლოა

განხორციელდეს

შეფასებისკომისიაში,

რაც

დაინტერესებული
დამოკიდებულია

პირების

მონაწილეობით

დაინტერესებული

პირების

რაოდენობაზე. ასევე მისაღები წინადადებაა , რომ დაინტერესებულ პირებს
ეთხოვოთ წარმოადგინონ კანდიდატი, რომელიც მათი წარმომადგენელი იქნება
შესარჩევ

კომისიაში,

მაგალითად,

ამ

სფეროში

მომუშავე

არასამთავრობო

ორგანიზაცია.
შეფასება, როგორც წესი, ხორციელდება მრავალი კრიტერიუმის ანალიზის საფუძველზე
(MCA).

ეს

ანალიზი

ხორციელდება

(I) კონკრეტული

კრიტერიუმისათვის

წონის

მინიჭებით; (II) კანდიდატებისათვის ქულის დაწერით თითოეული კრიტერიუმის
მიხედვით (მაგ., 1-დან 10 ქულამდე) და (III) საბოლოო ქულის და ადგილის მინიჭებით.
მაგალითად:
კრიტერიუმი
PPP გამოცდილება

წონა
50%

კომპანია 1
9

კომპანია 2
9

კომპანი 3
8

კომპანია 4
6

კომპანია 5
7

გამოცდილება სექტორში

30%

3

7

3

9

7

გამოცდილება რეგიონში

20%

3

6

3

8

1

შეწონილი ქულა (ადგილი)

100%

6 (3)

7.8 (1)

5.5 (5)

7.3 (2)

5.8 (4)

5. საკონსულტაციო სერვისისთვის წინადადების წარმოდგენაზე მოწვევა
წინადადებების წარმოდგენაზე მოწვევა, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს შემდეგ
ინფორმაციას:4

ნაწილი I – შერჩევის პროცედურები და მოთხოვნები

4

მსოფლიო ბანკის 2011 წლის სტანდარტული წინადადებების წარმოდგენაზე მოწვევა

კონსულტანტების შესარჩევად
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●

სექცია 1: მოწვევის წერილი (LOI)
ეს სექცია არის მოწვევის წერილის ნიმუში, რომელსაც საჯარო პარტნიორი
გადასცემს

მოკლე

სიაში

მყოფ

საკონსულტაციო

კომპანიებს,

რათა

მათ

წარმოადგინონ წინადადებები. წერილი მოიცავს ინფორმაციას მოკლე სიაში
მყოფი ყველა კომპანიის შესახებ, რომლებსაც გაეგზავნათ ასეთი წერილი,
შერჩევის მეთოდის და იმ კანონმდებლობის შესახებ, რომლითაც ხორციელდება
შერჩევა და ხელშეკრულების მინიჭების პროცესი.
●

სექცია 2: ინსტრუქცია კონსულტანტებისთვის და მონაცემთა ცხრილი
ეს სექცია შედგება ორი ნაწილისგან: „ინსტრუქცია კონსულტანტებისთვის“ და
„მონაცემთა ცხრილი“. „ინსტრუქცია კონსულტანტებისთვის“ მოიცავს პირობებს,
რომელთა ცვლილება დაუშვებელია. „მონაცემთა ცხრილი“ მოიცავს ინფორმაციას,
რომელიც ინდივიდუალურია ყველა შერჩევისათვის და შეესაბამება იმ მუხლებს,
რომელიც მოცემულია „ინსტრუქციაში კონსულტანტებისთვის“ და საჭიროებს
სპეციფიკური ინფორმაციის დამატებას. ეს სექცია მოიცავს ინფორმაციას მოკლე
სიაში მყოფი პირებისათვის, რათა მათ შეძლონ წინადადებების მომზადება.
ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს მონაცემებს წინადადებების წარმოდგენის, გახსნი
და

შეფასების

შესახებ,

აგრეთვე,

ხელშეკრულების

მოლაპარაკებების

და

ხელშეკრულების მინიჭების შესახებ. მონაცემთა ცხრილში ინფორმაცია უნდა
უთითებდეს

გამოყენებული

იქნება

სრული

ტექნიკური

წინადადება

თუ

გამარტივებული ტექნიკური წინადადება.
●

სექცია 3: ტექნიკური წინადადება - სტანდარტული ფორმები
ეს

სექცია

მოიცავს

ფორმებს

სრული

ტექნიკური

წინადადებისათვის

და

გამარტივებული ტექნიკური წინადადებისათვის, რომელიც უნდა შეივსოს მოკლე
სიაში მყოფი კონსულტანტების მიერ და წარმოდგენილ იქნეს მე-2 სექციის
მოთხოვნების შესაბამისად.
●

სექცია 4: ფინანსური წინადადება - სტანდარტული ფორმები
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ეს სექცია მოიცავს ფინანსურ ფორმებს, რომელიც უნდა შეავსონ მოკლე სიაში
მყოფმა კომპანიებმა, მათ შორის, კონსულტანტის ტექნიკური წინადადების
განფასება, რომელიც უნდა წარადგინონ მე-2 სექციის მოთხოვნების შესაბამისად.
●

სექცია 5: ტექნიკური დავალება (TOR) – იხილეთ ასევე მეორე ეტაპი.
ეს

სექცია

აღწერს

სერვისის

შინაარსს,

მიზნებს,

ამოცანებს,

დავალების

შესრულებისთვის სპეციფიკურ საკითხებს და შესაბამის საწყის ინფორმაციას; ის
მოიცავს

დეტალურ

ინფორმაციას

ძირითადი

ექსპერტების

მოთხოვნილი

კვალიფიკაციის შესახებ და ჩამოთვლის ყველა მოთხოვნილ წარმოსადგენ
დოკუმენტაციას. ამ სექციაში არ უნდა მოხდეს მე-2 სექციის ინფორმაციის
გამეორება.

ნაწილი II – ხელშეკრულების პირობები და ხელშეკრულების ფორმები
●

სექცია 6: ხელშეკრულების სტანდარტული ფორმები
ეს სექცია მოიცავს ორი სტანდარტული ფორმის ხელშეკრულებას დიდი ან
კომპლექსური დავალებებისთვის: დროზე დაფუძნებული და ფიქსირებული
გადახდის ხელშეკრულებები.5 თითოეული ტიპი მოიცავს ხელშეკრულების
ზოგად პირობებს, რომელთა ცვლილება დაუშვებელია და ხელშეკრულების
სპეციალურ პირობებს. ხელშეკრულების სპეციალური პირობები გამოიყენება
თითოეული

კონტრაქტის

ფარგლები

ხელშეკრულების

ზოგადი

პირობების

კონკრეტიზაციისათვის.
6. წინადადებების შეფასება და ხელშეკრულების გაფორმება
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისათვის უმჯობესია ფიქსირებული გადახდის ხელშეკრულება

5

დროზე

დაფუძნებულ

ხელშეკრულებასთან

შედარებით.

ფიქსირებულ

გადახდაზე

დაფუძნებული ხელშეკრულებისას საკონსულტაციო მომსახურებისას, წინასწარ განსაზღვრული
გადახდა დაფუძნებულია კონსულტანტის მხრიდან წარმოსადგენ დოკუმენტაციაზე, რომელიც
ექვემდებარება დადასტურებას, მაგალითად, წინასწარი ანგარიში, შუალედური ანგარიში,
ანგარიშის პროექტი და საბოლოო ანგარიში. ეს კონსულტანტს მისცემს მოტივაციას, რომ
დროულად

წარმოადგინოს

მისაღები

დოკუმენტაცია,

რამდენადაც

მისი

დამოუკიდებული იქნება ამ შედეგზე და არა კონსულტანტის დახარჯულ დროზე.
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შემოსავალი

შერჩევის პროცესის წარმატებისათვის უმნიშვნელოვანესია პროცესის გამჭვირვალობა.
ამისათვის შეფასების პროცესში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ელემენტია.
●

კონსულტანტების წინადადების საჯარო გახსნა

საჯარო გახსნა, განსაკუთრებით ფინანსური წინადადებების, ამცირებს შედეგების
ხელოვნურად დაფიქსირების პოტენციურ რისკს. საჯარო გახსნის დამატებითი
სარგებელია, რომ ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კიდევ ერთი
საშუალება,
ინფორმაციას.

რომლითაც
თუკი

სახელმწიფო

გახსნაზე

ხდება

გააჟღერებს
კომპანიების

პროექტის
მოწვევა,

შესახებ

მათ

უნდა

შეატყობინონ ამის შესახებ სულ მცირე ორი კვირით ადრე და მოწვეულ იქნეს ის
პირი, რომელიც დასახელებულია კომპანიის მხრიდან მის წარმომადგენლად.
კომპანიას არ უნდა დაეკისროს სანქცია დოკუმენტაციის საჯარო გახსნაზე
დაუსწრებლობის გამო.
●

შეფასების კრიტერიუმი

შეფასების

კრიტერიუმების

დეტალები

მოცემული

უნდა

იყოს

წინადადებების

მოწვევაში. ამის მთავარი უპირატესობა არის, რომ ეს იქნება ღია და დავის
ნაკლები შანსი დარჩება. ეს გასაჩივრების პროცესს უფრო წარუმატებელს გახდის
მონაწილეებისათვის.
●

დამოუკიდებელი დასაბუთებული შეფასება

მნიშვნელოვანია, რომ შემფასებლებს შეეძლოთ დამოუკიდებლად განახორციელებული
შეფასებების

და

მინიჭებული

ქულების

დასაბუთება

თითოეული

მონაწილისათვის .
ფაქტორების ერთობლიობა (მათ შორის, შეფასების სისტემა), რომელსაც შესარჩევის
კომისია

გაითვალისწინებს

ტექნიკური

წინადადებების

შეფასებისას

(ფრჩხილებში მოცემული ქულები პირობითია):
●

კომპანიის ზოგადი შესაძლებლობები (10-15 ქულა);

●

სამუშაო გეგმის ხარისხი და პროექტის მართვის მიდგომა (10-20 ქულა);

●

მეთოდოლოგიის ხარისხი და ინოვაციურობა (10-25 ქულა);
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მოიცავს

●

პერსონალის რაოდენობა კვალიფიკაცია და კომპეტენცია (30-50 ქულა), რომელიც
დაიყოფა ქვე-კატეგორიებად:
o

ზოგადი კვალიფიკაცია (6-8 ქულა);

o

მომსახურების ადეკვატურობა, მათ შორის, გამოცდილება კონკრეტულ
სფეროში და მსგავსი შემადგენლობის ჯგუფთან ერთად მუშაობის
გამოცდილება (10-15 ქულა) და

o

შესაბამის ქვეყანაში ან რეგიონში მუშაობის გამოცდილება (14-17
ქულა).

7. საკონსულტაციო სერვისის ხელშეკრულების მინიჭება
შეფასების

პროცესის

დასრულების

შემდეგ,

შესარჩევიკომისია

უნდა

შეჯერდეს

სასურველ კონსულტანტზე. კომისიამ არ უნდა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ სხვა
მონაწილეებს, ვიდრე არ მოხდება მონაწილის საბოლოო შერჩევა და ხელშეკრულების
გაფორმება. მას შემდეგ რაც ხელშეკრულება გაფორმდება, დანარჩენ მონაწილეებს
ეცნობებათ აღნიშნულის შესახებ.
პირობების საბოლოო შეთანხმება შერჩეულ კონსულტანტთან უნდა განახორციელოს
შემსყიდველი ორგანიზაციის იმ წარმომადგენელმა, რომელსაც გააჩნია ხელშეკრულების
მოლაპარაკების, ფასებზე და სხვა პირობებზე შეთანხმების გამოცდილება. საჭიროა
სამართლებრივი მოთხოვნების გათვალისწინება მოლაპარაკებების დროს. როდესაც
თანხის მიღება გრანტის ან სესხის სახით განხორციელდა მრავალმხრივი ან ორმხრივი
საერთაშორისო სააგენტოდან, შესაძლოა ისინი ჩაერთონ მოლაპარაკების პროცესში და
ზოგიერთ

შემთხვევაში,

საბოლოო

ხელშეკრულებაც

სწორედ

აღნიშნულ

ორგანიზაციასთან გაფორმდება და არა სახელმწიფოსთან.
იდეალურ შემთხვევაში, შერჩევის შემდგომი მოლაპარაკების პროცესი მინიმუმამდე
უნდა დავიდეს, რადგან სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ძალაუფლება ექნება
კონსულტანტს. საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულების პროექტის წინასწარ
გაგზავნის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია მოლაპარაკებების შინაარსის შემცირება.
თუმცა, შესაძლოა საჭირო იყოს ხელშეკრულების პროექტში ცვლილებების შეტანა, რაც
დაკავშირებულია

საფასურებთან

ან

კონსულტანტის

მიერ

წარმოსადგენ

დოკუმენტაციასთან. ეს არის კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ შერჩევის პროცესში
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აუცილებელია საკონსულტაციო მომსახურების საფასურის წარმოდგენა. პროცედურა,
რომელიც დამოკიდებული იქნება ფასების მოლაპარაკებაზე უმაღლესი შეფასების მქონე
მონაწილესთან უფრო ხანგრძლივი და რთულია.

3.3

პროექტის მართვა

საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, უფლებამოსილი
ორგანო ნიშნავს პროექტის მენეჯერს, ასევე პროექტის მართვის ჯგუფს და იწყება
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა.

პროექტის მენეჯერის დანიშვნა
პროექტის მენეჯერი არის პროექტზე პასუხისმგებელი პირი და არის პირველი
საკონტაქტო პირი საჯარო პარტნიორს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს,
ფინანსთა სამინისტროს და სხვა ჩართულ სააგენტოებსა თუ ორგანიზაციებს შორის,
ნებისმიერი საკითხის თუ პრობლემის დაფიქსირებისა და განხილვისათვის, რაც
დაკავშირებულია

პროექტის

განხორციელებასთან.

პროექტის

მენეჯერი

ასევე

ხელმძღვანელობს პროექტის მართვის ჯგუფს და მას მოეთხოვება განახლებული და
მიმდინარე საკითხების განხილვა გუნდთან (კონსულტანტების დახმარებით და
ჩართულობით).
იმავდროულად,

პროექტის

მენეჯერი

მომსახურების

ხელშეკრულების

ასევე

მართვაზე

პასუხისმგებელია
და

საკონსულტაციო

კონსულტანტების

მუდმივ

მონიტორინგსა და ზედამხედველობაზე, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს
დახმარებით,

რათა

უზრუნველყოფილი

იყოს

შედეგების

წარმოდგენა

დამაკმაყოფილებელ დონეზე (ხარისხის კუთხით) და დროულად.
საკონსულტაციო მომსახურებაზე პროექტის მენეჯერის მნიშვნელოვანი ფუნქციიდან
გამომდინარე, რეკომენდებულია, რომ ამ პოზიციაზე დასანიშნი პირი იყოს: (1) საჯარო
პარტნიორის მაღალი თანამდებობის პირი (საჯარო სექტორში დასაქმებული); (2)
პროექტის საკითხებში გაცნობიერებული; და 3) პროექტის კონცეფციის ბარათის
შემუშავებაში ჩართული.

პროექტის მართვის ჯგუფის ორგანიზება
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პროექტის მართვის ჯგუფი არის კოლეგიური ორგანო, რომელსაც ხელმძღვანელობს
პროექტის მენეჯერი და შედგება არანაკლებ უფლებამოსილი ორგანოს სამი წევრისა
(პროექტის

მენეჯერის

ჩათვლით),

რომლებიც

პროექტის

კონცეფციის

ბარათის

შემუშავების ეტაპზე იყვნენ პროექტში ჩართული. იდეალურ შემთხვევაში, წევრებს
უნდა გააჩნდეთ სხვადასხვა სფეროში გამოცდილება - სამართლებრივი/ინსტიტუციური,
ტექნიკური, ფინანსური, გარემოსდაცვითი, სოციალური საკითხები - რათა განხილულ
იქნეს პროექტთან დაკავშირებული ყველა საკითხი.
პროექტის მართვის ჯგუფი კონსულტანტებისთვის არის ძირითადი ადრესატი, რომ
წარმოადგინონ

მათი

შედეგები,

ჩატარებული

კონსულტაციები

და

პროექტთან

დაკავშირებული პრობლემები. პროექტის განვითარების პროცესის მონიტორინგისა და
მართვის

უზრუნველყოფისათვის,

პროექტის

მართვის

ჯგუფმა

მჭიდროდ

უნდა

ითანამშრომლოს კონსულტანტებთან, რეგულარული კოორდინაცია და კონსულტაცია
უნდა ჰქონდეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან და ფინანსთა
სამინისტროსთან

პროექტთან

დაკავშირებული

საკითხების

განხილვისა

და

გადაჭრისათვის.
პროექტის

მართვის

პერიოდულად
განახლებები

ჯგუფი,

უფლებამოსილი
და

საჭიროების

პროექტის
ორგანოს
შემთხვევაში

მენეჯერის

მეშვეობით,

ხელმძღვანელს/მინისტრს
აცნობოს

ვალდებულია
წარუდგინოს

გადაწყვეტილების

მიღების

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევის

თაობაზე.

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დაწყება
კონსულტანტის

დაქირავების

შემდეგ,

იწყება

პროექტის მომზადება. კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს დოკუმენტი, რომელიც
დაფუძნებული იქნება პროექტის კონცეფციის ბარათზე და სხვა დოკუმენტაციაზე,
რომელიც შექმნილი აქვს უფლებამოსილ ორგანოს.
კვლევის მომზადების პროცესში, უმნიშვნელოვანესია კონსულტანტებს, უფლებამოსილ
ორგანოს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს, ფინანსთა სამინისტროს
შორის კოორდინირებული მუშაობა/მუდმივი კონსულტაციები რათა სწრაფად გადაიჭრას
პროექტთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები.
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მას შემდეგ, რაც საბოლოო კვლევა მომზადდება, რომელიც მისაღები იქნება პროექტის
მართვის

ჯგუფისთვის

მინისტრისთვის, ხოლო
გაგრძელებისა
წარედგინება

და

და

ორგანოს

ხელმძღვანელისთვის/

შედეგები დამაკმაყოფილებელი იქნება პროექტის შემდგომი

შერჩევის

საჯარო

უფლებამოსილი

და

პროცესის
კერძო

დაწყებისათვის,

თანამშრომლობის

კვლევა

სააგენტოს

ოფიციალურად
და

ფინანსთა

სამინისტროს რეკომენდაციებისა და თანხმობისათვის. მას შემდეგ, თანხმობა იქნება
მოპოვებული, კვლევა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ წარედგინება საქართველოს
მთავრობას ფინანსთა სამინისტროს დასკვნასთან ერთად. აღნიშნული განხილვა არის ამ
ქვე-ეტაპის საბოლოო ნაბიჯი.
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4 შედეგები
ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევა

მეორე

ეტაპის

მთავარი

შედეგია

-

პროექტის

მომზადება. ეს არის არსებითი დოკუმენტი, რომელიც არის პროექტის შესაბამისობის და
დაფინანსების და გადაწყვეტილების მიღების მთავარი საფუძველი - რამდენად უნდა
დაიწყოს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შერჩევის პროცესი. ძირეული (solid)
ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევა

არის

წარმატებული

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. არსებობს პირდაპირი მოთხოვნები,
რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტი,
ხარისხობრივი და შინაარსობრივი კუთხით.
როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა სულ მცირე უნდა
მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს:
1. სტრატეგიული საჭიროებების შეფასება
2. ტექნიკური შესაბამისობა
3. ეკონომიკური შესაბამისობა
4. კომერციული შესაბამისობა
5. ფისკალური შესაბამისობა
6. გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური ზეგავლენის შეფასება
7. სამართლებრივი კვლევა
8. რისკების ანალიზი
9. ხარისხის ფასთან თანაფარდობის ანალიზი
10. ბაზრის ანალიზი
11. შესყიდვის სტრატეგია
12. დასკვნები
1. სტრატეგიული საჭიროებების შეფასება
სტრატეგიული საჭიროებების შეფასება წარმოადგენს პროექტის სტრატეგიულ და
პოლიტიკურ მნიშვნელობას. ის ყალიბდება საწყისი შეფასების ეტაპზე, პირველი ეტაპი:
იდენტიფიცირება და ინიციირება და მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:
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(i) პროექტის დასაბუთება
პროექტის

დასაბუთება

შეეხება

მთავარ

საჭიროება/პრობლემას,

რომლის

გადაჭრასაც ისახავს მიზნად პროექტი. აღნიშნულის მიზანია იდენტიფიცირებული
პრობლემის, მათი მიზეზების და მათ შორის კავშირის მკაფიო აღწერა, რათა
შეფასდეს, რომ პროექტი შეესაბამება იმ პრობლემის გადაჭრის მიზანს.
(ii) სტრატეგიული მონაწილეობა
მიუთითეთ, რა როლს შეიტანს პროექტი მთავრობის სტრატეგიის დღის წესრიგში
და უფლებამოსილი ორგანოს მიზნების განხორციელებაში. მითითება უნდა
გაკეთდეს

მთავრობის

სტრატეგიულ

მიზნებზე,

განაცხადში,

რომელიც

სამინისტროს

ჩამოყალიბებულია

ამოცანებში

თუ

მთავრობის

დეპარტამენტის

დონეზე არსებულ მიზნებში. აღნიშნული მიზნები შესაძლოა ჩამოყალიბებული
იყოს სამინისტროს განვითარების გეგმაში ან სხვა ოფიციალურ ანგარიშსა თუ
პოლიტიკის დოკუმენტში. ადგილობრივი მნიშვნელობის პროექტები უნდა
შეესაბამებოდეს

ადგილობრივი

ხელისუფლების/რეგიონის

განვითარების

სტრატეგიას.
(iii) მოთხოვნის ანალიზი
უნდა ჩატარდეს სერვისის მოთხოვნის პროგნოზირება. მოთხოვნის პროგნოზი
აღნიშნავს მოთხოვნის მოცულობას (საწყისი დონე და ზრდის მაჩვენებელი),
საფასურის გადახდის მზადობას და სერვისის კერძო მომხმარებლებისათვის
მიწოდების
მიეთითოს

შემთხვევაში
სერვისის

ფასების

ხარისხის

მოქნილობას.

დონის

ზეგავლენა

საჭიროებისამებრ
საფასურის

უნდა

გადახდის

მზაობასთან. მოთხოვნის ანალიზი იქნება შედეგის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ანუ
ამით

განისაზღვრება

მოსალოდნელი

ინფრასტრუქტურის

ხარჯები,

ისევე

როგორც

წარმადობა
კომერციული,

და

შესაბამისად,

ეკონომიკური

და

ფისკალური შესაბამისობა.
2. ტექნიკური შესაბამისობა
თუკი საქართველოში ან მსგავსი პირობების სხვა ქვეყანაში განხორციელებულა ახლო
წარსულში მსგავსი და წარმატებული პროექტი, ის გამოყენებულ უნდა იქნეს
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განსახილველი პროექტის ტექნიკური შესაბამისობის მტკიცებულებად. ამ შემთხვევაში,
ტექნიკური ანალიზი უნდა მოიცავდეს მითითებას აღნიშნული პროექტის მსგავსებაზე
განსახილველ
პროექტებს

პროექტთან

შორის

და

ნათლად

(განსხვავებები,

ჩამოთვალოს

რომელსაც

არ

განსხვავებები

აქვს

აღნიშნულ

ზეგავლენა

ტექნიკურ

შესაბამისობაზე). პროექტები მიიჩნევა მსგავსად, თუ მათ აქვს მსგავსი ტექნოლოგიები,
წარმადობა და განხორციელდა მსგავს ფიზიკურ პირობებში.
თუ არ არსებობს ასეთი სამაგალითო პროექტი, მაშინ ტექნიკური შესაბამისობა უნდა
შეფასდეს პროექტის სპეციფიკური ანალიზით რაც სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს
შემდეგს:
(i) ტექნიკური მოთხოვნები
ტექნიკური

მოთხოვნები

მოიცავს

შედეგების

სპეციფიკაციებს

და

შესრულების

სტანდარტებს.
პროექტის

აქტივის

მოთხოვნილი

თითოეული

სიმძლავრე,

კომპონენტისათვის

მინიმალური

უნდა

განისაზღვროს

განზომილებები,

ფუნქციური

სპეციფიკაციები და ხარისხის სტანდარტები. სპეციფიკაციები გამოხატულ უნდა
იქნეს გაზომვად მაჩვენებელში, რათა შესაძლებელი იყოს მათი შესაბამისობის
დადასტურება. ასევე უნდა განისაზღვროს სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო
ვადები და საჭირო მანქანა-მექანიზმები.
(ii) საბაზისო პროექტი
პროექტირება და სამშენებლო მოთხოვნები ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილებია. აღნიშნული მოთხოვნების მომზადება
ძალიან
საბაზისო

საპასუხისმგებლოდავალებაა.
პროექტის

მომზადება

ყველაზე

ტექნიკურ

გავრცელებული

მოთხოვნებზე

მიდგომაა

დაყრდნობით.

საბაზისო პროექტზე დაფუძნებით, შესაძლებელია მასალების და რაოდენობების
განსაზღვრა, რითაც დადგინდება მოსალოდნელი ხარჯები და შესაბამისად
ეკონომიკური და ფინანსური შესაბამისობა.
(ii)

ტერიტორიის შეფასება
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საპროექტო ტერიტორია/განლაგება უნდა განისაზღვროს და დატანილ იქნეს
რუკაზე.

ასევე

მუნიციპალური

უნდა
თუ

გამოჩნდეს,
დასახლების

რომ

მოხდა

სივრცითი

შესაბამისი

ეროვნული,

განვითარების

გეგმასთან

შესაბამისობის შეფასება და უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ნებართვების
მოპოვება.
უნდა

მოხდეს

სახელმწიფო

ან/და

მუნიციპალური

ქონების

გამოყენების

საჭიროების იდენტიფიცირება (მიწა, არსებული ინფრასტრუქტურა და სხვ.), რათა
შესწავლილ

იქნეს

მათი

კერძო

პარტნიორის

მხრიდან

გამოყენების

სამართლებრივი შესაძლებლობები.
უნდა მომზადდეს მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP), ისევე
როგორც მათი დასრულების გეგმა (იხ. ასევე სოციალური ანალიზის მოთხოვნები
ქვემოთ).
(iii) ტექნიკური რისკები
ტექნიკური

მოთხოვნების

ჩამოყალიბების

დროს,

არსებობს

ფინანსურ

მონაცემებში წინასწარ გაუთვალისწინებელი გარემოებები, რომლის თავიდან
არიდება ვერ მოხდება. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს შესწავლის შედეგების
არასწორი
დასაცავად,

ინტერპრეტაცია.
ხარჯები

ამგვარი

უნდა

გაუთვალისწინებელი

მოიცავდეს

რისკების

გარემოებებისგან
ნაწილსაც,

რათა

შეძლებისდაგვარად მოხდეს კერძო სექტორისათვის პროექტის ფინანსური
აღწერა. ეს შესაძლოა განხორციელდეს მოსალოდნელი რისკის განფასებით სხვა
ხარჯების

ზემოდან,

რომელიც

ეკონომიკური

და

ფინანსური

ანალიზის

ფუნდამენტური ნაწილი იქნება, რაც განხილულია ქვემოთ. მარტივი მიდგომაა,
რომ მოხდეს რისკების გაანგარიშება კონკრეტული ხარჯის გამრავლებით რისკის
დადგომის ალბათობის შესაბამისად მაჩვენებელზე, რაც გავლენას მოახდენს
ფინანსურ ნაწილზე.
თუკი არსებობს სამაგალითო პროექტი, მაშინ მიმდინარე პროექტის რისკების
ანალიზი უნდა განხორციელდეს აღნიშნული სამაგალითო პროექტის ანალიზის
საფუძველზე. თუკი ასეთი პროექტი არ არსებობს, რისკების ანალიზი უნდა
განხორციელდეს პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით.
პროექტის სპეციფიკური რისკები და შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა ასევე
უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ეს გეგმა ასახავს ყველა რისკს, რომელზეც
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შესაძლოა

გარკვეული

ალბათობის

ღონისძიებების

შესამცირებლად

და

განხორციელება

რისკების

დადგომის

მათი

დადგომის

შემთხვევაში,

მათი

უარყოფითი შედეგების შესარბილებლად.
(iv) სავარაუდო ხარჯები
უნდა

მომზადდეს

ეკონომიკური

და

სავარაუდო

ხარჯთაღრიცხვა,

ფინანსური

ანალიზის

რომელიც
საფუძველს.

წარმოადგენს
სავარაუდო

ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული უნდა იყოს პროექტისათვის საჭირო ხარჯები:
o

მშენებლობის ან პროექტის აქტივის შესყიდვის ხარჯები;

o

მიწის გამოსყიდვის ხარჯები;

o

სოციალური და გარემოსდაცვითი ზეგავლენის შერბილების ან პრევენციის
ზომებისთვის საჭირო ხარჯები;

o

პროექტის სასიცოცხლო ციკლის დროს ოპერირებისა და მოვლა-შენახვის
ხარჯები.

ხარჯთაღრიცხვა უნდა ჩამოყალიბდეს ინდუსტრიაში არსებული კარგი პრაქტიკის
შესაბამისად. მითითება უნდა გაკეთდეს ფასების განსაზღვრის წყაროებზე და
ახსნილი უნდა იყოს კალკულაციები.
თუკი არსებობს სათანადო სამაგალითო პროექტი, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს
აღნიშნული სამაგალითო პროექტის ხარჯები მიმდინარე პროექტისათვის. თუკი
არ არსებობს ასეთი სამაგალითო პროექტი, უნდა მომზადდეს პროექტისათვის
სპეციფიკური ხარჯთაღრიცხვა.
ხარჯთაღრიცხვის მომზადებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს პროექტის
სპეციფიკური მახასიათებლები, როგორიცაა ტერიტორია, რთული ადგილობრივი
პირობები, ხელმისაწვდომი ადგილობრივი რესურსები (ადამიანური რესურსები,
ნედლეული, სერვისები და ა.შ.).
სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვას აქვს +/- 30% ცდომილება და წარმოადგენს
პროექტთან დაკავშირებულ (მშენებლობის) რისკს.
გავრცელებული შეცდომები ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას
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●

განფასების მეთოდები არ არის ცხადი, რაც იწვევს არასანდო ხარჯთაღრიცხვას.

●

ერთეულის ფასები არ არის დოკუმენტირებული, რაც შეუძლებელს ხდის მათი
მნიშვნელობის და სიზუსტის შემოწმებას.

●

გაუთვალისწინებელი ხარჯები გამორჩენილია, ან მათი საფუძველი არ არის
ნათელი.

●

არ ჩატარებულა სანდო და პროექტის სპეციფიკის შესაბამისი სამშენებლო
რისკების შეფასება, რაც სავარაუდოდ გამოიწვევს ხარჯების დიდ გადაჭარბებას.

3. ეკონომიკური შესაბამისობა
ეკონომიკური ანალიზის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ხარჯთსარგებლიანობის
ანალიზის მეთოდოლოგია. ის აფასებს სოციალურ ხარჯთსარგებლიანობას, სადაც
საზოგადოების სარგებელი უნდა აღემატებოდეს საზოგადოების ხარჯებს, იმისათვის
რომ

გაგრძელდეს

პროექტის

პროცედურები.

ის

ხორციელდება

გრძელვადიანი

პერსპექტივით და მიზნად ისახავს საანალიზო პერიოდისათვის ხარჯების და სარგებლის
ანალიზს

და

პროგნოზირებას.

ინფრასტრუქტურული

აქტივის

საანალიზო
ეკონომიკურ

პერიოდი

უნდა

სასიცოცხლო

შეესაბამებოდეს

ციკლს.

ეკონომიკური

ანალიზი ეფუძნება შემდეგ ძირითად მიმართულებებს:
(i) სავარაუდო ხარჯები
უნდა განისაზღვროს პროექტის სავარაუდო ხარჯები (გამოხატული ფასის
მუდმივი დონით). ის მოიცავს:
o

აქტივის მშენებლობის ან შესყიდვის ხარჯს;

o

შერბილების და საკომპენსაციო ღონისძიებების ხარჯს;

o

პროექტის მიერ გამოყენებული მიწის ნაკვეთის მიმდინარე ფუნქციის
დაკარგვის ხარჯი;

o

საოპერაციო და მოვლა-შენახვის ხარჯები; და

o

პროექტით გამოწვეული ნებისმიერი სხვა ხარჯი.

ხარჯების

განსაზღვრა

შესაძლოა

განხორციელდეს

„უმოქმედობის“

ალტერნატივასთან შედარებით; ასეთ შემთხვევაში, გათვალისწინებული უნდა
იყოს მხოლოდ ის ხარჯები, რომელიც გამოწვეულია უშუალოდ პროექტით და
არა „უმოქმედობის“ შემთხვევაშიც.
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ხარჯები

უნდა

გაიზომოს

მათი

ეკონომიკური

ღირებულებით

ან

შესაძლებლობით. სადაც შესაძლებელია, ფინანსური ფასების კონვერტაცია
უნდა მოხდეს ეკონომიკურ ან ჩრდილოვან ფასად. ეს, მაგალითად, შესაძლოა
იყოს არაკვალიფიციური მუშახელი (ჩრდილოვანი სახელფასო ფაქტორი) და
იმპორტირებული

საქონელი,

რომელიც

განფასდება

სასაზღვრო

ფასად

(ჩრდილოვანი გაცვლითი კურსის ფაქტორი).
ხარჯების ვარაუდის საფუძვლები დოკუმენტირებული და განმარტებული
უნდა იქნეს. უნდა მიეთითოს ხარჯების დათვლის წყაროები, დაშვებები და
კალკულაციები კი ახსნილი უნდა იყოს. ხარჯების ვარაუდის განმარტება
შესაძლოა დაეფუძნოს ტექნიკურ კვლევაში მოცემულ ხარჯებს.
მნიშვნელოვანი

კომპონენტებისთვის,

რაოდენობრივი

ვარაუდები

ნაკლებობის

გამო)

რომელზეც

(მონაცემები

შესაძლოა

ან

არ

არსებობს

კალკულაციის

აღიწეროს ხარისხობრივად,

სანდო

მოდელების

რაც

შესაძლოა

გადაწყვეტილების მიმღების მიერ იქნეს გათვალისწინებული.
(ii) სარგებელი
უნდა განისაზღვროს პროექტის სავარაუდო სარგებელი (გამოხატული მუდმივი
ფასის

დონით).

სარგებლის

ღირებულება

შესაძლოა

განსხვავდებოდეს

სერვისისთვის ფასის გადახდის მიხედვით ან ხარჯის დანაზოგით, რომელსაც
მომხმარებლები

მიიღებენ

პროექტის

შედეგად

„უმოქმედობის“

ალტერნატივასთან შედარებით.
სარგებლის ვარაუდის საფუძვლები ნათლად დოკუმენტირებული და ახსნილი
უნდა

იყოს.

უნდა

მიეთითოს

დაშვების

წყაროები,

დაშვებები

და

კალკულაციები კი ახსნილი უნდა იყოს. მოთხოვნის დონის (სარგებლის
ღირებულების

განსაზღვრის

მნიშვნელოვანი

დაკავშირებით,

ხარჯთსარგებლიანობის

ეფუძნებოდეს მოთხოვნის კვლევას.
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ფაქტორი)

ანალიზის

დაშვებასთან

განმარტება

შესაძლოა

მნიშვნელოვანი
რაოდენობრივი
ნაკლებობის

სარგებლები,
დაშვებები

გამო)

რომელთათვისაც

(მონაცემების

შესაძლოა

აღიწეროს

ან

არ

არსებობს

კალკულაციის

ხარისხობრივად,

სანდო

მოდელების

რაც შესაძლოა

გადაწყვეტილების მიმღების მიერ იქნეს გათვალისწინებული.
(iii) ეკონომიკური შესაბამისობის შეფასება
ხარჯების და სარგებლის წმინდა მიმდინარე ღირებულება დათვლილი უნდა
იყოს პროექტის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში (ეკონომიკური
წმინდა მიმდინარე ღირებულება - ENPV). სამომავლო ხარჯები და სარგებელი
უნდა დაკონვერტირდეს მათი წმინდა მიმდინარე ღირებულებით სოციალური
დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით.
ეკონომიკურად უმჯობესი საპროექტო ალტერნატივა ნათლად უნდა იყოს
მითითებული. ეკონომიკურად უმჯობესი საპროექტო ალტერნატივა არის
ყველაზე მაღალი ENPV-ს მქონე, იმ დაშვებით, რომ ENPV ნულზე მეტია (სხვა
შემთხვევაში, „უმოქმედობის“ ალტერნატივა არის უმჯობესი ალტერნატივა).
თუკი

არის

ისეთ

მნიშვნელოვანი

ხარჯები

და

სარგებელი,

რომელიც

რაოდენობრივად არ შეფასებულა (საჭირო მონაცემების ან კალკულაციის
მეთოდის არარსებობის გამო), მაშინ ამგვარი ფაქტორები გათვალისწინებულ
უნდა იქნეს ENPV-სთან ერთად, უმჯობესი ალტერნატივის შერჩევისას.
პრეზენტაციის მიზნებისთვის, წმინდა სარგებლის შიდა უკუგების მაჩვენებელი
უნდა იქნეს დათვლილი (ეკონომიკური შიდა უკუგების მაჩვენებელი - EIRR).
EIRR

უმჯობეს

ალტერნატივაში

უნდა

აღემატებოდეს

სოციალურ

დისკონტირების განაკვეთს (სხვაგვარად, „უმოქმედობის“ ალტერნატივა არის
უმჯობესი ალტერნატივა). თუმცა, EIRR არ უნდა იქნეს ალტერნატივების
რანგირებისას

გამოყენებული.

შესაძლებელია

უმაღლესი

ENPV-ს

მქონე

ალტერნატივა განსხვავდებოდეს უმაღლესი EIRR-ს მქონე ალტერნატივისგან.
ასეთ შემთხვევაში, სწორ რანგირებას იწვევს ENPV კრიტერიუმის გამოყენება.
(iv) სენსიტიურობის ანალიზი
სენსიტიურობის ანალიზი უნდა ჩატარდეს, რათა შეფასდეს (1) მნიშვნელოვან
დაშვებებში გაუთვალისწინებელი გარემოებების ზეგავლენა ხარჯების და
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სარგებლის გაანგარიშებაზე და (2) პროექტის რისკების (იხ. რისკების ანალიზის
ნაწილი

ქვემოთ)

ზეგავლენა

პროექტის

ეკონომიკურ

შესაბამისობაზე.

ჩვეულებრივ, სენსიტიურობის ტესტი მოიცავს:
o

სავარაუდო ხარჯების ზრდა გაუთვალისწინებელი გარემოებების მარჟით
(ჩვეულებრივ, 20%-ის ფარგლებში);

o

დაბალი მოთხოვნის სცენარი; და

o

პროექტის

ნებისმიერი

იდენტიფიცირებულია

მნიშვნელოვანი

კვლევის

სხვა

რისკი,

ნაწილებში

(მაგ.,

რომელიც
პროექტის

განხორციელების გაჭიანურება სანებართვო პროცედურების გამო).
4. კომერციული შესაბამისობა
ფინანსური კუთხით, პროექტი ან ხელშეკრულება მიიჩნევა შესაბამისად, როდესაც
მოსალოდნელი შემოსავლები გონივრული სცენარის მიხედვით, საკმარისია ყველა
მოსალოდნელი ხარჯის დასაფარად, რაც გულისხმობს, ყველა საოპერაციო და მოვლაშენახვის ხარჯებს, ფინანსურ ხარჯებს (პროცენტი სესხზე), გადასახადებს, სესხის
დაბრუნებას,

ინვესტირებული

კომერციული

შესაბამისობის

კაპიტალის
შესწავლის

დაბრუნებას
მიზანი

გონივრული

განსხვავებულია

უკუგებით.
სავარაუდო

შემოსავლის რეჟიმის მიხედვით.
o

როდესაც

შემოსავლები

დამოკიდებულია

მომხმარებლების

მხრიდან

გადახდაზე, ანალიზი ფოკუსირებული იქნება პროექტის ფარგლებში სახსრების
მოზიდვის შესაძლებლობაზე (რაც გულისხმობს, ფინანსური ნაშთის არსებობას
მიმდინარე ხარჯების დაფარვის შემდეგ), თავისუფალი ფულადი სახსრებით
სესხის და კაპიტალის მომსახურების შესაძლებლობაზე, რათა შესაძლებელი
იყოს კაპიტალური დანახარჯების საჭიროებების დაფინანსება და (მთავრობის
სურვილის შემთხვევაში) სპეციალური მიზნობრივი საწარმოს შესაძლებლობაზე
დააფინანსოს მთავრობის კონცესიის საფასური;
o

როდესაც პროექტი არ არის ფინანსურად თვითკმარი, შესწავლით ხდება იმ
საჯარო რესურსების დაანგარიშება, რომელიც საჭიროა პროექტის კომერციული
შესაბამისობის მიღწევისათვის. გათვალისწინებული უნდა იყოს მთავრობის
სხვადასხვა მხარდაჭერის ფორმა, მათ შორის პირდაპირი გადახდები საპროექტი
კომპანიისთვის; და
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o

როდესაც პროექტი არ მოიცავს მომხმარებლებისათვის თანხის დაკისრებას,
მთავრობის მონაწილეობა პირდაპირ ანგარიშდება.

კომერციული შესაბამისობა უნდა შეფასდეს ორი განსხვავებული გადმოსახედიდან::
გამსესხებელი (სესხის გამცემი) და ინვესტორი (კაპიტალის შემომტანი).
(i) გამსესხებლის პერსპექტივა (ანგარიშსწორება)
გამსესხებლის

მთავარი

პრობლემა

არის

საპროექტო

კომპანიის

უნარი

დააბრუნოს სესხი შეთანხმებული გრაფიკით.
აღნიშნული შესაძლებლობის შეფასებისათვის, გამსესხებლები, როგორც წესი,
განსაზღვრავენ

რამდენიმე

კრიტერიუმს

პროექტის

დაფინანსების

შესაფასებლად. ზოგიერთი ეს კრიტერიუმი არის პროექტის შემოსავლების
სტაბილურობა,

მეწილეების

უნარი

წარმოადგინონ

უზრუნველყოფის

საშუალებები (განსაკუთრებით, მშენებლობის ეტაპზე) და განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია

ამ

ნაწილისთვის,

კოეფიციენტი

პროექტის

მიერ

გენერირებული რესურსების თანაფარდობისა და სესხის დაფარვისთვის საჭირო
მთლიან თანხებს შორის.
ყველაზე გავრცელებული მაჩვენებელი ფინანსური ინსტიტუტების მიერ არის
სესხის მომსახურების დაფარვის კოეფიციენტი (DSCR). კოეფიციენტი აჩვენებს,
ყოველწლიურად ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში რამდენად ფარავს
პროექტის

საოპერაციო

მოგება

სესხის

მომსახურების

ვალდებულებებს.

კოეფიციენტი ეხმარება პოტენციურ გამსესხებლებს განსაზღვრონ პროექტთან
დაკავშირებული საკრედიტო რისკები. უფრო მაღალი DSCR ნიშნავს უფრო მეტ
საოპერაციო ნაშთს სესხის მომსახურების ვალდებულების გადახდებისთვის და
შესაბამისად,

ნაკლებ

რისკს

გამსესხებლებისთვის.

ინვესტორებს

და

გამსესხებლებს აქვთ უფრო მაღალი კოეფიციენტის მოლოდინი სექტორებში,
რომლებიც სარისკოდ მიიჩნევა.
(ii) ინვესტორის პერსპექტივა
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ინვესტორებისთვის, პროექტი უნდა იყოს დასაფინანსებლად მისაღები და
უნდა გააჩნდეს ინვესტირების რისკის უკუგებას. ორი ყველაზე გავრცელებული
მეთოდი პროექტის კომერციული შესაბამისობის შესაფასებლად ინვესტორის
პერსპექტივიდან არის წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) კალკულაცია
დისკონტირებული კაპიტალის ფულადი სახსრების მოძრაობით და კაპიტალის
ფულადი სახსრების მოძრაობის შიდა უკუგების მაჩვენებლის კალკულაცია.
ორივე

მეთოდი

ეფუძნება

დაშვებას,

რომ

პროექტის

კომერციულად

მიჩნევისათვის, ინვესტიცია უნდა იძლეოდეს უკუგებას სულ მცირე იმავე
ვადებში, როგორც სხვა ალტერნატიული და შესადარი ინვესტიცია.
კომერციული შესაბამისობის შეფასების მიზნებისათვის უნდა მომზადდეს ფინანსური
მოდელი. ეს მოიცავს:
o

პროექტის ინვესტიციის პროგნოზი და საოპერაციო ფულადი სახსრების
მოძრაობა ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში;

o

ფინანსირების სტრუქტურის მოდელირება, სულ მცირე, სააქციო კაპიტალი,
სუბორდინირებული სესხები და ძირითადი სესხები;

o

ფულადი

სახსრების

მოძრაობის

პროგნოზი

ფინანსირების

სტრუქტურის

მიხედვით;
o

ფულადი სახსრების მოძრაობის თანმიმდევრობის მოდელირება;

o

მოგება-ზარალის და საბალანსო უწყისი პროგნოზი; და

o

ძირითადი

ფინანსური

მაჩვენებლების

კალკულაცია,

მათ

შორის,

აქციონერებისათვის გადახდები, ფინანსური შიდა უკუგების მაჩვენებელი და
სესხის მომსახურების დაფარვის მაჩვენებელი (DSCR).
ფინანსურ

ანალიზში

გაითვალისწინება

მხოლოდ

კონტრაქტორის

მიერ

გამომუშავებული შემოსავლები და გაწეული ხარჯები (ნომინალურ გამოხატულებაში).
შეფასებები

და

პროგნოზები

სათანადოდ

უნდა

იყოს

დოკუმენტირებული

და

განმარტებული. უნდა მიეთითოს ასევე მონაცემების წყარო, ხოლო დაშვებები და
კალკულაციები

განმარტებული.

სადაც

შესაძლებელია,

დოკუმენტაცია

უნდა

მიუთითებდეს სავარაუდო ხარჯებს ტექნიკურ ნაწილში და მოთხოვნის პროგნოზს
მოთხოვნის კვლევაში. დაფინანსების პირობები და წესები შეიძლება განისაზღვროს
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ბაზრის მონაწილეებთან კონსულტაციების გზით (ინვესტორები და გამსესხებლები) ან
მიმდინარე, მსგავს პროექტთან შედარებით. მაკრო-ეკონომიკურ ცვლადებზე დაშვებები
(გაცვლითი კურსი, ინფლაცია) უნდა გაკეთდეს მოცემულ მონაცემებზე და პროგნოზზე
დაშვებით,

რომელსაც

აკეთებენ

ავტორიტეტული

ინსტიტუტები

(საქართველოში

მოქმედი სანდო რეპუტაციის მქონე ადგილობრივი ან საერთაშორისო ბანკები).
უნდა განისაზღვროს ფინანსური შიდა უკუგების ნორმა(FIRR). ფინანსური შიდა
უკუგების ნორმაარის წმინდა საპროექტო ფულადი სახსრების დაბრუნების შიდა
მაჩვენებელი კონტრაქტორის მიერ (შემოსავლებს გამოკლებული ხარჯები) და უნდა
გადააჭარბოს

კაპიტალის

საშუალო

შეწონილ

განაკვეთს

(WACC).

WACC

უნდა

განისაზღვროს როგორც დაშვებები საკუთარ კაპიტალსა და ნასესხებ სახსრებს შორის
მაჩვენებლებზე,

სესხის

საპროცენტო

განაკვეთზე

და

კაპიტალის

მოთხოვნილ

უკუგებაზე. დაშვებები ნათლად უნდა იქნეს დოკუმენტირებული და დაფუძნებული
ბაზარზე გამოქვეყნებულ მონაცემებზე (შესაბამის სექტორში არსებული კომპანიების
უკუგება) ან ბაზარზე კონსულტაციების შედეგად მიღებულ დაკვირვებებზე.
უნდა განისაზღვროს მომხმარებლისთვის წონასწორების საფასური, რომელიც არის
მაჩვენებელი,

როდესაც

FIRR

უტოლდება

WACC-ის.

აღნიშნული

საფასურის

განსაზღვრის დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული მოთხოვნის ფასის მოქნილობა. .
სადაც შესაძლებელია, უნდა განვითარდეს და შეფასდესალტერნატიული შემოსავლის
სტრუქტურები. ის უნდა მოიცავდეს:
o

დარიცხვის

საფუძვლის

განსაზღვრა

(მოხმარების

მოცულობა,

ხელმისაწვდომობა);
o

ტარიფის განსხვავება ხარისხის, მომხმარებლის კატეგორიის და მოხმარების
დონის მიხედვით;

o

საწყისი ტარიფი;

o

ტარიფის პერიოდული განახლება ინფლაციის პირობებში.

თუკი პროექტი არ არის ფინანსურად შესაბამისი ან ერთ მომხარებელზე დაწესებული
საფასური

აღემატება

მაქსიმალურ

დასაშვებ

დონეს

(რომელიც

განისაზღვრება

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მომხმარებელთა ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებით),
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ასეთ შემთხვევაში შესწავლილ უნდა იქნეს ფინანსური უკუგების ზრდის ვარიანტები.
ეს

შესაძლოა

იყოს,

ვალდებულებებიდან

მაგალითად,

გარკვეული

მთავრობის

ხარჯების

მხარდაჭერა,

ამოღება

(ან

კონტრაქტორის

აღნიშნული

ხარჯების

მთავრობის მხრიდან დაფარვა), ან ნაკლებ ხარჯიანი საპროექტო ვარიანტის შერჩევა
(უფრო მცირე წარმადობით, ან ნაკლებად ძვირი ტექნოლოგიით).
მთავრობის მხარდაჭერის შესაძლო გზებია:
o

შეთანხმებიდან გარკვეული საინვესტიციო ხარჯის ამოღება;

o

ხელმისაწვდომობის საფასურის ან სერვისის საფასურის გადახდა კერძო
პარტნიორისათვის;

o

პროექტის სუბსიდიის გადახდა (ან დაფინანსების დანაკლისის შევსება/VGF);

o

გარანტიები; და

o

მათ შორის, საგადასახადო მოტივაცია.

მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროების განსაზღვრა და ინსტრუმენტების ანალიზი უნდა
განხორციელდეს დეტალური ფინანსური მოდელის მეშვეობით, როგორც ეს აღწერილია
ზემოთ, ფინანსურ ნაწილში. აღნიშნული ანალიზის შედეგია, მთავრობის მხარდაჭერის
კონკრეტული წინადადების, ოდენობის და პირობების განსაზღვრა (იხ. დანართი მთავრობის მხარდაჭერის მექანიზმების დეტალური აღწერა).
ფინანსური სენსიტიურობის ტესტი ასევე უნდა ჩატარდეს, რათა განისაზღვროს (1)
მნიშვნელოვან დაშვებებზე გაუთვალისწინებელი გარემოებების ზეგავლენა ხარჯების
და შემოსავლების კალკულაციის დროს და (2) პროექტის რისკების ზეგავლენა პროექტის
ფინანსურ შესაბამისობაზე. ჩვეულებრივ, სენსიტიურობის ტესტი მოიცავს შემდეგს:
o

ხარჯების

ზრდა

გაუთვალისწინებელი

გარემოებების

გამო

შესაბამისი

დაშვებით (ჩვეულებრივ 20%-ის ფარგლებში);
o

დაბალი მოთხოვნის სცენარი;

o

ნებისმიერი მნიშვნელოვანი საპროექტო რისკი, რომელიც იდენტიფიცირებულია
კვლევის სხვა ნაწილში (მაგალითად, პროექტის განხორციელების გაჭიანურება
სანებართვო პროცედურების პრობლემების გამო).

5. ფისკალური შესაბამისობა
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ფისკალური

შესაბამისობის

პასუხისმგებლობების

შესწავლის

იდენტიფიცირება

მთავარი

მიზანი

მთავრობის

არის

მთავრობის

მხარდამჭერი

მექანიზმის

მეშვეობით, სულ მცირე, ყოველწლიურად, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში.
ბევრ PPP პროექტს გააჩნია გრძელვადიანი ფისკალური შედეგები. ეს შეიძლება
გამომდინარეობდეს

პირდაპირი

(როდესაც

პროექტი

სრულად

ან

ნაწილობრივ

ფინანსდება მთავრობის მიერ) ან გაუთვალისწინებელი ვალდებულებებისგან (როდესაც
რისკები განაწილებულია მთავრობაზე ხელშეკრულებით, სასესხო შეთანხმებით ან
საკანონმდებლო ჩარჩოთი).
(i) პირდაპირი ვალდებულებები
ტექნიკურ-ეკონომიკური
მოდელით

უნდა

განსაზღვრა.

კვლევის

მოხდეს

პირდაპირი

ფარგლებში,

პირდაპირი

პროექტის

ფისკალური

ვალდებულებების

ფინანსური

ვალდებულებების

მოცულობა

გამომდინარეობს

პროექტის ხარჯებიდან და სხვა არასაბიუჯეტო შემოსავლებისგან. როგორ წესი,
პირდაპირი ფისკალური მონაწილეობა არის სხვაობა პროექტის ხარჯებს (მათ
შორის, ინვესტირებული კაპიტალის კომერციული უკუგება) და პროექტის
მოსალოდნელ

შემოსავლებს

შორის,

რომელიც

არის

არასაბიუჯეტო

შემოსავლების ნაწილი, მაგალითად, მომხმარებლების მხრიდან საფასურის
გადახდით.
ფისკალური ხარჯი შესაძლოა გაიზომოს რამდენიმე გზით.
o

სავარაუდო გადახდები ყოველ წელს: მოცულობა, რომელსაც მთავრობა
გადაიხდის ხელშეკრულების მოქმედების ყოველ წელს, პროექტის
მოსალოდნელი

შედეგების

გამოყენებადი

ზომა,

გათვალისწინებით.

როდესაც

პროექტში

ეს

არის

ყველაზე

გათვალისწინებულია

სახელმწიფოს გადასახდელები ; და
o

გადახდების

წმინდა

ვალდებულებას

იღებს

მიმდინარე

ღირებულება:

ხელშეკრულების

თუკი

მთავრობა

მოქმედების

პერიოდში

გადაიხადოს ხელმისაწვდომობის საფასური, ხშირად წმინდა მიმდინარე
ღირებულების

დათვლისთვის

ბონდებიდან შესაბამისი შემოსავლები.
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გამოყენებულია

სამთავრობო

(ii) პირობითი ვალდებულებები
პირობითი

ვალდებულებების ხარჯის

შეფასება უფრო რთულია,

ვიდრე

პირდაპირი ვალდებულებების, რამდენადაც, ამგვარი გადახდების საჭიროების
ვადები და თანხები არ არის წინასწარ გათვლილი. უფრო ზუსტად, არსებობს
ორი შესაძლო მიდგომა.
o

სცენარების
შეფასებას

ანალიზი:

სცენარების

ანალიზი

აკეთებს

ფისკალურ

ნებისმიერი მოვლენის ან ცვლადის ცვლილების შესახებ,

რომელმაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს პირობითი ვალდებულების
მოცულობაზე და ითვლის მის მოსალოდნელ ღირებულებას. მაგალითად,
ეს

შესაძლოა

მოიცავდეს

მთავრობისთვის

მოსალოდნელი

ხარჯის

შეფასებას „ყველაზე ცუდი“ სცენარის შემთხვევაში, როგორიცაა, კერძო
პარტნიორის

მხრიდან

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული

სხვადასხვა პუნქტების შეუსრულებლობა. ეს შესაძლოა მოიცავდეს
საგარანტიო ხარჯის დათვლას კონკრეტული ცვლადზე, მაგალითად,
მოთხოვნა

-

მოთხოვნის

მიუღწევლობის

სხვადასხვა

დონის

შემთხვევაში;
და
o

ალბათობის ანალიზი: ალტერნატიული მიდგომა, რომელიც იძლევა
საშუალებას ფორმულის გამოყენებით შეფასდეს სხვადასხვა ცვლადების
ვალდებულების მოცულობაზე ზემოქმედება. ეს საშუალებას აძლევს
ანალიტიკოსებს ივარაუდონ შესაძლო ხარჯების განაწილება და შემდეგ
დაგეგმონ შესაბამისი ხარჯები, მაგალითად, მედიანური ხარჯი, საშუალო
ხარჯი, განსხვავებული პროცენტულობა (მაგალითად, ღირებულების
რანგირება, სადაც ხარჯი არის დროის 90%). გამოსადეგი რომ იყოს,
ალბათობის მოდელი საჭიროებს სანდო მონაცემებს, სარისკო ცვლადების
ალბათობის განაწილების დაანგარიშებისთვის.

პროექტის გრძელვადიანი ბიუჯეტის შეფასების განხორციელება შესაძლებელია სამი
პერსპექტივით. თითოეული მოიცავს სპეციფიკურ გამოცდას, რომელიც უნდა ჩაატაროს
პროექტის ჯგუფმა და წარმოდგენილი არის ქვემოთ.
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o

მთავრობის ვალდებულებების ფულადი ნაკადების მოძრაობის შედარება
დაგეგმილ საგადასახადო შემოსულობებთან;

o

ვალდებულებების

ფულადი

ნაკადების

მოძრაობის

შედარება

საჯარო

პარტნიორის/სექტორის დაგეგმილ ბიუჯეტთან; და
o

შესაბამისობის შეფასება მთლიან საბიუჯეტო ლიმიტებსა და შეზღუდვებთან
მიმართებით.

გადასახდელები შეწყვეტის შემთხვევაში
აღსანიშნავია, რომ როგორც წესი, ყველა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი
მოიცავს, სულ მცირე, ერთ გაუთვალისწინებელ ვალდებულებას, რომელიც შეეხება
გადასახდელს ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში. აღნიშნული გადასახდელის
ღირებულება სხვადასხვა სცენარის მიხედვით უნდა დაანგარიშდეს. სულ მცირე,
გათვალისწინებული უნდა იყოს სცენარები, როდესაც ხელშეკრულების შეწყვეტა
ხორციელდება უფლებამოსილი ორგანოს ბრალეულობით, კონტრაქტორის ბრალეულობით
და ფორს-მაჟორის შემთხვევაში.
გადასახდელი შეწყვეტის შემთხვევაში შემდეგ პრინციპებს უნდა შეესაბამებოდეს:
o

უფლებამოსილი ორგანოს ბრალეულობა: ყველა ინვესტორი სრულად
კომპენსირებულია (ნარჩენი ვალდებულებები და კაპიტალი, შეწყვეტამდე
მეწილეებისთვის წილის გადახდა, შეწყვეტის ხარჯები);

o

კონტრაქტორის ბრალეულობა: ინვესტორები იღებენ აქტივის სამართლიან
საბაზრო ღირებულებას, რომელიც მცირდება მთავრობის მიერ ვადამდე შეწყვეტის
გამო გაწეული ხარჯებით (მაგ., ხელახალი შერჩევის ხარჯები);

o

ფორს-მაჟორი: პირველ რიგში გამსესხებლებს უბრუნდებათ თანხები, სხვაობა
აქტივის სამართლიან საბაზრო ღირებულებას ფორს-მაჟორის შემდეგ და ნარჩენი
ვალდებულებების და კაპიტალის მოცულობას შორის ნაწილდება უფლებამოსილ
ორგანოსა და კონტრაქტორს შორის.

6. გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური ზეგავლენის შეფასება
ინფრასტრუქტურის

განვითარების

საერთაშორისოდ

აღიარებული

პრინციპების

მიხედვით, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ასევე უნდა მოიცავდეს წინასწარ გარემოზე
ზემოქმედების და სოციალური ზეგავლენის შეფასებას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს,
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რომ პროექტს არ აქვს რაიმე არსებითი უარყოფითი გარემოსდაცვითი და სოციალური
ზეგავლენა. ეს ასევე შეესაბამება გაერო-ს „პირველ რიგში ხალხი“ მიდგომას.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობა პირველ რიგში ხალხისთვის
საჯარო და კერძო თანამშრომლობა პირველ რიგში ხალხისთვის, უზრუნველყოფს, რომ
ყველა ჩართული პირისათვის ხალხი არის პრიორიტეტი. მისი მიზანია საზოგადოებისთვის
ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ებრძვის სიღარიბეს,
ადგილობრივი და მდგრადი სამუშაო ადგილების შექმნით, მათთვის, ვინც ებრძვის
შიმშილს

კეთილდღეობის

წახალისებით,

გენდერული

თანასწორობის

წახალისებით,

წყალზე, ენერგიაზე, ტრანსპორტზე და განათლებაზე წვდომით ყველასთვის, სოციალური
თანასწორობის,
აღმოფხვრით

თანასწორობის
რასის,

წახალისებით

ეთნიკურობის,

და

კულტურის

დისკრიმინაციის

ყველა

და

ნიშნით.

წარმოშობის

ფორმის
უნდა

გაფართოვდეს ასეთი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მასშტაბი, ტემპი და გავრცელება,
რათა უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს წვდომა უკეთეს სერვისზე ხელმისაწვდომ ფასად.

(i) გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
უნდა მოხდეს გარემოზე შესაძლო არსებითი ზემოქმედების იდენტიფიცირება
და განისაზღვროს მოთხოვნები საჭირო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების
მისაღებად.
გადაწყვეტილების მიღების გეგმა და ვადები და გარემოსდაცვითი მართვის და
მონიტორინგის გეგმა უნდა მომზადდეს შესაბამისი კანონმდებლობის და
რეგულაციების გათვალისწინებით.
სამოქმედო გეგმის მიხედვით, მოქმედებები უნდა განახორციელოს სამომავლო
კერძო

პარტნიორმა,

მაშინ

შესაბამისი

პირობები

უნდა

იქნეს

გათვალისწინებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებით.
შესაბამისი

პირობები

უნდა

აკონკრეტებდეს

ხელშეკრულების

მხარის

პასუხისმგებლობებს, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და მონიტორინგის
გეგმის დასრულებისათვის ხარჯების განაწილების საკითხს და იმ შედეგებს,
რომელიც შეიძლება დადგეს გეგმით გაუთვალისწინებელი გარემოებები.
(ii) სოციალური ზემოქმედების შეფასება
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იდენტიფიცირებულ

უნდა

იქნეს

და

შეფასდეს

პროექტის

სოციალური

ზემოქმედება. სოციალური ზემოქმედების ანალიზი უნდა მოიცავდეს:
o

ზეგავლენას

დაქვემდებარებული

საზოგადოების

და

მხარეების

იდენტიფიცირება;
o

მხარეების იდენტიფიცირება, რომელსაც ექნებათ კომპენსაციის მიღების
უფლება;

o

პროექტისათვის საჭირო გამოსასყიდი მიწის ნაკვეთები და განსახლებას
დაქვემდებარებული მოსახლეობა.

ამავდროულად, უნდა მომზადდეს საკომპენსაციო გეგმა და შემარბილებელი
ღონისძიებები

უარყოფითი

სოციალური

ზემოქმედებისათვის.

ეს

გეგმა

სასურველია მოიცავდეს (საჭიროების შემთხვევაში): (1) მიწის გამოსყიდვისა და
განსახლების გეგმის ჩარჩოს; (2) შესაძლებლობების განვითარების და ტრენინგ
პროგრამებს

სოციალური

ზემოქმედების

დამცავი

ღონისძიებების

განხორციელებისათვის.
გათვლილი უნდა იყოს კომპენსაციის და შემარბილებელი ღონისძიებების
ხარჯები. ეს მოიცავს მიწის გამოსყიდვის ხარჯებს (გეგმის მომზადებისა და
მესაკუთრეებისათვის

გადასახდელი

თანხები)

და

განსახლების

ხარჯებს

(კომპენსაციებისა და განსახლების ღონისძიებების ხარჯები).
ასევე,

შეფასების

ნაწილი

უნდა

მოიცავდეს

მიწის

გამოსყიდვის

განხორციელების დაგეგმარებას და მიწის გამოსყიდვაზე პასუხისმგებელ
ორგანოს. განსახლების გეგმა უნდა შემუშავდეს მოქმედი რეგულაციების
გათვალისწინებით.
7. სამართლებრივი კვლევა
ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევა

უნდა

ადასტურებდეს,

რომ

შემოთავაზებული

პროექტი აკმაყოფილებს საკანონმდებლო მოთხოვნებს, როგორიცაა:
o

ადმინისტრაციული სამართალი (კერძოდ, კერძო პარტნიორის უფლებამოსილება
განახორციელოს

საჯარო

სერვისები

და

კერძო

პარტნიორისათვის

ინფრასტრუქტურის გამოყენების უფლების სამართლებრივი საფუძველი);
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o

საკორპორაციო სამართალი;

o

საინვესტიციო სამართალი;

o

კონკურენციის სამართალი

o

გარემოსდაცვითი სამართალი;

o

სივრცითი მოწყობა და ზონირების რეგულაციები;

o

მიწის გამოსყიდვის და განსახლების რეგულაციები;

o

უსაფრთხოების მოთხოვნები;

o

სექტორული რეგულაციები (როგორიცაა, ლიცენზიები, ტარიფები).

უნდა განისაზღვროს ყველა სამართლებრივი და მარეგულირებელი ნებართვები და
თანხმობები, სამართლებრივი შეზღუდვები და რისკები, ასევე, შემოთავაზებული
გადაჭრის გზები. შესაძლოა შემოთავაზებული იქნეს სამოქმედო გეგმა სამართლებრივი
და

მარეგულირებელი

ნებართვების

თუ

თანხმობების

უზრუნველყოფისთვის,

სამართლებრივი შეზღუდვების გადაჭრისთვის თუ რისკების მართვისთვის (პრევენცია
ან/და შერბილება). თუკი სამოქმედო გეგმა გულისხმობს სხვა ადმინისტრაციული
ორგანოდან თანხმობის მიღებას, მაშინ უნდა მიეთითოს ასეთი ორგანოს მხრიდან
ვალდებულების აღების შესაძლებლობების შესახებ. თუკი სამოქმედო გეგმა მოიცავს
კერძო პარტნიორის მხრიდან განსახორციელებელ მოქმედებებს, მაშინ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტში უნდა განისაზღვროს ამგვარი პირობა. ეს
პირობები

უნდა

აკონკრეტებდეს

ხელშეკრულების

სხვადასხვა

მხარის

პასუხისმგებლობებს, ხარჯების განაწილებას, სამართლებრივი შეზღუდვების შედეგებს,
რომლებიც ვერ გამოსწორდება ან ნებართვა ვერ იქნება მოპოვებული, ან პროექტის
გაჭიანურებით ან გაუთვალისწინებელი გარემოებების შედეგად.
უნდა

დადგინდეს

საჯარო

პარტნიორის

სამართლებრივი

უფლებამოსილი

პირი

პროექტის განსახორციელებლად და განისაზღვროს ინსტიტუციური მოწესრიგების
საკითხები, იდენტიფიცირებულ იქნეს რაიმე ნაკლოვანებები და ამ ნაკლოვანების
გამოსასწორებლად შემუშავებულ იქნეს რეკომენდაციები.
8. რისკების ანალიზი
უნდა ჩამოყალიბდეს რისკების მატრიცა, რომელიც შედგება შემდეგი ნაწილებისგან:
o

რისკის დასახელება;
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o

რისკის აღწერა;

o

შედეგები რისკის დადგომის შემთხვევაში (ხარისხობრივი აღწერა);

o

დადგომის ალბათობა (დაბალი/საშუალო/მაღალი);

o

ხარჯებზე ან შემოსავლებზე ზეგავლენა (დაბალი/საშუალო/მაღალი);

o

რისკის ხარისხი: დადგომის ალბათობა და შედეგები;

o

შემოთავაზებული განაწილება: საჯარო, კერძო, გაზიარებული;

o

შემოთავაზებული მართვა და შემარბილებელი ღონისძიებები (სულ მცირე
მაღალი ხარისხის რისკებისათვის) და

o

დამატებითი შენიშვნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

რისკების მატრიცაში შესატანი ინფორმაცია შესაძლოა გადმოტანილ იქნეს კვლევის სხვა
ნაწილებიდან (კერძოდ, სამართლებრივი ანალიზი, ტექნიკური ანალიზი, მოხმარების
მოთხოვნის ანალიზი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანალიზი და სოციალური
ზეგავლენის ანალიზი). ინფორმაციის დასრულებისთვის, შესაძლოა შედგეს რისკების
შესახებ

სამუშაო

შეხვედრა

საჯარო

პარტნიორის

ძირითად

ექსპერტებსა

და

კონსულტანტს შორის.
ხარისხობრივად უნდა შეფასდეს მონაცემები მაღალი ხარისხის რისკების შესახებ.
მინიმალური დათვლები მოიცავს: (1) რისკის დადგომის ალბათობა; (2) ზიანი, ხარჯები
და მიუღებელი შემოსავალი იდენტიფიცირებული რისკის დადგომის შემთხვევაში. ეს
შესაძლებელს ხდის რისკების შედეგად მოსალოდნელი დანაკარგების თუ მაქსიმალური
დანაკარგების კალკულაციას.
რისკების რაოდენობრივი შეფასებისთვის, უნდა შეფასდეს რისკების ზეგავლენა
ეკონომიკურ და ფინანსურ შესაბამისობაზე, მათ შორის, გამოყენებულ უნდა იქნეს
სენსიტიურობის ანალიზი და ფინანსური უკუგების სიმყარის ტესტი.
რაოდენობრივი

მაღალი

შესაბამისობაზე

და

ხარისხის

მთავრობის

განისაზღვროს დეტალური

რისკების

მხარდაჭერის

ზეგავლენა
საჭიროება

პროექტის
და

ფინანსურ

გარანტიები

უნდა

ფინანსური მოდელით, რომელიც აღწერილია ზემოთ

ფინანსური ანალიზის ნაწილში.
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რისკების დეტალური ანალიზი განსაზღვრას რისკების დადგომის ზეგავლენას ძირითად
ფინანსურ პარამეტრებზე, როგორიცაა, მეწილეების შემოსავლები, სესხის მომსახურების
მაჩვენებელი და სესხის დაბრუნების შესაძლებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული
რისკი

საფრთხეს

უქმნის

პროექტის

დაფინანსებას,

უნდა

განვითარდეს

გამოსასწორებელი ღონისძიებები. ის შესაძლოა მოიცავდეს:
o

პროექტის შინაარსის ან ვადების ცვლილებას, იმგვარად, რომ თავიდან იქნეს
არიდებული ან შემცირდეს რისკების ზეგავლენა;

o

რისკის მართვის ღონისძიებები;

o

მთავრობის მხრიდან პირობითი მხარდაჭერა და გარანტიები, რომელიც რისკს
გადაიტანს მთავრობაზე, იმგვარად, რომ შესაძლო რისკები ინვესტორებისა და
გამსესხებლებისათვის მისაღები იქნება.

დეტალური
მხარდაჭერის

რისკების
და

რაოდენობრივი
გარანტიების

ანალიზი

უნდა

გათვალისწინებით

განახლდეს

მთავრობის

შედეგების

მიხედვით.

დამტკიცებული პროექტისათვის, დაფინანსების თუ რისკების საფრთხეების მიხედვით
მხარდაჭერის პაკეტის ეფექტიანობის შეფასება ასევე უნდა იყოს რისკების შეფასების
ნაწილი.
რისკების შეფასების გავრცელებული ხარვეზები
●

პროექტის სპეციფიკის შესაბამისი რისკების შეფასება, სადაც პროექტის სპეციფიკით
გამოწვეული რისკები იქნება იდენტიფიცირებული და მისი ზეგავლენა დათვლილი,
ხშირად არ ხორციელდება.

●

ხშირად მხოლოდ ხარჯების და შემოსავლების სცენარის გათვალისწინება ხდება,
ხარჯების და შემოსავლების დაშვებებზე გაუთვალისწინებელი გარემოებების
იგნორირებით. არ ხორციელდება სენსიტიურობის ანალიზი ხარჯებისა და
შემოსავლების განვითარების უფრო სრულყოფილი სურათის მისაღებად.

●

რისკები ხშირად განაწილებულია ზოგადი, სტანდარტული განაწილების მატრიცის
მიხედვით, რომელიც არ ითვალისწინებს პროექტის სპეციფიკურ რისკ ფაქტორებს
(როგორიცაა, ფულადი ნაკადების მოძრაობაზე ზეგავლენა, რისკების კონტროლის
ხარისხზე ზეგავლენა). არასაკმარისი ყურადღება ექცევა რეალური პროექტების
გამოცდილებას და ინვესტორების თუ გამსესხებლების წარმოდგენას რისკებზე და
გარანტიებზე და მათ ზეგავლენას პროექტის დაფინანსებაზე.
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9. ხარისხის ფასთან თანაფარდობის ანალიზი
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მიზანია შეფასდეს, პროექტი უფრო ეფექტიანად
განხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობით, თუ შესყიდვის სხვა მეთოდის
გამოყენებით, შემსყიდველი ორგანიზაციის გადმოსახედიდან და საზოგადოების ფართო
ინტერესების გათვალისწინებით.
ამ მიზნით, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა უნდა მოიცავდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სტრუქტურას, რომელიც შედგება სულ მცირე შემდეგისგან:
o

კერძო პარტნიორის მიერ განსახორციელებელი აქტივობები (პროექტის
ეტაპების მიხედვით - ფინანსები, პროექტირება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია,
ოპერირება, მოვლა-შენახვა);

o

შედეგების სპეციფიკაციები;

o

ანაზღაურების მექანიზმები;

o

საჯარო პარტნიორის ძირითადი პასუხისმგებლობები;

o

პროექტის რისკების განაწილების მატრიცა;

o

საჯარო ქონების გამოყენება (მიწა, აქტივები, საქონელი);

o

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ხანგრძლივობა;

o

ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში აქტივზე საკუთრების სტატუსი
და ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ აქტივის გადაცემა; და

o

მთავრობის მონაწილეობა კერძო საწარმოში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

შემოთავაზებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სტრუქტურა უნდა შედარდეს
საჯარო

სექტორის

შემდარებელთან

(PSC)

ანუ,

მიწოდების

სქემა

რომელიც

დაფუძნებული იქნება ტრადიციულ შესყიდვაზე, მთავრობის საბიუჯეტო რესურსების
თუ მთავრობის სესხების საშუალებით.
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის ანალიზის დეტალური მეთოდოლოგია მოცემულია
სახელმძღვანელოს ამ ნაწილის დანართში.

10. ბაზრის ანალიზი
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უნდა

შეფასდეს

პოტენციური

მონაწილეებისა

და

გამსესხებლების

მხრიდან

შემოთავაზებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის მიმართ ინტერესი.
თუკი მსგავსი პროექტი განხორციელებულა ახლო წარსულში საქართველოში ან სხვაგან,
ეს შესაძლოა ბაზრის ინტერესის მტკიცებულებად იქნეს გამოყენებული. სავარაუდოა,
რომ

შემოთავაზებული

პროექტი მსგავსი რაოდენობის

და ტიპის

მონაწილეებს

მოიზიდავს. ბაზრის ანალიზი უნდა ადასტურებდეს, რომ არსებული განსხვავებები
სამაგალითო პროექტსა და შემოთავაზებულ პროექტს შორის არ მოახდენს გავლენას
საბაზრო ინტერესზე.
თუ არ არსებობს სათანადო სამაგალითო პროექტი, მაშინ საბაზრო ინტერესი უნდა
შეფასდეს პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით ჩატარებული კონსულტაციების
საფუძველზე

ბაზარზე

არსებულ

პოტენციურ

მონაწილეებთან

და

საფინანსო

ინსტიტუტებთან (ადგილობრივი და საერთაშორისო, იმ შემთხვევაში, თუკი პროექტი
არის საკმარისად დიდი დაფინანსების საჭიროების მქონე, რათა ის მიმზიდველი იყოს
უცხოელი გამსესხებლებისთვის, ან პროექტები ისეთ სექტორში, სადაც უცხოელ
მონაწილეებს და კონტრაქტორებს ინტერესი გააჩნიათ). დანართში წარმოდგენილია
მითითებები საბაზრო მზადყოფნის კვლევის ჩასატარებლად.
ბაზარზე კონსულტაციების დროს, შეგროვდება და შეფასდება ინფორმაცია პოტენციური
ინვესტორების მხრიდან ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და პროექტის რისკების
შესახებ, მთავრობის მხარდაჭერის თუ გარანტიების შესახებ, მათ შორის, საფინანსო
ინსტიტუტების ხედვა პროექტის დაფინანსების სურვილის შესახებ და მათი მხრიდან
პროექტისათვის სესხის თუ გრანტის გამოყოფის შესახებ. აღნიშნული შესწავლის
პროცესში მიღებული მტკიცებულებები ასახავს, თუ რამდენად არის ბაზარზე ინტერესი
რაც უზრუნველყოფს კონკურენტულ შერჩევის პროცესს პროექტისთვის. თუკი ასეთი
მზადყოფნა არ არის, უნდა განვითარდეს სტრატეგია ბაზარზე პროექტის ინტერესის
გასაზრდელად.
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გავრცელებული შეცდომები ბაზრის ანალიზის დროს
ბაზარზე კონსულტაციები ძალიან ზედაპირულია და ხშირად არ სცდება

●

ბაზრის მცირე ინდიკატორებს პროექტში ინვესტირების ინტერესების
შესახებ;
კითხვების მომზადების ნაკლებობა და დეტალების სიმცირე (საწყისი

●

ინფორმაციის შეგროვებისთვის), რაც იწვევს შეგროვებული ინფორმაციის
დაბალ ღირებულებას;
ბაზრის

●

ხედვის

შესწავლის

ნაკლებობა

პროექტის

პოტენციურ

შემოსავლებზე და შემოთავაზებულ ბიზნეს მოდელზე;
ბაზრის სანდოობის შესწავლის ნაკლებობა უფლებამოსილი ორგანოს

●

შესაძლებლობაზე და სანდოობაზე და ბაზრის სურვილზე გააფორმოს
ხელშეკრულება უფლებამოსილ ორგანოსთან;
ბაზრის მხრიდან რისკების მოლოდინის და უმჯობესი რისკების განაწილების

●

შესწავლის ნაკლებობა.

11. შესყიდვის სტრატეგია
მას შემდეგ, რაც ჩამოყალიბდება ტექნიკური და ფინანსური შესაბამისობა, საბოლოო
ნაწილი არის პროექტის შესყიდვის რეკომენდებული სტრატეგიის განსაზღვრა. ამ მხრივ,
გასათვალისწინებელია კანონმდებლობა და რეგულაციები, კერძოდ, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

შესახებ

კანონი

და

კანონქვემდებარე

აქტი.

მოქმედი

კანონმდებლობის და წესების მიხედვით, შერჩევა შეიძლება განხორციელდეს: (1) ორეტაპიანი პროცედურით (წინასწარი კვალიფიკაციის შეფასება წინადადებების შეფასება
ხორციელდება ცალ-ცალკე) ან ერთ ეტაპიანი პროცედურა (როდესაც ტექნიკური და
ფინანსური

წინადადებების

შეფასება

ხორციელდება

ინტეგრირებულად)

და

(2)

დახურული ან ღია შერჩევის გზით (დახურული შერჩევა დაშვებულია მხოლოდ
ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პროექტებზე).
თუმცა, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე, უფრო მნიშვნელოვანია პროექტის
შერჩევის პარამეტრების განსაზღვრა. ზოგადად, პროექტის ფარგლებში მონაწილის
შერჩევა შესაძლოა ეფუძნებოდეს ტექნიკურ და ფინანსურ კრიტერიუმებს ან მხოლოდ
ფინანსურ კრიტერიუმს:
o

იმ შეთხვევაში, თუ წინადადებების შეფასება ხორციელდება ორივე - ტექნიკური
და ფინანსური კრიტერიუმების მიხედვით, თითოეულს მიენიჭება წონა, რათა
განისაზღვროს

კომბინირებული
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ქულა.

თუკი

შეფასების

ამგვარი

კრიტერიუმებია
წინადადების

გამოყენებული,

მაშინ

შეფასებისათვის

უნდა

ობიექტური

ჩამოყალიბდეს
მოდელი,

ტექნიკური

ისევე

როგორც

განაწილებული უნდა იყოს ტექნიკური და ფინანსური ქულები სათანადო
წილობრივი მონაწილეობით. ასეთი მოდელის გარეშე, შერჩევის პროცესი
კარგავს სანდოობას.
o

თუკი

წინადადებების

შეფასება

ხორციელდება

მხოლოდ

ფინანსური

კრიტერიუმის მიხედვით, წინადადებების შეფასება დაყოფილია ორ ეტაპად,
სადაც ტექნიკური წინადადების შეფასება ხორციელდება „აკმაყოფილებს/არ
აკმაყოფილებს“

პრინციპზე

დაყრდნობით

პროექტის

მინიმალური

სტანდარტებისა და სპეციფიკაციების მიხედვით და მხოლოდ ის წინადადებები
ექვემდებარება ფინანსურ შეფასებას, რომლებიც გადალახავს ტექნიკური
შეფასების ეტაპს. გამარჯვებული მონაწილე შეირჩევა საუკეთესო ფინანსური
წინადადების

საფუძველზე

იმ

მონაწილის

მიერ,

რომელმაც

გადალახა

ტექნიკური შეფასება.
შერჩევის სტრატეგიის ჩამოყალიბებისათვის უნდა განხორციელდეს გარემოებების
გათვალისწინება სიფრთხილით და ის უნდა იყოს ფორმულირებული პროექტის
მიზნების

გათვალისწინებით

და

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

პრინციპების

გათვალისწინებით. მაგალითად, შეჯერებული შესარჩევი პარამეტრები გამოიყენება იმ
შემთხვევაში, თუკი ინოვაცია არის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მიღწევის ერთერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ასეთი მიდგომა შეიძლება უფრო ხშირად იყოს
გამოყენებული ისეთი ახალი ინფრასტრუქტურის შემქმნელი პროექტებისთვის, სადაც
საპროექტო ტერიტორიაზე არ არის სხვა კონსტრუქციები.
მეორე მხრივ, მეორე ვარიანტის გამოყენება უფლებამოსილ ორგანოს აძლევს შერჩევის
კრიტერიუმის უფრო მარტივად ჩამოყალიბების საშუალებას. იმავდროულად, იმის გამო,
რომ მეორე ვარიანტი დაფუძნებულია მხოლოდ ფინანსურ კრიტერიუმზე, უფრო მეტი
თავისუფლება არსებობს ფინანსური კრიტერიუმის ჩამოყალიბებისათვის. ამ ვარიანტის
გამოყენება უფრო მეტად რეკომენდებულია არსებული ინფრასტუქტურის მქონე
პროექტებისათვის, რომელსაც ახლავს გარკვეული ტექნიკური შეზღუდვები პროექტის
განსახორციელებლად, სადაც უფლებამოსილ ორგანოს არ გააჩნია გამოცდილება და
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების შესაძლებლობები.
12. დასკვნები
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევით უნდა გაკეთდეს დასკვნა, თუ რამდენად:
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(i) აქვს უფლებამოსილ ორგანოს შესაძლებლობა განახორციელოს პროექტი საჯარო და
კერძო თანამშრომლობით. წარმოდგენილი მტკიცებულებები უნდა მოიცავდეს,
მათ შორის:
ა. წარსულში მსგავსი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
შერჩევის გამოცდილება;
ბ. პროექტის მართვის ჯგუფის ცოდნა და გამოცდილება; და
გ. ქმედებები ან ნაკისრი ვალდებულება ტექნიკური შესაძლებლობების
გაძლიერებისათვის გარე ექსპერტებისა და კონსულტანტების მეშვეობით.
(ii) პროექტის

სერვისები

სპეციფიკაციების

შეიძლება

სახით,

განისაზღვროს

რომელიც

შეიძლება

სტაბილური
აისახოს

შედეგების

გრძელვადიან

ხელშეკრულებაში. კერძოდ:
ა. შესაძლებელია სერვისების აღწერა ნათლად, ობიექტურ შედეგებზე და
შედეგზე დაფუძნებული პირობებით (არა საქმიანობის მიხედვით);
ბ. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შედეგები და მოთხოვნილი
სერვისის ხარისხი შეიძლება ნათლად განისაზღვროს იმგვარად, რომ
შესაძლებელი იყოს მათი ობიექტურად გაზომვა და შეფასება;
გ. შედეგობრივი სპეციფიკაციები სტაბილურია დროთა განმავლობაში, ანუ,
მცირე ალბათობაა, რომ საჭირო იქნება დიდი ცვლილებების შეტანა
სერვისის საჭიროებებში (ტექნოლოგიების ან გარემოებების ცვლილებების
გამო), რაც მოითხოვს ხელშეკრულების ცვლილება;
დ. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება შეუსაბამოდ არ
კვეთს უფლებამოსილი ორგანოს სხვა აქტივობებს;
ე. ხელშეკრულების პირობები კერძო პარტნიორის მიერ მიწოდებული
სერვისის

ხარისხის

და

რაოდენობის

მხრივ

სათანადო

საოპერაციო

მოქნილობას ანიჭებს საჯარო პარტნიორს სამომავლო საჭიროებებზე
საპასუხოდ;
ვ.

ნებისმიერი

გადაკვეთა

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებულ

მომსახურებასა და სხვა პროექტის ფარგლებში არსებულ მომსახურებას
შორის, ადვილად სამართავია; და
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ზ. თუკი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოწესრიგება საჭიროებს
საჯარო სექტორიდან თანამშრომლების გადინებას კერძო პარტნიორში, ეს
შესაძლებელი

იქნება

განხორციელდეს

დიდი

პრობლემების

ან

გართულებების გარეშე.
(iii) კერძო სექტორი დაინტერესებულია მონაწილეობა მიიღოს შერჩევის პროცესში და
გააჩნია

ტექნიკური

განსახორციელებლად.

და

ფინანსური

აღნიშნულის

შესაძლებლობები

მტკიცებულების

სახით,

პროექტის
მათ

შორის,

შესაძლოა წარდგენილ იქნეს: (1) ბაზრის ანალიზის და ბაზრის მზადყოფნის
შედეგები (იხ. ზემოთ); და (2) მსგავსი პროექტების გამოცდილება საქართველოში
ან სხვა ქვეყანაში, რომელსაც გააჩნია მსგავსი ფიზიკური და სოციო-ეკონომიკური
გარემოებები.
(iv) არ

არსებობს

პოლიტიკური

განსახორციელებლად
აღნიშნულისათვის

ან

საჯარო

საჭირო

მარეგულირებელი
და

კერძო

მტკიცებულება

ბარიერები

პროექტის

თანამშრომლობის

შესაძლოა

მითითებულ

გზით.
იქნეს

სამართლებრივი ანალიზის ნაწილში (იხ. ზემოთ);
(v) პროექტს არ გააჩნია დიდი რისკები (ანუ რისკები, რომელსაც აქვს დიდი
ზეგავლენა ხარჯებსა და სარგებელზე), რომელთა დაზღვევა შეუძლებელია და
არის როგორც მთავრობის, ასევე, კერძო სექტორის კონტროლს მიღმა. თუკი ასეთი
რისკები დადგება, მისი შედეგები სავარაუდოა მთავრობისთვის. თუმცა, ეს
შესაძლოა არ იყოს საკმარისი პროექტის დაფინანსებადობისთვის. ამის მიზეზია,
რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა იღებს სრულ რისკებს, ეს შესაძლოა კვლავ
დიდად ხარჯიანი იყოს კონტრაქტორისათვის სარისკო მოვლენის დადგომის
შემთხვევაში (მაგალითად, ხარჯები რომელთა დადასტურება ვერ ხდება და
შესაბამისად, ვერ ხერხდება მათი წარდგენა უფლებამოსილი ორგანოსათვის
კომპენსაციის მიზნით); და
(vi) პროექტის განხორციელება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მეშვეობით
მისაღებია, ან ალტერნატივის სახით, პროექტის განხორციელება საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის მეშვეობით მისაღებია იმ დაშვებით, რომ საჭიროა პროექტის
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შინაარსის

და

სტრუქტურის

ან/და

შემოთავაზებული

მოწესრიგების

ოპტიმიზაცია.

5 შეფასების კრიტერიუმები
როგორ მანამდე აღინიშნა, ვიდრე პროექტი წარედგინება საქართველოს მთავრობას
საბოლოოდ

დასამტკიცებლად,

სამინისტროს

მიერ.

შეფასების

საჭიროა
შემდეგ

მისი

შეფასება

(ფინანსთა

საქართველოს

სამინისტროს

ფინანსთა

ჩართულობით,

განსაკუთრებით რისკების შეფასებაზე და მთავრობის მხარდაჭერის მოთხოვნების
შეფასებაზე), უფლებამოსილი ორგანო წარუდგენს საქართველოს მთავრობას შემდეგ
დოკუმენტებს:
1) ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შეფასების ანგარიში (დანართი I: ტექნიკურეკონომიკური კვლევის შეფასების ანგარიშის ნიმუში) და
2) მთავრობის

მხარდაჭერის

შეფასების

ანგარიში

(დანართი

II:

მთავრობის

მხარდაჭერის შეფასების ანგარიშის ნიმუში).
წარდგენა მიზნად ისახავს პროექტის საბოლოო მოწონებას საქართველოს მთავრობის
მიერ. განხილვის მიზნებისთვის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ,
საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრომ

და

საქართველოს

მთავრობამ

შესაძლოა

გამოიყენონ PPP შეფასების სახელმძღვანელო (დანართი VI), რისკების განაწილების
განზოგადებული

მატრიცა

(დანართი

VII),

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

სახელმძღვანელო (დანართი VIII), როგორც სახელმძღვანელო დოკუმენტები.
უფრო კონკრეტულად განხილვის შედეგად უნდა დადასტურდეს, რომ შემდეგი
კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია:
1. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისრულე;
2. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისწორე და სანდოობა;
3. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესაბამისობა.
1. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისრულე
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ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა სლ მცირე შედგება შემდეგი ნაწილებისგან, თუ არ არის
დასაბუთება რომელიმე მათგანის გამოტოვებისთვის:
N

ტექნიკურ-ეკონომიკური

მოიცავს

კვლევის ნაწილი

(კი/არა)

სტრატეგიული საჭიროებების

1

კვლევა
ა

პროექტის დასაბუთება

ბ

სტრატეგიული და პოლიტიკის
კონტექსტი

გ

მოთხოვნის ანალიზი
ტექნიკური შესაბამისობა

2
ა

ტექნიკური მოთხოვნები

ბ

სამაგალითო პროექტი

გ

ტერიტორიის შეფასება

დ

ტექნიკური რისკები

ე

სავარაუდო ხარჯები

3

ეკონომიკური შესაბამისობა

4

კომერციული შესაბამისობა
ა

დაფინანსებადობა

ბ

ფინანსური შესაბამისობა
ფისკალური შესაბამისობა

5
ა

პირდაპირი ვალდებულებები

ბ

გაუთვალისწინებელი
ვალდებულებები
გარემოზე ზემოქმედების და

6

სოციალური ზეგავლენის შეფასება
ა

გარემოსდაცვითი შეფასება

ბ

სოციალური ანალიზი

გ

მიწის გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმა

7

სამართლებრივი კვლევა

8

რისკების ანალიზი

9

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი
ა

შემოთავაზებული საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის
სტრუქტურა
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შენიშვნა

ბ

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი

10

ბაზრის შეფასება

11

შესყიდვის სტრატეგია

12

დასკვნები

2. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისწორე და სანდოობა
თითოეული ნაწილისათვის დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
●

დაშვებები და კალკულაციის მეთოდები სათანადოდ უნდა შეინახოს და
დასაბუთდეს.

●

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სხვადასხვა ნაწილი უნდა შეესაბამებოდეს
ერთმანეთს

(გამოიყენება

ერთი

და

იგივე

დაშვება;

სავარაუდო

ხარჯები

ტექნიკური ანალიზის დროს უნდა აისახოს ხარჯის კატეგორიებად ეკონომიკური
და ფინანსური ანალიზის ნაწილში; განახლებები უნდა განხორციელდეს მთელ
დოკუმენტში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისობა).
●

გამოყენებულ უნდა იქნეს ყველაზე ახალი მონაცემები (როდესაც განახლებული
მონაცემი

მნიშვნელოვან

ზეგავლენას

ახდენს

შედეგებზე,

კვლევა

უნდა

განახლდეს იმგვარად, რომ შენარჩუნებული იყოს შიდა შესაბამისობა).
●

თუკი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა განხორციელდა ზემოთ აღნიშნული
კრიტერიუმების

მიხედვით,

შემფასებელმა

ან

გადაწყვეტილება

მიმღებმა,

გარკვეულ დონეზე და თუნდაც არ იყოს ამ სექტორის ექსპერტი, უნდა შეაფასოს
კვლევის ხარისხის სანდოობა. კერძოდ, შესაძლებელია მან დაადასტუროს თუ
რამდენად:
o

სათანადო კვლევის მეთოდი იქნა გამოყენებული;

o

ეყრდნობა კვლევა რელევანტურ ინფორმაციას, ანუ გამომდინარეობს თუ
არა ის პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით კვლევიდან ან სათანადო
სამაგალითო პროექტიდან;

o

გათვალისწინებულ იქნა ყველა გონივრული, შესაბამისი საპროექტო
ალტერნატივები;

o

შესწავლილ იქნა ყველა შესაბამისი ზეგავლენა, ხარჯი და სარგებელი; და

o

ყველა დაშვება არის განახლებული, გონივრული და რეალისტური.
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თუმცა, ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ შეუძლებელია ყველა დაშვების და
კვლევის

მეთოდის

დადასტურება,

თუკი

შემფასებელი

არ

არის

სექტორის

ან

კონკრეტული დისციპლინის ექსპერტი. როდესაც არსებობს ეჭვები კვლევის მთლიან ან
გარკვეულ

ნაწილზე,

საჭიროა

დამატებითი

მოსაზრების

მიღება

სექტორი

ან

დისციპლინის ექსპერტისგან.
3. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესაბამისობა
ტექნიკურ-ეკონომიკურმა

კვლევამ

უნდა

წარმოადგინოს

შემდეგ

მოთხოვნებთან

შესაბამისობის გადაუჭარბებელი დასკვნა:
1. ტექნიკური მოთხოვნები აღწერილია, ინფრასტრუქტურის პროექტირების და
სერვისის სპეციფიკაციების კუთხით, რაც შესაძლებლობას იძლევა სწორად იქნეს
ნავარაუდევი კაპიტალი და საოპერაციო ხარჯები.
2. სათანადო ტექნიკური რისკები, მათ შორის, გეოლოგიური რისკები, ნათლად
იდენტიფიცირებული და დეტალურად გაანალიზებულია.
3. პროექტი ტექნიკურად შესაბამისია, ითვალისწინებს ტექნოლოგიურ დაშვებებს
და პროექტის ტექნიკურ მოთხოვნებთან დაკავშირებულ რისკებს.
4. ფინანსური მოდელი ფუნქციურია, მოიცავს სენსიტიურობის ანალიზს მთავარ
ტექნიკურ და ფინანსურ დაშვებებზე.
5. საბაზისო

ნაწილი

აღწერილია

ფინანსურ

მოდელში

და

კაპიტალისთვის

თავისუფალი ფულადი სახსრების მოძრაობა ნათლად გათვლილია.
6. პროექტი კომერციულად შეესაბამება პროექტის ფინანსურ კრიტერიუმებს და
კაპიტალის ფულად სახსრების მოძრაობას.
7. პროექტის წინასწარი სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია რისკების განაწილებისა და
გადახდის მექანიზმების მითითებით.
8. პროექტი

წარედგინა

ბაზრის

შესაბამის

მონაწილეებს

სტრუქტურული

შესაბამისობის კვლევისთვის და ყველა პრობლემური იდენტიფიცირებული
საკითხი განხილულია.
9. განახლებული

ფინანსური

ხარჯთსარგებლიანობის

მონაცემები

ანალიზში

და

საზოგადოებისათვის დადებით წმინდა სარგებელს.
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გათვალისწინებულია

პროექტი

ითვალისწინებს

10. მთავრობის

მიერ

წარმოსადგენი

ფინანსური

მხარდაჭერა

მიიჩნევა

ხელმისაწვდომად (საბიუჯეტო პროპორციებისა და საჯარო ფინანსების მართვის
თვალსაზრისით).
11. პროექტის ზეგავლენა მთავრობის საბალანსო მონაცემებზე მისაღებია.
12. არ არის იდენტიფიცირებული გარემოსდაცვითი რისკები ან/და ასეთი რისკები
სათანადოდ განხილულია.
13. საბოლოო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება მიღებულია ან მიღების პროცესი
მკაფიოდ განსაზღვრულია.
14. პროექტის

სოციალური

ზეგავლენა

შეფასებულია

და

ჩამოყალიბებულია

შემარბილებელი სტრატეგიები, რომელიც განფასებულია.
15. დეტალური

სამართლებრივი

იდენტიფიცირებულია

სათანადო

პროექტთან

გულისხმიერების

დაკავშირებული

ყველა

შედეგად

სამართლებრივი

საკითხი და მოთხოვნა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
16. ხარისხის ფასთან თანაფარდობის ანალიზი, შეძლებისდაგვარად, ითვალისწინებს,
რომ პროექტის შესყიდვა ეფექტიანი იქნება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
გზით.
17. პროექტის შესყიდვის საბოლოო დადასტურებამდე ყველა მარეგულირებელი
ნორმა შესწავლილი და გათვალისწინებულია მოსამზადებელ ეტაპზე.
18. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შემდეგი ეტაპებისათვის ყოველმხრივი გეგმა
მომზადებულია, მათ შორის, შერჩევის მეთოდი.
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დანართი

I:

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევის

შეფასების ანგარიშის ნიმუში
პროექტი

პროექტის დასახელება

განხილვა

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შეფასების ანგარიში

1.

განხილვის დასკვნის შეჯამება
შესწავლის შედეგების მოკლე აღწერა, სადაც მითითებული იქნება (1) ტექნიკურეკონომიკურ კვლევაში არსებული ნაკლოვანებები (არსებობის შემთხვევაში) და (2)
ცვლილებები, რომელიც საჭიროა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მისაყვანად მოთხოვნილ
სტანდარტებთან, რათა შესაძლებელი იყოს მისი გამოყენება:

2.

●

დაფინანსების სქემაზე გადაწყვეტილების მისაღებად;

●

მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადისთვის;

●

შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად გადაწყვეტილების მისაღებად.

ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და საჯარო პარტნიორის შესახებ
პროექტი

პროექტის დასახელება

ტექნიკური-

თარიღი,

ეკონომიკური

წარედგინა საქართველოს მთავრობას

კვლევის

როდესაც

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევა

წარდგენის

თარიღი
საჯარო პარტნიორი

საჯარო პარტნიორის დასახელება

საკონტაქტო პირი

საჯარო პარტნიორის საკონტაქტო პირის სახელი და
თანამდებობა

(იდეალურ

ვარიანტში,

უნდა

იყოს

პროექტის მენეჯერი)
მისამართი

საჯარო პარტნიორის მისამართი

ტელეფონის ნომერი

საჯარო პარტნიორის საკონტაქტო პირის ტელეფონის
ნომერი

ელ.ფოსტის

საჯარო პარტნიორის საკონტაქტო პირის ელ.ფოსტის
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მისამართი

3.

მისამართი

ტექნიკური-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტაცია
ჩამოთვლილი უნდა იყოს დოკუმენტები და ფაილები (დანართები), რომელიც წარდგენილია

N

დოკუმენტის
დასახელება

ან

ფაილის მისათითებ
ელი

დოკუმენტ

დოკუმენტი

ის თარიღი

ს ფორმა

ნომერი

(ნაბეჭდი,

(არსებობის

ელექტრონუ

შემთხვევაში

ლი)

)
1
2
3
…
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4.

სისრულის შემოწმება
N

ტექნიკურ-ეკონომიკური

წარმოდგ

კვლევის ნაწილი

ენილია
(კი/არა)

სტრატეგიული საჭიროებების

1

კვლევა
ა

პროექტის დასაბუთება

ბ

სტრატეგიული და პოლიტიკის
კონტექსტი

გ

მოთხოვნის ანალიზი
ტექნიკური შესაბამისობა

2
ა

ტექნიკური მოთხოვნები

ბ

სამაგალითო პროექტი

გ

ტერიტორიის შეფასება

დ

ტექნიკური რისკები

ე

სავარაუდო ხარჯები

3

ეკონომიკური შესაბამისობა

4

კომერციული შესაბამისობა
ა

დაფინანსებადობა

ბ

ფინანსური შესაბამისობა
ფისკალური შესაბამისობა

5
ა

პირდაპირი ვალდებულებები

ბ

პირობითი ვალდებულებები
გარემოზე ზემოქმედების და

6

სოციალური ზეგავლენის შეფასება
ა

გარემოსდაცვითი შეფასება

ბ

სოციალური ანალიზი

გ

მიწის გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმა

7

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

8

რისკების ანალიზი

9

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი
ა

შემოთავაზებული საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის
სტრუქტურა

ბ

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი
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შენიშვნა

5

10

ბაზრის შეფასება

11

შესყიდვის სტრატეგია

12

დასკვნები

შესწავლის შედეგები
შესწავლის შედეგები. ქვემოთ არსებული ცხრილის ნაცვლად, შესწავლის შედეგები
შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს ანგარიშის დანართის სახით. აქ შესაძლებელია
მოცემული იყოს შედეგები კვლევის თითოეული ნაწილისათვის:
●

გამოტოვებული დოკუმენტები;

●

ხარვეზები ანალიზში (დათვლის შეცდომები, კვლევის არასათანადო მეთოდის
გამოყენება, პროექტისათვის სპეციფიკური მონაცემების ნაკლებობა და სხვა);

●

ცვლილებები,

რომელიც

საჭიროა

კვლევისადმი

შესასრულებლად;
ტექნიკურ-ეკონომიკური

N

შესწავლის შედეგები

კვლევის ნაწილი
სტრატეგიული საჭიროებების

1

კვლევა
ა

პროექტის დასაბუთება

ბ

სტრატეგიული და პოლიტიკის
კონტექსტი

გ

მოთხოვნის ანალიზი
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წაყენებული

მოთხოვნების

ტექნიკური შესაბამისობა

2
ა

ტექნიკური მოთხოვნები

ბ

სამაგალითო პროექტი

გ

ტერიტორიის შეფასება

დ

ტექნიკური რისკები

ე

სავარაუდო ხარჯები

3

ეკონომიკური შესაბამისობა

4

კომერციული შესაბამისობა
ა

დაფინანსებადობა

ბ

ფინანსური შესაბამისობა
ფისკალური შესაბამისობა

5
ა

პირდაპირი ვალდებულებები

ბ

პირობითი ვალდებულებები
გარემოზე ზემოქმედების და

6

სოციალური ზეგავლენის შეფასება
ა

გარემოსდაცვითი შეფასება

ბ

სოციალური ანალიზი

გ

მიწის გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმა

7

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

8

რისკების ანალიზი

9

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი
ა

შემოთავაზებული საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის
სტრუქტურა

ბ

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი

10

ბაზრის შეფასება

11

შესყიდვის სტრატეგია

12

დასკვნები
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დანართი II: მთავრობის მხარდაჭერის შეფასების
ანგარიშის ნიმუში
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პროექტი
1

პროექტის დასახელება

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესწავლის დასკვნის შეჯამება
სიმარტივისათვის, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესწავლის შეჯამებული დასკვნა
ამ ნაწილშია წარმოდგენილი.

2

მთავრობის მხარდაჭერის პაკეტის აღწერა
მთავრობის

მხარდაჭერის

შემოთავაზებული

ინსტრუმენტების

აღწერა, რომელიც

მოიცავს:
-

ინსტრუმენტის ტიპს (სუბსიდია/დანაკლისის შევსების დაფინანსება, გარანტია,
დაფინანსება, ფისკალური წახალისებები, ხელმისაწვდომობის ან შედეგების
საფასური);

-

ღირებულება;

-

პირობები (საფასურები, პროცენტი, ჩარიცხვის პირობები და ა.შ.).

აღწერა ეფუძნება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევიდან ინფორმაციას.

3

მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროების შეფასება
მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროების შეფასება და მთავრობის მხარდაჭერის პაკეტის
შესაბამისობა.
შეფასება მოიცავს:

-

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

ფინანსური

სირთულეების

იდენტიფიცირებას, რომელიც განაპირობებს მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროებას
(დაფინანსების საკითხები, ფულადი ნაკადების მოძრაობა, სპეციფიკური რისკები
და ზოგადი რისკები);
-

მთავრობის შემოთავაზებული მხარდაჭერის პაკეტის ეფექტიანობის შეფასებას
ფინანსური სირთულეების აღმოფხვრის ან შერბილების კუთხით და პროექტის
დაფინანსებადობის გაუმჯობესებისათვის;

-

დასკვნას მთავრობის შემოთავაზებული მხარდაჭერის პაკეტის საჭიროებასა და

შესაბამისობაზე.
-

თუკი

შესაძლებელია,

მთავრობის

გაუმჯობესების წინადადებებს.
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შემოთავაზებული

მხარდაჭერის

პაკეტის

შეფასება ეფუძნება ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას და მთავრობის მხარდაჭერის
სახელმძღვანელო დოკუმენტებს.

69

დანართი

მთავრობის

III:

მხარდაჭერის

შესაბამისობის სახელმძღვანელო
ა. რა არის მთავრობის მხარდაჭერა?
1.

არსებობს კონცეპტუალური განსხვავება მთავრობის პასუხისმგებლობასა და

მხარდაჭერას შორის. მთავრობის პასუხისმგებლობა მოიცავს ყველა ვალდებულებას
(ფინანსური და სხვა სახის), რომელიც გაწერილია პროექტის ფარგლებში. ტერმინი
„მთავრობის მხარდაჭერა“ არის უფრო ვიწრო ცნება. ის მოიცავს მხოლოდ მთავრობის
მონაწილეობას პროექტში (ფინანსური და სხვა სახის), რომელიც აღემატება მთავრობის
ჩვეულებრივ ვალდებულებებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებში.
2.

რისკების ოპტიმალური განაწილების პრინციპის მიხედვით, ზოგიერთი რისკი

შეიძლება მთავრობამ საკუთარ თავზე აიღოს, რადგან მას რისკების მართვის უკეთესი
შესაძლებლობა
მაგალითია:

აქვს

ვიდრე

მიწების

კერძო

სექტორს.

გამოსყიდვის

აღნიშნული

გაჭიანურება

ან

რისკების

ხარჯების

ზოგიერთი

გადაჭარბება,

მარეგულირებელ ან საგადასახადო კანონმდებლობაში დისკრიმინაციული ცვლილებები,
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

ვადამდე

შეწყვეტა.

ამ

შემთხვევებში, ლოგიკურია, რომ საჯარო პარტნიორს დაეკისრება კომპენსაციის გადახდა
კერძო

პარტნიორისათვის.

ამგვარი

ხარჯები

არის

მთავრობის

ჩვეულებრივი

ვალდებულებები საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებში.
3.

ზოგიერთ პროექტში, პროექტის ინფრასტრუქტურა და სერვისები გამოიყენება

მთავრობის მიერ. კერძო პარტნიორი აფინანსებს, აპროექტებს, აშენებს და ახორციელებს
ინფრასტრუქტურის

მოვლა-პატრონობას.

საჯარო

პარტნიორი

სანაცვლოდ

იხდის

მომსახურების ყოველწლიურ საფასურს ან ხელმისაწვდომობის საფასურს. საფასურის
გადახდა წარმოადგენს მიღებული სერვისის ანაზღაურებას, შესაბამისად, ის არის
მთავრობის

ჩვეულებრივი

ვალდებულება

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტში.
4.

ფისკალური რისკების მართვის მიზნებისათვის, მნიშვნელობა არ აქვს მთავრობის

მონაწილეობა არის ჩვეულებრივი ვალდებულება თუ არა. მთავრობის ყველა სახის
ვალდებულება

გათვალისწინებული

უნდა

იყოს

პროექტის

ფისკალური

ხელმისაწვდომობის და მდგრადობის შესაფასებლად. უფრო მეტიც, განსხვავება
მთავრობის
ყოველთვის

პასუხისმგებლობასა
მკაფიო.

და

მაგალითად,

მთავრობის
საგზაო
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მხარდაჭერას

პროექტისათვის,

შორის
სადაც

არ

არის

მთავრობა

გადაწყვეტს, რომ არ დააწესოს

გზით სარგებლობის საფასური, რათა ის უფრო

ხელმისაწვდომი იყოს დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისათვის. სანაცვლოდ, მთავრობა
უხდის

ხელმისაწვდომობის

საფასურს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კონტრაქტორს, რომელმაც დააფინანსა და ააშენა გზა და ახორციელებს მოვლაპატრონობას. ასეთი საფასურის გადახდა არის მთავრობის ჩვეულებრივი ვალდებულება
(საჯარო პარტნიორის მიერ შესყიდული სერვისის ღირებულება), ან წარმოადგენს
მთავრობის მხარდაჭერის ფორმას.
5.

წინამდებარე

დანართი

ძირითადად

შეეხება

შემოსავალზე

დაფუძნებულ

პროექტებს. თუმცა, სადაც საჭიროა, ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებულ პროექტებზე
გაკეთდება მითითება (შედარდება შესაძლო განსხვავებები).
ბ. რა არის მთავრობის მხარდაჭერის ძირითადი ინსტრუმენტები?
6.

მთავრობის

მხარდაჭერის

ინსტრუმენტები

შეიძლება

დახარისხდეს

მათი

ფისკალური გავლენის დონის მიხედვით. ფისკალური გავლენა არის ნებისმიერი
გავლენა მიმდინარე და სამომავლო შემოსავლებზე, ხარჯებსა და მთავრობის ფინანსურ
პოზიციაზე.

ფისკალური

ღირებულებაზე.
მოსალოდნელი
გამოყენებით

გავლენის

მხარდაჭერის
გავლენა

დონე

დამოუკიდებულია

ნომინალური

შეფასდება,

დაშვებაზე

(კონკრეტული აშკარა და პირობითი

ალბათობით გათვალისწინება) და გადახდების

ოდენობის

მის

მოსალოდნელ

განსაზღვრისთვის,

დაფუძნებული

ინსტრუმენტის

შემთხვევების დიდი ან მცირე

გეგმა-გრაფიკის მიხედვით (ვადამდე

ათვისების მიმდინარე ღირებულება უფრო მაღალია, ვიდრე მომავალში ათვისების
შემთხვევაში).
7.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ხუთი კატეგორიის ინსტრუმენტი.

მოცემული ინსტრუმენტები დაჯგუფებულია შესაძლო ფისკალური გავლენის მიხედვით
მცირედან დიდ ზეგავლენამდე (1-დან 5-მდე).
(1) დამატებითი დაფინანსების საშუალებები;
(2) გარანტიები;
(3) საგადასახადო შეღავათების ინსტრუმენტები;
(4) დანაკლისის შესავსები დაფინანსება (VGF);
(5) მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაფუძნებული გადახდა.

სქემა: როგორ ფასდება მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტები მოსალოდნელი ფისკალური გავლენის
მიხედვით?
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და მ ა ტე ბ ი თ
ი
და ფი ნ ა ნ ს ე
ბის

ს ა გ ა და ს ა ხ
ა დო
შ ე ღ ა ვ ა თე ბ
ი

გ ა რა ნ ტი ე
ბი

ა რ ა რი ს
პ ი რდა პ ი რი
ფი ს კ ა ლური
რი ს კ ი

8.

მ ი ზნ ობ რი ვ
მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლზე
და ფუძ ნ ე ბ ული
გ ა და ხ და

VGF

მ ნ ი შ ვ ნ ე ლოვ
ა ნ ი და
ა შ კ ა რა
ფი ს კ ა ლური
რი ს კ ი

როგ ორ ფა ს დე ბ ა
მ თა ვ რობ ი ს
მ ხ ა რდა ჭ ე რი ს
ი ნ ს ტრუმ ე ნ ტი ს
პ ი რდა პ ი რი
რი ს კ ი ?

აღსანიშნავია, რომ შეფასების სქემა პირობითია. ის სრულია მხოლოდ სხვადასხვა

ინსტრუმენტის

ნომინალური

ღირებულების

დროს.

ინსტრუმენტის

შედარებითი

ეფექტიანობა არის ასევე მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი გარემოება. ყველაზე
ეფექტიანი ინსტრუმენტის შერჩევა (ანუ რა მოცულობისს ნომინალური ღირებულება
უნდა

დაფიქსირდეს

მიზნობრივი

მხარდაჭერის

მისაღებად)

განხილული

იქნება

წინამდებარე დანართში.

გ. დამატებითი დაფინანსების საშუალებები
9.

მთავრობას

შეუძლია

პროექტის

მხარდაჭერა

სამთავრობო

ინსტიტუტების

დაფინანსების საშუალებების გამოყენების გზით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას კერძო
დაფინანსების სტრუქტურა. დამატებითი დაფინანსების წყაროს მიხედვით, არსებობს
ორი კატეგორია:
●

ფინანსური

სტრუქტურის

შემოთავაზებულია

„საგარეო“

მრავალმხრივი

უზრუნველყოფა,
ან

ორმხრივი

რომელიც
საფინანსო

პარტნიორისგან, როგორიცაა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC),
აზიის განვითარების ბანკი (ADB), ჰოლანდიის განვითარების ბანკი (FMO),
Proparco

და

სხვა.

ისინი

სხვა

სესხებთან

ერთად

გამოყოფენ

სუბორდინირებულ სესხებს, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ზარალის
პირველი „ბუფერი“და შესაბამისად, პროექტს უფრო დაფინანსებადს ხდიან
ძირითადი

სესხის

გამცემებისათვის

(კომერციული

ბანკები

და

ინსტიტუციური ინვესტორები). ეს ინსტრუმენტი ხასიათდება, როგორც
„საგარეო უზრუნველყოფა“, რამდენადაც ისინი საქართველოს მთავრობის
გარეთ

მყოფ

ინსტიტუციებს

წარმოადგენენ.

თუკი

აღნიშნული

დამატებითი სესხის გარანტირება არ ხდება მთავრობის მიერ, მას არ აქვს
ფისკალური გავლენა.6

6

სულ მცირე არაპირდაპირ. არაპირდაპირი ზეგავლენა არსებობს, რადგან საგარეო დაფინანსების წყაროები

შეზღუდულია. თუკი მათი გამოყენება ხდება რომელიმე კონკრეტული პროექტისათვის, ის აღარ არის ხელმისაწვდომი
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●

ფინანსური

სტრუქტურის

უზრუნველყოფის

მსგავსი,

„შიდა“

უზრუნველყოფა

არის

მაგრამ

შემოთავაზებულია

„საგარეო“

ადგილობრივი

სამთავრობო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. ფისკალური გავლენა
დამოკიდებულია

დაფინანსების

პირობებზე

(კერძოდ,

საბაზრო

ღირებულებაზე დაბალისაპროცენტო განაკვეთის სარგებლით, საშეღავათო
პერიოდით, რომელიც საბაზრო პრაქტიკაზე უფრო სარგებლიანია), ისევე,
როგორც კონტრაქტორის მხრიდან დარღვევის ალბათობაზე.
10.

როდესაც შემოთავაზებულია ფინანსების ან ფულადი სახსრების პრობლემის

გადაჭრის გზა, ეს ზრდის პროექტის ფინანსური სტრუქტურის კომპლექსურობას.
მთავრობის

დამფინანსებლების

საჭიროებები

უნდა

მოერგოს

კომერციული

გამსესხებლების დაფინანსების პაკეტს. განსაკუთრებით, სუბორდინირებული სესხების
გამოყოფის დროს წარმოიშობაშიდა-საკრედიტო რისკები, რომელიც უნდა გადაიჭრას
ფინანსური დახურვის მიღწევამდე.
დ. გარანტიები
11.

მთავრობას შეუძლია თავის თავზე აიღოს პროექტიდან გამომდინარე რისკები,

საჯარო პარტნიორსა და კერძო პარტნიორს შორის გაფორმებული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულებით ან დამოუკიდებელი საგარანტიო ხელშეკრულებით
საპროექტო კომპანიასთან და მათ მეწილეებსა და გამსესხებლებთან. ისეთი რისკების
აღებით, რომელიც კერძო პარტნიორის მიერ რთულად სამართავია ან დასაზღვევია,
მთავრობა

ზრდის

პროექტის

ფინანსურ

სიცოცხლისუნარიანობასა

და

დაფინანსებადობას. ქვემოთ მოცემული ცხრილი არის რისკების მიმოხილვა, რომელიც,
როგორც წესი ან ხშირად მთავრობის მიერ არის აღებული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულებით.
ცხრილი: მთავრობის რისკები საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში
რისკი

აღწერა

ლიცენზიები,

ზიანის დაფარვა ლიცენზიის, ნებართვის ან სხვა თანხმობის გაცემის გაჭიანურების

ნებართვები და

გამო (გაჭიანურება, რომელსაც უარყოფითი ზეგავლენა აქვს მშენებლობის ხარჯზე,

სხვა

საფასურების დაფინანსებაზე და შემოსავლის გენერირების დაწყებაზე).

თანხმობები
ფინანსური

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის მხრიდან ქმედებით/უმოქმედობით

დახურვის

ფინანსური დახურვის გაჭიანურების გამო (მიწის გამოსყიდვის და

გაჭიანურება/ჩავ

ლიცენზიის/ნებართვის/თანხმობის მიღმა).

სხვა პროექტისათვის. ეს უკანასკნელი შემდეგ გამოიყენებს შიდა დამატებით დაფინანსებას, რომელსაც ექნება
ფისკალური გავლენა.
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არდნა
კანონმდებლობა

ზიანის დაფარვა კანონმდებლობის/რეგულაციების ცვლილებით გამოწვეული

ში/რეგულაციებშ

გავლენისათვის, რაც უარყოფითად აისახება პროექტზე (მაგ., საგადასახადო

ი ცვლილება

კანონმდებლობა, სატარიფო რეგულაციები, პროექტის ტექნიკური სპეციფიკაციები
და ისეთი ცვლილებები, რომელიც იწვევს ცვლილებებს ხარჯებში).

ხელშეკრულები

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის ქმედებით/უმოქმედობით ხელშეკრულების

ს დარღვევა

დარღვევისათვის ან ხელშეკრულების ცალმხრივად შეცვლისათვის.

ქსელთან

ზიანის დაფარვა არსებული ან სამომავლო ქსელთან ინტეგრაციის პირობების

ინტეგრაცია

დარღვევის (ან არაადეკვატურობის) გამო.

კონკურენტი

ზიანის დაფარვა მსგავსი ინფრასტრუქტურის აშენების გამო, რომელიც

ინფრასტრუქტუ

კონკურენციას უწევს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისების

რის რისკი

მიწოდებას.

შემოსავლის

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის ვალდებულების გამო ხელშეკრულებით

რისკი

გათვალისწინებული გადახდის შესრულების/უზრუნველყოფისთვის, რომელიც
შემოსავალია კერძო ინვესტორისათვის (ყოველწლიური/დანაკლისის
შევსება/მინიმალური შემოსავალი).

მოთხოვნის

ზიანის დაფარვა ცვლილებებისთვის, რომელიც გამოწვეულია საჯარო პარტნიორის

რისკი

მიერ და რომელსაც გავლენა აქვს პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე.

განფასების

ზიანის დაფარვა შემოსავლის დონის შეუსრულებლობისთვის, რაც გამოწვეულ იქნა

რისკი

მიღებული ტარიფის ცალმხრივად შეცვლის გამო.

ექსპროპრიაციის

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის ან სხვა საჯარო უწყების ფუნქციონირების

რისკი

შეწყვეტის გამო, რომელმაც გამოიწვია ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა.

ვალუტის

ზიანის დაფარვა პროექტის შემოსავლის/მოგების რისკის გამო, რომელიც ვერ

კონვერტაციის

დაკონვერტირდა უცხოურ ვალუტაში ან/და ვერ გავიდა ინვესტორის ქვეყანაში.

და
გადაუცემლობის
რისკი
ქვე-

ზიანის დაფარვა ქვე-სუვერენული ან პარასტატალური საწარმოს რისკის გამო,

სუვერენული და

რომელმაც ვერ შეასრულა გადახდის ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა

პარასტატალური

მნიშვნელოვანი ვალდებულება (ცალმხრივი გადაწყვეტილების გამო).

რისკი
ბუნებრივი

ზიანის დაფარვა რისკი გამო, რომელიც შეიძლება დადგეს ნებისმიერი მხარის

ფორს-მაჟორი,

კონტროლს მიღმა, რაც გამოიწვევს საჯარო პარტნიორის მხრიდან ხელშეკრულებით

რომელიც

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეფერხებას (მაგ., ბუნებრივი

ზეგავლენას

კატასტროფა).

ახდენს
ხელშეკრულება
ზე
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ურთიერთკავში

ზიანის დაფარვა რისკისთვის, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისის

რის რისკი

მიწოდების მეთოდი ან სტანდარტი შეაფერხებს კერძო სექტორის მიერ სერვისის
მიწოდებას. ეს ნიშნავს, რომ მთავრობის მიერ განხორციელებული სამუშაოს
ხარისხი არ შეესაბამება კერძო ინვესტორის მიერ განხორციელებულ სამუშაოებს.

სხვა რისკები

სხვა საპროექტო რისკების დაფარვა, რომელიც შეიძლება დადგეს პროექტის
ბუნების ან თვისებების გათვალისწინებით.

12.

რისკების

გარანტირება

მთავრობის

მიერ

იწვევს

მთავრობის

პირობით

ვალდებულებებს. თუკი, გარანტირებული რისკის შემთხვევა დადგება (მაგალითად,
კანონმდებლობის დისკრიმინაციული ცვლილება), მთავრობა გადაუხდის კონტრაქტორს
კომპენსაციას, რომელიც გამოწვეულია კანონმდებლობის ცვლილებით. ფისკალური
გავლენა დამოკიდებულია აღნიშნული გარემოების დადგომის ხარჯის მოცულობასა და
მისი დადგომის ალბათობაზე. ორივეს შემცირება შესაძლებელია საჯარო პარტნიორის
მიერ რისკების ეფექტიანი მართვით.
ე. საგადასახადო შეღავათები
13.

საგადასახადო

შეღავათები

შეიძლება

მოიცავდეს,

მაგალითად,

მოგების

გადასახადის შეღავათს, გადასახადის გადახდის დროებით გადავადებას ან საბაჟო და
იმპორტის ვალდებულებებისგან გათავისუფლებას.
14.

ერთმანეთისგან

უნდა

განვასხვავოთ

ზოგადი

საგადასახადო

შეღავათები,

რომლებიც ეხება ეკონომიკაში ან სექტორში ყველა კომპანიას და სპეციფიკური
პროექტის შეღავათები, რომლებიც მხოლოდ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
კონკრეტულ პროექტს ეხება. მხოლოდ მეორე კატეგორია შეიძლება იყოს მთავრობის
მხარდაჭერის

საგანი და გადაწყვეტილება

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

პროექტის შესყიდვის ჭრილში. საპროექტო კომპანიას ავტომატურად ეხება ზოგადი
საგადასახადო

შეღავათი,

თუკი

ის

აკმაყოფილებს

კანონმდებლობით

გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. რა თქმა უნდა, ორივე კომპონენტი - ზოგადი
საგადასახადო შეღავათი

და პროექტისათვის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათი

მონაწილეობს პროექტის ფინანსური შესაბამისობის ანალიზში და ორივეს აქვს
ფისკალური გავლენა. შესაბამისად, ორივე სახის საგადასახადო შეღავათი მთავრობის
მხარდაჭერის ანალიზის დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ მხოლოდ ერთი
სახე

ექვემდებარება

მთავრობის

მხარდაჭერის

შესახებ

გადაწყვეტილებაში

გათვალისწინებას.
15.

იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობს მომავლის სრულყოფილი სიცხადე, საგადასახადო

შეღავათები

უთანაბრდება

სუბსიდიებს
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(როგორიცაა,

დანაკლისის

შესავსები

დაფინანსება (VGF)). კონკრეტული ფინანსური მხარდაჭერა შეიძლება განხორციელდეს
მოგებაზე

გადასახადის

შემცირებით

(ექვემდებარება

ზუსტ

პროგნოზირებას)

ან

სუბსიდიებით. თუმცა, პრაქტიკაში, მომავალი არ არის ცხადი და ორივე ინსტრუმენტი
შეიძლება

სხვანაირად

მიიღოს

კერძო

სექტორმა.

ერთი

მხრივ,

შეღავათები

კანონმდებლობაში ცვლილებების გამო შეიძლება იყოს ნაკლებად მოხერხებული, ვიდრე
სუბსიდიები (რომელიც უფრო თვალსაჩინოა და შესაბამისად, მარტივად შეიძლება
ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება). მეორე მხრივ, საგადასახადო შეღავათები,
როგორც წესი, უფრო ცვალებადია და მეტად დამოკიდებულია ფინანსურ შედეგებზე,
ვიდრე

სუბსიდიები.

აღნიშნული

საგადასახადო

შეღავათებს

აქცევს

ნაკლებად

მოხერხებულ ინსტრუმენტად ფინანსური შესაბამისობის შეფასების დროს, იმიტომ, რომ
მათი ღირებულება არის ყველაზე დაბალი იმ დროს, როდესაც მთავრობის მხარდაჭერის
ყველაზე დიდი საჭიროება არსებობს (ანუ როდესაც მოგება და ფულადი ნაკადები
მოსალოდნელზე ნაკლებია). ამ მხრივ, გადასახადები საწარმოო ფაქტორებზე (input) და
წარმოებულ პროდუქტზე (output) ნაკლებად ცვალებადია ვიდრე მოგების გადასახადი,
შესაბამისად, გადასახადის შემცირება შეფასდება უფრო მაღალი ღირებულებით კერძო
სექტორის მიერ.
16.

ფისკალურ

გავლენასთან

დაკავშირებით,

ვრცელდება

იგივე

არგუმენტები.

სრულყოფილი სიცხადის სამყაროში, გადასახადების და სუბსიდიების ფისკალური
გავლენა ექვივალენტურია. პრაქტიკაში არსებული განსხვავებები ახსნილია წინა
აბზაცში.
ვ. სუბსიდიები (VGF - დანაკლისის შესავსები დაფინანსება)
17.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსება (VGF) გამოიყენება პროექტის დანაკლისის

„დახურვისთვის“, სადაც მომხმარებლის საფასურები ან სხვა კომერციული შემოსავალი
არ

არის

საკმარისი

მფლობელების

მისაღებიკაპიტალის

უკუგებისთვის

(სესხის

მომსახურების გამოქვითვის შემდეგ).
18.

დაფინანსების

დანაკლისი

წარმოიშობა

მაშინ,

როდესაც

იზრდება

მომხმარებლისთვის საფასური, რომელიც სერვისს ხელმიუწვდომელს ხდის უმეტესი
მომხმარებლებისთვის

ან/და

იწვევს

მომხმარებლების

რაოდენობის

შემცირებას

იმდენად, რომ პროექტს აღარ გააჩნია დადებითი ეკონომიკური უკუგება.
19.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსება შეიძლება განხორციელდეს ერთჯერადად

მშენებლობის დასრულებისათვის, ან მშენებლობის დროს მრავალჯერადი მიზნობრივი
გადახდებით

(თითოეული

გადახდა

დამოკიდებულია

პროექტის

მკაფიოდ

განსაზღვრული ეტაპის დასრულებაზე). დანაკლისის შესავსები დაფინანსება შეიძლება

76

განხორციელდეს

ოპერირების

ეტაპზეც,

მაგრამ

ამჟამად

რეგულაციები

ამას

არ

ითვალისწინებს (მომხმარებლის სუბსიდირება ან ფიქსირებული პერიოდული გადახდა).
20.

რამდენადაც დანაკლისის შესავსები დაფინანსება იცავს კერძო პარტნიორს დაბალი

ბრუნვისგან, სამართლიანი იქნება თუკი მთავრობა მოითხოვს მაღალი ბრუნვის
შემთხვევაში

წილს.

ამგვარი

მუხლი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულებაში ან დანაკლისის შესავსები დაფინანსების შეთანხმებაში შეიძლება
ითვალისწინებდეს

გადახდას

საჯარო

პარტნიორისათვის

იმ

შემთხვევაში,

თუ

შემოსავალი ან მოგება გადააჭარბებს დაგეგმილ დონეს. ასეთი მექანიზმისათვის უნდა
იყოს დადგენილი ზღვარი ჩვეულებრივი მოსალოდნელი ბრუნვის მაჩვენებლის მიღმა
(გამარჯვებული მონაწილის ფინანსური მოდელის მიხედვით). კერძო პარტნიორი წევს
სარისკო ინვესტიციას, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს დადებითი ან უარყოფითი
შედეგები. უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, რეალური უკუგების მაჩვენებელი არის
დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელზე ნაკლები, ხოლო დადებითი შედეგის დროს - უფრო
მაღალი. სარისკო ინვესტიციის კომპენსაციისთვის კერძო პარტნიორი მიიღებს უფრო
მაღალ უკუგებას კარგი შედეგის შემთხვევაში. თუკი თავდაპირველ მოსალოდნელ
უკუგების მაჩვენებელზე მაღალი შედეგის მოთხოვნა მოხდება მთავრობის მიერ, კერძო
პარტნიორი არ იქნება მზად ინვესტიციების განხორციელებისათვის საჭიროა ბალანსი,
სადაც კერძო პარტნიორი დაცული იქნება დაბალი ბრუნვისადა მაღალი მოგების დროს
გაზიარების დონეს შორის.
21.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსება (VGF) არ უნდა ისახავდეს მიზნად კერძო

პარტნიორის გარანტირებულ უზრუნველყოფას უკუგების ფიქსირებული მაჩვენებელზე.
ასეთ შემთხვევაში, კერძო პარტნიორს არ ექნება მოტივაცია მომსახურების ხარისხიანად
შესრულებისათვის მომხმარებელთა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.
22.

მიზნობრივი

გადახდები

ამცირებს

გრძელვადიან

ფინანსურ

რისკს

კერძო

პარტნიორისათვის. მას შემდეგ, რაც მოხდება მიზნობრივი გადახდის მიღება, მცირდება
პროექტის ფარგლებში სამომავლოდ მისაღები შემოსავლები. თუკი მოსალოდნელი
კაპიტალის

უკუგების

მიმდინარე

ღირებულება

ნაკლებია

ლიკვიდურობის

ღირებულებაზე, კერძო პარტნიორს ექმნება მოტივაცია, რომ ვადამდე შეწყდეს საჯარო
და

კერძო

თანამშრომლობის

გათვალისწინებულია

მიზნობრივი

ხელშეკრულება.
გადახდები,

თუკი

საჯარო

ხელშეკრულებით

პარტნიორმა

და

მისმა

კონსულტანტებმა უნდა გაანალიზონ არსებობს თუ არა რეალისტური სცენარი, რომლის
მიხედვით მოსალოდნელი პოტენციური შემოსავლები კერძო პარტნიორზე უარყოფითად
იმოქმედებს. ასეთი სცენარი შესაძლოა მაგალითად დადგეს თუკი მოვლა-პატრონობის
და

პერიოდული

დაგეგმილი

იყო

რეინვესტირების
ფინანსური

ხარჯები

გეგმით.

აღმოჩნდება

აღნიშნულით,
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უფრო

კერძო

მაღალი,

პარტნიორის

ვიდრე
მიერ

პროექტიდან გასვლის რისკი არსებითია. ამ შესაძლებლობის თავიდან აცილების
მიზნით,

მიზნობრივი

გადახდები

უნდა

შემცირდეს,

ან

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული იყოს სხვა მოტივაციები (შესრულების გარანტია, შეწყვეტის
ხარჯები თუ სხვა).
23.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსების ალტერნატივის სახით, საჯარო პარტნიორმა

შეიძლება თავადაც განახორციელოს ინვესტიციები (კლასიკური საჯარო შესყიდვებით)
და აქტივის გამოყენების უფლება გადასცეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტს. ეს ამცირებს პროექტის საინვესტიციო მოთხოვნებს, შესაბამისად, აძლიერებს
მის ფინანსურ უნარიანობას. მთავრობის მიერ პროექტისათვის გადაცემული აქტივი
წარმოადგენს სუბსიდიიის სახეს.

ზ. მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროების შესაბამისობა მხარდაჭერის ინსტრუმენტებთან
24.

ქვემოთ

მოცემული

სქემა

გამოხატავს

მთავრობის

მხარდაჭერის

ძირითად

მამოძრავებლებს. ის ხაზს უსვამს ფინანსური პრობლემების სახეობებს, რომლებმაც
შესაბამისი პროექტი შესაძლოა მთლიანად გარდაქმნას.
სქემა: რა განაპირობებს მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროებებს

25.

სქემა გამოხატავს ფინანსური პრობლემების სახეობებს, რომელიც შეიძლება

გამოვლინდეს

პროექტის

ფარგლებში,

რომელიც

იწყება

ფულადი

სახსრების

პრობლემებით და გრძელდება რისკზე დაფუძნებული პრობლემებით. სხვა სიტყვებით,
იდენტიფიცირებული პრობლემებიდან არაიდენტიფიცირებულ პრობლემებამდე.
26.

„იდენტიფიცირებული“

ფინანსური

პრობლემები

გამოვლენილია

ფინანსური

მოდელის საბაზისო პროგნოზში. მაგალითად, მოსალოდნელი შემოსავლები საბაზისო
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სცენარის მიხედვით არასაკმარისია საოპერაციო და სესხის მომსახურების ხარჯების
დასაფარად.
27.

„არაიდენტიფიცირებული“

-

ფინანსური

შესაბამისობის

შემაფერხებელი

შემთხვევები არის ის, რომელიც არ იყო ფინანსური მოდელის საბაზისო პროგნოზით
გათვალისწინებული. გაუთვალისწინებელი პრობლემები შეიძლება დაკავშირებული
იყოს სპეციფიკურ რისკებთან (ხარჯების გადაჭარბება და მიწისქვეშა სამუშაოების
გაჭიანურება გაუთვალისწინებელი ნიადაგის მდგომარეობის გამო) ან უფრო ზოგადი
რისკები (მაგალითად, ქვეყნის რისკი, სექტორის რისკი და სხვა).
28.

ამ

კონცეპტუალური

დაფინანსების

პრობლემა,

ჩარჩოს

მიხედვით,

რომელიც

გამოიყოფა

დახარისხებულია

ოთხი

კატეგორიის

იდენტიფიცირებულიდან

არაიდენტიფიცირებულამდე:
● დაფინანსების პრობლემები;
● ფულადი ნაკადების პრობლემები;
● სპეციფიკური რისკების პრობლემები;
● ზოგადი რისკების პრობლემები.
29.

დაფინანსების

პრობლემები

წარმოდგენილი

იქნება

ფინანსური

ნაკადების

დიაგრამაზე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტისათვის (იხ. ქვემოთ).
დიაგრამა აჩვენებს პროექტის მთავარი ფულადი ნაკადების მოძრაობას:
● სესხის და კაპიტალის შეტანა;
● კაპიტალური დანახარჯები (capex);
● შემოსავლები;
● საოპერაციო დანახარჯები (opex);
● სესხის მომსახურება (ძირის და პროცენტის გადახდა);
● კაპიტალის ფულადი ნაკადის მოძრაობა (კაპიტალის დაფარვა, დივიდენდები,
მეწილეების სესხების დაფარვა და პროცენტების გადახდა).
30.

დიაგრამის მარცხენა ნაწილი აჩვენებს კაპიტალზე ფულადი ნაკადის წმინდა

მიმდინარე ღირებულებას, რომელიც დისკონტირებულია კაპიტალზე მოთხოვნილი
უკუგების მაჩვენებლით (რომელიც შეესაბამება პროექტის ზოგად რისკს კაპიტალის
ინვესტორების აღქმით).
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თ. დაფინანსების პრობლემები
31.
დიდ,

დაფინანსების სირთულეები არის გავრცელებული პრობლემა განსაკუთრებით
კაპიტალურ

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტებისათვის.

ის

დაკავშირებულია ცხად ან სულ მცირე ძალიან მაღალი ალბათობის შეზღუდვებთან, რომ
კერძო პარტნიორმა მოიზიდოს სათანადო ოდენობის კერძო დაფინანსება (სესხი,
კაპიტალი) პროექტის კაპიტალური საინვესტიციო მოთხოვნების შესასრულებლად.
32.

ეს შეზღუდვები შესაძლოა გამოხატული იყოს სხვადასხვა ფორმით.
●

პროექტის დაფინანსების მასშტაბი და მოთხოვნები ძალიან დიდია სესხის
და კაპიტალის ბაზრისთვის. საჭირო მოცულობის სესხის და კაპიტალის
მოზიდვისათვის, კონსორციუმში უნდა გაერთიანდნენ დეველოპერების,
ინვესტორების
მართვაზე

და

გამსესხებლების

ყურადღების

დიდი

გამახვილებით.

რაოდენობა,
ზოგიერთ

პროექტის

შემთხვევაში,

შესაძლებელია ბაზარზე წარმოდგენილი იყოს ერთი ან ორი კონსორციუმი,
რაც ამცირებს შერჩევის პროცესში კონკურენციის დონეს. უკიდურეს
შემთხვევაში, შესაძლოა ერთი კონსორციუმიც ვერ ჩამოყალიბდეს.
●

საინჟინრო

შესყიდვის

კონტრაქტორები

(EPC)

მსგავს

პრობლემას

ხვდებიან. მათ არ შეუძლიათ მოიზიდონ საკმარისი დაფინანსება თავიანთი
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ბანკებიდან

პროექტირების

და

მშენებლობის

კონტრაქტის

განსახორციელებლად. აღნიშნულის გადაწყვეტაა EPC ხელშეკრულების
დაყოფა

მცირე

მშენებლობის

ზომის
პროცესს

კონტრაქტებად,
და

გავლენა

რაც

არსებითად

აქვს

ართულებს

პროექტის

მართვის

შესაძლებლობაზე.
●

კონტრაქტის დაფინანსების შესაძლო მიმდინარეობა უფრო ხანგრძლივია
(აქტივის სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნების და სასურველი წლიური
სესხის მომსახურების ოდენობის მიღწევის გათვალისინებით), ვიდრე
გამსესხებლებს ან/და ინვესტორებს შეუძლიათ, რომ შესთავაზონ.

33.

დაფინანსების

პრობლემის

შესაძლო

გადაწყვეტები,

სადაც

არ

იქნება

გათვალისწინებული მთავრობის მხარდაჭერა, შემდეგია:
●

შესყიდვის და შერჩევის პროცედურის დაყოფა. პირველ რიგში შეირჩევა
დეველოპერების,
კონსორციუმი,

კაპიტალის
გამოიყენება

ინვესტორების
სესხის

და

ოპერატორების

დაფინანსების

სტანდარტული

პირობები მათი შეთავაზებული ფასის განსაზღვრისთვის. მას შემდეგ, რაც
განხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების
მიღება, შედგება სესხის დაფინანსების კონკურენცია გამსესხებლების
შესარჩევად

გამარჯვებული

მონაწილისათვის7.

დაფინანსების

კონკურენციის ორგანიზება ხორციელდება საჯარო პარტნიორის მიერ ან
კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო პარტნიორის ზედამხედველობით. ამ
მიდგომის უარყოფითი მხარე არის კომპლექსურობის გაზრდა და შესაძლო
გადაკვეთების პრობლემები ფინანსურ შეთანხმებებს შორის, ერთი მხრივ
და მეორე მხრივ, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებას,
EPC შეთანხმებას და ოპერირების და მოვლა-პატრონობის შეთანხმებებს
შორის.
●

მიზნობრივი

დაფინანსების

ბაზრის

გაფართოება.

პროექტის

რისკის

პროფილის ცვლილებამ შეიძლება ზოგჯერ არსებითად შეცვალოს ბაზრის
დამოკიდებულება პროექტის მიმართ, აქტივის სხვა კლასში გადაყვანით
და

დაინტერესებული

ინვესტორების

ტიპის

შეცვლით.

მაგალითად,

პროექტი შეიძლება მისაღები იყოს ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის
(ბანკებზე დამატებით), ფასიანი ქაღალდების ბაზრისთვის, ან უცხოელი

7

ეს პროცედურები, როგორც წესი, გამოიყენება სესხებისთვის. კაპიტალის ინვესტორები კერძო კონსორციუმისთვის

არსებითია და მათი შერჩევა ხდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შერჩევის პროცედურების დროს.
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ინვესტორებისთვის. რისკის პროფილის ცვლილებამ შეიძლება საჭირო
გახადოს დამატებითი გარანტიები და მთავრობის მხარდაჭერა.
34.

შესაძლო მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტები დაფინანსების პრობლემის

გადასაწყვეტად შემდეგია:
●

დამატებითი დაფინანსების საშუალებები, წარმოდგენილი სამთავრობო
ინსტიტუტების მიერ, რომელიც კერძო საფონდო ბაზრის დამატებითი
ფინანსური შესაძლებლობაა და რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს
უფრო

ხანგრძლივ

საშეღავათო

პერიოდს,

ვიდრე

ეს

ბაზარზეა

ხელმისაწვდომი.
●

მიზნობრივი

გადახდები,

რომელიც

ამცირებს

კერძო

პარტნიორის

გრძელვადიან ფინანსურ მოთხოვნებს. თუკი მიზნობრივი გადახდები
ეტაპებად

არის

დაყოფილი,

შემცირებულია

ასევე

მშენებლობის

დაფინანსების მოთხოვნები. რამდენადაც პრობლემური არ უნდა იყოს
ფინანსური შესაბამისობა, მიზნობრივი გადახდები უნდა გაერთიანდეს
მომხმარებელთა

საფასურის

შემცირებასთან,

რათა

თავიდან

იყოს

არიდებული გადაჭარბებული მოგება. ეს შესაძლებელია განხორციელდეს
კონკურენტული შერჩევისას, სადაც მომხმარებელთა ტარიფი იქნება
გამარჯვების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი.
●

რეფინანსირების

რისკის

გარანტია, შესაბამისად,

კერძო

პარტნიორს

შეეძლება პროექტის ამორტიზაცია უფრო ხანგრძლივ პერიოდში, ვიდრე ეს
ხელმისაწვდომია გამსესხებლების მიერ. იმის ნაცვლად, რომ მთავრობამ
წარმოადგინოს

რეფინანსირების

თანამშრომლობის
მომხმარებლის

გარანტია,

ხელშეკრულება

ტარიფის

განახლებას

საჯარო

შეიძლება

და

კერძო

ითვალისწინებდეს

რეფინანსირების

პირობებთან

მიმართებაში (იმ დაშვებით, რომ ხელმისაწვდომობის ზღვრები არ არის
მიღწეული).
ი. ფულადი ნაკადების მოძრაობის პრობლემები
35.

საბაზისო ფულადი ნაკადების პროგნოზი შესაძლოა აჩვენებდეს არასაკმარის

შემოსავლებს

სესხის

მომსახურების

საჭიროებისთვის

ან/და

კაპიტალის

ინვესტორებისთვის დივიდენდების გადახდისთვის. განსხვავდება ორი ტიპის ფულადი
სახსრების პრობლემა: დროებითი დანაკლისი და მუდმივი დანაკლისი.
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36.

ქვემოთ მოცემული სქემა გამოხატავს დროებით დანაკლისს საწყის პერიოდში,

როდესაც ოპერირება დაიწყება და მოთხოვნა კვლავ დაბალია. ამ ეტაპზე შემოსავლები
ძალიან

მცირეა

საოპერაციო

ხარჯების

დასაფარად

და

ძირითადი

სესხების

მომსახურებისათვის (პროცენტის გადახდა, ძირი თანხის დაბრუნება) ძირითადი
გამსესხებლებისთვის. თუკი სესხის მფლობელები მზად იქნებოდნენ სესხის გადახდის
დაწყების

გადავადებისთვის

(საშეღავათო

პერიოდი),

პროექტი

ფინანსურად

რენტაბელური იქნებოდა და ფინანსური წმინდა მიმდინარე ღირებულება - დადებითი.
თუმცა, სესხის მფლობელები არ არიან ამისთვის მზად, რაც იწვევს ფულადი სახსრების
დანაკლისის შევსებას დამატებითი კაპიტალის შენატანის სახით, რაც წმინდა მიმდინარე
ღირებულების ნეგატიურობას იწვევს.
37.

დროებითი დანაკლისი შესაძლოა გამოვლინდეს მოგვიანებით, საოპერაციო ეტაპზე,

როგორიცაა ძირითადი მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

38.

შესაძლო მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტები შესაძლებელია დროებითი

ფულადი სახსრების დანაკლისის აღმოსაფხვრელად იყოს:
●

დამატებითი დაფინანსების საშუალებები, რომლებიც წარმოდგენილია
სამთავრობო ინსტიტუტების მიერ უფრო ხანგრძლივ საშეღავათო პერიოდს
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იძლევა

დროებითი

ფულადი

სახსრების

დანაკლისის

აღმოფხვრის

პერიოდამდე;
●

დროებითი

შემოსავლის

გარანტია,

წარმოადგენს

შემოსავალს

იმ

შემთხვევისათვის, როდესაც შემოსავალი ნაკლებია საოპერაციო ხარჯებისა
და ძირითადი სესხების მომსახურებისათვის საჭირო სახსრებზე.
39.

ქვემოთ მოცემული სქემა გამოხატავს მუდმივ ფულადი ნაკადების დანაკლისს.

კაპიტალის ფულადი მოძრაობა პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში არ არის
საკმარისი უკუგების მიზნობრივი მაჩვენებლის მისაღწევად, რაც იწვევს, ფინანსური
წმინდა მიმდინარე ღირებულების უარყოფით მაჩვენებელს. ასევე, სესხის დაფარვის
დროებითი

გადავადება

არ

არის

საკმარისი

კაპიტალის

უკუგების

მიზნობრივი

მაჩვენებლის მისაღწევად. შემოსავლები სტრუქტურულად ძალიან დაბალია ფინანსური
შესაბამისობისთვის.

40.

მუდმივი ფინანსური ნაკადების დანაკლისის პრობლემა შესაძლოა გამოსწორდეს

მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტებით, რომელიც მოიცავს გრანტის ელემენტს,
ანუ:
●

დანაკლისის შევსების დაფინანსება;
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●

სანაცვლო აქტივით მონაწილეობა (მიწა, ინფრასტრუქტურა);

●

პროექტისთვის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათები;

●

დამატებითი დაფინანსების საშუალებები სამთავრობო ინსტიტუციების
მიერ სუბსიდირებული საპროცენტო განაკვეთებით.

41.

ბოლო ორი ინსტრუმენტის გამოყენების მოცულობა შეზღუდულია. საგადასახადო

შეღავათის დაწესების და საპროცენტო განაკვეთის შემცირებიის ზღვარი შეზღუდულია,
უკვე გადახდილი გადასახადის და საპროცენტო განაკვეთის მნიშვნელობით. დიდი
დანაკლისის შემთხვევაში, ამ ინსტრუმენტების მოცულობა შეიძლება არ იყოს საკმარისი.
დანაკლისის შევსების დაფინანსება შეიძლება, ნებისმიერ ეტაპზე იყოს დაწესებული.
42.

თუკი პროექტს აქვს დადებითი ეკონომიკური უკუგება (დადებითი ეკონომიკური

წმინდა მიმდინარე ღირებულება), მაგრამ შემოსავლების გენერირება არასაკმარისად
დაბალია

ხელმისაწვდომობის

განხორციელება

ან

სხვა

ხელმისაწვდომობაზე

მიზეზით,

მაშინ

დაფუძნებული

უმჯობესია
საჯარო

პროექტის

და

კერძო

თანამშრომლობის ფორმით, ვიდრე შემოსავლებზე დაფუძნებული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

ფორმით.

ეს

შესაძლებლობას

იძლევა

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის პროექტი ისეთი სტრუქტურით ჩამოყალიბდეს, რომელიც იწვევს
სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში ხარჯების მინიმიზაციას, დაბალი შემოსავლის
პირობებში მაღალი რისკის დაფარვის თავიდან აცილების გზით.

კ. სპეციფიკური რისკის პრობლემები
43.

სპეციფიკური

რისკების

პრობლემები

დაკავშირებულია

ინდივიდუალურ

რისკებთან მაღალი გავლენით, ანუ, რაც იწვევს ხარჯების ზრდას ან შემოსავლის
შემცირებას და მისი დადგომის ალბათობა მაღალია. ამის მაგალითებია, პროექტისათვის
საჭირო

მიწების

გამოსყიდვის

სირთულეები,

მოთხოვნის

რისკი

ახალი

ინფრასტრუქტურის პროექტებისათვის დამტკიცებული მომხმარებლების ბაზის გარეშე,
უცნობი გეოლოგიური პირობები, რომელსაც მიწისქვეშა სამუშაოების შესრულების
ღირებულებაზე

გავლენა

ექნება

და

გაუთვალისწინებელი

ხარჯები

მძიმედ

დაბინძურებული ტერიტორიის გასუფთავებისთვის.
44.

ასეთი რისკების არსებობა პროექტს დაფინანსების კუთხით არამიმზიდველს ხდის.

გამსესხებლები
ვალდებულების

არ

არიან

მზად

შეუსრულებლობის

გამოყონ

დაფინანსება,

ალბათობა,

მაღალი

რამდენადაც,
გავლენის

სესხის

რისკიდან

გამომდინარე, მაღალია. მათ შესაძლოა ჰქონდეთ პროექტისათვის სესხის გამოყოფის
სურვილი, თუკი კაპიტალში მონაწილეობა გაეზრდებათ და ამით შეიქმნიან ერთგვარ
ბუფერს (დამცავ ზონას) ზარალის დასაძლევად. თუმცა, ეს იწვევს ინვესტორებისთვის
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კაპიტალის უარყოფით წმინდა მიმდინარე ღირებულებას. ეს პრობლემა წარმოდგენილია
ქვემოთ სქემაზე კონკრეტულად მშენებლობის ხარჯის რისკზე. მაგრამ, სპეციფიკური
რისკი შესაძლოა გამოვლინდეს პროექტის საოპერაციო ეტაპზეც.

45.

უმჯობესი

გადაწყვეტა,

რომელიც

არ

მოითხოვს

მთავრობის

მხარდაჭერას,

ინდივიდუალური მაღალი გავლენის რისკებისათვის არის რისკების შესამცირებლად
მოქმედებების განხორციელება. მაგალითად, შესაძლებელია მიწის გამოსყიდვისათვის
უფრო

მეტი

მოსამზადებელი

სამუშაოს

ჩატარება

პროექტის

შერჩევის

ეტაპის

დაწყებამდე, ან უფრო მეტი კვლევის ჩატარება უცნობი გარემოებების შესასწავლად,
რომელსაც მაღალი გავლენა აქვს ხარჯებზე ან შემოსავლებზე. ასეთმა ღონისძიებებმა
შეიძლება შეამციროს რისკების დონე იმ მაჩვენებლამდე, რომელიც მისაღები იქნება
გამსესხებლებისთვის.
46.

თუკი ზემოაღნიშნული არ არის შესაძლებელი, მთავრობის მხარდაჭერის სათანადო

ინსტრუმენტი არის მთავრობის მიერ რისკების გარანტირება. რისკების განაწილება
ასახულია

საჯარო

განსაზღრავს

და

კერძო

კომპენსაციას

თანამშრომლობის

ხარჯების

ან

ხელშეკრულებაში,

შემოსავლების

შემცირების

რომელიც
მოვლენის

დადგომის შემთხვევაში (მათ შორის, შეწყვეტის საფასური, თუკი რისკის დადგომა
იწვევს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტას).
47.

ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება უმჯობესი იყოს, რომ არ მოხდეს რისკების

მთლიანად

მთავრობისთვის

გადაცემა,
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არამედ

გამოყენებული

იყოს

რისკების

ოპტიმალური განაწილების მექანიზმი. ამ გზით, კერძო პარტნიორს ექნება მოტივაცია,
რომ მაქსიმალურად შეარბილოს რისკები პროექტის მშენებლობის და საოპერაციო
ეტაპებზე.
48.

შემოსავლის

რისკების

შემთხვევაში,

რისკების

მთავრობისთვის

გადაცემა

გულისხმობს მინიმალური შემოსავლის გარანტირების ფორმას. თუმცა, ამ შემთხვევაში,
საჯარო პარტნიორმა და მისმა კონსულტანტებმა უნდა შეისწავლონ ხომ არ არის უფრო
ხელსაყრელი პროექტიდან შემოსავლების მიღება ხელმისაწვოდმობის ანაზღაურებასთან
შედარებით. ეს შესაძლებლობას იძლევა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
სტრუქტურა იმგვარად ჩამოყალიბდეს, რომ სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში
ხარჯების მინიმიზაცია მოხდეს, და ამასთან თავიდან იქნეს არიდებული შემოსავლების
რისკის პრობლემები.

ლ. სპეციფიკური რისკის პრობლემები
49.

შესაძლებელია, რომ ინდივიდუალური მაღალი გავლენის მქონე რისკი არ

იყოს გამოხატული, მაგრამ, გამოვლინდეს პროექტის ზოგადი რისკი, რომელიც
მიჩნეული იქნება მაღალ რისკად. შედეგად, კაპიტალის მფლობელებისთვის
ფინანსური

წმინდა

მიმდინარე

ღირებულება

უარყოფითია

(იმის

გათვალისწინებით რომ არსებობს მოთხოვნა გამსესხებლების მიერ მინიმალური
მონაწილეობის კაპიტალში და კაპიტალის ინვესტორების მხრიდან უკუგების
მაჩვენებლის განახლებული რისკის მიხედვით). პროექტი ამ შემთხვევაში არ არის
ფინანსურად გამართლებული. აღნიშნული პრობლემა გამოხატულია ქვემოთ
მოცემულ სქემაზე.
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50.

მაღალი რისკის პროფილის შედეგები არის იგივე რაც მუდმივი ფინანსური

ნაკადების დანაკლისის: ფინანსური წმინდა მიმდინარე ღირებულება ძალიან დაბალია.
შედეგად, მუდმივი ფულადი ნაკადების დანაკლისის პრობლემის გადასაჭრელად
საჭიროა მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტად გრანტის ელემენტის გამოყენება.
კერძოდ:
●

დანაკლისის შევსების დაფინანსება (VGF);

●

სანაცვლო აქტივით მონაწილეობა (მიწა, ინფრასტრუქტურა);

●

პროექტისათვის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათები;

●

დამატებითი ფინანსური საშუალებები სამთავრობო ინსტიტუციების მიერ
სუბსიდირებული საპროცენტო განაკვეთით.

51.

თუმცა, საგადასახადო შეღავათები მოცემულ გარემოებებში ნაკლებად ეფექტიანია,

რადგან, როგორც წესი,

მოგებაზეა დამოუკიდებული და შესაბამისად, მისი როგორც

ინსტრუმენტის გამოყენების საჭიროება მცირეა.
მ. კარგად ჩამოყალიბებული მთავრობის მხარდაჭერის პრინციპები
52.

მთავრობის

მხარდაჭერა

გამოყოფილი

უნდა

იყოს

მხოლოდ

ისეთი

პროექტებისათვის, რომლებმაც გაიარა პროექტის განვითარების სრული ციკლი საჯარო
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და კერძო თანამშრომლობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების
რეგულაციებისა და ინსტიტუციების მიხედვით.
53.

კერძოდ, მთავრობის მხარდაჭერა გამოიყოფა მხოლოდ ისეთი პროექტებისათვის,

რომელმაც აჩვენა, რომ ის განხორციელებადია, ფინანსური ასპექტების გარდა. შედეგად,
პროექტი უნდა იყოს ტექნიკურად, გარემოსდაცვითი და სამართლებრივი კუთხით
მისაღები, უნდა გააჩნდეს სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულება,
დაგეგმვის

ჩარჩოების

შესაბამისი,

მთავრობის

მხარდაჭერა,

უნდა

არავითარი

გააჩნდეს

ფორმით

არ

პოლიტიკის და

პოლიტიკური

შეიძლება

მხარდაჭერა.

იყოს

ამ

მთავარი

წინაპირობების შემარბილებელი.
ნ. ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებული შერჩევის შემთხვევა
54.

შესაბამისობის

დანაკლისის

დაფინანსების

მხარდაჭერა,

პრინციპში,

გათვალისწინებულია მხოლოდ შემოსავალზე დაფუძნებული პროექტებისათვის. VGF
მხარდაჭერა გულისხმობს, რომ ის იმ შემოსავლების დამხმარეა, რომელსაც კერძო
პარტნიორი

შეაგროვებს

საჯარო

მომსახურების

ან

ინფრასტრუქტურის

მომხმარებლებისგან და გამოიყოფა იმ შემთხვევაში, თუკი აღნიშნული შემოსავლები არ
არის

საკმარისი

დაფუძნებული

პროექტის

ფინანსური

პროექტებისათვის,

შესაბამისობისთვის.

საჯარო

პარტნიორი

ხელმისაწვდომობაზე
არის

სერვისის

ან

ინფრასტრუქტურის მიმღები და კონტრაქტორისათვის გადახდები ხორციელდება
საჯარო პარტნიორის მიერ. ამ გადახდების მოცულობა განსაზღვრული უნდა იყოს
(კონკურენტული შერჩევის პროცედურის საფუძველზე), იმ ოდენობით, რაც საკმარისია
პროექტის

ფინანსური

შესაბამისობისათვის

და

საჯარო

პარტნიორმა

უნდა

უზრუნველყოს სათანადო ბიუჯეტი გადახდის ვალდებულების შესასრულებლად.
55.

ხარჯების ნაწილის დაფარვა დანაკლისის შევსების დაფინანსების მხარდაჭერით

მხოლოდ იწვევს გადახდის ვალდებულების განაწილებას ორ სახელმწიფო უწყებას
შორის: ერთის მხრივ საჯარო პარტნიორი და მეორე მხრივ, დანაკლისის შევსების
დაფინანსების მხარდამჭერი. ამგვარი განაწილება არ ქმნის ფასეულობას და ამცირებს
ბიუჯეტის გამჭვირვალობას.
56.

მთავრობის

მხარდაჭერის

სხვა

ინსტრუმენტი

შესაძლოა

დამატებითი

ღირებულების მქონე იყოს ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებული პროექტისათვის. ეს
არის

კონკრეტული

შემთხვევა,

როდესაც

საჯარო

პარტნიორის

ფინანსური

ვალდებულებების გარანტიას გასცემს გარანტორი (ხშირად საგარანტიო მექანიზმი,
რომელსაც იყენებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმო). მიუხედავად იმისა,
რომ ამგვარი გარანტიით ფაქტობრივად იფარება ის გადახდები, რომელიც მთავრობის
ვალდებულებას

წარმოადგენს

(შესაბამისად,
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არ

ხდება

კერძო

პარტნიორთან

დამატებითი სახელმწიფო ნაკადების გადინება), ის ხშირად ფასდება კერძო პარტნიორის
გარანტორის ინსტიტუციური სტატუსიდან გამომდინარე, რომელიც არის დამატებითი
დაზღვევა იმისი, რომ მთავრობა შეასრულებს ფინანსურ ვალდებულებებს საჯარო
პარტნიორის მხრიდან დარღვევის შემთხვევაშიც.
ო. მხოლოდ მაშინ როდესაც საჭიროა ან ხარჯთ-ეფექტიანი და არაუმეტეს საჭიროებისა ან
ხარჯთ-ეფექტიანისა
57.

მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების გათვალისწინება ხდება:
● როდესაც

ისინი

აუცილებელია

დაფინანსებადობის

ან

ფინანსური

მათი

გამოყენება

შესაბამისობისთვის;
● როდესაც,

თუნდაც

არ

არის

აუცილებელი,

მაგრამ

მნიშვნელოვნად შეამცირებს პროექტის დაფინანსებს ხარჯებს რისკების უკეთესი
განაწილებით.
58.

გადაწყვეტის შესაბამისობა და ხარჯთ-სარგებლიანობა, რომელიც არ მოითხოვს

მთავრობის

მხარდაჭერას,

პირველ

რიგში

უნდა

იყოს

შესწავლილი,

როგორიცაა

მომხმარებლის საფასურის განახლება ან რისკების შესამცირებლად მოქმედებების
განხორციელება.
59.

მხარდაჭერის ფარგლები და დონე არ უნდა იყოს მოთხოვნილზე მეტი, რათა

გადაიჭრას პროექტის ფინანსური შესაბამისობის და დაფინანსებადობის საკითხი. ეს
ნიშნავს:
●

მთავრობის მხარდაჭერის პაკეტი კონკრეტულად მიმართულია ფინანსური
პრობლემების გადასაჭრელად (იხ. ასევე შენიშვნები ინსტრუმენტების
შეჯერებაზე, ქვემოთ);

●

მხარდაჭერის ოდენობა არ იწვევს შედეგად ზედმეტ კომპენსირებას (ანუ,
მნიშვნელოვნად დადებით ფინანსურ წმინდა მიმდინარე ღირებულებას).

60.

გადაჭარბებული კომპენსაციის თავიდან ასარიდებლად, მთავრობის მხარდაჭერის

ან მომხმარებლის საფასურის დონე უნდა ექვემდებარებოდეს კონკურენტულ შერჩევას.
61.

დაბრუნების

გასაზიარებლად
კომპენსაციის

პირობები
კიდევ

თავიდან

ან

ერთი

მექანიზმები
სასარგებლო

ასარიდებლად

და

შესაძლო

მომავალი

ინსტრუმენტია

მთავრობისა

და

რისკების

გადაჭარბებული

კერძო

პარტნიორის

თანასწორი რისკის ბალანსის მისაღწევად. თუმცა, ეს მექანიზმები კერძო პარტნიორს არ
უნდა უკარგავდეს მისაღებ, რისკის გათვალისწინებით რეგულირებულ შემოსავლებს.
რისკის შემცველ საინვესტიციო გარემოში, ეს გულისხმობს, რომ მას უნდა ჰქონდეს
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შესაძლებლობა
შედეგების

ზე-ნორმირებული

შემთხვევაში

(იმ

შემოსავლის

დაბალი

მიღებისთვის

უკუგების

კარგი

მაჩვენებლის

საპროექტო

საკომპენსაციოდ,

რომელსაც ის მიიღებდა პროექტის არასასურველი შედეგის შემთხვევაში).
პ. ოპტიმალური ინსტრუმენტების შეჯერება
62. მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შეჯერება ეფექტიანი უნდა იყოს.
ამისათვის, ორი პირობა უნდა დაკმაყოფილდეს:
●

ინსტრუმენტების შეჯერება ეფექტიანად გადაწყვეტს ფინანსური შესაბამისობის
და დაფინანსებადობის პრობლემებს;

●

ინსტრუმენტების განხორციელებას აქვს ყველაზე დაბალი ფისკალური გავლენა.
მთავრობისთვის.

63. ეფექტიანობის მიუხედავად, მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შეჯერება
უნდა

შეესაბამებოდეს

წინამდებარე

დანართის

„დ“

განყოფილებას.

ამ

განყოფილებაში განხილულია ფინანსური შესაბამისობის ან დაფინანსებადობის
თითოეული ფართო კატეგორიისთვის ეფექტიანი ინსტრუმენტების რანგირება.
64. თუკი რამდენიმე ინსტრუმენტი არის დასაშვები, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს იმ
ინსტრუმენტს,

რომელსაც

ინსტრუმენტების
გამოყენებულ

აქვს

რანგირება,

იქნეს

ყველაზე

რომელიც

პირველად

დაბალი

ფისკალური

წარმოდგენილია

განსაზღვრებად.

გავლენა.

ქვემოთ

თუმცა,

შესაძლოა

კონკრეტული

პროექტისათვის, ალტერნატიული ინსტრუმენტების მოსალოდნელი ფისკალური
ზეგავლენა

საჭიროებს

შესწავლას

პროექტის

ფინანსურ

მოდელთან

ერთად,

რომელიც არის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ნაწილი.

1.

კონკრეტული

იდენტიფიცირების
მთავრობის

ფინანსური
და

მხარდაჭერა

სათანადო

ცხადი

შესწავლის

შემდეგ,

გათვალისწინებული

შემდეგი თანმიმდევრობით:
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პრობლემის

უნდა

იყოს

1. საგარეო

დამატებითი

(სუბორდინირებული

დაფინანსების
სესხი,

საშუალებები

კონცესიური

სესხი,

გარანტიები), რომელიც შემოთავაზებულია მრავალმხრივი
ან ორმხრივი საფინანსო პარტნიორებისგან.
2. შიდა დამატებითი დაფინანსების საშუალებები, რომელიც

შემოთავაზებულია სამთავრობო ინსტიტუციების მიერ.
3. სპეციფიკური

გარანტიები,

ინვესტორებს

ან/და

რომელიც

იცავს

გამსესხებლებს

კერძო

კონკრეტული

რისკებისგან.
4. პროექტის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათები (თუკი

მისაღები

და

პრაქტიკულია),

გადასახადისგან

მაგალითად,

გათავისუფლება

დივიდენდის

ან

საშემოსავლო

მოგების
შემცირება,

გადასახადისგან

გათავისუფლება, საბაჟო ვალდებულებების შემსუბუქება
და სხვა.
5. დანაკლისის

გადახდების

შევსების
სახით

(ან

დაფინანსება

მიზნობრივი

ალტერნატიულად,

აქტივის

სანაცვლო მონაწილეობა მიწის და სხვა აქტივის სახით, ან
პროექტის გარდაქმნა ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებულ
სქემაზე)
სქემა 18: ინსტრუმენტების რანგირება

65.

საჯარო

პარტნიორი,

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტო

და

განსაკუთრებით, ფინანსთა სამინისტრო, განიხილავს შემოთავაზებულ შეჯერებულ
ინსტრუმენტებს დუბლირების ან შეუსაბამობის კუთხით. სხვადასხვა ინსტიტუტს
შორის მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების გადაკვეთის ან ინსტრუმენტების
შეუთავსობის თავიდან არიდება, ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია.

ჟ. ოპტიმალური რისკების განაწილებიდან გადაუხვევლობის პრინციპი
66.

მთავრობის მხარდაჭერა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს განხილული, როგორც

რისკების ოპტიმალური განაწილებიდან გადახვევა.
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67.

ზემოაღნიშნული პრინციპები არ გამორიცხავს ნაწილობრივ ან სრულად გადაცემას

იმ რისკებისა, რომელსაც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში
იღებს კერძო პარტნიორი. თუმცა, ასეთი გადაცემა დაფუძნებული უნდა იყოს
მოტივირებულ არგუმენტებზე, რომ (1) რისკი აშკარად უკეთ იმართება მთავრობის მიერ
ვიდრე კერძო პარტნიორის მიერ; ან (2) რისკი იმდენად დიდი და უმართავია, რომ მისი
გადაცემა უკეთესი იქნება მთავრობისთვის (რომელსაც არ აქვს კერძო პარტნიორზე
უკეთ

რისკის

მართვის

შესაძლებლობა,

მაგრამ

აქვს

მეტი

რესურსი

რისკის

შესამცირებლად).
68.

შემდეგი სახის მთავრობის მხარდაჭერა საჭიროებს განსაკუთრებით ფინანსთა

სამინისტროს მხრიდან დეტალურ შესწავლას:
●

პირობები, რომელიც ითვალისწინებს შემოსავლების გარანტირებულ მაჩვენებელს
მიახლოებულს

(ან

უფრო

მაღალს),

ვიდრე

რისკის

გათვალისწინებით

კორექტირებული რეგულარული მოსალოდნელი შემოსავლის მაჩვენებელი;
●

მშენებლობის ან საოპერაციო ხარჯების გადაჭარბების დაფარვა, რომელიც არ არის
დაკავშირებული კერძო პარტნიორის კონტროლს მიღმა გარემოებებთან;

●

69.

უპირობო სასესხო გარანტიები.
თუკი

აღმოჩნდება

შემოთავაზებული
არა

საჯარო

დაფინანსებადი

და

კერძო

მთავრობის

თანამშრომლობის

მხარდაჭერის

გარეშე,

პროექტი
რომელიც

მნიშვნელოვნად ასუსტებს კერძო პარტნიორის მოტივაციას და გამორიცხავს რისკების
ოპტიმალურ განაწილებას, დაფინანსების სქემაზე გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა
უნდა დაასკვნან და მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მოდელი არ არის პროექტისთვის შესაბამისი და უნდა მოხდეს მისი ხელახლა შესწავლა.

რ. ფისკალურად ხელმისაწვდომი და მდგრადი
70.

მთავრობის მხარდაჭერის მთლიანი მოსალოდნელი ფისკალური გავლენა უნდა

შეესაბამებოდეს

როგორც

სახელმწიფო

ბიუჯეტის,

ასევე,

საჯარო

პარტნიორის

ფისკალურ სივრცეს.
71.

ამ მხრივ, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს მაღალ პირობით

ვალდებულებებს (მაგალითად, კონტრაქტის შეწყვეტის გადასახადი). მიუხედავად
იმისა, რომ აღნიშნულის დადგომის ალბათობა მცირეა, მან შეიძლება გამოიწვიოს დიდი
საბიუჯეტო

ხარჯის

გამოყოფა,

რომლის

ყოველწლიური ბიუჯეტში რთულია.
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გათვალისწინება

საჯარო

პარტნიორის

72.

მთავრობის მხარდაჭერის სანაცვლოდ, მთავრობა იღებს პროექტს. საბოლოოდ,

მთავრობის პრეროგატივაა გადაწყვიტოს, თუ რამდენად უზრუნველყოფს პროექტის
სარგებელი მოსალოდნელ ფისკალურ ზეგავლენას. პროექტის ფისკალური ფასის
საპროექტო გაზომვა არის ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ENPV)
მთავრობის მხარდაჭერის ერთ ლარზე. თუკი ENPV მთავრობის მხარდაჭერის ერთ
ლარზე არის ძალიან დაბალი სხვა პროექტებთან შედარებით, საჭიროა უფრო დეტალური
შესწავლა, რათა დადასტურდეს წარმოადგენს თუ არა პროექტი კარგ სამთავრობო
ინვესტიციას, თუკი უნდა მოხდეს მისი გამორიცხვა. შესაძლებელია, პროექტს ჰქონდეს
სხვა მნიშვნელოვანი სარგებელი, რომელიც არ აისახება ეკონომიკურ კვლევაში, რაც
გავლენას ახდენს წმინდა მიმდინარე ღირებულების კალკულაციაზე და რაც ასაბუთებს
მის განხორციელებას.
ს. პრაქტიკულობა
73.

მთავრობის მხარდაჭერის საუკეთესო ინსტრუმენტის სტრუქტურის ჩამოყალიბება,

განხილვა და ოპტიმიზაცია არის პრაქტიკული პროცესი და დაფუძნებული უნდა იყოს
დეტალურ და ყოვლისმომცველ დოკუმენტაციაზე, რომელსაც ამზადებს საჯარო
პარტნიორი და მისი კონსულტანტები, ფინანსთა სამინისტროს, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სააგენტოს და სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების დახმარებით.
74.

აღსანიშნავია,

რომ

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევის

დოკუმენტაცია

და

მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადის ფორმა, ისევე როგორც ფინანსური მოდელი, არის
მთავრობის მხარდაჭერის სტრუქტურის ჩამოყალიბების საფუძველი. ეს სხვადასხვა
ელემენტი ერთმანეთთან სრულად (100%) შესაბამისი უნდა იყოს და მთავრობის
მხარდაჭერის

ვალდებულებას

ლოგიკურად

უნდა

ასაბუთებდეს.

ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტაცია და მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადის ფორმა
და პროექტის ფინანსური მოდელი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ელემენტებისგან:
ა. დაშვებები, კალკულაცია და შედეგები შემოთავაზებული საბაზისო პროექტის
სტრუქტურისათვის (საჯარო პარტნიორის მიერ არჩეული პარამეტრები და
მოსალოდნელი გავლენა) და საბაზისო საპროექტო სცენარი (ეკონომიკური
პროგნოზები, მოთხოვნის პროგნოზი და ა.შ.).
ბ. დაშვებები, კალკულაციები და შედეგები პროექტის სტრუქტურის და
სცენარების გაანალიზებული ვარიანტებისთვის;
გ. ხელშეკრულების შემოთავაზებული სტრუქტურა (რისკების განაწილების
პირობების ჩარჩო, გადახდა და ბონუსის/სანქციის მექანიზმები ან/და სატარიფო
რეჟიმი და ტარიფის ინდექსაცია, შეწყვეტის პირობები და ა.შ.);
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დ.

მთავრობის

მხარდაჭერის

ხელმისაწვდომობაზე

და

ჩართვის

ხარჯებზე

გავლენა

ასევე,

დაფინანსების

მთავრობის

ხარჯებზე,

მომხმარებლების ტარიფებზე და სხვა.

75.

ყველა დაშვება და ანალიზი უნდა იყოს ტექნიკურად დასაბუთებული და სადაც

შესაძლებელია ბაზრის მცოდნე და გამოცდილების მქონე პროფესიონალების შეფასებაზე
დაყრდნობით, ან სამთავრობო უწყების ან კონსულტანტების მხრიდან ან პოტენციურ
ინვესტორებთან

ან/და

გამსესხებლებთან

ბაზარზე

კონსულტაციების

შედეგად

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. არც ერთ შემთხვევაში, მთავრობის მხარდაჭერის
შესახებ

გადაწყვეტილებები,

რესურსის

გამოყოფას

დაშვებებზე

რომელიც

იწვევს,

ფინანსური

არ

პირდაპირ

უნდა

პრობლემების

და

იყოს

ან

არაპირდაპირ

დაფუძნებული

მათ

ფისკალური

დაუსაბუთებელ

გადასაჭრელად

სპეციფიკური

ინსტრუმენტების ხარისხის შესახებ.
76.

მთავრობის

მხარდაჭერის

გათვალისწინება

უნდა

დაიწყოს

მკაფიოდდა

დეტალურად იდენტიფიცირებული საკითხებით , რაც აღწერილია წინა განყოფილებებში.
ამ საკითხების იდენტიფიცირება ხდება შემდეგ ინფორმაციაზე დაყრდნობით:
● ფინანსური

და

კომერციული

პროგნოზები

და

ანალიზები,

რომელიც

დაფუძნებულია სათანადოდ შემუშავებულ ფინანსურ მოდელზე;
● პოტენციურ

მონაწილეებთან

და

გამსესხებლებთან

ბაზრის

საკითხებზე

კონსულტაციები, რათა შესწავლილი იყოს მათი ხედვა პროექტის რისკებზე და
მთავრობის მხარდაჭერის განსხვავებული ფორმების მნიშვნელოებაზე.
77.

ქვემოთ

მოცემული

სქემა

წარმოადგენს

პრაქტიკულ

ჩარჩოს

მთავრობის

მხარდაჭერის ანალიზისთვის. ის აჩვენებს ოპტიმალური ინსტრუმენტის შეჯერების
მიდგომას (ეფექტიანობაზე და ფისკალურ გავლენაზე დაფუძნებით) და შემდეგ გადის
შემოთავაზებული პაკეტის შემოწმების რამდენიმე ეტაპს: (1) გადაკვეთილი და
კონფლიქტური ინსტრუმენტების არსებობა; და (2) არაპროპორციულად დიდი ზოგადი
მხარდაჭერა, რაც იწვევს ოპტიმალური რისკების განაწილებისგან გადახვევას და
ფისკალური ხელმისაწვდომობის შემცირებას და სავარაუდოდ, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტის გადახედვის საჭიროებას.
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დანართი IV: ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
მეთოდოლოგია
წინამდებარე სახელმძღვანელოს შესაბამისად, ხარისხობრივ შეფასებაზე დამატებით,
უნდა ჩატარდეს რაოდენობრივი ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება, რომელიც
არის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ნაწილი. ეს შეფასება მოითხოვს, რომ, PPP
ფორმატში

კონკრეტული

შედეგის

მისაღწევად მთლიანად

სასიცოცხლო

ციკლში

გაწეული ხარჯები რისკების-გარეშე შედარდეს ჰიპოთეტურ სახელმწიფო სექტორის
შესადარებელ ინსტრუმენტთან (PSC).
სახელმწიფო

სექტორის

შესადარებელი

ინსტრუმენტი

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სამაგალითო შემთხვევაში უნდა ჩამოყალიბდეს, ფინანსური მოდელი,
რომელიც ფულადი სახსრების პროგნოზს აკეთებს შესაბამისი შესყიდვის მეთოდის
შემთხვევაში.

მოდელის

კომპლექსურობა

დამოკიდებული

იქნება

პროექტის

კომპლექსურობაზე. მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული მხოლოდ ფინანსური
შემოსავლები და ხარჯები და რადგანაც დისკონტირებული ფულადი სახსრების მეთოდი
იქნება გამოყენებული, მხოლოდ თანხების შემოდინება და გადინება გაითვალისწინება
და არა ისეთი დარიცხვითი კომპონენტები, როგორიცაა ცვეთა. მოდელები უნდა
ჩამოყალიბდეს

ნომინალური

ღირებულების

გამოყენებით,

საჯარო

პარტნიორის

ბიუჯეტთან ადვილად შედარებისათვის. ფულადი სახსრების კალკულაცია უნდა
მოხდეს

გადასახადების

დარიცხვამდე

საფუძვლით.

მოდელი

უნდა

იძლეოდეს

სხვადასხვა ღირებულებას ძირითადი ცვლადებისთვის დროთა განმავლობაში და ამ
ცვლადების შეცლა იოლად უნდა იყოს შესაძლებელი სენსიტიურობის და სცენარების
ანალიზის
დეტალური

ჩატარებისთვის.
ტექსტური

თითოეული
განმარტება,

მოდელისთვის,
რათა

მოხდეს

უნდა

ჩამოყალიბდეს

მათი

ჩამოყალიბების

დოკუმენტირება.
მოდელში გამოყენებული ყველა დაშვება მკაფიოდ ახსნილი და დასაბუთებული უნდა
იყოს.

იდეალურ

მტკიცებულებებსა

შემთხვევაში,
და

დაშვებები

გამოცდილებაზე
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დაფუძნებული
მსგავსი

უნდა

იყოს

პროექტისთვის,

უახლეს
რომელიც

განხორციელდა

საქართველოში.

თუკი

საქართველოში

არ

განხორციელებულა

შესადარებელი პროექტები, გამოიყენება მსგავსი გარემოს მქონე ქვეყნის გამოცდილება.
ბაზართან დაკავშირებულ მონაცემებზე, შედარება რომ შესაძლებელი იყოს გამოიყენება
აღიარებული დამოუკიდებელი წყარო და ერთი და იგივე დაშვება ხორციელდება ორივე
მოდელისთვის. ინფლაციის დაშვებები უნდა განხორციელდეს საქართველოს ეროვნული
ბანკის პროგნოზის მიხედვით.
PSC მოიცავს ოთხ ელემენტს:
●

გაუნაწილებელი რისკი;

●

ნედლი საჯარო სექტორის შემდარებელი (PSC) (საბაზისო ხარჯები);

●

კონკურენტული ნეიტრალობა;

●

გადაცემული რისკი.

სქემა 1. საჯარო სექტორის შემდარებელი კომპონენტები

ეს კომპონენტები ხაზს უსვამს, რომ შემდარებელმა უნდა წარმოადგინოს მთლიანი
სასიცოცხლო ციკლისთვის საჭირო ხარჯები მთავრობისთვის შედეგების მიღწევისთვის
სახელმწიფო შესყიდვების გამოყენების შემთხვევაში.
საჯარო სექტორის შემდარებლის ძირითადი მახასიათებლებია:
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●

ის გამოხატულია, როგორც წმინდა მიმდინარე ღირებულება დისკონტირებული
საპროგნოზო ფულადი სახსრების მოძრაობისთვის ხელშეკრულების მთელი
მოქმედების განმავლობაში;

●

ის წარმოადგენს საჯარო სექტორის მხრიდან მიწოდების ყველაზე ეფექტიან
ფორმას;

●

ის მოიცავს კონკურენტული ნეიტრალობისთვის მისადაგებას;

●

ის მოიცავს რისკების ღირებულების შეფასებას, რომელიც გადაეცემა მონაწილეს
და რომელიც რჩება მთავრობას.
PSC = ოთხივე ელემენტის ჯამს

რაოდენობრივი შეფასებისათვის უნდა განხორციელდეს შემდეგი ნაბიჯები:
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ნაბიჯი 1: პროექტის ტექნიკური განსაზღვრება
უნდა განისაზღვროს სამუშაოს და შედეგების სპეციფიკაცია, რომელიც აღწერს სერვისს
და შესრულების მოთხოვნებს. ასევე უნდა დაკონკრეტდეს პროექტის პირობები. ეს
გამოყენებული იქნება ორივე მოდელისთვის.

ნაბიჯი 2: ნედლი PSC ფულადი სახსრების მოძრაობის კალკულაცია
საჯარო სექტორმა უნდა გამოიყენოს ყველაზე ეფექტიანი და მიღწევადი მიდგომა
პროექტის განსახორციელებლად. ზოგიერთ შემთხვევაში, შესყიდვის ეს ალტერნატივა
შეიძლება არ იყოს საუკეთესო საზომი, მაგალითად შეიძლება სერვისის აუთსორსი იყოს
უკეთესო მოდელი და შედარებისთვის ის უნდა იქნეს გამოყენებული.
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ნედლი PSC მხედველობაში იღებს კაპიტალურ, საოპერაციო და ზედნადებ ხარჯებს,
ისევე

როგორც

განსაზღვრული

შედეგის

მიღებასთან

პერიოდისათვის.

ეს

დაკავშირებულ
არის

მთავრობის

შემოსავლებს

დროის

სავარაუდო

ხარჯი

პროექტისათვის, ვიდრე გაკეთდება მისადაგება კონკურენტული ნეიტრალობისა და
რისკების მიხედვით.

ნაბიჯი 2.1: პირდაპირი ხარჯების კალკულაცია
პირდაპირი ხარჯები არის ის, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს კონკრეტული
სერვისისთვის და მოიცავს კაპიტალურ, საოპერაციო, მოვლა-შენახვისა და განახლების
ხარჯებს. რამდენადაც რისკების ასახვა ცალკე ხორციელდება, ნედლი ხარჯების
დაანგარიშებისას გაუთვალისწინებელი ხარჯების, ხარჯების გადაჭარბების და სხვა
ამგვარი კატეგორიების გათვალისწინება არ ხდება.
კაპიტალური დანახარჯები: პირდაპირი კაპიტალური დანახარჯები არის ახალი სერვისის
მიწოდებასთან

კონკრეტულად

დაკავშირებული

ხარჯები,

მაგალითად,

დროთა

განმავლობაში ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად ახალი ინფრასტრუქტურის
მშენებლობის ან შეძენის ხარჯები, ინფრასტრუქტურის გაფართოების ან ჩანაცვლების
ხარჯები. ეს ხარჯები მოიცავს პროექტირების, მიწის გამოსყიდვის და განვითარების,
მშენებლობაში გამოყენებული მასალების შესყიდვის, მშენებლობის, დანადგარების,
მოწყობილობების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის შესყიდვის
ხარჯებს. ის შეიძლება მოიცავდეს პროექტის შრომით, მართვის, სამართლებრივ,
შესყიდვის, ტექნიკური და პროექტის მართვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. ნედლი PSC
მოდელი მხედველობაში იღებს პირდაპირ კაპიტალურ დანახარჯს შეძენის წლის
მიხედვით. ხარჯები უნდა ეფუძნებოდეს საუკეთესოდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას და
საუკეთესო პრაქტიკას.
აქტივების გადაცემით მიღებული შემოსავალი უნდა გამოიქვითოს, რამდენადაც კერძო
პარტნიორსაც ექნება აქტივების გადაცემის შესაძლებლობა. თუკი აქტივები რჩება
მთავრობის საკუთრებაში და მას აქვს გამოყენების უფრო ხანგრძლივი ვადა ვიდრე
პროექტია და არ ხდება მისი სრული ამორტიზაცია - გაითვალისწინება ნარჩენი
ღირებულება. ნარჩენი ღირებულების კალკულაციას კავშირი უნდა ჰქონდეს აქტივის
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ბუნებასთან, ისტორიულ ნარჩენი ღირებულების დათვლასთან, აქტივის მოსალოდნელ
ბაზართან და მოსალოდნელ მონეტარულ სარგებელთან ან მთავრობის ხარჯთან, თუკი
აქტივები არ განაწილდებოდა.
საოპერაციო

ხარჯები:

პირდაპირი

საოპერაციო

ხარჯები

დაკავშირებულია

ინფრასტრუქტურის ყოველდღიურ ოპერირებასთან სერვისის მისაწოდებლად, რომელიც
შეესაბამება ტექნიკურ სპეციფიკაციებს. ის მოიცავს თანამშრომლების სრულ ხარჯს
(ხელფასები, სარგებელი, ტრენინგის და განვითარების ხარჯები), სახარჯი მასალები,
პირდაპირი მართვის და დაზღვევის ხარჯები. ის დაფუძნებული უნდა იყოს ისტორიულ
ინფორმაციაზე, რომელიც განიხილება ასევე ინდუსტრიის პრაქტიკის გათვალისწინებით,
თუ რამდენად შეიცვალა საოპერაციო პრაქტიკა.

მოვლა-შენახვის ხარჯები: პირდაპირი მოვლა-შენახვის ხარჯები მოიცავს აქტივის მთელი
პროექტის განმავლობაში მოვლა-შენახვის ხარჯებს, რათა შენარჩუნებული იყოს ის
მდგომარეობა, რაც საჭიროა შედეგების მისაღებად. ის მოიცავს მასალებს, ხელსაწყოებს
და დანადგარებს, ასევე, მოვლასთან დაკავშირებულ შრომით დანახარჯებს. მოვლაშენახვის

დონე

შესაბამისობაში

საოპერაციო ხარჯებთან ასევე

უნდა

იყოს

პროგნოზირებულ

კაპიტალურ

და

აქტივის ნარჩენ ღირებულებასთან. შესაძლოა საჭირო

იყოს ტექნიკური კონსულტანტების ჩართულობა, რომლებიც წარმოადგენენ მოსაზრებას
შესაბამის

ხარჯებზე

და

სამუშაოების

დაყოფაზე

ხელშეკრულების

პირობების

შესაბამისად.

ნაბიჯი 2.2: არაპირდაპირი ხარჯების კალკულაცია
არაპირდაპირი ხარჯები არის ხარჯები, რომელიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული
სერვისის მიწოდებასთან. ის მოიცავს ზედნადებ ხარჯებს (მენეჯმენტის ხარჯები,
აღრიცხვა, დარიცხვა, კომუნიკაციები, იურიდიული სერვისები)

და შენობის ან

დანადგარების გამოყენებისთვის კაპიტალურ ხარჯებს (მაგ., იჯარა). არაპირდაპირი
ხარჯების წილი პროექტისათვის უნდა განისაზღვროს განაწილების სათანადო მეთოდის
გამოყენებით.

ნაბიჯი 2.3: ნებისმიერი შემოსავლის კალკულაცია
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სერვისის მიწოდების ხარჯები უნდა გაიქვითოს შემოსავლის მიღებით. პროექტის
შემოსავლები უნდა დაგენერირდეს მომხმარებლის გადახდებით ან სხვა მხარის მიერ;
სხვა მხარის მიერ შემოსავლის გენერირება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც
არსებობს მოთხოვნა ინფრასტრუქტურაზე ან დაკავშირებულ სერვისზე, სერვისის
წარმადობა აღემატება მთავრობის მოთხოვნებს და მთავრობა იძლევა სხვა მხარის მიერ
გამოყენების

შესაძლებლობას.

როდესაც

ხდება

შემოსავლის

პროგნოზირება,

გათვალისწინებული უნდა იყოს ფასებთან დაკავშირებით მთავრობის პოლიტიკა,
ისტორიული მოთხოვნა და ფასები, რომელიც გამოყენებულია იგივე ან მსგავსი
სერვისისთვის.

ნაბიჯი 3: ნედლი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელის ფულადი სახსრების
მოძრაობის კალკულაცია
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელით ხორციელდება ფულადი სახსრების
გაანგარიშება მთავრობის გადმოსახედიდან ტექნიკური სპეციფიკაციების მისაღებად
(ნაბიჯი 1), შემოთავაზებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სტრუქტურის
მიხედვით. ეს არის სავარაუდო ხარჯი მთავრობისთვის, რომელიც მას ექნება კერძო
პარტნიორის

მიერ

პროექტის

განხორციელების

შემთხვევაში,

რისკების

გაუთვალისწინებლად.

ნაბიჯი 3.1: ნებისმიერი კაპიტალური ფულადი სახსრების კალკულაცია
ზოგიერთ შემთხვევაში, მთავრობა შეიძლება მონაწილეობდეს პროექტის დაფინანსებაში.
ამ მონაწილეობის ბუნება, მაგალითად, გრანტი, კაპიტალი ან სესხი, უნდა დაზუსტდეს
და მასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრები წლების მიხედვით უნდა იყოს
დათვლილი რაოდენობრივად.

ნაბიჯი 3.2: მიმდინარე გადახდების ღირებულება
გადახდის მექანიზმი აყალიბებს მიმდინარე ფულადი სახსრების საფუძველს. პროექტის
ბუნების მიხედვით, გადახდის მექანიზმი შეიძლება მოიცავდეს ელემენტებს, რომელიც
დაკავშირებულია:
●

სერვისის ხელმისაწვდომობასთან;

●

სერვისის შესრულებასთან;

●

სერვისის გამოყენებასთან;
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●

კერძო პარტნიორის პროცედურების ხარისხთან;

●

ფართოდ განსაზღვრულ სარგებელთან.

ბევრი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი მოიცავს ორი ან რამდენიმე
ელემენტის კომბინაციას. როდესაც მიმდინარეობს საფასურების დაანგარიშება, ხდება
მსგავსი

პროექტების

ადგილობრივი,

ასევე,

ისტორიული

გამოცდილების

საერთაშორისო

გათვალისწინება,

მასშტაბით.

კერძოდ,

როგორც

გამოყენებასთან

დაკავშირებული დაშვებები უნდა ეფუძნებოდეს იგივე ან მსგავსი სერვისის მოთხოვნას
და შესაბამისობაში უნდა იყოს დაშვებებთან, რომელიც გაკეთდა საჯარო სექტორის
შემდარებლის დროს.

ნაბიჯი 3.3: გადასაცემი აქტივის ღირებულების კალკულაცია
თუკი სერვისის მიწოდებისთვის საჭირო აქტივის გადაცემა გათვალისწინებულია
მთავრობისთვის ხელშეკრულების დასრულების ბოლოს და თუკი მისი გამოყენების
ვადა ხელშეკრულების ვადაზე ხანგრძლივია, მაშინ ნარჩენი ღირებულება უნდა
გამოიქვითოს ხარჯებიდან. ნარჩენი ღირებულების კალკულაცია უნდა მოხდეს აქტივის
ბუნების, ისტორიული ნარჩენი ღირებულების, აქტივისთვის მოსალოდნელი ბაზრის და
სხვა მოსალოდნელი მონეტარული სარგებლის ან ხარჯის გათვალისწინებით.

ნაბიჯი 4: ნედლი საჯარო სექტორის შემდარებლის განახლება კონკურენტული
ნეიტრალობის მიხედვით
კონკურენტული ნეიტრალობა გამორიცხავს წმინდა კონკურენტულ უპირატესობას ან
წინააღმდეგობას, რომელიც სამთავრობო უწყებას გააჩნია მისი საკუთრებით. ის არ
მოიცავს

განსხვავებას

ან

ეფექტიანობას

შესრულებაში,

რომელიც

არსებობს

კონკურენტულ ბაზარზე და უნდა განსხვავდებოდეს ხარჯების დონეში საჯარო და
კერძო სექტორს შორის. ეკვივალენტური ხარჯების გათვალისწინებით, რომელიც
სხვაგვარად დადგებოდა, კონკურენტული ნეიტრალობის მისადაგება შესაძლებელს
ხდის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასებას საჯარო სექტორის შემდარებელსა და
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელებს შორის.
ქვემოთ მოცემული სქემა აღწერს

კონკურენტული

პროცესის შეჯამებას.

104

ნეიტრალობის

კალკულაციის

სქემა 2. კონკურენტული ნეიტრალობის კალკულაციის ნაბიჯები

შედარებითი

უპირატესობა

მთავრობის

საკუთრებისგან

ძირითადად

მოიცავს

გადასახადებს. ამას შეიძლება უარყოფითი მხარეც ჰქონდეს, მაგალითად, გაზრდილი
ანგარიშვალდებულების მოთხოვნები.
კონკურენტული ნეიტრალობის მისადაგება განსხვავდება ხარჯების დონის სხვაობისგან
საჯარო და კერძო მხარეებს შორის. ამავდროულად, ის არ არის დაკავშირებული
შესრულების ან ეფექტიანობის განსხვავებასთან.
პროექტის განმავლობაში კონკურენტული ნეიტრალობის ხარჯების იდენტიფიცირება და
მისადაგება საჭიროა ეკვივალენტური მიდგომის უზრუნველყოფისთვის, რამდენადაც
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება დაფუძნებულია ფულადი სახსრების
მოძრაობის

კალკულაციაზე,

კონკურენტული

ნეიტრალობის

მისადაგება

უნდა

განხორციელდეს ფულად სახსრებზე დაფუძნებით და არა დარიცხვის მიხედვით.
შედეგად, არაფულადი ერთეულები, როგორიცაა, ცვეთა, არ უნდა იყოს კონკურენტული
ნეიტრალობის მისადაგების ნაწილი. საშემოსავლო გადასახადის განსხვავებები ასევე არ
გაითვალისწინება, რამდენადაც ფულადი სახსრების შედარება ხდება გადასახადების
გარეშე.

ცხრილი

N2 ქვემოთ,

წარმოადგენს

ყველაზე

გავრცელებული

ხარჯების

უპირატესობის და უარყოფითი მხარეების შეჯამებას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს მთავრობის საკუთრების დროს და ასევე, როგორ უნდა მოხდეს ასეთი
ცვლილებებისთვის მისადაგება.
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ცხრილი 2: მთავრობის

საკუთრების

პოტენციური

უპირატესობები/უარყოფითი

მხარეები და მისადაგებები
პოტენციური უპირატესობა
კაპიტალური

ხარჯის შესაბამისი

მოთხოვნის არარსებობა
მიწის

მისადაგება
კაპიტალური

გამოყენება

ფულადი სახსრების დისკონტირებისთვის

გადასახადისგან განისაზღვროს,

გათავისუფლება

ხარჯის

რამდენად

პროექტისთვის

საჭირო

მიწა

იქნებოდა
გადასახადს

დაქვემდებარებული კერძო პარტნიორის მიერ
შეძენის

შემთხვევაში.

რაოდენობრივად

ასეთ

უნდა

იყოს

შემთხვევაში,
დათვლილი

გადასახადის ოდენობა რომელიც დაერიცხებოდა
და დაემატებოდა ნედლ PSC ხარჯს.
თუკი

ნედლი

დაფუძნებულია

PSC

ხარჯების

მიწის

კალკულაცია

კომერციული

იჯარის

ვარაუდზე, მისადაგება არ განხორციელდება.
ადგილობრივი

მთავრობის განისაზღვროს,

საფასურებისგან
გათავისუფლება

რამდენად

პროექტისთვის

საჭირო

იქნებოდა

ინფრასტრუქტურა

(ასეთის ადგილობრივ გადასახადს დაქვემდებარებული

არსებობის შემთხვევაში)

კერძო პარტნიორის მიერ შეძენის შემთხვევაში.
ასეთ შემთხვევაში, რაოდენობრივად უნდა იყოს
დათვლილი
დაწესებული

ადგილობრივი
საფასურის

მთავრობის

ოდენობა,

მიერ

რომელიც

დაერიცხებოდა და დაემატებოდა ნედლ PSC
ხარჯს.
თუკი

ნედლი

დაფუძნებულია

PSC

ხარჯების

კალკულაცია

ინფრასტრუქტურის

კომერციული იჯარის ვარაუდზე, მისადაგება არ
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განხორციელდება.

მოსაკრებლის

გადახდისგან უნდა

გათავისუფლება

მოხდეს

იდენტიფიცირება,
მოსაკრებლის
მთავრობის

ისეთი

გარიგებების

რომელიც

ექვემდებარება

გადახდისგან
საკუთრების

შემთხვევაში,

უნდა

გათავისუფლებას
შემთხვევაში.

მოხდეს

შემთხვევისთვის

ამ

სხვაგვარი

გათვალისწინებული

ვალდებულების კალკულაცია და ნედლი PSC
ხარჯებზე დამატება.
საშემოსავლო გადასახადისგან უნდა
გათავისუფლება

მოხდეს

საშემოსავლო

გადასახადის

რაოდენობრივი დათვლა და ვადების განსაზღვრა,
რომელსაც კერძო პარტნიორი გადაიხდიდა იმ
მოცულობით,

რომლის

გადახდისგანაც

გათავისუფლებულია საჯარო პარტნიორი.
მარეგულირებლის

უნდა მოხდეს მარეგულირებლის მოთხოვნების

მოთხოვნებისგან

იდენტიფიცირება,რომლისგანაც

გათავისუფლება

გათავისუფლებულია სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული საწარმო. უნდა განისაზღვროს ამ
ხარჯების ოდენობა კერძო პარტნიორის მიერ მისი
შესრულების შემთხვევაში და დაემატოს ნედლ
PSC ხარჯებს.

დამატებითი მარეგულირებელი უნდა მოხდეს მარეგულირებლის დამატებითი
მოთხოვნები

მოთხოვნების

იდენტიფიცირება

საჯარო

სექტორისთვის, რომლის ვალდებულებაც არ აქვს
კერძო პარტნიორს. უნდა განისაზღვროს ამგვარი
მოთხოვნების

ოდენობა

და

გამოაკლდეს ნედლ PSC ხარჯებს.
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მისი

ხარჯი

კორპორაციული ზედნადებები

უნდა

მოხდეს

კორპორაციული

ზედნადები

ხარჯების კალკულაცია, მათ შორის, ადამიანური
რესურსების

სერვისები,

ოფისის

ხარჯები,

მარკეტინგული და IT სერვისები და დაემატოს
ნედლ PSC ხარჯებს.
ხელშეკრულების
ზედნადები

მართვის უნდა

მოხდეს

თანამშრომლობის
მართვის
კალკულაცია

და
და

საჯარო
პროექტის
მონიტორინგის
ნედლი

PPP

და

კერძო

გაფორმების,
ხარჯების
ხარჯისთვის

დამატება.

ნაბიჯი 5: რისკის მიხედვით განახლებული PSC და PPP მოდელებით ფულადი
სახსრების მოძრაობის ჩამოყალიბება
ორივე, PSC და PPP მოდელისთვის, რისკის მიხედვით განახლებული ფულადი სახსრები
ცვლის ნედლ ფულად სახსრებს, თითოეული რისკისათვის მთავრობის ხარჯის
გათვალისწინებით.
უნდა მოხდეს მთელი პროცესის დეტალური დოკუმენტირება რისკების მატრიცის
ფორმით, რათა გამოყენებულ იქნეს სახელმძღვანელოდ. სრულყოფილი რისკების
მატრიცით უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება, თუ რამდენად მოხდება თითოეული რისკის
გადაცემა, დატოვება თუ გაზიარება, მისი დადგომის შესაძლებლობა, მისი დადგომის
მთავარი შედეგები, მათ შორის ფინანსური ზეგავლენა და პოტენციური შემარბილებელი
სტრატეგიები.
რისკების შეფასების პროცესი შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ სქემა N3-ში.
სქემა 3. რისკების შეფასების ნაბიჯები
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ნაბიჯი 5.1: პროექტის რისკების იდენტიფიცირება
თითოეული PSC და PPP შემთხვევისთვის, საჯარო პარტნიორმა უნდა მოახდინოს
ყველა საპროექტო რისკის იდენტიფიცირება. ეს შეიძლება რთულად შესასრულებელი
იყოს, მაგრამ გამოცდილება აჩვენებს, რომ საჭიროა გაიმართოს სამუშაო შეხვედრები,
რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ (1) ფინანსური, სამართლებრივი და ტექნიკური
ექსპერტები; (2) საჯარო პარტნიორის ყველა წარმომადგენელი, რომელიც ჩართული
იქნება არსებითად პროექტის განვითარებაში, მშენებლობაში და ოპერირებაში, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის შემთხვევაში, ასევე მართვაში; (3) საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

სააგენტოს

და

ფინანსთა

სამინისტროს

წარმომადგენლები.

სტანდარტული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის რისკების შეფასების მოდელის
(PFRAM) რისკების მატრიცა უნდა იყოს საწყისი წერტილი დეტალური პროექტის
სპეციფიკური

რისკების

ჩამონათვალის

განვითარებისთვის.

მსგავსი

პროექტების

შესწავლა, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე და სხვადასხვა სცენარის
გათვალისწინება შესაბამისი რისკების იდენტიფიცირებისთვის გამოსადეგია. თავიდან
უნდა იქნეს არიდებული რისკების დუბლირება.
სამუშაო

შეხვედრის

ფორმატში,

უმჯობესია

განხორციელდეს

რისკების

საწყისი

განაწილება და კლასიფიკაცია მარტივი რისკების მატრიცით რისკების დადგომის
ალბათობის

და

მისი

ზეგავლენის

დონის

მიხედვით.

კლასიფიკაცია

შესაძლოა

გამოყენებული იყოს შემდეგი ეტაპის ანალიზის გამარტივებისთვის, რამდენადაც
ფოკუსირებული იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკები, ანუ, რომელთა დადგომის
ყველაზე დიდი ალბათობა არსებობს და რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ზეგავლენა (იხ.
სქემა N4 ქვემოთ).
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სქემა 4: რისკების კლასიფიკაციის და მნიშვნელოვანი რისკების იდენტიფიცირების ილუსტრაცია

ნაბიჯი 5.2: რისკების განაწილების განსაზღვრა
რისკების განაწილება აკონკრეტებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს თითოეული რისკისათვის
პასუხისმგებლობის განაწილება საჯარო და კერძო პარტნიორს შორის. რისკების
იდენტიფიცირების

შემდეგ,

თითოეული

რისკი

უნდა

დაიყოს

გადაცემად

ან

გაუნაწილებელ რისკად. გაუნაწილებელი რისკი არის რისკი (ან რისკის ნაწილი),
რომელსაც მთავრობა თავად კისრულობს. გადაცემული რისკი არის რისკი (ან რისკის
ნაწილი), რომელიც სავარაუდოდ გადაეცემა კერძო სექტორს.
მთავრობა იტოვებს ნებისმიერ რისკს, რომელიც არ გადაეცემა კერძო სექტორს.
ტრადიციული საჯარო შესყიდვების დროს, არ ხდება რისკების მხედველობაში მიღება
ადეკვატურად, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა იღებს რისკებიდან გამომდინარე
ხარჯებს, მაგალითად, ხარჯების გადაჭარბება, დაბალი მოთხოვნა თუ სხვა. საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებით შესაძლებელია ზოგიერთი რისკის კერძო
პარტნიორისათვის გადაცემა. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში
სტანდარტული რისკების განაწილებით რისკი გადაეცემა იმ მხარეს, რომელსაც უკეთ
შეუძლია რისკის მართვა. ზოგიერთი რისკი შეიძლება სრულად არ გადაეცეს კერძო
პარტნიორს ან სრულად დარჩეს საჯარო პარტნიორს, არამედ მოხდეს რისკების
სხვადასხვა დონეზე გაზიარება საჯარო და კერძო პარტნიორს შორის.
რისკების განაწილება დამოკიდებული იქნება რისკის ბუნებაზე და კონკრეტულ
გარემოებებზე. მიზანი არ არის, რომ კერძო პარტნიორს გადაეცეს ყველა რისკი, არამედ,
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კერძო პარტნიორს გადაეცეს ის რისკი, რომლის მართვასაც კერძო პარტნიორი
მთავრობაზე დაბალ ხარჯად შეძლებს და რომელიც მოტივაციას შექმნის სერვისის
მიწოდების სასურველი პირობების კუთხით.

სქემა 5. გადაცემული რისკების შეფასების ეტაპები

სქემა 6. გაუნაწილებელი რისკების შეფასების ეტაპები

ნაბიჯი 5.3: რისკების შედეგების რაოდენობრივი შეფასება
მას შემდეგ, რაც მოხდება ყველა რისკის იდენტიფიცირება და განაწილება, საჯარო
პარტნიორმა

უნდა

განსაზღვროს

და

რაოდენობრივად

შეაფასოს

რისკების

მოსალოდნელი შედეგები, მათ შორის, მათი ზეგავლენა ფინანსებსა და დროზე.
ფინანსური ზეგავლენა ზომავს სხვაობას საბაზისო ნედლ ხარჯს/ შემოსავალს და რისკის
დადგომის მოსალოდნელ შედეგს შორის. ნედლი მონაცემები ანგარიშდება მთავრობის
გადმოსახედიდან.
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ფინანსური ზეგავლენა ორივე - გადაცემული და გაუნაწილებელი რისკებისათვის ცალკე
დაითვლება. გაუნაწილებელი რისკების შეფასება გამოყენებული იქნება ნედლი PSC
(სახელმწიფო

სექტორის

შესადარებელი

ინსტრუმენტი)

და

PPP

მოდელების

განახლებისთვის, რათა განისაზღვროს მთავრობის რეალური ხარჯი. გადაცემული
რისკის შეფასება წარმოადგენს მთავრობის ხარჯების გაზომვას,
შესაძლოა მთავრობას

რომლის გაწევაც

მოუწიოს პროექტის მთელი პერიოდის განმავლობაში და

ყურადღებას ამახვილებს რისკების გადაცემის დონეზე, ფაქტორებზე, რომლებიც
ზეგავლენას ახდენს მასზე და ნებისმიერ კავშირზე გადაცემულ და გაუნაწილებელ
რისკებს შორის.
რისკების შედეგები შეიძლება იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი. პირდაპირი შედეგები
მოიცავს დროის და ხარჯების გადაჭარბებას თავდაპირველ ვარაუდთან შედარებით,
რომელიც გამოყენებული იყო ნედლი მოდელის დროს. არაპირდაპირი შედეგები
გამომდინარეობს რისკებს შორის კავშირიდან, როდესაც ერთი რისკის დადგომას აქვს
ზეგავლენა

პროექტის

იდენტიფიცირების
განსაკუთრებით

სხვა

დროს,

ასპექტებზე.

საჭიროა

მნიშვნელოვანია,

კონკრეტული

კავშირის
როდესაც

დადგენა
რისკის

რისკის
სხვა

შედეგების

რისკებთან.

რეალიზაციამ

ეს

შეიძლება

გააჭიანუროს პროექტის განხორციელება.
კონკრეტული

რისკის

შედეგები

შეიძლება

შეიცვალოს

დროთა

განმავლობაში.

მაგალითად: (1) მშენებლობის რისკის ფინანსური ზეგავლენა ზოგადად შეზღუდულია
წინა-დასრულების ეტაპზე და პროექტის ადრეულ წლებში; (2) ოპერირების, მოთხოვნის
და მოვლა-შენახვის რისკები რელევანტურია პროექტის ექსპლუატაციაში მიღების
შემდგომ პერიოდში; (3) ნარჩენი ღირებულების რისკი შეზღუდულია პროექტის
დასრულების ან გადაცემის ვადით. ტექნოლოგიური რისკების ზრდა მოსალოდნელია
დროთა განმავლობაში ტექნოლოგიური სიახლეების გამო.
თითოეული რისკის გამომწვევი მიზეზის და შედეგების განსხვავება მნიშვნელოვანია,
რამდენადაც განსხვავებულ შედეგებს შეიძლება ჰქონდეს დადგომის განსხვავებული
ალბათობა. შესაძლოა ეფექტიანი იყოს ერთი და იმავე რისკის გამომწვევი სხვადასხვა
მიზეზის

განაწილება

მხარეებისთვის

ამ

შერბილების უნარის გათვალისწინებით.
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მიზეზების

განსხვავებული

ხარჯებით

ზოგჯერ ანალიზი შეიძლება გამარტივდეს რისკების დაყოფით უფრო მცირე რაოდენობის
კატეგორიებად. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც:
●

ინდივიდუალური რისკები არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი
ხდება გაერთიანების შემთხვევაში;

●

რთულია ინდივიდუალური რისკების რაოდენობრივი გამოსახვა;

●

რისკებზე ზეგავლენას ახდენს საერთო ფაქტორები; ან

●

არსებობს გასათვალისწინებელი კავშირი ინდივიდუალურ რისკებს შორის.

ინდივიდუალური რისკების დაჯგუფების მიზეზები უნდა აისახოს დოკუმენტში.
ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია რისკების დაზღვევა. კომერციული დაზღვევა
ხელმისაწვდომია ზოგიერთი რისკისთვის, როგორიცაა მშენებლობა, კონტრაქტორის
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა, ტექნოლოგიური რისკების დაზღვევა. თუკი მთავრობა
არ მოელის, რომ რისკების მართვას შეძლებს უფრო დაბალ ფასად, რისკებთან
დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მოძრაობა მოიცავს პერიოდულ გადახდებს
კომერციული დაზღვევის პერიოდული პრემიისთვის.
ყველა მცდელობა უნდა იქნას გამოყენებული, რომ განხორციელდეს პროექტისათვის
ყველა

მნიშვნელოვანი

რისკის

იდენტიფიცირება

და

რაოდენობრივი

გამოსახვა,

ამავდროულად არ უნდა მოხდეს მათი დუბლირება გაანგარიშების დროს. ღრმა და
ზუსტი ანალიზი, რომლითაც ხორციელდება რისკების შეფასება, უნდა ასახავდეს მათ
მნიშვნელობას. როდესაც არასაკმარისი მონაცემები არსებობს რისკების შეფასებისთვის,
გამოყენებული უნდა იყოს დაშვებები და ვარაუდები. თუკი რისკის გამოხატვა
რაოდენობრივად შეუძლებელია, მისი იდენტიფიცირება მაინც უნდა მოხდეს და
რისკების ჩამონათვალში მიეთითოს, რაოდენობრივი შეფასებიდან მისი გამორიცხვის
მიზეზის განმარტებასთან ერთად, რაც

უზრუნველყოფს, რომ აღნიშნული რისკის

გათვალისწინება მაინც მოხდება ხარისხობრივი შეფასების დროს.

ნაბიჯი 5.4: რისკების დადგომის ალბათობის შეფასება
ყველა მნიშვნელოვანი რისკის იდენტიფიცირების და მათი დადგომის პოტენციური
შედეგების შეფასების შემდეგ, საჭიროა მათი დადგომის ალბათობის განსაზღვრა.

113

●

შეფასების ტექნიკა: თითოეული რისკის დადგომის ალბათობა დაფუძნებულია
სუბიექტურ

შეფასებაზე,

რომელიც,

რამდენადაც

ეს

შესაძლებელია,

დაფუძნებულია წარსულ გამოცდილებაზე, საუკეთესო პრაქტიკაზე, სავარაუდო
სამომავლო გაუმჯობესებაზე და სანდო ინფორმაციაზე. ასეთი მიდგომით
შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე დაშვება, რომელიც შეაფასებს, რამდენად
გაიზრდება ან შემცირდება საბოლოო ხარჯები ნედლი PSC-სთვის (იხ. სქემა N7
ქვემოთ).
სქემა 7: ჰიპოთეტური ალბათობის განაწილება

ყველა დაშვება უნდა იყოს სრულად დოკუმენტირებული და დასაბუთებული. საჯარო
პარტნიორი მზად უნდა იყოს გადახედოს საწყის ვარაუდებს, თუკი ხელმისაწვდომი
იქნება ახალი ინფორმაცია, რომელიც ცვლის საწყის დაშვებებს.
გათვალისწინებული უნდა იყოს, თუ რამდენად შეიძლება შეიცვალოს რისკის დადგომის
ალბათობა დროთა განმავლობაში. მაგალითად, ხარჯების გადაჭარბების ალბათობა
იზრდება დროთა განმავლობაში, რამდენადაც ხანგრძლივი დროისათვის შემცირებულია
ზუსტი პროგნოზირების საშუალება.
●

უფრო განვითარებული შეფასების ტექნიკები - სტატისტიკური საშუალებები
შეიძლება იყოს გამოყენებული რისკების ალბათობის შესაფასებლად დაშვების
განაწილების

შედგენით

დაფუძნებულია
ისტორიული

და

შედეგების

პროფესიონალურ

ინფორმაცია

და
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განმარტებით.

გამოცდილებაზე,
სანდო

დაშვებები

ეს

განაწილება

რომელსაც
მსგავსი

ახლავს
უახლესი

პროექტებისთვის. მას შემდეგ, რაც აღნიშნული განაწილებები დაანგარიშდება,
შესაძლებელია ალბათობის სანდო ვარაუდის გაკეთება, რომელსაც გარკვეული
დონის სიზუსტე ექნება (ცნობილი, როგორც სარწმუნო ინტერვალი).
რისკების სტატისტიკურ გაზომვას აქვს უპირატესობა, რამდენადაც ის დაფუძნებულია
ეკონომიკურ

პრინციპებზე,

რომელიც

იყენებს

პროფესიული

გამოცდილების

და

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის შეჯერებას და წარმოაჩენს სხვადასხვა შესაძლო შედეგს.
სიზუსტე

და

პროგნოზებზე,

სანდოობა
რომელიც

დამოკიდებულია
მხარდაჭერილი

შესაძლო

იქნება

შედეგების

ხელმისაწვდომი

გონივრულ
ინფორმაციის

ხარისხით.
თითოეული რისკის და მისი კომპონენტების ცალ-ცალკე დათვლის ნაცვლად, შესაძლოა
თითოეული

რისკის

გაზომვა

მრავალი

ცვლადის

ანალიზისა

და

სიმულაციის

საშუალებით. ეს ტექნიკები, როგორ წესი, მოითხოვს კომპიუტერული სიმულაციის
გამოყენებას.
მრავალი ცვლადის ანალიზის ერთ-ერთი მიღებული მეთოდია „მონტე კარლო“-ს
სიმულაცია.
რისკისთვის,

ეს
ან

ტექნიკა
რისკების

ქმნის

ალბათობის

ჯგუფისთვის,

განაწილების

თითოეული

სიმულაციას

ინდივიდუალური

ყველა
რისკის

სავარაუდო ან რეალური განაწილების მიხედვით. შემდეგ ის ახორციელებს თითოეული
რისკის შეფასებას ერთდროულად სხვადასხვა რისკის კავშირის გადაწყვეტით.
იმისათვის, რომ შესრულდეს გამოსადეგი მონტე კარლო-ს სიმულაცია, საჭიროა
ხელმისაწვდომი იყოს შესაბამისი მონაცემები, რათა შესაძლებელი იყოს თითოეული
რისკის ცვლადის განაწილების დაშვება. ეს შესაძლებელია, როდესაც არსებობს საკმარისი
ინფორმაცია მრავალი ცვლადის ურთიერთავშირის აგებისთვის, ან მსგავს პროექტებში
გამოცდილი ტექნიკური ექსპერტის ჩართულობით.
როდესაც გამოიყენება განვითარებული ალბათობის შეფასების ტექნიკა, მონტე კარლო
ან სხვა სიმულაციის ტექნიკა, ზოგადად, სასურველია ტექნიკური ექსპერტის ან გარე
კონსულტანტის

დაქირავება

კონკრეტული
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გამოცდილებით,

რათა

განსაზღვროს

განაწილების შესაბამისი ალბათობა, წარმოადგინოს სანდო განაწილების ვარაუდები და
შეასრულოს ალბათობის ანალიზი და შედეგების ეკონომეტრიკული შეფასება.

ნაბიჯი 5.5: თითოეული რისკის მოსალოდნელი ზეგავლენის ანგარიში ფულად
ნაკადებზე
ამონარიდი 1: რისკი, როგორც ფულადი ნაკადების მოძრაობის ერთეული
რისკი უნდა იყოს ფულადი ნაკადების მოძრაობის დამოუკიდებელი ერთეული და
მისი შეფასება არ უნდა განხორციელდეს დისკონტირების განაკვეთის განახლებით,
რათა განისაზღვროს პროექტში რისკის დონე. ფულადი ნაკადების მოძრაობის
მეთოდი აქცენტს აკეთებს, თუ რა ფინანსური ზეგავლენა აქვს თითოეულ რისკს და
შესაძლებელს ხდის გასაგები იყოს, თუ როგორ უნდა მოხდეს რისკების გადაცემა.
დამატებით, რისკების დამოუკიდებლად შეფასება ხაზს უსვამს ასევე სხვადასხვა
რისკის ზეგავლენას დროზე (მაგალითად, ზოგიერთ რისკს შესაძლოა ჰქონდეს
ზეგავლენა მხოლოდ პროექტის ერთ ეტაპზე, ხოლო ზოგიერთი სახის რისკი
პროექტის მთელი მიმდინარეობის დროს იყოს სახეზე ან იზრდებოდეს).

თითოეული რისკისთვის მოსალოდნელი ფულადი

ნაკადების მოძრაობა უნდა

შეფასდეს მოსალოდნელი ფინანსური შედეგების გამრავლებით რისკის დადგომის
ალბათობაზე, შედეგად შესაძლებელი იქნება მისი ნომინალური გამოსახვა ფულადი
ნაკადების მოძრაობაში.
ნედლი PSC განახლდება გაუნაწილებელ რისკებთან დაკავშირებული ყველა ფულადი
ნაკადის მოძრაობის გათვალისწინებით ამ მოდელის შესაბამისად. ნედლი PPP მოდელი
განახლდება
მოძრაობის

გაუნაწილებელ
მიხედვით,

რისკებთან

აღნიშნული

დაკავშირებული

მოდელის

ფარგლებში

ფულადი
საჯარო

ნაკადების
და

კერძო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. გადაცემულ რისკებთან
დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მოძრაობა შეიძლება დამოუკიდებლად შეჯამდეს.

ნაბიჯი 6: ფულადი ნაკადების დისკონტირება
ფულადი ნაკადების მოძრაობის ვადები PSC და PPP მოდელებში ხშირად განსხვავდება
და შესაბამისად, რთულია მათი შედარება დროის განახლების გარეშე. ეს ეფუძნება
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ვარაუდს, რომ დღეს მიღებული ერთი ლარის ღირებულება უფრო მეტია ვიდრე
მომავალში მისაღები ერთი ლარი.

ნაბიჯი 6.1: გამოსაყენებელი დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრა
რამდენადაც ყველა ფულადი ნაკადის გაანგარიშება უნდა მოხდეს ნომინალური,
დაბეგვრამდე ოდენობით, გამოყენებული უნდა იყოს ნომინალური დისკონტირების
განაკვეთი დაბეგვრამდე, ანუ, რომელიც ითვალისწინებს სამომავლო მოსალოდნელ
ინფლაციას.
ყველა პროექტისთვის, განახლებული რისკებზე დაფუძნებული ფულადი ნაკადების
დისკონტირება უნდა მოხდეს რისკისგან თავისუფალი განაკვეთით ორივე, PSC და PPP
მოდელებისთვის.
რისკისგან თავისუფალი განაკვეთი გამოიყენება, როგორც წინა სამი თვის საშუალო
ყოველდღიური

პროცენტი

მთავრობის

10-წლიან

ბონდებზე,

რომლის

შესახებ

ინფორმაცია მოიპოვება საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

ნაბიჯი 6.2: წმინდა მიმდინარე ღირებულების კალკულაცია
მოსალოდნელი რისკების მიხედვით განახლებული ფულადი ნაკადების დისკონტირება
უნდა მოხდეს რისკისგან თავისუფალი დისკონტირების განაკვეთით ორივე, PSC და
PPP მოდელებისთვის, კონკრეტული თარიღისთვის, რათა შესაძლებელი იყოს ერთი
წმინდა მიმდინარე ღირებულების განსაზღვრა. ეს შესაძლებელს ხდის გაკეთდეს
პირდაპირი შედარება PSC და PPP გადაწყვეტებს შორის რაოდენობრივი საფუძვლით.
წმინდა ხარჯზე დაფუძნებით, თუკი წმინდა მიმდინარე ღირებულება საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის მოდელისთვის არის ნაკლები, ვიდრე წმინდა მიმდინარე ღირებულება
PSC მოდელისთვის, ეს იქნება საწყისი მაჩვენებელი, რომ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობა მოიტანს ხარისხის ფასთან თანაფარდობას.
თუმცა, ეს მაჩვენებელი უნდა დაზუსტდეს ხარისხობრივი ანალიზის მეშვეობით,
განსაკუთრებით, როდესაც წმინდა მიმდინარე ღირებულების განსხვავება არის მცირე ან
დაშვებებში მცირე ცვლილებების შეტანას აქვს მნიშვნელოვანი ზეგავლენა წმინდა
მიმდინარე ღირებულების დათვლაში (იხ. ნაბიჯი 7).
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წმინდა მიმდინარე ღირებულება გადაცემულ რისკებზე შეიძლება დათვლილი იყოს
ფულადი

სახსრების

დისკონტირებით

შესაბამისი

დისკონტირების

განაკვეთით.

აღნიშნული გაზომავს განზრახული რისკების გადაცემის ფარგლებს.

ნაბიჯი 7: სენსიტიურობის გამოცდა და სცენარების ანალიზი
სენსიტიურობის გამოცდა უნდა ჩატარდეს, რომ განისაზღვროს წმინდა მიმდინარე
ღირებულების სიზუსტე PSC და PPP მოდელებისთვის, ძირითადი დაშვებების
სხვადასხვა ინდივიდუალური ცვლილების მიხედვით. სცენარების ანალიზის ჩატარება
შესაძლებელია ძირითად ცვლადებზე ცვლილებების ერთდროული გამოცდით. შესაძლოა
გათვალისწინებული იყოს კავშირი ცვლადებს შორის.
სენსიტიურობის და სცენარების ანალიზი შესაძლოა გამოყენებული იყოს რაოდენობრივი
შეფასების სიზუსტის განსაზღვრისთვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ,
როდესაც PSC და PPP მოდელების წმინდა მიმდინარე ღირებულება ერთმანეთთან
ახლოს არის. მათი დახმარებით შესაძლებელია მოხდეს იდენტიფიცირება, თუ რამდენად
შეიცვლება

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

დასკვნები

დაშვებების

შეცვლის

შემთხვევაში. ხაზგასმული უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც დაშვებები ცვლილებების
მიმართ სენსიტიურია(განსაკუთრებით, თუ დაშვებები სუბიექტურია).
ცვლადები, რომელთა ანალიზიც ხდება, როგორც წესი, მოიცავს, მშენებლობის და
კონცესიის ხანგრძლივობას, ინფლაციას, მშენებლობის ხარჯებს, გეგმა - გრაფიკს და
დასრულების ვადებს, სერვისის მოთხოვნას, მთლიან საოპერაციო ხარჯებს, მოვლაშენახვის ხარჯებს, მესამე მხარის შემოსავლებს და ნარჩენ ღირებულებას.
შესრულებული ანალიზი უნდა ასახავდეს პროექტის ზომას და კომპლექსურობას,
ძირითადი ცვლადების მნიშვნელობას და PSC წმინდა მიმდინარე ღირებულებას PPP
მოდელთან მიმართებაში.
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ბაზრის

V:

შესაფერისობის

სახელმძღვანელო
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება სავარაუდოდ ბაზრის კვლევისთვის
საუკეთესო მომენტია (ბაზრის ტესტირება). საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის
დეტალური

ძირითადი
და

ელემენტები

კვლავ

არის

ჩამოყალიბებულია,

მისი

მოდიფიცირების

მაგრამ

არ

არის

შესაძლებლობა

ძალიან

პოტენციურ

პარტნიორებთან დიალოგის შედეგად. ბაზარზე ძალიან ადრეული კონსულტაციების
შემთხვევაში, საჯარო პარტნიორს შესაძლოა ჰქონდეს პროექტის შესახებ შეზღუდული
ინფორმაცია და შედეგად, კონსულტაციები არ იყოს ეფექტიანი. კონსულტაციების
მიზანია: (1) დარწმუნება, რომ პროექტის კონცეფცია საწყის ეტაპზე მისაღებია
ბაზრისთვის; (2) გათვალისწინებული იყოს მოდიფიკაციები, რომელსაც წარმოადგენენ
შეთავაზების სახით კერძო სექტორის წარმომადგენლები; (3) განხილული იყოს
პასუხისმგებლობების და რისკების საუკეთესო განაწილება პროექტის ფარგლებში.
მნიშვნელოვანია, რომ კონსულტაციები გაიმართოს არა მხოლოდ პოტენციურ კერძო
პარტნიორებთან, არამედ, ბანკებთან და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომელთაც
შესაძლოა გამოყონ დაფინანსება კერძო პარტნიორებისათვის.
ბაზრის ტესტირებისათვის არსებობს რამდენიმე საუკეთესო პრაქტიკა:
●

გათვალისწინებული

უნდა

იყოს

პირისპირ

შეხვედრა

შერჩეულ

კერძო

პარტნიორებთან და საფინანსო ინსტიტუტებთან. უფრო ფართო ჯგუფის
შემთხვევაში (მაგალითად, პოტენციური კონკურენტები) შესაძლოა ყველას არ
სურდეს

საჯაროდ

აზრის

გამოხატვა.

როდესაც

ორგანიზებულია

ინდივიდუალური შეხვედრები, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ არავის
მიმართ არ იქნება გამოყენებული სპეციალური ან უპირატესი მიდგომები.
●

ბაზარზე თითოეული კონტაქტის დროს, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კარგი
მომზადება, რათა მოხდეს მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაციის მიღება და
ამავდროულად, უფლებამოსილი ორგანოს ინტერესების წარმოდგენა.
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●

პროექტის

ძირითადი

დაშვებები

უნდა

იყოს

სანდოდ

მომზადებული

წერილობითი სახით, შეკითხვებთან ერთად. შეკითხვები ზუსტად უნდა იყოს
ფორმულირებული, შესაბამისი ტერმინოლოგიით და ბაზართან განსახილველი
საკითხების წარმოდგენით.
●

დადგენილი უნდა იყოს რეალისტური ვადები კერძო სექტორისთვის, რომ
გაეცნონ წარდგენილ ინფორმაციას დოკუმენტებთან ერთად, რათა წარმოადგინონ
პროექტის შესახებ ღირებული უკუკავშირი. დიდი პროექტების შემთხვევაში,
რომელიც

საერთაშორისო

კომპანიებისათვის

შეიძლება

იყოს

საინტერესო,

ღირებული იქნება ინფორმაციის მომზადება, ასევე, ინგლისურ ენაზე.
●

საჯარო პარტნიორმა თავიდან უნდა აირიდოს განცდა, რომ ბაზრის შესწავლა არის
კერძო პარტნიორის შერჩევის ნაწილი. ეს ეტაპი არ არის ფორმალური პროცედურა
და მისი ერთადერთი მიზანია ინფორმაციის შეგროვება.

●

უფლებამოსილი ორგანო წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთ პირზე მეტი ადამიანით
და შეხვედრები სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული ოქმით. კერძო
პარტნიორებს უნდა ჰქონდეთ უფლება საკუთარი მოსაზრებები და პასუხები
გაგზავნონ შეხვედრის შემდეგ, თუ მათ სჭირდებათ შიდა განხილვა ან
კონსულტაცია.

●

ბაზრის შესწავლის შემდეგ, უნდა მომზადდეს შემაჯამებელი ანგარიში, სადაც
წარმოდგენილი იქნება ძირითადი მიგნებები.

ბაზრის ტესტირება უნდა განხორციელდეს კონსულტანტების მიერ უფლებამოსილი
ორგანოს წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით. არ არსებობს კონკრეტული წესი,
თუ რამდენი პოტენციური კერძო პარტნიორი უნდა იყოს ჩართული კონსულტაციებში.
ეს

დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე, თუმცა, 4-6 კარგად შერჩეული

ორგანიზაცია საკმარისი უნდა იყოს კონსულტაციებისათვის. რეკომენდებულია, პირველ
რიგში,

მომზადდეს გამოცდილი კონტრაქტორებისა და ინვესტორების სია, მოცემულ

სექტორში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.
აღნიშნული სუბიექტებიდან მთავარი როლი აქვთ: კონტრაქტორებს, ოპერატორებს,
ბანკებს და ინვესტორებს.
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VI:

რისკების

განაწილების

ზოგადი

მატრიცა
რისკი

აღწერა

შედეგი

შესაძლო
შემარბილებელი
ღონისძიება

ტერიტორიის რისკი
არსებული

არსებული კონსტრუქციები

მშენებლობისთ

კერძო

კონსტრუქცია

არაადეკვატურია ახალი

ვის

სექტორისათვის

(განახლება/გაფა

გაუმჯობესებისთვის ან

დამატებითი

საჭირო დახმარების

რთოება)

კონსტრუქციებისთვის/საქმ

დრო და

გაწევა

იანობისთვის

ხარჯები

ალტერნატიული
ტერიტორიის
მოძიებისთვის
ხარჯების
შესამცირებლად,
თუკი
შესაძლებელია,
ალტერნატიული
კონსტრუქციების
შეთავაზება
რომლითაც
შეიძლება
გაუმჯობესდეს
პროექტი.

მიწის

მიწის ხელმისაწვდომობა და მშენებლობისთ

შერჩევის

გამოსყიდვა და

გამოყენების უფლება

ვის

პროცედურების

განსახლება

პროექტისათვის არ არის

დამატებითი

დაწყებამდე

დროულად მიღებული და

დრო და

შესაბამის
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ხელსაყრელ პირობებში.

ხარჯები

დაინტერესებულ
პირებთან მიწის
გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმის
შეთანხმება.

ნიადაგის

ნიადაგის

მშენებლობისთ

ნიადაგის

მდგომარეობა

გაუთვალისწინებელი

ვის

მდგომარეობის

უარყოფითი მდგომარეობის

დამატებითი

შესწავლა

აღმოჩენა

დრო და

ტექნიკურ-

ხარჯები

ეკონომიკური
კვლევის და
შერჩევის
მომზადების ეტაპზე.
კერძო
კონსორციუმში
გამოცდილი
სამშენებლო
კომპანიის
მონაწილეობა.

თანხმობები

საჭირო თანხმობები არ არის

მშენებლობისთ

ზემოქმედების

მიღებული დროულად ან

ვის

შეფასება ტექნიკურ-

გაუთვალისწინებელ

დამატებითი

ეკონომიკურ

გარემოებებზე არის

დრო და

კვლევაში

დამოკიდებული

ხარჯები

(გარემოსდაცვითი,
სოციალური,
არქეოლოგიური)
პასუხისმგებლობები
ს და
მიწათსარგებლობის
შეზღუდვების
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რეგულაციების
იდენტიფიცირებისა
თვის.
მიწათსარგებლობის
სათანადო გეგმების
მომზადება შერჩევის
პროცედურების
დაწყებამდე.
პროექტის

პროექტის ტერიტორიაზე

შესაძლოა

მონაწილეთა

დაწყებამდე

ინფრასტრუქტურის

საჭირო იყოს

პასუხისმგებლობის

გარემოსდაცვით

გამოყენება გამოიწვევს

ტერიტორიის

დონის გასაჯაროება;

ი

უარყოფით ზემოქმედებას

დასუფთავება

მთავრობა უნდა

ან

შეეცადოს

რეაბილიტაცია

პასუხისმგებლობის

სამომავლო

შემცირებას კერძო

გამოყენებისათ

სექტორისათვის,

ვის

რათა პროექტი

ვალდებულებები გარემოზე

ბაზრისათვის უფრო
საინტერესო იყოს.
გარემოსდაცვით

საჭირო თანხმობები

ხარჯების

პერიოდული

ი

(გარემოსდაცვითი

ზრდა და

გარემოსდაცვითი

გაჭიანურება

აუდიტის ჩატარება

ვალდებულებები თანხმობების გარდა) არ
ოპერირების

არის მიღებული დროულად

ხელშეკრულების

დროს

ან მოპოვებულია მაგრამ

მოქმედების

გაუთვალისწინებელ

პერიოდში

გარემოებებზე არის

(მაგალითად, ყოველ

დამოკიდებული

სამ ან ხუთ
წელიწადში
ერთხელ) საჯარო
პარტნიორის
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პროექტის მართვის
ჯგუფის მიერ.
კულტურული

არქეოლოგიური და

ხარჯები და

საკადასტრო

მემკვიდრეობა

კულტურული

გაჭიანურება

ჩანაწერების შენახვა;

მემკვიდრეობის ნიმუშების

შესაბამის

აღმოჩენასთან

ინსტიტუტებთან/ჯგ

დაკავშირებული ხარჯები

უფებთან

და გაჭიანურება, რაც

კონსულტაცია/კოორ

დაკავშირებულია

დინაცია (საჯარო და

მთავრობის

კერძო), რომლებიც

უფლებამოსილებასთან

ჩართული ან

აღნიშნული აღმოჩენების

დაინტერესებული

კონსერვაციასთან,

არიან

დაცვასთან და

არქეოლოგიური და

რეგულაციებთან.

კულტურული
მემკვიდრეობით
პროექტის
განვითარების
ეტაპზე.

ტერიტორიის

მფლობელობა/წვდომა

ხარჯები და

საკადასტრო

ხელმისაწვდომო

შერჩეულ ტერიტორიაზე

გაჭიანურება

მონაცემების

ბა

რომელიც არ არის

მიწის

შესწავლა.

სახელმწიფო საკუთრებაში

გამოსყიდვის

მთავრობამ: (1)

ან ვერ მოხერხდა კერძო

მოლაპარაკებებ

განსაზღვროს

მესაკუთრესთან

ის დროს

საჭიროებები

მოლაპარაკება

ადრეულ ეტაპზე და
გაითვალისწინოს
სამართლიანი
დაშვებები
ტექნიკურეკონომიკური
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კვლევის დროს; (2)
აიღოს პირდაპირი
ვალდებულება
სათანადო სახსრების
გამოყოფაზე
გამოსყიდვისთვის;
(3) განახორციელოს
საჭირო ქმედებები,
რათა სრულად
შეისყიდოს
ტერიტორია
შერჩევის ეტაპის
დაწყების წინ; (4)
მოამზადოს
რეალისტური გეგმა
ტერიტორიის
შესყიდვისთვის
დროის
თვალსაზრისით.
დისკრიმინაციუ

კანონმდებლობის/პოლიტიკ

დამატებითი

რეგულაციები,

ლი და

ის ცვლილება, რომლის

კაპიტალური

რომლებიც

სპეციფიკური

წინასწარ განჭვრეტა არ

ან/და

შესაძლებლობას

ცვლილებები

შეიძლებოდა

საოპერაციო

იძლევა ხარჯები

კანონმდებლობა

ხელშეკრულების

ხარჯები ან

გადანაწილდეს

ში (მათ შორის,

გაფორმების მომენტში,

შემცირებული

საბოლოო

გადასახადები)

რომელიც პირდაპირ შეეხება

შემოსავლები

მომხმარებლებზე

სპეციფიკურად პროექტს ან

(მომხმარებლის მიერ

სერვისს და რომელსაც აქვს

გადახდაზე

არსებითი უარყოფითი

დაფუძნებული

გავლენა ხარჯებზე ან

პროექტებისათვის).

შემოსავლებზე კერძო

კერძო პარტნიორის
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პარტნიორისთვის.

სამართლებრივი
დაცვა სახელმწიფო
ორგანოების მიერ
დისკრიმინაციული
ქმედებების
საწინააღმდეგოდ.

კანონმდებლობი

კანონმდებლობის/პოლიტიკ

დამატებითი

რეგულაციები,

ს ზოგადი

ის ცვლილება, რომლის

კაპიტალური

რომლებიც

ცვლილება

წინასწარ განჭვრეტა არ

ან/და

შესაძლებლობას

შეიძლებოდა

საოპერაციო

იძლევა ხარჯები

ხელშეკრულების

ხარჯები ან

გადანაწილდეს

გაფორმების მომენტში,

შემცირებული

საბოლოო

რომელიც ზოგადია და

შემოსავლები

მომხმარებლებზე

პირდაპირ არ შეეხება

(მომხმარებლის მიერ

სპეციფიკურად პროექტს ან

გადახდაზე

სერვისს, თუმცა აქვს

დაფუძნებული

არსებითი უარყოფითი

პროექტებისათვის).

გავლენა ხარჯებზე ან
შემოსავლებზე კერძო
პარტნიორისთვის.
უფლებამოსილი

უფლებამოსილი ორგანო

შემოსავლების

უფლებამოსილი

ორგანოს

არღვევს მისი მხრიდან

დაკარგვა

ორგანოების

ვალებულების

თანხის გადახდის

ფინანსური

დარღვევა

ვალდებულებას.

ზედამხედველობა
ცენტრალური
მთავრობის მიერ.

მარეგულირებლი

მარეგულირებელი ორგანო

დამატებითი

მარეგულირებელი

ს თანხმობა

აუქმებს ოპერირების

ხარჯები ან

სისტემის შეფასება

ნებართვას.

შემოსავლების

შერჩევის

მარეგულირებლის

დაკარგვა

დაწყებამდე.
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გადაწყვეტილება გავლენას
ახდენს ფასებზე ან
პროექტის ან სერვისის სხვა
ასპექტზე, რომელიც ვერ
იქნებოდა
გათვალისწინებული კერძო
პარტნიორის ბიზნეს
გეგმით.
საპროექტო

პროექტირება

დამატებითი

სათანადო

რისკები

განხორციელდა დაბალი

საოპერაცი

ხელშეკრულების

სტანდარტით, არ არის

ხარჯები ან/და

შედგენა საპროექტო

უსაფრთხო, ან არ აქვს

სერვისის

და სამშენებლო

შესაძლებლობა,

არაადეკვატურ

კომპანიებთან

მომსახურება მიაწოდოს

ობა ან

(უნდა

გათვლილი ხარჯით და

უხარისხობა,

ითვალისწინებდეს

სპეციფიკაციების

რაც იწვევს

შეწყვეტის

შესაბამისი დონით.

შემოსავლების

შესაძლებლობას);

დაკარგვას.

დამოუკიდებელი
კონსულტანტის

ეს რისკი არის მაშინ,

დაქირავება,

როდესაც ერთი პროექტი

რომელიც ორივე

გადაკვეთს სხვა პროექტს.
გადაკვეთის

ეს რისკი გულისხმობს

რისკები

ოპერირების მოწესრიგების
რისკებს სხვა საოპერაციო
ინფრასტრუქტურასთან
ერთად.

მხარეს მიაწვდის
დამოუკიდებელ
უარყოფითი
ზეგავლენა
პროექტირებასა
და პროექტის

ოპერირების

შედეგების

გადაკვეთის

სპეციფიკაციებ

რისკები

ზე.
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რჩევებს
პროექტირებასთან
დაკავშირებით.
ხელშეკრულების
პირობები იმგვარად
უნდა იყოს
ფორმულირებული,

უარყოფითი

რომ მთავრობას

ზეგავლენა

აძლევდეს უფლებას

საოპერაციო

ან შესაძლებლობას

სისტემის

მიიღოს

მოთხოვნებსა

გადაწყვეტილება

და პროექტის

პროექტებზე,

შესრულების

რომლებიც

ძირითად

ერთმანეთს კვეთენ,

ინდიკატორებზ

მათ შორის,

ე.

ოპერირების

(KPIs)

კუთხით. ორივე
მხარე
ორიენტირებული
უნდა იყოს, რომ
იპოვონ საერთო
გადაწყვეტა ამგვარი
პრობლემის
საწინააღმდეგოდ.
წარმოდგენილი
უნდა იყოს
პირობები, თუ
როგორ მოგვარდება
ურთიერთგადაკვეთა (ვადები,
მექანიზმები,
კომპენსაციები).

მშენებლობის

მოვლენები, რომელიც

მშენებლობისთ

რისკების მართვის

რისკები

დგება მშენებლობის დროს

ვის

გეგმა; შესაბამისი

და აფერხებს

დამატებითი

ხელშეკრულების

ინფრასტრუქტურის

დრო და

ჩამოყალიბება

მიწოდებას ვადებში და

ხარჯები.

სამშენებლო
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შესაბამისი ხარჯებით.

კომპანიასთან;
დამოუკიდებელი
კონსულტანტის
დაქირავება,
რომელიც ორივე
მხარეს მისცემს
დამოუკიდებელ
რჩევას
მშენებლობასთან
დაკავშირებით,
ისევე როგორც,
დაადასტურებს
სამუშაოების
დასრულებას.

ექსპლუატაციაში

ფიზიკური ან საოპერაციო

გაჭიანურება

ექსპლუატაციისთვი

მიღების რისკები

საექსპლუატაციო

და

ს ხელშეკრულების

ტესტირებები, რომელიც

ხელშეკრულებ

პირობები უნდა

მოთხოვნილია სერვისის

ის

იყოს ნათელი,

დაწყებისათვის,

პოტენციური

კონკრეტული და

უარყოფითი შედეგებით

შეწყვეტა.

დროში

სრულდება.

შეზღუდული.

რაოდენობა,

გასაწევი ხარჯები

დამატებითი

გრძელვადიანი

ხარისხი და ფასი

მოსალოდნელზე მეტია,

საოპერაციო

მიწოდების

ხარისხი არაადეკვატურია ან

ხარჯები ან/და

ხელშეკრულებები

მოთხოვნილი რაოდენობები

სერვისის

არ არის ხელმისაწვდომი

ხარისხის
არაადეკვატურ
ობა, რაც იწვევს
შემოსავლების
დაკარგვას.

მოვლა-შენახვა

პროექტირების ან/და

დამატებითი
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მთავრობამ უნდა

და განახლება

მშენებლობის ხარისხი არ

მოვლა-

უზრუნველყოს

არის ადეკვატური, რაც

შენახვის და

ნათელი და

იწვევს გაზრდილ მოვლა-

განახლების

დეტალური

შენახვის და განახლების

ხარჯები.

შედეგების

ხარჯებს.

სპეციფიკაციების
ჩამოყალიბება და
ჩაატაროს
განხორციელებული
მოვლა-შენახვის
სამუშაოების
აუდიტი.

შედეგების

მთავრობის შედეგების

ექსპლუატაცია

უნდა დაიხარჯოს

სპეციფიკაციების

მოთხოვნები შეიცვალა

ში მიღების წინ

სათანადო დრო და

ცვლილება

ხელშეკრულების

საპროექტო

ძალისხმევა

შეთანხმებული

გაფორმების შემდეგ

ცვლილება

შედეგების

სპეციფიკაციების

ექსპლუატაციაში მიღებამდე

შესაძლოა

დაზუსტებისთვის

მიღმა

ან მის შემდეგ.

მოითხოვდეს

წინასწარ და

კაპიტალური

შესაბამისად,

ხარჯების

დაგეგმარებისთვის,

გამოყოფას

რათა

ცვლილების

უზრუნველყოფილი

გათვალისწინე

იყოს შედეგების

ბით და მისი

სპეციფიკაციების

დასრულების

ცვლილების

ვადების

მინიმუმამდე

შესაბამისად;

დაყვანა.

დასრულების
შემდეგ
ცვლილებას
შესაძლოა
ჰქონდეს
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კაპიტალურ
ხარჯზე
გავლენა ან
მხოლოდ
მიმდინარე
ხარჯის
ცვლილება
(მაგალითად,
როდესაც
ცვლილების
მორგება
შესაძლებელია
არსებული
ინფრასტრუქტ
ურის
წარმადობის
ფარგლებში).
ოპერატორის

ქვეკონტრაქტორი

ხელმიუწვდომ

მთავრობამ უნდა

მხრიდან

ოპერატორი ცუდ ფინანსურ

ელი სერვისი

განახორციელოს

ხარვეზები/ჩავარ

მდგომარეობაშია.

და

ძირითადი

დნა სერვისის

ალტერნატიულ ქვეკონტრაქტორები

ხარისხში

ი საჭიროებები,

ს სათანადო

რაც მოითხოვს

ძალისხმევით

დამატებით

შესწავლა, მათი

ხარჯებს.

გამოცდილების და
ფინანსური
შესაძლებლობების,
განახორციელოს
ძირითადი
კონტრაქტების
სამართლებრივი
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შესწავლა, მათ
შორის, გარანტიები
და
უზრუნველყოფები
კერძო პარტნიორის
მხრიდან.
ტექნიკური

ხელშეკრულებით

კერძო

კერძო პარტნიორმა

მოძველება

გათვალისწინებული

პარტნიორის

უნდა განავითაროს

სერვისი და მისი მიწოდების

შემოსავლები

დეტალური, კარგად

მეთოდი ვერ ახერხებს

შეიძლება

შესწავლილი

ტემპის შენარჩუნებას

შემცირდეს

საპროექტო

ტექნოლოგიური

პროგნოზირებ

გადაწყვეტა.

თვალსაზრისით,

ულთან

კონკურენციის ან

შედარებით

საზოგადოების

მოთხოვნის

მოთხოვნების შესაბამისად.

დაკარგვის
გამო
(კონცესიის
დროს),
გადახდების
შემცირებით
(გადახდაზე
დაფუძნებული
), ან/და
საოპერაციო
ხარჯების
გაზრდით;
მთავრობამ
შეიძლება არ
მიიღოს
სერვისი
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ხელშეკრულებ
ის შესაბამისი
რაოდენობით
და ხარისხით.
ურთიერთქმედე

სახელშეკრულებო

ხელშეკრულებ

ურთიერთქმედების

ბის რისკი

სერვისების მიწოდება

ის სერვისების

მართვა

უარყოფითად აისახება

ან ძირითადი

მისაწოდებელ ძირითად

სერვისების

სერვისებზე ან პირიქით,

ფასების ზრდა

რომელიც არ იყო წინასწარ
გათვალისწინებული.
ტარიფის

მარეგულირებელი ორგანო

შემოსავლის

მარეგულირებელი

განახლების

არ ამტკიცებს ტარიფების

დაკარგვა

სისტემის შეფასება

დარღვევა

განახლებას, რაც

შერჩევის

გათვალისწინებული იყო

პროცედურის

კერძო პარტნიორის ბიზნეს

დაწყებამდე.

მოდელში (გადახდაზე

მარეგულირებელი

დაფუძნებული

ორგანოში

პროექტებისათვის)

წარმომადგენლობა.

მოთხოვნის

სერვისზე მოთხოვნა

შემოსავლის

მოთხოვნის

რისკი

ნაკლებია კერძო

დაკარგვა

დეტალური

პარტნიორის ბიზნეს

შესწავლა. მდგრადი

გეგმასთან შედარებით

ფინანსური

(მომხმარებლის მიერ

სტრუქტურა.

გადახდაზე დაფუძნებული
პროექტებისათვის)
ქსელზე

მთავრობის დამხმარე

მოთხოვნის

დაერთების

ქსელი, რომელიც

დაკარგვა, რაც

რისკი: დამხმარე

გათვალისწინებული იყო

იწვევს
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ქსელის მართვა

მარშრუტი

პროექტისათვის, არ არის

შემოსავლის

მიწოდებული გეგმის

დაკარგვას (იმ

შესაბამისად.

პროექტებისათ
ვის, რომელიც
დაფუძნებული
იყო
მოხმარების
შედეგად
გადახდებზე)

ქსელზე

შექმნილია კონკურენტი

მოთხოვნის

მოთხოვნის და

დაერთების

ქსელი, გაზრდილი ან

დაკარგვა, რაც

კონკურენციის

რისკი:

ხელახალი ფასებია

იწვევს

დეტალური

კონკურენტი

მიღებული, რაც ზრდის

შემოსავლების

შესწავლა. მდგრადი

მარშრუტი

ინფრასტრუქტურის

დაკარგვას (იმ

ფინანსური

კონკურენციას

პროექტებისათ

სტრუქტურა.

ვის, რომელიც
დაფუძნებული
იყო
მოხმარების
შედეგად
გადახდებზე)
ფინანსური

კერძო პარტნიორის მიერ

გაჭიანურება

ფინანსური

რისკები

მოთხოვნილი სესხი ან/და

და გაზრდილი

შეთანხმებები და

კაპიტალი არ არის

ხარჯები

ჰეჯირება

ხელმისაწვდომი
პროექტისათვის და
მოცულობა და პირობები არ
შეესაბამება წინასწარ
მოლოდინებს.
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სპონსორობის

რისკი

რომ:

რისკები

პარტნიორმა

(1)
ვერ

მოთხოვნილი

კერძო მთავრობისთვი
შეძლოს ს სერვისებზე

სერვისების მოთხოვნის

მიწოდება

ან შეწყვეტა და

გადახდისუუნარო

წინადადებების
სათანადო შესწავლა;
ჩანაცვლების მუხლი
ხელშეკრულებაში

გახდეს; ინვესტიციის

ან (2) კერძო პარტნიორის შესაძლო
ფინანსური
აჭარბებს

მოთხოვნები დაკარგვა
მის

ფინანსურ კაპიტალის ან

შესაძლებლობებს,
იწვევს

ინფლაცია

რაც სესხის

კორპორატიულ მიმწოდებლები

ჩავარდნას.

სთვის.

ხელშეკრულების

კერძო

მოქმედების

დროს პარტნიორისათ

მიღებული

გადახდები ვის

ესკალაციის მუხლის
გათვალისწინება
საჯარო და კერძო

გაუფასურებულია

დამატებითი

თანამშრომლობის

ინფლაციის გამო.

ხარჯები

ხელშეკრულებაში

საპროცენტო

პროექტის

განაკვეთები

შემდეგ
ვალუტის
საპროცენტო
შესაძლოა

დასრულების კერძო
ეროვნული პარტნიორისათ
კურსის ვის

საპროცენტო
განაკვეთის
ჰეჯირება

განაკვეთი დამატებითი
უარყოფითად ხარჯები

შეიცვალოს.
გაცვლითი

ოპერირების

დროს, კერძო

კურსი

გაცვლითი კურსი შეიძლება პარტნიორის
უარყოფითად შეიცვალოს

განახლება;

უნარზე,

გაცვლითი კურსის

მოემსახუროს

ლიკვიდურობის

უცხო

მექანიზმის

ვალუტაში

ჩამოყალიბება

დენომინირებუ
ლ სესხს
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ტარიფების

უარყოფითი
ზეგავლენა
ექნებაა და
შეიძლება ვერ
მიიღოს
დაგეგმილი
მოგება.
მესაკუთრის

მესაკუთრის

ან კერძო

ცვლილება

მაკონტროლებლის

პარტნიორის

ცვლილება

კერძო მხრიდან

მთავრობის მხრიდან
უზრუნველყოფა,
რომ მესაკუთრის

პარტნიორში, იწვევს მისი პროექტის

ცვლილების

ფინანსური

შემთხვევაში

ან

მდგომარეობის შემდგომი
მხარდაჭერის დაფინანსების

შესუსტებას,
პროექტზე

რომელიც ვალდებულები
უარყოფით ს

გავლენას ახდენს.

აუცილებელი იყოს
მთავრობის
თანხმობა.

შეუსრულებლ
ობა

ფორსმაჟორის

ფორსმაჟორული გარემოება

აქტივების

დაზღვევა,

რისკი

აზიანებს

დაზიანება ან

სარეზერვო

ინფრასტრუქტურას ან/და

დანაკარგი,

ანგარიშები

იწვევს დროებით ან

სერვისების

მუდმივად კერძო

შეწყვეტა

პარტნიორის მხრიდან

მთავრობისთვი

ხელშეკრულებით

ს და

გათვალისწინებული

შემოსავლის

სერვისის მიწოდების

დაკარგვა

შეუძლებლობას

კერძო
პარტნიორისთვ
ის

ინდუსტრიასთან

გაფიცვები ან სხვა

გაჭიანურება
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კერძო პარტნიორმა

დაკავშირებული

მოქმედებები

და პროექტის

ან მისმა

რისკები

ინდუსტრიაში, რაც

ხარჯები

ქვეკონტრაქტორებმა

უარყოფითად აისახება

უნდა

პროექტზე

უზრუნველყონ
პროექტის მართვა
და ოპერაციები.

დარღვევა და

ინფრასტრუქტურის ან სხვა

ინფრასტრუქტ

უნდა განისაზღვროს

შეწყვეტა

აქტივის დაკარგვა საჯარო

ურის დაკარგვა

ისეთი სერიოზული

და კერძო თანამშრომლობის

დარღვევები,

ხელშეკრულების ვადამდე

რომე ლე ბ იც იქნება

შეწყვეტის გამო

ხელშეკრულების
შეწყვეტის
საფუძველი;
კერძო პარტნიორს
უნდა მიეცეს
დარღვევის
გამოსწორების ვადა
და შესაძლებლობა;
მთავრობას უნდა
ჰქონდეს
მომზადებული
სამოქმედო გეგმა
კერძო პარტნიორის
მხრიდან
ხელშეკრულების
ვადამდე შეწყვეტის
პოტენციური
შემთხვევისთვის;
ჩანაცვლების
უფლება.
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ნარჩენი

ხელშეკრულების

კერძო

მთავრობამ უნდა

ღირებულება

ამოწურვის ან ვადამდე

პარტნიორისგა

გაითვალისწინოს

გადაცემის დროს

შეწყვეტის დროს, აქტივს არ

ნ გაცვეთილი

საჯარო და კერძო

გააჩნია თავდაპირველად

აქტივის მიღება

თანამშრომლობის

ნავარაუდევი ღირებულება,

ხელშეკრულებით

რომლის მთავრობისთვის

კერძო

გადაცემასაც დათანხმდა

პარტნიორისთვის

კერძო პარტნიორი.

განსაზღვრული
აქტივის მოვლაშენახვის და
განახლების
ვალდებულება;
მთავრობამ
შეიძლება ასევე
მოითხოვოს, რომ
კერძო პარტნიორს
ჰქონდეს
სათადარიგო ფონდი
აქტივის სათანადო
შეკეთებისათვის
შეთანხმებულ
მდგომარეობამდე.
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დანართი VII: საკონსულტაციო მომსახურების
შეთანხმების პირობების ცხრილი
პირობა
ხელშეკრულებ

პირობის შინაარსი
-

ხელშეკრულების ტიპი (მიწოდების ხელშეკრულება,
ფიქსირებულ გადახდაზე დაფუძნებული, თუ სხვა).

ის ფორმა
-

მხარეები

-

დანართები:
o

ტექნიკური დახმარების მომსახურების ხელშეკრულება
საჯარო პარტნიორსა და ტექნიკური დახმარების
კონსულტანტებს შორის

o

საჯარო პარტნიორის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების
გადაწყვეტილება, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს დახმარებით.

ზოგადი

მოიცავს განმარტებებს, გამოსაყენებელ სამართალს, კომუნიკაციის

პირობები

წესებს და სხვა

დაწყება,

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

დასრულება,

ა. ხელშეკრულების მოქმედება

ცვლილება და

ბ. მომსახურების დაწყება

ხელშეკრულებ

გ. ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა

ის შეწყვეტა

დ. ცვლილებები
ე. ფორსმაჟორი
ვ. ხელშეკრულების დარღვევა
ზ. ხელშეკრულების შეჩერება
თ. ხელშეკრულების შეწყვეტა

კონსულტანტ

მოიცავს შემდეგ პირობებს: შესრულების სტანდარტი, სერვისისთვის

ის

გამოსაყენებელი

ვალდებულებე

კონფიდენციალურობა/გაუმჟღავნებლობა,

ბი

მოწყობილობები

კონსულტანტ

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

სამართალი,
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ინტერესთა

კონფლიქტი,

ანგარიშვალდებულება,

ის ექსპერტები

ა. ძირითადი ექსპერტების ჩამონათვალი და აღწერა

და ქვე-

ბ. ექსპერტის/ქვე-კონსულტანტის შეცვლის ან გათავისუფლების წესები

კონსულტანტ
ები
საჯარო და

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

კერძო

ა. შემდეგ საკითხებში დახმარება:

თანამშრომლო

ა.1.

კონსულტანტისთვის

ვიზების

ბის სააგენტოს

ნებართვისთვის,

ვალდებულებე

სათანადო დოკუმენტაციის დაუყოვნებლივ მიწოდება;

ბი

ა.2.

მგზავრობისთვის

მიღებისთვის,

კონსულტანტის

და

მომსახურების

სხვა

ბინადრობის

საჭიროებებისთვის

გაწევისთვის

საჭირო

მოწყობილობებისთვის საბაჟო პროცედურების გავლა;
ა.3.

თანამდებობის

პირებისთვის

თუ

ადმინისტრაციული

ორგანოების წარმომადგენლებისთვის ყველა ინსტრუქციის მიწოდება
მომსახურების დროულად და ეფექტიანად განხორციელებისათვის;
ა.4.

კონსულტანტისთვის

რეგისტრაციის

თუ

პროფესიული

საქმიანობისთვის ნებართვების ვალდებულებისგან გათავისუფლება
ინდივიდუალური მეწარმის თუ სხვა სახის საწარმოს სახით;
ა.5.
ქვეყანაში

კონსულტანტისთვის
შემოიტანონ

უფლებამოსილების

საჭირო

რაოდენობის

მინიჭება,

უცხოური

რომ

ვალუტა

სერვისის განსახორციელებლად და ასევე, ვალუტის გატანისთვის;
ა.6.

სერვისის

კონსულტანტების

განხორციელებასთან

მიერ

განხორციელებული

დაკავშირებით
საქმიანობისათვის

გამოწვეული სამართლებრივ პროცესებისში მხარდაჭერა.
ბ.

კონსულტანტის

პროგრესის

მონიტორინგი

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული მიზნობრივი მაჩვენებლების მიღწევის პროცესში;
გ. კონსულტანტის მიერ წარმოდგენილი ინვოისების ანაზღაურებაზე
თანხმობის გაცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროცედურის
შესაბამისად;
დ. ხელშეკრულების განხორციელების დროს ნებისმიერი პრობლემური
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საკითხის დროულად გადაჭრისთვის ქმედებების განხორციელება.
საჯარო და

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

კერძო

ა. ხელშეკრულების ფასი

თანამშრომლო

ბ. გადასახადები და მოვალეობები

ბის სააგენტოს

გ. გადახდის ვალუტა

მხრიდან

დ. ინვოისის წარდგენის და გადახდის პროცედურა

გადახდები

ე. გადახდის გრაფიკი
ვ. პირგასამტეხლო გადახდის დაგვიანებაზე

უფლებამოსი

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

ლი ორგანოს
ვალდებულებე
ბი

1. სამუშაო ნებართვის და სხვა ნებისმიერი დოკუმენტაციის მიწოდება
კონსულტანტისთვის და მომსახურების განსახორციელებლად;
2. ინსტიტუციური

მზადყოფნის

უზრუნველყოფა

პერსონალის

დროულად გამოყოფა, რომლითაც ჩამოყალიბდება: (1) პროექტის
მართვის ჯგუფი; (2) შესარჩევი კომისია;
3. კონსულტანტისთვის

კვლევების,

გეგმების

და

სხვა

დოკუმენტაციის მიწოდება კონსულტანტის მიერ მომსახურების
დროულად და ეფექტიანად განხორციელებისათვის.
4. რესურსების გამოყოფა კონსულტანტისთვის, როგორიცაა, სამუშაო
სივრცე, თუკი შესაძლებელია;
5. კონსულტანტის

დახმარებით

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით პროექტის საქმიანობის
ფარგლებში ყველა საქმიანობის განხორციელება, მათ შორის, მაგრამ
არა მხოლოდ:
ა. გამართოს კონსულტაციები და მოიპოვოს საჭირო თანხმობები
და ნებართვები შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოებიდან,
რათა

განხორციელდეს

პროექტი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ფორმით, როგორიცაა, პროექტისათვის საჭირო
მთავრობის
სათანადო

მხარდაჭერის
განაცხადის
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ინსტრუმენტების
წარდგენა,

ასეთის

მისაღებად
არსებობის

შემთხვევაში;
ბ.

საპროექტო

დოკუმენტაციის

საჭირო

გულისხმიერებით

შესწავლა და დამტკიცება (ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა,
წინა-საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია, შერჩევის დოკუმენტაცია,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი
და სხვა);
გ. ჩაატაროს პროექტის წინა-საკვალიფიკაციო, შერჩევის და
ხელშეკრულების

დადების

განახორციელოს

პროცედურები,

საქმიანობები,

კონფერენცია,

შორის,

როგორიცაა:

ინვესტორთა

პირისპირ

შეხვედრის

მონაწილეებთან

ორგანიზება,

მათ

წინა-საკვალიფიკაციო

და

შერჩევის

ეტაპზე

შეხვედრების ორგანიზება;
დ.

გააფორმოს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულება გამარჯვებულ მონაწილესთან და მონიტორინგი
გაუწიოს მის მიერ მოთხოვნების შესრულებას და ფინანსური
დახურვის მიღწევას;
ე.

საჭირო

დოკუმენტაციის

კონსულტანტის

მომზადება

მომსახურების

დამოუკიდებელი

შესყიდვისათვის

და

განხორციელებისათვის.
კორუფციული
და
თაღლითური
პრაქტიკა/ანტი

მოიცავს

შემდეგ

საფასურები,

პირობებს:

ფულადი

განსაზღვრებები;

ჯილდოები,

მისაღები

შეღავათები,

ზომები;

საჩუქრები,

საკომისიოები.

კორუფციული
პოლიტიკა
დავების

პროექტის

მართვის

ჯგუფი

წარმოადგენს

ხელშეკრულებიდან

გადაწყვეტა

გამომდინარე ნებისმიერი დავის განხილვის და გადაწყვეტის ორგანოს.
იმ შემთხვევაში, თუ დავა ვერ გადაწყდება აღნიშნული ჯგუფის
მონაწილეობით,
თანამშრომლობის

საკითხი

წარედგინება

სააგენტოს

საჯარო

თავმჯდომარეს,

უფლებამოსილია საბოლოოდ გადაწყვიტოს დავა
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და

კერძო
რომელიც

ცვლილებები

ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება შედის მხარეთა შეთანხმებით
და უნდა

განხორციელდეს წერილობითი ფორმით. ხელშეკრულებაში

შეტანილი ცვლილება წარმოადგენს ხელშეკრულების დანართს და მის
განუყოფელ ნაწილს.
ბათილობა

ხელშეკრულების

პირობის

ბათილობა

არ

იწვევს

მთლიანი

ხელშეკრულების ან სხვა ნამდვილი პირობის ბათილობას, თუკი
ხელშეკრულება

დაიდებოდა

ამ

ბათილი

ნაწილის

გარეშე.

ხელშეკრულების პირობის ბათილობის შემთხვევაში, მხარეები უნდა
შეთანხმდნენ ხელშეკრულების აღნიშნული პირობის განახლებაზე
ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე.
ძალაში

(მიეთითება ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის ხელშეკრულების

შესვლა

ძალაში შესვლის წესები და პირობები მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად)

დანართები

დანართი I: კონსულტანტის ტექნიკური დავალება
დანართი II: წარსადგენი დოკუმენტები და მიზნობრივი მაჩვენებლები
დანართი III: პერსონალის ცხრილი და სამუშაო გეგმა
დანართი IV: ხარჯთაღრიცხვა (მათ შორის, ექსპერტების ანაზღაურება და

ანაზღაურებადი ხარჯები)
დანართი V: პერსონალის/ექსპერტების ბიოგრაფია (CV)
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დანართი

კონსულტანტის

VIII:

ტექნიკური

დავალების ნიმუში
პირობა

პირობის შინაარსი

პროექტის

(უნდა

საწყისი

ინფორმაციას)

მოიცავდეს

პროექტთან

დაკავშირებულ

შეჯამებულ

ინფორმაცია
i. საჯარო პარტნიორის საპროექტო ინიციატივის შესავალი
ii. ინფრასტრუქტურის მოთხოვნის ანალიზი
iii. ინფრასტრუქტურის მიწოდების მიზნები
iv. პროექტის სტატუსი, სამოქმედო გეგმა და საკონსულტაციო
მომსახურების მიწოდების გეგმა-გრაფიკი
v. პროექტის წინა-მოსამზადებელი ეტაპი (კონცეფციის ბარათი და
სხვა დოკუმენტაცია)
vi. პროექტის საინვესტიციო გეგმა
მიზნები და

[უნდა მოიცავდეს მომსახურების მიზნების და ძირითადი შედეგების

ძირითადი

შეჯამებას]

შედეგები

ძირითადი მიზნები:
მიზანი არის უფლებამოსილი ორგანოსთვის კონსულტაციის გაწევა
კონსულტანტების მიერ, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება და უნარები
ტექნიკური,

კომერციული,

მიმართულებებით,

რომელიც

ფინანსური

და

დაეხმარება

სამართლებრივი

საჯარო

პარტნიორს

პროექტის მომზადებაში და განხორციელებაში. უფრო კონკრეტულად,
კონსულტანტები უფლებამოსილ ორგანოს დაეხმარებიან შემდეგ
საკითხებში:

o

ბაზრის

შესწავლა

(პოტენციურ

კერძო

პარტნიორებთან

პროექტის კონცეფციაზე წინასწარი კონსულტაცია);
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o

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება შესწავლა;

o

პროექტის

კომერციული/ფინანსური

ჩამოყალიბება

-

მათ

შორის,

მთავრობის

სტრუქტურის
მხარდაჭერის

ღონისძიებები - რათა ჩამოყალიბდეს დაფინანსებადი ბიზნეს
პროექტი;
o

ეფექტიანი პროცედურების და დოკუმენტაციის მომზადება
შერჩევის პროცედურებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად;

o

საჯარო პარტნიორის დახმარება შერჩევის პროცესის მართვაში
და გარიგების ფინანსური დახურვის ეტაპზე.

კონსულტანტები მჭიდროდ იმუშავებენ უფლებამოსილ ორგანოსთან
და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან მომსახურების
გაწევის

დროს.

მოსამსახურეების
გადაცემა

კონსულტანტმა

უნდა

შესაძლებლობების

პროექტის

მომზადებისა

უზრუნველყოს

განვითარება
და

და

განხორციელების

საჯარო
ცოდნის
მთელ

პერიოდში.
ძირითადი შედეგები/წარსადგენი დოკუმენტაცია:
i. პროექტის დასრულებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და
პროექტის პირობების ცხრილი
ii. ბაზრის შესწავლის/მზადყოფნის ანგარიში
iii. მთავრობის მხარდაჭერისთვის განაცხადი
iv. წინა-საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია:
ა. მოწვევა წინა-საკვალიფიკაციო ეტაპზე და შერჩევაზე
ბ. საპროექტო ინფორმაცია
გ. წინა-საკვალიფიკაციო ინსტრუქცია
v. რისკების მართვის გეგმა
vi. შერჩევის

დოკუმენტაცია

და

საჯარო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი
ა. შერჩევის ინსტრუქცია
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და

კერძო

ბ. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების
პროექტი
გ. შედეგების სპეციფიკაციები
დ. მთავრობის მხარდაჭერის შემოთავაზებული პირობები
ე. სხვა
vii. შერჩევის შეფასების ანგარიში
ა. ტექნიკური წინადადების შეფასების ანგარიში
ბ. ფინანსური წინადადების შეფასების ანგარიში
viii. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი
(ხელმოსაწერად), რომელიც ასახავს მთავრობის მხარდაჭერის
წესებსა და პირობებს
ix. დახურვის ანგარიში
სამუშაოს

[სამუშაოს დეტალური ფარგლები თითოეული მომსახურებისათვის

ფარგლები

წინასწარ უნდა განისაზღვროს პროექტის სტატუსის და პროექტის
სპეციფიკური მოთხოვნების მიხედვით]
ფართოდ, საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს ტექნიკური (მათ
შორის, სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები), ფინანსური,
სამართლებრივი და შერჩევის მიმართულებით მომსახურებას, მათ
შორის, შერჩევის პროცედურის მართვის კუთხით. მომსახურება
მოიცავს გარიგების მომზადების და განხორციელების სხვადასხვა
ეტაპს:

პროექტის

სრული

მომზადება,

პროექტის

პროექტის

ფინანსური

ტექნიკურ-ეკონომიკური

დეტალური
და

ფინანსური

კომერციული

კვლევის

მოდელირება
სტრუქტურის

ჩამოყალიბებით, პროექტის პირობების განვითარება, საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის შერჩევის პროცესის მართვა, მათ შორის,
შერჩევის დოკუმენტაციის მომზადება, ხელშეკრულების დადების
პროცესში დახმარება და პროექტის ფინანსური დახურვის ეტაპამდე
საკონსულტაციო მომსახურება.
კონკრეტული

მომსახურების
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ფარგლებში

მოიცავს,

მაგრამ

არ

შემოიფარგლება, ქვემოთ მოცემულ საკითხებს:
ა. პროექტის სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება
დადასტურებული/განახლებული

ინფორმაციის

შესაბამისად,

კონსულტანტმა უნდა:
●

განაახლოს/დაასრულოს

პროექტის

ტექნიკური

სპეციფიკაციები, კაპიტალური ხარჯები, საოპერაციო ხარჯები
და შემოსავლების დაშვებები:
(i) ტექნიკური დიზაინი/შედეგების სპეციფიკაცია;
(ii) ხარჯთაღრიცხვა

(კაპიტალური

დანახარჯები

და

საოპერაციო/მოვლა-შენახვის ხარჯები);
(iii) მოთხოვნის და შემოსავლის პროგნოზები;
(iv) პროექტის

რისკების

დეტალური

ანალიზი,

რისკების

მართვის გეგმა და რისკების შეფასება.
●

შეაფასოს

და

გასცეს

რეკომენდაცია

დარჩენილი

ინსტიტუციური და სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგების
შესახებ;
●

შეაფასოს

და

გასცეს

რეკომენდაცია

მიწის

გამოსყიდვის/უფლებების და სხვა საკითხების მოწესრიგების
შესახებ;
●

შეაფასოს

და

რეკომენდაცია

გარემოსდაცვითი

ზეგავლენის

გასცეს

სოციალური

საკითხების

და

მოწესრიგების

შესახებ;
●

განავითაროს

პროექტის

ფინანსური

მოდელი

პროექტის

ფინანსური სტრუქტურის ჩამოყალიბებისთვის;
●

განავითაროს

დეტალური

გადახდის

მექანიზმი/სატარიფო

სტრუქტურა;
●

განავითაროს დაფინანსების გეგმა, მათ შორის, პროექტის
დაფინანსების და მთავრობის მხარდაჭერის დაშვებები;

●

განსაზღვროს

პროექტის
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კომერციული

შესაბამისობა

და

დაფინანსებადობა სხვადასხვა სცენარის მიხედვით (რისკებზე
დაფუძნებით);
●

პოტენციურ ინვესტორებთან და კრედიტორებთა გამართოს
კონსულტაციები;

●

წარმოადგინოს ფინანსური გეგმის და მასთან დაკავშირებული
მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადის შეთავაზება;

●

გაუწიოს

დახმარება

უფლებამოსილ

ორგანოს

მთავრობის

მხარდაჭერის განაცხადის წარდგენის პროცედურებში;
●

განავითაროს

პროექტის

პირობები,

რომელიც

შეაჯამებს

ძირითად შედეგებს და შესრულების მოთხოვნებს, გადახდისტარიფების

მექანიზმს,

რისკების

განაწილების

მატრიცას,

მთავრობის მხარდაჭერის დაშვებებს და სხვა.
ბ. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შერჩევის და გარიგების
პროცესის, ისევე როგორც, სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის
მართვა
●

წინასწარი

საკვალიფიკაციო

(კვალიფიკაციის

დოკუმენტაციის

კრიტერიუმები)

და

მომზადება
დასრულება,

უფლებამოსილი ორგანოს დახმარება წინა-საკვალიფიკაციო
ეტაპის ჩატარებაში;
●

განავითაროს

პროექტის

რისკების

და

ხელშეკრულების

მართვის გეგმები;
●

დამოუკიდებელი

კონსულტანტის

შესარჩევად

ტექნიკური

დავალების ჩამოყალიბებაში დახმარება;
●

წინადადების

წარსადგენად

მიწვევის

დოკუმენტაციის

მომზადება (შეფასების კრიტერიუმები) და დასრულება, მათ
შორის, მთავრობის მხარდაჭერის პირობების და საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი.
●

გაუწიოს

დახმარება

მონაწილეთათვის

შერჩევის

მონაცემთა
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პროცედურებში
ოთახის

(მაგ.,

ჩამოყალიბება,

შერჩევასთან დაკავშირებული შეტყობინებების/მოთხოვნების
გაცემა, წინა-შერჩევის შეხვედრის და პირისპირ შეხვედრის
გამართვა,

შერჩევის

მონაწილეთა

გამართვა,

წინასწარი

შეკითხვებზე

კვალიფიკაცია),

პასუხი,

წინადადებების

შეფასება, სახელშეკრულებო მოლაპარაკებები, გამარჯვებულ
მონაწილესთან

ხელშეკრულების

დადება

შეთავაზებულ

პროექტზე.
გ. დახმარება ფინანსური დახურვის ეტაპამდე
კონსულტანტმა

უნდა

განახორციელოს

დახმარება

პროექტის

ფინანსური დახურვის ეტაპამდე.
გადახდის

კონსულტანტის

მომსახურების

საფასურის

პირობები

დაფუძნებული

იქნება

ფიქსირებულ

დამოკიდებული

იქნება

მიზნობრივი

ანაზღაურება

გადახდაზე.

საფასურები

მაჩვენებლების

მიღწევაზე.

გადახდა განხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს

მიერ

უფლებამოსილი

ორგანოს

დადასტურების

საფუძველზე. უფლებამოსილმა ორგანომ ასეთი დასტური უნდა
გასცეს მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, რომ წარდგენილი შედეგები
შეესაბამება მოთხოვნებს.
(წინასწარ

გაწერილი

უნდა

იყოს

გადახდისთვის

მიზნობრივი

მაჩვენებლების დეტალური სტრუქტურა, მათ შორის, მაქსიმალური
ვადები)
პირობითი მიზნობრივი მაჩვენებლები გადახდისთვის შემდეგია:
(i) საწყისი ანგარიშის წარდგენა;
(ii) წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის და მთავრობის
მხარდაჭერისთვის განაცხადის დასრულება;
(iii) წინა-საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნა;
(iv) წინადადების წარსადგენად მოწვევის დოკუმენტაციის და
ხელშეკრულების პროექტის დამტკიცება;
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(v) შეფასების

ანგარიშის

დასრულება

და

გამარჯვებული

შეთანხმების

ხელმოწერა

მონაწილის განსაზღვრა;
(vi) კონცესიის

ან

სხვა

კერძო

პარტნიორთან;
(vii) პროექტის ფინანსური დახურვა.
ტექნიკური

ზოგადი მოთხოვნები

დახმარების
მოთხოვნებ
ი

პოტენციურ კონსულტანტს უნდა ჰქონდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტებისათვის სამართლებრივი, ფინანსური
(ფინანსური მოდელირება, ანალიზები, სტრუქტურის ჩამოყალიბება,
რისკების

შეფასება

სპეციფიკური

და

სხვა

ტექნიკური

საკითხები),

და

სექტორისთვის

მიმართულებებით

გამოცდილება.

საერთაშორისო ექსპერტებს უნდა ჰქონდეთ 10 წლიანი, ხოლო
ადგილობრივ ექსპერტებს 5 წლიანი გამოცდილება, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის,

სულ

მცირე,

განხორციელების

კუთხით.

ექსპერტებს

ჰქონდეთ

უნდა

3

პროექტის

მომზადებისა

ამავდროულად,
10

წლიანი,

და

საერთაშორისო

ხოლო

ადგილობრივ

ექსპერტებს 5 წლიანი გამოცდილება შესაბამის სექტორში, სულ მცირე,
3

პროექტის

მომზადების,

განვითარების

(პროექტირება

და

მშენებლობა), ოპერირების და მოვლა-შენახვის კუთხით.
ძირითადი პერსონალის კვალიფიკაცია
კონსულტანტების

ჯგუფი

მოიცავს

კვალიფიციურ

პერსონალს,

რომლებიც გამოცდილი არიან სპეციფიკურ სექტორში, საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტებში, პროექტის მომზადებასა და
შეფასებაში,

პროექტის

განხორციელებაში,

ფინანსური

მოდელის/სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში, ინვესტიციის წახალისებაში,
ეკონომიკურ და ფინანსურ ანალიზში, რისკების ანალიზში, შერჩევაში,
პოლიტიკის და სამართლებრივი მიმართულებით. გუნდი უნდა
შედგებოდეს კონსულტანტებისგან, რომელთაც აქვთ სიღრმისეული
ტექნიკური და ქვეყნისათვის სპეციფიკური გამოცდილება, რომელიც
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მოიცავს ცოდნას სექტორში, რეგულაციების კუთხით და ფინანსური
ინსტრუმენტების მიმართულებით, რათა გააძლიეროს საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის დაფინანსებადობა.
გუნდის

შემადგენლობა,

სამუშაოს

ფარგლებში

და

წარსადგენი

დოკუმენტაცია თითოეული სპეციალისტისთვის მოცემულია ქვემოთ:

გუნდის ლიდერობა
გუნდის

ლიდერი

პასუხისმგებელია

გუნდის

კოორდინაციაზე;

ანგარიშების

წარდგენაზე;

დაინტერესებულ

პირებთან

შეხვედრების,

წარმართვაზე;

უფლებამოსილი

ორგანოს

ყველა

დავალების

შეხვედრების

და

კონსულტაციების

პროექტის

მართვის

გუნდთან და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან
თანამშრომლობაზე;

სხვა

საკითხებთან

ერთად

კონკრეტული

დავალებები მოიცავს:
● პროექტის

მართვის

ჯგუფთან

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სააგენტოსთან თანამშრომლობა და ჩართული
მხარეების ინფორმირება ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით,
რომელმაც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს პროექტის შესრულებაზე
ან/და დასრულებაზე;
● საწყისი

და

პროგრესის

ანგარიშების

(პროექტის

მიმდინარეობის)

შესახებ

პროექტების შედგენა, შეთანხმებული სამუშაო

პროგრამის განახლება, პროექტის მართვის ჯგუფის და საჯარო და
კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტოს

ინფორმირება

ხელშეკრულების ადმინისტრაციულ საკითხებზე;
● ექსპერტთა გუნდის მართვა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
შეთანხმებული

სამუშაო

პროგრამის

ინტეგრირებული

მონიტორინგი;
● კოორდინაცია

გაუწიოს

გუნდის

წევრების

მუშაობას

შეთანხმებული სამუშაო პროგრამის შესაბამისად, მონიტორინგი
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გაუწიოს გუნდის წევრებს სხვა საპროექტო ვალდებულებების
კუთხით,

რათა

უზრუნველყოფილი

იყოს

საკითხებისათვის

შესაბამისი პრიორიტეტის მინიჭება;
● უზრუნველყოს, რომ გუნდის წევრების შედეგები შეესაბამება
ხელშეკრულებით

განსაზღვრულ

ტექნიკურ

დავალებას

და

კლიენტის მოლოდინს;
● უზრუნველყოს ხარისხის მართვის შიდა მექანიზმის

გამოყენება

და პასუხისმგებელი იყოს შედეგების ხარისხზე, წარსადგენი
დოკუმენტაციის

შესწავლის,

კომენტარების

წარდგენის

და

დამტკიცების გზით;
● უზრუნველყოს ყველა წარსადგენი დოკუმენტაციის დროულად
მომზადება და პროექტის გეგმა-გრაფიკის მართვა;
● განახორციელოს გუნდის წევრების ზედამხედველობა (1) ხარისხის
მართვის და (2) პროფესიული და
მიმართულებით.
საოპერაციო

კეთილსინდისიერი ქცევის

უზრუნველყოს

საკითხების

ან

გუნდის

ინფორმირება

პროცედურების

ცვლილების

შემთხვევაში.

პროექტის დაფინანსების გამოცდილება
კონსულტანტს უნდა ჰქონდეს მუშაობის გამოცდილება ფინანსური
მოდელირების და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
სტრუქტურის ჩამოყალიბების კუთხით. მათ უნდა განავითარონ
ფინანსური მოდელი, რომელიც მოიცავს შერჩეული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის
კაპიტალური

პროექტის

ხარჯების,

მოდელის

საოპერაციო

შესაბამის

ხარჯების

და

სტრუქტურას,
შემოსავლის

(გადახდის მექანიზმი/სატარიფო სქემა) დაშვებებს, უნდა მართონ
გარიგების მომზადების და შერჩევის პროცედურების ფინანსური
ასპექტები
პირობების

,

შესაბამისი
მიხედვით.

საჯარო
ამ

და

კუთხით,

კერძო

კონსულტანტები,

საკითხებთან ერთად, განახორციელებენ შემდეგს:
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თანამშრომლობის
სხვა

● პროექტის

ფინანსური

მოდელის

განვითარება,

სათანადო

დაშვებებით, პროექტის ფინანსური ანგარიშგების წარმოდგენით
(ბალანსი,

ფულადი

ანგარიშგება,

ნაკადების

ძირითადი

ანგარიშგება,

მოგება-ზარალის

კოეფიციენტების

ანალიზი)

და

სენსიტიურობის ანალიზი;
● საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

მოდელის

ფინანსური/კომერციული და რისკების პირობების განვითარება
ალტერნატივების შეფასების შედეგად, მათ შორის, კომერციული,
სამართლებრივი და ინსტიტუციური ზეგავლენის შეფასების;
● ინვესტორების

და

შემოთავაზებული

პოტენციური
საჯარო

კრედიტორების

და

კერძო

მხრიდან

თანამშრომლობის

სტრუქტურის პოტენციური მიმღებლობის დადგენა;
● დაფინანსებადი ფინანსური გეგმის შემოთავაზება, მათ შორის,
შესაბამისი

სესხის

საკუთარ

კაპიტალთან

შეფარდების

კოეფიციენტის, სესხის საპროცენტო განაკვეთების და ფულადი
ნაკადების მოძრაობის მოთხოვნების პროექტის შესაბამისობის და
დაფინანსებადობისთვის,

ასევე,

მოთხოვნილი

სამთავრობო

მხარდაჭერა;
● სათანადო დაფინანსების წყაროების იდენტიფიცირება, მათ შორის,
კერძო

სექტორის

გარანტიების

დაფინანსების,

და

სხვა

ხარჯების

ფინანსური

მხარდაჭერის,

ალტერნატივების

გათვალისწინებით. მათი სავარაუდო პირობების იდენტიფიცირება,
რომელიც ასახული იქნება პროექტის ფინანსურ მოდელში.
● განავითაროს პოტენციური კრედიტორებისათვის მოთხოვნილი
სათანადო სამართლებრივი კვლევა;
● შეამოწმოს

ძირითადი

დაშვებები

ფინანსური

მოდელის

შედეგებთან მიმართებით, მათ შორის, ფინანსური შიდა უკუგების
კოეფიციენტი და სესხის მომსახურების, დაფარვის კოეფიციენტი,
პროექტის მდგრადობისთვის ყველა მოთხოვნილი პოლიტიკის
გადახედვის

საჭიროების

იდენტიფიცირება,

შემოსავლების მოდელზე ზეგავლენის კუთხით.
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მათ

შორის,

● წარმოადგინოს

პროექტის

რისკების

ანალიზი

სათანადო

შემარბილებელ სტრატეგიებთან ერთად;
● შეაფასოს პროექტიდან გამომდინარე პირობითი ვალდებულებები;
● შეაფასოს პროექტის ფინანსური მართვის შესაძლებლობები;
● შექმნას

და

მართოს

ყველა

საპროექტო

და

შერჩევის

პროცედურების დოკუმენტაცია და განახორციელოს შერჩევის
შემდგომი

მონიტორინგი

სამართლის

სპეციალისტთან

კოორდინაციით;
● მართოს შერჩევის პროცედურა, მათ შორის, ბაზრის კვლევის, წინაშესარჩევი

შეხვედრების,

იდენტიფიცირების,
მონაწილეთა

პოტენციური

მონაწილეთა

კვალიფიკაციის

და

მონაწილეების

შეკითხვებზე
შეფასების

პასუხების,

კრიტერიუმების

განვითარების ჩათვლით;
● განახორციელოს მხარდაჭერა პროექტის ფინანსური დახურვის
ეტაპის დასრულებამდე;
● წარმოადგინოს
სისტემის,

რეკომენდაციები

საგადასახადო

საქართველოს

შეღავათებისა

და

საგადასახადო
წახალისების,

ფინანსური აღრიცხვის სისტემების კუთხით.

სამართლებრივი გამოცდილება
კონსულტანტი განახორციელებს სამართლებრივი/მარეგულირებელი
და

ინსტიტუციური

მიმართულებით

ანალიზს

შემოთავაზებული

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელისათვის, საპროექტო
დოკუმენტაციის და შეფასების პროცედურების გათვალისწინებით.
უფრო კონკრეტულად, ეს ანალიზი მოიცავს, თუმცა არა მხოლოდ,
შემდეგს:
● განახორციელოს
პროექტის

პოლიტიკის

შემოთავაზებული

და

ინსტიტუციური

სტრუქტურის

შეფასება

შესაბამისობის

დასადგენად;
● შეაფასოს

საჯარო

პარტნიორის
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შესაძლებლობა

პროექტის

მართვისათვის

და

შესაძლებლობის

წარმოადგინოს

გაუმჯობესებისათვის

რეკომენდაციები

საჭირო

ღონისძიებების

შესახებ;
● რეკომენდაციის წარმოდგენა ინსტიტუციური ზომების შესახებ
საჯარო პარტნიორის მმართველობის გაუმჯობესებისათვის რათა
უზრუნველყოფილი იყოს პროექტის აქტივის ეფექტიანი მართვა
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის დასრულების
შემდეგ;
● განავითაროს:

დაფინანსებადობის

ზომები

შემოთავაზებული

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სტრუქტურისთვის,
როგორიცაა,

გადახდის

ოპერატორისათვის

და

გარანტიის

მექანიზმები,

წინაპირობები

კერძო

ვალდებულებების

შესასრულებლად, დარღვევის და რისკის პირობები, ჩანაცვლების
უფლება;
● საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

შესახებ

საქართველოს

კანონის და კანონქვემდებარე აქტის შესაბამისად, დაეხმაროს
შერჩევის

პროცესის

მართვაში

დოკუმენტაციის

მომზადების

კუთხით, მათ შორის მოამზადოს კვალიფიკაციაზე მიწვევის და
წინადადების

წარსადგენად

ხელშეკრულება

პროექტის

მიწვევის

სპონსორთან

დოკუმენტაცია,
და

გამარჯვებულ

მონაწილესთან, ისევე როგორც მოამზადოს მონაწილეთათვის
ინსტრუქცია, წინადადების საკვალიფიკაციო პარამეტრები და
წინადადების შერჩევის კრიტერიუმები, შერჩევის პროცედურის
განრიგები,

და

განახორციელოს

დაინტერესებულ

პირებთან

კონსულტაციები;
● მიაწოდოს

რჩევები

ქვეყნისს

სპეციფიკური

სამართლებრივი

გამოცდილების შესახებ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტისათვის

კონკრეტულ

სექტორში,

სასამართლოსთან,

სამართლებრივ და მარეგულირებელ საკითხებთან დაკავშირებით,
სპეციალური უპირატესობებისა და მოტივაციების სამართლებრივი
პერსპექტივების შესახებ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
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პროექტისათვის

და

ქვეყნის

სპეციფიკური

სამართლებრივი

ცოდნის კუთხით;
● განავითაროს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების პროექტი;
● განახორციელოს ნებისმიერი მხარდაჭერა პროექტის ფინანსური
დახურვის ეტაპის დასრულებამდე.

სოციალური მიმართულებით გამოცდილება
კონსულტანტი უზრუნველყოფს პროექტის სოციალური ზეგავლენის
საკითხების

მართვის

სოციალური/გენდერის
ამისათვის,

შესაბამისობას

და

სახელმწიფოს

უსაფრთხოების

კონსულტანტი,

სხვა

პოლიტიკასთან.

საკითხებთან

ერთად,

განახორციელებს შემდეგს:
● შეაფასებს

საჯარო

ვალდებულებებს
სამართლებრივი

პარტნიორის
სოციალური

კვლევის

შესაძლებლობებს
ზეგავლენის

და

სათანადო

განხორციელების,

ზეგავლენის

მონიტორინგის, შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების
მიმართულებით (მაგალითად, მიწის გამოსყიდვის და განსახლების
გეგმის განხორციელების კუთხით).
● მიწის

გამოსყიდვის

განხორციელების
შესაბამისობა

და

განსახლების

უზრუნველყოფა

საქართველოს

და

სოციალური

გეგმის

სათანადოდ

ზოგადად,

პროექტის

უსაფრთხოების

და

მარეგულირებელი ჩარჩოს პოლიტიკის მიმართულებით.

გამოცდილება გარემოსდაცვითი მდგრადობის მიმართულებით
ექსპერტები
მართვის

დაეხმარებიან
გეგმის

გარემოსდაცვითი

საჯარო

სათანადო

პარტნიორს

განხორციელებაში

კანონმდებლობის

ფარგლებში კონსულტანტი:
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გარემოსდაცვითი

მიხედვით.

შესაბამისი
მხარდაჭერის

● შეაფასებს საჯარო პარტნიორის შესაძლებლობებს შემარბილებელი
ღონისძიებების
შემთხვევაში

განხორციელებისათვის
გასცემს

გაძლიერებისათვის

და

რეკომენდაციას

საჭირო

საჭიროების

შესაძლებლობების

ტრენინგების,

პროგრამების

და

ზომების შესახებ;
● გაუწევს კონსულტაციას მთავრობის მხრიდან გარემოსდაცვითი
მიმართულებით მოთხოვნილი ნებართვების, გადაწყვეტილებების
და თანხმობის მიღების პროცესში;
● შერჩევის დოკუმენტაციაში ჩართავს გარემოსდაცვითი მართვის
გეგმას, მათ შორის, შემარბილებელი ღონისძიებების მოთხოვნებს.

სექტორისთვის სპეციფიკური გამოცდილება
კონსულტანტმა

უნდა

განახორციელოს

ხარჯთაღრიცხვისათვის

პროექტისა

სექტორისათვის

და

დამახასიათებელი

სპეციფიკური ტექნიკური ვალიდაცია, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ
შემდეგს:
● განაახლოს

წინასწარი

ტექნიკური

ტექნიკურ-ეკონომიკური

ანალიზი

პროექტის

კვლევის
ტექნიკური

შესაბამისობის/ვალიდურობის შესახებ, მათ შორის, დააზუსტოს
დაშვებები,

როგორებიცაა,

პოლიტიკის

სახელმძღვანელოები,

მოთხოვნის
სტანდარტები,

დონეები,

მოსახლეობა,

მიმდინარე

პროექტირების

შესაძლებლობები,

დანაკარგები,
და

სამომავლო

კრიტერიუმები

ტოპოგრაფიული

შიდა

და

და
სხვა

გეოგრაფიული პირობები;
● შექმნას

წინადადების

ნაწილი/პროექტის

წარსადგენად

შედეგების

მიწვევის

ტექნიკური

სპეციფიკაციების

ტექნიკური

ნაწილი;
● დააზუსტოს ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების რაოდენობები
და

ერთეულები,

დანადგარებისთვის,
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მშენებლობისა

და

ზედამხედველობისათვის და სხვა კომპონენტებისთვის;
● დააზუსტოს და განავითაროს დაგეგმილი საოპერაციო და მოვლაშენახვის ხარჯები პროექტისათვის მისი მთელი სასიცოცხლო
პერიოდისთვის;
● შეისწავლოს და დაითვალოს პროექტიდან გამომდინარე ხარჯები
და სარგებელი და დააზუსტოს პროექტის დიზაინი ფინანსურად
და ეკონომიკურად ყველაზე დაბალ ხარჯზე დაფუძნებით ;
● გაუწიოს

დახმარება

პროექტის

ფინანსურ

მოდელირებაში,

პროექტის ხარჯების (კაპიტალური დანახარჯები, საოპერაციო და
მოვლა-შენახვის ხარჯები), მოთხოვნილი გაუთვალისწინებელი
ხარჯების და სხვა მოთხოვნილი ინფორმაციის წარმოდგენით;
● განახორციელოს ნებისმიერი მხარდაჭერა პროექტის ფინანსური
დახურვის ეტაპის დასრულებამდე.
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PPP პრაქტიკულმეთოდური
სახელმძღვანელო
ეტაპი 2: PPP პროექტის მომზადება

1

შეფასების კრიტერიუმები
როგორ მანამდე აღინიშნა, ვიდრე პროექტი წარედგინება საქართველოს მთავრობას
საბოლოოდ

დასამტკიცებლად,

სამინისტროს

მიერ.

შეფასების

საჭიროა
შემდეგ

მისი

შეფასება

(ფინანსთა

საქართველოს

სამინისტროს

ფინანსთა

ჩართულობით,

განსაკუთრებით რისკების შეფასებაზე და მთავრობის მხარდაჭერის მოთხოვნების
შეფასებაზე), უფლებამოსილი ორგანო წარუდგენს საქართველოს მთავრობას შემდეგ
დოკუმენტებს:
1) ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შეფასების ანგარიში (დანართი I: ტექნიკურეკონომიკური კვლევის შეფასების ანგარიშის ნიმუში) და
2) მთავრობის

მხარდაჭერის

შეფასების

ანგარიში

(დანართი

II:

მთავრობის

მხარდაჭერის შეფასების ანგარიშის ნიმუში).
წარდგენა მიზნად ისახავს პროექტის საბოლოო მოწონებას საქართველოს მთავრობის
მიერ. განხილვის მიზნებისთვის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ,
საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრომ

და

საქართველოს

მთავრობამ

შესაძლოა

გამოიყენონ PPP შეფასების სახელმძღვანელო (დანართი VI), რისკების განაწილების
განზოგადებული

მატრიცა

(დანართი

VII),

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

სახელმძღვანელო (დანართი VIII), როგორც სახელმძღვანელო დოკუმენტები.
უფრო კონკრეტულად განხილვის შედეგად უნდა დადასტურდეს, რომ შემდეგი
კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია:
1. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისრულე;
2. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისწორე და სანდოობა;
3. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესაბამისობა.
1. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისრულე
2

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა სლ მცირე შედგება შემდეგი ნაწილებისგან, თუ არ არის
დასაბუთება რომელიმე მათგანის გამოტოვებისთვის:
N

ტექნიკურ-ეკონომიკური

მოიცავს

კვლევის ნაწილი

(კი/არა)

შენიშვნა

სტრატეგიული საჭიროებების

1

კვლევა
ა

პროექტის დასაბუთება

ბ

სტრატეგიული და პოლიტიკის
კონტექსტი

გ

მოთხოვნის ანალიზი
ტექნიკური შესაბამისობა

2
ა

ტექნიკური მოთხოვნები

ბ

სამაგალითო პროექტი

გ

ტერიტორიის შეფასება

დ

ტექნიკური რისკები

ე

სავარაუდო ხარჯები

3

ეკონომიკური შესაბამისობა

4

კომერციული შესაბამისობა
ა

დაფინანსებადობა

ბ

ფინანსური შესაბამისობა
ფისკალური შესაბამისობა

5
ა

პირდაპირი ვალდებულებები

ბ

გაუთვალისწინებელი
ვალდებულებები
გარემოზე ზემოქმედების და

6

სოციალური ზეგავლენის შეფასება
ა

გარემოსდაცვითი შეფასება

ბ

სოციალური ანალიზი

გ

მიწის გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმა

7

სამართლებრივი კვლევა

8

რისკების ანალიზი

9

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი
ა

შემოთავაზებული საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის
სტრუქტურა

3

ბ

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი

10

ბაზრის შეფასება

11

შესყიდვის სტრატეგია

12

დასკვნები

2. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სისწორე და სანდოობა
თითოეული ნაწილისათვის დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
●

დაშვებები და კალკულაციის მეთოდები სათანადოდ უნდა შეინახოს და
დასაბუთდეს.

●

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის სხვადასხვა ნაწილი უნდა შეესაბამებოდეს
ერთმანეთს

(გამოიყენება

ერთი

და

იგივე

დაშვება;

სავარაუდო

ხარჯები

ტექნიკური ანალიზის დროს უნდა აისახოს ხარჯის კატეგორიებად ეკონომიკური
და ფინანსური ანალიზის ნაწილში; განახლებები უნდა განხორციელდეს მთელ
დოკუმენტში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისობა).
●

გამოყენებულ უნდა იქნეს ყველაზე ახალი მონაცემები (როდესაც განახლებული
მონაცემი

მნიშვნელოვან

ზეგავლენას

ახდენს

შედეგებზე,

კვლევა

უნდა

განახლდეს იმგვარად, რომ შენარჩუნებული იყოს შიდა შესაბამისობა).
●

თუკი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა განხორციელდა ზემოთ აღნიშნული
კრიტერიუმების

მიხედვით,

შემფასებელმა

ან

გადაწყვეტილება

მიმღებმა,

გარკვეულ დონეზე და თუნდაც არ იყოს ამ სექტორის ექსპერტი, უნდა შეაფასოს
კვლევის ხარისხის სანდოობა. კერძოდ, შესაძლებელია მან დაადასტუროს თუ
რამდენად:
o

სათანადო კვლევის მეთოდი იქნა გამოყენებული;

o

ეყრდნობა კვლევა რელევანტურ ინფორმაციას, ანუ გამომდინარეობს თუ
არა ის პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით კვლევიდან ან სათანადო
სამაგალითო პროექტიდან;

o

გათვალისწინებულ იქნა ყველა გონივრული, შესაბამისი საპროექტო
ალტერნატივები;

o

შესწავლილ იქნა ყველა შესაბამისი ზეგავლენა, ხარჯი და სარგებელი; და

o

ყველა დაშვება არის განახლებული, გონივრული და რეალისტური.
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თუმცა, ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ შეუძლებელია ყველა დაშვების და
კვლევის

მეთოდის

დადასტურება,

თუკი

შემფასებელი

არ

არის

სექტორის

ან

კონკრეტული დისციპლინის ექსპერტი. როდესაც არსებობს ეჭვები კვლევის მთლიან ან
გარკვეულ

ნაწილზე,

საჭიროა

დამატებითი

მოსაზრების

მიღება

სექტორი

ან

დისციპლინის ექსპერტისგან.
3. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესაბამისობა
ტექნიკურ-ეკონომიკურმა

კვლევამ

უნდა

წარმოადგინოს

შემდეგ

მოთხოვნებთან

შესაბამისობის გადაუჭარბებელი დასკვნა:
1. ტექნიკური მოთხოვნები აღწერილია, ინფრასტრუქტურის პროექტირების და
სერვისის სპეციფიკაციების კუთხით, რაც შესაძლებლობას იძლევა სწორად იქნეს
ნავარაუდევი კაპიტალი და საოპერაციო ხარჯები.
2. სათანადო ტექნიკური რისკები, მათ შორის, გეოლოგიური რისკები, ნათლად
იდენტიფიცირებული და დეტალურად გაანალიზებულია.
3. პროექტი ტექნიკურად შესაბამისია, ითვალისწინებს ტექნოლოგიურ დაშვებებს
და პროექტის ტექნიკურ მოთხოვნებთან დაკავშირებულ რისკებს.
4. ფინანსური მოდელი ფუნქციურია, მოიცავს სენსიტიურობის ანალიზს მთავარ
ტექნიკურ და ფინანსურ დაშვებებზე.
5. საბაზისო

ნაწილი

აღწერილია

ფინანსურ

მოდელში

და

კაპიტალისთვის

თავისუფალი ფულადი სახსრების მოძრაობა ნათლად გათვლილია.
6. პროექტი კომერციულად შეესაბამება პროექტის ფინანსურ კრიტერიუმებს და
კაპიტალის ფულად სახსრების მოძრაობას.
7. პროექტის წინასწარი სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია რისკების განაწილებისა და
გადახდის მექანიზმების მითითებით.
8. პროექტი

წარედგინა

ბაზრის

შესაბამის

მონაწილეებს

სტრუქტურული

შესაბამისობის კვლევისთვის და ყველა პრობლემური იდენტიფიცირებული
საკითხი განხილულია.
9. განახლებული

ფინანსური

ხარჯთსარგებლიანობის

მონაცემები

ანალიზში

და

საზოგადოებისათვის დადებით წმინდა სარგებელს.
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გათვალისწინებულია

პროექტი

ითვალისწინებს

10. მთავრობის

მიერ

წარმოსადგენი

ფინანსური

მხარდაჭერა

მიიჩნევა

ხელმისაწვდომად (საბიუჯეტო პროპორციებისა და საჯარო ფინანსების მართვის
თვალსაზრისით).
11. პროექტის ზეგავლენა მთავრობის საბალანსო მონაცემებზე მისაღებია.
12. არ არის იდენტიფიცირებული გარემოსდაცვითი რისკები ან/და ასეთი რისკები
სათანადოდ განხილულია.
13. საბოლოო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება მიღებულია ან მიღების პროცესი
მკაფიოდ განსაზღვრულია.
14. პროექტის

სოციალური

ზეგავლენა

შეფასებულია

და

ჩამოყალიბებულია

შემარბილებელი სტრატეგიები, რომელიც განფასებულია.
15. დეტალური

სამართლებრივი

იდენტიფიცირებულია

სათანადო

პროექტთან

გულისხმიერების

დაკავშირებული

ყველა

შედეგად

სამართლებრივი

საკითხი და მოთხოვნა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
16. ხარისხის ფასთან თანაფარდობის ანალიზი, შეძლებისდაგვარად, ითვალისწინებს,
რომ პროექტის შესყიდვა ეფექტიანი იქნება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
გზით.
17. პროექტის შესყიდვის საბოლოო დადასტურებამდე ყველა მარეგულირებელი
ნორმა შესწავლილი და გათვალისწინებულია მოსამზადებელ ეტაპზე.
18. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შემდეგი ეტაპებისათვის ყოველმხრივი გეგმა
მომზადებულია, მათ შორის, შერჩევის მეთოდი.
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დანართი

I:

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევის

შეფასების ანგარიშის ნიმუში
პროექტი

პროექტის დასახელება

განხილვა

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შეფასების ანგარიში

1.

განხილვის დასკვნის შეჯამება
შესწავლის შედეგების მოკლე აღწერა, სადაც მითითებული იქნება (1) ტექნიკურეკონომიკურ კვლევაში არსებული ნაკლოვანებები (არსებობის შემთხვევაში) და (2)
ცვლილებები, რომელიც საჭიროა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მისაყვანად მოთხოვნილ
სტანდარტებთან, რათა შესაძლებელი იყოს მისი გამოყენება:

2.

●

დაფინანსების სქემაზე გადაწყვეტილების მისაღებად;

●

მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადისთვის;

●

შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად გადაწყვეტილების მისაღებად.

ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და საჯარო პარტნიორის შესახებ
პროექტი

პროექტის დასახელება

ტექნიკური-

თარიღი,

ეკონომიკური

წარედგინა საქართველოს მთავრობას

კვლევის

როდესაც

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევა

წარდგენის

თარიღი
საჯარო პარტნიორი

საჯარო პარტნიორის დასახელება

საკონტაქტო პირი

საჯარო პარტნიორის საკონტაქტო პირის სახელი და
თანამდებობა

(იდეალურ

ვარიანტში,

უნდა

იყოს

პროექტის მენეჯერი)
მისამართი

საჯარო პარტნიორის მისამართი

ტელეფონის ნომერი

საჯარო პარტნიორის საკონტაქტო პირის ტელეფონის
ნომერი

ელ.ფოსტის

საჯარო პარტნიორის საკონტაქტო პირის ელ.ფოსტის
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მისამართი

3.

მისამართი

ტექნიკური-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტაცია
ჩამოთვლილი უნდა იყოს დოკუმენტები და ფაილები (დანართები), რომელიც წარდგენილია

N

დოკუმენტის
დასახელება

ან

ფაილის მისათითებ
ელი

დოკუმენტ

დოკუმენტი

ის თარიღი

ს ფორმა

ნომერი

(ნაბეჭდი,

(არსებობის

ელექტრონუ

შემთხვევაში

ლი)

)
1
2
3
…
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4.

სისრულის შემოწმება
N

ტექნიკურ-ეკონომიკური

წარმოდგ

კვლევის ნაწილი

ენილია
(კი/არა)

სტრატეგიული საჭიროებების

1

კვლევა
ა

პროექტის დასაბუთება

ბ

სტრატეგიული და პოლიტიკის
კონტექსტი

გ

მოთხოვნის ანალიზი
ტექნიკური შესაბამისობა

2
ა

ტექნიკური მოთხოვნები

ბ

სამაგალითო პროექტი

გ

ტერიტორიის შეფასება

დ

ტექნიკური რისკები

ე

სავარაუდო ხარჯები

3

ეკონომიკური შესაბამისობა

4

კომერციული შესაბამისობა
ა

დაფინანსებადობა

ბ

ფინანსური შესაბამისობა
ფისკალური შესაბამისობა

5
ა

პირდაპირი ვალდებულებები

ბ

პირობითი ვალდებულებები
გარემოზე ზემოქმედების და

6

სოციალური ზეგავლენის შეფასება
ა

გარემოსდაცვითი შეფასება

ბ

სოციალური ანალიზი

გ

მიწის გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმა

7

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

8

რისკების ანალიზი

9

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი
ა

შემოთავაზებული საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის
სტრუქტურა

ბ

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი

9

შენიშვნა

5

10

ბაზრის შეფასება

11

შესყიდვის სტრატეგია

12

დასკვნები

შესწავლის შედეგები
შესწავლის შედეგები. ქვემოთ არსებული ცხრილის ნაცვლად, შესწავლის შედეგები
შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს ანგარიშის დანართის სახით. აქ შესაძლებელია
მოცემული იყოს შედეგები კვლევის თითოეული ნაწილისათვის:
●

გამოტოვებული დოკუმენტები;

●

ხარვეზები ანალიზში (დათვლის შეცდომები, კვლევის არასათანადო მეთოდის
გამოყენება, პროექტისათვის სპეციფიკური მონაცემების ნაკლებობა და სხვა);

●

ცვლილებები,

რომელიც

საჭიროა

კვლევისადმი

შესასრულებლად;
ტექნიკურ-ეკონომიკური

N

შესწავლის შედეგები

კვლევის ნაწილი
სტრატეგიული საჭიროებების

1

კვლევა
ა

პროექტის დასაბუთება

ბ

სტრატეგიული და პოლიტიკის
კონტექსტი

გ

მოთხოვნის ანალიზი

10

წაყენებული

მოთხოვნების

ტექნიკური შესაბამისობა

2
ა

ტექნიკური მოთხოვნები

ბ

სამაგალითო პროექტი

გ

ტერიტორიის შეფასება

დ

ტექნიკური რისკები

ე

სავარაუდო ხარჯები

3

ეკონომიკური შესაბამისობა

4

კომერციული შესაბამისობა
ა

დაფინანსებადობა

ბ

ფინანსური შესაბამისობა
ფისკალური შესაბამისობა

5
ა

პირდაპირი ვალდებულებები

ბ

პირობითი ვალდებულებები
გარემოზე ზემოქმედების და

6

სოციალური ზეგავლენის შეფასება
ა

გარემოსდაცვითი შეფასება

ბ

სოციალური ანალიზი

გ

მიწის გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმა

7

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

8

რისკების ანალიზი

9

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი
ა

შემოთავაზებული საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის
სტრუქტურა

ბ

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
ანალიზი

10

ბაზრის შეფასება

11

შესყიდვის სტრატეგია

12

დასკვნები
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დანართი II: მთავრობის მხარდაჭერის შეფასების
ანგარიშის ნიმუში

12

პროექტი
1

პროექტის დასახელება

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესწავლის დასკვნის შეჯამება
სიმარტივისათვის, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესწავლის შეჯამებული დასკვნა
ამ ნაწილშია წარმოდგენილი.

2

მთავრობის მხარდაჭერის პაკეტის აღწერა
მთავრობის

მხარდაჭერის

შემოთავაზებული

ინსტრუმენტების

აღწერა, რომელიც

მოიცავს:
-

ინსტრუმენტის ტიპს (სუბსიდია/დანაკლისის შევსების დაფინანსება, გარანტია,
დაფინანსება, ფისკალური წახალისებები, ხელმისაწვდომობის ან შედეგების
საფასური);

-

ღირებულება;

-

პირობები (საფასურები, პროცენტი, ჩარიცხვის პირობები და ა.შ.).

აღწერა ეფუძნება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევიდან ინფორმაციას.

3

მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროების შეფასება
მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროების შეფასება და მთავრობის მხარდაჭერის პაკეტის
შესაბამისობა.
შეფასება მოიცავს:

-

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

ფინანსური

სირთულეების

იდენტიფიცირებას, რომელიც განაპირობებს მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროებას
(დაფინანსების საკითხები, ფულადი ნაკადების მოძრაობა, სპეციფიკური რისკები
და ზოგადი რისკები);
-

მთავრობის შემოთავაზებული მხარდაჭერის პაკეტის ეფექტიანობის შეფასებას
ფინანსური სირთულეების აღმოფხვრის ან შერბილების კუთხით და პროექტის
დაფინანსებადობის გაუმჯობესებისათვის;

-

დასკვნას მთავრობის შემოთავაზებული მხარდაჭერის პაკეტის საჭიროებასა და

შესაბამისობაზე.
-

თუკი

შესაძლებელია,

მთავრობის

გაუმჯობესების წინადადებებს.

13

შემოთავაზებული

მხარდაჭერის

პაკეტის

შეფასება ეფუძნება ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას და მთავრობის მხარდაჭერის
სახელმძღვანელო დოკუმენტებს.
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დანართი

მთავრობის

III:

მხარდაჭერის

შესაბამისობის სახელმძღვანელო
ა. რა არის მთავრობის მხარდაჭერა?
1.

არსებობს კონცეპტუალური განსხვავება მთავრობის პასუხისმგებლობასა და

მხარდაჭერას შორის. მთავრობის პასუხისმგებლობა მოიცავს ყველა ვალდებულებას
(ფინანსური და სხვა სახის), რომელიც გაწერილია პროექტის ფარგლებში. ტერმინი
„მთავრობის მხარდაჭერა“ არის უფრო ვიწრო ცნება. ის მოიცავს მხოლოდ მთავრობის
მონაწილეობას პროექტში (ფინანსური და სხვა სახის), რომელიც აღემატება მთავრობის
ჩვეულებრივ ვალდებულებებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებში.
2.

რისკების ოპტიმალური განაწილების პრინციპის მიხედვით, ზოგიერთი რისკი

შეიძლება მთავრობამ საკუთარ თავზე აიღოს, რადგან მას რისკების მართვის უკეთესი
შესაძლებლობა
მაგალითია:

აქვს

ვიდრე

მიწების

კერძო

სექტორს.

გამოსყიდვის

აღნიშნული

გაჭიანურება

ან

რისკების

ხარჯების

ზოგიერთი

გადაჭარბება,

მარეგულირებელ ან საგადასახადო კანონმდებლობაში დისკრიმინაციული ცვლილებები,
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

ვადამდე

შეწყვეტა.

ამ

შემთხვევებში, ლოგიკურია, რომ საჯარო პარტნიორს დაეკისრება კომპენსაციის გადახდა
კერძო

პარტნიორისათვის.

ამგვარი

ხარჯები

არის

მთავრობის

ჩვეულებრივი

ვალდებულებები საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებში.
3.

ზოგიერთ პროექტში, პროექტის ინფრასტრუქტურა და სერვისები გამოიყენება

მთავრობის მიერ. კერძო პარტნიორი აფინანსებს, აპროექტებს, აშენებს და ახორციელებს
ინფრასტრუქტურის

მოვლა-პატრონობას.

საჯარო

პარტნიორი

სანაცვლოდ

იხდის

მომსახურების ყოველწლიურ საფასურს ან ხელმისაწვდომობის საფასურს. საფასურის
გადახდა წარმოადგენს მიღებული სერვისის ანაზღაურებას, შესაბამისად, ის არის
მთავრობის

ჩვეულებრივი

ვალდებულება

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტში.
4.

ფისკალური რისკების მართვის მიზნებისათვის, მნიშვნელობა არ აქვს მთავრობის

მონაწილეობა არის ჩვეულებრივი ვალდებულება თუ არა. მთავრობის ყველა სახის
ვალდებულება

გათვალისწინებული

უნდა

იყოს

პროექტის

ფისკალური

ხელმისაწვდომობის და მდგრადობის შესაფასებლად. უფრო მეტიც, განსხვავება
მთავრობის
ყოველთვის

პასუხისმგებლობასა
მკაფიო.

და

მაგალითად,

მთავრობის
საგზაო
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მხარდაჭერას

პროექტისათვის,

შორის
სადაც

არ

არის

მთავრობა

გადაწყვეტს, რომ არ დააწესოს

გზით სარგებლობის საფასური, რათა ის უფრო

ხელმისაწვდომი იყოს დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისათვის. სანაცვლოდ, მთავრობა
უხდის

ხელმისაწვდომობის

საფასურს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კონტრაქტორს, რომელმაც დააფინანსა და ააშენა გზა და ახორციელებს მოვლაპატრონობას. ასეთი საფასურის გადახდა არის მთავრობის ჩვეულებრივი ვალდებულება
(საჯარო პარტნიორის მიერ შესყიდული სერვისის ღირებულება), ან წარმოადგენს
მთავრობის მხარდაჭერის ფორმას.
5.

წინამდებარე

დანართი

ძირითადად

შეეხება

შემოსავალზე

დაფუძნებულ

პროექტებს. თუმცა, სადაც საჭიროა, ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებულ პროექტებზე
გაკეთდება მითითება (შედარდება შესაძლო განსხვავებები).
ბ. რა არის მთავრობის მხარდაჭერის ძირითადი ინსტრუმენტები?
6.

მთავრობის

მხარდაჭერის

ინსტრუმენტები

შეიძლება

დახარისხდეს

მათი

ფისკალური გავლენის დონის მიხედვით. ფისკალური გავლენა არის ნებისმიერი
გავლენა მიმდინარე და სამომავლო შემოსავლებზე, ხარჯებსა და მთავრობის ფინანსურ
პოზიციაზე.

ფისკალური

ღირებულებაზე.
მოსალოდნელი
გამოყენებით

გავლენის

მხარდაჭერის
გავლენა

დონე

დამოუკიდებულია

ნომინალური

შეფასდება,

დაშვებაზე

(კონკრეტული აშკარა და პირობითი

ალბათობით გათვალისწინება) და გადახდების

ოდენობის

მის

მოსალოდნელ

განსაზღვრისთვის,

დაფუძნებული

ინსტრუმენტის

შემთხვევების დიდი ან მცირე

გეგმა-გრაფიკის მიხედვით (ვადამდე

ათვისების მიმდინარე ღირებულება უფრო მაღალია, ვიდრე მომავალში ათვისების
შემთხვევაში).
7.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ხუთი კატეგორიის ინსტრუმენტი.

მოცემული ინსტრუმენტები დაჯგუფებულია შესაძლო ფისკალური გავლენის მიხედვით
მცირედან დიდ ზეგავლენამდე (1-დან 5-მდე).
(1) დამატებითი დაფინანსების საშუალებები;
(2) გარანტიები;
(3) საგადასახადო შეღავათების ინსტრუმენტები;
(4) დანაკლისის შესავსები დაფინანსება (VGF);
(5) მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაფუძნებული გადახდა.

სქემა: როგორ ფასდება მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტები მოსალოდნელი ფისკალური გავლენის
მიხედვით?
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და მ ა ტე ბ ი თ
ი
და ფი ნ ა ნ ს ე
ბის

ს ა გ ა და ს ა ხ
ა დო
შ ე ღ ა ვ ა თე ბ
ი

გ ა რა ნ ტი ე
ბი

ა რ ა რი ს
პ ი რდა პ ი რი
ფი ს კ ა ლური
რი ს კ ი

8.

მ ი ზნ ობ რი ვ
მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლზე
და ფუძ ნ ე ბ ული
გ ა და ხ და

VGF

მ ნ ი შ ვ ნ ე ლოვ
ა ნ ი და
ა შ კ ა რა
ფი ს კ ა ლური
რი ს კ ი

როგ ორ ფა ს დე ბ ა
მ თა ვ რობ ი ს
მ ხ ა რდა ჭ ე რი ს
ი ნ ს ტრუმ ე ნ ტი ს
პ ი რდა პ ი რი
რი ს კ ი ?

აღსანიშნავია, რომ შეფასების სქემა პირობითია. ის სრულია მხოლოდ სხვადასხვა

ინსტრუმენტის

ნომინალური

ღირებულების

დროს.

ინსტრუმენტის

შედარებითი

ეფექტიანობა არის ასევე მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი გარემოება. ყველაზე
ეფექტიანი ინსტრუმენტის შერჩევა (ანუ რა მოცულობისს ნომინალური ღირებულება
უნდა

დაფიქსირდეს

მიზნობრივი

მხარდაჭერის

მისაღებად)

განხილული

იქნება

წინამდებარე დანართში.

გ. დამატებითი დაფინანსების საშუალებები
9.

მთავრობას

შეუძლია

პროექტის

მხარდაჭერა

სამთავრობო

ინსტიტუტების

დაფინანსების საშუალებების გამოყენების გზით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას კერძო
დაფინანსების სტრუქტურა. დამატებითი დაფინანსების წყაროს მიხედვით, არსებობს
ორი კატეგორია:
●

ფინანსური

სტრუქტურის

შემოთავაზებულია

„საგარეო“

მრავალმხრივი

უზრუნველყოფა,
ან

ორმხრივი

რომელიც
საფინანსო

პარტნიორისგან, როგორიცაა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC),
აზიის განვითარების ბანკი (ADB), ჰოლანდიის განვითარების ბანკი (FMO),
Proparco

და

სხვა.

ისინი

სხვა

სესხებთან

ერთად

გამოყოფენ

სუბორდინირებულ სესხებს, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ზარალის
პირველი „ბუფერი“და შესაბამისად, პროექტს უფრო დაფინანსებადს ხდიან
ძირითადი

სესხის

გამცემებისათვის

(კომერციული

ბანკები

და

ინსტიტუციური ინვესტორები). ეს ინსტრუმენტი ხასიათდება, როგორც
„საგარეო უზრუნველყოფა“, რამდენადაც ისინი საქართველოს მთავრობის
გარეთ

მყოფ

ინსტიტუციებს

წარმოადგენენ.

თუკი

აღნიშნული

დამატებითი სესხის გარანტირება არ ხდება მთავრობის მიერ, მას არ აქვს
ფისკალური გავლენა.1

1

სულ მცირე არაპირდაპირ. არაპირდაპირი ზეგავლენა არსებობს, რადგან საგარეო დაფინანსების წყაროები

შეზღუდულია. თუკი მათი გამოყენება ხდება რომელიმე კონკრეტული პროექტისათვის, ის აღარ არის ხელმისაწვდომი
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●

ფინანსური

სტრუქტურის

უზრუნველყოფის

მსგავსი,

„შიდა“

უზრუნველყოფა

არის

მაგრამ

შემოთავაზებულია

„საგარეო“

ადგილობრივი

სამთავრობო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. ფისკალური გავლენა
დამოკიდებულია

დაფინანსების

პირობებზე

(კერძოდ,

საბაზრო

ღირებულებაზე დაბალისაპროცენტო განაკვეთის სარგებლით, საშეღავათო
პერიოდით, რომელიც საბაზრო პრაქტიკაზე უფრო სარგებლიანია), ისევე,
როგორც კონტრაქტორის მხრიდან დარღვევის ალბათობაზე.
10.

როდესაც შემოთავაზებულია ფინანსების ან ფულადი სახსრების პრობლემის

გადაჭრის გზა, ეს ზრდის პროექტის ფინანსური სტრუქტურის კომპლექსურობას.
მთავრობის

დამფინანსებლების

საჭიროებები

უნდა

მოერგოს

კომერციული

გამსესხებლების დაფინანსების პაკეტს. განსაკუთრებით, სუბორდინირებული სესხების
გამოყოფის დროს წარმოიშობაშიდა-საკრედიტო რისკები, რომელიც უნდა გადაიჭრას
ფინანსური დახურვის მიღწევამდე.
დ. გარანტიები
11.

მთავრობას შეუძლია თავის თავზე აიღოს პროექტიდან გამომდინარე რისკები,

საჯარო პარტნიორსა და კერძო პარტნიორს შორის გაფორმებული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულებით ან დამოუკიდებელი საგარანტიო ხელშეკრულებით
საპროექტო კომპანიასთან და მათ მეწილეებსა და გამსესხებლებთან. ისეთი რისკების
აღებით, რომელიც კერძო პარტნიორის მიერ რთულად სამართავია ან დასაზღვევია,
მთავრობა

ზრდის

პროექტის

ფინანსურ

სიცოცხლისუნარიანობასა

და

დაფინანსებადობას. ქვემოთ მოცემული ცხრილი არის რისკების მიმოხილვა, რომელიც,
როგორც წესი ან ხშირად მთავრობის მიერ არის აღებული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულებით.
ცხრილი: მთავრობის რისკები საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში
რისკი

აღწერა

ლიცენზიები,

ზიანის დაფარვა ლიცენზიის, ნებართვის ან სხვა თანხმობის გაცემის გაჭიანურების

ნებართვები და

გამო (გაჭიანურება, რომელსაც უარყოფითი ზეგავლენა აქვს მშენებლობის ხარჯზე,

სხვა

საფასურების დაფინანსებაზე და შემოსავლის გენერირების დაწყებაზე).

თანხმობები
ფინანსური

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის მხრიდან ქმედებით/უმოქმედობით

დახურვის

ფინანსური დახურვის გაჭიანურების გამო (მიწის გამოსყიდვის და

გაჭიანურება/ჩავ

ლიცენზიის/ნებართვის/თანხმობის მიღმა).

სხვა პროექტისათვის. ეს უკანასკნელი შემდეგ გამოიყენებს შიდა დამატებით დაფინანსებას, რომელსაც ექნება
ფისკალური გავლენა.
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არდნა
კანონმდებლობა

ზიანის დაფარვა კანონმდებლობის/რეგულაციების ცვლილებით გამოწვეული

ში/რეგულაციებშ

გავლენისათვის, რაც უარყოფითად აისახება პროექტზე (მაგ., საგადასახადო

ი ცვლილება

კანონმდებლობა, სატარიფო რეგულაციები, პროექტის ტექნიკური სპეციფიკაციები
და ისეთი ცვლილებები, რომელიც იწვევს ცვლილებებს ხარჯებში).

ხელშეკრულები

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის ქმედებით/უმოქმედობით ხელშეკრულების

ს დარღვევა

დარღვევისათვის ან ხელშეკრულების ცალმხრივად შეცვლისათვის.

ქსელთან

ზიანის დაფარვა არსებული ან სამომავლო ქსელთან ინტეგრაციის პირობების

ინტეგრაცია

დარღვევის (ან არაადეკვატურობის) გამო.

კონკურენტი

ზიანის დაფარვა მსგავსი ინფრასტრუქტურის აშენების გამო, რომელიც

ინფრასტრუქტუ

კონკურენციას უწევს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისების

რის რისკი

მიწოდებას.

შემოსავლის

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის ვალდებულების გამო ხელშეკრულებით

რისკი

გათვალისწინებული გადახდის შესრულების/უზრუნველყოფისთვის, რომელიც
შემოსავალია კერძო ინვესტორისათვის (ყოველწლიური/დანაკლისის
შევსება/მინიმალური შემოსავალი).

მოთხოვნის

ზიანის დაფარვა ცვლილებებისთვის, რომელიც გამოწვეულია საჯარო პარტნიორის

რისკი

მიერ და რომელსაც გავლენა აქვს პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე.

განფასების

ზიანის დაფარვა შემოსავლის დონის შეუსრულებლობისთვის, რაც გამოწვეულ იქნა

რისკი

მიღებული ტარიფის ცალმხრივად შეცვლის გამო.

ექსპროპრიაციის

ზიანის დაფარვა საჯარო პარტნიორის ან სხვა საჯარო უწყების ფუნქციონირების

რისკი

შეწყვეტის გამო, რომელმაც გამოიწვია ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა.

ვალუტის

ზიანის დაფარვა პროექტის შემოსავლის/მოგების რისკის გამო, რომელიც ვერ

კონვერტაციის

დაკონვერტირდა უცხოურ ვალუტაში ან/და ვერ გავიდა ინვესტორის ქვეყანაში.

და
გადაუცემლობის
რისკი
ქვე-

ზიანის დაფარვა ქვე-სუვერენული ან პარასტატალური საწარმოს რისკის გამო,

სუვერენული და

რომელმაც ვერ შეასრულა გადახდის ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა

პარასტატალური

მნიშვნელოვანი ვალდებულება (ცალმხრივი გადაწყვეტილების გამო).

რისკი
ბუნებრივი

ზიანის დაფარვა რისკი გამო, რომელიც შეიძლება დადგეს ნებისმიერი მხარის

ფორს-მაჟორი,

კონტროლს მიღმა, რაც გამოიწვევს საჯარო პარტნიორის მხრიდან ხელშეკრულებით

რომელიც

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეფერხებას (მაგ., ბუნებრივი

ზეგავლენას

კატასტროფა).

ახდენს
ხელშეკრულება
ზე
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ურთიერთკავში

ზიანის დაფარვა რისკისთვის, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისის

რის რისკი

მიწოდების მეთოდი ან სტანდარტი შეაფერხებს კერძო სექტორის მიერ სერვისის
მიწოდებას. ეს ნიშნავს, რომ მთავრობის მიერ განხორციელებული სამუშაოს
ხარისხი არ შეესაბამება კერძო ინვესტორის მიერ განხორციელებულ სამუშაოებს.

სხვა რისკები

სხვა საპროექტო რისკების დაფარვა, რომელიც შეიძლება დადგეს პროექტის
ბუნების ან თვისებების გათვალისწინებით.

12.

რისკების

გარანტირება

მთავრობის

მიერ

იწვევს

მთავრობის

პირობით

ვალდებულებებს. თუკი, გარანტირებული რისკის შემთხვევა დადგება (მაგალითად,
კანონმდებლობის დისკრიმინაციული ცვლილება), მთავრობა გადაუხდის კონტრაქტორს
კომპენსაციას, რომელიც გამოწვეულია კანონმდებლობის ცვლილებით. ფისკალური
გავლენა დამოკიდებულია აღნიშნული გარემოების დადგომის ხარჯის მოცულობასა და
მისი დადგომის ალბათობაზე. ორივეს შემცირება შესაძლებელია საჯარო პარტნიორის
მიერ რისკების ეფექტიანი მართვით.
ე. საგადასახადო შეღავათები
13.

საგადასახადო

შეღავათები

შეიძლება

მოიცავდეს,

მაგალითად,

მოგების

გადასახადის შეღავათს, გადასახადის გადახდის დროებით გადავადებას ან საბაჟო და
იმპორტის ვალდებულებებისგან გათავისუფლებას.
14.

ერთმანეთისგან

უნდა

განვასხვავოთ

ზოგადი

საგადასახადო

შეღავათები,

რომლებიც ეხება ეკონომიკაში ან სექტორში ყველა კომპანიას და სპეციფიკური
პროექტის შეღავათები, რომლებიც მხოლოდ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
კონკრეტულ პროექტს ეხება. მხოლოდ მეორე კატეგორია შეიძლება იყოს მთავრობის
მხარდაჭერის

საგანი და გადაწყვეტილება

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

პროექტის შესყიდვის ჭრილში. საპროექტო კომპანიას ავტომატურად ეხება ზოგადი
საგადასახადო

შეღავათი,

თუკი

ის

აკმაყოფილებს

კანონმდებლობით

გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. რა თქმა უნდა, ორივე კომპონენტი - ზოგადი
საგადასახადო შეღავათი

და პროექტისათვის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათი

მონაწილეობს პროექტის ფინანსური შესაბამისობის ანალიზში და ორივეს აქვს
ფისკალური გავლენა. შესაბამისად, ორივე სახის საგადასახადო შეღავათი მთავრობის
მხარდაჭერის ანალიზის დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ მხოლოდ ერთი
სახე

ექვემდებარება

მთავრობის

მხარდაჭერის

შესახებ

გადაწყვეტილებაში

გათვალისწინებას.
15.

იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობს მომავლის სრულყოფილი სიცხადე, საგადასახადო

შეღავათები

უთანაბრდება

სუბსიდიებს
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(როგორიცაა,

დანაკლისის

შესავსები

დაფინანსება (VGF)). კონკრეტული ფინანსური მხარდაჭერა შეიძლება განხორციელდეს
მოგებაზე

გადასახადის

შემცირებით

(ექვემდებარება

ზუსტ

პროგნოზირებას)

ან

სუბსიდიებით. თუმცა, პრაქტიკაში, მომავალი არ არის ცხადი და ორივე ინსტრუმენტი
შეიძლება

სხვანაირად

მიიღოს

კერძო

სექტორმა.

ერთი

მხრივ,

შეღავათები

კანონმდებლობაში ცვლილებების გამო შეიძლება იყოს ნაკლებად მოხერხებული, ვიდრე
სუბსიდიები (რომელიც უფრო თვალსაჩინოა და შესაბამისად, მარტივად შეიძლება
ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება). მეორე მხრივ, საგადასახადო შეღავათები,
როგორც წესი, უფრო ცვალებადია და მეტად დამოკიდებულია ფინანსურ შედეგებზე,
ვიდრე

სუბსიდიები.

აღნიშნული

საგადასახადო

შეღავათებს

აქცევს

ნაკლებად

მოხერხებულ ინსტრუმენტად ფინანსური შესაბამისობის შეფასების დროს, იმიტომ, რომ
მათი ღირებულება არის ყველაზე დაბალი იმ დროს, როდესაც მთავრობის მხარდაჭერის
ყველაზე დიდი საჭიროება არსებობს (ანუ როდესაც მოგება და ფულადი ნაკადები
მოსალოდნელზე ნაკლებია). ამ მხრივ, გადასახადები საწარმოო ფაქტორებზე (input) და
წარმოებულ პროდუქტზე (output) ნაკლებად ცვალებადია ვიდრე მოგების გადასახადი,
შესაბამისად, გადასახადის შემცირება შეფასდება უფრო მაღალი ღირებულებით კერძო
სექტორის მიერ.
16.

ფისკალურ

გავლენასთან

დაკავშირებით,

ვრცელდება

იგივე

არგუმენტები.

სრულყოფილი სიცხადის სამყაროში, გადასახადების და სუბსიდიების ფისკალური
გავლენა ექვივალენტურია. პრაქტიკაში არსებული განსხვავებები ახსნილია წინა
აბზაცში.
ვ. სუბსიდიები (VGF - დანაკლისის შესავსები დაფინანსება)
17.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსება (VGF) გამოიყენება პროექტის დანაკლისის

„დახურვისთვის“, სადაც მომხმარებლის საფასურები ან სხვა კომერციული შემოსავალი
არ

არის

საკმარისი

მფლობელების

მისაღებიკაპიტალის

უკუგებისთვის

(სესხის

მომსახურების გამოქვითვის შემდეგ).
18.

დაფინანსების

დანაკლისი

წარმოიშობა

მაშინ,

როდესაც

იზრდება

მომხმარებლისთვის საფასური, რომელიც სერვისს ხელმიუწვდომელს ხდის უმეტესი
მომხმარებლებისთვის

ან/და

იწვევს

მომხმარებლების

რაოდენობის

შემცირებას

იმდენად, რომ პროექტს აღარ გააჩნია დადებითი ეკონომიკური უკუგება.
19.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსება შეიძლება განხორციელდეს ერთჯერადად

მშენებლობის დასრულებისათვის, ან მშენებლობის დროს მრავალჯერადი მიზნობრივი
გადახდებით

(თითოეული

გადახდა

დამოკიდებულია

პროექტის

მკაფიოდ

განსაზღვრული ეტაპის დასრულებაზე). დანაკლისის შესავსები დაფინანსება შეიძლება
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განხორციელდეს

ოპერირების

ეტაპზეც,

მაგრამ

ამჟამად

რეგულაციები

ამას

არ

ითვალისწინებს (მომხმარებლის სუბსიდირება ან ფიქსირებული პერიოდული გადახდა).
20.

რამდენადაც დანაკლისის შესავსები დაფინანსება იცავს კერძო პარტნიორს დაბალი

ბრუნვისგან, სამართლიანი იქნება თუკი მთავრობა მოითხოვს მაღალი ბრუნვის
შემთხვევაში

წილს.

ამგვარი

მუხლი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულებაში ან დანაკლისის შესავსები დაფინანსების შეთანხმებაში შეიძლება
ითვალისწინებდეს

გადახდას

საჯარო

პარტნიორისათვის

იმ

შემთხვევაში,

თუ

შემოსავალი ან მოგება გადააჭარბებს დაგეგმილ დონეს. ასეთი მექანიზმისათვის უნდა
იყოს დადგენილი ზღვარი ჩვეულებრივი მოსალოდნელი ბრუნვის მაჩვენებლის მიღმა
(გამარჯვებული მონაწილის ფინანსური მოდელის მიხედვით). კერძო პარტნიორი წევს
სარისკო ინვესტიციას, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს დადებითი ან უარყოფითი
შედეგები. უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, რეალური უკუგების მაჩვენებელი არის
დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელზე ნაკლები, ხოლო დადებითი შედეგის დროს - უფრო
მაღალი. სარისკო ინვესტიციის კომპენსაციისთვის კერძო პარტნიორი მიიღებს უფრო
მაღალ უკუგებას კარგი შედეგის შემთხვევაში. თუკი თავდაპირველ მოსალოდნელ
უკუგების მაჩვენებელზე მაღალი შედეგის მოთხოვნა მოხდება მთავრობის მიერ, კერძო
პარტნიორი არ იქნება მზად ინვესტიციების განხორციელებისათვის საჭიროა ბალანსი,
სადაც კერძო პარტნიორი დაცული იქნება დაბალი ბრუნვისადა მაღალი მოგების დროს
გაზიარების დონეს შორის.
21.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსება (VGF) არ უნდა ისახავდეს მიზნად კერძო

პარტნიორის გარანტირებულ უზრუნველყოფას უკუგების ფიქსირებული მაჩვენებელზე.
ასეთ შემთხვევაში, კერძო პარტნიორს არ ექნება მოტივაცია მომსახურების ხარისხიანად
შესრულებისათვის მომხმარებელთა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.
22.

მიზნობრივი

გადახდები

ამცირებს

გრძელვადიან

ფინანსურ

რისკს

კერძო

პარტნიორისათვის. მას შემდეგ, რაც მოხდება მიზნობრივი გადახდის მიღება, მცირდება
პროექტის ფარგლებში სამომავლოდ მისაღები შემოსავლები. თუკი მოსალოდნელი
კაპიტალის

უკუგების

მიმდინარე

ღირებულება

ნაკლებია

ლიკვიდურობის

ღირებულებაზე, კერძო პარტნიორს ექმნება მოტივაცია, რომ ვადამდე შეწყდეს საჯარო
და

კერძო

თანამშრომლობის

გათვალისწინებულია

მიზნობრივი

ხელშეკრულება.
გადახდები,

თუკი

საჯარო

ხელშეკრულებით

პარტნიორმა

და

მისმა

კონსულტანტებმა უნდა გაანალიზონ არსებობს თუ არა რეალისტური სცენარი, რომლის
მიხედვით მოსალოდნელი პოტენციური შემოსავლები კერძო პარტნიორზე უარყოფითად
იმოქმედებს. ასეთი სცენარი შესაძლოა მაგალითად დადგეს თუკი მოვლა-პატრონობის
და

პერიოდული

დაგეგმილი

იყო

რეინვესტირების
ფინანსური

ხარჯები

გეგმით.

აღმოჩნდება

აღნიშნულით,
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უფრო

კერძო

მაღალი,

პარტნიორის

ვიდრე
მიერ

პროექტიდან გასვლის რისკი არსებითია. ამ შესაძლებლობის თავიდან აცილების
მიზნით,

მიზნობრივი

გადახდები

უნდა

შემცირდეს,

ან

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული იყოს სხვა მოტივაციები (შესრულების გარანტია, შეწყვეტის
ხარჯები თუ სხვა).
23.

დანაკლისის შესავსები დაფინანსების ალტერნატივის სახით, საჯარო პარტნიორმა

შეიძლება თავადაც განახორციელოს ინვესტიციები (კლასიკური საჯარო შესყიდვებით)
და აქტივის გამოყენების უფლება გადასცეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტს. ეს ამცირებს პროექტის საინვესტიციო მოთხოვნებს, შესაბამისად, აძლიერებს
მის ფინანსურ უნარიანობას. მთავრობის მიერ პროექტისათვის გადაცემული აქტივი
წარმოადგენს სუბსიდიიის სახეს.

ზ. მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროების შესაბამისობა მხარდაჭერის ინსტრუმენტებთან
24.

ქვემოთ

მოცემული

სქემა

გამოხატავს

მთავრობის

მხარდაჭერის

ძირითად

მამოძრავებლებს. ის ხაზს უსვამს ფინანსური პრობლემების სახეობებს, რომლებმაც
შესაბამისი პროექტი შესაძლოა მთლიანად გარდაქმნას.
სქემა: რა განაპირობებს მთავრობის მხარდაჭერის საჭიროებებს

25.

სქემა გამოხატავს ფინანსური პრობლემების სახეობებს, რომელიც შეიძლება

გამოვლინდეს

პროექტის

ფარგლებში,

რომელიც

იწყება

ფულადი

სახსრების

პრობლემებით და გრძელდება რისკზე დაფუძნებული პრობლემებით. სხვა სიტყვებით,
იდენტიფიცირებული პრობლემებიდან არაიდენტიფიცირებულ პრობლემებამდე.
26.

„იდენტიფიცირებული“

ფინანსური

პრობლემები

გამოვლენილია

ფინანსური

მოდელის საბაზისო პროგნოზში. მაგალითად, მოსალოდნელი შემოსავლები საბაზისო
23

სცენარის მიხედვით არასაკმარისია საოპერაციო და სესხის მომსახურების ხარჯების
დასაფარად.
27.

„არაიდენტიფიცირებული“

-

ფინანსური

შესაბამისობის

შემაფერხებელი

შემთხვევები არის ის, რომელიც არ იყო ფინანსური მოდელის საბაზისო პროგნოზით
გათვალისწინებული. გაუთვალისწინებელი პრობლემები შეიძლება დაკავშირებული
იყოს სპეციფიკურ რისკებთან (ხარჯების გადაჭარბება და მიწისქვეშა სამუშაოების
გაჭიანურება გაუთვალისწინებელი ნიადაგის მდგომარეობის გამო) ან უფრო ზოგადი
რისკები (მაგალითად, ქვეყნის რისკი, სექტორის რისკი და სხვა).
28.

ამ

კონცეპტუალური

დაფინანსების

პრობლემა,

ჩარჩოს

მიხედვით,

რომელიც

გამოიყოფა

დახარისხებულია

ოთხი

კატეგორიის

იდენტიფიცირებულიდან

არაიდენტიფიცირებულამდე:
● დაფინანსების პრობლემები;
● ფულადი ნაკადების პრობლემები;
● სპეციფიკური რისკების პრობლემები;
● ზოგადი რისკების პრობლემები.
29.

დაფინანსების

პრობლემები

წარმოდგენილი

იქნება

ფინანსური

ნაკადების

დიაგრამაზე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტისათვის (იხ. ქვემოთ).
დიაგრამა აჩვენებს პროექტის მთავარი ფულადი ნაკადების მოძრაობას:
● სესხის და კაპიტალის შეტანა;
● კაპიტალური დანახარჯები (capex);
● შემოსავლები;
● საოპერაციო დანახარჯები (opex);
● სესხის მომსახურება (ძირის და პროცენტის გადახდა);
● კაპიტალის ფულადი ნაკადის მოძრაობა (კაპიტალის დაფარვა, დივიდენდები,
მეწილეების სესხების დაფარვა და პროცენტების გადახდა).
30.

დიაგრამის მარცხენა ნაწილი აჩვენებს კაპიტალზე ფულადი ნაკადის წმინდა

მიმდინარე ღირებულებას, რომელიც დისკონტირებულია კაპიტალზე მოთხოვნილი
უკუგების მაჩვენებლით (რომელიც შეესაბამება პროექტის ზოგად რისკს კაპიტალის
ინვესტორების აღქმით).
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თ. დაფინანსების პრობლემები
31.
დიდ,

დაფინანსების სირთულეები არის გავრცელებული პრობლემა განსაკუთრებით
კაპიტალურ

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტებისათვის.

ის

დაკავშირებულია ცხად ან სულ მცირე ძალიან მაღალი ალბათობის შეზღუდვებთან, რომ
კერძო პარტნიორმა მოიზიდოს სათანადო ოდენობის კერძო დაფინანსება (სესხი,
კაპიტალი) პროექტის კაპიტალური საინვესტიციო მოთხოვნების შესასრულებლად.
32.

ეს შეზღუდვები შესაძლოა გამოხატული იყოს სხვადასხვა ფორმით.
●

პროექტის დაფინანსების მასშტაბი და მოთხოვნები ძალიან დიდია სესხის
და კაპიტალის ბაზრისთვის. საჭირო მოცულობის სესხის და კაპიტალის
მოზიდვისათვის, კონსორციუმში უნდა გაერთიანდნენ დეველოპერების,
ინვესტორების
მართვაზე

და

გამსესხებლების

ყურადღების

დიდი

გამახვილებით.

რაოდენობა,
ზოგიერთ

პროექტის

შემთხვევაში,

შესაძლებელია ბაზარზე წარმოდგენილი იყოს ერთი ან ორი კონსორციუმი,
რაც ამცირებს შერჩევის პროცესში კონკურენციის დონეს. უკიდურეს
შემთხვევაში, შესაძლოა ერთი კონსორციუმიც ვერ ჩამოყალიბდეს.
●

საინჟინრო

შესყიდვის

კონტრაქტორები

(EPC)

მსგავს

პრობლემას

ხვდებიან. მათ არ შეუძლიათ მოიზიდონ საკმარისი დაფინანსება თავიანთი
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ბანკებიდან

პროექტირების

და

მშენებლობის

კონტრაქტის

განსახორციელებლად. აღნიშნულის გადაწყვეტაა EPC ხელშეკრულების
დაყოფა

მცირე

მშენებლობის

ზომის
პროცესს

კონტრაქტებად,
და

გავლენა

რაც

არსებითად

აქვს

ართულებს

პროექტის

მართვის

შესაძლებლობაზე.
●

კონტრაქტის დაფინანსების შესაძლო მიმდინარეობა უფრო ხანგრძლივია
(აქტივის სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნების და სასურველი წლიური
სესხის მომსახურების ოდენობის მიღწევის გათვალისინებით), ვიდრე
გამსესხებლებს ან/და ინვესტორებს შეუძლიათ, რომ შესთავაზონ.

33.

დაფინანსების

პრობლემის

შესაძლო

გადაწყვეტები,

სადაც

არ

იქნება

გათვალისწინებული მთავრობის მხარდაჭერა, შემდეგია:
●

შესყიდვის და შერჩევის პროცედურის დაყოფა. პირველ რიგში შეირჩევა
დეველოპერების,
კონსორციუმი,

კაპიტალის
გამოიყენება

ინვესტორების
სესხის

და

ოპერატორების

დაფინანსების

სტანდარტული

პირობები მათი შეთავაზებული ფასის განსაზღვრისთვის. მას შემდეგ, რაც
განხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების
მიღება, შედგება სესხის დაფინანსების კონკურენცია გამსესხებლების
შესარჩევად

გამარჯვებული

მონაწილისათვის2.

დაფინანსების

კონკურენციის ორგანიზება ხორციელდება საჯარო პარტნიორის მიერ ან
კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო პარტნიორის ზედამხედველობით. ამ
მიდგომის უარყოფითი მხარე არის კომპლექსურობის გაზრდა და შესაძლო
გადაკვეთების პრობლემები ფინანსურ შეთანხმებებს შორის, ერთი მხრივ
და მეორე მხრივ, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებას,
EPC შეთანხმებას და ოპერირების და მოვლა-პატრონობის შეთანხმებებს
შორის.
●

მიზნობრივი

დაფინანსების

ბაზრის

გაფართოება.

პროექტის

რისკის

პროფილის ცვლილებამ შეიძლება ზოგჯერ არსებითად შეცვალოს ბაზრის
დამოკიდებულება პროექტის მიმართ, აქტივის სხვა კლასში გადაყვანით
და

დაინტერესებული

ინვესტორების

ტიპის

შეცვლით.

მაგალითად,

პროექტი შეიძლება მისაღები იყოს ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის
(ბანკებზე დამატებით), ფასიანი ქაღალდების ბაზრისთვის, ან უცხოელი
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ეს პროცედურები, როგორც წესი, გამოიყენება სესხებისთვის. კაპიტალის ინვესტორები კერძო კონსორციუმისთვის

არსებითია და მათი შერჩევა ხდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შერჩევის პროცედურების დროს.
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ინვესტორებისთვის. რისკის პროფილის ცვლილებამ შეიძლება საჭირო
გახადოს დამატებითი გარანტიები და მთავრობის მხარდაჭერა.
34.

შესაძლო მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტები დაფინანსების პრობლემის

გადასაწყვეტად შემდეგია:
●

დამატებითი დაფინანსების საშუალებები, წარმოდგენილი სამთავრობო
ინსტიტუტების მიერ, რომელიც კერძო საფონდო ბაზრის დამატებითი
ფინანსური შესაძლებლობაა და რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს
უფრო

ხანგრძლივ

საშეღავათო

პერიოდს,

ვიდრე

ეს

ბაზარზეა

ხელმისაწვდომი.
●

მიზნობრივი

გადახდები,

რომელიც

ამცირებს

კერძო

პარტნიორის

გრძელვადიან ფინანსურ მოთხოვნებს. თუკი მიზნობრივი გადახდები
ეტაპებად

არის

დაყოფილი,

შემცირებულია

ასევე

მშენებლობის

დაფინანსების მოთხოვნები. რამდენადაც პრობლემური არ უნდა იყოს
ფინანსური შესაბამისობა, მიზნობრივი გადახდები უნდა გაერთიანდეს
მომხმარებელთა

საფასურის

შემცირებასთან,

რათა

თავიდან

იყოს

არიდებული გადაჭარბებული მოგება. ეს შესაძლებელია განხორციელდეს
კონკურენტული შერჩევისას, სადაც მომხმარებელთა ტარიფი იქნება
გამარჯვების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი.
●

რეფინანსირების

რისკის

გარანტია, შესაბამისად,

კერძო

პარტნიორს

შეეძლება პროექტის ამორტიზაცია უფრო ხანგრძლივ პერიოდში, ვიდრე ეს
ხელმისაწვდომია გამსესხებლების მიერ. იმის ნაცვლად, რომ მთავრობამ
წარმოადგინოს

რეფინანსირების

თანამშრომლობის
მომხმარებლის

გარანტია,

ხელშეკრულება

ტარიფის

განახლებას

საჯარო

შეიძლება

და

კერძო

ითვალისწინებდეს

რეფინანსირების

პირობებთან

მიმართებაში (იმ დაშვებით, რომ ხელმისაწვდომობის ზღვრები არ არის
მიღწეული).
ი. ფულადი ნაკადების მოძრაობის პრობლემები
35.

საბაზისო ფულადი ნაკადების პროგნოზი შესაძლოა აჩვენებდეს არასაკმარის

შემოსავლებს

სესხის

მომსახურების

საჭიროებისთვის

ან/და

კაპიტალის

ინვესტორებისთვის დივიდენდების გადახდისთვის. განსხვავდება ორი ტიპის ფულადი
სახსრების პრობლემა: დროებითი დანაკლისი და მუდმივი დანაკლისი.
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36.

ქვემოთ მოცემული სქემა გამოხატავს დროებით დანაკლისს საწყის პერიოდში,

როდესაც ოპერირება დაიწყება და მოთხოვნა კვლავ დაბალია. ამ ეტაპზე შემოსავლები
ძალიან

მცირეა

საოპერაციო

ხარჯების

დასაფარად

და

ძირითადი

სესხების

მომსახურებისათვის (პროცენტის გადახდა, ძირი თანხის დაბრუნება) ძირითადი
გამსესხებლებისთვის. თუკი სესხის მფლობელები მზად იქნებოდნენ სესხის გადახდის
დაწყების

გადავადებისთვის

(საშეღავათო

პერიოდი),

პროექტი

ფინანსურად

რენტაბელური იქნებოდა და ფინანსური წმინდა მიმდინარე ღირებულება - დადებითი.
თუმცა, სესხის მფლობელები არ არიან ამისთვის მზად, რაც იწვევს ფულადი სახსრების
დანაკლისის შევსებას დამატებითი კაპიტალის შენატანის სახით, რაც წმინდა მიმდინარე
ღირებულების ნეგატიურობას იწვევს.
37.

დროებითი დანაკლისი შესაძლოა გამოვლინდეს მოგვიანებით, საოპერაციო ეტაპზე,

როგორიცაა ძირითადი მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

38.

შესაძლო მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტები შესაძლებელია დროებითი

ფულადი სახსრების დანაკლისის აღმოსაფხვრელად იყოს:
●

დამატებითი დაფინანსების საშუალებები, რომლებიც წარმოდგენილია
სამთავრობო ინსტიტუტების მიერ უფრო ხანგრძლივ საშეღავათო პერიოდს
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იძლევა

დროებითი

ფულადი

სახსრების

დანაკლისის

აღმოფხვრის

პერიოდამდე;
●

დროებითი

შემოსავლის

გარანტია,

წარმოადგენს

შემოსავალს

იმ

შემთხვევისათვის, როდესაც შემოსავალი ნაკლებია საოპერაციო ხარჯებისა
და ძირითადი სესხების მომსახურებისათვის საჭირო სახსრებზე.
39.

ქვემოთ მოცემული სქემა გამოხატავს მუდმივ ფულადი ნაკადების დანაკლისს.

კაპიტალის ფულადი მოძრაობა პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში არ არის
საკმარისი უკუგების მიზნობრივი მაჩვენებლის მისაღწევად, რაც იწვევს, ფინანსური
წმინდა მიმდინარე ღირებულების უარყოფით მაჩვენებელს. ასევე, სესხის დაფარვის
დროებითი

გადავადება

არ

არის

საკმარისი

კაპიტალის

უკუგების

მიზნობრივი

მაჩვენებლის მისაღწევად. შემოსავლები სტრუქტურულად ძალიან დაბალია ფინანსური
შესაბამისობისთვის.

40.

მუდმივი ფინანსური ნაკადების დანაკლისის პრობლემა შესაძლოა გამოსწორდეს

მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტებით, რომელიც მოიცავს გრანტის ელემენტს,
ანუ:
●

დანაკლისის შევსების დაფინანსება;
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●

სანაცვლო აქტივით მონაწილეობა (მიწა, ინფრასტრუქტურა);

●

პროექტისთვის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათები;

●

დამატებითი დაფინანსების საშუალებები სამთავრობო ინსტიტუციების
მიერ სუბსიდირებული საპროცენტო განაკვეთებით.

41.

ბოლო ორი ინსტრუმენტის გამოყენების მოცულობა შეზღუდულია. საგადასახადო

შეღავათის დაწესების და საპროცენტო განაკვეთის შემცირებიის ზღვარი შეზღუდულია,
უკვე გადახდილი გადასახადის და საპროცენტო განაკვეთის მნიშვნელობით. დიდი
დანაკლისის შემთხვევაში, ამ ინსტრუმენტების მოცულობა შეიძლება არ იყოს საკმარისი.
დანაკლისის შევსების დაფინანსება შეიძლება, ნებისმიერ ეტაპზე იყოს დაწესებული.
42.

თუკი პროექტს აქვს დადებითი ეკონომიკური უკუგება (დადებითი ეკონომიკური

წმინდა მიმდინარე ღირებულება), მაგრამ შემოსავლების გენერირება არასაკმარისად
დაბალია

ხელმისაწვდომობის

განხორციელება

ან

სხვა

ხელმისაწვდომობაზე

მიზეზით,

მაშინ

დაფუძნებული

უმჯობესია
საჯარო

პროექტის

და

კერძო

თანამშრომლობის ფორმით, ვიდრე შემოსავლებზე დაფუძნებული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

ფორმით.

ეს

შესაძლებლობას

იძლევა

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის პროექტი ისეთი სტრუქტურით ჩამოყალიბდეს, რომელიც იწვევს
სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში ხარჯების მინიმიზაციას, დაბალი შემოსავლის
პირობებში მაღალი რისკის დაფარვის თავიდან აცილების გზით.

კ. სპეციფიკური რისკის პრობლემები
43.

სპეციფიკური

რისკების

პრობლემები

დაკავშირებულია

ინდივიდუალურ

რისკებთან მაღალი გავლენით, ანუ, რაც იწვევს ხარჯების ზრდას ან შემოსავლის
შემცირებას და მისი დადგომის ალბათობა მაღალია. ამის მაგალითებია, პროექტისათვის
საჭირო

მიწების

გამოსყიდვის

სირთულეები,

მოთხოვნის

რისკი

ახალი

ინფრასტრუქტურის პროექტებისათვის დამტკიცებული მომხმარებლების ბაზის გარეშე,
უცნობი გეოლოგიური პირობები, რომელსაც მიწისქვეშა სამუშაოების შესრულების
ღირებულებაზე

გავლენა

ექნება

და

გაუთვალისწინებელი

ხარჯები

მძიმედ

დაბინძურებული ტერიტორიის გასუფთავებისთვის.
44.

ასეთი რისკების არსებობა პროექტს დაფინანსების კუთხით არამიმზიდველს ხდის.

გამსესხებლები
ვალდებულების

არ

არიან

მზად

შეუსრულებლობის

გამოყონ

დაფინანსება,

ალბათობა,

მაღალი

რამდენადაც,
გავლენის

სესხის

რისკიდან

გამომდინარე, მაღალია. მათ შესაძლოა ჰქონდეთ პროექტისათვის სესხის გამოყოფის
სურვილი, თუკი კაპიტალში მონაწილეობა გაეზრდებათ და ამით შეიქმნიან ერთგვარ
ბუფერს (დამცავ ზონას) ზარალის დასაძლევად. თუმცა, ეს იწვევს ინვესტორებისთვის
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კაპიტალის უარყოფით წმინდა მიმდინარე ღირებულებას. ეს პრობლემა წარმოდგენილია
ქვემოთ სქემაზე კონკრეტულად მშენებლობის ხარჯის რისკზე. მაგრამ, სპეციფიკური
რისკი შესაძლოა გამოვლინდეს პროექტის საოპერაციო ეტაპზეც.

45.

უმჯობესი

გადაწყვეტა,

რომელიც

არ

მოითხოვს

მთავრობის

მხარდაჭერას,

ინდივიდუალური მაღალი გავლენის რისკებისათვის არის რისკების შესამცირებლად
მოქმედებების განხორციელება. მაგალითად, შესაძლებელია მიწის გამოსყიდვისათვის
უფრო

მეტი

მოსამზადებელი

სამუშაოს

ჩატარება

პროექტის

შერჩევის

ეტაპის

დაწყებამდე, ან უფრო მეტი კვლევის ჩატარება უცნობი გარემოებების შესასწავლად,
რომელსაც მაღალი გავლენა აქვს ხარჯებზე ან შემოსავლებზე. ასეთმა ღონისძიებებმა
შეიძლება შეამციროს რისკების დონე იმ მაჩვენებლამდე, რომელიც მისაღები იქნება
გამსესხებლებისთვის.
46.

თუკი ზემოაღნიშნული არ არის შესაძლებელი, მთავრობის მხარდაჭერის სათანადო

ინსტრუმენტი არის მთავრობის მიერ რისკების გარანტირება. რისკების განაწილება
ასახულია

საჯარო

განსაზღრავს

და

კერძო

კომპენსაციას

თანამშრომლობის

ხარჯების

ან

ხელშეკრულებაში,

შემოსავლების

შემცირების

რომელიც
მოვლენის

დადგომის შემთხვევაში (მათ შორის, შეწყვეტის საფასური, თუკი რისკის დადგომა
იწვევს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტას).
47.

ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება უმჯობესი იყოს, რომ არ მოხდეს რისკების

მთლიანად

მთავრობისთვის

გადაცემა,
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არამედ

გამოყენებული

იყოს

რისკების

ოპტიმალური განაწილების მექანიზმი. ამ გზით, კერძო პარტნიორს ექნება მოტივაცია,
რომ მაქსიმალურად შეარბილოს რისკები პროექტის მშენებლობის და საოპერაციო
ეტაპებზე.
48.

შემოსავლის

რისკების

შემთხვევაში,

რისკების

მთავრობისთვის

გადაცემა

გულისხმობს მინიმალური შემოსავლის გარანტირების ფორმას. თუმცა, ამ შემთხვევაში,
საჯარო პარტნიორმა და მისმა კონსულტანტებმა უნდა შეისწავლონ ხომ არ არის უფრო
ხელსაყრელი პროექტიდან შემოსავლების მიღება ხელმისაწვოდმობის ანაზღაურებასთან
შედარებით. ეს შესაძლებლობას იძლევა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
სტრუქტურა იმგვარად ჩამოყალიბდეს, რომ სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში
ხარჯების მინიმიზაცია მოხდეს, და ამასთან თავიდან იქნეს არიდებული შემოსავლების
რისკის პრობლემები.

ლ. სპეციფიკური რისკის პრობლემები
49.

შესაძლებელია, რომ ინდივიდუალური მაღალი გავლენის მქონე რისკი არ

იყოს გამოხატული, მაგრამ, გამოვლინდეს პროექტის ზოგადი რისკი, რომელიც
მიჩნეული იქნება მაღალ რისკად. შედეგად, კაპიტალის მფლობელებისთვის
ფინანსური

წმინდა

მიმდინარე

ღირებულება

უარყოფითია

(იმის

გათვალისწინებით რომ არსებობს მოთხოვნა გამსესხებლების მიერ მინიმალური
მონაწილეობის კაპიტალში და კაპიტალის ინვესტორების მხრიდან უკუგების
მაჩვენებლის განახლებული რისკის მიხედვით). პროექტი ამ შემთხვევაში არ არის
ფინანსურად გამართლებული. აღნიშნული პრობლემა გამოხატულია ქვემოთ
მოცემულ სქემაზე.
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50.

მაღალი რისკის პროფილის შედეგები არის იგივე რაც მუდმივი ფინანსური

ნაკადების დანაკლისის: ფინანსური წმინდა მიმდინარე ღირებულება ძალიან დაბალია.
შედეგად, მუდმივი ფულადი ნაკადების დანაკლისის პრობლემის გადასაჭრელად
საჭიროა მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტად გრანტის ელემენტის გამოყენება.
კერძოდ:
●

დანაკლისის შევსების დაფინანსება (VGF);

●

სანაცვლო აქტივით მონაწილეობა (მიწა, ინფრასტრუქტურა);

●

პროექტისათვის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათები;

●

დამატებითი ფინანსური საშუალებები სამთავრობო ინსტიტუციების მიერ
სუბსიდირებული საპროცენტო განაკვეთით.

51.

თუმცა, საგადასახადო შეღავათები მოცემულ გარემოებებში ნაკლებად ეფექტიანია,

რადგან, როგორც წესი,

მოგებაზეა დამოუკიდებული და შესაბამისად, მისი როგორც

ინსტრუმენტის გამოყენების საჭიროება მცირეა.
მ. კარგად ჩამოყალიბებული მთავრობის მხარდაჭერის პრინციპები
52.

მთავრობის

მხარდაჭერა

გამოყოფილი

უნდა

იყოს

მხოლოდ

ისეთი

პროექტებისათვის, რომლებმაც გაიარა პროექტის განვითარების სრული ციკლი საჯარო
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და კერძო თანამშრომლობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების
რეგულაციებისა და ინსტიტუციების მიხედვით.
53.

კერძოდ, მთავრობის მხარდაჭერა გამოიყოფა მხოლოდ ისეთი პროექტებისათვის,

რომელმაც აჩვენა, რომ ის განხორციელებადია, ფინანსური ასპექტების გარდა. შედეგად,
პროექტი უნდა იყოს ტექნიკურად, გარემოსდაცვითი და სამართლებრივი კუთხით
მისაღები, უნდა გააჩნდეს სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულება,
დაგეგმვის

ჩარჩოების

შესაბამისი,

მთავრობის

მხარდაჭერა,

უნდა

არავითარი

გააჩნდეს

ფორმით

არ

პოლიტიკის და

პოლიტიკური

შეიძლება

მხარდაჭერა.

იყოს

ამ

მთავარი

წინაპირობების შემარბილებელი.
ნ. ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებული შერჩევის შემთხვევა
54.

შესაბამისობის

დანაკლისის

დაფინანსების

მხარდაჭერა,

პრინციპში,

გათვალისწინებულია მხოლოდ შემოსავალზე დაფუძნებული პროექტებისათვის. VGF
მხარდაჭერა გულისხმობს, რომ ის იმ შემოსავლების დამხმარეა, რომელსაც კერძო
პარტნიორი

შეაგროვებს

საჯარო

მომსახურების

ან

ინფრასტრუქტურის

მომხმარებლებისგან და გამოიყოფა იმ შემთხვევაში, თუკი აღნიშნული შემოსავლები არ
არის

საკმარისი

დაფუძნებული

პროექტის

ფინანსური

პროექტებისათვის,

შესაბამისობისთვის.

საჯარო

პარტნიორი

ხელმისაწვდომობაზე
არის

სერვისის

ან

ინფრასტრუქტურის მიმღები და კონტრაქტორისათვის გადახდები ხორციელდება
საჯარო პარტნიორის მიერ. ამ გადახდების მოცულობა განსაზღვრული უნდა იყოს
(კონკურენტული შერჩევის პროცედურის საფუძველზე), იმ ოდენობით, რაც საკმარისია
პროექტის

ფინანსური

შესაბამისობისათვის

და

საჯარო

პარტნიორმა

უნდა

უზრუნველყოს სათანადო ბიუჯეტი გადახდის ვალდებულების შესასრულებლად.
55.

ხარჯების ნაწილის დაფარვა დანაკლისის შევსების დაფინანსების მხარდაჭერით

მხოლოდ იწვევს გადახდის ვალდებულების განაწილებას ორ სახელმწიფო უწყებას
შორის: ერთის მხრივ საჯარო პარტნიორი და მეორე მხრივ, დანაკლისის შევსების
დაფინანსების მხარდამჭერი. ამგვარი განაწილება არ ქმნის ფასეულობას და ამცირებს
ბიუჯეტის გამჭვირვალობას.
56.

მთავრობის

მხარდაჭერის

სხვა

ინსტრუმენტი

შესაძლოა

დამატებითი

ღირებულების მქონე იყოს ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებული პროექტისათვის. ეს
არის

კონკრეტული

შემთხვევა,

როდესაც

საჯარო

პარტნიორის

ფინანსური

ვალდებულებების გარანტიას გასცემს გარანტორი (ხშირად საგარანტიო მექანიზმი,
რომელსაც იყენებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმო). მიუხედავად იმისა,
რომ ამგვარი გარანტიით ფაქტობრივად იფარება ის გადახდები, რომელიც მთავრობის
ვალდებულებას

წარმოადგენს

(შესაბამისად,
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არ

ხდება

კერძო

პარტნიორთან

დამატებითი სახელმწიფო ნაკადების გადინება), ის ხშირად ფასდება კერძო პარტნიორის
გარანტორის ინსტიტუციური სტატუსიდან გამომდინარე, რომელიც არის დამატებითი
დაზღვევა იმისი, რომ მთავრობა შეასრულებს ფინანსურ ვალდებულებებს საჯარო
პარტნიორის მხრიდან დარღვევის შემთხვევაშიც.
ო. მხოლოდ მაშინ როდესაც საჭიროა ან ხარჯთ-ეფექტიანი და არაუმეტეს საჭიროებისა ან
ხარჯთ-ეფექტიანისა
57.

მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების გათვალისწინება ხდება:
● როდესაც

ისინი

აუცილებელია

დაფინანსებადობის

ან

ფინანსური

მათი

გამოყენება

შესაბამისობისთვის;
● როდესაც,

თუნდაც

არ

არის

აუცილებელი,

მაგრამ

მნიშვნელოვნად შეამცირებს პროექტის დაფინანსებს ხარჯებს რისკების უკეთესი
განაწილებით.
58.

გადაწყვეტის შესაბამისობა და ხარჯთ-სარგებლიანობა, რომელიც არ მოითხოვს

მთავრობის

მხარდაჭერას,

პირველ

რიგში

უნდა

იყოს

შესწავლილი,

როგორიცაა

მომხმარებლის საფასურის განახლება ან რისკების შესამცირებლად მოქმედებების
განხორციელება.
59.

მხარდაჭერის ფარგლები და დონე არ უნდა იყოს მოთხოვნილზე მეტი, რათა

გადაიჭრას პროექტის ფინანსური შესაბამისობის და დაფინანსებადობის საკითხი. ეს
ნიშნავს:
●

მთავრობის მხარდაჭერის პაკეტი კონკრეტულად მიმართულია ფინანსური
პრობლემების გადასაჭრელად (იხ. ასევე შენიშვნები ინსტრუმენტების
შეჯერებაზე, ქვემოთ);

●

მხარდაჭერის ოდენობა არ იწვევს შედეგად ზედმეტ კომპენსირებას (ანუ,
მნიშვნელოვნად დადებით ფინანსურ წმინდა მიმდინარე ღირებულებას).

60.

გადაჭარბებული კომპენსაციის თავიდან ასარიდებლად, მთავრობის მხარდაჭერის

ან მომხმარებლის საფასურის დონე უნდა ექვემდებარებოდეს კონკურენტულ შერჩევას.
61.

დაბრუნების

გასაზიარებლად
კომპენსაციის

პირობები
კიდევ

თავიდან

ან

ერთი

მექანიზმები
სასარგებლო

ასარიდებლად

და

შესაძლო

მომავალი

ინსტრუმენტია

მთავრობისა

და

რისკების

გადაჭარბებული

კერძო

პარტნიორის

თანასწორი რისკის ბალანსის მისაღწევად. თუმცა, ეს მექანიზმები კერძო პარტნიორს არ
უნდა უკარგავდეს მისაღებ, რისკის გათვალისწინებით რეგულირებულ შემოსავლებს.
რისკის შემცველ საინვესტიციო გარემოში, ეს გულისხმობს, რომ მას უნდა ჰქონდეს
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შესაძლებლობა
შედეგების

ზე-ნორმირებული

შემთხვევაში

(იმ

შემოსავლის

დაბალი

მიღებისთვის

უკუგების

კარგი

მაჩვენებლის

საპროექტო

საკომპენსაციოდ,

რომელსაც ის მიიღებდა პროექტის არასასურველი შედეგის შემთხვევაში).
პ. ოპტიმალური ინსტრუმენტების შეჯერება
62. მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შეჯერება ეფექტიანი უნდა იყოს.
ამისათვის, ორი პირობა უნდა დაკმაყოფილდეს:
●

ინსტრუმენტების შეჯერება ეფექტიანად გადაწყვეტს ფინანსური შესაბამისობის
და დაფინანსებადობის პრობლემებს;

●

ინსტრუმენტების განხორციელებას აქვს ყველაზე დაბალი ფისკალური გავლენა.
მთავრობისთვის.

63. ეფექტიანობის მიუხედავად, მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შეჯერება
უნდა

შეესაბამებოდეს

წინამდებარე

დანართის

„დ“

განყოფილებას.

ამ

განყოფილებაში განხილულია ფინანსური შესაბამისობის ან დაფინანსებადობის
თითოეული ფართო კატეგორიისთვის ეფექტიანი ინსტრუმენტების რანგირება.
64. თუკი რამდენიმე ინსტრუმენტი არის დასაშვები, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს იმ
ინსტრუმენტს,

რომელსაც

ინსტრუმენტების
გამოყენებულ

აქვს

რანგირება,

იქნეს

ყველაზე

რომელიც

პირველად

დაბალი

ფისკალური

წარმოდგენილია

განსაზღვრებად.

გავლენა.

ქვემოთ

თუმცა,

შესაძლოა

კონკრეტული

პროექტისათვის, ალტერნატიული ინსტრუმენტების მოსალოდნელი ფისკალური
ზეგავლენა

საჭიროებს

შესწავლას

პროექტის

ფინანსურ

მოდელთან

ერთად,

რომელიც არის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ნაწილი.

1.

კონკრეტული

იდენტიფიცირების
მთავრობის

ფინანსური
და

მხარდაჭერა

სათანადო

ცხადი

შესწავლის

შემდეგ,

გათვალისწინებული

შემდეგი თანმიმდევრობით:
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პრობლემის

უნდა

იყოს

1. საგარეო

დამატებითი

(სუბორდინირებული

დაფინანსების
სესხი,

საშუალებები

კონცესიური

სესხი,

გარანტიები), რომელიც შემოთავაზებულია მრავალმხრივი
ან ორმხრივი საფინანსო პარტნიორებისგან.
2. შიდა დამატებითი დაფინანსების საშუალებები, რომელიც

შემოთავაზებულია სამთავრობო ინსტიტუციების მიერ.
3. სპეციფიკური

გარანტიები,

ინვესტორებს

ან/და

რომელიც

იცავს

გამსესხებლებს

კერძო

კონკრეტული

რისკებისგან.
4. პროექტის სპეციფიკური საგადასახადო შეღავათები (თუკი

მისაღები

და

პრაქტიკულია),

გადასახადისგან

მაგალითად,

გათავისუფლება

დივიდენდის

ან

საშემოსავლო

მოგების
შემცირება,

გადასახადისგან

გათავისუფლება, საბაჟო ვალდებულებების შემსუბუქება
და სხვა.
5. დანაკლისის

გადახდების

შევსების
სახით

(ან

დაფინანსება

მიზნობრივი

ალტერნატიულად,

აქტივის

სანაცვლო მონაწილეობა მიწის და სხვა აქტივის სახით, ან
პროექტის გარდაქმნა ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებულ
სქემაზე)
სქემა 18: ინსტრუმენტების რანგირება

65.

საჯარო

პარტნიორი,

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტო

და

განსაკუთრებით, ფინანსთა სამინისტრო, განიხილავს შემოთავაზებულ შეჯერებულ
ინსტრუმენტებს დუბლირების ან შეუსაბამობის კუთხით. სხვადასხვა ინსტიტუტს
შორის მთავრობის მხარდაჭერის ინსტრუმენტების გადაკვეთის ან ინსტრუმენტების
შეუთავსობის თავიდან არიდება, ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია.

ჟ. ოპტიმალური რისკების განაწილებიდან გადაუხვევლობის პრინციპი
66.

მთავრობის მხარდაჭერა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს განხილული, როგორც

რისკების ოპტიმალური განაწილებიდან გადახვევა.
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67.

ზემოაღნიშნული პრინციპები არ გამორიცხავს ნაწილობრივ ან სრულად გადაცემას

იმ რისკებისა, რომელსაც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში
იღებს კერძო პარტნიორი. თუმცა, ასეთი გადაცემა დაფუძნებული უნდა იყოს
მოტივირებულ არგუმენტებზე, რომ (1) რისკი აშკარად უკეთ იმართება მთავრობის მიერ
ვიდრე კერძო პარტნიორის მიერ; ან (2) რისკი იმდენად დიდი და უმართავია, რომ მისი
გადაცემა უკეთესი იქნება მთავრობისთვის (რომელსაც არ აქვს კერძო პარტნიორზე
უკეთ

რისკის

მართვის

შესაძლებლობა,

მაგრამ

აქვს

მეტი

რესურსი

რისკის

შესამცირებლად).
68.

შემდეგი სახის მთავრობის მხარდაჭერა საჭიროებს განსაკუთრებით ფინანსთა

სამინისტროს მხრიდან დეტალურ შესწავლას:
●

პირობები, რომელიც ითვალისწინებს შემოსავლების გარანტირებულ მაჩვენებელს
მიახლოებულს

(ან

უფრო

მაღალს),

ვიდრე

რისკის

გათვალისწინებით

კორექტირებული რეგულარული მოსალოდნელი შემოსავლის მაჩვენებელი;
●

მშენებლობის ან საოპერაციო ხარჯების გადაჭარბების დაფარვა, რომელიც არ არის
დაკავშირებული კერძო პარტნიორის კონტროლს მიღმა გარემოებებთან;

●

69.

უპირობო სასესხო გარანტიები.
თუკი

აღმოჩნდება

შემოთავაზებული
არა

საჯარო

დაფინანსებადი

და

კერძო

მთავრობის

თანამშრომლობის

მხარდაჭერის

გარეშე,

პროექტი
რომელიც

მნიშვნელოვნად ასუსტებს კერძო პარტნიორის მოტივაციას და გამორიცხავს რისკების
ოპტიმალურ განაწილებას, დაფინანსების სქემაზე გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა
უნდა დაასკვნან და მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მოდელი არ არის პროექტისთვის შესაბამისი და უნდა მოხდეს მისი ხელახლა შესწავლა.

რ. ფისკალურად ხელმისაწვდომი და მდგრადი
70.

მთავრობის მხარდაჭერის მთლიანი მოსალოდნელი ფისკალური გავლენა უნდა

შეესაბამებოდეს

როგორც

სახელმწიფო

ბიუჯეტის,

ასევე,

საჯარო

პარტნიორის

ფისკალურ სივრცეს.
71.

ამ მხრივ, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს მაღალ პირობით

ვალდებულებებს (მაგალითად, კონტრაქტის შეწყვეტის გადასახადი). მიუხედავად
იმისა, რომ აღნიშნულის დადგომის ალბათობა მცირეა, მან შეიძლება გამოიწვიოს დიდი
საბიუჯეტო

ხარჯის

გამოყოფა,

რომლის

ყოველწლიური ბიუჯეტში რთულია.
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გათვალისწინება

საჯარო

პარტნიორის

72.

მთავრობის მხარდაჭერის სანაცვლოდ, მთავრობა იღებს პროექტს. საბოლოოდ,

მთავრობის პრეროგატივაა გადაწყვიტოს, თუ რამდენად უზრუნველყოფს პროექტის
სარგებელი მოსალოდნელ ფისკალურ ზეგავლენას. პროექტის ფისკალური ფასის
საპროექტო გაზომვა არის ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ENPV)
მთავრობის მხარდაჭერის ერთ ლარზე. თუკი ENPV მთავრობის მხარდაჭერის ერთ
ლარზე არის ძალიან დაბალი სხვა პროექტებთან შედარებით, საჭიროა უფრო დეტალური
შესწავლა, რათა დადასტურდეს წარმოადგენს თუ არა პროექტი კარგ სამთავრობო
ინვესტიციას, თუკი უნდა მოხდეს მისი გამორიცხვა. შესაძლებელია, პროექტს ჰქონდეს
სხვა მნიშვნელოვანი სარგებელი, რომელიც არ აისახება ეკონომიკურ კვლევაში, რაც
გავლენას ახდენს წმინდა მიმდინარე ღირებულების კალკულაციაზე და რაც ასაბუთებს
მის განხორციელებას.
ს. პრაქტიკულობა
73.

მთავრობის მხარდაჭერის საუკეთესო ინსტრუმენტის სტრუქტურის ჩამოყალიბება,

განხილვა და ოპტიმიზაცია არის პრაქტიკული პროცესი და დაფუძნებული უნდა იყოს
დეტალურ და ყოვლისმომცველ დოკუმენტაციაზე, რომელსაც ამზადებს საჯარო
პარტნიორი და მისი კონსულტანტები, ფინანსთა სამინისტროს, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სააგენტოს და სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების დახმარებით.
74.

აღსანიშნავია,

რომ

ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევის

დოკუმენტაცია

და

მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადის ფორმა, ისევე როგორც ფინანსური მოდელი, არის
მთავრობის მხარდაჭერის სტრუქტურის ჩამოყალიბების საფუძველი. ეს სხვადასხვა
ელემენტი ერთმანეთთან სრულად (100%) შესაბამისი უნდა იყოს და მთავრობის
მხარდაჭერის

ვალდებულებას

ლოგიკურად

უნდა

ასაბუთებდეს.

ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტაცია და მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადის ფორმა
და პროექტის ფინანსური მოდელი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ელემენტებისგან:
ა. დაშვებები, კალკულაცია და შედეგები შემოთავაზებული საბაზისო პროექტის
სტრუქტურისათვის (საჯარო პარტნიორის მიერ არჩეული პარამეტრები და
მოსალოდნელი გავლენა) და საბაზისო საპროექტო სცენარი (ეკონომიკური
პროგნოზები, მოთხოვნის პროგნოზი და ა.შ.).
ბ. დაშვებები, კალკულაციები და შედეგები პროექტის სტრუქტურის და
სცენარების გაანალიზებული ვარიანტებისთვის;
გ. ხელშეკრულების შემოთავაზებული სტრუქტურა (რისკების განაწილების
პირობების ჩარჩო, გადახდა და ბონუსის/სანქციის მექანიზმები ან/და სატარიფო
რეჟიმი და ტარიფის ინდექსაცია, შეწყვეტის პირობები და ა.შ.);
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დ.

მთავრობის

მხარდაჭერის

ხელმისაწვდომობაზე

და

ჩართვის

ხარჯებზე

გავლენა

ასევე,

დაფინანსების

მთავრობის

ხარჯებზე,

მომხმარებლების ტარიფებზე და სხვა.

75.

ყველა დაშვება და ანალიზი უნდა იყოს ტექნიკურად დასაბუთებული და სადაც

შესაძლებელია ბაზრის მცოდნე და გამოცდილების მქონე პროფესიონალების შეფასებაზე
დაყრდნობით, ან სამთავრობო უწყების ან კონსულტანტების მხრიდან ან პოტენციურ
ინვესტორებთან

ან/და

გამსესხებლებთან

ბაზარზე

კონსულტაციების

შედეგად

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. არც ერთ შემთხვევაში, მთავრობის მხარდაჭერის
შესახებ

გადაწყვეტილებები,

რესურსის

გამოყოფას

დაშვებებზე

რომელიც

იწვევს,

ფინანსური

არ

პირდაპირ

უნდა

პრობლემების

და

იყოს

ან

არაპირდაპირ

დაფუძნებული

მათ

ფისკალური

დაუსაბუთებელ

გადასაჭრელად

სპეციფიკური

ინსტრუმენტების ხარისხის შესახებ.
76.

მთავრობის

მხარდაჭერის

გათვალისწინება

უნდა

დაიწყოს

მკაფიოდდა

დეტალურად იდენტიფიცირებული საკითხებით , რაც აღწერილია წინა განყოფილებებში.
ამ საკითხების იდენტიფიცირება ხდება შემდეგ ინფორმაციაზე დაყრდნობით:
● ფინანსური

და

კომერციული

პროგნოზები

და

ანალიზები,

რომელიც

დაფუძნებულია სათანადოდ შემუშავებულ ფინანსურ მოდელზე;
● პოტენციურ

მონაწილეებთან

და

გამსესხებლებთან

ბაზრის

საკითხებზე

კონსულტაციები, რათა შესწავლილი იყოს მათი ხედვა პროექტის რისკებზე და
მთავრობის მხარდაჭერის განსხვავებული ფორმების მნიშვნელოებაზე.
77.

ქვემოთ

მოცემული

სქემა

წარმოადგენს

პრაქტიკულ

ჩარჩოს

მთავრობის

მხარდაჭერის ანალიზისთვის. ის აჩვენებს ოპტიმალური ინსტრუმენტის შეჯერების
მიდგომას (ეფექტიანობაზე და ფისკალურ გავლენაზე დაფუძნებით) და შემდეგ გადის
შემოთავაზებული პაკეტის შემოწმების რამდენიმე ეტაპს: (1) გადაკვეთილი და
კონფლიქტური ინსტრუმენტების არსებობა; და (2) არაპროპორციულად დიდი ზოგადი
მხარდაჭერა, რაც იწვევს ოპტიმალური რისკების განაწილებისგან გადახვევას და
ფისკალური ხელმისაწვდომობის შემცირებას და სავარაუდოდ, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტის გადახედვის საჭიროებას.
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დანართი IV: ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
მეთოდოლოგია
წინამდებარე სახელმძღვანელოს შესაბამისად, ხარისხობრივ შეფასებაზე დამატებით,
უნდა ჩატარდეს რაოდენობრივი ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება, რომელიც
არის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ნაწილი. ეს შეფასება მოითხოვს, რომ, PPP
ფორმატში

კონკრეტული

შედეგის

მისაღწევად მთლიანად

სასიცოცხლო

ციკლში

გაწეული ხარჯები რისკების-გარეშე შედარდეს ჰიპოთეტურ სახელმწიფო სექტორის
შესადარებელ ინსტრუმენტთან (PSC).
სახელმწიფო

სექტორის

შესადარებელი

ინსტრუმენტი

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სამაგალითო შემთხვევაში უნდა ჩამოყალიბდეს, ფინანსური მოდელი,
რომელიც ფულადი სახსრების პროგნოზს აკეთებს შესაბამისი შესყიდვის მეთოდის
შემთხვევაში.

მოდელის

კომპლექსურობა

დამოკიდებული

იქნება

პროექტის

კომპლექსურობაზე. მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული მხოლოდ ფინანსური
შემოსავლები და ხარჯები და რადგანაც დისკონტირებული ფულადი სახსრების მეთოდი
იქნება გამოყენებული, მხოლოდ თანხების შემოდინება და გადინება გაითვალისწინება
და არა ისეთი დარიცხვითი კომპონენტები, როგორიცაა ცვეთა. მოდელები უნდა
ჩამოყალიბდეს

ნომინალური

ღირებულების

გამოყენებით,

საჯარო

პარტნიორის

ბიუჯეტთან ადვილად შედარებისათვის. ფულადი სახსრების კალკულაცია უნდა
მოხდეს

გადასახადების

დარიცხვამდე

საფუძვლით.

მოდელი

უნდა

იძლეოდეს

სხვადასხვა ღირებულებას ძირითადი ცვლადებისთვის დროთა განმავლობაში და ამ
ცვლადების შეცლა იოლად უნდა იყოს შესაძლებელი სენსიტიურობის და სცენარების
ანალიზის
დეტალური

ჩატარებისთვის.
ტექსტური

თითოეული
განმარტება,

მოდელისთვის,
რათა

მოხდეს

უნდა

ჩამოყალიბდეს

მათი

ჩამოყალიბების

დოკუმენტირება.
მოდელში გამოყენებული ყველა დაშვება მკაფიოდ ახსნილი და დასაბუთებული უნდა
იყოს.

იდეალურ

მტკიცებულებებსა

შემთხვევაში,
და

დაშვებები

გამოცდილებაზე
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დაფუძნებული
მსგავსი

უნდა

იყოს

პროექტისთვის,

უახლეს
რომელიც

განხორციელდა

საქართველოში.

თუკი

საქართველოში

არ

განხორციელებულა

შესადარებელი პროექტები, გამოიყენება მსგავსი გარემოს მქონე ქვეყნის გამოცდილება.
ბაზართან დაკავშირებულ მონაცემებზე, შედარება რომ შესაძლებელი იყოს გამოიყენება
აღიარებული დამოუკიდებელი წყარო და ერთი და იგივე დაშვება ხორციელდება ორივე
მოდელისთვის. ინფლაციის დაშვებები უნდა განხორციელდეს საქართველოს ეროვნული
ბანკის პროგნოზის მიხედვით.
PSC მოიცავს ოთხ ელემენტს:
●

გაუნაწილებელი რისკი;

●

ნედლი საჯარო სექტორის შემდარებელი (PSC) (საბაზისო ხარჯები);

●

კონკურენტული ნეიტრალობა;

●

გადაცემული რისკი.

სქემა 1. საჯარო სექტორის შემდარებელი კომპონენტები

ეს კომპონენტები ხაზს უსვამს, რომ შემდარებელმა უნდა წარმოადგინოს მთლიანი
სასიცოცხლო ციკლისთვის საჭირო ხარჯები მთავრობისთვის შედეგების მიღწევისთვის
სახელმწიფო შესყიდვების გამოყენების შემთხვევაში.
საჯარო სექტორის შემდარებლის ძირითადი მახასიათებლებია:
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●

ის გამოხატულია, როგორც წმინდა მიმდინარე ღირებულება დისკონტირებული
საპროგნოზო ფულადი სახსრების მოძრაობისთვის ხელშეკრულების მთელი
მოქმედების განმავლობაში;

●

ის წარმოადგენს საჯარო სექტორის მხრიდან მიწოდების ყველაზე ეფექტიან
ფორმას;

●

ის მოიცავს კონკურენტული ნეიტრალობისთვის მისადაგებას;

●

ის მოიცავს რისკების ღირებულების შეფასებას, რომელიც გადაეცემა მონაწილეს
და რომელიც რჩება მთავრობას.
PSC = ოთხივე ელემენტის ჯამს

რაოდენობრივი შეფასებისათვის უნდა განხორციელდეს შემდეგი ნაბიჯები:
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ნაბიჯი 1: პროექტის ტექნიკური განსაზღვრება
უნდა განისაზღვროს სამუშაოს და შედეგების სპეციფიკაცია, რომელიც აღწერს სერვისს
და შესრულების მოთხოვნებს. ასევე უნდა დაკონკრეტდეს პროექტის პირობები. ეს
გამოყენებული იქნება ორივე მოდელისთვის.

ნაბიჯი 2: ნედლი PSC ფულადი სახსრების მოძრაობის კალკულაცია
საჯარო სექტორმა უნდა გამოიყენოს ყველაზე ეფექტიანი და მიღწევადი მიდგომა
პროექტის განსახორციელებლად. ზოგიერთ შემთხვევაში, შესყიდვის ეს ალტერნატივა
შეიძლება არ იყოს საუკეთესო საზომი, მაგალითად შეიძლება სერვისის აუთსორსი იყოს
უკეთესო მოდელი და შედარებისთვის ის უნდა იქნეს გამოყენებული.
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ნედლი PSC მხედველობაში იღებს კაპიტალურ, საოპერაციო და ზედნადებ ხარჯებს,
ისევე

როგორც

განსაზღვრული

შედეგის

მიღებასთან

პერიოდისათვის.

ეს

დაკავშირებულ
არის

მთავრობის

შემოსავლებს

დროის

სავარაუდო

ხარჯი

პროექტისათვის, ვიდრე გაკეთდება მისადაგება კონკურენტული ნეიტრალობისა და
რისკების მიხედვით.

ნაბიჯი 2.1: პირდაპირი ხარჯების კალკულაცია
პირდაპირი ხარჯები არის ის, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს კონკრეტული
სერვისისთვის და მოიცავს კაპიტალურ, საოპერაციო, მოვლა-შენახვისა და განახლების
ხარჯებს. რამდენადაც რისკების ასახვა ცალკე ხორციელდება, ნედლი ხარჯების
დაანგარიშებისას გაუთვალისწინებელი ხარჯების, ხარჯების გადაჭარბების და სხვა
ამგვარი კატეგორიების გათვალისწინება არ ხდება.
კაპიტალური დანახარჯები: პირდაპირი კაპიტალური დანახარჯები არის ახალი სერვისის
მიწოდებასთან

კონკრეტულად

დაკავშირებული

ხარჯები,

მაგალითად,

დროთა

განმავლობაში ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად ახალი ინფრასტრუქტურის
მშენებლობის ან შეძენის ხარჯები, ინფრასტრუქტურის გაფართოების ან ჩანაცვლების
ხარჯები. ეს ხარჯები მოიცავს პროექტირების, მიწის გამოსყიდვის და განვითარების,
მშენებლობაში გამოყენებული მასალების შესყიდვის, მშენებლობის, დანადგარების,
მოწყობილობების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის შესყიდვის
ხარჯებს. ის შეიძლება მოიცავდეს პროექტის შრომით, მართვის, სამართლებრივ,
შესყიდვის, ტექნიკური და პროექტის მართვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. ნედლი PSC
მოდელი მხედველობაში იღებს პირდაპირ კაპიტალურ დანახარჯს შეძენის წლის
მიხედვით. ხარჯები უნდა ეფუძნებოდეს საუკეთესოდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას და
საუკეთესო პრაქტიკას.
აქტივების გადაცემით მიღებული შემოსავალი უნდა გამოიქვითოს, რამდენადაც კერძო
პარტნიორსაც ექნება აქტივების გადაცემის შესაძლებლობა. თუკი აქტივები რჩება
მთავრობის საკუთრებაში და მას აქვს გამოყენების უფრო ხანგრძლივი ვადა ვიდრე
პროექტია და არ ხდება მისი სრული ამორტიზაცია - გაითვალისწინება ნარჩენი
ღირებულება. ნარჩენი ღირებულების კალკულაციას კავშირი უნდა ჰქონდეს აქტივის
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ბუნებასთან, ისტორიულ ნარჩენი ღირებულების დათვლასთან, აქტივის მოსალოდნელ
ბაზართან და მოსალოდნელ მონეტარულ სარგებელთან ან მთავრობის ხარჯთან, თუკი
აქტივები არ განაწილდებოდა.
საოპერაციო

ხარჯები:

პირდაპირი

საოპერაციო

ხარჯები

დაკავშირებულია

ინფრასტრუქტურის ყოველდღიურ ოპერირებასთან სერვისის მისაწოდებლად, რომელიც
შეესაბამება ტექნიკურ სპეციფიკაციებს. ის მოიცავს თანამშრომლების სრულ ხარჯს
(ხელფასები, სარგებელი, ტრენინგის და განვითარების ხარჯები), სახარჯი მასალები,
პირდაპირი მართვის და დაზღვევის ხარჯები. ის დაფუძნებული უნდა იყოს ისტორიულ
ინფორმაციაზე, რომელიც განიხილება ასევე ინდუსტრიის პრაქტიკის გათვალისწინებით,
თუ რამდენად შეიცვალა საოპერაციო პრაქტიკა.

მოვლა-შენახვის ხარჯები: პირდაპირი მოვლა-შენახვის ხარჯები მოიცავს აქტივის მთელი
პროექტის განმავლობაში მოვლა-შენახვის ხარჯებს, რათა შენარჩუნებული იყოს ის
მდგომარეობა, რაც საჭიროა შედეგების მისაღებად. ის მოიცავს მასალებს, ხელსაწყოებს
და დანადგარებს, ასევე, მოვლასთან დაკავშირებულ შრომით დანახარჯებს. მოვლაშენახვის

დონე

შესაბამისობაში

საოპერაციო ხარჯებთან ასევე

უნდა

იყოს

პროგნოზირებულ

კაპიტალურ

და

აქტივის ნარჩენ ღირებულებასთან. შესაძლოა საჭირო

იყოს ტექნიკური კონსულტანტების ჩართულობა, რომლებიც წარმოადგენენ მოსაზრებას
შესაბამის

ხარჯებზე

და

სამუშაოების

დაყოფაზე

ხელშეკრულების

პირობების

შესაბამისად.

ნაბიჯი 2.2: არაპირდაპირი ხარჯების კალკულაცია
არაპირდაპირი ხარჯები არის ხარჯები, რომელიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული
სერვისის მიწოდებასთან. ის მოიცავს ზედნადებ ხარჯებს (მენეჯმენტის ხარჯები,
აღრიცხვა, დარიცხვა, კომუნიკაციები, იურიდიული სერვისები)

და შენობის ან

დანადგარების გამოყენებისთვის კაპიტალურ ხარჯებს (მაგ., იჯარა). არაპირდაპირი
ხარჯების წილი პროექტისათვის უნდა განისაზღვროს განაწილების სათანადო მეთოდის
გამოყენებით.

ნაბიჯი 2.3: ნებისმიერი შემოსავლის კალკულაცია
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სერვისის მიწოდების ხარჯები უნდა გაიქვითოს შემოსავლის მიღებით. პროექტის
შემოსავლები უნდა დაგენერირდეს მომხმარებლის გადახდებით ან სხვა მხარის მიერ;
სხვა მხარის მიერ შემოსავლის გენერირება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც
არსებობს მოთხოვნა ინფრასტრუქტურაზე ან დაკავშირებულ სერვისზე, სერვისის
წარმადობა აღემატება მთავრობის მოთხოვნებს და მთავრობა იძლევა სხვა მხარის მიერ
გამოყენების

შესაძლებლობას.

როდესაც

ხდება

შემოსავლის

პროგნოზირება,

გათვალისწინებული უნდა იყოს ფასებთან დაკავშირებით მთავრობის პოლიტიკა,
ისტორიული მოთხოვნა და ფასები, რომელიც გამოყენებულია იგივე ან მსგავსი
სერვისისთვის.

ნაბიჯი 3: ნედლი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელის ფულადი სახსრების
მოძრაობის კალკულაცია
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელით ხორციელდება ფულადი სახსრების
გაანგარიშება მთავრობის გადმოსახედიდან ტექნიკური სპეციფიკაციების მისაღებად
(ნაბიჯი 1), შემოთავაზებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სტრუქტურის
მიხედვით. ეს არის სავარაუდო ხარჯი მთავრობისთვის, რომელიც მას ექნება კერძო
პარტნიორის

მიერ

პროექტის

განხორციელების

შემთხვევაში,

რისკების

გაუთვალისწინებლად.

ნაბიჯი 3.1: ნებისმიერი კაპიტალური ფულადი სახსრების კალკულაცია
ზოგიერთ შემთხვევაში, მთავრობა შეიძლება მონაწილეობდეს პროექტის დაფინანსებაში.
ამ მონაწილეობის ბუნება, მაგალითად, გრანტი, კაპიტალი ან სესხი, უნდა დაზუსტდეს
და მასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრები წლების მიხედვით უნდა იყოს
დათვლილი რაოდენობრივად.

ნაბიჯი 3.2: მიმდინარე გადახდების ღირებულება
გადახდის მექანიზმი აყალიბებს მიმდინარე ფულადი სახსრების საფუძველს. პროექტის
ბუნების მიხედვით, გადახდის მექანიზმი შეიძლება მოიცავდეს ელემენტებს, რომელიც
დაკავშირებულია:
●

სერვისის ხელმისაწვდომობასთან;

●

სერვისის შესრულებასთან;

●

სერვისის გამოყენებასთან;
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●

კერძო პარტნიორის პროცედურების ხარისხთან;

●

ფართოდ განსაზღვრულ სარგებელთან.

ბევრი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი მოიცავს ორი ან რამდენიმე
ელემენტის კომბინაციას. როდესაც მიმდინარეობს საფასურების დაანგარიშება, ხდება
მსგავსი

პროექტების

ადგილობრივი,

ასევე,

ისტორიული

გამოცდილების

საერთაშორისო

გათვალისწინება,

მასშტაბით.

კერძოდ,

როგორც

გამოყენებასთან

დაკავშირებული დაშვებები უნდა ეფუძნებოდეს იგივე ან მსგავსი სერვისის მოთხოვნას
და შესაბამისობაში უნდა იყოს დაშვებებთან, რომელიც გაკეთდა საჯარო სექტორის
შემდარებლის დროს.

ნაბიჯი 3.3: გადასაცემი აქტივის ღირებულების კალკულაცია
თუკი სერვისის მიწოდებისთვის საჭირო აქტივის გადაცემა გათვალისწინებულია
მთავრობისთვის ხელშეკრულების დასრულების ბოლოს და თუკი მისი გამოყენების
ვადა ხელშეკრულების ვადაზე ხანგრძლივია, მაშინ ნარჩენი ღირებულება უნდა
გამოიქვითოს ხარჯებიდან. ნარჩენი ღირებულების კალკულაცია უნდა მოხდეს აქტივის
ბუნების, ისტორიული ნარჩენი ღირებულების, აქტივისთვის მოსალოდნელი ბაზრის და
სხვა მოსალოდნელი მონეტარული სარგებლის ან ხარჯის გათვალისწინებით.

ნაბიჯი 4: ნედლი საჯარო სექტორის შემდარებლის განახლება კონკურენტული
ნეიტრალობის მიხედვით
კონკურენტული ნეიტრალობა გამორიცხავს წმინდა კონკურენტულ უპირატესობას ან
წინააღმდეგობას, რომელიც სამთავრობო უწყებას გააჩნია მისი საკუთრებით. ის არ
მოიცავს

განსხვავებას

ან

ეფექტიანობას

შესრულებაში,

რომელიც

არსებობს

კონკურენტულ ბაზარზე და უნდა განსხვავდებოდეს ხარჯების დონეში საჯარო და
კერძო სექტორს შორის. ეკვივალენტური ხარჯების გათვალისწინებით, რომელიც
სხვაგვარად დადგებოდა, კონკურენტული ნეიტრალობის მისადაგება შესაძლებელს
ხდის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასებას საჯარო სექტორის შემდარებელსა და
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელებს შორის.
ქვემოთ მოცემული სქემა აღწერს

კონკურენტული

პროცესის შეჯამებას.
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ნეიტრალობის

კალკულაციის

სქემა 2. კონკურენტული ნეიტრალობის კალკულაციის ნაბიჯები

შედარებითი

უპირატესობა

მთავრობის

საკუთრებისგან

ძირითადად

მოიცავს

გადასახადებს. ამას შეიძლება უარყოფითი მხარეც ჰქონდეს, მაგალითად, გაზრდილი
ანგარიშვალდებულების მოთხოვნები.
კონკურენტული ნეიტრალობის მისადაგება განსხვავდება ხარჯების დონის სხვაობისგან
საჯარო და კერძო მხარეებს შორის. ამავდროულად, ის არ არის დაკავშირებული
შესრულების ან ეფექტიანობის განსხვავებასთან.
პროექტის განმავლობაში კონკურენტული ნეიტრალობის ხარჯების იდენტიფიცირება და
მისადაგება საჭიროა ეკვივალენტური მიდგომის უზრუნველყოფისთვის, რამდენადაც
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება დაფუძნებულია ფულადი სახსრების
მოძრაობის

კალკულაციაზე,

კონკურენტული

ნეიტრალობის

მისადაგება

უნდა

განხორციელდეს ფულად სახსრებზე დაფუძნებით და არა დარიცხვის მიხედვით.
შედეგად, არაფულადი ერთეულები, როგორიცაა, ცვეთა, არ უნდა იყოს კონკურენტული
ნეიტრალობის მისადაგების ნაწილი. საშემოსავლო გადასახადის განსხვავებები ასევე არ
გაითვალისწინება, რამდენადაც ფულადი სახსრების შედარება ხდება გადასახადების
გარეშე.

ცხრილი

N2 ქვემოთ,

წარმოადგენს

ყველაზე

გავრცელებული

ხარჯების

უპირატესობის და უარყოფითი მხარეების შეჯამებას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს მთავრობის საკუთრების დროს და ასევე, როგორ უნდა მოხდეს ასეთი
ცვლილებებისთვის მისადაგება.
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ცხრილი 2: მთავრობის

საკუთრების

პოტენციური

უპირატესობები/უარყოფითი

მხარეები და მისადაგებები
პოტენციური უპირატესობა
კაპიტალური

ხარჯის შესაბამისი

მოთხოვნის არარსებობა
მიწის

მისადაგება
კაპიტალური

გამოყენება

ფულადი სახსრების დისკონტირებისთვის

გადასახადისგან განისაზღვროს,

გათავისუფლება

ხარჯის

რამდენად

პროექტისთვის

საჭირო

მიწა

იქნებოდა
გადასახადს

დაქვემდებარებული კერძო პარტნიორის მიერ
შეძენის

შემთხვევაში.

რაოდენობრივად

ასეთ

უნდა

იყოს

შემთხვევაში,
დათვლილი

გადასახადის ოდენობა რომელიც დაერიცხებოდა
და დაემატებოდა ნედლ PSC ხარჯს.
თუკი

ნედლი

დაფუძნებულია

PSC

ხარჯების

მიწის

კალკულაცია

კომერციული

იჯარის

ვარაუდზე, მისადაგება არ განხორციელდება.
ადგილობრივი

მთავრობის განისაზღვროს,

საფასურებისგან
გათავისუფლება

რამდენად

პროექტისთვის

საჭირო

იქნებოდა

ინფრასტრუქტურა

(ასეთის ადგილობრივ გადასახადს დაქვემდებარებული

არსებობის შემთხვევაში)

კერძო პარტნიორის მიერ შეძენის შემთხვევაში.
ასეთ შემთხვევაში, რაოდენობრივად უნდა იყოს
დათვლილი
დაწესებული

ადგილობრივი
საფასურის

მთავრობის

ოდენობა,

მიერ

რომელიც

დაერიცხებოდა და დაემატებოდა ნედლ PSC
ხარჯს.
თუკი

ნედლი

დაფუძნებულია

PSC

ხარჯების

კალკულაცია

ინფრასტრუქტურის

კომერციული იჯარის ვარაუდზე, მისადაგება არ
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განხორციელდება.

მოსაკრებლის

გადახდისგან უნდა

გათავისუფლება

მოხდეს

იდენტიფიცირება,
მოსაკრებლის
მთავრობის

ისეთი

გარიგებების

რომელიც

ექვემდებარება

გადახდისგან
საკუთრების

შემთხვევაში,

უნდა

გათავისუფლებას
შემთხვევაში.

მოხდეს

შემთხვევისთვის

ამ

სხვაგვარი

გათვალისწინებული

ვალდებულების კალკულაცია და ნედლი PSC
ხარჯებზე დამატება.
საშემოსავლო გადასახადისგან უნდა
გათავისუფლება

მოხდეს

საშემოსავლო

გადასახადის

რაოდენობრივი დათვლა და ვადების განსაზღვრა,
რომელსაც კერძო პარტნიორი გადაიხდიდა იმ
მოცულობით,

რომლის

გადახდისგანაც

გათავისუფლებულია საჯარო პარტნიორი.
მარეგულირებლის

უნდა მოხდეს მარეგულირებლის მოთხოვნების

მოთხოვნებისგან

იდენტიფიცირება,რომლისგანაც

გათავისუფლება

გათავისუფლებულია სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული საწარმო. უნდა განისაზღვროს ამ
ხარჯების ოდენობა კერძო პარტნიორის მიერ მისი
შესრულების შემთხვევაში და დაემატოს ნედლ
PSC ხარჯებს.

დამატებითი მარეგულირებელი უნდა მოხდეს მარეგულირებლის დამატებითი
მოთხოვნები

მოთხოვნების

იდენტიფიცირება

საჯარო

სექტორისთვის, რომლის ვალდებულებაც არ აქვს
კერძო პარტნიორს. უნდა განისაზღვროს ამგვარი
მოთხოვნების

ოდენობა

და

გამოაკლდეს ნედლ PSC ხარჯებს.
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მისი

ხარჯი

კორპორაციული ზედნადებები

უნდა

მოხდეს

კორპორაციული

ზედნადები

ხარჯების კალკულაცია, მათ შორის, ადამიანური
რესურსების

სერვისები,

ოფისის

ხარჯები,

მარკეტინგული და IT სერვისები და დაემატოს
ნედლ PSC ხარჯებს.
ხელშეკრულების
ზედნადები

მართვის უნდა

მოხდეს

თანამშრომლობის
მართვის
კალკულაცია

და
და

საჯარო
პროექტის
მონიტორინგის
ნედლი

PPP

და

კერძო

გაფორმების,
ხარჯების
ხარჯისთვის

დამატება.

ნაბიჯი 5: რისკის მიხედვით განახლებული PSC და PPP მოდელებით ფულადი
სახსრების მოძრაობის ჩამოყალიბება
ორივე, PSC და PPP მოდელისთვის, რისკის მიხედვით განახლებული ფულადი სახსრები
ცვლის ნედლ ფულად სახსრებს, თითოეული რისკისათვის მთავრობის ხარჯის
გათვალისწინებით.
უნდა მოხდეს მთელი პროცესის დეტალური დოკუმენტირება რისკების მატრიცის
ფორმით, რათა გამოყენებულ იქნეს სახელმძღვანელოდ. სრულყოფილი რისკების
მატრიცით უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება, თუ რამდენად მოხდება თითოეული რისკის
გადაცემა, დატოვება თუ გაზიარება, მისი დადგომის შესაძლებლობა, მისი დადგომის
მთავარი შედეგები, მათ შორის ფინანსური ზეგავლენა და პოტენციური შემარბილებელი
სტრატეგიები.
რისკების შეფასების პროცესი შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ სქემა N3-ში.
სქემა 3. რისკების შეფასების ნაბიჯები
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ნაბიჯი 5.1: პროექტის რისკების იდენტიფიცირება
თითოეული PSC და PPP შემთხვევისთვის, საჯარო პარტნიორმა უნდა მოახდინოს
ყველა საპროექტო რისკის იდენტიფიცირება. ეს შეიძლება რთულად შესასრულებელი
იყოს, მაგრამ გამოცდილება აჩვენებს, რომ საჭიროა გაიმართოს სამუშაო შეხვედრები,
რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ (1) ფინანსური, სამართლებრივი და ტექნიკური
ექსპერტები; (2) საჯარო პარტნიორის ყველა წარმომადგენელი, რომელიც ჩართული
იქნება არსებითად პროექტის განვითარებაში, მშენებლობაში და ოპერირებაში, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის შემთხვევაში, ასევე მართვაში; (3) საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

სააგენტოს

და

ფინანსთა

სამინისტროს

წარმომადგენლები.

სტანდარტული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის რისკების შეფასების მოდელის
(PFRAM) რისკების მატრიცა უნდა იყოს საწყისი წერტილი დეტალური პროექტის
სპეციფიკური

რისკების

ჩამონათვალის

განვითარებისთვის.

მსგავსი

პროექტების

შესწავლა, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე და სხვადასხვა სცენარის
გათვალისწინება შესაბამისი რისკების იდენტიფიცირებისთვის გამოსადეგია. თავიდან
უნდა იქნეს არიდებული რისკების დუბლირება.
სამუშაო

შეხვედრის

ფორმატში,

უმჯობესია

განხორციელდეს

რისკების

საწყისი

განაწილება და კლასიფიკაცია მარტივი რისკების მატრიცით რისკების დადგომის
ალბათობის

და

მისი

ზეგავლენის

დონის

მიხედვით.

კლასიფიკაცია

შესაძლოა

გამოყენებული იყოს შემდეგი ეტაპის ანალიზის გამარტივებისთვის, რამდენადაც
ფოკუსირებული იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკები, ანუ, რომელთა დადგომის
ყველაზე დიდი ალბათობა არსებობს და რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ზეგავლენა (იხ.
სქემა N4 ქვემოთ).
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სქემა 4: რისკების კლასიფიკაციის და მნიშვნელოვანი რისკების იდენტიფიცირების ილუსტრაცია

ნაბიჯი 5.2: რისკების განაწილების განსაზღვრა
რისკების განაწილება აკონკრეტებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს თითოეული რისკისათვის
პასუხისმგებლობის განაწილება საჯარო და კერძო პარტნიორს შორის. რისკების
იდენტიფიცირების

შემდეგ,

თითოეული

რისკი

უნდა

დაიყოს

გადაცემად

ან

გაუნაწილებელ რისკად. გაუნაწილებელი რისკი არის რისკი (ან რისკის ნაწილი),
რომელსაც მთავრობა თავად კისრულობს. გადაცემული რისკი არის რისკი (ან რისკის
ნაწილი), რომელიც სავარაუდოდ გადაეცემა კერძო სექტორს.
მთავრობა იტოვებს ნებისმიერ რისკს, რომელიც არ გადაეცემა კერძო სექტორს.
ტრადიციული საჯარო შესყიდვების დროს, არ ხდება რისკების მხედველობაში მიღება
ადეკვატურად, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა იღებს რისკებიდან გამომდინარე
ხარჯებს, მაგალითად, ხარჯების გადაჭარბება, დაბალი მოთხოვნა თუ სხვა. საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებით შესაძლებელია ზოგიერთი რისკის კერძო
პარტნიორისათვის გადაცემა. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში
სტანდარტული რისკების განაწილებით რისკი გადაეცემა იმ მხარეს, რომელსაც უკეთ
შეუძლია რისკის მართვა. ზოგიერთი რისკი შეიძლება სრულად არ გადაეცეს კერძო
პარტნიორს ან სრულად დარჩეს საჯარო პარტნიორს, არამედ მოხდეს რისკების
სხვადასხვა დონეზე გაზიარება საჯარო და კერძო პარტნიორს შორის.
რისკების განაწილება დამოკიდებული იქნება რისკის ბუნებაზე და კონკრეტულ
გარემოებებზე. მიზანი არ არის, რომ კერძო პარტნიორს გადაეცეს ყველა რისკი, არამედ,
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კერძო პარტნიორს გადაეცეს ის რისკი, რომლის მართვასაც კერძო პარტნიორი
მთავრობაზე დაბალ ხარჯად შეძლებს და რომელიც მოტივაციას შექმნის სერვისის
მიწოდების სასურველი პირობების კუთხით.

სქემა 5. გადაცემული რისკების შეფასების ეტაპები

სქემა 6. გაუნაწილებელი რისკების შეფასების ეტაპები

ნაბიჯი 5.3: რისკების შედეგების რაოდენობრივი შეფასება
მას შემდეგ, რაც მოხდება ყველა რისკის იდენტიფიცირება და განაწილება, საჯარო
პარტნიორმა

უნდა

განსაზღვროს

და

რაოდენობრივად

შეაფასოს

რისკების

მოსალოდნელი შედეგები, მათ შორის, მათი ზეგავლენა ფინანსებსა და დროზე.
ფინანსური ზეგავლენა ზომავს სხვაობას საბაზისო ნედლ ხარჯს/ შემოსავალს და რისკის
დადგომის მოსალოდნელ შედეგს შორის. ნედლი მონაცემები ანგარიშდება მთავრობის
გადმოსახედიდან.
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ფინანსური ზეგავლენა ორივე - გადაცემული და გაუნაწილებელი რისკებისათვის ცალკე
დაითვლება. გაუნაწილებელი რისკების შეფასება გამოყენებული იქნება ნედლი PSC
(სახელმწიფო

სექტორის

შესადარებელი

ინსტრუმენტი)

და

PPP

მოდელების

განახლებისთვის, რათა განისაზღვროს მთავრობის რეალური ხარჯი. გადაცემული
რისკის შეფასება წარმოადგენს მთავრობის ხარჯების გაზომვას,
შესაძლოა მთავრობას

რომლის გაწევაც

მოუწიოს პროექტის მთელი პერიოდის განმავლობაში და

ყურადღებას ამახვილებს რისკების გადაცემის დონეზე, ფაქტორებზე, რომლებიც
ზეგავლენას ახდენს მასზე და ნებისმიერ კავშირზე გადაცემულ და გაუნაწილებელ
რისკებს შორის.
რისკების შედეგები შეიძლება იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი. პირდაპირი შედეგები
მოიცავს დროის და ხარჯების გადაჭარბებას თავდაპირველ ვარაუდთან შედარებით,
რომელიც გამოყენებული იყო ნედლი მოდელის დროს. არაპირდაპირი შედეგები
გამომდინარეობს რისკებს შორის კავშირიდან, როდესაც ერთი რისკის დადგომას აქვს
ზეგავლენა

პროექტის

იდენტიფიცირების
განსაკუთრებით

სხვა

დროს,

ასპექტებზე.

საჭიროა

მნიშვნელოვანია,

კონკრეტული

კავშირის
როდესაც

დადგენა
რისკის

რისკის
სხვა

შედეგების

რისკებთან.

რეალიზაციამ

ეს

შეიძლება

გააჭიანუროს პროექტის განხორციელება.
კონკრეტული

რისკის

შედეგები

შეიძლება

შეიცვალოს

დროთა

განმავლობაში.

მაგალითად: (1) მშენებლობის რისკის ფინანსური ზეგავლენა ზოგადად შეზღუდულია
წინა-დასრულების ეტაპზე და პროექტის ადრეულ წლებში; (2) ოპერირების, მოთხოვნის
და მოვლა-შენახვის რისკები რელევანტურია პროექტის ექსპლუატაციაში მიღების
შემდგომ პერიოდში; (3) ნარჩენი ღირებულების რისკი შეზღუდულია პროექტის
დასრულების ან გადაცემის ვადით. ტექნოლოგიური რისკების ზრდა მოსალოდნელია
დროთა განმავლობაში ტექნოლოგიური სიახლეების გამო.
თითოეული რისკის გამომწვევი მიზეზის და შედეგების განსხვავება მნიშვნელოვანია,
რამდენადაც განსხვავებულ შედეგებს შეიძლება ჰქონდეს დადგომის განსხვავებული
ალბათობა. შესაძლოა ეფექტიანი იყოს ერთი და იმავე რისკის გამომწვევი სხვადასხვა
მიზეზის

განაწილება

მხარეებისთვის

ამ

შერბილების უნარის გათვალისწინებით.
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მიზეზების

განსხვავებული

ხარჯებით

ზოგჯერ ანალიზი შეიძლება გამარტივდეს რისკების დაყოფით უფრო მცირე რაოდენობის
კატეგორიებად. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც:
●

ინდივიდუალური რისკები არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი
ხდება გაერთიანების შემთხვევაში;

●

რთულია ინდივიდუალური რისკების რაოდენობრივი გამოსახვა;

●

რისკებზე ზეგავლენას ახდენს საერთო ფაქტორები; ან

●

არსებობს გასათვალისწინებელი კავშირი ინდივიდუალურ რისკებს შორის.

ინდივიდუალური რისკების დაჯგუფების მიზეზები უნდა აისახოს დოკუმენტში.
ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია რისკების დაზღვევა. კომერციული დაზღვევა
ხელმისაწვდომია ზოგიერთი რისკისთვის, როგორიცაა მშენებლობა, კონტრაქტორის
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა, ტექნოლოგიური რისკების დაზღვევა. თუკი მთავრობა
არ მოელის, რომ რისკების მართვას შეძლებს უფრო დაბალ ფასად, რისკებთან
დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მოძრაობა მოიცავს პერიოდულ გადახდებს
კომერციული დაზღვევის პერიოდული პრემიისთვის.
ყველა მცდელობა უნდა იქნას გამოყენებული, რომ განხორციელდეს პროექტისათვის
ყველა

მნიშვნელოვანი

რისკის

იდენტიფიცირება

და

რაოდენობრივი

გამოსახვა,

ამავდროულად არ უნდა მოხდეს მათი დუბლირება გაანგარიშების დროს. ღრმა და
ზუსტი ანალიზი, რომლითაც ხორციელდება რისკების შეფასება, უნდა ასახავდეს მათ
მნიშვნელობას. როდესაც არასაკმარისი მონაცემები არსებობს რისკების შეფასებისთვის,
გამოყენებული უნდა იყოს დაშვებები და ვარაუდები. თუკი რისკის გამოხატვა
რაოდენობრივად შეუძლებელია, მისი იდენტიფიცირება მაინც უნდა მოხდეს და
რისკების ჩამონათვალში მიეთითოს, რაოდენობრივი შეფასებიდან მისი გამორიცხვის
მიზეზის განმარტებასთან ერთად, რაც

უზრუნველყოფს, რომ აღნიშნული რისკის

გათვალისწინება მაინც მოხდება ხარისხობრივი შეფასების დროს.

ნაბიჯი 5.4: რისკების დადგომის ალბათობის შეფასება
ყველა მნიშვნელოვანი რისკის იდენტიფიცირების და მათი დადგომის პოტენციური
შედეგების შეფასების შემდეგ, საჭიროა მათი დადგომის ალბათობის განსაზღვრა.
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●

შეფასების ტექნიკა: თითოეული რისკის დადგომის ალბათობა დაფუძნებულია
სუბიექტურ

შეფასებაზე,

რომელიც,

რამდენადაც

ეს

შესაძლებელია,

დაფუძნებულია წარსულ გამოცდილებაზე, საუკეთესო პრაქტიკაზე, სავარაუდო
სამომავლო გაუმჯობესებაზე და სანდო ინფორმაციაზე. ასეთი მიდგომით
შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე დაშვება, რომელიც შეაფასებს, რამდენად
გაიზრდება ან შემცირდება საბოლოო ხარჯები ნედლი PSC-სთვის (იხ. სქემა N7
ქვემოთ).
სქემა 7: ჰიპოთეტური ალბათობის განაწილება

ყველა დაშვება უნდა იყოს სრულად დოკუმენტირებული და დასაბუთებული. საჯარო
პარტნიორი მზად უნდა იყოს გადახედოს საწყის ვარაუდებს, თუკი ხელმისაწვდომი
იქნება ახალი ინფორმაცია, რომელიც ცვლის საწყის დაშვებებს.
გათვალისწინებული უნდა იყოს, თუ რამდენად შეიძლება შეიცვალოს რისკის დადგომის
ალბათობა დროთა განმავლობაში. მაგალითად, ხარჯების გადაჭარბების ალბათობა
იზრდება დროთა განმავლობაში, რამდენადაც ხანგრძლივი დროისათვის შემცირებულია
ზუსტი პროგნოზირების საშუალება.
●

უფრო განვითარებული შეფასების ტექნიკები - სტატისტიკური საშუალებები
შეიძლება იყოს გამოყენებული რისკების ალბათობის შესაფასებლად დაშვების
განაწილების

შედგენით

დაფუძნებულია
ისტორიული

და

შედეგების

პროფესიონალურ

ინფორმაცია

და

გამოცდილებაზე,
სანდო
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განმარტებით.

დაშვებები

ეს

განაწილება

რომელსაც
მსგავსი

ახლავს
უახლესი

პროექტებისთვის. მას შემდეგ, რაც აღნიშნული განაწილებები დაანგარიშდება,
შესაძლებელია ალბათობის სანდო ვარაუდის გაკეთება, რომელსაც გარკვეული
დონის სიზუსტე ექნება (ცნობილი, როგორც სარწმუნო ინტერვალი).
რისკების სტატისტიკურ გაზომვას აქვს უპირატესობა, რამდენადაც ის დაფუძნებულია
ეკონომიკურ

პრინციპებზე,

რომელიც

იყენებს

პროფესიული

გამოცდილების

და

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის შეჯერებას და წარმოაჩენს სხვადასხვა შესაძლო შედეგს.
სიზუსტე

და

პროგნოზებზე,

სანდოობა
რომელიც

დამოკიდებულია
მხარდაჭერილი

შესაძლო

იქნება

შედეგების

ხელმისაწვდომი

გონივრულ
ინფორმაციის

ხარისხით.
თითოეული რისკის და მისი კომპონენტების ცალ-ცალკე დათვლის ნაცვლად, შესაძლოა
თითოეული

რისკის

გაზომვა

მრავალი

ცვლადის

ანალიზისა

და

სიმულაციის

საშუალებით. ეს ტექნიკები, როგორ წესი, მოითხოვს კომპიუტერული სიმულაციის
გამოყენებას.
მრავალი ცვლადის ანალიზის ერთ-ერთი მიღებული მეთოდია „მონტე კარლო“-ს
სიმულაცია.
რისკისთვის,

ეს
ან

ტექნიკა
რისკების

ქმნის

ალბათობის

ჯგუფისთვის,

განაწილების

თითოეული

სიმულაციას

ინდივიდუალური

ყველა
რისკის

სავარაუდო ან რეალური განაწილების მიხედვით. შემდეგ ის ახორციელებს თითოეული
რისკის შეფასებას ერთდროულად სხვადასხვა რისკის კავშირის გადაწყვეტით.
იმისათვის, რომ შესრულდეს გამოსადეგი მონტე კარლო-ს სიმულაცია, საჭიროა
ხელმისაწვდომი იყოს შესაბამისი მონაცემები, რათა შესაძლებელი იყოს თითოეული
რისკის ცვლადის განაწილების დაშვება. ეს შესაძლებელია, როდესაც არსებობს საკმარისი
ინფორმაცია მრავალი ცვლადის ურთიერთავშირის აგებისთვის, ან მსგავს პროექტებში
გამოცდილი ტექნიკური ექსპერტის ჩართულობით.
როდესაც გამოიყენება განვითარებული ალბათობის შეფასების ტექნიკა, მონტე კარლო
ან სხვა სიმულაციის ტექნიკა, ზოგადად, სასურველია ტექნიკური ექსპერტის ან გარე
კონსულტანტის

დაქირავება

კონკრეტული
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გამოცდილებით,

რათა

განსაზღვროს

განაწილების შესაბამისი ალბათობა, წარმოადგინოს სანდო განაწილების ვარაუდები და
შეასრულოს ალბათობის ანალიზი და შედეგების ეკონომეტრიკული შეფასება.

ნაბიჯი 5.5: თითოეული რისკის მოსალოდნელი ზეგავლენის ანგარიში ფულად
ნაკადებზე
ამონარიდი 1: რისკი, როგორც ფულადი ნაკადების მოძრაობის ერთეული
რისკი უნდა იყოს ფულადი ნაკადების მოძრაობის დამოუკიდებელი ერთეული და
მისი შეფასება არ უნდა განხორციელდეს დისკონტირების განაკვეთის განახლებით,
რათა განისაზღვროს პროექტში რისკის დონე. ფულადი ნაკადების მოძრაობის
მეთოდი აქცენტს აკეთებს, თუ რა ფინანსური ზეგავლენა აქვს თითოეულ რისკს და
შესაძლებელს ხდის გასაგები იყოს, თუ როგორ უნდა მოხდეს რისკების გადაცემა.
დამატებით, რისკების დამოუკიდებლად შეფასება ხაზს უსვამს ასევე სხვადასხვა
რისკის ზეგავლენას დროზე (მაგალითად, ზოგიერთ რისკს შესაძლოა ჰქონდეს
ზეგავლენა მხოლოდ პროექტის ერთ ეტაპზე, ხოლო ზოგიერთი სახის რისკი
პროექტის მთელი მიმდინარეობის დროს იყოს სახეზე ან იზრდებოდეს).

თითოეული რისკისთვის მოსალოდნელი ფულადი

ნაკადების მოძრაობა უნდა

შეფასდეს მოსალოდნელი ფინანსური შედეგების გამრავლებით რისკის დადგომის
ალბათობაზე, შედეგად შესაძლებელი იქნება მისი ნომინალური გამოსახვა ფულადი
ნაკადების მოძრაობაში.
ნედლი PSC განახლდება გაუნაწილებელ რისკებთან დაკავშირებული ყველა ფულადი
ნაკადის მოძრაობის გათვალისწინებით ამ მოდელის შესაბამისად. ნედლი PPP მოდელი
განახლდება
მოძრაობის

გაუნაწილებელ
მიხედვით,

რისკებთან

აღნიშნული

დაკავშირებული

მოდელის

ფარგლებში

ფულადი
საჯარო

ნაკადების
და

კერძო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. გადაცემულ რისკებთან
დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მოძრაობა შეიძლება დამოუკიდებლად შეჯამდეს.

ნაბიჯი 6: ფულადი ნაკადების დისკონტირება
ფულადი ნაკადების მოძრაობის ვადები PSC და PPP მოდელებში ხშირად განსხვავდება
და შესაბამისად, რთულია მათი შედარება დროის განახლების გარეშე. ეს ეფუძნება
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ვარაუდს, რომ დღეს მიღებული ერთი ლარის ღირებულება უფრო მეტია ვიდრე
მომავალში მისაღები ერთი ლარი.

ნაბიჯი 6.1: გამოსაყენებელი დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრა
რამდენადაც ყველა ფულადი ნაკადის გაანგარიშება უნდა მოხდეს ნომინალური,
დაბეგვრამდე ოდენობით, გამოყენებული უნდა იყოს ნომინალური დისკონტირების
განაკვეთი დაბეგვრამდე, ანუ, რომელიც ითვალისწინებს სამომავლო მოსალოდნელ
ინფლაციას.
ყველა პროექტისთვის, განახლებული რისკებზე დაფუძნებული ფულადი ნაკადების
დისკონტირება უნდა მოხდეს რისკისგან თავისუფალი განაკვეთით ორივე, PSC და PPP
მოდელებისთვის.
რისკისგან თავისუფალი განაკვეთი გამოიყენება, როგორც წინა სამი თვის საშუალო
ყოველდღიური

პროცენტი

მთავრობის

10-წლიან

ბონდებზე,

რომლის

შესახებ

ინფორმაცია მოიპოვება საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

ნაბიჯი 6.2: წმინდა მიმდინარე ღირებულების კალკულაცია
მოსალოდნელი რისკების მიხედვით განახლებული ფულადი ნაკადების დისკონტირება
უნდა მოხდეს რისკისგან თავისუფალი დისკონტირების განაკვეთით ორივე, PSC და
PPP მოდელებისთვის, კონკრეტული თარიღისთვის, რათა შესაძლებელი იყოს ერთი
წმინდა მიმდინარე ღირებულების განსაზღვრა. ეს შესაძლებელს ხდის გაკეთდეს
პირდაპირი შედარება PSC და PPP გადაწყვეტებს შორის რაოდენობრივი საფუძვლით.
წმინდა ხარჯზე დაფუძნებით, თუკი წმინდა მიმდინარე ღირებულება საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის მოდელისთვის არის ნაკლები, ვიდრე წმინდა მიმდინარე ღირებულება
PSC მოდელისთვის, ეს იქნება საწყისი მაჩვენებელი, რომ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობა მოიტანს ხარისხის ფასთან თანაფარდობას.
თუმცა, ეს მაჩვენებელი უნდა დაზუსტდეს ხარისხობრივი ანალიზის მეშვეობით,
განსაკუთრებით, როდესაც წმინდა მიმდინარე ღირებულების განსხვავება არის მცირე ან
დაშვებებში მცირე ცვლილებების შეტანას აქვს მნიშვნელოვანი ზეგავლენა წმინდა
მიმდინარე ღირებულების დათვლაში (იხ. ნაბიჯი 7).
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წმინდა მიმდინარე ღირებულება გადაცემულ რისკებზე შეიძლება დათვლილი იყოს
ფულადი

სახსრების

დისკონტირებით

შესაბამისი

დისკონტირების

განაკვეთით.

აღნიშნული გაზომავს განზრახული რისკების გადაცემის ფარგლებს.

ნაბიჯი 7: სენსიტიურობის გამოცდა და სცენარების ანალიზი
სენსიტიურობის გამოცდა უნდა ჩატარდეს, რომ განისაზღვროს წმინდა მიმდინარე
ღირებულების სიზუსტე PSC და PPP მოდელებისთვის, ძირითადი დაშვებების
სხვადასხვა ინდივიდუალური ცვლილების მიხედვით. სცენარების ანალიზის ჩატარება
შესაძლებელია ძირითად ცვლადებზე ცვლილებების ერთდროული გამოცდით. შესაძლოა
გათვალისწინებული იყოს კავშირი ცვლადებს შორის.
სენსიტიურობის და სცენარების ანალიზი შესაძლოა გამოყენებული იყოს რაოდენობრივი
შეფასების სიზუსტის განსაზღვრისთვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ,
როდესაც PSC და PPP მოდელების წმინდა მიმდინარე ღირებულება ერთმანეთთან
ახლოს არის. მათი დახმარებით შესაძლებელია მოხდეს იდენტიფიცირება, თუ რამდენად
შეიცვლება

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

დასკვნები

დაშვებების

შეცვლის

შემთხვევაში. ხაზგასმული უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც დაშვებები ცვლილებების
მიმართ სენსიტიურია(განსაკუთრებით, თუ დაშვებები სუბიექტურია).
ცვლადები, რომელთა ანალიზიც ხდება, როგორც წესი, მოიცავს, მშენებლობის და
კონცესიის ხანგრძლივობას, ინფლაციას, მშენებლობის ხარჯებს, გეგმა - გრაფიკს და
დასრულების ვადებს, სერვისის მოთხოვნას, მთლიან საოპერაციო ხარჯებს, მოვლაშენახვის ხარჯებს, მესამე მხარის შემოსავლებს და ნარჩენ ღირებულებას.
შესრულებული ანალიზი უნდა ასახავდეს პროექტის ზომას და კომპლექსურობას,
ძირითადი ცვლადების მნიშვნელობას და PSC წმინდა მიმდინარე ღირებულებას PPP
მოდელთან მიმართებაში.
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დანართი

ბაზრის

V:

შესაფერისობის

სახელმძღვანელო
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება სავარაუდოდ ბაზრის კვლევისთვის
საუკეთესო მომენტია (ბაზრის ტესტირება). საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის
დეტალური

ძირითადი
და

ელემენტები

კვლავ

არის

ჩამოყალიბებულია,

მისი

მოდიფიცირების

მაგრამ

არ

არის

შესაძლებლობა

ძალიან

პოტენციურ

პარტნიორებთან დიალოგის შედეგად. ბაზარზე ძალიან ადრეული კონსულტაციების
შემთხვევაში, საჯარო პარტნიორს შესაძლოა ჰქონდეს პროექტის შესახებ შეზღუდული
ინფორმაცია და შედეგად, კონსულტაციები არ იყოს ეფექტიანი. კონსულტაციების
მიზანია: (1) დარწმუნება, რომ პროექტის კონცეფცია საწყის ეტაპზე მისაღებია
ბაზრისთვის; (2) გათვალისწინებული იყოს მოდიფიკაციები, რომელსაც წარმოადგენენ
შეთავაზების სახით კერძო სექტორის წარმომადგენლები; (3) განხილული იყოს
პასუხისმგებლობების და რისკების საუკეთესო განაწილება პროექტის ფარგლებში.
მნიშვნელოვანია, რომ კონსულტაციები გაიმართოს არა მხოლოდ პოტენციურ კერძო
პარტნიორებთან, არამედ, ბანკებთან და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომელთაც
შესაძლოა გამოყონ დაფინანსება კერძო პარტნიორებისათვის.
ბაზრის ტესტირებისათვის არსებობს რამდენიმე საუკეთესო პრაქტიკა:
●

გათვალისწინებული

უნდა

იყოს

პირისპირ

შეხვედრა

შერჩეულ

კერძო

პარტნიორებთან და საფინანსო ინსტიტუტებთან. უფრო ფართო ჯგუფის
შემთხვევაში (მაგალითად, პოტენციური კონკურენტები) შესაძლოა ყველას არ
სურდეს

საჯაროდ

აზრის

გამოხატვა.

როდესაც

ორგანიზებულია

ინდივიდუალური შეხვედრები, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ არავის
მიმართ არ იქნება გამოყენებული სპეციალური ან უპირატესი მიდგომები.
●

ბაზარზე თითოეული კონტაქტის დროს, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კარგი
მომზადება, რათა მოხდეს მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაციის მიღება და
ამავდროულად, უფლებამოსილი ორგანოს ინტერესების წარმოდგენა.
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●

პროექტის

ძირითადი

დაშვებები

უნდა

იყოს

სანდოდ

მომზადებული

წერილობითი სახით, შეკითხვებთან ერთად. შეკითხვები ზუსტად უნდა იყოს
ფორმულირებული, შესაბამისი ტერმინოლოგიით და ბაზართან განსახილველი
საკითხების წარმოდგენით.
●

დადგენილი უნდა იყოს რეალისტური ვადები კერძო სექტორისთვის, რომ
გაეცნონ წარდგენილ ინფორმაციას დოკუმენტებთან ერთად, რათა წარმოადგინონ
პროექტის შესახებ ღირებული უკუკავშირი. დიდი პროექტების შემთხვევაში,
რომელიც

საერთაშორისო

კომპანიებისათვის

შეიძლება

იყოს

საინტერესო,

ღირებული იქნება ინფორმაციის მომზადება, ასევე, ინგლისურ ენაზე.
●

საჯარო პარტნიორმა თავიდან უნდა აირიდოს განცდა, რომ ბაზრის შესწავლა არის
კერძო პარტნიორის შერჩევის ნაწილი. ეს ეტაპი არ არის ფორმალური პროცედურა
და მისი ერთადერთი მიზანია ინფორმაციის შეგროვება.

●

უფლებამოსილი ორგანო წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთ პირზე მეტი ადამიანით
და შეხვედრები სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული ოქმით. კერძო
პარტნიორებს უნდა ჰქონდეთ უფლება საკუთარი მოსაზრებები და პასუხები
გაგზავნონ შეხვედრის შემდეგ, თუ მათ სჭირდებათ შიდა განხილვა ან
კონსულტაცია.

●

ბაზრის შესწავლის შემდეგ, უნდა მომზადდეს შემაჯამებელი ანგარიში, სადაც
წარმოდგენილი იქნება ძირითადი მიგნებები.

ბაზრის ტესტირება უნდა განხორციელდეს კონსულტანტების მიერ უფლებამოსილი
ორგანოს წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით. არ არსებობს კონკრეტული წესი,
თუ რამდენი პოტენციური კერძო პარტნიორი უნდა იყოს ჩართული კონსულტაციებში.
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დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე, თუმცა, 4-6 კარგად შერჩეული

ორგანიზაცია საკმარისი უნდა იყოს კონსულტაციებისათვის. რეკომენდებულია, პირველ
რიგში,

მომზადდეს გამოცდილი კონტრაქტორებისა და ინვესტორების სია, მოცემულ

სექტორში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.
აღნიშნული სუბიექტებიდან მთავარი როლი აქვთ: კონტრაქტორებს, ოპერატორებს,
ბანკებს და ინვესტორებს.
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დანართი

VI:

რისკების

განაწილების

ზოგადი

მატრიცა
რისკი

აღწერა

შედეგი

შესაძლო
შემარბილებელი
ღონისძიება

ტერიტორიის რისკი
არსებული

არსებული კონსტრუქციები

მშენებლობისთ

კერძო

კონსტრუქცია

არაადეკვატურია ახალი

ვის

სექტორისათვის

(განახლება/გაფა

გაუმჯობესებისთვის ან

დამატებითი

საჭირო დახმარების

რთოება)

კონსტრუქციებისთვის/საქმ

დრო და

გაწევა

იანობისთვის

ხარჯები

ალტერნატიული
ტერიტორიის
მოძიებისთვის
ხარჯების
შესამცირებლად,
თუკი
შესაძლებელია,
ალტერნატიული
კონსტრუქციების
შეთავაზება
რომლითაც
შეიძლება
გაუმჯობესდეს
პროექტი.

მიწის

მიწის ხელმისაწვდომობა და მშენებლობისთ

შერჩევის

გამოსყიდვა და

გამოყენების უფლება

ვის

პროცედურების

განსახლება

პროექტისათვის არ არის

დამატებითი

დაწყებამდე

დროულად მიღებული და

დრო და

შესაბამის
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ხელსაყრელ პირობებში.

ხარჯები

დაინტერესებულ
პირებთან მიწის
გამოსყიდვის და
განსახლების გეგმის
შეთანხმება.

ნიადაგის

ნიადაგის

მშენებლობისთ

ნიადაგის

მდგომარეობა

გაუთვალისწინებელი

ვის

მდგომარეობის

უარყოფითი მდგომარეობის

დამატებითი

შესწავლა

აღმოჩენა

დრო და

ტექნიკურ-

ხარჯები

ეკონომიკური
კვლევის და
შერჩევის
მომზადების ეტაპზე.
კერძო
კონსორციუმში
გამოცდილი
სამშენებლო
კომპანიის
მონაწილეობა.

თანხმობები

საჭირო თანხმობები არ არის

მშენებლობისთ

ზემოქმედების

მიღებული დროულად ან

ვის

შეფასება ტექნიკურ-

გაუთვალისწინებელ

დამატებითი

ეკონომიკურ

გარემოებებზე არის

დრო და

კვლევაში

დამოკიდებული

ხარჯები

(გარემოსდაცვითი,
სოციალური,
არქეოლოგიური)
პასუხისმგებლობები
ს და
მიწათსარგებლობის
შეზღუდვების
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რეგულაციების
იდენტიფიცირებისა
თვის.
მიწათსარგებლობის
სათანადო გეგმების
მომზადება შერჩევის
პროცედურების
დაწყებამდე.
პროექტის

პროექტის ტერიტორიაზე

შესაძლოა

მონაწილეთა

დაწყებამდე

ინფრასტრუქტურის

საჭირო იყოს

პასუხისმგებლობის

გარემოსდაცვით

გამოყენება გამოიწვევს

ტერიტორიის

დონის გასაჯაროება;

ი

უარყოფით ზემოქმედებას

დასუფთავება

მთავრობა უნდა

ან

შეეცადოს

რეაბილიტაცია

პასუხისმგებლობის

სამომავლო

შემცირებას კერძო

გამოყენებისათ

სექტორისათვის,

ვის

რათა პროექტი

ვალდებულებები გარემოზე

ბაზრისათვის უფრო
საინტერესო იყოს.
გარემოსდაცვით

საჭირო თანხმობები

ხარჯების

პერიოდული

ი

(გარემოსდაცვითი

ზრდა და

გარემოსდაცვითი

გაჭიანურება

აუდიტის ჩატარება

ვალდებულებები თანხმობების გარდა) არ
ოპერირების

არის მიღებული დროულად

ხელშეკრულების

დროს

ან მოპოვებულია მაგრამ

მოქმედების

გაუთვალისწინებელ

პერიოდში

გარემოებებზე არის

(მაგალითად, ყოველ

დამოკიდებული

სამ ან ხუთ
წელიწადში
ერთხელ) საჯარო
პარტნიორის
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პროექტის მართვის
ჯგუფის მიერ.
კულტურული

არქეოლოგიური და

ხარჯები და

საკადასტრო

მემკვიდრეობა

კულტურული

გაჭიანურება

ჩანაწერების შენახვა;

მემკვიდრეობის ნიმუშების

შესაბამის

აღმოჩენასთან

ინსტიტუტებთან/ჯგ

დაკავშირებული ხარჯები

უფებთან

და გაჭიანურება, რაც

კონსულტაცია/კოორ

დაკავშირებულია

დინაცია (საჯარო და

მთავრობის

კერძო), რომლებიც

უფლებამოსილებასთან

ჩართული ან

აღნიშნული აღმოჩენების

დაინტერესებული

კონსერვაციასთან,

არიან

დაცვასთან და

არქეოლოგიური და

რეგულაციებთან.

კულტურული
მემკვიდრეობით
პროექტის
განვითარების
ეტაპზე.

ტერიტორიის

მფლობელობა/წვდომა

ხარჯები და

საკადასტრო

ხელმისაწვდომო

შერჩეულ ტერიტორიაზე

გაჭიანურება

მონაცემების

ბა

რომელიც არ არის

მიწის

შესწავლა.

სახელმწიფო საკუთრებაში

გამოსყიდვის

მთავრობამ: (1)

ან ვერ მოხერხდა კერძო

მოლაპარაკებებ

განსაზღვროს

მესაკუთრესთან

ის დროს

საჭიროებები

მოლაპარაკება

ადრეულ ეტაპზე და
გაითვალისწინოს
სამართლიანი
დაშვებები
ტექნიკურეკონომიკური
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კვლევის დროს; (2)
აიღოს პირდაპირი
ვალდებულება
სათანადო სახსრების
გამოყოფაზე
გამოსყიდვისთვის;
(3) განახორციელოს
საჭირო ქმედებები,
რათა სრულად
შეისყიდოს
ტერიტორია
შერჩევის ეტაპის
დაწყების წინ; (4)
მოამზადოს
რეალისტური გეგმა
ტერიტორიის
შესყიდვისთვის
დროის
თვალსაზრისით.
დისკრიმინაციუ

კანონმდებლობის/პოლიტიკ

დამატებითი

რეგულაციები,

ლი და

ის ცვლილება, რომლის

კაპიტალური

რომლებიც

სპეციფიკური

წინასწარ განჭვრეტა არ

ან/და

შესაძლებლობას

ცვლილებები

შეიძლებოდა

საოპერაციო

იძლევა ხარჯები

კანონმდებლობა

ხელშეკრულების

ხარჯები ან

გადანაწილდეს

ში (მათ შორის,

გაფორმების მომენტში,

შემცირებული

საბოლოო

გადასახადები)

რომელიც პირდაპირ შეეხება

შემოსავლები

მომხმარებლებზე

სპეციფიკურად პროექტს ან

(მომხმარებლის მიერ

სერვისს და რომელსაც აქვს

გადახდაზე

არსებითი უარყოფითი

დაფუძნებული

გავლენა ხარჯებზე ან

პროექტებისათვის).

შემოსავლებზე კერძო

კერძო პარტნიორის
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პარტნიორისთვის.

სამართლებრივი
დაცვა სახელმწიფო
ორგანოების მიერ
დისკრიმინაციული
ქმედებების
საწინააღმდეგოდ.

კანონმდებლობი

კანონმდებლობის/პოლიტიკ

დამატებითი

რეგულაციები,

ს ზოგადი

ის ცვლილება, რომლის

კაპიტალური

რომლებიც

ცვლილება

წინასწარ განჭვრეტა არ

ან/და

შესაძლებლობას

შეიძლებოდა

საოპერაციო

იძლევა ხარჯები

ხელშეკრულების

ხარჯები ან

გადანაწილდეს

გაფორმების მომენტში,

შემცირებული

საბოლოო

რომელიც ზოგადია და

შემოსავლები

მომხმარებლებზე

პირდაპირ არ შეეხება

(მომხმარებლის მიერ

სპეციფიკურად პროექტს ან

გადახდაზე

სერვისს, თუმცა აქვს

დაფუძნებული

არსებითი უარყოფითი

პროექტებისათვის).

გავლენა ხარჯებზე ან
შემოსავლებზე კერძო
პარტნიორისთვის.
უფლებამოსილი

უფლებამოსილი ორგანო

შემოსავლების

უფლებამოსილი

ორგანოს

არღვევს მისი მხრიდან

დაკარგვა

ორგანოების

ვალებულების

თანხის გადახდის

ფინანსური

დარღვევა

ვალდებულებას.

ზედამხედველობა
ცენტრალური
მთავრობის მიერ.

მარეგულირებლი

მარეგულირებელი ორგანო

დამატებითი

მარეგულირებელი

ს თანხმობა

აუქმებს ოპერირების

ხარჯები ან

სისტემის შეფასება

ნებართვას.

შემოსავლების

შერჩევის

მარეგულირებლის

დაკარგვა

დაწყებამდე.
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გადაწყვეტილება გავლენას
ახდენს ფასებზე ან
პროექტის ან სერვისის სხვა
ასპექტზე, რომელიც ვერ
იქნებოდა
გათვალისწინებული კერძო
პარტნიორის ბიზნეს
გეგმით.
საპროექტო

პროექტირება

დამატებითი

სათანადო

რისკები

განხორციელდა დაბალი

საოპერაცი

ხელშეკრულების

სტანდარტით, არ არის

ხარჯები ან/და

შედგენა საპროექტო

უსაფრთხო, ან არ აქვს

სერვისის

და სამშენებლო

შესაძლებლობა,

არაადეკვატურ

კომპანიებთან

მომსახურება მიაწოდოს

ობა ან

(უნდა

გათვლილი ხარჯით და

უხარისხობა,

ითვალისწინებდეს

სპეციფიკაციების

რაც იწვევს

შეწყვეტის

შესაბამისი დონით.

შემოსავლების

შესაძლებლობას);

დაკარგვას.

დამოუკიდებელი
კონსულტანტის

ეს რისკი არის მაშინ,

დაქირავება,

როდესაც ერთი პროექტი

რომელიც ორივე

გადაკვეთს სხვა პროექტს.
გადაკვეთის

ეს რისკი გულისხმობს

რისკები

ოპერირების მოწესრიგების
რისკებს სხვა საოპერაციო
ინფრასტრუქტურასთან
ერთად.

მხარეს მიაწვდის
დამოუკიდებელ
უარყოფითი
ზეგავლენა
პროექტირებასა
და პროექტის

ოპერირების

შედეგების

გადაკვეთის

სპეციფიკაციებ

რისკები

ზე.
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რჩევებს
პროექტირებასთან
დაკავშირებით.
ხელშეკრულების
პირობები იმგვარად
უნდა იყოს
ფორმულირებული,

უარყოფითი

რომ მთავრობას

ზეგავლენა

აძლევდეს უფლებას

საოპერაციო

ან შესაძლებლობას

სისტემის

მიიღოს

მოთხოვნებსა

გადაწყვეტილება

და პროექტის

პროექტებზე,

შესრულების

რომლებიც

ძირითად

ერთმანეთს კვეთენ,

ინდიკატორებზ

მათ შორის,

ე.

ოპერირების

(KPIs)

კუთხით. ორივე
მხარე
ორიენტირებული
უნდა იყოს, რომ
იპოვონ საერთო
გადაწყვეტა ამგვარი
პრობლემის
საწინააღმდეგოდ.
წარმოდგენილი
უნდა იყოს
პირობები, თუ
როგორ მოგვარდება
ურთიერთგადაკვეთა (ვადები,
მექანიზმები,
კომპენსაციები).

მშენებლობის

მოვლენები, რომელიც

მშენებლობისთ

რისკების მართვის

რისკები

დგება მშენებლობის დროს

ვის

გეგმა; შესაბამისი

და აფერხებს

დამატებითი

ხელშეკრულების

ინფრასტრუქტურის

დრო და

ჩამოყალიბება

მიწოდებას ვადებში და

ხარჯები.

სამშენებლო
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შესაბამისი ხარჯებით.

კომპანიასთან;
დამოუკიდებელი
კონსულტანტის
დაქირავება,
რომელიც ორივე
მხარეს მისცემს
დამოუკიდებელ
რჩევას
მშენებლობასთან
დაკავშირებით,
ისევე როგორც,
დაადასტურებს
სამუშაოების
დასრულებას.

ექსპლუატაციაში

ფიზიკური ან საოპერაციო

გაჭიანურება

ექსპლუატაციისთვი

მიღების რისკები

საექსპლუატაციო

და

ს ხელშეკრულების

ტესტირებები, რომელიც

ხელშეკრულებ

პირობები უნდა

მოთხოვნილია სერვისის

ის

იყოს ნათელი,

დაწყებისათვის,

პოტენციური

კონკრეტული და

უარყოფითი შედეგებით

შეწყვეტა.

დროში

სრულდება.

შეზღუდული.

რაოდენობა,

გასაწევი ხარჯები

დამატებითი

გრძელვადიანი

ხარისხი და ფასი

მოსალოდნელზე მეტია,

საოპერაციო

მიწოდების

ხარისხი არაადეკვატურია ან

ხარჯები ან/და

ხელშეკრულებები

მოთხოვნილი რაოდენობები

სერვისის

არ არის ხელმისაწვდომი

ხარისხის
არაადეკვატურ
ობა, რაც იწვევს
შემოსავლების
დაკარგვას.

მოვლა-შენახვა

პროექტირების ან/და

დამატებითი
74

მთავრობამ უნდა

და განახლება

მშენებლობის ხარისხი არ

მოვლა-

უზრუნველყოს

არის ადეკვატური, რაც

შენახვის და

ნათელი და

იწვევს გაზრდილ მოვლა-

განახლების

დეტალური

შენახვის და განახლების

ხარჯები.

შედეგების

ხარჯებს.

სპეციფიკაციების
ჩამოყალიბება და
ჩაატაროს
განხორციელებული
მოვლა-შენახვის
სამუშაოების
აუდიტი.

შედეგების

მთავრობის შედეგების

ექსპლუატაცია

უნდა დაიხარჯოს

სპეციფიკაციების

მოთხოვნები შეიცვალა

ში მიღების წინ

სათანადო დრო და

ცვლილება

ხელშეკრულების

საპროექტო

ძალისხმევა

შეთანხმებული

გაფორმების შემდეგ

ცვლილება

შედეგების

სპეციფიკაციების

ექსპლუატაციაში მიღებამდე

შესაძლოა

დაზუსტებისთვის

მიღმა

ან მის შემდეგ.

მოითხოვდეს

წინასწარ და

კაპიტალური

შესაბამისად,

ხარჯების

დაგეგმარებისთვის,

გამოყოფას

რათა

ცვლილების

უზრუნველყოფილი

გათვალისწინე

იყოს შედეგების

ბით და მისი

სპეციფიკაციების

დასრულების

ცვლილების

ვადების

მინიმუმამდე

შესაბამისად;

დაყვანა.

დასრულების
შემდეგ
ცვლილებას
შესაძლოა
ჰქონდეს
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კაპიტალურ
ხარჯზე
გავლენა ან
მხოლოდ
მიმდინარე
ხარჯის
ცვლილება
(მაგალითად,
როდესაც
ცვლილების
მორგება
შესაძლებელია
არსებული
ინფრასტრუქტ
ურის
წარმადობის
ფარგლებში).
ოპერატორის

ქვეკონტრაქტორი

ხელმიუწვდომ

მთავრობამ უნდა

მხრიდან

ოპერატორი ცუდ ფინანსურ

ელი სერვისი

განახორციელოს

ხარვეზები/ჩავარ

მდგომარეობაშია.

და

ძირითადი

დნა სერვისის

ალტერნატიულ ქვეკონტრაქტორები

ხარისხში

ი საჭიროებები,

ს სათანადო

რაც მოითხოვს

ძალისხმევით

დამატებით

შესწავლა, მათი

ხარჯებს.

გამოცდილების და
ფინანსური
შესაძლებლობების,
განახორციელოს
ძირითადი
კონტრაქტების
სამართლებრივი
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შესწავლა, მათ
შორის, გარანტიები
და
უზრუნველყოფები
კერძო პარტნიორის
მხრიდან.
ტექნიკური

ხელშეკრულებით

კერძო

კერძო პარტნიორმა

მოძველება

გათვალისწინებული

პარტნიორის

უნდა განავითაროს

სერვისი და მისი მიწოდების

შემოსავლები

დეტალური, კარგად

მეთოდი ვერ ახერხებს

შეიძლება

შესწავლილი

ტემპის შენარჩუნებას

შემცირდეს

საპროექტო

ტექნოლოგიური

პროგნოზირებ

გადაწყვეტა.

თვალსაზრისით,

ულთან

კონკურენციის ან

შედარებით

საზოგადოების

მოთხოვნის

მოთხოვნების შესაბამისად.

დაკარგვის
გამო
(კონცესიის
დროს),
გადახდების
შემცირებით
(გადახდაზე
დაფუძნებული
), ან/და
საოპერაციო
ხარჯების
გაზრდით;
მთავრობამ
შეიძლება არ
მიიღოს
სერვისი
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ხელშეკრულებ
ის შესაბამისი
რაოდენობით
და ხარისხით.
ურთიერთქმედე

სახელშეკრულებო

ხელშეკრულებ

ურთიერთქმედების

ბის რისკი

სერვისების მიწოდება

ის სერვისების

მართვა

უარყოფითად აისახება

ან ძირითადი

მისაწოდებელ ძირითად

სერვისების

სერვისებზე ან პირიქით,

ფასების ზრდა

რომელიც არ იყო წინასწარ
გათვალისწინებული.
ტარიფის

მარეგულირებელი ორგანო

შემოსავლის

მარეგულირებელი

განახლების

არ ამტკიცებს ტარიფების

დაკარგვა

სისტემის შეფასება

დარღვევა

განახლებას, რაც

შერჩევის

გათვალისწინებული იყო

პროცედურის

კერძო პარტნიორის ბიზნეს

დაწყებამდე.

მოდელში (გადახდაზე

მარეგულირებელი

დაფუძნებული

ორგანოში

პროექტებისათვის)

წარმომადგენლობა.

მოთხოვნის

სერვისზე მოთხოვნა

შემოსავლის

მოთხოვნის

რისკი

ნაკლებია კერძო

დაკარგვა

დეტალური

პარტნიორის ბიზნეს

შესწავლა. მდგრადი

გეგმასთან შედარებით

ფინანსური

(მომხმარებლის მიერ

სტრუქტურა.

გადახდაზე დაფუძნებული
პროექტებისათვის)
ქსელზე

მთავრობის დამხმარე

მოთხოვნის

დაერთების

ქსელი, რომელიც

დაკარგვა, რაც

რისკი: დამხმარე

გათვალისწინებული იყო

იწვევს
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ქსელის მართვა

მარშრუტი

პროექტისათვის, არ არის

შემოსავლის

მიწოდებული გეგმის

დაკარგვას (იმ

შესაბამისად.

პროექტებისათ
ვის, რომელიც
დაფუძნებული
იყო
მოხმარების
შედეგად
გადახდებზე)

ქსელზე

შექმნილია კონკურენტი

მოთხოვნის

მოთხოვნის და

დაერთების

ქსელი, გაზრდილი ან

დაკარგვა, რაც

კონკურენციის

რისკი:

ხელახალი ფასებია

იწვევს

დეტალური

კონკურენტი

მიღებული, რაც ზრდის

შემოსავლების

შესწავლა. მდგრადი

მარშრუტი

ინფრასტრუქტურის

დაკარგვას (იმ

ფინანსური

კონკურენციას

პროექტებისათ

სტრუქტურა.

ვის, რომელიც
დაფუძნებული
იყო
მოხმარების
შედეგად
გადახდებზე)
ფინანსური

კერძო პარტნიორის მიერ

გაჭიანურება

ფინანსური

რისკები

მოთხოვნილი სესხი ან/და

და გაზრდილი

შეთანხმებები და

კაპიტალი არ არის

ხარჯები

ჰეჯირება

ხელმისაწვდომი
პროექტისათვის და
მოცულობა და პირობები არ
შეესაბამება წინასწარ
მოლოდინებს.
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სპონსორობის

რისკი

რომ:

რისკები

პარტნიორმა

(1)
ვერ

მოთხოვნილი

კერძო მთავრობისთვი
შეძლოს ს სერვისებზე

სერვისების მოთხოვნის

მიწოდება

ან შეწყვეტა და

გადახდისუუნარო

წინადადებების
სათანადო შესწავლა;
ჩანაცვლების მუხლი
ხელშეკრულებაში

გახდეს; ინვესტიციის

ან (2) კერძო პარტნიორის შესაძლო
ფინანსური
აჭარბებს

მოთხოვნები დაკარგვა
მის

ფინანსურ კაპიტალის ან

შესაძლებლობებს,
იწვევს

ინფლაცია

რაც სესხის

კორპორატიულ მიმწოდებლები

ჩავარდნას.

სთვის.

ხელშეკრულების

კერძო

მოქმედების

დროს პარტნიორისათ

მიღებული

გადახდები ვის

ესკალაციის მუხლის
გათვალისწინება
საჯარო და კერძო

გაუფასურებულია

დამატებითი

თანამშრომლობის

ინფლაციის გამო.

ხარჯები

ხელშეკრულებაში

საპროცენტო

პროექტის

განაკვეთები

შემდეგ
ვალუტის
საპროცენტო
შესაძლოა

დასრულების კერძო
ეროვნული პარტნიორისათ
კურსის ვის

საპროცენტო
განაკვეთის
ჰეჯირება

განაკვეთი დამატებითი
უარყოფითად ხარჯები

შეიცვალოს.
გაცვლითი

ოპერირების

დროს, კერძო

კურსი

გაცვლითი კურსი შეიძლება პარტნიორის
უარყოფითად შეიცვალოს

განახლება;

უნარზე,

გაცვლითი კურსის

მოემსახუროს

ლიკვიდურობის

უცხო

მექანიზმის

ვალუტაში

ჩამოყალიბება

დენომინირებუ
ლ სესხს
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ტარიფების

უარყოფითი
ზეგავლენა
ექნებაა და
შეიძლება ვერ
მიიღოს
დაგეგმილი
მოგება.
მესაკუთრის

მესაკუთრის

ან კერძო

ცვლილება

მაკონტროლებლის

პარტნიორის

ცვლილება

კერძო მხრიდან

მთავრობის მხრიდან
უზრუნველყოფა,
რომ მესაკუთრის

პარტნიორში, იწვევს მისი პროექტის

ცვლილების

ფინანსური

შემთხვევაში

ან

მდგომარეობის შემდგომი
მხარდაჭერის დაფინანსების

შესუსტებას,
პროექტზე

რომელიც ვალდებულები
უარყოფით ს

გავლენას ახდენს.

აუცილებელი იყოს
მთავრობის
თანხმობა.

შეუსრულებლ
ობა

ფორსმაჟორის

ფორსმაჟორული გარემოება

აქტივების

დაზღვევა,

რისკი

აზიანებს

დაზიანება ან

სარეზერვო

ინფრასტრუქტურას ან/და

დანაკარგი,

ანგარიშები

იწვევს დროებით ან

სერვისების

მუდმივად კერძო

შეწყვეტა

პარტნიორის მხრიდან

მთავრობისთვი

ხელშეკრულებით

ს და

გათვალისწინებული

შემოსავლის

სერვისის მიწოდების

დაკარგვა

შეუძლებლობას

კერძო
პარტნიორისთვ
ის

ინდუსტრიასთან

გაფიცვები ან სხვა

გაჭიანურება
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კერძო პარტნიორმა

დაკავშირებული

მოქმედებები

და პროექტის

ან მისმა

რისკები

ინდუსტრიაში, რაც

ხარჯები

ქვეკონტრაქტორებმა

უარყოფითად აისახება

უნდა

პროექტზე

უზრუნველყონ
პროექტის მართვა
და ოპერაციები.

დარღვევა და

ინფრასტრუქტურის ან სხვა

ინფრასტრუქტ

უნდა განისაზღვროს

შეწყვეტა

აქტივის დაკარგვა საჯარო

ურის დაკარგვა

ისეთი სერიოზული

და კერძო თანამშრომლობის

დარღვევები,

ხელშეკრულების ვადამდე

რომე ლე ბ იც იქნება

შეწყვეტის გამო

ხელშეკრულების
შეწყვეტის
საფუძველი;
კერძო პარტნიორს
უნდა მიეცეს
დარღვევის
გამოსწორების ვადა
და შესაძლებლობა;
მთავრობას უნდა
ჰქონდეს
მომზადებული
სამოქმედო გეგმა
კერძო პარტნიორის
მხრიდან
ხელშეკრულების
ვადამდე შეწყვეტის
პოტენციური
შემთხვევისთვის;
ჩანაცვლების
უფლება.
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ნარჩენი

ხელშეკრულების

კერძო

მთავრობამ უნდა

ღირებულება

ამოწურვის ან ვადამდე

პარტნიორისგა

გაითვალისწინოს

გადაცემის დროს

შეწყვეტის დროს, აქტივს არ

ნ გაცვეთილი

საჯარო და კერძო

გააჩნია თავდაპირველად

აქტივის მიღება

თანამშრომლობის

ნავარაუდევი ღირებულება,

ხელშეკრულებით

რომლის მთავრობისთვის

კერძო

გადაცემასაც დათანხმდა

პარტნიორისთვის

კერძო პარტნიორი.

განსაზღვრული
აქტივის მოვლაშენახვის და
განახლების
ვალდებულება;
მთავრობამ
შეიძლება ასევე
მოითხოვოს, რომ
კერძო პარტნიორს
ჰქონდეს
სათადარიგო ფონდი
აქტივის სათანადო
შეკეთებისათვის
შეთანხმებულ
მდგომარეობამდე.
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დანართი VII: საკონსულტაციო მომსახურების
შეთანხმების პირობების ცხრილი
პირობა
ხელშეკრულებ

პირობის შინაარსი
-

ხელშეკრულების ტიპი (მიწოდების ხელშეკრულება,
ფიქსირებულ გადახდაზე დაფუძნებული, თუ სხვა).

ის ფორმა
-

მხარეები

-

დანართები:
o

ტექნიკური დახმარების მომსახურების ხელშეკრულება
საჯარო პარტნიორსა და ტექნიკური დახმარების
კონსულტანტებს შორის

o

საჯარო პარტნიორის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების
გადაწყვეტილება, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს დახმარებით.

ზოგადი

მოიცავს განმარტებებს, გამოსაყენებელ სამართალს, კომუნიკაციის

პირობები

წესებს და სხვა

დაწყება,

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

დასრულება,

ა. ხელშეკრულების მოქმედება

ცვლილება და

ბ. მომსახურების დაწყება

ხელშეკრულებ

გ. ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა

ის შეწყვეტა

დ. ცვლილებები
ე. ფორსმაჟორი
ვ. ხელშეკრულების დარღვევა
ზ. ხელშეკრულების შეჩერება
თ. ხელშეკრულების შეწყვეტა

კონსულტანტ

მოიცავს შემდეგ პირობებს: შესრულების სტანდარტი, სერვისისთვის

ის

გამოსაყენებელი

ვალდებულებე

კონფიდენციალურობა/გაუმჟღავნებლობა,

ბი

მოწყობილობები

კონსულტანტ

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

სამართალი,
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ინტერესთა

კონფლიქტი,

ანგარიშვალდებულება,

ის ექსპერტები

ა. ძირითადი ექსპერტების ჩამონათვალი და აღწერა

და ქვე-

ბ. ექსპერტის/ქვე-კონსულტანტის შეცვლის ან გათავისუფლების წესები

კონსულტანტ
ები
საჯარო და

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

კერძო

ა. შემდეგ საკითხებში დახმარება:

თანამშრომლო

ა.1.

კონსულტანტისთვის

ვიზების

ბის სააგენტოს

ნებართვისთვის,

ვალდებულებე

სათანადო დოკუმენტაციის დაუყოვნებლივ მიწოდება;

ბი

ა.2.

მგზავრობისთვის

მიღებისთვის,

კონსულტანტის

და

მომსახურების

სხვა

ბინადრობის

საჭიროებებისთვის

გაწევისთვის

საჭირო

მოწყობილობებისთვის საბაჟო პროცედურების გავლა;
ა.3.

თანამდებობის

პირებისთვის

თუ

ადმინისტრაციული

ორგანოების წარმომადგენლებისთვის ყველა ინსტრუქციის მიწოდება
მომსახურების დროულად და ეფექტიანად განხორციელებისათვის;
ა.4.

კონსულტანტისთვის

რეგისტრაციის

თუ

პროფესიული

საქმიანობისთვის ნებართვების ვალდებულებისგან გათავისუფლება
ინდივიდუალური მეწარმის თუ სხვა სახის საწარმოს სახით;
ა.5.
ქვეყანაში

კონსულტანტისთვის
შემოიტანონ

უფლებამოსილების

საჭირო

რაოდენობის

მინიჭება,

უცხოური

რომ

ვალუტა

სერვისის განსახორციელებლად და ასევე, ვალუტის გატანისთვის;
ა.6.

სერვისის

კონსულტანტების

განხორციელებასთან

მიერ

განხორციელებული

დაკავშირებით
საქმიანობისათვის

გამოწვეული სამართლებრივ პროცესებისში მხარდაჭერა.
ბ.

კონსულტანტის

პროგრესის

მონიტორინგი

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული მიზნობრივი მაჩვენებლების მიღწევის პროცესში;
გ. კონსულტანტის მიერ წარმოდგენილი ინვოისების ანაზღაურებაზე
თანხმობის გაცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროცედურის
შესაბამისად;
დ. ხელშეკრულების განხორციელების დროს ნებისმიერი პრობლემური
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საკითხის დროულად გადაჭრისთვის ქმედებების განხორციელება.
საჯარო და

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

კერძო

ა. ხელშეკრულების ფასი

თანამშრომლო

ბ. გადასახადები და მოვალეობები

ბის სააგენტოს

გ. გადახდის ვალუტა

მხრიდან

დ. ინვოისის წარდგენის და გადახდის პროცედურა

გადახდები

ე. გადახდის გრაფიკი
ვ. პირგასამტეხლო გადახდის დაგვიანებაზე

უფლებამოსი

მოიცავს შემდეგ პირობებს:

ლი ორგანოს
ვალდებულებე
ბი

1. სამუშაო ნებართვის და სხვა ნებისმიერი დოკუმენტაციის მიწოდება
კონსულტანტისთვის და მომსახურების განსახორციელებლად;
2. ინსტიტუციური

მზადყოფნის

უზრუნველყოფა

პერსონალის

დროულად გამოყოფა, რომლითაც ჩამოყალიბდება: (1) პროექტის
მართვის ჯგუფი; (2) შესარჩევი კომისია;
3. კონსულტანტისთვის

კვლევების,

გეგმების

და

სხვა

დოკუმენტაციის მიწოდება კონსულტანტის მიერ მომსახურების
დროულად და ეფექტიანად განხორციელებისათვის.
4. რესურსების გამოყოფა კონსულტანტისთვის, როგორიცაა, სამუშაო
სივრცე, თუკი შესაძლებელია;
5. კონსულტანტის

დახმარებით

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით პროექტის საქმიანობის
ფარგლებში ყველა საქმიანობის განხორციელება, მათ შორის, მაგრამ
არა მხოლოდ:
ა. გამართოს კონსულტაციები და მოიპოვოს საჭირო თანხმობები
და ნებართვები შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოებიდან,
რათა

განხორციელდეს

პროექტი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ფორმით, როგორიცაა, პროექტისათვის საჭირო
მთავრობის
სათანადო

მხარდაჭერის
განაცხადის
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ინსტრუმენტების
წარდგენა,

ასეთის

მისაღებად
არსებობის

შემთხვევაში;
ბ.

საპროექტო

დოკუმენტაციის

საჭირო

გულისხმიერებით

შესწავლა და დამტკიცება (ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა,
წინა-საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია, შერჩევის დოკუმენტაცია,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი
და სხვა);
გ. ჩაატაროს პროექტის წინა-საკვალიფიკაციო, შერჩევის და
ხელშეკრულების

დადების

განახორციელოს

პროცედურები,

საქმიანობები,

კონფერენცია,

შორის,

როგორიცაა:

ინვესტორთა

პირისპირ

შეხვედრის

მონაწილეებთან

ორგანიზება,

მათ

წინა-საკვალიფიკაციო

და

შერჩევის

ეტაპზე

შეხვედრების ორგანიზება;
დ.

გააფორმოს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულება გამარჯვებულ მონაწილესთან და მონიტორინგი
გაუწიოს მის მიერ მოთხოვნების შესრულებას და ფინანსური
დახურვის მიღწევას;
ე.

საჭირო

დოკუმენტაციის

კონსულტანტის

მომზადება

მომსახურების

დამოუკიდებელი

შესყიდვისათვის

და

განხორციელებისათვის.
კორუფციული
და
თაღლითური
პრაქტიკა/ანტი

მოიცავს

შემდეგ

საფასურები,

პირობებს:

ფულადი

განსაზღვრებები;

ჯილდოები,

მისაღები

შეღავათები,

ზომები;

საჩუქრები,

საკომისიოები.

კორუფციული
პოლიტიკა
დავების

პროექტის

მართვის

ჯგუფი

წარმოადგენს

ხელშეკრულებიდან

გადაწყვეტა

გამომდინარე ნებისმიერი დავის განხილვის და გადაწყვეტის ორგანოს.
იმ შემთხვევაში, თუ დავა ვერ გადაწყდება აღნიშნული ჯგუფის
მონაწილეობით,
თანამშრომლობის

საკითხი

წარედგინება

სააგენტოს

საჯარო

თავმჯდომარეს,

უფლებამოსილია საბოლოოდ გადაწყვიტოს დავა
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და

კერძო
რომელიც

ცვლილებები

ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება შედის მხარეთა შეთანხმებით
და უნდა

განხორციელდეს წერილობითი ფორმით. ხელშეკრულებაში

შეტანილი ცვლილება წარმოადგენს ხელშეკრულების დანართს და მის
განუყოფელ ნაწილს.
ბათილობა

ხელშეკრულების

პირობის

ბათილობა

არ

იწვევს

მთლიანი

ხელშეკრულების ან სხვა ნამდვილი პირობის ბათილობას, თუკი
ხელშეკრულება

დაიდებოდა

ამ

ბათილი

ნაწილის

გარეშე.

ხელშეკრულების პირობის ბათილობის შემთხვევაში, მხარეები უნდა
შეთანხმდნენ ხელშეკრულების აღნიშნული პირობის განახლებაზე
ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე.
ძალაში

(მიეთითება ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის ხელშეკრულების

შესვლა

ძალაში შესვლის წესები და პირობები მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად)

დანართები

დანართი I: კონსულტანტის ტექნიკური დავალება
დანართი II: წარსადგენი დოკუმენტები და მიზნობრივი მაჩვენებლები
დანართი III: პერსონალის ცხრილი და სამუშაო გეგმა
დანართი IV: ხარჯთაღრიცხვა (მათ შორის, ექსპერტების ანაზღაურება და

ანაზღაურებადი ხარჯები)
დანართი V: პერსონალის/ექსპერტების ბიოგრაფია (CV)

88

დანართი

კონსულტანტის

VIII:

ტექნიკური

დავალების ნიმუში
პირობა

პირობის შინაარსი

პროექტის

(უნდა

საწყისი

ინფორმაციას)

მოიცავდეს

პროექტთან

დაკავშირებულ

შეჯამებულ

ინფორმაცია
i. საჯარო პარტნიორის საპროექტო ინიციატივის შესავალი
ii. ინფრასტრუქტურის მოთხოვნის ანალიზი
iii. ინფრასტრუქტურის მიწოდების მიზნები
iv. პროექტის სტატუსი, სამოქმედო გეგმა და საკონსულტაციო
მომსახურების მიწოდების გეგმა-გრაფიკი
v. პროექტის წინა-მოსამზადებელი ეტაპი (კონცეფციის ბარათი და
სხვა დოკუმენტაცია)
vi. პროექტის საინვესტიციო გეგმა
მიზნები და

[უნდა მოიცავდეს მომსახურების მიზნების და ძირითადი შედეგების

ძირითადი

შეჯამებას]

შედეგები

ძირითადი მიზნები:
მიზანი არის უფლებამოსილი ორგანოსთვის კონსულტაციის გაწევა
კონსულტანტების მიერ, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება და უნარები
ტექნიკური,

კომერციული,

მიმართულებებით,

რომელიც

ფინანსური

და

დაეხმარება

სამართლებრივი

საჯარო

პარტნიორს

პროექტის მომზადებაში და განხორციელებაში. უფრო კონკრეტულად,
კონსულტანტები უფლებამოსილ ორგანოს დაეხმარებიან შემდეგ
საკითხებში:

o

ბაზრის

შესწავლა

(პოტენციურ

კერძო

პარტნიორებთან

პროექტის კონცეფციაზე წინასწარი კონსულტაცია);
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o

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება შესწავლა;

o

პროექტის

კომერციული/ფინანსური

ჩამოყალიბება

-

მათ

შორის,

მთავრობის

სტრუქტურის
მხარდაჭერის

ღონისძიებები - რათა ჩამოყალიბდეს დაფინანსებადი ბიზნეს
პროექტი;
o

ეფექტიანი პროცედურების და დოკუმენტაციის მომზადება
შერჩევის პროცედურებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად;

o

საჯარო პარტნიორის დახმარება შერჩევის პროცესის მართვაში
და გარიგების ფინანსური დახურვის ეტაპზე.

კონსულტანტები მჭიდროდ იმუშავებენ უფლებამოსილ ორგანოსთან
და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან მომსახურების
გაწევის

დროს.

მოსამსახურეების
გადაცემა

კონსულტანტმა

უნდა

შესაძლებლობების

პროექტის

მომზადებისა

უზრუნველყოს

განვითარება
და

და

განხორციელების

საჯარო
ცოდნის
მთელ

პერიოდში.
ძირითადი შედეგები/წარსადგენი დოკუმენტაცია:
i. პროექტის დასრულებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და
პროექტის პირობების ცხრილი
ii. ბაზრის შესწავლის/მზადყოფნის ანგარიში
iii. მთავრობის მხარდაჭერისთვის განაცხადი
iv. წინა-საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია:
ა. მოწვევა წინა-საკვალიფიკაციო ეტაპზე და შერჩევაზე
ბ. საპროექტო ინფორმაცია
გ. წინა-საკვალიფიკაციო ინსტრუქცია
v. რისკების მართვის გეგმა
vi. შერჩევის

დოკუმენტაცია

და

საჯარო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი
ა. შერჩევის ინსტრუქცია
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და

კერძო

ბ. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების
პროექტი
გ. შედეგების სპეციფიკაციები
დ. მთავრობის მხარდაჭერის შემოთავაზებული პირობები
ე. სხვა
vii. შერჩევის შეფასების ანგარიში
ა. ტექნიკური წინადადების შეფასების ანგარიში
ბ. ფინანსური წინადადების შეფასების ანგარიში
viii. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი
(ხელმოსაწერად), რომელიც ასახავს მთავრობის მხარდაჭერის
წესებსა და პირობებს
ix. დახურვის ანგარიში
სამუშაოს

[სამუშაოს დეტალური ფარგლები თითოეული მომსახურებისათვის

ფარგლები

წინასწარ უნდა განისაზღვროს პროექტის სტატუსის და პროექტის
სპეციფიკური მოთხოვნების მიხედვით]
ფართოდ, საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს ტექნიკური (მათ
შორის, სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები), ფინანსური,
სამართლებრივი და შერჩევის მიმართულებით მომსახურებას, მათ
შორის, შერჩევის პროცედურის მართვის კუთხით. მომსახურება
მოიცავს გარიგების მომზადების და განხორციელების სხვადასხვა
ეტაპს:

პროექტის

სრული

მომზადება,

პროექტის

პროექტის

ფინანსური

ტექნიკურ-ეკონომიკური

დეტალური
და

ფინანსური

კომერციული

კვლევის

მოდელირება
სტრუქტურის

ჩამოყალიბებით, პროექტის პირობების განვითარება, საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის შერჩევის პროცესის მართვა, მათ შორის,
შერჩევის დოკუმენტაციის მომზადება, ხელშეკრულების დადების
პროცესში დახმარება და პროექტის ფინანსური დახურვის ეტაპამდე
საკონსულტაციო მომსახურება.
კონკრეტული

მომსახურების
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ფარგლებში

მოიცავს,

მაგრამ

არ

შემოიფარგლება, ქვემოთ მოცემულ საკითხებს:
ა. პროექტის სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება
დადასტურებული/განახლებული

ინფორმაციის

შესაბამისად,

კონსულტანტმა უნდა:
●

განაახლოს/დაასრულოს

პროექტის

ტექნიკური

სპეციფიკაციები, კაპიტალური ხარჯები, საოპერაციო ხარჯები
და შემოსავლების დაშვებები:
(i) ტექნიკური დიზაინი/შედეგების სპეციფიკაცია;
(ii) ხარჯთაღრიცხვა

(კაპიტალური

დანახარჯები

და

საოპერაციო/მოვლა-შენახვის ხარჯები);
(iii) მოთხოვნის და შემოსავლის პროგნოზები;
(iv) პროექტის

რისკების

დეტალური

ანალიზი,

რისკების

მართვის გეგმა და რისკების შეფასება.
●

შეაფასოს

და

გასცეს

რეკომენდაცია

დარჩენილი

ინსტიტუციური და სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგების
შესახებ;
●

შეაფასოს

და

გასცეს

რეკომენდაცია

მიწის

გამოსყიდვის/უფლებების და სხვა საკითხების მოწესრიგების
შესახებ;
●

შეაფასოს

და

რეკომენდაცია

გარემოსდაცვითი

ზეგავლენის

გასცეს

სოციალური

საკითხების

და

მოწესრიგების

შესახებ;
●

განავითაროს

პროექტის

ფინანსური

მოდელი

პროექტის

ფინანსური სტრუქტურის ჩამოყალიბებისთვის;
●

განავითაროს

დეტალური

გადახდის

მექანიზმი/სატარიფო

სტრუქტურა;
●

განავითაროს დაფინანსების გეგმა, მათ შორის, პროექტის
დაფინანსების და მთავრობის მხარდაჭერის დაშვებები;

●

განსაზღვროს

პროექტის
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კომერციული

შესაბამისობა

და

დაფინანსებადობა სხვადასხვა სცენარის მიხედვით (რისკებზე
დაფუძნებით);
●

პოტენციურ ინვესტორებთან და კრედიტორებთა გამართოს
კონსულტაციები;

●

წარმოადგინოს ფინანსური გეგმის და მასთან დაკავშირებული
მთავრობის მხარდაჭერის განაცხადის შეთავაზება;

●

გაუწიოს

დახმარება

უფლებამოსილ

ორგანოს

მთავრობის

მხარდაჭერის განაცხადის წარდგენის პროცედურებში;
●

განავითაროს

პროექტის

პირობები,

რომელიც

შეაჯამებს

ძირითად შედეგებს და შესრულების მოთხოვნებს, გადახდისტარიფების

მექანიზმს,

რისკების

განაწილების

მატრიცას,

მთავრობის მხარდაჭერის დაშვებებს და სხვა.
ბ. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შერჩევის და გარიგების
პროცესის, ისევე როგორც, სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის
მართვა
●

წინასწარი

საკვალიფიკაციო

(კვალიფიკაციის

დოკუმენტაციის

კრიტერიუმები)

და

მომზადება
დასრულება,

უფლებამოსილი ორგანოს დახმარება წინა-საკვალიფიკაციო
ეტაპის ჩატარებაში;
●

განავითაროს

პროექტის

რისკების

და

ხელშეკრულების

მართვის გეგმები;
●

დამოუკიდებელი

კონსულტანტის

შესარჩევად

ტექნიკური

დავალების ჩამოყალიბებაში დახმარება;
●

წინადადების

წარსადგენად

მიწვევის

დოკუმენტაციის

მომზადება (შეფასების კრიტერიუმები) და დასრულება, მათ
შორის, მთავრობის მხარდაჭერის პირობების და საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პროექტი.
●

გაუწიოს

დახმარება

მონაწილეთათვის

შერჩევის

მონაცემთა
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პროცედურებში
ოთახის

(მაგ.,

ჩამოყალიბება,

შერჩევასთან დაკავშირებული შეტყობინებების/მოთხოვნების
გაცემა, წინა-შერჩევის შეხვედრის და პირისპირ შეხვედრის
გამართვა,

შერჩევის

მონაწილეთა

გამართვა,

წინასწარი

შეკითხვებზე

კვალიფიკაცია),

პასუხი,

წინადადებების

შეფასება, სახელშეკრულებო მოლაპარაკებები, გამარჯვებულ
მონაწილესთან

ხელშეკრულების

დადება

შეთავაზებულ

პროექტზე.
გ. დახმარება ფინანსური დახურვის ეტაპამდე
კონსულტანტმა

უნდა

განახორციელოს

დახმარება

პროექტის

ფინანსური დახურვის ეტაპამდე.
გადახდის

კონსულტანტის

მომსახურების

საფასურის

პირობები

დაფუძნებული

იქნება

ფიქსირებულ

დამოკიდებული

იქნება

მიზნობრივი

ანაზღაურება

გადახდაზე.

საფასურები

მაჩვენებლების

მიღწევაზე.

გადახდა განხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს

მიერ

უფლებამოსილი

ორგანოს

დადასტურების

საფუძველზე. უფლებამოსილმა ორგანომ ასეთი დასტური უნდა
გასცეს მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, რომ წარდგენილი შედეგები
შეესაბამება მოთხოვნებს.
(წინასწარ

გაწერილი

უნდა

იყოს

გადახდისთვის

მიზნობრივი

მაჩვენებლების დეტალური სტრუქტურა, მათ შორის, მაქსიმალური
ვადები)
პირობითი მიზნობრივი მაჩვენებლები გადახდისთვის შემდეგია:
(i) საწყისი ანგარიშის წარდგენა;
(ii) წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის და მთავრობის
მხარდაჭერისთვის განაცხადის დასრულება;
(iii) წინა-საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნა;
(iv) წინადადების წარსადგენად მოწვევის დოკუმენტაციის და
ხელშეკრულების პროექტის დამტკიცება;
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(v) შეფასების

ანგარიშის

დასრულება

და

გამარჯვებული

შეთანხმების

ხელმოწერა

მონაწილის განსაზღვრა;
(vi) კონცესიის

ან

სხვა

კერძო

პარტნიორთან;
(vii) პროექტის ფინანსური დახურვა.
ტექნიკური

ზოგადი მოთხოვნები

დახმარების
მოთხოვნებ
ი

პოტენციურ კონსულტანტს უნდა ჰქონდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტებისათვის სამართლებრივი, ფინანსური
(ფინანსური მოდელირება, ანალიზები, სტრუქტურის ჩამოყალიბება,
რისკების

შეფასება

სპეციფიკური

და

სხვა

ტექნიკური

საკითხები),

და

სექტორისთვის

მიმართულებებით

გამოცდილება.

საერთაშორისო ექსპერტებს უნდა ჰქონდეთ 10 წლიანი, ხოლო
ადგილობრივ ექსპერტებს 5 წლიანი გამოცდილება, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის,

სულ

მცირე,

განხორციელების

კუთხით.

ექსპერტებს

ჰქონდეთ

უნდა

3

პროექტის

მომზადებისა

ამავდროულად,
10

წლიანი,

და

საერთაშორისო

ხოლო

ადგილობრივ

ექსპერტებს 5 წლიანი გამოცდილება შესაბამის სექტორში, სულ მცირე,
3

პროექტის

მომზადების,

განვითარების

(პროექტირება

და

მშენებლობა), ოპერირების და მოვლა-შენახვის კუთხით.
ძირითადი პერსონალის კვალიფიკაცია
კონსულტანტების

ჯგუფი

მოიცავს

კვალიფიციურ

პერსონალს,

რომლებიც გამოცდილი არიან სპეციფიკურ სექტორში, საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტებში, პროექტის მომზადებასა და
შეფასებაში,

პროექტის

განხორციელებაში,

ფინანსური

მოდელის/სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში, ინვესტიციის წახალისებაში,
ეკონომიკურ და ფინანსურ ანალიზში, რისკების ანალიზში, შერჩევაში,
პოლიტიკის და სამართლებრივი მიმართულებით. გუნდი უნდა
შედგებოდეს კონსულტანტებისგან, რომელთაც აქვთ სიღრმისეული
ტექნიკური და ქვეყნისათვის სპეციფიკური გამოცდილება, რომელიც
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მოიცავს ცოდნას სექტორში, რეგულაციების კუთხით და ფინანსური
ინსტრუმენტების მიმართულებით, რათა გააძლიეროს საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის დაფინანსებადობა.
გუნდის

შემადგენლობა,

სამუშაოს

ფარგლებში

და

წარსადგენი

დოკუმენტაცია თითოეული სპეციალისტისთვის მოცემულია ქვემოთ:

გუნდის ლიდერობა
გუნდის

ლიდერი

პასუხისმგებელია

გუნდის

კოორდინაციაზე;

ანგარიშების

წარდგენაზე;

დაინტერესებულ

პირებთან

შეხვედრების,

წარმართვაზე;

უფლებამოსილი

ორგანოს

ყველა

დავალების

შეხვედრების

და

კონსულტაციების

პროექტის

მართვის

გუნდთან და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან
თანამშრომლობაზე;

სხვა

საკითხებთან

ერთად

კონკრეტული

დავალებები მოიცავს:
● პროექტის

მართვის

ჯგუფთან

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სააგენტოსთან თანამშრომლობა და ჩართული
მხარეების ინფორმირება ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით,
რომელმაც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს პროექტის შესრულებაზე
ან/და დასრულებაზე;
● საწყისი

და

პროგრესის

ანგარიშების

(პროექტის

მიმდინარეობის)

შესახებ

პროექტების შედგენა, შეთანხმებული სამუშაო

პროგრამის განახლება, პროექტის მართვის ჯგუფის და საჯარო და
კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტოს

ინფორმირება

ხელშეკრულების ადმინისტრაციულ საკითხებზე;
● ექსპერტთა გუნდის მართვა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
შეთანხმებული

სამუშაო

პროგრამის

ინტეგრირებული

მონიტორინგი;
● კოორდინაცია

გაუწიოს

გუნდის

წევრების

მუშაობას

შეთანხმებული სამუშაო პროგრამის შესაბამისად, მონიტორინგი
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გაუწიოს გუნდის წევრებს სხვა საპროექტო ვალდებულებების
კუთხით,

რათა

უზრუნველყოფილი

იყოს

საკითხებისათვის

შესაბამისი პრიორიტეტის მინიჭება;
● უზრუნველყოს, რომ გუნდის წევრების შედეგები შეესაბამება
ხელშეკრულებით

განსაზღვრულ

ტექნიკურ

დავალებას

და

კლიენტის მოლოდინს;
● უზრუნველყოს ხარისხის მართვის შიდა მექანიზმის

გამოყენება

და პასუხისმგებელი იყოს შედეგების ხარისხზე, წარსადგენი
დოკუმენტაციის

შესწავლის,

კომენტარების

წარდგენის

და

დამტკიცების გზით;
● უზრუნველყოს ყველა წარსადგენი დოკუმენტაციის დროულად
მომზადება და პროექტის გეგმა-გრაფიკის მართვა;
● განახორციელოს გუნდის წევრების ზედამხედველობა (1) ხარისხის
მართვის და (2) პროფესიული და
მიმართულებით.
საოპერაციო

კეთილსინდისიერი ქცევის

უზრუნველყოს

საკითხების

ან

გუნდის

ინფორმირება

პროცედურების

ცვლილების

შემთხვევაში.

პროექტის დაფინანსების გამოცდილება
კონსულტანტს უნდა ჰქონდეს მუშაობის გამოცდილება ფინანსური
მოდელირების და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
სტრუქტურის ჩამოყალიბების კუთხით. მათ უნდა განავითარონ
ფინანსური მოდელი, რომელიც მოიცავს შერჩეული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის
კაპიტალური

პროექტის

ხარჯების,

მოდელის

საოპერაციო

შესაბამის

ხარჯების

და

სტრუქტურას,
შემოსავლის

(გადახდის მექანიზმი/სატარიფო სქემა) დაშვებებს, უნდა მართონ
გარიგების მომზადების და შერჩევის პროცედურების ფინანსური
ასპექტები
პირობების

,

შესაბამისი
მიხედვით.

საჯარო
ამ

და

კუთხით,

კერძო

კონსულტანტები,

საკითხებთან ერთად, განახორციელებენ შემდეგს:
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თანამშრომლობის
სხვა

● პროექტის

ფინანსური

მოდელის

განვითარება,

სათანადო

დაშვებებით, პროექტის ფინანსური ანგარიშგების წარმოდგენით
(ბალანსი,

ფულადი

ანგარიშგება,

ნაკადების

ძირითადი

ანგარიშგება,

მოგება-ზარალის

კოეფიციენტების

ანალიზი)

და

სენსიტიურობის ანალიზი;
● საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

მოდელის

ფინანსური/კომერციული და რისკების პირობების განვითარება
ალტერნატივების შეფასების შედეგად, მათ შორის, კომერციული,
სამართლებრივი და ინსტიტუციური ზეგავლენის შეფასების;
● ინვესტორების

და

შემოთავაზებული

პოტენციური
საჯარო

კრედიტორების

და

კერძო

მხრიდან

თანამშრომლობის

სტრუქტურის პოტენციური მიმღებლობის დადგენა;
● დაფინანსებადი ფინანსური გეგმის შემოთავაზება, მათ შორის,
შესაბამისი

სესხის

საკუთარ

კაპიტალთან

შეფარდების

კოეფიციენტის, სესხის საპროცენტო განაკვეთების და ფულადი
ნაკადების მოძრაობის მოთხოვნების პროექტის შესაბამისობის და
დაფინანსებადობისთვის,

ასევე,

მოთხოვნილი

სამთავრობო

მხარდაჭერა;
● სათანადო დაფინანსების წყაროების იდენტიფიცირება, მათ შორის,
კერძო

სექტორის

გარანტიების

დაფინანსების,

და

სხვა

ხარჯების

ფინანსური

მხარდაჭერის,

ალტერნატივების

გათვალისწინებით. მათი სავარაუდო პირობების იდენტიფიცირება,
რომელიც ასახული იქნება პროექტის ფინანსურ მოდელში.
● განავითაროს პოტენციური კრედიტორებისათვის მოთხოვნილი
სათანადო სამართლებრივი კვლევა;
● შეამოწმოს

ძირითადი

დაშვებები

ფინანსური

მოდელის

შედეგებთან მიმართებით, მათ შორის, ფინანსური შიდა უკუგების
კოეფიციენტი და სესხის მომსახურების, დაფარვის კოეფიციენტი,
პროექტის მდგრადობისთვის ყველა მოთხოვნილი პოლიტიკის
გადახედვის

საჭიროების

იდენტიფიცირება,

შემოსავლების მოდელზე ზეგავლენის კუთხით.
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მათ

შორის,

● წარმოადგინოს

პროექტის

რისკების

ანალიზი

სათანადო

შემარბილებელ სტრატეგიებთან ერთად;
● შეაფასოს პროექტიდან გამომდინარე პირობითი ვალდებულებები;
● შეაფასოს პროექტის ფინანსური მართვის შესაძლებლობები;
● შექმნას

და

მართოს

ყველა

საპროექტო

და

შერჩევის

პროცედურების დოკუმენტაცია და განახორციელოს შერჩევის
შემდგომი

მონიტორინგი

სამართლის

სპეციალისტთან

კოორდინაციით;
● მართოს შერჩევის პროცედურა, მათ შორის, ბაზრის კვლევის, წინაშესარჩევი

შეხვედრების,

იდენტიფიცირების,
მონაწილეთა

პოტენციური

მონაწილეთა

კვალიფიკაციის

და

მონაწილეების

შეკითხვებზე
შეფასების

პასუხების,

კრიტერიუმების

განვითარების ჩათვლით;
● განახორციელოს მხარდაჭერა პროექტის ფინანსური დახურვის
ეტაპის დასრულებამდე;
● წარმოადგინოს
სისტემის,

რეკომენდაციები

საგადასახადო

საქართველოს

შეღავათებისა

და

საგადასახადო
წახალისების,

ფინანსური აღრიცხვის სისტემების კუთხით.

სამართლებრივი გამოცდილება
კონსულტანტი განახორციელებს სამართლებრივი/მარეგულირებელი
და

ინსტიტუციური

მიმართულებით

ანალიზს

შემოთავაზებული

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელისათვის, საპროექტო
დოკუმენტაციის და შეფასების პროცედურების გათვალისწინებით.
უფრო კონკრეტულად, ეს ანალიზი მოიცავს, თუმცა არა მხოლოდ,
შემდეგს:
● განახორციელოს
პროექტის

პოლიტიკის

შემოთავაზებული

და

ინსტიტუციური

სტრუქტურის

შეფასება

შესაბამისობის

დასადგენად;
● შეაფასოს

საჯარო

პარტნიორის
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შესაძლებლობა

პროექტის

მართვისათვის

და

შესაძლებლობის

წარმოადგინოს

გაუმჯობესებისათვის

რეკომენდაციები

საჭირო

ღონისძიებების

შესახებ;
● რეკომენდაციის წარმოდგენა ინსტიტუციური ზომების შესახებ
საჯარო პარტნიორის მმართველობის გაუმჯობესებისათვის რათა
უზრუნველყოფილი იყოს პროექტის აქტივის ეფექტიანი მართვა
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის დასრულების
შემდეგ;
● განავითაროს:

დაფინანსებადობის

ზომები

შემოთავაზებული

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სტრუქტურისთვის,
როგორიცაა,

გადახდის

ოპერატორისათვის

და

გარანტიის

მექანიზმები,

წინაპირობები

კერძო

ვალდებულებების

შესასრულებლად, დარღვევის და რისკის პირობები, ჩანაცვლების
უფლება;
● საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

შესახებ

საქართველოს

კანონის და კანონქვემდებარე აქტის შესაბამისად, დაეხმაროს
შერჩევის

პროცესის

მართვაში

დოკუმენტაციის

მომზადების

კუთხით, მათ შორის მოამზადოს კვალიფიკაციაზე მიწვევის და
წინადადების

წარსადგენად

ხელშეკრულება

პროექტის

მიწვევის

სპონსორთან

დოკუმენტაცია,
და

გამარჯვებულ

მონაწილესთან, ისევე როგორც მოამზადოს მონაწილეთათვის
ინსტრუქცია, წინადადების საკვალიფიკაციო პარამეტრები და
წინადადების შერჩევის კრიტერიუმები, შერჩევის პროცედურის
განრიგები,

და

განახორციელოს

დაინტერესებულ

პირებთან

კონსულტაციები;
● მიაწოდოს

რჩევები

ქვეყნისს

სპეციფიკური

სამართლებრივი

გამოცდილების შესახებ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტისათვის

კონკრეტულ

სექტორში,

სასამართლოსთან,

სამართლებრივ და მარეგულირებელ საკითხებთან დაკავშირებით,
სპეციალური უპირატესობებისა და მოტივაციების სამართლებრივი
პერსპექტივების შესახებ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
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პროექტისათვის

და

ქვეყნის

სპეციფიკური

სამართლებრივი

ცოდნის კუთხით;
● განავითაროს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების პროექტი;
● განახორციელოს ნებისმიერი მხარდაჭერა პროექტის ფინანსური
დახურვის ეტაპის დასრულებამდე.

სოციალური მიმართულებით გამოცდილება
კონსულტანტი უზრუნველყოფს პროექტის სოციალური ზეგავლენის
საკითხების

მართვის

სოციალური/გენდერის
ამისათვის,

შესაბამისობას

და

სახელმწიფოს

უსაფრთხოების

კონსულტანტი,

სხვა

პოლიტიკასთან.

საკითხებთან

ერთად,

განახორციელებს შემდეგს:
● შეაფასებს

საჯარო

ვალდებულებებს
სამართლებრივი

პარტნიორის
სოციალური

კვლევის

შესაძლებლობებს
ზეგავლენის

და

სათანადო

განხორციელების,

ზეგავლენის

მონიტორინგის, შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების
მიმართულებით (მაგალითად, მიწის გამოსყიდვის და განსახლების
გეგმის განხორციელების კუთხით).
● მიწის

გამოსყიდვის

განხორციელების
შესაბამისობა

და

განსახლების

უზრუნველყოფა

საქართველოს

და

სოციალური

გეგმის

სათანადოდ

ზოგადად,

პროექტის

უსაფრთხოების

და

მარეგულირებელი ჩარჩოს პოლიტიკის მიმართულებით.

გამოცდილება გარემოსდაცვითი მდგრადობის მიმართულებით
ექსპერტები
მართვის

დაეხმარებიან
გეგმის

გარემოსდაცვითი

საჯარო

სათანადო

პარტნიორს

განხორციელებაში

კანონმდებლობის

ფარგლებში კონსულტანტი:
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გარემოსდაცვითი

მიხედვით.

შესაბამისი
მხარდაჭერის

● შეაფასებს საჯარო პარტნიორის შესაძლებლობებს შემარბილებელი
ღონისძიებების
შემთხვევაში

განხორციელებისათვის
გასცემს

გაძლიერებისათვის

და

რეკომენდაციას

საჭირო

საჭიროების

შესაძლებლობების

ტრენინგების,

პროგრამების

და

ზომების შესახებ;
● გაუწევს კონსულტაციას მთავრობის მხრიდან გარემოსდაცვითი
მიმართულებით მოთხოვნილი ნებართვების, გადაწყვეტილებების
და თანხმობის მიღების პროცესში;
● შერჩევის დოკუმენტაციაში ჩართავს გარემოსდაცვითი მართვის
გეგმას, მათ შორის, შემარბილებელი ღონისძიებების მოთხოვნებს.

სექტორისთვის სპეციფიკური გამოცდილება
კონსულტანტმა

უნდა

განახორციელოს

ხარჯთაღრიცხვისათვის

პროექტისა

სექტორისათვის

და

დამახასიათებელი

სპეციფიკური ტექნიკური ვალიდაცია, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ
შემდეგს:
● განაახლოს

წინასწარი

ტექნიკური

ტექნიკურ-ეკონომიკური

ანალიზი

პროექტის

კვლევის
ტექნიკური

შესაბამისობის/ვალიდურობის შესახებ, მათ შორის, დააზუსტოს
დაშვებები,

როგორებიცაა,

პოლიტიკის

სახელმძღვანელოები,

მოთხოვნის
სტანდარტები,

დონეები,

მოსახლეობა,

მიმდინარე

პროექტირების

შესაძლებლობები,

დანაკარგები,
და

სამომავლო

კრიტერიუმები

ტოპოგრაფიული

შიდა

და

და
სხვა

გეოგრაფიული პირობები;
● შექმნას

წინადადების

ნაწილი/პროექტის

წარსადგენად

შედეგების

მიწვევის

ტექნიკური

სპეციფიკაციების

ტექნიკური

ნაწილი;
● დააზუსტოს ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების რაოდენობები
და

ერთეულები,

დანადგარებისთვის,
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მშენებლობისა

და

ზედამხედველობისათვის და სხვა კომპონენტებისთვის;
● დააზუსტოს და განავითაროს დაგეგმილი საოპერაციო და მოვლაშენახვის ხარჯები პროექტისათვის მისი მთელი სასიცოცხლო
პერიოდისთვის;
● შეისწავლოს და დაითვალოს პროექტიდან გამომდინარე ხარჯები
და სარგებელი და დააზუსტოს პროექტის დიზაინი ფინანსურად
და ეკონომიკურად ყველაზე დაბალ ხარჯზე დაფუძნებით ;
● გაუწიოს

დახმარება

პროექტის

ფინანსურ

მოდელირებაში,

პროექტის ხარჯების (კაპიტალური დანახარჯები, საოპერაციო და
მოვლა-შენახვის ხარჯები), მოთხოვნილი გაუთვალისწინებელი
ხარჯების და სხვა მოთხოვნილი ინფორმაციის წარმოდგენით;
● განახორციელოს ნებისმიერი მხარდაჭერა პროექტის ფინანსური
დახურვის ეტაპის დასრულებამდე.

103

PPP მეთოდურპრაქტიკული
სახელმძღვანელო
ეტაპი 3: კერძო პარტნიორის შერჩევა

შინაარსი
შინაარსი

2

1

4

2

3

4

შესავალი
1.1

ზოგადი ინფორმაცია

4

1.2

სახელმძღვანელოს არსი

6

საკანონმდებლო ჩარჩო
2.1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონი

2.2

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი

პროცესი

9
9
13
27

3.1

პროცესის მიმდინარეობა

27

3.2

რესურსები

28

3.3

პროცესის მართვა

30

შედეგები

36

4.1

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

36

4.2

წინადადების წარსადგენად მიწვევა

42

ეს ქვეთავი აღწერს შერჩევის პროცესს, შეკითხვების წარდგენის პროცესს, შეხვედრების
გამართვის წესს (დიალოგის და ჩართულობის პროცესი), წინადადების წარდგენის ვადას,
წინადადების მოქმედების ვადას, ხელშეკრულების ხელმოწერის წინაპირობებს (და
პროექტის ფინანსური დახურვა, როდესაც ფინანსური დახურვა გათვალისწინებულია

5

კომერციული დახურვის შემდეგ) და ა.შ.

42

4.3

52

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება

შეფასების კრიტერიუმი

57

დანართი I: საინიციატივო შეთავაზება

59

დანართი II: მცირე პროექტები

66

დანართი III: არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრმლობის შესყიდვა

68

დანართი IV: არაკონცესიური ხელშეკრულების ჩარჩო

69

დანართი V: კონცესიის ხელშეკრულების ჩარჩო

101

1 შესავალი
1.1

ზოგადი ინფორმაცია

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი1, სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17
აგვისტოს

N426

შემუშავებისა

დადგენილება

და

საჯარო

განხორციელების

და

წესის

კერძო

თანამშრომლობის

დამტკიცების

შესახებ

პროექტის
(შემდგომში

კანონქვემდებარე აქტი) არეგულირებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებს
და წარმოადგენს ჩარჩოს, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორს შესაძლებლობას აძლევს
ერთობლივი მუშაობით გაუმჯობესდეს საჯარო სერვისების მიწოდება კერძო სექტორის
მხრიდან ინფრასტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული არაძირითადი მომსახურების
შექმნით.

ეს

სახელმძღვანელო,

რომელიც

წარმოადგენს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის დამხმარე
დოკუმენტს, შემუშავებული და მოწონებულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების განხორციელების მიზნით.
საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად2, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ჩარჩო წარმოადგენს პროცედურების, წესებისა და ინსტიტუციური მოწესრიგების
ერთობლიობას, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა მოხდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტების შერჩევა, განხორციელება და მართვა.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის
მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
კრიტერიუმებს:
ა)

გრძელვადიანობა

−

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

მინიმალური ვადა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით,
მაგრამ არანაკლებ 5 წლით;

1
2

2018 წლის 4 მაისი, N2273-II - საქართველოს კანონი საჯარო და კერძო თანამშროლობის შესახებ
ასეთი პრაქტიკა ასახულია PPP სასერტიფიკაციო გზამკვლევში (APMG 2017), ასევე PPP

გზამკვლევი (მსოფლიო ბანკი 2016)

ბ) ღირებულება − 2020 წლის 1 ივლისამდე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 5 000 000 ლარისა, ხოლო 2020 წლის 1
ივლისიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულების მინიმალური
ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით;
გ)

კერძო

პარტნიორის

მიერ

საჯარო

მომსახურების

გაწევა

ან

საჯარო

ინფრასტრუქტურის შექმნა და მოვლა-პატრონობა ან/და ოპერირება და მოვლაპატრონობა;
დ) საჯარო და კერძო პარტნიორებს შორის რისკების განაწილება;
ე) კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სრული ან
ნაწილობრივი დაფინანსება.

კანონქვემდებარე აქტის მე-5 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
მიერ, სააგენტოსთან შეთანხმებით, შემუშავდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
წინამდებარე მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს
საჯარო

და

კერძო

პარტნიორებისათვის

მეთოდური

და

სახელმძღვანელო

მიმართულების მიწოდებას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის წარმატებით
განხორციელების თითოეული ეტაპისათვის და რომელიც შესაბამისობაშია საუკეთესო
სტანდარტებთან და საერთაშორისო გამოცდილებასთან.
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს:
●

უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართული არიან საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განვითარებაში, განხორციელებასა და
მონიტორინგში;

●

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს

წარმომადგენლები,

რომლებიც

ჩართული

არიან

პროექტის

მხარდაჭერასა და შეფასებაში;
●

კერძო სუბიექტები, რომლებიც ჩართული არიან საინიციატივო შეთავაზების
მომზადებაში; და

●

პოტენციური კერძო პარტნიორები, რომლებიც შესაძლოა ჩაერთონ პროექტის
შერჩევის პროცედურებში.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შესაბამისობაშია და ჰარმონიზებულია საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N191 დადგენილებით დამტკიცებულ საინვესტიციო
პროექტების მართვის გზამკვლევთან. მართალია ეს სახელმძღვანელო აწესრიგებს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან დაკავშირებულ საკითხებს, თუმცა,
ის

შესაძლებელია

გამოყენებულ

იქნეს

სხვა

საინვესტიციო

პროექტებთან

დაკავშირებითაც მათი შესყიდვის მეთოდის მიუხედავად, რამდენადაც საინვესტიციო
პროექტების

მართვის

გზამკვლევით

პროექტი

შესაძლებელია

დაკვალიფიცირდეს

როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 თავისა და
კანონქვემდებარე აქტის მე-4 მუხლის მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
●

ეტაპი 1: პროექტის იდენტიფიცირება და ინიციირება;

●

ეტაპი 2: პროექტის მომზადება;

●

ეტაპი 3: კერძო პარტნიორის შერჩევა;

●

ეტაპი 4: პროექტის განხორციელება;

●

ეტაპი 5: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება.

მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო შემუშავებულია თითოეული ეტაპისათვის.

1.2

სახელმძღვანელოს არსი

წინამდებარე სახელმძღვანელო აწესრიგებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროცესის მესამე ეტაპს - კერძო პარტნიორის შერჩევას. სახელმძღვანელო ეფუძნება
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონს და კანონქვემდებარე
ნორმატიულ

აქტს

და

შეეხება

კონცესიის

დროს

პროცედურებს, შერჩევის განსხვავებულ პროცედურებს,

ხელშეკრულების

დადების

გამონაკლისებს პირდაპირი

მოლაპარაკების შემთხვევაში , საინიციატივო შეთავაზების სპეციფიკურ საკითხებს,
მცირე პროექტებისთვის სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურებს და არაკონცესიური
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობისთვის

ჰარმონიზაციის საკითხებს.

ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან

მესამე

ეტაპის

მიზანია

კონცესიონერის

ან

გამჭვირვალობის,

საუკეთესო

კონტრაქტორის)
თავისუფალი

პოტენციური

შერჩევა

კანდიდატის

ყველაზე

კონკურენციის

(შემდგომში

ხელსაყრელი

პრინციპების

პირობებით,
დაცვით

და

დისკრიმინაციის აკრძალვის საფუძველზე. ყველა საჯარო და კერძო, საქართველოსა და
სხვა ქვეყნის სუბიექტის მიმართ თანასწორი მოპყრობა მიზნად ისახავს რეალური
კონკურენციის

შექმნას

და

იმ

წინადადების

შერჩევას,

რომელიც

წარმოადგენს

საუკეთესო პირობებს სხვა მონაწილეებთან შედარებით.
აღნიშნული ფორმით შესყიდვის პრინციპები მხარს უჭერენ ეკონომიკის პოლიტიკის,
ეფექტიანობის, გამჭვირვალობისა და ღიაობის მიზნებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას
საზოგადოებისათვის სერვისის მიწოდება საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.
ეს პრინციპები, ასევე, მნიშვნელოვანია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების
მიმართ საზოგადოების ნდობის მოსაპოვებლად.
წინამდებარე სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს გამოკვეთოს, თუ როგორ უნდა იქნეს
მუდმივად გამოყენებული საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტების შერჩევის ეტაპზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
კონკურენცია

და

სამართლიანობა,

დახურული

შერჩევისა

და

პირდაპირი

მოლაპარაკებების შეზღუდვა, (დაშვება მხოლოდ დასაბუთებულ შემთხვევებში) და
უპირატესობა მიენიჭოს ორ-ეტაპიან მოლაპარაკებას.
გამჭვირვალობა და თანასწორი მოპყრობა სხვა ფუნდამენტურ პრინციპებთან ერთდ
გამოყენებულ უნდა იქნეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სასიცოცხლო
ციკლის

განმავლობაში

და

განსაკუთრებით,

შერჩევის

ეტაპზე.

ეს

პრინციპები

გულისხმობს ღია კონკურენციის შეზღუდვის აკრძალვას, სათანადო კვალიფიკაციის
მქონე

ყველა

მონაწილის

დაშვების

ვალდებულებას

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის პროექტის განსახორციელებლად საჯარო ტენდერის გამოქვეყნებას
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონის შესაბამისად.
წინამდებარე სახელმძღვანელო არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროცესის
მეორე ეტაპის (პროექტის მომზადება) მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელოს
გაგრძელება.

მეორე ეტაპი უნდა დასრულდეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

სააგენტოს და ფინანსთა სამინისტროს მიერ

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის

დადებითი შეფასებით და საბოლოოდ დამტკიცდეს საქართველოს მთავრობის მიერ.
წინამდებარე სახელმძღვანელო წინ უსწრებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროცესის

მეოთხე

ეტაპის

(პროექტის

განხორციელება)

მეთოდურ-პრაქტიკულ

სახელმძღვანელოს, რომელიც შეეხება პროცესს ხელშეკრულების ეფექტური განხორციელებიდან
დაწყებული ხელშეკრულების შეწყვეტის ჩათვლით.
სახელმძღვანელო შეეხება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ყველა პროექტს,
რომელიც აკმაყოფილებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს
კანონის

მე-4

მუხლით

განსხვავდება

კონცესიური

თანამშრომლობისთვის,
გამომდინარეობს

გათვალისწინებულ

ერთი

და

ევროკავშირთან
მხრივ,

კრიტერიუმებს.

არაკონცესიური
ჰარმონიზაციის

ევროკავშირს

და

შერჩევის

საჯარო

და

პროცესის

ევროპის

პროცესი
კერძო

შედეგად,

ატომური

რაც

ენერგიის

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ, საქართველოს შორის
გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების (შემდგომში - ასოცირების შეთანხმება)
146-ე მუხლიდან. ჰარმონიზაციის აღნიშნული პროცესი გულისხმობს, რომ საქართველო
უზრუნველყოფს

მისი

სახელმწიფო

შესყიდვების

შესახებ

კანონმდებლობის

შესაბამისობას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან.
სახელმძღვანელოს დანართებში, წარმოდგენილია სპეციფიკური მიდგომები მცირე
პროექტებისთვის და საინიციატივო შეთავაზებებისთვის.

2 საკანონმდებლო ჩარჩო
2.1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონი

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი კერძო პარტნიორის
შერჩევის ეტაპს არეგულირებს მე-17-20 მუხლებით გათვალისწინებული წესით:3
მუხლი 17. კონცესიონერის შერჩევის წესი და შერჩევის პროცესის სახეები
1. კონცესიონერის შერჩევას ახორციელებს უფლებამოსილი ორგანო შერჩევის პროცესის
საფუძველზე, ამ მუხლისა და ამ კანონის მე-18−მე-20 მუხლების შესაბამისად.
2. კონცესიონერის შესარჩევად გამოცხადებული შერჩევის პროცესი შეიძლება იყოს
საჯარო ან დახურული.
3. საჯარო შერჩევის პროცესი ღიაა შერჩევის პროცესის მონაწილისთვის, რომელიც
აკმაყოფილებს შერჩევის პროცესისთვის დადგენილ მოთხოვნებს.
4. შერჩევის პროცესი საჯაროა, გარდა სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებთან
დაკავშირებული
მნიშვნელობის

შერჩევის

პროცესისა,

ობიექტთან

რომელიც

დაკავშირებით

დახურულია.

ჩასატარებელი

განსაკუთრებული

შერჩევის

პროცესი

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიძლება იყოს საჯარო ან დახურული.
განსაკუთრებული

მნიშვნელობის

ობიექტების

ნუსხას

ამტკიცებს

საქართველოს

მთავრობა.
მუხლი 18. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის დოკუმენტაცია, შერჩევის კრიტერიუმები,
შესარჩევი კომისია
1.

კონცესიონერის

შერჩევის

პროცესის

დოკუმენტაცია

უნდა

შეიცავდეს

დაინტერესებული პირის მიერ შერჩევის პროცესის განაცხადის მოსამზადებლად და

3

კონტრაქტორის

საქართველოს

შერჩევა

კანონის

გათვალისწინებული

უნდა

განხორციელდეს

შესაბამისად.

შერჩევის

საჯარო

პროცედურა

და

შეეხება

სახელმწიფო
კერძო

შესყიდვების

თანამშრომლობის

მხოლოდ

კონცესიას.

შესახებ
კანონით

სახელმწიფო

შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შესყიდვის პროცედურები
შეეხება ყველა არაკონცესიურ ხელშეკრულებას (საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლითა და კანონქვემდებარე აქტის მე-17 მუხლის შესაბამისად).

წარსადგენად საჭირო ინფორმაციას, აგრეთვე კონცესიონერის შერჩევის კრიტერიუმებს,
პროცედურებს და შესაბამის ვადებს.
2. უფლებამოსილ ორგანოს უფლება აქვს, შეიტანოს ცვლილება კონცესიონერის შერჩევის
პროცესის დოკუმენტაციაში, გარდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის საგნისა. ასეთ
შემთხვევაში შერჩევის პროცესის განაცხადისა და დოკუმენტაციის გაცნობის ვადა
გრძელდება შერჩევის პროცესის გამოცხადებიდან შესაბამისი ცვლილების შეტანამდე
გასული ვადით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ცვლილება ტექნიკური
ხასიათისაა, მიზნად ისახავს ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორებას ან დაზუსტებას.
3. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის დოკუმენტაციის მოთხოვნები, მასში ცვლილების
შეტანის და მისი გამოქვეყნების წესი, აგრეთვე შერჩევის პროცესის საკვალიფიკაციო
ეტაპის მოთხოვნებისა და შერჩევის პროცესის ფარგლებში წინადადებების შეფასების
პროცედურა

და

მეთოდოლოგია

განისაზღვრება

საქართველოს

მთავრობის

სამართლებრივი აქტით.
4.

კონცესიონერის

შერჩევის

პროცესის

ფარგლებში

წინადადებების

შეფასების

კრიტერიუმები ისე უნდა განისაზღვროს, რომ კონკურენციის შეზღუდვა არ გამოიწვიოს.
წინადადებების შეფასების კრიტერიუმებად შეიძლება განისაზღვროს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

პროექტის

განხორციელების

ვადა,

განსახორციელებელი

კერძო

დაფინანსების ოდენობა, შესასრულებელი სამუშაოს/გასაწევი მომსახურების ხარისხი
ან/და სხვა კრიტერიუმები, პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ან აღნიშნული
კრიტერიუმების კომბინაცია. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტისთვის
წინადადებების შეფასების კრიტერიუმებსა და წესებს განსაზღვრავს უფლებამოსილი
ორგანო.
5.

უფლებამოსილი

ორგანო

საქართველოს

მთავრობის

სამართლებრივი

აქტის

შესაბამისად ქმნის შესარჩევ კომისიას. შესარჩევი კომისიის წევრებად ინიშნებიან:
უფლებამოსილი ორგანოს ხელმძღვანელი ან/და მისი მოადგილეები, საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსა და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს წარმომადგენლები,
აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სხვა
სახელმწიფო ორგანოთა წარმომადგენლები. შესარჩევ კომისიას თავმჯდომარეობს
უფლებამოსილი ორგანოს ხელმძღვანელი ან მის მიერ განსაზღვრული პირი. შესარჩევ

კომისიაში სათათბირო ხმის უფლებით შეიძლება მიწვეულ იქნენ შესაბამისი დარგის
ექსპერტები და სპეციალისტები.
6. შესარჩევი კომისია აფასებს წარდგენილ განაცხადებს. შესარჩევი კომისიის საქმიანობის
წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით.
7. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის განაცხადების შეფასებისა და ამ კანონის მე-19
მუხლით განსაზღვრული ეტაპების განხორციელების შემდეგ უფლებამოსილი ორგანო
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების შეთანხმებულ/მოლაპარაკებულ
პირობებს წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ამ კანონის მე-10 მუხლის
პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მიზნებისთვის.
8. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის შეფასების შედეგები და საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის
საქართველოს

ხელშეკრულების

ფინანსთა

შეთანხმებული/

სამინისტროს

მოლაპარაკებული

დასკვნასთან

ერთად,

პირობები

განსახილველად

წარედგინება საქართველოს მთავრობას.
მუხლი 19. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის ეტაპები
1. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის ძირითადი ეტაპებია:
ა) შერჩევის პროცესის გამოცხადება;
ბ) შერჩევის პროცესის მონაწილეთა მიერ საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის წარდგენა;
გ) შერჩევის პროცესის მონაწილეთა საკვალიფიკაციო შეფასება;
დ) წინადადებების წარსადგენად მიწვევა;
ე) შერჩევის პროცესის მონაწილეთა მიერ წინადადებების წარდგენა;
ვ) შერჩევის პროცესის ფარგლებში წინადადებების შეფასება;
ზ) მოკლე სიის შერჩევა ან/და გამარჯვებული მონაწილის გამოვლენა;
თ) შერჩევის პროცესის მონაწილეებთან, მოკლე სიით განსაზღვრულ ან გამარჯვებულ
მონაწილესთან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პირობებთან
დაკავშირებით მოლაპარაკებების წარმოება;
ი) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების დადება.
2. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის დოკუმენტაციაში შესაძლებელია განმარტების
ან/და დამატების შეტანა, მათ შორის, შერჩევის პროცესის მონაწილეთა საკვალიფიკაციო
შეფასების

ეტაპზე

გათვალისწინებით.

მათ

მიერ

წარდგენილი

შერჩევის

პროცესის

განაცხადების

3. აკრძალულია კონცესიონერის შერჩევის პროცესის ეტაპზე იმ პირის დაშვება, რომელიც
ნასამართლევია ტერორიზმის დაფინანსებისათვის, თაღლითობისათვის ან/და უკანონო
შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის.
4. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის ეტაპზე პირის დაუშვებლობის დამატებითი
კრიტერიუმები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით.
5. დახურული შერჩევის პროცესი ტარდება შერჩევის პროცესის გამოცხადების ეტაპის
გარეშე. ასეთ შემთხვევაში შერჩევის პროცესის მონაწილეებს შესაბამისი ინფორმაცია
მიეწოდებათ წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. დახურული შერჩევის პროცესის
მიმართ

დამატებითი

მოთხოვნები

განისაზღვრება

საქართველოს

მთავრობის

სამართლებრივი აქტით.
6. შერჩევის პროცესის მონაწილეს არ აქვს ერთი და იმავე შერჩევის პროცესისთვის ერთზე
მეტი განაცხადის ან წინადადების წარდგენის უფლება. შერჩევის პროცესის მონაწილეს
უფლება აქვს, შეცვალოს საკუთარი განაცხადი ან წინადადება შესარჩევი კომისიისთვის
მისი წარდგენის ვადის ამოწურვამდე ნებისმიერ დროს. შერჩევის პროცესის მონაწილეს
ასევე უფლება აქვს, გამარჯვებულის გამოცხადებამდე ნებისმიერ დროს უარი თქვას
შერჩევის პროცესში მონაწილეობაზე. აღნიშნული უარი არ ზღუდავს შესაბამისი
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებებიდან, მათ შორის, საბანკო გარანტიებიდან,
გამომდინარე უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის უფლებებს.
7. სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ
საწარმოს, რომელშიც სახელმწიფო ან/და მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ
ფლობს არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული
ოდენობის წილს/აქციებს, უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს შერჩევის პროცესში.
საქართველოს

მთავრობის

სამართლებრივი

აქტით

განსაზღვრული

ოდენობა

წილის/აქციების 50%-ზე ნაკლები უნდა იყოს.
მუხლი 20. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების დადება
1. კონცესიონერის შერჩევის პროცესში გამარჯვებულად ცხადდება შერჩევის პროცესის
მონაწილე, რომელიც აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს (მათი არსებობის
შემთხვევაში) და რომლის წინადადება, შესარჩევი კომისიისა და საქართველოს
მთავრობის

შეფასებით,

შეიცავს

წინადადებებთან შედარებით.

საუკეთესო

პირობებს

სხვა

მონაწილეთა

2. კონცესიონერის შერჩევის პროცესში გამარჯვებულ მონაწილესთან საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულება იდება შერჩევის პროცესის დოკუმენტაციითა და
საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირობებისა და
პროცედურების შესაბამისად.

2.2

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი

კანონქვემდებარე აქტი კერძო პარტნიორის შერჩევის ეტაპს არეგულირებს 17-25-ე
მუხლებით გათვალისწინებული წესით:
მუხლი 17. შერჩევის პროცესის პრინციპები და შეზღუდვები
1. კონცესიონერის შერჩევა ხორციელდება კანონისა და ამ წესით გათვალისწინებული
პროცედურების

შესაბამისად,

ხოლო

კონტრაქტორის

შერჩევა

ხორციელდება

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
2. ამ წესით გათვალისწინებული შერჩევის პროცედურები ინსტიტუციური საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის შემთხვევაში ვრცელდება აგრეთვე ინსტიტუციური საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის კომპანიის კერძო პარტნიორის შერჩევაზე, მათ შორის,
არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის დროს, თუ აღნიშნული ვერ
განხორციელდება

„სახელმწიფო

შესყიდვების

შესახებ“

საქართველოს

კანონის

შესაბამისად.
3. გარდა კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვებისა, შერჩევის პროცესის ეტაპზე
დაუშვებელია იმ პირის მონაწილეობა, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
მიერ შეყვანილია შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში ან
უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
განხორციელებისას არ შეასრულა მასზე დაკისრებული ვალდებულებები. გარდა ამისა,
დაუშვებელია იმ სუბიექტის მონაწილეობა შერჩევის პროცესში, რომლის დირექტორს,
პარტნიორს, საბოლოო ბენეფიციარს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს შესაძლებელია
ჰქონდეს ინტერესთა კონფლიქტი უფლებამოსილი ორგანოს ხელმძღვანელ პირთან.
ინტერესთა კონფლიქტს ადგილი აქვს, თუ პირებს შორის არსებობს საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის მე-19 მუხლით გათვალისწინებული ურთიერთობები, კანონისა
და ამ წესის თავისებურებების გათვალისწინებით.
4. შერჩევის პროცესი მოიცავს კანონის მე-19 მუხლით გათვალისწინებულ ეტაპებს.

5. სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ
საწარმოს, რომელშიც სახელმწიფო ან/და მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ
ფლობს 30 პროცენტს ან ნაკლებ წილებს, შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს შერჩევის
პროცესში, როგორც კერძო პარტნიორმა.
6. სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
საწარმო(ებ)ის წილობრივი მონაწილეობა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კომპანიის
კერძო პარტნიორში არ უნდა აღემატებოდეს წილების 30%-ს კუმულატიურად და ამასთან
ასეთი

მონაწილეობა

შესაბამისობაში

უნდა

იყოს

სახელმწიფოს

წილობრივი

მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს საინვესტიციო სტრატეგიასა (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) და რისკის პროფილთან და მისი საპროგნოზო უკუგება კაპიტალსა და
ვალზე შესადარისია კერძო ინვესტორისა და მსესხებლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან
მსგავსი პროექტებისა თუ ინსტრუმენტებისთვის.
7. სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
საწარმო(ები), რომელიც/რომლებიც მონაწილეობს/მონაწილეობენ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის კომპანიაში უნდა განიხილებოდეს/განიხილებოდნენ, როგორც კერძო
პარტნიორ(ებ)ი

და

არ

ჰქონდეს/ჰქონდეთ

უპირატესი

წვდომა ნებისმიერი

სახის

ინფორმაციასთან შერჩევის პროცესის სხვა მონაწილეებთან შედარებით.
8. ხელშეკრულების გაფორმებამდე საქართველოს მთავრობის თანხმობით ან/და
გადაწყვეტილებით,

უფლებამოსილმა

ორგანომ

შესაძლებელია,

ნებისმიერ

დროს

შეწყვიტოს შერჩევის პროცესი, რის შესახებაც ეცნობებათ შერჩევის პროცესის შესაბამის
ეტაპზე მყოფ მონაწილეებს და გამოქვეყნდება იმავე საშუალებით, როგორც გამოცხადდა
შერჩევის პროცესი.
მუხლი 18. შესარჩევი კომისია
1. კანონითა და ამ წესით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების
მიზნით,

კონცესიონერის

პროექტებისა,

შერჩევის

უფლებამოსილი

უფლებამოსილება

წყდება

პროცედურის

ორგანო

შერჩევის

ქმნის
პროცესის

დაწყების

წინ,

შესარჩევ

კომისიას,

მონაწილის

გარდა

მცირე

რომლის

გამარჯვებულად

გამოცხადების შემდეგ ან კონცესიონერის შერჩევის პროცესის შეწყვეტის შესახებ
გადაწყვეტილების გამოქვეყნებით. შესარჩევი კომისიის წევრებად ინიშნებიან კანონის
მე-18 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული პირები.

2.

შესარჩევი

კომისიის

თითოეულ

წევრს

აქვს

ერთი

ხმა.

შესარჩევი

კომისია

გადაწყვეტილებას იღებს ხმის უფლების მქონე ყველა წევრის უმრავლესობით. ხმების
თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში, გადამწყვეტია თავმჯდომარის ხმა. შესარჩევი კომისიის
წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კომისიის გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს, წერილობით
წარადგინოს თავისი მოსაზრება, რომელიც უნდა დაერთოს შესარჩევი კომისიის
გადაწყვეტილებას.
3. სხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან შესარჩევი კომისიის წევრების დასახელების
მიზნით, უფლებამოსილი ორგანო მოთხოვნას წარუდგენს შესაბამის ადმინისტრაციულ
ორგანოს წერილობით, შერჩევის პროცესის დაწყებამდე არანაკლებ 8 კალენდარული
დღით ადრე.
4. შესარჩევი კომისიის წევრები ხელმოწერით ადასტურებენ ინტერესთა კონფლიქტის
არარსებობას შერჩევის პროცესის მიმდინარეობის თითოეულ ეტაპზე.
5. შესარჩევი კომისიის სხდომების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ
სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრები.
6. შერჩევის პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე, საჭიროების შემთხვევაში, შესარჩევმა კომისიამ
შესაძლებელია

უზრუნველყოს

შესაბამისი

დამოუკიდებელი

კონსულტანტების

ჩართულობა.
7. შესარჩევი კომისიის ფუნქციებია:
ა) უფლებამოსილ ორგანოსთან შერჩევის პროცესის დოკუმენტაციის შედგენისა და
ყველაზე

მისაღები

პრეტენდენტის

შესაფერისობისა

და

შერჩევის

კრიტერიუმის

განსაზღვრის პროცესში თანამშრომლობა;
ბ) ამ წესის შესაბამისად, განაცხადის დამტკიცება კონცესიონერის შერჩევის პროცესის
განზრახულობის შესახებ;
გ) ამ წესის შესაბამისად, საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების განსაზღვრა და შერჩევის
პროცესის მონაწილეთა საკვალიფიკაციო შეფასება;
დ) ამ წესის შესაბამისად, შერჩევის პროცესის ფარგლებში წარმოდგენილი წინადადებების
შეფასება და შეფასების შედეგად შერჩევის პროცესის გამარჯვებულის გამოვლენა;
ე) ყველა სხვა საქმიანობის განხორციელება, რაც საჭიროა კონცესიონერის შერჩევის
პროცესის წარმართვისთვის კანონითა და ამ წესით გათვალისწინებული პროცედურების
შესაბამისად.

მუხლი 19. შერჩევის პროცესის გამოცხადება და საკვალიფიკაციო ეტაპი
1. შერჩევის პროცესის გამოცხადების მიზნით, შესარჩევი კომისია ამტკიცებს განაცხადს
კონცესიონერის შერჩევის პროცესის განზრახულობის შესახებ და უფლებამოსილი
ორგანო უზრუნველყოფს მის გამოქვეყნებას.
2. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის განზრახულობის შესახებ განაცხადი უნდა
მოიცავდეს, სულ მცირე, შემდეგ ინფორმაციას:
ა)

უფლებამოსილი

ორგანოს

სახელწოდება,

მისამართი,

ტელეფონის

ნომერი,

ელექტრონული ფოსტა;
ბ) კონცესიის შესახებ:
ბ.ა) ხელშეკრულების სახე და კონცესიის საგანი;
ბ.ბ) კონცესიის განხორციელების სფერო და ადგილი;
ბ.გ) კონცესიის ვადა;
ბ.დ) კონცესიის შეფასებული საპროექტო ღირებულება;
გ) შერჩევის პროცესის შესახებ:
გ.ა) შერჩევის პროცესის გამოცხადების სახე (საჯარო/დახურული);
გ.ბ) განაცხადების მიღების დროის პერიოდი;
გ.გ) დოკუმენტაციის წარსადგენად გამოსაყენებელი მისამართი;
გ.დ) ენა/ენები, რომელზეც დოკუმენტაციაიი უნდა იქნეს წარდგენილი;
გ.ე) განაცხადების მიღების საჯარო გახსნის დრო და ადგილი;
დ) კანდიდატების დისკვალიფიკაციის საფუძვლები, მათ შორის:
დ.ა) უარს იტყვის საკუთარ წინადადებაზე;
დ.ბ) მის მიერ წარმოდგენილი წინადადება არ შეესაბამება შერჩევის დოკუმენტაციის
მოთხოვნილ პირობებს;
დ.გ) არ დააზუსტებს დადგენილ ვადაში, არასრულყოფილად დააზუსტებს ან/და
დაზუსტების შემდგომ არსებითად შეცვლის დოკუმენტაციას;
დ.დ) უარს ამბობს ან სხვაგვარად გამოხატავს უარს ხელშეკრულების დადებაზე;
დ.ე)

ხელშეკრულების

დადების

უფლების

მოპოვების

მიზნით

ჩაიდენს

ფინანსური,

ტექნიკური,

პროფესიული

არაკეთილსინდისიერ ქმედებას;
ე)

ბიზნესის

სამართლებრივი

შესაძლებლობების,
შესაბამისობის

კრიტერიუმებსა

და

და

ინფორმაციას/დოკუმენტებს,

რომელიც მოეთხოვება კანდიდატს აღნიშნული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების
დასადასტურებლად;
ვ) თუ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული,
უფლებამოსილი ორგანოს უფლებას:
ვ.ა) საქართველოს მთავრობის თანხმობით ან/და გადაწყვეტილებით ნებისმიერ დროს
უარი თქვას შერჩევის პროცესზე;
ვ.ბ) არ მოაწეროს ხელი ხელშეკრულებას ამ პროცესის შედეგად, ან განაგრძოს
კანდიდატების შერჩევა, ან გაუგზავნოს კანდიდატებს მოთხოვნა წინადადებების
წარდგენის თაობაზე;
ვ.გ) არ აუნაზღაუროს შერჩევის პროცესში მონაწილე ან სხვა პირს ამ შერჩევის პროცესთან
დაკავშირებით შერჩევის პროცესის გამოცხადებამდე ან მას შემდეგ გაწეული რაიმე სახის
ხარჯი;
ვ.დ) არ აუნაზღაუროს შერჩევის პროცესში გამარჯვებულ პირს ან სხვა პირს შერჩევის
პროცესში გამარჯვებულ პირთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე ან გაფორმების
შემდგომ გაწეული რაიმე სახის ხარჯი.
3. პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, კონცესიონერის შერჩევის პროცესის
განზრახულობის

შესახებ

განაცხადი

შეიძლება

შეიცავდეს

სხვა

დამატებით

ინფორმაციასაც. დახურული შერჩევის პროცესის შესახებ განაცხადი არ ექვემდებარება ამ
მუხლით დადგენილი წესით გამოქვეყნებას.
4. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის განზრახულობის შესახებ განაცხადი ქვეყნდება
შერჩევის პროცესის მონაწილეთა მიერ საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის წარდგენის
ვადის დაწყებამდე არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე.
5. ამ მუხლით გათვალისწინებული განაცხადი უნდა გამოქვეყნდეს უფლებამოსილი
ორგანოს,

სააგენტოსა

და

სახელმწიფო

შესყიდვების

სააგენტოს

ოფიციალურ

ვებგვერდებზე, ხოლო შესაბამისი ელექტრონული სისტემის შექმნის შემდეგ, აღნიშნული
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. უფლებამოსილი ორგანო უფლებამოსილია,
განაცხადის გამოქვეყნება უზრუნველყოს სხვა ალტერნატიული მეთოდების/წყაროების
გამოყენებით.
6. შესარჩევმა კომისიამ შეიძლება დაადგინოს, რომ განაცხადი შერჩევის პროცესის
განზრახულობის შესახებ, საქართველოს სახელმწიფო ენასთან ერთად, გამოქვეყნებულ
იქნეს ერთ-ერთ იმ ენაზე, რომელიც ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო ვაჭრობის

სფეროს პერიოდულ ან სპეციალურ გამოცემებში და რომლებიც ფართოდ არის
გამოცემული საერთაშორისო დონეზე.
7. უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია, შეიტანოს ცვლილებები შერჩევის პროცესის
დოკუმენტაციაში, გარდა კანონით გათვალისწინებული პირობებისა. ამ შემთხვევებში,
შერჩევის პროცესის ვადები უნდა გახანგრძლივდეს შერჩევის პროცესის გამოცხადებიდან
შესაბამისი ცვლილებების შეტანამდე გასული ვადით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ
აღნიშნული ცვლილებები ტექნიკური ხასიათისაა ან მიზნად ისახავს ტექნიკური
ხარვეზის გამოსწორებას ან დაზუსტებებს.
8. უფლებამოსილი ორგანო შესარჩევი კომისიის მეშვეობით უზრუნველყოფს შერჩევის
პროცესში მონაწილეთა გამოვლენას, რომლებიც აკმაყოფილებენ შესარჩევი კომისიის
მიერ დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
9. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განისაზღვრება შესარჩევი კომისიის მიერ, შერჩევის პროცესის გამოცხადებისთვის საჭირო
დოკუმენტაციაში, სააგენტოს ჩართულობით. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა
შეიცავდეს, სულ მცირე, შემდეგ მონაცემებს:
ა) პროექტის განსახორციელებლად საჭირო პროფესიული და ტექნიკური კვალიფიკაცია
და ადამიანური რესურსები, მათ შორის, პროექტირების, მშენებლობის, ოპერირებისა და
მოვლა-პატრონობის სფეროში;
ბ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ფინანსური ასპექტების მართვის უნარი
და პროექტის დაფინანსების მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა;
გ)

პროექტის

განსახორციელებლად

საჭირო

მენეჯერულ

და

ორგანიზაციულ

შესაძლებლობებს, მათ შორის, მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილებას.
10. საჭიროების შემთხვევაში, უფლებამოსილი ორგანო უზრუნველყოფს საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პრიორიტეტულობის განსაზღვრას.
11.

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნები

წინასწარ

უნდა

იყოს

გაცხადებული

ყველა

პოტენციური შერჩევის პროცესში მონაწილე პირისთვის, უნდა უკავშირდებოდეს
ხელშეკრულების საგანს და არ უნდა იძლეოდეს მათი ინტერპრეტირების საშუალებას
კერძო პარტნიორისთვის. ამასთან, საკვალიფიკაციო შეფასების კრიტერიუმები ისე უნდა
განისაზღვროს, რომ ხელი შეუწყოს კონკურენციას და უზრუნველყოს შერჩევის პროცესში
მონაწილე პირების მიერ წარდგენილი ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობა.

12.

შესარჩევი

კომისია

უზრუნველყოფს

შერჩევის

პროცესში

მონაწილეთა

საკვალიფიკაციო შეფასებას, აფასებს შერჩევის პროცესში მონაწილე თითოეულ სუბიექტს
და იღებს გადაწყვეტილებას პირის კვალიფიკაციის ან დისკვალიფიკაციის შესახებ.
ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას შესარჩევი კომისია ხელმძღვანელობს მხოლოდ
საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებით.
13.

შერჩევის

პროცესის

მონაწილის

მიერ

საკვალიფიკაციო

მონაცემების

დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია როგორც საქართველოს
სახელმწიფო, ისე უცხოურ ენებზე, შესარჩევი კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
დოკუმენტაციის
საქართველოს
საქართველოს

უცხოურ

ენაზე

წარდგენის

კანონმდებლობით
სახელმწიფო

შემთხვევაში,

დადგენილი
ენაზე.

წესით

უნდა

დაერთოს

შესრულებული

თარგმანი

საკვალიფიკაციო

მას

დოკუმენტაციასთან

დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის
საქართველოს სახელმწიფო ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტი
მიენიჭება დედანს.
მუხლი 20. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის დოკუმენტაცია
1. შესარჩევი კომისიის მიერ შერჩევის პროცესის დოკუმენტაციის დამტკიცებამდე
უფლებამოსილი

ორგანო

დოკუმენტაციას

აგზავნის

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროში შესაბამისი რეკომენდაციებისთვის.
2. შესარჩევი კომისია უფლებამოსილია, დაადგინოს გონივრული საფასური შერჩევის
პროცესის დოკუმენტაციის მონაწილისათვის გადაცემისათვის.
3. უფლებამოსილი ორგანო უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირისათვის შესარჩევი
პროცესის დოკუმენტაციის გადაცემას (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დოკუმენტაცია
ელექტრონული ფორმით არის განთავსებული საჯაროდ) მოთხოვნიდან, ხოლო, ამ
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად საფასურის დადგენის შემთხვევაში, საფასურის
გადახდიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში.
4. კონცესიონერის შერჩევის პროცესის დოკუმენტაცია შესაძლოა შეიცავდეს:
ა) შერჩევის პროცესში მონაწილეობისთვის წინადადებების წარდგენის ინსტრუქციებს;
ბ) წინადადებების შეფასების წესებსა და კრიტერიუმებს და აღნიშნული კრიტერიუმების
პრიორიტეტულობას;
გ) პროექტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას;

დ) წარმოსადგენი წინადადების უზრუნველყოფის ფორმას;
ე)

საინიციატივო

შეთავაზების

შემთხვევაში,

შერჩევის

პროცესში

გამარჯვებული

მონაწილის მიერ კერძო ინიციატორისთვის ასანაზღაურებელი ხარჯების ოდენობასა და
გადახდის გრაფიკს;
ვ) შესარჩევი კომისიის მიერ მოთხოვნილ ნებისმიერ სხვა დოკუმენტს.
მუხლი 21. წინადადებების წარსადგენად მიწვევა, წინადადების წარდგენა
1.

შესარჩევი

კომისია

უზრუნველყოფს

წინადადების

წარსადგენად

მიწვევის

დოკუმენტაციის დამტკიცებასა და გაგზავნას/ატვირთვას ელექტრონულ სისტემაში
(ასეთის

შექმნის

შემდგომ)

იმ

პრეტენდენტებისათვის,

რომელთაც

წარმატებით

გადალახეს საკვალიფიკაციო ეტაპი. მოწვეულ პრეტენდენტებს შეუძლიათ წარადგინონ
წინადადება/განაცხადი
მოთხოვნების
გამოვლენა

წინადადების

გათვალისწინებით.

ხორციელდება

წარსადგენად

გამარჯვებულის

წარდგენილი

მიწვევით

ან

მოკლე

განსაზღვრული

სიის

წინადადებების/განაცხადების

კანდიდატის
შეფასების

შედეგად.
2. წინადადების წარდგენის ვადა შერჩევის პროცესის მონაწილეს უნდა აძლევდეს
საკმარის დროს შესაბამისი დოკუმენტაციის შესამოწმებლად და წინადადებების
მოსამზადებლად.
3.

წინადადების

წარდგენის

ინდივიდუალური შეხვედრების

ეტაპზე

დასაშვებია

ორგანიზება

როგორც

შერჩევის

ჯგუფური,

პროცესის

ასევე

მონაწილეებთან

შესარჩევი კომისიის მიერ, რაც მითითებული უნდა იყოს წინადადების წარსადგენად
მიწვევის დოკუმენტაციაში.
4. წინადადების წარსადგენად მიწვევის დოკუმენტაციას, სააგენტოსთან შეთანხმებით,
ამტკიცებს

შესარჩევი

კომისია

პროექტის

მომზადების

ეტაპზე

განხილული

და

დამტკიცებული დოკუმენტების გათვალისწინებით და უნდა მოიცავდეს, სულ მცირე,
შემდეგ ინფორმაციას:
ა) წინადადების წარსადგენად საჭირო ზოგადი ხასიათის ინფორმაციას, მათ შორის,
პროექტის სპეციფიკური მახასიათებლების აღწერას, პროექტის აქტივებთან/ქონებასთან
დაკავშირებულ

ინფორმაციას,

წინადადებების

წარდგენის

ასევე

შერჩევის

ინსტრუქციასა

განსაზღვრული ვადების შესახებ ინფორმაციას;

და

პროცესის
პროექტის

მონაწილეთა

მიერ

განხორციელებისთვის

ბ) პროექტის სპეციფიკაციასა და შესრულების მაჩვენებლებს, ნებისმიერი ან ყველა
მომსახურების დონეზე აუცილებელი მინიმალური რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
მოთხოვნებისა და შედეგების მითითებით;
გ) ხელშეკრულების პროექტს.
5.

მონაწილის

მიერ

წარსადგენი

წინადადების/განაცხადის

შინაარსი

მტკიცდება

შესარჩევი კომისიის მიერ და წარმოადგენს წინადადების წარსადგენად მიწვევის
დოკუმენტაციის ნაწილს.
6. მონაწილის მიერ წარდგენილი წინადადება/განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ
ინფორმაციასა და დოკუმენტებს:
ა) შერჩევის პროცესის წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია;
ბ)

პროექტის

სპეციფიკის

გათვალისწინებით,

შესაბამისი

ტექნიკური

წინადადება/განაცხადი, რომელიც მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ყველას ან ნაწილს:
ბ.ა) ტექნიკური გადაწყვეტა წინადადების წარსადგენად მიწვევით განსაზღვრული
საჯარო მომსახურების უზრუნველსაყოფად;
ბ.ბ) შეთავაზებული სამუშაოების აღწერა;
ბ.გ) შეთავაზებულ საოპერაციო გადაწყვეტა;
გ.დ)

მომსახურების,

მოთხოვნილი

შედეგების

უზრუნველსაყოფად

საჭირო

შესაძლებლობების ჩვენება რაოდენობრივ და ხარისხობრივ გამოხატულებაში;
ბ.ე) გარემოსდაცვით სტანდარტებთან დაკავშირებული შესაბამისი საკითხები;
გ)

პროექტის

სპეციფიკის

გათვალისწინებით,

შესაბამისი

ფინანსური

წინადადება/განაცხადი, რომელიც მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ყველას ან ნაწილს:
გ.ა) სამშენებლო და საპროექტო საქმიანობის ღირებულება, წლიური ოპერირებისა და
მოვლა-პატრონობის ხარჯი, კაპიტალური და ოპერირების და მოვლა-პატრონობის ხარჯი;
გ.ბ)

შეთავაზებული

ფინანსური

გადაწყვეტა

შესაბამისი

მომსახურების

უზრუნველსაყოფად;
გ.გ) მომსახურების მიწოდების შედეგად მისაღები სავარაუდო შემოსავლები;
გ.დ)

ტარიფი/მომსახურების

ღირებულება/ფასი/მოსაკრებლი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში;
გ.ე) ფინანსური მხარდაჭერის ოდენობა, თუ ასეთი რამ მოსალოდნელია საჯარო ორგანოს
მიერ;

გ.ვ) განაკვეთი ან მოგების განაწილების გეგმა, რომლის ფარგლებშიც კერძო პარტნიორი
ახორციელებს გადახდებს საჯარო პარტნიორისთვის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის განხორციელების უფლებისთვის;
გ.ზ) შეთანხმების ძირითადი პირობები და ვადები, რომლის საფუძველზეც საჯარო
ორგანომ უნდა მიიღოს ან გადაიხადოს პროდუქციის ღირებულება სრულად ან
ნაწილობრივ;
გ.თ)

პროექტის

ერთიანი

ფინანსური

მაჩვენებლები/შედეგები,

პროგნოზირებული

ფულადი ნაკადები საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების პერიოდში;
დ) პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაბამისი სამართლებრივი/კომერციული
წინადადება/განაცხადი, რომელიც მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ყველას ან ნაწილს:
დ.ა) შერჩევაში მონაწილე სუბიექტის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
დ.ბ) კერძო პარტნიორის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
დ.გ) მთლიანი კონცესიის პროექტის სამართლებრივი სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება
მოიცავდეს სხვადასხვა ხელშეკრულებას სხვადასხვა მხარეებს შორის;
დ.დ) პროექტის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა;
დ.ე) ხელშეკრულების პროექტზე კომენტარები, თუ ნებადართულია წინადადების
წარსადგენად მოწვევის შესახებ დოკუმენტაციის შესაბამისად.
მუხლი 22. წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია
1. შერჩევის პროცესის ფარგლებში წინადადებების წარსადგენად მიწვევის შესახებ
დოკუმენტაცია უნდა ითვალისწინებდეს შერჩევის პროცესის მონაწილეთა მიერ
წინადადებების

წარდგენის

ეტაპზე

წარსადგენი

წინადადების

უზრუნველყოფის

გარანტიის სახეს, ოდენობას, ფორმას, ვადასა და მის ძირითად პირობებს.
2. წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის აღსრულება უფლებამოსილი ორგანოს
მიერ დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ შერჩევის პროცესის მონაწილე:
ა) გაიხმობს ან შეცვლის წინადადებას, წინადადებათა წარდგენისთვის განსაზღვრული
ვადის გასვლის შემდეგ;
ბ) უარს იტყვის უფლებამოსილ ორგანოსთან მოლაპარაკებებზე;
გ) უარს იტყვის, უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, ხელშეკრულების
გაფორმებაზე, მას შემდეგ, რაც მისი წინადადება მოწონებული იქნება დადგენილი წესით;

დ)უარს

იტყვის

ხელშეკრულების

შესრულების

უზრუნველყოფის

გარანტიის

წარდგენაზე, მას შემდეგ რაც მისი წინადადება მოწონებული იქნება დადგენილი წესით,
ან ხელშეკრულების გაფორმებამდე ვერ შეასრულებს ნებისმიერ სხვა პირობას, რომელიც
დადგენილი იყო წინადადების წარდგენის შესახებ მიწვევით;
ე) ვერ დააკმაყოფილებს ნებისმიერ სხვა პირობას, რომელიც გათვალისწინებული იყო
მონაწილის წინადადების წარდგენაზე მიწვევის ან/და გამარჯვებულად გამოვლენის
დოკუმენტში წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის გამოხმობის საფუძვლად.
მუხლი 23. წინადადების შეფასება
1. წინადადებების შეფასების კრიტერიუმებსა და წესებს განსაზღვრავს შესარჩევი
კომისია, პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მათ შორის, წინადადებების შეფასების
კრიტერიუმებად შეიძლება განისაზღვროს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
განხორციელების

ვადა,

განსახორციელებელი

კერძო

დაფინანსების

ოდენობა,

შესასრულებელი სამუშაოს/გასაწევი მომსახურების ხარისხი ან/და სხვა კრიტერიუმები
ან მათი კომბინაცია.
2. ტექნიკური წინადადების შეფასება უნდა მოიცავდეს შემდეგი მონაცემების შეფასებას
(პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში):
ა) ტექნიკური სიმყარე (მდგრადობა);
ბ) გარემოსდაცვით სტანდარტებთან შესაბამისობა;
გ) საოპერაციო მიზანშეწონილობა;
დ)მომსახურების

ხარისხი

და

მისი

შესაბამისობა

პროექტის

მოთხოვნებთან/სპეციფიკაციებთან/შედეგებთან და მათი განგრძობადობისთვის საჭირო
ღონისძიებები;
ე)

ტექნიკური

წინადადების

ურთიერთმიმართება

ფინანსურ

და

სამართლებრივ

წინადადებებთან.
3. ფინანსური წინადადების შეფასება უნდა მოიცავდეს შემდეგი მონაცემების შეფასებას
(პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში):
ა) ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, გათვალისწინებული ანაზღაურება
(ტარიფი/ მომსახურების ღირებულება /ფასი/ მოსაკრებელი);
ბ) უფლებამოსილი ორგანოს ან/და საჯარო პარტნიორის მიერ გადასახდელი თანხები
(არსებობის შემთხვევაში);

გ)

პროექტირებისა

და

მშენებლობის

ხარჯები,

წლიური

ოპერირებისა

და

მოვლა/პატრონობის ხარჯები, კაპიტალური ხარჯები და ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის ხარჯები;
დ) სახელმწიფოსგან მოსალოდნელი ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლები (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში);
ე) მოგების განაწილებასთან დაკავშირებული გადასახდელი, რომლის ფარგლებშიც კერძო
პარტნიორი უზრუნველყოფს სახელმწიფოსთვის გარკვეული საფასურის გადახდას,
პროექტის განხორციელების უფლების მინიჭების სანაცვლოდ;
ვ) დროში დაგეგმვა, თანმიმდევრობა და ხელმისაწვდომობა;
ზ)

ფინანსური

წინადადების ურთიერთმიმართება ტექნიკურ და

სამართლებრივ

წინადადებებთან.
4. სამართლებრივი წინადადების შეფასება უნდა მოიცავდეს შემდეგი მონაცემების
შეფასებას (პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში):
ა)

შერჩევის

პროცესში

მონაწილეების

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმა/სამართლებრივი სტატუსი;
ბ) კერძო პარტნიორის დაგეგმილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
გ) პროექტის შედეგად მიღებული ინფრასტრუქტურის/მომსახურების შესაბამისობა
მოქმედ კანონმდებლობასთან;
დ) ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით გამოთქმული შენიშვნები (თუ ეს
დაშვებულია წინადადებათა წარმოდგენაზე მიწვევის შესახებ დოკუმენტაციით);
ე)

სამართლებრივი

წინადადების

ურთიერთმიმართება

ტექნიკურ

და

ფინანსურ

წინადადებებთან.
5. ამ მუხლის შესაბამისად, შეფასების პროცესის დასრულების შემდეგ, შესარჩევი კომისია
უფლებამოსილ ორგანოს წარუდგენს დეტალურ შეფასების ანგარიშს ამ პუნქტით
გათვალისწინებულ თითოეულ კომპონენტთან მიმართებით და მათი გადაწყვეტილების
დასაბუთებას.
მუხლი 24. მოლაპარაკება და გამარჯვებულად გამოცხადება
1. უფლებამოსილი ორგანო, არაუადრეს 5 დღისა მოიწვევს შერჩევის პროცესის
მონაწილეებს, მოკლე სიით განსაზღვრულ ან გამარჯვებულ შერჩევის პროცესის
მონაწილეს ხელშეკრულების პირობებთან დაკავშირებით მოლაპარაკების გასამართად.

2. მოლაპარაკებები არ შეეხება იმ საკითხებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც
წინადადებათა

წარმოდგენის

ექვემდებარებოდა

თაობაზე

მოლაპარაკებას,

მიწვევის

ასევე

დოკუმენტაციის

წინადადების

თანახმად,

თაობაზე

არ

მიწვევის

დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ძირითად/მთავარ ასპექტებს.
3. შესარჩევი კომისიის მიერ მომზადებული შეფასების ანგარიში და ხელშეკრულების
საბოლოო, შეთანხმებული (მოლაპარაკებული) პირობები უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
უნდა წარედგინოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განსახილველად, კანონით
განსაზღვრული მიზნებისათვის.
4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილ ორგანოს წარუდგენს თავის
დასკვნას ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც უფლებამოსილი
ორგანო

უზრუნველყოფს

აღნიშნული

ხელშეკრულების

პირობების

წარდგენას

საქართველოს მთავრობისთვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნასთან
ერთად.
5. საქართველოს მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ხელშეკრულების პირობების
მოწონებასა და მის გაფორმებაზე, ან უბრუნებს საკითხს უფლებამოსილ ორგანოს
ხელშეკრულების

პროექტში

საქართველოს

ფინანსთა

დამატებითი

ცვლილებების

სამინისტროს

შეტანის,

დასკვნით

მათ

შორის,

გათვალისწინებული

საკითხების/შენიშვნების ასახვის მიზნით.
6. თუ უფლებამოსილი ორგანო მიიჩნევს, რომ შერჩევის პროცესის მონაწილესთან/მოკლე
სიით განსაზღვრულ ან გამარჯვებულ შერჩევის პროცესის მონაწილესთან მოლაპარაკების
შედეგად

შეუძლებელია

ხელშეკრულების

გაფორმება,

იგი

წყვეტს

მასთან

მოლაპარაკებას. უფლებამოსილი ორგანო, ამ შემთხვევაში, მოლაპარაკებაზე მოიწვევს
შემდგომი საუკეთესო შედეგის მქონე მონაწილეს და გამართავს მასთან მოლაპარაკებას
შეთანხმების მიღწევამდე ან უარს იტყვის ყველა დანარჩენ განაცხადზე. უფლებამოსილი
ორგანო არ განაახლებს მოლაპარაკებას იმ მონაწილესთან, რომელთანაც მოლაპარაკების
პროცესი შეწყვიტა ამ მუხლის შესაბამისად. უფლებამოსილი ორგანო უფლებამოსილია,
მოკლე სიით განსაზღვრულ შერჩევის პროცესის მონაწილეებთან მოლაპარაკებები
აწარმოოს

პარალელურ

რეჟიმში.

ასეთ

შემთხვევაში,

უფლებამოსილმა

ორგანომ

წერილობით უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია მოკლე სიით განსაზღვრულ შერჩევის
პროცესში მონაწილეებს.

7. უფლებამოსილი ორგანო უზრუნველყოფს მონაწილის გამარჯვებულად გამოვლენის
შესახებ შეტყობინების გაგზავნას/ატვირთვას ელექტრონულ სისტემაში (ასეთის შექმნის
შემდგომ) გამარჯვებული მონაწილისათვის და განთავსებას საკუთარ და სააგენტოს
ოფიციალურ ვებგვერდებზე. აღნიშნული შეტყობინება მოიცავს კერძო პარტნიორის
დასახელებასა და ხელშეკრულების ძირითად პირობებს.
8. სააგენტო უზრუნველყოფს თითოეულ ხელშეკრულებასთან მიმართებით შერჩევის
პროცესსა

და

გამარჯვებულად

გამოცხადებასთან

დაკავშირებული

ინფორმაციის

შენახვას.
9.

პირდაპირი

მოლაპარაკებების

შემთხვევაში,

საჯარო

ინფორმაცია,

რომელიც

გამოქვეყნდება უფლებამოსილი ორგანოსა და სააგენტოს ვებგვერდზე, სულ მცირე, უნდა
შეიცავდეს ხელშეკრულების პროექტს, ასევე საბოლოო ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას,
დამოუკიდებელ კვლევას/შეფასებას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პროექტის
ძირითადი

ფინანსური

ინდიკატორების

შეჯამებას,

გარდა

საქართველოს

კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით დაცული საიდუმლო ინფორმაციისა.
მუხლი 25. დახურული შერჩევის წესი
1. დახურული შერჩევის პროცესი ტარდება შერჩევის პროცესის გამოცხადების ეტაპის
გარეშე. ასეთ შემთხვევაში, შერჩევის პროცესისთვის იდენტიფიცირებულ პირებს
შესაბამისი ინფორმაცია მიეწოდებათ წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.
2.

უფლებამოსილი

ორგანო

დახურული

შერჩევის

პროცესის

დაწყებამდე

უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოსთან შეთანხმების შემდეგ საქართველოს მთავრობისთვის შესაბამისი
ინფორმაციის წარდგენასა და შერჩევის პროცესის დახურული წესით გამოცხადების
მიზანშეწონილობის

შესახებ

დასაბუთებას,

დახურული

განხორციელებაზე თანხმობის მოპოვების მიზნით;
ბ) შერჩევის პროცესში, სულ მცირე, 3 კანდიდატის მონაწილეობას.

შერჩევის

პროცესის

3 პროცესი
3.1

პროცესის მიმდინარეობა

კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესიმოიცავს შემდეგ აქტივობებს:
1. უფლებამოსილი ორგანო ქმნის შესარჩევ კომისიას;
2. შესარჩევი

კომისია

ამზადებს

შერჩევის

დოკუმენტაციას;

განსაზღვრავს

საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს, ამტკიცებს წინადადების წარსადგენად მიწვევის
დოკუმენტაციას, მათ შორის, ხელშეკრულების პროექტს;
3. უფლებამოსილი ორგანო წინადადების წარსადგენად მიწვევის დოკუმენტაციასა და
ხელშეკრულების პროექტს განსახილველად წარუდგენს ფინანსთა სამინისტროსა და
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს;
4. უფლებამოსილი

ორგანო

აცხადებს

ტენდერს

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნების

მითითებით;
5. შესარჩევი კომისია განიხილავს წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციას და
შეარჩევს დაინტერესებულ კანდიდატებს;
6. შესარჩევი

კომისია

გასცემს

ხელშეკრულების პროექტს

წინადადების

წარმოსადგენად

მიწვევასა

და

მოკლე სიით განსაზღვრულ შერჩევის პროცესში

მონაწილეებისათვის;
7. საჭიროებისამებრ, შესარჩევი კომისია შეხვდება მოკლე სიით განსაზღვრულ შერჩევის
პროცესში მონაწილეებს;
8. შესარჩევი კომისია შეისწავლის მონაწილეთა მიერ წარმოდგენილ წინადადებებს და
შეფასებას წარუდგენს უფლებამოსილ ორგანოს;
9. უფლებამოსილი

ორგანო

შეარჩევს

უპირატეს

მონაწილეს

და

მოიწვევს

ხელშეკრულების პირობებთან დაკავშირებით მოლაპარაკების გასამართად;
10. უფლებამოსილი ორგანო ხელშეკრულების შეთანხმებულ პირობებს განსახილველად
წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს;
11. უფლებამოსილი

ორგანო

ხელშეკრულების

პროექტსსაქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროს დასკვნასთან ერთად დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს
მთავრობას.

12. უფლებამოსილი ორგანო აცნობებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს
ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ შესაბამის რეესტრში ასახვის მიზნით.

3.2

რესურსები

კერძო პარტნიორის შესარჩევად, უფლებამოსილი ორგანო ქმნის შესარჩევ კომისიას.
შესარჩევი კომისიის წევრები არიან უფლებამოსილი ორგანოს ხელმძღვანელი ან/და
მოადგილე(ები), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა
და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ასევე, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს წარმომადგენლები. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა სახელმწიფო
ორგანოთა წარმომადგენლები, პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით. კომისიას

ხელმძღვანელობს უფლებამოსილი ორგანოს ხელმძღვანელი ან მის მიერ განსაზღვრული
პირი. კონსულტაციის მიზნით, კომისიამ შესაძლოა მოიწვიოს შესაბამისი დარგის
ექსპერტები და სპეციალისტები.
შესარჩევი კომისიის ფუნქციებია:
ა) უფლებამოსილ ორგანოსთან შერჩევის პროცესის დოკუმენტაციის შედგენისა და
ყველაზე

მისაღები

პრეტენდენტის

შესაფერისობისა

და

შერჩევის

კრიტერიუმის

განსაზღვრის პროცესში თანამშრომლობა;
ბ) ამ წესის შესაბამისად, განაცხადის დამტკიცება კონცესიონერის შერჩევის პროცესის
განზრახულობის შესახებ;
გ) ამ წესის შესაბამისად, საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების განსაზღვრა და შერჩევის
პროცესის მონაწილეთა საკვალიფიკაციო შეფასება;
დ)

ამ

წესის

შესაბამისად,

შერჩევის

პროცესის

ფარგლებში

წარმოდგენილი

წინადადებების შეფასება და შეფასების შედეგად შერჩევის პროცესის გამარჯვებულის
გამოვლენა;
ე) ყველა სხვა საქმიანობის განხორციელება, რაც საჭიროა კონცესიონერის შერჩევის
პროცესის წარმართვისთვის კანონითა და ამ წესით გათვალისწინებული პროცედურების
შესაბამისად.
შესარჩევი კომისიის პროცედურები რეგულირდება კანონქვემდებარე აქტის მე-18
მუხლით და მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელოში. შესარჩევი კომისიის
მოსამზადებლად

და

ეფექტიანი

ფუნქციონირებისათვის

რეკომენდებულია,

რომ

მომზადდეს შეფასების სახელმძღვანელო და ჩატარდეს ტრენინგები შესარჩევი კომისიის
წევრებისათვის, თუ როგორ უნდა შეაფასონ საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია და
წინადადებები სპეციფიკური პროექტისთვის.
უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია შეისყიდოს საკონსულტაციო მომსახურება კერძო
პარტნიორის შერჩევის ეტაპზე მხარდასაჭერად. საკონსულტაციო სერვისის შესყიდვის
გზამკვლევი მოცემულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროცესის მეორე ეტაპის
(პროექტის მომზადება) მეთოდურ-პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში.

3.3

პროცესის მართვა

შერჩევის

პროცესში

ყურადღება

უნდა

მიენიჭოს

გარკვეულ

სპეციფიკურ

მახასიათებლებს:
1. ბაზრის ჩართულობა;
2. მონაცემთა ცენტრი;
3. ფინანსური დახურვა.
1. ბაზრის ჩართულობა
პროექტის მომზადების ეტაპზე ჩატარებული ბაზრის ანალიზის გარდა, რომელიც იყო
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ნაწილი, შერჩევის ეტაპზე ბაზრის ჩართულობა
მოიცავს შემდეგ ქმედებებს:
(i) შერჩევის პროცესის მონაწილეებთან წინასწარი შეხვედრა;
(ii) დაზუსტებები;
(iii) მოლაპარაკებები.
(i) შერჩევის პროცესის მონაწილეებთან შეხვედრა
შერჩევის პროცესში მიწვევის შემდეგ, მონაწილეებთან შესაძლოა გაიმართოს შეხვედრა,
რა დროსაც უფლებამოსილი ორგანო პოტენციურ მონაწილეებს წარუდგენს პროექტის
შესახებ ძირითად ინფორმაციას. ასევე, მონაწილეებს შესაძლოა მიეცეთ უფლება
მოინახულონ პროექტისთვის განკუთვნილი ტერიტორია. ეს აქტივობები ყურადღებით
უნდა იქნეს მართული შესარჩევი გუნდის მიერ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
გამჭვირვალობა და პროცესის სამართლიანობა.
(ii) დაზუსტებები
შემსყიდველი

ორგანოსთვის

კარგ

პრაქტიკას

წარმოადგენს,

უზრუნველყოს

ხელშეკრულებისა და წინადადების წარსადგენად მიწვევის პირობების დაზუსტების
მოთხოვნის შესაძლებლობა, თუმცა, შემსყიდველი ორგანო იტოვებს დისკრეციას გასცეს
თუ არა პასუხი დასმულ შეკითხვებს. შემსყიდველი ორგანო იმ შემთხვევაში გასცემს
პასუხს, თუკი პასუხი დაეხმარება მონაწილეებს უკეთესი წინადადების წარდგენაში და
არ გადატვირთავს შერჩევის პროცესს.

დაზუსტება თავისი არსით, არ გულისხმობს არსებითი ცვლილების შეტანას მიწვევის
დოკუმენტაციაში

ან

ხელშეკრულების

დაუზუსტებელ

მონაცემებს

პროექტში.

ამოიღებს

ის

მხოლოდ

დოკუმენტაციიდან.

გაურკვეველ

ან

დაზუსტებები

მნიშვნელოვანია, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მონაწილეების მხრიდან მთავრობის
მოთხოვნების სწორი ინტერპრეტაცია.
პასუხები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა პოტენციური მონაწილისათვის და
ჩვეულებრივ წარმოადგენს მიწვევის დოკუმენტაციის ნაწილს (კარგი პრაქტიკის
შესაბამისად). თუმცა, მას არ ენიჭება უპირატესობა ტექსტის ორიგინალთან შედარებით,
თუკი არ ხდება სპეციალური ცვლილებების შეტანა მიწვევის დოკუმენტაციაში.
მონაწილეთა შეკითხვების შედეგად, შესაძლოა ცხადი გახდეს, რომ საჭიროა არსებითი
ცვლილებების შეტანა ხელშეკრულებაში, შესარჩევ მოთხოვნებში ან კრიტერიუმებში.
სათანადო შეფასებისა და სტრუქტურირების/დოკუმენტაციის ჩამოყალიბების პროცესის
წარმართვა გონივრული შეფასებებისა და მომზადების საფუძველზე, საუკეთესო გზაა
ამგვარი რისკების თავიდან ასაცილებლად.
თუმცა, თუკი შესარჩევ კომისიას ექნება ისეთი შემთხვევა, როდესაც პოტენციური
მონაწილე მოითხოვს ცვლილებას რათა პროექტი კომერციულად მისაღები გახდეს,
უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თუ რამდენად არის
აუცილებელი ამგვარი ცვლილება, რათა თავიდან იქნეს არიდებული წინადადებების
წარმოუდგენლობა, ან რამდენად ღირს აღნიშნული რისკის აღება.
თუკი ცვლილების მოთხოვნა გონივრულია და ცვლილება მისაღებია უფლებამოსილი
ორგანოსათვის, ასეთი ცვლილება, როგორც წესი, მოითხოვს წინადადების წარმოდგენის
ვადის გახანგრძლივებას (გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი ცვლილების საჭიროება
გამოვლინდა შერჩევის ადრეულ ეტაპზე). კარგი პრაქტიკის მიხედვით, ვადა უნდა
გახანგრძლივდეს. თუმცა, შესაძლოა საჭირო გახდეს პროცესის შეწყვეტა და შერჩევის
ხელახლა დაწყება. ეს დამოკიდებულია შეფასებაზე (სამართლებრივი კუთხით), თუ
რამდენად არსებითია დაზუსტება ან ცვლილება.

კანონქვემდებარე

აქტის

21-ე

მუხლის

მე-3

პუნქტის

მიხედვით,

შესაძლოა

განხორციელდეს ინდივიდუალური ან ჯგუფური შეხვედრა შესარჩევ კომისიასა და
მონაწილეებს შორის, რაც მითითებული უნდა იყოს მიწვევის დოკუმენტაციაში.
ასეთი შეხვედრების ჩატარება

მოითხოვს დამატებით დროს და რესურსებს და

არსებობს ალბათობა, რომ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს ზოგიერთი
მონაწილისათვის და არა ყველა მონაწილისთვის, რაც

არასამართლიანია. კარგი

პრაქტიკის შესაბამისად, არსებობს აღნიშნული რისკების

დაზღვევის რამდენიმე

საშუალება.
●

შეხვედრის ჩატარების წესები ყველა მონაწილეს წინასწარ ეცნობება.

●

თუკი შეხვედრა მიწვევის დოკუმენტაციის გამოცემამდე შედგება,

პროექტის

შესახებ ინფორმაციის ყველა მონაწილეს წინასწარ მიეწოდება და შეხვედრის
დროს არ გაიცემა დამატებითი ინფორმაცია.
●

უფლებამოსილი ორგანო წინასწარ ამზადებს ოქმის ტექსტს, რათა უზრუნველყოს
ყველა შეხვედრაზე დასმულ ერთი და იგივე კითხვაზე ერთი და იგივე პასუხის
გაცემა.

●

უფლებამოსილი

ორგანოდან

სულ

მცირე

ორი

წარმომადგენელი

ესწრება

თითოეულ შეხვედრას (დასაშვებია ორზე მეტი პირის დასწრება არასწორი
ინფორმაციის მიწოდების რისკის მაქსიმალურად შესამცირებლად).
●

პროცესი კარგად დოკუმენტირებულია დამსწრეთა შესახებ ჩანაწერებისა და
შეხვედრის ოქმით.

●

ზოგიერთ პროექტში, კითხვები და პასუხები წარედგინება ყველა მონაწილეს
წინასწარ

განსაზღვრული

ფორმით,

ინდივიდუალური

მონაწილის

შესახებ

სპეციფიკური ინფორმაციის მიწოდების გარეშე.
●

ზოგიერთ პროექტში, ინიშნება დამოუკიდებელი პირი, რომელიც დაესწრება
შეხვედრებს

და

დაადასტურებს,

რომ

არცერთ

მონაწილეს

არ

მიენიჭა

არასამართლიანი უპირატესობა სხვა მონაწილეებთან შედარებით.
იმ შემთხვევაშიც, თუ მონაწილეებთან შეხვედრები გაიმართება ინდივიდუალურად,
ხშირად სასარგებლოა საერთო შეხვედრის ან პრეზენტაციის ჩატარება, რომელსაც ყველა

მონაწილე დაესწრება. ეს წარმოადგენს კარგ საშუალებას, რათა მთავრობამ გააჟღეროს
პროექტთან დაკავშირებული ძირითადი გზავნილები.
(iii) მოლაპარაკებები
უპირატესი მონაწილის შერჩევის შემდეგ, ის მოწვეული იქნება ხელშეკრულების
გასაფორმებლად,

რომელსაც

მიეცემა

შეზღუდული

შესაძლებლობა,

შეცვალოს

ხელშეკრულების პირობები გარკვეული დროის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც ასეთი ცვლილებები მკაფიოდ არ იყო მოცემული წინადადებაში და გავლენას არ
მოახდენს პროექტის დასრულებაზე, შესაბამისად, ეს არის არა მოლაპარაკებების,
არამედ, ხელშეკრულების პირობების ფორმალური დასრულების ეტაპი, რათა აისახოს
მონაწილის და მისი წინადადების სპეციფიკური პირობები ხელშეკრულებაში.
ერთი კონკრეტული პრობლემა, რომელსაც ხვდება უფლებამოსილი ორგანო არის,
საფრთხე, რომ შერჩეულ მონაწილესთან მოლაპარაკების დროს განხორციელდეს
მთავრობის ან მომხმარებლების საზიანო ცვლილებების მოთხოვნა, რაც შეიძლება
უკავშირდებოდეს წინადადებაში მოცემულ ფასს ან რისკის განაწილებას. წინადადების
ძირითადი პირობების ცვლილება დაუშვებელია, რამდენადაც მან შესაძლოა გამოიწვიოს
იმ

დაშვებების

წინადადებების

შეცვლა,
შეფასება

რომლის
და

საფუძველზეც

ქულების

მინიჭება.

განხორციელდა
შესაბამისად,

წარდგენილი
ამ

ეტაპზე

მოლაპარაკებები არ უნდა იყოს დაკავშირებული იმ პირობებთან, რომელიც წინადადების
წარსადგენად მიწვევის მიხედვით არ იყო მოლაპარაკებადი. კომერციული პირობების
შესახებ მოლაპარაკების ხელახლა დაწყება უნდა იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული,
რამდენადაც შერჩეული მონაწილეების კრედიტორები რისკების განაწილების დროს
ზრუნავენ საკუთარ კომფორტზე იმ ეტაპზე, როდესაც მიმდინარეობს კონკურენცია
მონაწილეებს შორის. უფლებამოსილი ორგანოს კონსულტანტებმა შეიძლება შეიტანონ
საკუთარი წვლილი ამ პროცესში რჩევის მიცემით, თუ რამდენად რეალისტურია
მონაწილის წინადადება და რა დონის ფინანსური ვალდებულებები არის შესაფერისი ამ
ეტაპზე. შედეგად, საბოლოო მოლაპარაკებები შეზღუდული უნდა იყოს შერჩევის
დოკუმენტაციის საბოლოო დეტალების დაფიქსირებით და შერჩეული მონაწილის
კრედიტორების გონივრული მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის.
2. მონაცემთა ცენტრი

შერჩევის დოკუმენტაციის გარდა, მონაწილეებს შესაძლოა მიეწოდოს დიდი მოცულობის
ინფორმაცია

(თუნდაც

ინფორმაცია,

რომელიც

არ

არის

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული). ამ ინფორმაციის დიდი ნაწილის (განსაკუთრებით ინფორმაცია,
რომელიც მიიჩნევა კონფიდენციალურად ან არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი)
მიწოდება ხორციელდება მონაცემთა ცენტრის მეშვეობით. ეს შესაძლოა იყოს ფიზიკური
ოთახი (ოთახი, სადაც შესვლა შეზღუდულია და შეუძლია მხოლოდ უფლებამოსილ
მონაწილეს, სადაც ხელმისაწვდომია დოკუმენტაციის ნაბეჭდი ვერსია) ან უფრო
ხშირად, უფრო ეფექტიანი გზით - ელექტრონულად (დაცული ვებ-გვერდი, სადაც
მონაწილეს შეუძლია დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსიების დათვალიერება). უნდა
არსებობდეს ინფორმაციაზე წვდომის და გაცნობის მკაფიო პროტოკოლი (მათ შორის,
გაუმჟღავნებლობის შეთანხმება (NDA) და მონაწილეებს უნდა მოეთხოვოთ მასზე
დათანხება.
მონაცემთა ცენტრის და პროტოკოლის შექმნა მოითხოვს დროს და შესაბამისად,
შერჩევამდე წინასწარ უნდა იყოს მომზადებული, რათა თავიდან იყოს არიდებული
პროცესის დროში გადავადება. როდესაც შესაძლებელია, უმჯობესია აღნიშნული
ინფორმაცია მონაწილეებისთვის ცნობილი იყოს შერჩევის დაწყებამდე, რაც მათ მისცემს
დამატებით დროს სამართლებრივი კვლევისთვის (Due dilligence).
3. ფინანსური დახურვა
ფინანსური

დახურვა

არის

ეტაპი,

როდესაც

ყველა

საპროექტო

დოკუმენტაცია

ხელმოწერილია, პროექტის დაფინანსების ყველა წინაპირობა შესრულებულია და
პროექტისთვის საჭირო დაფინანსება ხელმისაწვდომია. ეს, როგორც წესი, იწვევს
კომერციულ

დახურვას,

როდესაც

უფლებამოსილი

ორგანო

ათანხმებს

კერძო

პარტნიორთან ყველა კომერციულ პირობას, თუმცა საპროექტო კომპანიის ფორმალური
ჩამოყალიბება ან ფინანსების მოწესრიგება ხორციელდება ხელშეკრულების ძალაში
შესვლამდე.
პროცესის

დასრულების/მოლაპარაკების

სირთულე

მდგომარეობს

იმაში,

რომ

ხელშეკრულების ხელმოწერის მიუხედავად, მისი ძალაში შესვლა დამოკიდებულია
პროექტის დაფინანსებაზე, რომელიც მოითხოვს ბანკებისა და საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების

და

ჩვეულებრივ,

მოგვიანებით,

საკრედიტო

სააგენტოებისა

და

სადაზღვევო კომპანიების ჩართულობას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მოლაპარაკებების
ხელახლა დაწყება, მათ შორის, ხელშეკრულების პირობებზე, რათა შესაძლებელი იყოს
ფინანსური დახურვის მიღწევა, რომლის გარეშეც პროექტი ვერ განხორციელდება, სულ
მცირე, საჯარო და კერძო თანამშღომლობის გზით. ცხადია, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს,
რომ საჭირო არ იყოს ამგვარი ხელახალი მოლაპარაკებების წარმოება, რადგან ამან
შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს შერჩევის პროცესის გამჭვირვალობაზე.

4 შედეგები
4.1

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს დოკუმენტი წარედგინება პოტენციურ მონაწილეებს, რომ
წარმოადგინონ

წინადადებები.

განცხადების

გამოქვეყნება

შერჩევის

პროცესის

ფორმალური დასაწყისია.
საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის წარსადგენად მიწვევის მიზანია:
● კვალიფიციური მონაწილეების შეზღუდული რაოდენობის შერჩევა, რომელთაც
აქვს ტექნიკური, ფინანსური და სხვა საჭირო გამოცდილება და პასუხისმგებლობა,
რომ მოამზადონ წინადადება და განახორციელონ პროექტი;
● შერჩევის პროცესში მონაწილეობისთვის მკაფიო წესების ჩამოყალიბება;
● პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება;
● შერჩევის პროცესში სავარაუდო მონაწილეებისათვის მითითებების მიცემა;
● მონაწილეებისგან ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც შეიძლება გადამოწმდეს და
შეფასდეს.
აღნიშნული პროცესი უზრუნველყოფს წარმატებული მონაწილის მხრიდან პროექტის
განხორციელების

კვალიფიკაციას,

ასევე,

პროექტის

ეფექტიანად

და

დროულად

განხორციელების შესაძლებლობას.
საკვალიფიკაციო პროცესის მიზანია მონაწილე კომპანიის ან კომპანიების ჯგუფისათვის
მინიმალური მოთხოვნების დაწესება. საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების ჩამოყალიბება
შეამცირებს პროექტის ჩავარდნის რისკს შესაძლებლობების ნაკლებობის გამო. თუმცა,
თუკი

კრიტერიუმები

ძალიან

მკაცრია,

ეს

გამოიწვევს

კონკურენციის

ძალიან

შეზღუდვას.
რაც უფრო მაღალია მოთხოვნები, ნაკლებია კონკურენცია. თუმცა, მხოლოდ მეტი
კონკურენტი (მეტი წინასწარ კვალიფიციური მონაწილე) არ გულისხმობს უკეთეს
კონკურენციას.

ამასთან,

ძალიან

დაბალი

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნები

მაღალკვალიფიციურ მონაწილეებს უჩენს მოლოდინს, რომ მათ გამარჯვების დაბალი

შანსი აქვთ. ყველა პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
ინდივიდუალურად შედგენა ბალანსის ჩამოსაყალიბებლად და გათვალისწინებული
უნდა იყოს პროექტის სპეციფიკური საჭიროებები.
დოკუმენტი, როგორც წესი, მოიცავს შემდეგს:
1. პროექტის ძირითადი დეტალების აღწერა, მათ შორის:
ა.

პროექტის

არსისა

და

მიზნის

აღწერა,

მომსახურების

მიწოდების

მასშტაბების გათვალისწინებით;
ბ. ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო უნარები, გამოცდილება და ცოდნა;
გ. დაგეგმილი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სახე და დაფინანსების
მექანიზმი;
დ. გადახდის მექანიზმები (მაგ. მომხმარებლების მიერ გადახდა, მთავრობის
მიერ გადახდა, სხვა წყაროები, ან მათი კომბინაცია);
ე. პროექტის ვადები და წინასწარი გეგმა-გრაფიკი;
ვ. ხელშეკრულების პროექტი შესაძლოა იყოს მისი ნაწილი, მაგალითად,
დანართის სახით.
2. შერჩევის პროცესის და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დეტალები, მათ შორის:
ა. მოკლე სიაში მყოფი მონაწილეების შეფასების და შერჩევის საკვალიფიკაციო
კრიტერიუმები;
ბ. წინასწარი შეხვედრის დეტალები და კითხვის დასმის თუ დაზუსტების
მოთხოვნის შესაძლებლობები;
გ. წარდგენის და შეფასების პროცედურები;
დ. შერჩევის სავარაუდო გრაფიკი;
ე.

სპეციფიკური

სამართლებრივი

მოთხოვნები

ან

შეზღუდვები,

რაც

დაკავშირებულია პროექტთან ან კვალიფიკაციაზე მოწვევასთან;
ვ.

სხვა

ზოგადი

კონფლიქტთან

მითითებები

დაკავშირებული

მონაწილეებისათვის
წესები,

(მაგ.

კონსორციუმის

ჩამოყალიბების

შეზღუდვები ან შეუსაბამობები წინადადების წარდგენის ეტაპზე).
3. განაცხადის ფორმები (დანართის სახით).

ინტერესთა

საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები

კლასიფიცირდება სამი ძირითადი კატეგორიის

მიხედვით:
1. ადმინისტრაციული/სამართლებრივი;
2. ფინანსური/ეკონომიკური;
3. ტექნიკური.
ბოლო ორი კრიტერიუმი გათვალისწინებულია შეფასებისთვის და მოკლე სიის
ჩამოყალიბებისთვის, ხოლო ადმინისტრაციული და სამართლებრივი კრიტერიუმები
ექვემდებარება დააკმაყოფილა/ვერ დააკმაყოფილა მოთხოვნას.
1. ადმინისტრაციული/სამართლებრივი
სამართლებრივი კვალიფიკაცია შეეხება სამართლებრივ პირობებს, რომელიც უნდა
დააკმაყოფილოს მონაწილემ წინადადების წარდგენისას ადგილობრივი/ბაზრის ან
ქვეყნის საერთო რეგულაციების შესაბამისად.
შესაბამისად,

სამართლებრივი

რეგულაციებს,

კვალიფიკაცია

განსაკუთრებით,

მის

შეეხება

სამართლებრივ

მონაწილის
ფორმას.

ფორმალურ
მოთხოვნილი

დოკუმენტაცია, როგორც წესი მოიცავს შემდეგს:
● შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით მტკიცებულებას მონაწილის
არსებობის და კარგი სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ (მონაწილეთა
კონსორციუმის ჩათვლით).
● კონსორციუმის
ზოგიერთი

შეთანხმება

ქვეყნის

მონაწილეებმა

და

თითოეული

კანონმდებლობა

ჩამოაყალიბონ

და

სპეციალური

მონაწილის

ვალდებულებები.

პროცედურები
მიზნობრივი

მოითხოვს,
კომპანია

რომ

შერჩევის

პროცესის ამ ეტაპზე. ეს ზოგადად მიიჩნევა ცუდ პრაქტიკად, რამდენადაც ის
ზედმეტად ძვირია და მოითხოვს დამატებით დროს მონაწილეებისთვის.
● მონაწილის სახელით მოქმედი პირის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტი.
● უცხო ქვეყანაში მოქმედი კომპანიის შემთხვევაში, რეგისტრაციის ან ლიცენზიის
მტკიცებულება,

რომელიც

გაცემულია

საქმიანობა მოითხოვს ასეთ ლიცენზიას.

სათანადო

ორგანოს

მიერ,

როდესაც

● საგადასახადო და შრომითი საკითხები, რომელთა შეფასება განხორციელდება
თითოეული

მონაწილისთვის,

იმის

შესამოწმებლად,

რომ

მონაწილეს

შესრულებული აქვს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები, ისევე როგორც
შრომითი კანონმდებლობის მოთხოვნები. მტკიცებულებები წარდგენილ უნდა
იქნეს წინადადების წარდგენის თარიღისთვის.
ზოგადი პრაქტიკით, ერთი მონაწილისთვის აკრძალულია ერთზე მეტ კონსორციუმში
მონაწილეობა (ან მისი შვილობილი თუ მშობელი კომპანიისთვის სხვა კონსორციუმში
მონაწილეობა). ასევე ზოგადი პრაქტიკის მიხედვით, კომპანიებს ეკრძალებათ შერჩევაში
მონაწილეობა თუ მათ აქვთ ინტერესების კვეთა (მაგალითად, კომპანია, რომელიც
მოქმედებს, როგორც კონსულტანტი ან მრჩეველი უფლებამოსილი ორგანოსთვის იმავე
შერჩევის პროცესში).
2. ფინანსური/ეკონომიკური
ფინანსური ან ეკონომიკური კრიტერიუმები მიზნად ისახავს, რომ გარანტირებული იყოს
მონაწილე კომპანიის ან კომპანიების ჯგუფის (კონსორციუმი) ჯანსაღი ფინანსური
მდგომარეობა. კრიტერიუმი წარმოადგენს მტკიცებულებას, რომ ისინი შეძლებენ
პროექტის ფინანსური საჭიროებების შესრულებას, რომ მათ გააჩნიათ ფინანსები
რომელიც საკმარისია კაპიტალის მოთხოვნების შესასრულებლად, ისევე როგორც
შესაძლებლობა, რომ მოიზიდონ მესამე პირისგან სახსრები გრძელვადიანი სესხის სახით.
ტიპიური

მაჩვენებლები

მოიცავს

ფინანსურ

კოეფიციენტებს,

როგორებიცაა:

ვალდებულებების საკუთარ კაპიტალთან თანაფარდობის(ლევერიჯი) კოეფიციენტი,
ლიკვიდურობის კოეფიციენტი, პროექტის სპეციფიკური კოეფიციენტი, როგორიცაა:
საკუთარი კაპიტალის შეფარდება პროექტის კაპიტალურ ხარჯებთან (Capex), ასევე სხვა
მაჩვენებლები: საშუალო შემოსავლები ბოლო სამი წლის განმავლობაში, მოგების დონე
ბოლო სამ წელიწადში (ან მტკიცებულება, რომ გააჩნდა მოგება) და ა.შ.
აღნიშნული

ინდიკატორები/სამიზნე

მოგება/ზარალის

ანგარიშგების

მაჩვენებლები

საფუძველზე

გასული

გამოითვლება

ბალანსის

წლის/წლების

მიხედვით (როგორც წესი, გასული წლების რაოდენობა არ აღემატება სამს).

და

მონაცემების

ფინანსური

ინფორმაციის

წარდგენისთვის

წარმოადგენს კარგ პრაქტიკას.

სპეციალური

ინფორმაცია,

ფორმების

არსებობა

რომლის საფუძველზეც გამოითვლება

ფინანსური კოეფიციენტები, უნდა იყოს ნათლად ახსნილი და განმარტებული.
ზოგიერთი დამატებითი მითითება და პრინციპი მოიცავს:
● ფინანსური

შესაძლებლობები

შეიძლება

იოლად

პროექტების განხორციელების გამოცდილების

იქნეს

აღრეული

მსგავსი

კრიტერიუმში, რაც წარმოაჩენს

მონაწილის შესაძლებლობას აწარმოოს მოლაპარაკება და მოიზიდოს სათანადო
ოდენობის

სახსრები

შესაძლებლობა

პროექტის

ფასდება

კრიტერიუმით,

დაფინანსებისთვის.

ეს

გამოცდილების/ტექნიკური

კონკრეტული
შესაძლებლობის

რომელიც არის ფინანსური ან ეკონომიკური კრიტერიუმისგან

დამოუკიდებელი კრიტერიუმი.
● ნებისმიერი კრიტერიუმი უნდა იყოს მაქსიმალურად ობიექტური. საკვალიფიკაციო
მონაცემების შეფასებისას გარკვეული დონის კრიტიკული განსჯა გარდაუვალია,
თუმცა,

ფინანსური

კრიტერიუმებით

შეფასების

დროს,

შესაბამისი

ღირებულებების სათანადო კალკულაცია და თითოეული ინდიკატორის მიხედვით
ნათლად წარმოდგენა და განმარტება არსებითია.
● შესაძლებელია

ბანკის

მხარდაჭერის

წერილის

ან

„კომფორტის

წერილის“

წარმოდგენის მოთხოვნა, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის ან კონსორციუმის
მხრიდან სახსრების მოზიდვის შესაძლებლობების წარმოჩენას. ზოგადად, ეს
მიიჩნევა

კარგ

პრაქტიკად.

გადახდისუნარიანობისა

და

თუმცა,

ფინანსური

ამგვარი
მდგრადობის

დოკუმენტის

ძალა

დასადასტურებლად

საკმაოდ შეზღუდულია და არ უნდა ჩაანაცვლოს მონაწილის შესაძლებლობების
აქტიური ანალიზი.
3. ტექნიკური
ტექნიკური

საკვალიფიკაციო

კრიტერიუმი

სურვილს, კერძო პარტნიორი

განიხილოს

აყალიბებს

უფლებამოსილი

ორგანოს

გრძელვადიან პარტნიორად, რომელიც

შეასრულებს კერძო პარტნიორის მიერ შესასრულებელ ყველა ფუნქციას.
ტექნიკური შესაძლებლობები ან გამოცდილება უნდა დადასტურდეს რამდენიმე
მიმართულებით:

● სამშენებლო

გამოცდილება:

კანდიდატს

(ინდივიდუალური

მონაწილე

ან

კონსორციუმი) მოეთხოვება მტკიცებულების წარმოდგენა მსგავსი პროექტის
აშენების წარსული ან მიმდინარე წარმატებული გამოცდილების შესახებ (რომელიც,
განხორციელებულია

იმავე

სექტორში

და

გააჩნია

პროექტის

მსგავსი

მახასიათებლები ზომისა და კომპლექსურობის თვალსაზრისით).
● ოპერირება და მოვლა-შენახვა: კანდიდატმა (ინდივიდუალური მონაწილე ან
კონსორციუმი) უნდა წარმოადგინოს მტკიცებულება მსგავსი ინფრასტრუქტურის
ოპერირების და მოვლა-შენახვის წარსული ან მიმდინარე გამოცდილების შესახებ
იმავე სექტორში და მსგავსი მახასიათებლებით, ზომის და კომპლექსურობის
თვალსაზრისით, ან მომხმარებელთა მოცულობით.
● საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მართვა, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ინვესტიციები და ფინანსური დახურვა: მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი
პროექტის განვითარების წარმატებული გამოცდილება, მათ შორის, ფინანსური
დახურვის

წარმატებით

მიღწევის

ან/და

საოპერაციო

ეტაპის

წარმატებით

განვითრების გამოცდილება.
ზოგადად, ინვესტორს ან მომავალი სპეციალური მიზნობრივი კომპანიის (Special
Purpose Vehicle (SPV)) მესაკუთრეს არ მოეთხოვება, რომ იყოს კონტრაქტორი ან
ჰქონდეს მშენებლობის, ოპერირების, ან მოვლა-შენახვის გამოცდილება. შედეგად,
ზოგჯერ საკმარისია, რომ მოხდეს კონსორციუმში მონაწილე მესამე სუბიექტის
გამოცდილებაზე

დაყრდნობა.

სხვა

სიტყვებით,

დასახელებული

კონტრაქტორი,

რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მშენებლობაში, საოპერაციო საქმიანობასა ან მოვლაშენახვაში, რომელსაც მოეთხოვება შესაბამისი საკვალიფიკაციო გამოცდილება, არ არის
აუცილებელი, რომ იყოს საპროექტო კომპანიის მეწილე. თუმცა, აუცილებელია,
წარმოდგენილ იქნეს მტკიცებულება, რომ დასახელებული კონტრაქტორი იღებს
პროექტის განხორციელების ვალდებულებას კაპიტალის მომავალ მფლობელთან ერთად.

4.2

წინადადების წარსადგენად მიწვევა

ეს ქვეთავი აღწერს შერჩევის პროცესს, შეკითხვების წარდგენის პროცესს, შეხვედრების
გამართვის წესს (დიალოგის და ჩართულობის პროცესი), წინადადების წარდგენის
ვადას, წინადადების მოქმედების ვადას, ხელშეკრულების ხელმოწერის წინაპირობებს
(და

პროექტის

ფინანსური

დახურვა,

როდესაც

ფინანსური

დახურვა

გათვალისწინებულია კომერციული დახურვის შემდეგ) და ა.შ.

ტიპიური წინადადების წარსადგენად მიწვევა მოიცავს შემდეგს:
1. ზოგადი ინფორმაცია მონაწილეებისათვის
ა. პროექტის განმარტებითი ბარათი.
ბ. გარე ფაქტორების ჩარჩო.
გ. პროექტის ჩარჩო.
დ. პროექტის აქტივები.
ე. შერჩევის ჩარჩო და ვადები.
ვ. ინსტრუქცია მონაწილეებს.
ზ. მესამე მხარეებთან დაკავშირებული მოთხოვნები.
თ. მონაცემთა ოთახი.
ი. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) მონაცემები.
კ. მონაწილის სამართლებრივი კვლევა (Due Dilligence).
ლ. ხარისხის მართვის სისტემა.
მ. მნიშვნელოვანი განსაზღვრებები.
2. არსებითი მინიმალური მოთხოვნები
3. სერვისის სპეციფიკაციები
ა. გამოხატული შედეგების სახით.
ბ. სპეციფიკური შედეგები, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული
სერვისთან.
გ. დამატებითი სპეციფიკაციები.
დ. აქტივის მდგომარეობის სპეციფიკაციები.
4. სტანდარტული სპეციფიკაციები
5. გადახდის მექანიზმები და სანქციების რეჟიმი

6. სამართლებრივი

მოთხოვნები

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების პროექტი
ის არეგულირებს შემდეგ საკითხებს:
1. შერჩევის მოთხოვნები (რა დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარდგენილი და როგორ);
2. შეფასება (წესები, შეფასების მეთოდები და შერჩევა) და
3. სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები მთავრობის დასაცავად (მაგალითად, გაუქმების ან
მოლაპარაკების უფლება).
1. შერჩევის მოთხოვნები

წარდგენის ვადები
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კომპლექსურობის

გამო,

არსებითია,

რომ

მონაწილეებს მიეცეთ საჭირო დრო სამართლებრივი კვლევის და პროექტის თუ
ხელშეკრულების ანალიზის/შეფასებისთვის. ასევე, საჭიროა დრო მაღალი ხარისხის და
სათანადო

წინადადების

მომზადებისათვის.

კარგი

პრაქტიკა

გულისხმობს,

რომ

მინიმალური პერიოდი იყოს 30-60 დღე.
პრაქტიკაში, სულ მცირე 90 დღეა გათვალისწინებული ღია შერჩევის პროცედურისთვის,
თუმცა, შესაძლოა ეს დროც კი არ იყოს საკმარისი კომპლექსური პროექტებისთვის კარგი
წინადადების მოსამზადებლად (სადაც შესაძლებელია ვადა

განისაზღვროს 120

დღემდე).

მოქმედების ვადა
კარგი

პრაქტიკა

მოითხოვს,

რომ

წინადადებების

მოქმედების

ვადა

(რაც

სავალდებულოდ შესასრულებელია პრეტენდენტისთვის) განისაზღვროს კონკრეტული
ვადით (რა ვადაშიც ძალაშია წინადადება), რაც მონაწილეს იცავს შეფასების და
ხელშეკრულების

დადების პერიოდის

გაჭიანურებისგან. ამ პერიოდის შემდეგ

(მაგალითად, 180 დღე), წინადადება აღარ არის მბოჭავი მონაწილისთვის. თუკი
უფლებამოსილ ორგანოს არ აქვს დადებული ხელშეკრულება, მაგრამ გრძელდება
შერჩევის

პროცესი,

მონაწილეებს

მოეთხოვებათ,

რომ

დაადასტურონ

საკუთარი

წინადადებები ან საკუთარი გადაწყვეტილებით ჩამოშორდნენ პროცესს, რაც არ იწვევს
საბანკო გარანტიის გამოთხოვას (იხ. ქვემოთ).

წინადადების დოკუმენტაცია
დოკუმენტების

წარდგენა,

როგორც

წესი,

ხდება

სხვადასხვა

კონვერტით:

სამართლებრივი/ადმინისტრაციული ნაწილი, ტექნიკური წინადადება და

ფინანსური

წინადადება.
სამართლებრივი/ადმინისტრაციული

დოკუმენტაცია

არის

საკვალიფიკაციო

ეტაპის

მსგავსი (ან მათი დადასტურება), მაგრამ ზოგიერთი დამატებითი დოკუმენტაცია ან
მტკიცებულება არის მოთხოვნილი, მათ შორის:
● წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია
● დაზღვევის პოლისი - კარგი პრაქტიკაა დაზღვევის პოლისის ხელმისაწვდომობის
დადასტურება, მაგრამ არ არის აუცილებელი მათი წარდგენა ხელშეკრულების
გაფორმებამდე.
● მომავალი სპეციალური მიზნობრივი საწარმოს (SPV) წესდების წარდგენა (არ არის
სტანდარტული ან კარგი პრაქტიკა ასეთი კომპანიის ჩამოყალიბების მოთხოვნა
ხელშეკრულების დადებამდე ).
სამართლებრივი/ადმინისტრაციული საკითხების დამატებით, ზოგიერთი პროცედურა
(მაგალითად,
წინადადების

ეტაპობრივი

შეფასების

დოკუმენტაციის

კრიტერიუმებთან

(მხოლოდ

მიდგომაზე

მიხედვით,

ქულების

რაც

მინიჭების

დაფუძნებული)

განსხვავდება

დაკავშირებულია
დროს)

და

ობიექტურ

დოკუმენტების

კრიტერიუმებთან კავშირთან (როგორც წესი, ტექნიკური წინადადება).
მოთხოვნილი

წინადადების

დოკუმენტაცია

უნდა

შეესაბამებოდეს

წინადადების

წარსადგენად მიწვევის შეფასების კრიტერიუმებს. მათი მომზადების და წარდგენის
წესები ნათელი უნდა იყოს, რათა შესაძლებელი იყოს სათანადო შეფასება.
ინფორმაციის მნიშვნელოვანმა დანაკლისმა ან შეუსაბამობამ შესაძლოა გამოიწვიოს
შემოთავაზების დისკვალიფიკაცია.

კარგი პრაქტიკაა, თუკი მიწვევის დოკუმენტაცია მოიცავს სხვადასხვა მტკიცებულების
ფორმას

ზოგიერთი

განაცხადისთვის

(მაგალითად,

კაპიტალის

ინვესტიციის

ვალდებულება) ან წარსადგენი გარანტიები.

წინადადების უზრუნველყოფა/წინადადების ბონდი ან გარანტია
წინადადების წარსადგენად მიწვევის შესახებ დოკუმენტაცია უნდა ითვალისწინებდეს
შერჩევის პროცესის მონაწილეთა მიერ წინადადებების წარდგენის ეტაპზე წარსადგენი
წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის სახეს, ოდენობას, ფორმას, ვადასა და მის
ძირითად პირობებს, რათა დაცული იყოს უფლებამოსილი ორგანო რისკისგან, რომ
წარმატებულმა მონაწილემ უარი განაცხადოს ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ეს
გარანტია, ცნობილია როგორც წინადადების ბონდი მაშინაც კი, როდესაც გარანტირების
კონკრეტული ინსტრუმენტი არ არის ბონდი. წინადადების ბონდი არის წინადადების
წარდგენის დროს ერთგვარი ვალდებულება, რომლის მიხედვით ხელშეკრულების
დადების და შემდეგ მონაწილის მხრიდან ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში,
გამოთხოვილ იქნება შესაბამისი ბონდი. ყველაზე ტიპიური შემთხვევაა საბანკო
გარანტია (ზოგჯერ, აკრედიტივის ფორმით) ან სადაზღვევო პოლისის ბონდი, ორივე
მათგანი უნდა იყოს გამოუთხოვადი, უპირობო და განხორციელებადი პირველივე
მოთხოვნაზე. მიწვევა ნათლად უნდა აღწერდეს რომელი ინსტრუმენტი გამოიყენება
გარანტიის დროს. კარგი პრაქტიკაა, რომ წარმოდგენილი იყოს მიწვევის დოკუმენტაციის
ნაწილად გარანტიის ნიმუში.
ყველაზე გავრცელებულია შემთხვევა, როდესაც ბონდის მოცულობა არის პროექტის
ღირებულების 1%, რომელიც განისაზღვრება უფლებამოსილი ორგანოს წინასწარ
განსაზღვრული კაპიტალური დანახარჯის მიხედვით.

ფინანსური მოდელი და ფინანსური გეგმა
რეკომენდებულია, რომ ფინანსური მოდელი და გეგმა იყოს შერჩევის მოთხოვნა. საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის კომპანიის ფინანსური მდგრადობა არის ის, რაზეც
მთავრობა უნდა წუხდეს და ფინანსური მოდელი არის ხელშეკრულების მართვისთვის
საჭირო

მექანიზმი,

მათ

შორის,

სხვადასხვა

გამოთვლების

საწარმოებლად

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში (ხელშეკრულების ცვლილებები და

მოლაპარაკების შედეგად კომპენსაციები და რისკების დადგომასთან დაკავშირებული
დავები).
კარგი პრაქტიკაა, დოკუმენტაციის დანართის სახით არსებობდეს ფინანსური მოდელის
მომზადების ინსტრუქცია ან ნიმუში, რათა თითოეული მონაწილის მიერ ფინანსური
მოდელის

სტანდარტიზებული

ფორმით

ინსტრუქცია შეიძლება მოიცავდეს,

წარდგენის

პრაქტიკა

ჩამოყალიბდეს.

მაგალითად, მაკროეკონომიკური პარამეტრების

(ინფლაცია და სხვა) თუ კოეფიციენტების ან კალკულაციების განმარტებებს.
დამატებით, ყველა პროექტის ფარგლებში უნდა იქნეს მოთხოვნილი ფინანსური
პაკეტის შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც ადგენს მონაწილე. უმეტეს შემთხვევებში, არ
იქნება

შესაძლებელი

სპექტრის

არსებობდეს

მომზადების

შესახებ.

მოთხოვნა

ფინანსური

მოთხოვნილი

საჭიროებების

ინფორმაცია

ეხება

სრული

ფინანსურ

სტრუქტურას და სესხების ოდენობას (მათ შორის, პოტენციურად განსხვავებული
ინსტრუმენტები და ტრანშები), შეთანხმებულ ან მოლაპარაკების პროცესში არსებულ
ფინანსურ პირობებს, გამსესხებლების მხრიდან წერილებს, რომლებიც გამოხატავს
პროექტის მიმართ მათ ვალდებულებას და შემოთავაზებულ პირობებს ან შეთანხმებებს
და ა.შ.
2. შეფასების წესები

შეფასების კრიტერიუმები
შეფასების კრიტერიუმებთან მიმართებით არსებობს ორი ტიპის პროცედურა:
● მხოლოდ ფასზე დაფუძნებული პროცედურა (ყველაზე დაბალი ფასით შერჩევა),
სადაც ტექნიკური ფაქტორები ფასდება

„აკმაყოფილებს/არ აკმაყოფილებს“

პრინციპზე დაყრდნობით.
● პროცედურა, სადაც ფასი კომბინირებულია ხარისხობრივ ფაქტორებთან, რაც
დაკავშირებულია

ტექნიკური

წინადადების

ხარისხთან

(მშენებლობის

და

პროექტირების მიდგომა, ოპერირების და მოვლა-შენახვის მიდგომა). ეს შეიძლება
იყოს, ხარისხზე და ფასზე დაფუძნებული შერჩევა (Quality and Cost Based Selection QCBS)

ან

ეკონომიკურად

Advantageous Tender - MEAT).

ყველაზე

უპირატესი

შერჩვა

(Most

Economically

ყველა

შემთხვევაში,

ობიექტურობა

და

გამჭვირვალობა

უნდა

იყოს

მთავარი

მამოძრავებელი შეფასების მეთოდის სტრუქტურის განსაზღვრისა და ჩამოყალიბების
დროს, თუნდაც „აკმაყოფილებს/არ აკმაყოფილებს“ გარემოების დროს, რამდენადაც
კრიტერიუმები არის გამარჯვებულის გამოვლენისა და ხელშეკრულების ხელმოსაწერად
მიწვევის საფუძველი.

მხოლოდ ფასზე დაფუძნებული შეფასება
როდესაც შერჩევა დაფუძნებულია მხოლოდ ფასზე (მაგალითად, მონაწილის მიერ
მოთხოვნილი ყველაზე დაბალი ხელმისაწვდომობის

ანაზღაურება, ყველაზე დაბალი

საგრანტო დაფინანსება იმ ტიპის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის დროს, როდესაც
საბოლოო მომხმარებლებისგან
არის კომერციული

მიიღება ანაზღაურება და რომელიც ცალკე აღებული არ

თვალსაზრისით მისაღები, მონაწილის მიერ შემოთავაზებული

ყველაზე მაღალი კონცესიის საფასური), ტექნიკური კრიტერიუმი დაფუძნებული იქნება
პრინციპზე

-

აკმაყოფილებს/არ

აკმაყოფილებს.

ეს

ნიშნავს,

რომ

მხოლოდ

ის

მონაწილეები შეფასდებიან ფასის მიხედვით, რომლებიც აკმაყოფილებენ მინიმალურ
ტექნიკურ კრიტერიუმებს, შესაბამისად, ტექნიკურად კვალიფიციურ წინადადებებს
შორის, მხოლოდ ფასი იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი.
მეტისმეტად არაკვალიფიციური წინადადებების თავიდან არიდების მიზნით, შესაძლოა
გათვალისწინებულ იქნეს არამხოლოდ ზოგადი ტექნიკური კრიტერიუმების (რომლებიც
ფასდება აკმაყოფილებს/არ აკმაყოფილებს პრინციპზე დაყრდნობით)
არამედ, ძირითადი ტექნიკური/ხარისხობრივი კრიტერიუმების

ჩამოყალიბება,

სპეციფიკური ქვე-

კრიტერიუმებისთვის შედარებით მაღალი მინიმალური ქულის დაწესება. მაგალითად,
საშუალო მინიმალური ქულა შესაძლოა იყოს 10-დან 6, მაგრამ მოთხოვნილი იყოს
ტექნიკური წინადადების რომელიმე ძირითად ელემენტზე 7 ან 8 ქულის მიღება.
ფასი შესაძლოა გამოიხატებოდეს ერთზე მეტ ფაქტორში, გარდა ხელშეკრულების
ძირითადი საფასურისა, რაც არის მონაწილის მიერ მოთხოვნილი გადასახდელი
საფასური (ან საფასური, რომელიც უნდა გადაიხადოს მონაწილემ მაღალი ბრუნვის
მქონე მომხმარებლის მიერ გადასახადელ საფასურზე დაფუძნებულ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობაში). წინადადების წარმოსადგენად მიწვევა შესაძლოა მოითხოვდეს
მონაწილის მხრიდან წინადადების წარდგენას სხვადასხვა რაოდენობრივი ასპექტის

მიხედვით

(მაგალითდ,

შემოსავლის

გარკვეული

პროცენტის

განაწილება

მთავრობისათვის საბაზისო შემოსავლის ზემოთ და ა.შ.).
ზოგიერთ შემთხვევაში, დამატებითი რაოდენობრივი ფაქტორები შეიძლება ფასის გარდა
დაკავშირებული

იყოს

სხვა

ფაქტორებთან.

ეს

შესაძლოა

იყოს

„ციფრობრივი

კრიტერიუმები“ ან „კრიტერიუმები, რომლებიც ფასდება ციფრობრივი ფორმულით“,
მაგრამ შეეხება ძირითადად ხარჯს ან გაზომვად ეფექტიანობას და არა ხარისხს.
მაგალითად, მონაწილეს შესაძლოა მოეთხოვოს მშენებლობის პირობების შემოთავაზება.
თითოეულ ასეთ შემთხვევაში, ტექნიკური შეფასების „აკმაყოფილებს/არ აკმაყოფილებს“
პრინციპზე

დაფუძნებით

და

მრავალი

რაოდენობრივი

ფაქტორით,

თითოეულ

ციფრობრივ კრიტერიუმს უნდა გააჩნდეს სპეციფიკური წონა, რომელიც მოცემული
იქნება

მიწვევის

დოკუმენტში,

ისევე

როგორც,

შეფასების

ფორმულა.

ასევე,

გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ ზოგიერთი შეფასების ფაქტორი შესაძლოა
ზედმეტი იყოს (მაგალითად, შეფასება დაბალი ხელმისაწვდომობის ანაზღაურების
მიხედვით და იმავდროულად შეფასება მშენებლობის მოკლე პერიოდის მიხედვით არის
გადაჭარბებული ფაქტორი, რადგან ეს უკანასკნელი ისედაც ბუნებრივი ფაქტორია, რომ
მონაწილემ გაითვალისწინოს მოკლე სამშენებლო პერიოდი).
მთავრობის

გადახდებზე

შემთხვევაში,

არსებობს

დაფუძნებული
სხვადასხვა

საჯარო

ფორმა,

და

რომლის

კერძო

თანამშრომლობის

მიხედვითაც

მოითხოვება

მონაწილის მიერ ფასის წარდგენა. ყველაზე გავრცელებული ალტერნატივაა ერთი ფასის
დასახელება (მაგალითად, ფასიანი გზის საფასური პირველ წელს, ხელმისაწვდომობის
ანაზღაურების მოცულობა პირველ წელს, საგზაო პროექტის დროს მაქსიმალური
ფასიანი

გზის

საფასური).

მონაწილემ

უნდა

წარმოადგინოს

(ან

დაითვალოს)

შემოსავლის ან ანაზღაურების წმინდა მიმდინარე ღირებულება.
ზოგადად, მთავრობის გადახდებზე დაფუძნებულ პროექტებში, სადაც მონაწილემ უნდა
დაასახელოს ფასი ერთი და იმავე პრინციპით და ხელშეკრულების მოქმედების
განმავლობაში ინდექსაციით, უფრო მართებულია ერთი ფასის წარდგენა მონაწილის
მიერ, ვიდრე წმინდა მიმდინარე ღირებულების კალკულაციაზე დაყრდნობა. თუკი
მონაწილეებს შეუძლიათ განსხვავებული პრინციპით ან ინდექსაციის განსხვავებული

ფაქტორით ფასის დასახელება, მაშინ შედარების მიზნებისთვის წმინდა მიმდინარე
ღირებულების კალკულაცია საჭიროა.

ფასი და ხარისხი
სხვა განსხვავებული შეფასების მიდგომა (სავარაუდოდ, უფრო გავრცელებული, ვიდრე
მხოლოდ ფასზე დაფუძნებული შერჩევა) გულისხმობს შერჩევას - ფასისა და ხარისხის
გათვალისწინებით. ზოგჯერ ეს მიდგომა განიხილება, როგორც „ხარისხობრივ შეფასებაზე
დაფუძნებული კრიტერიუმი“ მაშინ, როდესაც მხოლოდ ფასზე დაფუძნებული მიდგომა
განიხილება, როგორც „ხარისხობრივ შეფასებას დაუქვემდებარებელი კრიტერიუმი“ ან
ციფრობრივი ფორმულით შეფასებული.
როდესაც ტექნიკური და ეკონომიკური კრიტერიუმები ერთობლივად განიხილება,
თითოეული კრიტერიუმისათვის ხორციელდება ქულების განაწილება პროექტის ტიპის
მიხედვით (ტექნიკური/ხარისხი და ეკონომიკური ფაქტორები). მაგალითად, პროექტი,
რომელიც ძალიან ინოვაციურია, შემოთავაზებული მიდგომა, საშუალებები და მეთოდები
უფრო არსებითი იქნება, ვიდრე ტრადიციული ტიპის პროექტებში.
შეფასების მიდგომა, რომელიც

ფასს ან სხვა ობიექტურ/ციფრობრივ

კრიტერიუმებს

მნიშვნელოვნად მაღალ შეწონილ ქულას ანიჭებს, უფრო ფართოდ გავრცელებულია.
ზოგადად,

გარდა

ქულების

განაწილებისა

„ფასსა“

და

„ტექნიკურ/ხარისხობრივ“

კრიტერიუმებს შორის, თითოეულ კრიტერიუმს უნდა ჰქონდეს თავისი შეწონილი
მნიშვნელობა, რომელიც შეესაბამება სხვადასხვა მიზნის მნიშვნელობას და მონაწილეებს
მიეწოდებათ ინფორმაცია პროექტის პრიორიტეტების შესახებ. თუმცა, ზოგიერთ
პროექტში შესაძლოა იყოს კრიტერიუმების მეორე დონეც (ქვე-კრიტერიუმი) და
ზოგიერთ

შემთხვევაში,

აღნიშნული

ქვე-კრიტერიუმებისთვის

არ

ხორციელდება

შეწონილი ქულების განსაზღვრა. როდესაც ამგვარი შეწონვა არ ხდება, სულ მცირე
წარმოდგენილი უნდა იყოს „ფაქტორების ჩამონათვალი“, რომლის მიხედვითაც მოხდება
შეფასება და ქულების მინიჭება შესაბამისი კრიტერიუმის ან ქვე-კრიტერიუმისთვის.

მინიმალური ქულები/მინიმალური ხარისხი

წინადადების წარსადგენად მიწვევა ნათლად უნდა აღწერდეს როგორ მოხდება იმ
წინადადებების უარყოფა ან დისკვალიფიკაცია, რომლებიც არ შეესაბამება მიწვევის
დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და არ პასუხობენ ხარისხობრივ/ტექნიკურ
მოთხოვნებს. გარდა ამისა, უნდა მოხდეს მინიმალური ქულის დაწესება მინიმალური
ხარისხობრივი მოთხოვნისათვის, ანუ, ქულა, რომლის ქვემოთაც მონაწილე ვერ
აკმაყოფილებს

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნას,

მაგალითად,

საშუალო

მინიმალური

ტექნიკური ქულა ყველა კრიტერიუმის მიხედვით შესაძლოა იყოს 7, ან რომელიმე
სპეციფიკური ქვე-კრიტერიუმისთვის დაწესდეს განსხვავებული მინიმალური ქულა.
სხვა ტექნიკური და ხარისხობრივი კრიტერიუმები და ქვე-კრიტერიუმები
უმნიშვნელოვანესია

ტექნიკური

ან/და

ხარისხობრივი

კრიტერიუმების

ნათლად

ჩამოყალიბება. კარგი პრაქტიკაა, რომ თითოეულ კრიტერიუმს მიენიჭოს კონკრეტული
წონა

მთლიან

შეფასებაში,

ან

განისაზღვროს

ქულების

შესაძლო

მაქსიმალური

რაოდენობა მთლიანი შეფასებიდან, რომელიც გათვალისწინებული იქნება ტექნიკური
შეფასებისათვის. ზოგიერთი პროექტისთვის, წარმოდგენილია კრიტერიუმების მეორე
დონე ან ქვე-კრიტერიუმები.
კარგი პრაქტიკაა და მისაღებია, თუკი თითოეული კრიტერიუმისათვის მიწვევის
დოკუმენტაცია აკეთებს განსაზღვრებას ან განმარტებას გამჭვირვალობის მიზნებისთვის
- ასევე, მთავარი ფაქტორის განმარტებას, როდესაც ხორციელდება შესაბამისი ქვეკრიტერიუმის შეფასება. თუმცა, შეფასების/ქულების მინიჭების დაყოფა ძალიან ბევრ
ფაქტორად შესაძლოა სახიფათო იყოს, რადგან ის ძალიან გადაჭარბებული ან ზედემტი
იქნება.
ტიპიური ხარისხობრივი ან/და ტექნიკური კრიტერიუმები მოიცავს:
● სამშენებლო საკითხებს, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს შემოთავაზებული
საპროექტი

წინადადების

ხარისხს

და

სანდოობას (ჩვეულებრივ,

წინასწარი

პროექტის სახით), სამშენებლო პერიოდის სანდოობა, ხარისხის უზრუნველყოფის
შემოთავაზებული მეთოდოლოგია და ა.შ.
● საოპერაციო

საკითხები,

პროცედურების

და

რომელიც

შეიძლება

სახელმძღვანელოს

გულისხმობდეს

ხარისხს,

ნაკისრ

საოპერაციო

ვალდებულებებს,

სერვისის და ოპერირების ხარისხის მართვის სისტემებს ან გეგმებს და ა.შ.

● მოვლა-შენახვის საკითხები, რომელიც შესაძლოა გულისხმობდეს მოვლა-შენახვის
გეგმების და პროგრამების ხარისხს და სანდოობას, ძირითადი პროგრამების
განახლებას და ა.შ.
● შეფასების კრიტერიუმი გარემოსდაცვითი შესაბამისობის და გარემოსდაცვითი
მდგრადობის კუთხით (მაგალითად, ლანდშაფტის ფაქტორი).
● ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების გეგმების შეფასების კრიტერიუმი.
● სხვა ხარისხობრივი კრიტერიუმები, რომელიც დაკავშირებულია უმცირესობებთან
და მოწყვლად ჯგუფებთან (როგორც წესი, დადგენილია როგორც მინიმალური
კრიტერიუმი,

მაგალითად,

პროექტის

ფარგლებში

უმცირესობებისათვის

გათვალისწინებული სამუშაო ადგილები), დაფინანსების სანდოობა და ა.შ.
კრიტერიუმების და ქვე-კრიტერიუმების ჩამონათვალი არ უნდა იყოს ძალიან დიდი, რაც
გამოიწვევს შეფასების პროცესის არასაჭირო კომპლექსურობას და მონაწილეებისთვის
გაართულებს მთავრობის ძირითად მიზნებზე ფოკუსირებას.
ფინანსური პაკეტი ზოგჯერ ექვემდებარება შეფასებას სანდოობის კუთხით, როგორიცაა
კაპიტალის

ინვესტორის

ხელმისაწვდომობის

მხრიდან

სანდოობის

გამოჩენილი

დონე,

ვალდებულებები,

პროექტის

ფინანსური

ფინანსური
სტრუქტურის

მდგრადობის ხარისხი. ეტაპობრივი შეფასების პროცედურების დროს, შესაძლოა,
გართულდეს ფინანსური პაკეტის შეფასება ფინანსური სტრუქტურის სანდოობისა და
მდგრადობის შესახებ ინფორმაციის გარეშე, რაც შემფასებელს საშუალებას მისცემდა
წინასწარ

იცოდეს შემოთავაზებული ფასი. მკაცრი ინსტრუქცია უნდა მიეცეს

მონაწილეებს,

რომ

ფინანსური

პაკეტის

დოკუმენტაციით

არ

უნდა

ხდებოდეს

შემოთავაზებული ფასის გაჟღერება.
რამდენადაც საჯარო და კერძო თანამშრომლობა ფოკუსირებულია შედეგზე და
სპეციფიკაციები

უფრო

მეტად დაფუძნებულია

შედეგებზე,

ვიდრე

პროცესებზე,

ტექნიკური მოთხოვნები არ უნდა იყოს ძალიან შეზღუდული. წარმოდგენილი უნდა
იყოს წინასწარი პროექტი ან ფუნქციური პროექტი, მაგრამ სერვისის მოთხოვნები
ფოკუსირებული უნდა იყოს შედეგზე/სერვისის ხარისხზე ძირითადი მიზნობრივი
ინდიკატორების (KPI) მიღწევაზე და არა ჩართულობის ან აქტივობების მოცულობაზე.

შედეგად, ტექნიკური წინადადების შეფასება უნდა დაეფუძნოს არა ჩართულობის
მაჩვენებელს (მაგალითად, დასაქმებულთა ან პროფესიონალთა რაოდენობა, რომლებიც
განავითარებენ გარკვეულ ფუნქიებს), არამედ, უნდა შემოწმდეს, რომ მონაწილის
შემოთავაზება

აკმაყოფილებს

მინიმალურ

მოთხოვნებს.

ასევე

უნდა

შეფასდეს

(გონივრული დასაბუთებით), რომ მონაწილის შემოთავაზება გამოიწვევს კონკრეტულ
ხარისხს ან შედეგის სანდოობას.

4.3

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება

კარგად ჩამოყალიბებული ხელშეკრულება არის ნათელი, ყოვლისმომცველი და გასაგები
ხელშეკრულების მხარეებისთვის. იმის გამო, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობა
არის გრძელვადიანი, რისკიანი და კომპლექსური, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულება არის არასრული, რაც გულისხმობს, რომ შეუძლებელია ყველაფრის
სრულად დაკონკრეტება მსოფლიოში მიმდინარე და მოსალოდნელი მოვლენების
გათვალისწინებით.
ხელშეკრულება

ეს

უნდა

ნიშნავს,
იყოს

რომ

საჯარო

სათანადოდ

და

მოქნილი,

კერძო
რათა

თანამშრომლობის

შესაძლებელი

იყოს

გარემოებების ცვლილება რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ვიდრე მოხდეს ხელახალი
მოლაპარაკება ან ხელშეკრულების შეწყვეტა.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ჩამოყალიბების მიზანია შექმნას
სიცხადე, სადაც შესაძლებელია და მოქნილობა, როდესაც საჭიროა - შესაბამისად,
შეინარჩუნოს სიცხადე და შეზღუდოს გაურკვევლობები ორივე მხარისთვის. ეს, როგორც
წესი, ხორციელდება პროცედურების ნათლად ჩამოყალიბებით და ცვლილებების
შეზღუდვით.
ხელშეკრულების ძირითადი პირობების შესახებ მითითებას აკეთებს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის შესახებ კანონის 21-ე მუხლი.
მუხლი 21. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ძირითადი პირობები
1. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს ძირითად
პირობებს, მათ შორის:
ა) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების საგანს, შესასრულებელი
სამუშაოს მოცულობასა და მახასიათებლებს, საჯარო ინფრასტრუქტურასთან ან/და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ფარგლებში

გასაწევ

მომსახურებასთან

დაკავშირებულ სხვა საკითხებს;
ბ)

მხარეთა

შორის

საჯარო

ინფრასტრუქტურაზე

ან/და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა ქონებაზე ქონებრივი
უფლებების განაწილებისა და გადაცემის წესს (მისი არსებობის შემთხვევაში);
გ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების მოქმედების ვადას;
დ) ხელმისაწვდომობის ანაზღაურებას/შედეგზე დაფუძნებულ ანაზღაურებას ან/და
კერძო პარტნიორისათვის განსახორციელებელ სხვა გადახდებს (მათი არსებობის
შემთხვევაში);
ე)

საჯარო

პარტნიორისათვის

განსახორციელებელ

გადახდებს

(მათი

არსებობის

შემთხვევაში);
ვ) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებს, წესსა
და შედეგებს.
2. ინსტიტუციური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შემთხვევაში პარტნიორთა
შეთანხმება/წესდება, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საკითხების
გარდა, უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:
ა) ერთობლივი ფინანსური რესურსების ტიპს, ოდენობასა და ფორმას;
ბ) ისეთი ორგანიზაციული ცვლილების განხორციელების წესს, რომლისთვისაც კერძო
პარტნიორს საჯარო პარტნიორის თანხმობა სჭირდება, მათ შორის, ინსტიტუციური
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კომპანიის პარტნიორის ცვლილებას;
გ) კერძო პარტნიორის ჩანაცვლების ან საჯარო პარტნიორის მიერ ინსტიტუციური საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის კომპანიიდან გასვლის პირობებსა და წესს.
3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება იდება განსაზღვრული ვადით.
აღნიშნული ვადის განსაზღვრის პრინციპები დგინდება საქართველოს მთავრობის
სამართლებრივი აქტით.
4. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეებმა
საქართველოს

კანონმდებლობის

შესაბამისად

შეიძლება

დადონ

პირდაპირი

ხელშეკრულება და საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შეთანხმებები.
დამატებით რეგულირდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის 30-ე მუხლით.

მუხლი 30. ხელშეკრულება
1.

პროექტის

ფარგლებში,

თანამშრომლობის

მათ

პროექტებთან

ხელშეკრულების

პირველადი

გამოცხადებული

წინადადების

შორის,

ინსტიტუციურ

დაკავშირებით

პროექტი

უნდა

წარსადგენად

საჯარო

ფორმდება
იყოს

მიწვევის

და

კერძო

ხელშეკრულება.

კანონის

საფუძველზე

შემადგენელი

ნაწილი.

ხელშეკრულების პროექტი მოიცავს კანონის 21-ე მუხლით განსაზღვრულ პირობებს,
ასევე

საკითხებს,

რომლებიც

გამომდინაროებს

პროექტის

სპეციფიკიდან.

ხელშეკრულებაში ასევე შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს მხარეთა მიერ
შეთანხმებული სხვა საკითხები.
2. ხელშეკრულებაში შესაძლებელია განსაზღვრულ იქნეს კანონის 28-ე მუხლით
განსაზღვრული მხარდაჭერისა და ანაზღაურების სახეები.
3. კანონის 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გარანტიები
გარკვეული სახის საქონლისა და მომსახურების გრძელვადიან შესყიდვაზე შეთანხმების
საფუძველზე განსაზღვრული ფასით შესაძლოა გაიცეს ენერგეტიკის სექტორში.
4. ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს კერძო პარტნიორის მიერ ვალდებულების
დარღვევის შემთხვევაში მისთვის პირგასამტეხლოს დაკისრების შესაძლებლობას.
აღნიშნული პირგასამტეხლოს მინიმალური ოდენობა უნდა იყოს არანაკლებ პროექტის
სრული

ღირებულების

0.01%-ისა

ყოველ

ვადაგადაცილებულ

დღეზე.

ისეთი

ვალდებულების დარღვევისათვის გათვალისწინებული პირგასამტეხლო/ერთჯერადად
ან

მრავალჯერადად

დაკისრებული/დასაკისრებელი

სანქცია,

რომელიც

არ

არის

დაკავშირებული ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილებასთან, განისაზღვრება
წინადადების წარსადგენად მიწვევის დოკუმენტაციითა და ხელშეკრულებით.
5.

ხელშეკრულების

შესრულების

გარანტიის

მაქსიმალური

ოდენობა

პროექტის

ღირებულების 10%-ით.
6. კერძო პარტნიორისათვის დარიცხული პირგასამტეხლოს პატიება შესაძლებელია
საქართველოს მთავრობის მიერ, რომელსაც საფუძვლად უნდა დაედოს საჯარო
პარტნიორისა და კერძო პარტნიორის ან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კომპანიის
დასაბუთებული შუამდგომლობა დარიცხული პირგასამტეხლოს პატიების შესახებ,
რომლითაც დასტურდება, რომ ვადაგადაცილება გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი,
ობიექტური გარემოებებით. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, აღნიშნული
საკითხის გადასაწყვეტად შექმნას კომისია.

7. არაკონცესიურ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით
განსაზღვრული პირგასამტეხლოების/ ჯარიმის დაკისრება და შესაძლო ანაზღაურება
უნდა

გამომდინარეობდეს

შესრულების

შედეგებიდან.

პირგასამტეხლომ

კერძო

პარტნიორისთვის უნდა გამოკვეთოს მნიშვნელოვანი განსხვავება შემოსავლებში,
შესრულების ოდენობისა და ხარისხის შესაბამისად.
8. ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრება უფლებამოსილი უწყების მიერ, მოთხოვნილი
მომსახურების
მაქსიმალური

ან/და
ვადა

შესასრულებელი
არ

უნდა

სამუშაოების

აჭარბებდეს

შესაბამისად.

გონივრულ

ვადას,

რა

კონცესიის
პერიოდშიც

მოსალოდნელია, რომ კონცესიონერი მის მიერ შესრულებული სამუშაოების ან/და
გაწეული

მომსახურების

ინვესტიციებისა

და

ხელშეკრულებით

სანაცვლოდ

ამონაგების

ამოღებას

განსაზღვრული

ინვესტიციის

ოდენობა).

ინვესტიცია

მოიცავს

სრულად
(ისე

მიზნების

ინვესტიციის
კონცესიის

შეძლებს
რომ

გათვალისწინებულ

მისაღწევად

ოდენობის

განხორციელებული

საჭირო/მოთხოვნილი

დაანგარიშების

ხელშეკრულების

იქნეს

მიზნებისთვის

მოქმედების

პერიოდის

განსახორციელებელ სრულ ინვესტიციას.
9.

ხელშეკრულება

კანონით

გათვალისწინებულ

პრინციპებთან

ერთად

უნდა

ეფუძნებოდეს შემდეგ მიდგომებს:
ა) შესრულების მიზნობრივი მაჩვენებლები/გეგმები: საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულება უნდა განსაზღვრავდეს შედეგობრივ მაჩვენებლებსა და შენატანებს;
ბ)

ერთჯერადად

ან

მრავალჯერადად

დაკისრებული/დასაკისრებელი

სანქცია

და

ანაზღაურება: ერთჯერადად ან მრავალჯერადად დაკისრებული/დასაკისრებელი სანქცია
და

ანაზღაურება

დაკავშირებული

უნდა

იყოს

ხელშეკრულების

მიზნობრივი

მაჩვენებლების შესრულებასთან;
გ) დაზღვევა: საჯარო და კერძო თანამშრომლობით გათვალისწინებულიი უნდა იქნეს
დაზღვევა ბაზარზე არსებული პრაქტიკის და დაზღვევადი რისკების ხელმისაწვდომობის
შესაბამისად;
დ)

ფორსმაჟორი:

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშკრულებით

გათვალისწინებულიი უნდა იქნეს რეჟიმი, როდესაც მხარე გათავისუფლებულია
ვალდებულების შესრულებისგან და გარკვეული პერიოდის შემდეგ უფლებამოსილი
ხდება, შეწყვიტოს ხელშკრულება, თუ სახეზეა გაუთვალისწინებელი გარემოება,

რომელიც არ არის მხარის კონტროლის ქვეშ და რომელიც ობიექტურად შეუძლებელს
ხდის მხარის მიერ ვალდებულების შესრულებას;
ე) ვადამდე შეწყვეტა: ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტისთვის კომპენსაცია ან/და
ერთჯერადად ან მრავალჯერადად დაკისრებული/დასაკისრებელი სანქცია საჯარო
პარტნიორს

შესაძლებელია

დაეკისროს

მხოლოდ

ხელშეკრულებით

პირდაპირ

გათვალისწინებულ შემთხვევაში, რომლის ოდენობა ან/და გამოთვლის ფორმულა
პირდაპირ უნდა იყოს გათვალისწინებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულებით.
დანართში

მოცემულია

კონცესიის

ხელშეკრულების

ჩარჩო

პირობები,

რომელიც

წარმოადგენს კონცესიისთვის ხელშეკრულების ძირითად პრინციპულ მახასიათებლებს,
მიზნებს

და

რისკებს

თითოეული

მთავარი

დაინტერესებული

პირისთვის,

ხელმისაწვდომ დოკუმენტაციას და ყველა ძირითადი პირობისთვის პრინციპულ
რეკომენდაციებს და მუხლის დეტალურ აღწერას, მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო
დოკუმენტის სათანადოდ გათვალისწინებით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულების პირობების შესახებ4. თუმცა, რეკომენდებულია, რომ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

კონკრეტული

ხელშეკრულება

შედგეს

პროექტის

სპეციფიკის

გათვალისწინებით.

4
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5 შეფასების კრიტერიუმი
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის
მიხედვით ხელშეკრულების დადება

ექვემდებარება საქართველოს მთავრობის მიერ

დამტკიცებას, რაც თავის მხრივ მოითხოვს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
დასკვნას.
ფინანსთა სამინისტროს დასკვნა ეფუძნება განხილვას შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:
1. მოლაპარაკებული

ხელშეკრულება

შეესაბამება

საკანონმდებლო

მოთხოვნებს,

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა
და კანონქვემდებარე აქტის 30-ე მუხლის შესაბამისად;
2. მოლაპარაკებული ხელშეკრულებით განსაზღრული უფლებები და მოვალეობები არ
იწვევს

არსებით

ცვლილებებს

ტექნიკურ

სპეციფიკაციებსა

და

შესრულების

მოთხოვნებში, რომელიც განსაზღვრული იყო პროექტის მეორე ეტაპზე: პროექტის
მომზადება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის გარანტირებულია დაფინასების
მოზიდვის და ხელმისაწვდომობის კუთხით;
3. მოლაპარაკებული ხელშეკრულება, მათ შორის, შეთანხმებული რისკების განაწილება
და მასთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხები, არ იწვევს არსებით ცვლილებებს
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასებაში, რომელიც განხორციელდა მეორე
ეტაპზე: პროექტის მომზადება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის გარანტირებულია
დაფინასების მოზიდვის და ხელმისაწვდომობის კუთხით;
4. მოლაპარაკებული ხელშეკრულება, მათ შორის, შეთანხმებული რისკების განაწილება
და მასთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხები, არ იწვევს არსებით ცვლილებებს
მთავრობის

მხარდაჭერის

საჭიროებებში,

რომელიც

შეფასდა

მეორე

ეტაპზე:

პროექტის მომზადება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის გარანტირებულია
დაფინანსების მოზიდვის და ხელმისაწვდომობის კუთხით; და
5. შერჩევის

პროცესი,

რომელიც

დასრულდა

ხელშეკრულების

პირობებზე

მოლაპარაკებით, შეესაბამება საკანონმდებლო მოთხოვნებს, კერძოდ, საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის

მე-17-20 მუხლებს და

კანონქვემდებარე აქტის მე-17-25-ე მუხლებს, ხოლო არაკონცესიური საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის დროს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონით განსაზღვრულ პროცედურებს.

დანართი I: საინიციატივო შეთავაზება
უფლებამოსილ ორგანოს შესაძლოა პირდაპირ მიმართოს კერძო ინიციატორმა პროექტის
განხორციელების წინადადებით, რომლისთვისაც არ არის გამოცხადებული ღია შერჩევის
პროცესი. ასეთი წინადადებები განიხილება როგორც „საინიციატივო შეთავაზება“.
საინიციატივო შეთავაზება შესაძლოა გამომდინარეობდეს კერძო სექტორის მიერ
ინფრასტრუქტურის

საჭიროების

იდენტიფიცირებიდან,

რომლის

პროექტის

დაფინანსების წყარო შეიძლება თავად კერძო სექტორი იყოს. ის შეიძლება ასევე
ითვალისწინებდეს ინოვაციურ წინადადებას ინფრასტრუქტურის მართვისათვის და
სთავაზობდეს ქვეყნისათვის ახალი ტექნოლოგიის გადაცემის პოტენციალს.5
საინიციატივო შეთავაზების მიღება
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონი ნათლად ადგენს, რომ კერძო
ინიციატორმა შეიძლება მოამზადოსდა წარადგინოს საინიციატივო შეთავაზება მხოლოდ
კონცესიის ფარგლებში და არა არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სახით, რომელიც დაფინანსებულია საჯარო პარტნიორის მიერ.
საინიციატივო შეთავაზება კერძო ინიციატორისმიერ უნდა წარედგინოს უფლებამოსილ
ორგანოს (საინიციატივო შეთავაზების ენერგეტიკის სექტორში ინიციირების შემთხვევაში
ასლი წარედგინება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

სააგენტოს)

პროექტის

კონცეფციის ბარათთან ერთად, პირველი ეტაპისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოს
დანართი N1-ის შესაბამისად, შემოთავაზებული პროექტის წინასწარი შესწავლის და
პროექტის პოტენციალის საჯარო და კერძო თანამშრომლობად განვითარების შეფასების
მიზნით.
საინიციატივო შეთავაზების პროექტის კონცეფციის უარყოფა ან მოწონება
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პროექტებისთვის

საინიციატივო შეთავაზების მიღებისა და მისი წინარე შეფასების შემდგომ დარგობრივი
სამინისტრო

სააგენტოს

ჩართულობით

შეისწავლის

წარდგენილ

საინიციატივო

შეთავაზებას და დაადგენს, აკმაყოფილებს თუ არა პროექტი შემდეგ კრიტერიუმებს:
ა) პროექტი პირდაპირ შეესაბამება სახელმწიფოს ან საზოგადოების საჭიროებებს,
საჭიროებების ანალიზის მიხედვით;
ბ) პროექტი ჯდება საჯარო ინტერესების სფეროში და შეესაბამება სახელმწიფოს ან/და
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ მიზნებს ან სამოქმედო გეგმის მიზნებს.
თანხედრაშია
თუ წარდგენილი საინიციატივო შეთავაზება აკმაყოფილებს აღნიშნულ

მოთხოვნებს,

დარგობრივმა სამინისტრომ კერძო ინიციატორს შესაძლოა მოსთხოვოს დამატებითი
ინფორმაციის და დოკუმენტაციის წარმოდგენაადგინოს, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ
დარგობრივმა

სამინისტრომ

სრულყოფილად

შეაფასოს

კერძო

ინიციატორის

კვალიფიკაცია, შემოთავაზებული პროექტის ტექნიკური და ეკონომიკური შესაბამისობა
და შეთავაზებული პროექტის განხორციელებადობა და ასევე შეაფასოს, რამდენად
რეალურია

წარდგენილი

პროექტის

წარმატებით

განხორციელება,

საჯარო

პარტნიორისთვის მისაღები ფორმით.
საინიციატივო შეთავაზების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ნიმუში
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ იდენტიფიცირებული და საინიციატივო შეთავაზების
გზით

იდენტიფიცირებული

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტების

განხილვისა და მოწონების პროცედურა იდენტურია.
ამ

მიზნით,

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

წარმდგენმა

საკუთარიხარჯებით უნდა მოამზადოს პროექტის ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზი
კანონქვემდებარე

აქტის

შესაბამისად

ყველა

კონცესიის

პროექტისათვის

და

გამოყენებული უნდა იყოს პროექტის კონცეფციის ბარათის იგივე ნიმუში, რომელიც
მოცემულია პირველი ეტაპის სახელმძღვანელოს დანართი N1-ში. ანალიზი წარდგენილი
უნდა იყოს უფლებამოსილი ორგანოსათვის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოსთვის და საჭიროების შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროსთვის, რათა
განისაზღვროს

პროექტის

სოციალურ-ეკონომიკური

ზეგავლენა,

მისი

სიცოცხლისუნარიანობა

და

მომგებიანობა

ისევე,

როგორც

ფინანსური

კერძო

ინიციატორი

მდგრადობაპირდაპირი საჯარო დაფინანსების შემთხვევაში.
საინიციატივო

შეთავაზების

საბოლოო

წარდგენამდე,

უფლებამოსილია განიხილოს და გაცვალოს ინფორმაცია პოტენციური პროექტის შესახებ
პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაბამის დარგობრივ სამინისტროსთან და
მიზანშეწონილობის

შემთხვევაში

შეთავაზებული პროექტის და

განახორციელოს

პროექტში

ცვლილებები.

მისი ინიციატორის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის

სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, დარგობრივი სამინისტრო, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

სააგენტოს

ჩართულობით,

უფლებამოსილია,

დაიქირაოს

კონსულტანტები საინიციატივო შეთავაზების პროექტის შეფასების, და შერჩევის
პროცესში დახმარების უზრუნველსაყოფად.
კერძო ინიციატორი დამატებით წარადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულების

პირობებს,

გათვალისწინებულია

რომელიც

კონცესიის

მოიცავს

ყველა

ხელშეკრულების

იმ

პუნქტს,

ჩარჩოთი,

რომელიც

წინამდებარე

სახელმძღვანელოს დანართის შესაბამისად.
საინიციატივო შეთავაზების შერჩევის და ხელშეკრულების მინიჭების პროცედურა
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

განხორციელების

თაობაზე

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კერძო პარტნიორის შერჩევა ხორციელდება საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის IV თავის შესაბამისად.
კერძო

ინიციატორის

შემთხვევაში

უნდა

ინტელექტუალური
იყოს

დაცული.

თუ

საკუთრების
დადგება

უფლებები

შემთხვევა,

როცა

ნებისმიერ
პროექტის

განხორციელებისთვის და დასახული მიზნების მიღწევისთვის აუცილებელი გახდება ამ
უფლების

რაიმე

გამოვლინდება

ფორმით

სხვა

გამოყენება,

გამარჯვებული,

ხოლო

მაშინ

შერჩევის

კერძო

პროცესის

ინიციატორი

შედეგად

გამარჯვებულის

პირისგან მიიღებს კომპენსაციას „ინტელექტუალური საკუთრების“ გამოყენებაზე.
ინიციატორის მიერ კომპენსაციის მიღების თანხმობა დგება შერჩევის პროცესის
დაწყებამდე.

არსებობს

განსხვავებული

ინტელექტუალურ

საკუთრებასთან

განსხვავდებოდეს
საკანონმდებლო

მიდგომები

პროექტის

საინიციატივო
დაკავშირებით,

ბუნებიდან

სახელმძღვანელო

კერძო

გამომდინარე.
დაფინანსების

შეთავაზების

დროს

რომელიც

შეიძლება

მაგალითად,

UNCITRAL

ინფრასტრუქტურული

პროექტებისთვის, საინიციატივო შეთავაზების ნაწილი (UNCITRAL Legislative Guide for
Privately-Financed Infrastructure Projects 2001, pages 91-97) აღწერს ორ ვარიანტს:

1. სადაც

შესაძლებელია,

მთავრობას

შეუძლია

გამოაცხადოს

პროექტზე

კონკურენტული შერჩევა, რომელიც დააკონკრეტებს მოთხოვნილ შედეგებს და არა ამ
შედეგების მიღწევისათვის საჭირო ტექნოლოგიას. ეს მიდგომა შეესაბამება კარგ
პრაქტიკას, შედეგზე დაფუძნებული შესრულების მოთხოვნის კუთხით.
2. იმ

შემთხვევაში,

როდესაც

ინტელექტუალური

საკუთრება

პროექტისათვის

საკვანძოა, რომლის გარეშეც ის ვერ განხორციელდება, UNCITRAL სახელმძღვანელო
ადგენს,

რომ

მიზანშეწონილია

უფლებამოსილ

ორგანოს

მიენიჭოს

უფლება

აწარმოოს კერძო პარტნიორის შერჩევა.
3. საინიციატივო

წინადადების

წარმდგენ

კერძო

ინიციატორთან

პირდაპირი

მოლაპარაკების გზით.
თუმცა, პირდაპირი მოლაპარაკება არ არის დაშვებული საქართველოს კანონმდებლობით
(გამონაკლისია კერძო პარტნიორის შერჩევა ენერგეტიკის სექტორში) და ერთადერთი
ალტერნატივა ამ შემთხვევაში არის, რომ წინასწარი მოლაპარაკების გზით, შერჩევის
ეტაპამდე, მოხდეს შეთანხმება კერძო ინიციატორის ინტელექტუალური უფლებების
გამოყენების თაობაზე შერჩევის ეტაპის შედეგად გამარჯვებული კანდიდატის მიერ.
ვიქტორიანული თანამშრომლობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო (VIC 2001) ასევე
აკეთებს მითითებას, რომელიც ოდნავ განსვავდება საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
კონფიდენციალური
(აღნიშნული
შერჩევა

მიდგომისგან.
ინფორმაციის

ექვემდებარება

იწყება

შედეგზე

კერძო

ინიციატორმა

იდენტიფიცირება,

მთავრობასთან
დაფუძნებით,

უნდა

რომლის

შეთანხმებას).
კონკრეტული

მოახდინოს

დაცვაც

პროექტის

მას

იმ

სურს

ფარგლებში

ტექნოლოგიის

შესახებ

ინფორმაციის მითითების გარეშე. თუკი ინტელექტუალური საკუთრება არის „სერვისის
მიწოდებისათვის

საკვანძო“,

მთავრობა

წარმართავს

მოლაპარაკებას

კერძო

ინიციატორთან, რომ მოიპოვოს ინტელექტუალური საკუთრების ფლობის უფლება,
პროექტის შემსრულებლის შესარჩევად თავისუფალი კონკურენციის პირობებში.
ინფორმაცია,

რომელიც

არ

არის

მკაცრად

კვალიფიცირებული

ინტელექტუალურ

საკუთრებად, შესაძლოა განხილულ იყოს როგორც კომერციულად მგრძნობიარე ან
კონფიდენციალური. ზოგადად, მთავრობას არ მოეთხოვება აღნიშნული ინფორმაციის
დაცვა და უნდა გაამჟღავნოს ყველა საჯარო ინფორმაცია, რაც მოცემულია საინიციატივო
შეთავაზებაში. ამგვარად, მთავრობა ქმნის მოტივაციას, რომ კერძო ინიციატორმა თავი
აარიდოს და არ მიუთითოს საინიციატივო შეთავაზებაში ინფორმაცია, რომელსაც
კონფიდენციალურად მიიჩნევს. იმ შემთხვევაში თუ დადგება აუცილებლობა ამ
მიდგომიდან გამონაკლისის დაშვება, სასურველია მთავრობამ მიაღწიოს შეთანხმებას
კერძო

ინიციატორთან

საინიციატივო

შეთავაზების

სპეციფიკური

ელემენტების

გაუმჟღავნებლობის შესახებ, პროექტის განხორციელების შემდეგ ეტაპზე გადასვლამდე.
თუკი მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას კონფიდენციალური ინფორმაციის არ
გამჟღავნების თაობაზე (კერძო ინიციატორის მხრიდან წარმოდგენილი არგუმენტების
გათვალისწინებით), დინტერესებული პირების მხრიდან შესაძლოა გაჩნდეს კორუფციის
არსებობის ვარაუდი. ეს გამოწვევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც პროექტი
ითვალისწინებს

ინოვაციურ

ტექნოლოგიებს

ან

ალტერნატიულ

ტექნიკურ

გადაწყვეტებს. სახელმძღვანელო მითითებები ინტელექტუალური საკუთრებისა და
კონფიდენციალურობის შესახებ მოცემულია მსოფლიო ბანკის ანგარიშში საინიციატივო
შეთავაზებების ჩარჩოს შესახებ.
კომპენსაცია პროექტის ინიციატორისათვის
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის
მიხედვით, თუ ამ კანონის IV თავით გათვალისწინებული პროცედურების შედეგად
შეირჩა შერჩევის პროცესის მონაწილე, რომელიც არ არის კერძო ინიციატორი ან მასთან
დაკავშირებული
ინიციატორს

პირი

აუნაზღაურებს

დოკუმენტირებულ
საინიციატივო

(აფილირებული

გონივრულ,

პირდაპირ

შეთავაზების

პირი),

ხარჯებს,

მომზადებასა

გამარჯვებული
დასაბუთებულ

რომლებიც
და

კერძო

და

კერძო

სათანადოდ

ინიციატორმა

წარდგენასთან

რომელთა ოდენობა საჯარო გახდა შერჩევის პროცესის ეტაპზე.

მონაწილე

გასწია

დაკავშირებით

და

სხვა მონაწილეებისათვის ცნობილი უნდა იყოს, რომ პროცედურა ხორციელდება
საინიციატივო შეთავაზების საფუძველზე და კომპენსაციის ოდენობა, რომელიც უნდა
მიეცეს კერძო ინიციატორს გამარჯვებული მონაწილის მიერ მითითებული უნდა იყოს
შერჩევის ეტაპზე, თუმცა, ყველა შემთხვევაში, ეს ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს
საქართველოს

მთავრობის

სამართლებრივი

აქტით

განსაზღვრულ

ოდენობას,

წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის ფარგლებში.
შესაძლოა, რომ კომპენსაციისა ოდენობა არ იყოს სათანადოდ მიმზიდველი კერძო
ინიციატორისათვის, მაგრამ, ასევე გასათვალისწინებელია, რომ კერძო ინიციატორს უკვე
გააჩნია

სიღრმისეული

ცოდნა

პროექტის

გარშემო,

რომელიც

არის

მნიშვნელოვანიუპირატესობა კონკურენტებთან შედარებით და კანონქვმდებარე აქტით
განსაზღვრული კომპენსაციის ოდენობა შეიძლება გადაიხედოს კანონის ცვლილების
გარეშე. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონი ადგენს, რომ კანონქვემდებარე
აქტით შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს სხვა მოტივაციები და გარანტიები კერძო
ინიციატორისათვის, რომელიც მას საშუალებას მისცემს გააკეთოს საჭირო ცვლილებები,
თუკი შემოთავაზებული კომპენსაცია არ არის სათანადოდ მიმზიდველი.
ენერგეტიკის სექტორში პირდაპირი მოლაპარაკებები საინიციატივიო შეთავაზება
მას შემდეგ, რაც ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა საბოლოოდ მოწონებულ იქნება და
უფლებამოსილი

ორგანო

გადაწყვეტს,

რომ

განახორციელოს

შემოთავაზებული

კონცესიის პროექტი, მან უნდა დაიწყოს შერჩევის პროცედურები საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

შესახებ

საქართველოს

კანონისა

და

კანონქვემდებარე

აქტის

შესაბამისად ან გამართოს პირდაპირი მოლაპარაკებები მხოლოდ ენერგეტიკის სექტორში
კანონის მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად.
პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით შერჩევის პროცესი წარიმართება დახურული
შერჩევის წესით და მასზე არ გავრცელდება 3 კანდიდატის შერჩევის მოთხოვნა. პროცესი
წარიმართება

გამჭვირვალედ

და

იმგვარად,

რომ

შესაძლებლობის

ფარგლებში

მაქსიმალურად იქნეს მიღწეული კონკურენტული შერჩევის პირობების ანალოგიური
შედეგი.

პირდაპირი

მოლაპარაკებების

შემთხვევაში,

საჯარო

ინფორმაცია,

რომელიც

გამოქვეყნდება უფლებამოსილი ორგანოსა და სააგენტოს ვებგვერდზე, სულ მცირე,
უნდა შეიცავდეს ხელშეკრულების პროექტს, ასევე საბოლოო ტექნიკურ-ეკონომიკურ
კვლევას, დამოუკიდებელ კვლევას/შეფასებას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და
პროექტის

ძირითადი

ფინანსური

ინდიკატორებს,

გარდა

საქართველოს

კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო წესით დაცული საიდუმლო ინფორმაციისა.

დანართი II: მცირე პროექტები
მცირე პროექტად მიიჩნევა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი, რომელიც
აკმაყოფილებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ

კრიტერიუმებს,

გარდა

მე-4

მუხლის

„ბ“

ქვეპუნქტით

დადგენილიკრიტერიუმისა, კერძოდ, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
ღირებულება 2020 წლის 1 ივლისამდე 5 მილიონ ლარზე ნაკლებია, ხოლო აღნიშნული
თარიღის შემდეგ მინიმალური ზღვარი დადგინდება საქართველოს მთავრობის აქტით.
მცირე პროექტისთვის კონტრაქტორის შერჩევა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ

საქართველოს

კანონის

შესაბამისად,

ხოლო

კონცესიონერის

შერჩევა

ხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-18
მუხლის პირველი-მე-4 პუნქტების და საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტის
შესაბამისად.
აღნიშნული გულისხმობს პროცედურების განხორციელებას:
●

წარმოდგენილი განაცხადების შესწავლა ხორციელდება შესარჩევი კომისიის
შექმნის ვალდებულების გარეშე;

●

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
შესახებ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის
მიზნებისათვის ხელშეკრულების პროექტის წარდგენის ვალდებულების გარეშე;

●

კონცესიონერის შერჩევის პროცესის შესწავლის შედეგების და ხელშეკრულების
პირობების საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენის ვალდებულების გარეშე
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნასთან ერთად.

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მცირე პროექტების
განხორციელების შესახებ ხელშეკრულება განსახილველად წარედგინება საქართველოს
მთავრობას. ამ შემთხვევაში, ფინანსთა სამინისტროს დასკვნას გააჩნია სარეკომენდაციო
ხასიათი.

აღნიშნული

საკითხები

მოწესრიგებული, შემდეგნაირად:

კანონქვემდებარე

აქტის

27-ე

მუხლით

არის

4.

თუ

მცირე

პროექტი

განსახორციელებელი

შეიცავს

ხელშეკრულების

ფისკალურ
პროექტი

რისკებს,

მცირე

განსახილველად

პროექტის
წარედგინება

საქართველოს მთავრობას. ასეთ შემთხვევაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
დასკვნას სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს.
5. ენერგეტიკის სექტორში მცირე პროექტის განსახორციელებელი ხელშეკრულების
პროექტი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ განსახილველად წარედგინება საქართველოს
მთავრობას.
6. მცირე პროექტის კონტრაქტორის შერჩევა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხოლო კონცესიონერის შერჩევა − კანონის
მე-18 მუხლის პირველი − მე-4 პუნქტების შესაბამისად, შესარჩევი კომისიის შექმნის
ვალდებულების გარეშე.
7. უფლებამოსილი ორგანო, მცირე პროექტებთან დაკავშირებულ შერჩევის პროცედურას
ახორციელებს გამარტივებულად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ძირითადი
პრინციპების დაცვით (მათ შორის, დახურული შერჩევის პროცესის მეშვეობით).

დანართი III: არაკონცესიური საჯარო და კერძო
თანამშრმლობის შესყიდვა
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნებისათვის, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის
არაკონცესიური

შესახებ
საჯარო

და

საქართველოს
კერძო

კანონით

თანამშრომლობის

განსაზღვრულია,
ფარგლებში

რომ

შესყიდვის

პროცედურები უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების შესაბამისად და არა საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონით კონცესიისთვის დადგენილი
წესით.

დანართი

IV:

არაკონცესიური

ჩარჩო
სარჩევი
ა- შესავალი
I.

ხელშეკრულების ძირითადი მახასიათებლები

II.

მიზნები/რისკები

III.

დოკუმენტაცია

ბ- ხელშეკრულების მუხლები
1-ხელმომწერები
2-წინაპირობები
3-ხელშეკრულების პერიოდი
4-მიზნები
5-კონტრაქტორის უფლებები
6-კონტრაქტორის მოვალეობები
7-გრანტორის უფლებები
8-გრანტორის მოვალეობები
9-კანონმდებლობის ცვლილება
10-საფასური/ტარიფები
11-სანქციები
12-ხელშეკრულების გადაცემა
13-ფორს მაჟორი
14-ხელახალი მოლაპარაკება/შესრულების გართულება
15-გადაცემა
16-შეწყვეტა
17-ჩანაცვლება
18-ვადამდე შეწყვეტის შედეგები
19-არბიტრაჟი/გამოსაყენებელი სამართალი

ხელშეკრულების

ა-

შესავალი

I. არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების არსებითი
მახასიათებლები
არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება არის ყველა ის
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომელიც არ მიიჩნევა კონცესიად
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჩ“
ქვეპუნქტის მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა არის „საჯარო პარტნიორსა
და კერძო პარტნიორს შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობა, რომელიც აკმაყოფილებს
ამ კანონის მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს და ხორციელდება
სამუშაოს შესრულების ან/და საჯარო მომსახურების გაწევის მიზნით, კონცესიის ან
არაკონცესიური
აკმაყოფილებს

საჯარო
ყველა

და

კერძო

აღნიშნულ

თანამშრომლობის

მოთხოვნას,

ის

სახით“.

მიიჩნევა

თუკი

საჯარო

პროექტი
და

კერძო

თანამშრომლობად.
მას შემდეგ, რაც დადასტურდება, რომ პროექტი არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობა
(ანუ შეესაბამება ზემოთ მითითებულ ყველა მოთხოვნას), უნდა დაზუსტდეს, ის არის
კონცესია თუ არა. კონცესიის არსებული განსაზღვრება შეესაბამება ევროკავშირის
დირექტივების შესაბამისად ჩამოყალიბებულ კრიტერიუმებს:
„კონცესია არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, რომლის დროსაც კონცესიის
ხელშეკრულების თანახმად კონცესიონერი იღებს ანაზღაურებას საჯარო სერვისების
მიწოდებით პირდაპირ ან არაპირდაპირ საბოლოო მომხმარებლებისგან ან ორივე საჯარო პარტნიორის და საბოლოო მომხმარებლებისგან და სადაც კონცესიონერი
საკუთარ თავზე იღებს საოპერაციო რისკების მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც
გამომდინარეობს მოთხოვნის ან/და მიწოდების რისკებიდან.
შესაბამისად,

თუკი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

დროს

ანაზღაურება

ხორციელდება პირდაპირ ან ირიბად საბოლოო მომხმარებლების მხრიდან (და საჯარო და
კერძო თანამშრომლობა აკმაყოფილებს სხვა დანარჩენ კრიტერიუმებს), ის განიხილება
კონცესიად. ყველა სხვა საჯარო და კერძო თანამშრომლობა არის არაკონცესიური საჯარო
და კერძო თანამშრომლობა (მათ შორის, როდესაც ანაზღაურება ხორციელდება საჯარო
პარტნიორისგან, ან/და კერძო პარტნიორი არ იღებს მნიშვნელოვან საოპერაციო რისკს).

იმისათვის,

რომ

პროექტი

მიჩნეულ

იქნეს

არაკონცესიურ

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობად ის უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: (1) უნდა იყოს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი; (2) არ უნდა აკმაყოფილებდეს კონცესიად
მიჩნევის კრიტერიუმებს. თუკი პროექტი ორივე აღნიშნულ მოთხოვნას აკმაყოფილებს,
ის მიიჩნევა არაკონცესიურ საჯარო და კერძო თანამშრომლობად.
არაკონცესიური შეთანხმება მოიცავს „პარტნიორობის ხელშეკრულებას“, რომელიც
სამოქალაქო სამართალში ხელშეკრულების ახალი ფორმაა და ეფუძნება „კერძო
დაფინანსების ინიციატივის“ (PFI) ფორმას, რომელიც ინიცირებულ იქნა გაერთიანებული
სამეფოს მიერ 90-იან წლებში დაარეგულირებდა მთავრობის მიერ გადახდებზე და
შესრულებაზე დაფუძნებულ საჯარო და კერძო თანამშრომლობას. ის არ არის მხოლოდ
ახალი

სახელწოდება

ისეთი

შეთანხმებებისთვის,

რომელიც

დაფუძნებულია

საკუთრების კონკრეტულ რეჟიმზე ან გამომდინარეობს კლასიკური მშენებლობაოპერირება-გადაცემის (BOT) ტიპის შეთანხმებებიდან, როგორიცაა BOO, BTO, BOOT, DBFO,
რომლებიც შეესაბამება კონცესიის მოდელს.
სამოქალაქო სამართლის თვალსაზრისით, პარტნიორობის შეთანხმება არის საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის განსხვავებული სახე სპეციფიკური ბუნებით, რომელიც
განსხვავებულია კონცესიისგან და BOT შეთანხმემებისგან, რამდენადაც მას აქვს
განსხვავებული მიზანი, ამოცანა, რისკების განაწილება, გადახდის ვალდებულებები.
რეალურად, პარტნიორობის შეთანხმება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სხვა
კატეგორიაა, თუმცა, ის ასევე გულისხმობს ინფრასტრუქტურის კერძო დაფინანსებას.
კონცესიის ტრადიციული ფორმისგან განსხვავებით, PFI პარტნიორობის ტიპის საჯარო
და კერძო თანამშრომლობა ხორციელდება საჯარო სერვისის დელეგირების გარეშე.
სამოქალაქო სამართლის თვალსაზღისით ამას მნიშვნელოვანი განსხვავება აქვს.
პარტნიორობის ხელშეკრულება არის წერილობითი ფორმით და განსაზღვრული ვადით
დადებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომლის დროსაც,
საჯარო სუბიექტის მხრიდან კერძო სუბიექტს გადაეცემა მნიშვნელოვანი გლობალური
ფუნქცია, მათ შორის, პროექტის ყველა (ან ნაწილის) ეტაპზე, მათ შორის დანადგარების,
ფიზიკური ან ციფრული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რომელიც საჭიროა საჯარო

სერვისის მიწოდებისათვის, ამასთან, საჯარო სერვისის მიწოდების უფლებამოსილების
დელეგირება არ ხდება.
პარტნიორობის

ხელშეკრულება

მოიცავს

დაფინანსების

ვალდებულებასდა

მშენებლობის ან/და მომსახურების შესრულებას, ან რეაბილიტაციას, ან არსებული
მშენებლობის ან/და მომსახურების გაფართოებას ან/და დასრულებას, ასევე, მოვლაპატრონობას ან ოპერირებაში მონაწილეობას.
სერვისის მიწოდება და ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა ანაზღაურდება საჯარო
სუბიექტის

მიერ

გარკვეული

საფასურის

კერძო

პარტნიორისათვის

გადახდით,

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ოპერირების დაწყებიდან, იმ წინაპირობით,
რომ ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და ასრულებდეს მის ფუნქციას.
ქვემოთ

გამოყენებულ

იქნება

ტერმინი

არაკონცესიური

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობა PFI ან პარტნიორობის ხელშეკრულება.
არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობა დაფუძნებულია ანაზღაურებაზე,
სადაც მთავრობა უხდის საფასურს კონტრაქტორს. ამ მხრივ, არაკონცესიური საჯარო და
კერძო

თანამშრომლობა

ახლოს

არის

სარგებლობის

ტიპის

ხელშეკრულებასთან.

განსხვავება არის, ის რომ მშენებლობის დასრულების შემდეგ, კონტრაქტორი აგრძელებს
ოპერირებას

და

მოვლა-პატრონობას

რისთვისაც

იღებს

ანაზღაურებას

გაწეული

მომსახურების სანაცვლოდ, შესრულების შესაბამისად.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის დროს არის თუ რამდენად იძლევა ის
უპირატესობას

ხელშეკრულების

მთელი

პერიოდის

განავლობაში

საჯარო

სექტორისათვის, თუ, ის უმნიშვნელოდ ზრდის ხარჯებს ოპერირების ეტაპზე და ტოვებს
ვალდებულებებს მომავალი თაობებისთვის. ამიტომ, სავალდებულოა, რომ სახელმწიფო
შესყიდვის

ეს

ფორმა

გადამხდელებისთვის

და

უზრუნველყოფდეს
შესაბამისად,

ხარისხის

წარმოდგენილი

ფასთან
იყოს

თანაფარდობას

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის ბრიტანული კონცეფცია. ყველაე პოტენციური არაკონცესიური საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულება გრძელვადიან პერიოდში უნდა
შედარდეს

ინფრასტრუქტურის

შექმნისთვის

და

სერვისებისთვის

სახელმწიფო

შესყიდვის ტრადიციული ფორმის გამოყენებით ალტერნატივასთან, თუ რამდენად
ქმნის ის ხარისხის ფასთან თანაფარდობას.
რამდენადაც,

ამ

პროექტებისათვის

ტიპის

არაკონცესიური

თანხებს

საჯარო

პირდაპირ

და

კერძო

სახელმწიფო

თანამშრომლობის

ან

ადგილობრივი

თვითმმართველობის ბიუჯეტი ფარავს, უნდა დაისვას კითხვა, თუ რამდენად იქნება
ხარჯების

დაფინანსება

ხანგრძლივად

ხელმისაწვდომი.

ასე

რომ,

რამდენადაც

არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტს შეუძლია გააიოლოს
პროექტის დაფინანსება, ის ასევე არ გამორიცხავს ფინანსების გამოყოფის საჭიროებას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ, რომელიც ყიდულობს საჯარო სერვისის
მიწოდებას არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მეშვეობით უნდა
უზრუნველყოს, საკმარისი ფისკალური შესაძლებლობები პროექტისთვის

თანხის

გამოსაყოფად.
არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის დაფინანსება შესაძლოა სარისკოც
კი იყოს, რამდენადაც მთავრობის ან მუნიციპალიტეტის მიერ ინფრასტრუქტურისა თუ
სერვისის მიწოდებისთვის საჭიროა საფასურის გადახდა, როგორც წესი, გრძელვადიან
პერიოდში

ფიქსირებულია

და

არ

ითვალისწინებს

ფასის

საბაზრო

ცვლილების

გავლენასან ფასის რეგულირების მექანიზმს საჯარო სუბიექტის სასარგებლოდ. ამასთან,
არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტიდან გამომდინარე
პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების დაფარვა ეკისრება უფლებამოსილ ორგანოს,
რაც დამატებით გულისხმობს ღია და ფარული პირობითი ვალდებულების წარმოშობას.
სპონსორის თუ გამსესხებლების პერსპექტივიდან, არაკონცესიური საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

მიმართ

ნდობა

გამომდინარეობს

უფლებამოსილი

ორგანოს

კრედიტუნარიანობიდან და სათანადო გარანტიის წარმოდგენის შესაძლებლობიდან.
ფაქტი, რომ უფლებამოსილი ორგანოს ფინანსური შესაძლებლობები, განსაკუთრებით,
მუნიციპალურ დონეზე, შეზღუდულია, მოითხოვს დამატებით გარანტიებს, ვიდრე
მხოლოდ ხელმოწერა ან ფულადი სახსრების კონტროლი.
ასეთი

„სუვერენული“

გარანტიის

გარეშე,

საპროექტო

კომპანიისთვის

სესხის

ასანაზღაურებლად მოითხოვება დამატებით მხარდაჭერა და გარანტიები. აღნიშნული

მოიცავს

გარანტიებს,

უფლებამოსილი
სათანადო

რომელსაც

ორგანოს

შესრულება.

გასცემს

მხრიდან

ასეთი

მისი

გარანტია

მთავრობა,

რომ

სახელშეკრულებო
გაიცემა

უზრუნველყოს
ვალდებულებების

გამსესხებლებთან

პირდაპირი

შეთანხმების გაფორმებით ან მთავრობის მხარდაჭერის წერილით.
აუცილებელისაჯარო

გადახდები

ხანგრძლივი

დროის

პერიოდში

მოითხოვს

გრძელვადიან ყოველწლიურ საბიუჯეტო ვალდებულებებს. მთავრობის გარანტიების
ქმედითუნარიანობაა
უზრუნველყოფას

შესაძლოა

(როგორიცაა,

მოითხოვდეს
საჯარო

საკანონმდებლო

სამართლის

აქტით

მიმართულებით

მის

არსებული

კანონმდებლობა).
რამდენადაც

ინვესტიციის

ამონაგებზე,

არამედ,

ანაზღაურება

სახელმწიფო

ან

არ

არის

დამოკიდებული

ადგილობრივი

კომერციულ

ხელისუფლების

მხრიდან

გადახდებზე, ამ ტიპის საჯარო და კერძო თანამშრომობა უმეტესად ხორციელდება
კომერციულად არაპრიორიტეტულ სექტორებში, როგორიცაა, სკოლები, საავადმყოფოები,
ციხეები თუ სხვა საჯარო შენობები, ან არამომგებიანი პროექტებისათვის, როგორიცაა,
სოციალური სახლები, სტადიონები, საკონცერტო დარბაზი, ბიბლიოთეკა, სადაც სულ
მცირე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო მონაწილეობა მოითხოვება პროექტის ეკონომიკური
ბალანსისათვის. და ბოლოს, არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტი

სასარგებლოა

მთავრობისთვის

მიწოდებისთვის, რომელზეც მთავრობას სურს

მნიშვნელოვანი

საჯარო

სერვისების

შენარჩუნებული იყოს კონტროლი და

ოპერირება პოლიტიკური თვალსაზრისით.

II. მიზნები/რისკები
მიზნები :
უფლებამოსილი ორგანოსთვის:
●

განახორციელოს
სამუშაოების

განახლება,
გაფართოება,

მოვლა-პატრონობა(მათ
პრივატიზაციის

შორის

გლობალური

რემონტი)

და

ტენდენციის

გათვალისწინებით, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ.

●

იმის გათვალისწინებით, რომ კონტრაქტორს არ გადაეცემა საკუთრება აქტივზე და
აქტივი, რომელიც ფინანსდება კონტრაქტორის მიერ რჩება საჯარო სექტორის
კონტროლის ქვეშ, ის შესაძლოა სოციალურად და პოლიტიკურად უფრო მისაღები
იყოს ვიდრე პრივატიზაცია ან თუნდაც, კონცესია.

კონტრაქტორისთვის:
●

შეასრულოსსამუშაო შეკვეთები და ფულადი ნაკადების მოძრაობა საოპერაციო
პერიოდის განმავლობაში, რომელიც მას საშუალებას მისცემს სამუშაოებისა და
საჭირო სესხის დაფინანსებისთვის.

●

კაპიტალის ინვესტირებით გრძელვადიანი სათანადო მოგების მიღება.

●

მეთოდოლოგიის

და

ნოუ-ჰაუს

სფეროს

გაფართოება,

კვლევებიდან

და

განვითარებიდან სარგებლის მიღების მიზნით.
●

დამატებითი საერთაშორისო გამოცდილების მიღება, ახალი შეკვეთების მისაღებად.

რისკები :
კონტრაქტორისთვის:
●

ფინანსური რისკები:
o

ყველაზე

მნიშვნელოვანი

თანამშრომლობის

რისკები

არაკონცესიური

ხელშეკრულების

საჯარო

ფარგლებში

და

კერძო

გამომდინარეობს

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საინვესტიციო ვალდებულებებიდან.
o

მთავარი

ფინანსური

რისკი

გამომდინარეობს

არა

პროექტის

ხარისხიდან

(რამდენადაც ის როგორც წესი არამომგებიანია), არამედ უფლებამოსილი ორგანოს
ან მისი გარანტორის კრედიტუნარიანობიდან.
o

უმჯობესია დაფინანსება არ იყოს რესურსზე მიბმული ან იყოს შეზღუდული
რესურსებით და უნდა მოწესრიგდეს ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე, რათა
კონტრაქტორს

არ

მოუწიოს

საკუთარი

სახსრებით

ინვესტიციების

განხორციელება.
●

პოლიტიკური რისკები:
აღნიშნული რისკი არსებობს როგორც
ქვეყნებში,

სადაც

არაკონცესიური

განვითარებად ასევე განვითარებულ

საჯარო

და

კერძო

თანამშღომლობის

ხელშეკრულება შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს პოლიტიკური ძალის
ცვლილების შემდეგ. იგივენაირად, შესაძლოა საფასური ან ფასის განახლების
პროცედურა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ (ამგვარი რისკი უფრო მეტად არსებობს
კონტინენტური

ევროპის

სამართლის

ქვეყნებში,

სადაც

ადმინისტრაციული

სამართალი გულისხმობს საჯარო ინტერესების დაცვას). არაკონცესიური საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის სირთულე ტრადიციული სახელმწიფო შესყიდვისგან,
სადაც დაფინანსება მთავრობის მთლიანი ვალდებულებების ნაწილია, განსხვავდება
იმით,

რომ

საჯარო

გათვალისწინებული

და

კერძო

გადახდები

თანამშრომლობის

განსხვავებული

ხელშეკრულებით

მთავრობების

პირობებში

მიმდინარეობს და შეიძლება გამოიწვიოს ოპონირება ახალი მთავრობის პირობებში.
●
არ

კომერციული რისკები:
არსებობს

კომერციული

რისკები.

მთავრობა

იღებს

გადახდების

პირდაპირ

ვალდებულებას.
●

ტექნიკური რისკები:

●

აღნიშნული რისკები გამომდინარეობს სერვისის მიწოდების მოცულობიდან და
ხარისხიდან.

სპონსორისთვის/ინვესტორისთვის :
თეორიულად,

სპონსორის/ინვესტორის

კომპანიის კაპიტალში

რისკები

შეზღუდულია

მათი

საპროექტო

მონაწილეობით - მათ აქვთ ფიქსირებული თანხის რისკი,

რომელიც ასევე აქვს საპროექტო კომპანიას. ეს თანხა გაიზრდება იმ გარანტიის
მოცულობით,

რომელსაც

მშობელი

კომპანია

გასცემს

უფლებამოსილ

ორგანოზე,

გამსესხებელზე ან საბანკო გარანტიის გზით.
უფლებამოსილი ორგანოსთვის :
●

უზრუნველყოს

სერვისების

დამაკმაყოფილებელი

ხარისხით,

უწყვეტი
აქტივების

ხელშეკრულების პერიოდის ბოლოს.

მიწოდება
მუშა

მომხმარებლებისათვის

მდგომარეობაში

დაბრუნება

●

პოლიტიკური რისკი კვლავ არსებობს, რამდენადაც ხელშეკრულება მიიჩნევა საჯარო
სერვისების

ნაწილობრივპრივატიზაციად

და

შესაბამისად,

საჯარო

სამუშაო

ადგილებზე დასაქმებაზე ეს ახდენს გავლენას (განსაკუთრებით კერძო კომპანიის
მიერ განსახორციელებელი მოვლა-პატრონობის სამუშაოების დროს).
გამსესხებლისთვის:
●

უფლებამოსილი ორგანოს მხრიდან ანაზღაურების შესაძლებლობის რისკი.

●

ხელშეკრულების სოციალური და პოლიტიკური მიუღებლობის და საფასურის რისკი.

III. დოკუმენტაცია
ა) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ზოგადი დოკუმენტაცია
(i)

UNCITRAL

საკანონმდებლო

სახელმძღვანელო

კერძო

დაფინანსების

ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის (2001);
(ii) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კარგი მმართველობის წახალისების
სახელმძღვანელო, მომზადებული გაერო-ს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიერ
(2008);
(iii) ევრო

კომისიის

სახელმძღვანელო

თანამშრომლობისთვის

წარმატებული

საჯარო

და

(მარტი,

კერძო
2003);

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
(iv) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მწვანე ფურცელი და გაერთიანების
სამართალი საჯარო კონტრაქტებსა და კონცესიებზე (2004);
(v) ეუთო-ს

პრინციპები

ინფრასტრუქტურაში

კერძო

სექტორის

მონაწილეობისათვის (2007);
(vi) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის კონცესიის სამართლის
შესწავლა, 2011 - http://www.ebrd.com/country/sector/law/concess/assess/index.htm
(vii) ეუთოს საბჭოს რეკომენდაცის საჯარო და კერძო თანამშრომლობაში კარგი
მმართველობისთვის, მაისი, 2012.
(viii) ევროპული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ექსპერტიზის ცენტრის (EPEC)
სახელმძღვანელოს გამოცემები.

(ix) „კონცესიების

ევოლუცია

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სამართლებრივი კონცეფცია გასული 20 წლის განმავლობაშ საერთო სამართლის
გავლენით“ (ბრუნო კაზალე - RDAI/IBLJ- 2014;
(x)

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კანონმდებლობის

საერთაშორისო

სტანდარტების განვითარების ევოლუცია და განხილვა“ (ბრუნო კაზალე - RDAI/ILBJ
2016);
(xi) UNCITRAL

კერძო

დაფინანსების

ინფრასტრუქტურული

პროექტებისთვის

სახელმძღვანელოს განახლება (ბრუნო კაზალე - RDAI/ILBJ 2016);
(xii) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის და კონცესიის სამართლის საერთაშორისო
ტენდენციები (ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის სამართლის
ჟურნალი, 2017, ბრუნო კაზალე/ალექსეი ზვერევი http://2017.lit-ebrd.com/en/overview/ )
ბ)

არაკონცესიური

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულებისთვის

სპეციფიკური დოკუმენტაცია
(i) მსოფლიო ბანკის/PPIAF 2015 წლის ანგარიში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
რეკომენდებული

სახელშეკრულებო

პირობების

შესახებ

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/wbg-report-recommended-pppcontractual-provisions
(ii) მსოფლიო ბანკის /PPIAF 2016/2017 გამოცემა - 2015 წლის ანგარიშის პროექტი
(პროექტი ღია კონსულტაციებისთვის) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
რეკომენდებული სახელშეკრულებო პირობების შესახებ
(iii) საფრანგეთის FIN INFRA სახელმძღვანელო
(iv) http://www.economie.gouv.fr/ppp/clausier-type
(v) ავსტრალიის

ინფრასტრუქტურის

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სახელმძღვანელო
https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-3-Commercial-Principles-for-SocialInfrastructure-Dec-2008-FA.pdf

ბ- ხელშეკრულების მუხლები
1-ხელმომწერები
2-წინაპირობები
3-ხეკშეკრულების პერიოდი
4-მიზნები
5-კონტრაქტორის უფლებები
6-კონტრაქტორის მოვალეობები
7-გრანტორის უფლებები
8-გრანტორის მოვალეობები
9-კანონმდებლობის ცვლილება
10-საფასური/ტარიფები
11-სანქციები
12-ხელშეკრულების გადაცემა
13-ფორს მაჟორი
14-ხელახალი მოლაპარაკება/შესრულების გართულება
15-ინფრასტრუქტურის გადაცემა
16-შეწყვეტა
17-ჩანაცვლება
18-ვადამდე შეწყვეტის შედეგები
19-არბიტრაჟი/გამოსაყენებელი სამართალი

1 -ხელმომწერები
ძირითადი რეკომენდაციები
შეთანხმების

ხანგრძლივობის

გათვალისწინებით

წარმოქმნილი

მნიშვნელოვანი

რისკების გამო, პროექტის წარმდგენი და მომლაპარაკებელი დამფუძნებელი კომპანიის
აქტივების

ბაზაზე

პასუხისმგებელი
შესაბამისად,

ქმნიან

ცალკე

ხელმოწერაზე

კერძო

და

საპროექტო

კომპანიას,

ხელშეკრულების

პარტნიორის

რომელიც

სათანადოდ

პასუხისმგებლობა

იქნება

შესრულებაზე.

შეზღუდული

იქნება

ინვესტირებული კაპიტალის ოდენობით.
განსაკუთრებით

საყურადღებოა,

რომ

ამ

მხრივ

არ

იყოს

გაურკვევლობა

და

უფლებამოსილი ორგანოსათვის ნათელი იყოს, რომ მშობელი კომპანია ვერ იქნება
პასუხისმგებელი

იმ

საფუძვლით,

რომ

მან

გადააკისრა

ხელმოწერა

შვილობილ

კომპანიას, არც იმის გამო, რომ ის იყო ფაქტიური მმართველი. ეს არის პროექტის
დაფინანსების არსებითი პირობა, როდესაც არის არა-რესურსზე დაფუძნებული ან
შეზღუდული რესურსის ტიპის ხელშეკრულება.
საჯარო სუბიექტის მხრიდან, საჭიროა უზრუნველყოფილი იყოს უფლებამოსილება
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ამგვარი არაკონცესიური საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად, ხოლო იმ შემთხვევაში თუკი
პროექტს ერთობლივად ახორციელებს რამდენიმე საჯარო სუბიექტი , მიზანშეწონილია
უფლებამოსილებები

სათანადოდ

იყოს

ჩამოყალიბებული

ხელშეკრულების

გასაფორმებლად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონის და კანონქვემდებარე
აქტის გათვალისწინებით.
მუხლის დეტალური აღწერა
ამ მუხლის მიზანია:
●

უზრუნველყოს ხელმომწერი პირის სათანადო უფლებამოსილება განახორციელოს
ხელმოწერა ხელშეკრულების სრულ მოცულობაზე; და

●

დააკონკრეტოს თარიღი და დოკუმენტის მონაცემები, რომლითაც ხელმომწერ პირებს
ენიჭებათ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უფლებამოსილება.

2 -წინაპირობები
ძირითადი რეკომენდაციები
ფინანსური დახურვა არის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის წინაპირობა და თუკი
არსებობს

სხვა

წინაპირობებიც,

აუცილებელია

მათი

შესრულებაც

სამუშაოების

დაწყებამდე.
მუხლის დეტალური აღწერა
წინაპირობები, ჩვეულებრივ მოიცავს შემდეგს:
●

ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის საჭირო თავისუფალი მიწა და მასზე
ხელმისაწვდომობა;

●

საპროექტო კომპანიის რეგისტრაცია;

●

ხელშეკრულებისთვის ყველა საჭირო ნებართვა(შეიძლება მიეთითოს კანონი ან სხვა
აქტი);

●

საჭიროების

შემთხვევაში,

საწყისი

ინვესტიციისთვის

საჭირო

ფინანსური

მექანიზმების წარმოდგენა (სესხი, ფასიანი ქაღალდები და სხვა);
●

საბანკო გარანტიების წარმოდგენა ან საპროექტო კომპანიის გარანტიები, რომელიც
მოთხოვნილია კერძო პარტნიორის მიერ (შესრულების გარანტია, მოვლა-შენახვის
გარანტია);

●

ტარიფების წინასწარ ზრდა შეთანხმებულ დონემდე;

●

მოთხოვნილი გარანტიების მიღება და გარანტორის მხრიდან გამსესხებლების
წარმოდგენა;

●

წინაპირობების შესასრულებლად მაქსიმალური ვადების დაფიქსირება.

3 -ხელშეკრულების პერიოდი
ძირითადი რეკომენდაციები
საჭიროა ხელშეკრულებისთვის საკმარისი დროის განსაზღვრა, რათა შესაძლებელი იყოს
განსაზღვრა ინვესტიციისთვის ცვეთადი ღირებულების და ინვესტირებული კაპიტალის
უკუგება.

წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების გაგრძელების გამონაკლისი მიზეზები
(ფორს მაჟორი, კომპენსაცია და სხვა) და ამგვარი გაგრძელების შეზღუდული პერიოდი
(ერთი ან ორი წელი).
მუხლის დეტალური აღწერა
●

დაკონკრეტდეს

დაწყების

ვადა,

რომელიც

უნდა

იყოს

წინაპირობების

დაკმაყოფილების ვადა და არა ხელშეკრულების განხორციელების ვადა.
●

დაკონკრეტდეს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი.

●

დაკონკრეტდეს ხელშეკრულების პერიოდის გაგრძელების პირობები და ამგვარი
გაგრძელების შეზღუდვა.

4 -მიზანი
ძირითადი რეკომენდაციები
სასურველია ნათლად მიეთითოს ტერიტორიის ზუსტი პარამეტრები, სადაც უნდა
განხორციელდეს მშენებლობა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისის
მიზნები, ფუნქციური სპეციფიკაციები, რომელიც შეესაბამება მიზანს და მოსალოდნელი
ხარისხი შესაბამის ნორმებსა თუ სტანდარტებზე მითითებით, ისევე როგორც სხვა
დამხმარე უფლებები (მესამე პირებისგან მეორადი ანაზღაურება).
მუხლის დეტალური აღწერა
●

განისაზღვროს

ფუნქციური

სპეციფიკაციები

და

მშენებლობის

ხარისხობრივი

მოთხოვნები, ასევე, სერვისის პარამეტრები, რომელიც საოპერაციო პერიოდში უნდა
იყოს შესრულებული.
●

მიეთითოს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ექსკლუზიური უფლებები, მათ შორის
მესამე

პირისგან

ანაზღაურების

მიღების

უფლება,

დამატების

ანაზღაურებასთან, რომელსაც გრანტორი უზრუნველყოფს.

5 - კონტრაქტორის უფლებები
ძირითადი რეკომენდაციები

იმ

ძირითად

დეტალურად აღწერეთ კერძო პარტნიორის უფლებები მშენებლობის და ოპერირების
ეტაპებზე, ისევე როგორც დამხმარე უფლებები, რომელიც შეიძლება ხელშეკრულების
ძირითადი მიზნის მიღმა იყოს და მათი ფარგლები.
მუხლის დეტალური აღწერა
ამ მუხლში მოცემული უნდა იყოს შემდეგი:
●

ანაზღაურების მიღების უფლებამოსილება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
ვადებში;

●

ტერიტორიის გამოყენების უფლება მხოლოდ ხელშეკრულების მიზნებისთვის (ასევე
სხვა ნებადართული მიზნებისთვის);

●

დამხმარე უფლებების განხორციელების და შესაბამისი ანაზღაურების მიღების
უფლება (თუკი ეს დაშვებულია).

6 -კონტრაქტორის მოვალეობები
ძირითადი რეკომენდაციები
კერძო სუბიექტი უნდა იქცეოდეს, როგორც პარტნიორი და მაქსიმალურად შეეცადოს
საჯარო სერვისების მისიის კარგად შესრულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრულ
ფარგლებში.
კერძო პარტნიორისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მისი ვალდებულებები დაზუსტებული
იყოს (სასურველია არ იყოს გამოყენებულიისეთი ზოგადი ტერმინები, როგორიცაა
„ყველაფერი, რაც საჭიროა...“, „... მუხლის შესაბამისად“ და ა.შ.).
კერძო პარტნიორს ხშირად მოეთხოვება ბანკის მიერ გაცემული შესრულების გარანტიის
ან მოვლა-პატრონობის გარანტიის წარდგენა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბანკები
ერიდებიან

გრძელვადიანი

გარანტიების

გაცემას,

გარანტია

უნდა

განახლდეს

ყოველწლიურად და უნდა მიეთითოს, რომ მოხდება გარანტიის გამოთხოვა და
ხელშეკრულების შეწყვეტა თუკი არ მოხდება გარნატიის განახლება ყოველწლიურად
დროულად.
მუხლის დეტალური აღწერა
კერძო პარტნიორის ვალდებულებები, ჩვეულებრივ მოიცავს:

●

სერვისის უწყვეტობა;

●

სერვისის ხარისხი;

●

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა კარგ პირობებში.

კერძო პარტნიორმა ასევე უნდა უზრუნველყოს მისი საინვესტიციო ვალდებულებების
შესრულება:
●

შეასრულოს სამუშაოს გეგმა-გრაფიკი;

●

დაიცვას ნორმები და სტანდარტები;

●

ხელშეკრულებაში

ცვლილების

ან/და

დამატების

შემთხვევაში

შეასრულოს

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნები.
7 -გრანტორის უფლებები
ძირითადი რეკომენდაციები
საჯარო

პარტნიორმა

მკაფიოდ

უნდა

განსაზღვროს

ინფრასტსრუქტურის და სერვისის მოთხოვნაზე

გრანტორის

უფლებები

რათა შესაძლებელი იყოს კერძო

პარტნიორის დათანხმება საჯარო სერვისის სათანადოდ შესრულებაზე.
მუხლის დეტალური აღწერა
გრანტორი, როგორც წესი, ახორციელებს:
●

კერძო პარტნიორის მიერ შესრულებული სამუშაოს და მისაწოდებელი სერვისის
ხარისხის კონტროლს;

●

ინფრასტრუქტურის უსასყიდლოდ მიღებას ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ
კარგ სამუშაო პირობებში, ცვეთის გამორიცხვის გათვალისწინებით.

8- გრანტორის მოვალეობები
ძირითადი რეკომენდაციები
გრანტორმა

უნდა

აუნაზღაუროს

გათვალისწინებული საფასური.
მუხლის დეტალური აღწერა
გრანტორს მოეთხოვება:

კერძო

პარტნიორს

ხელშეკრულებით

●

მშენებლობის

დროს

ტერიტორიაზე

თავისუფალი

დაშვება

სამუშაოების

განსახორციელებლად, ხოლო ოპერირების პერიოდში მოვლა-პატრონობის და სხვა
სერვისების გასაწევად.
9 -კანონმდებლობის ცვლილება
ძირითადი რეკომენდაციები
არ უნდა იყოს წარმოდგენილი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის არსებული
კანონმდებლობის

სრულად

შენარჩუნების

ვალდებულება

გრძელვადიანი

ხელშეკრულებისათვის ან კონტრაქტორისათვის განსხვავებული საგადასახადო რეჟიმის
დაწესება ბიზნესის სხვა წარმომადგენლებთან შედარებით. დასაშვებია მხოლოდ
სამართლებრივად არადისკრიმინაციული მიდგომის და კომპენსაციის გამოყენება იმ
შემთხვევაში, თუკი კანონმდებლობის ცვლილება იწვევს ეკონომიკურ ბალანსში
არსებით ცვლილებას.
კანონმდებლობის

ცვლილების

შემთხვევაში

(მათ

შორის,

საგადასახადო

კანონმდებლობა), რომელიც გავლენას ახდენს კერძო პარტნიორის ხარჯებზე ან
შემოსავლებზე,

ან

ხელშეკრულება

რომლის

უნდა

შედეგად

საჭიროა

ითვალისწინებდეს

დამატებითი

შესაძლებლობას,

ინვესტიციები,

რომ

დაიფაროს

მნიშვნელოვნად გაზრდილი ხარჯები დროის გარკვეულ პერიოდში საფასურის ან
ტარიფის გაზრდით ან ფინანსური კომპენსაციის გზით ან სახელშეკრულებო პერიოდის
გახანგრძლივებით.
განახლებებისგან

ასეთი

განახლება

განცალკევებულად,

უნდა
ან

განხორციელდეს

მასთან

ერთად,

პერიოდული

იმგვარად,

რომ

შენარჩენულებული იყოს ხელშეკრულების ფინანსური პოზიციები, როგორც ის იქნებოდა
კანონმდებლობის ცვლილება რომ არ მომხდარიყო.
პირობა უნდა ითვალისწინებდეს ამგვარი მისადაგების შესაძლებლობას დამატებითი
ხარჯის ან ინვესტიციის გარკვეულ ზღვრამდე, ხოლო პერიოდი უნდა იყოს 2-3 წელი.
მუხლის დეტალური აღწერა
სასურველია:

●

„საკანონმდებლო ცვლილება“ განისაზღვროს ფართოდ დამოიცავდეს ნებისმიერ აქტს,
მათ შორის, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტს, არსებული კანონმდებლობის
განმარტებას, ადგილობრივი თუ

საერთაშორისო ნორმებისა და სტანდარტების

ცვლილებას.
●

ნებადართული იყოს ტარიფების გადახედვის სპეციალური პროცედურა, თუკი
საკანონმდებლო ცვლილება არსებით გავლენას ახდენს საოპერაციო ან საინვესტიციო
ხარჯებზე;

●

საჭიროების

შემთხვევაშიბა,

დადგინდეს

ზღვრები

(საოპერაციო/საინვესტიციო

ხარჯები), რომლის გადაჭარბების შემთხვევაში, კანონმდებლობაშის შევა ცვლილება;
●

წარმოდგენილი

იყოს

ხელშეკრულების

შესაძლებლობა,

თუკი

საკანონმდებლო

შეწყვეტისათვის
ცვლილება

მოლაპარაკებების

მნიშვნელოვნად

ზრდის

საოპერაციო/მოვლა-პატრონობის ხარჯებს (გარკვეული ზღვარის ზემოთ) ან საჭიროა
დამატებითი მნიშვნელოვანი ინვესტიციები (განსაზღვრების შესაბამისად), რომლის
დაფინანსებაც არცერთ მხარეს არ შეუძლია ან ვერ მოხდება ხელშეკრულების
პირობების განახლება (ფორს-მაჟორის საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტა).

10- საფასური/ტარიფები
ძირითადი რეკომენდაციები
აღნიშნული მუხლის მიზანია, რომ დადგინდეს საფასური და ტარიფები და მათი
განახლების

თუ

ცვლილების

პირობები

(რაც

შეიძლება

ობიექტური

და

ავტომატიზებული)
საფასურის ან სატარიფო განაკვეთის დადგენის, პერიოდული და საგამონაკლისო
განახლებების

პირობების

განსაზღვრის

დროს,

გათვალისწინებული

უნდა

იყოს

ხელშეკრულების ეკონომიკური სტაბილურობა.
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ განახლებები იმგვარად განხორციელდეს, რომ
თავიდან იქნეს არიდებული გადაჭარბებული მოგება.

ტარიფების პერიოდული განახლებები ისე უნდა განხორციელდეს, რომ არ მოხდეს
წინასწარ

დაშვებული

ვარაუდების

გამოსწორება

ან

აღნიშნულით

დამატებითი

სარგებლის მიღება.
მუხლის დეტალური აღწერა
საფასურის ან ტარიფის მუხლი, როგორც წესი, მოიცავს:
●

საბაზო საფასურს და ტარიფს სერვისის და ინფრასტრუქტურის თითოეული
კატეგორიისათვის;

●

მომსახურების

ტარიფის

ინდექსაციის

ფორმულას,

რომლის

საფუძველზე

ყოველწლიურად განხორიელდება ავტომატური განახლება. ეს ფორმულა უნდა
მოიცავდეს ძირითად ოპერირების და მოვლა-პატრონობის ხარჯებს, დაკავშირებულ
გადახდის ვალუტასთან.
●

საფასურის

ცვლილების

გამონაკლის

მექანიზმი,

რაც

გამოწვეული

იქნება

კონკრეტული შემთხვევებით (კანონმდებლობის ცვლილება, ფინანსური ხარჯების
შემცირება რეფინანსებით და სხვა), რომელიც იმუშავებს ორივე მიმართულებით;
●

ვალუტის

გაცვლით

კურსის

ცვლილების

შედეგად

საფასურის

და

ტარიფის

განახლების შესაძლებლობას, გარკვეული ოდენობით ცვლილების დროს (თუკი
აღნიშნული უკვე არ არის ტარიფის ინდექსაციის ფორმულის ნაწილი);
●

საფასურის/ტარიფის პერიოდული გადახედვის (5 წელი) დონე და ფორმულა,
ხელშეკრულების ეკონომიკური სტაბილურობის გათვალისწინებით.

11 -სანქციები
ძირითადი რეკომენდაციები
იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს არიდებული ხელშეკრულების შეწყვეტის უკიდურესი
ზომები, საჭიროა გონივრული სანქციების მექანიზმის არსებობა. დამატებით, ამგვარი
სანქციებით შესაძლებელია შემცირდეს დარღვევის შემთხვევები. უზრუნველყოფილი
უნდა იყოს სანქციების მუხლის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან.
მუხლის დეტალური აღწერა
აღნიშნული მუხლი მოიცავს:

●

ოპერირების დაწყებისთვის საშეღავათო პერიოდს;

●

სანქციის დაკისრების შემთხვევებს (შეძლებისდაგვარად ზუსტი სია, რომელიც
მიუთითებს

დარღვევის

ხანგრძლივობას

და

სიხშირეს,

დარღვევების

რაოდენობრივად გამოხატვა, საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის დარღვევა,
მშენებლობის

ვადების

დარღვევა,

ოპერირების

ან

მოვლა-პატრონობის

ვალდებულებების ვადის დარღვევა ან ხარისხობრივი დარღვევა...);
●

სანქციის დაანგარიშების მეთოდი და გადახდის გზები;

●

სანქციის მაქსიმალური ოდენობა მისაღები თითოეული ტიპისთვის და ზოგადი
წლიური მაქსიმალური ოდენობა (აღნიშნული, ზოგადად, შეესაბამება საბანკო
გარანტიის მთლიან მოცულობას).

12 -ხელშეკრულების გადაცემა
ძირითადი რეკომენდაციები
იმის

გამო,

რომ

ხელშეკრულების

მიღებაგანხორციელდა

წარმდგენის/მეწილეების

ხარისხობრივი შეფასებით, მას გააჩნია პერსონალური ხასიათი. შესაბამისად, გრანტორს
სურს, რომ შეინარჩუნოს იგივე კერძო პარტნიორი, ან საჭირო იქნება მისი თანხმობა
კერძო პარტნიორის ცვილებისათვის, გარკვეული ზღვრებით, რათა კერძო სუბიექტი არ
იყოს მათი ინვესტიციის ტყვე ხანგრძლივი ხელშეკრულების პერიოდში.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

წარმდგენს, როგორც წესი, მოეთხოვება მისი ინტერესის შენარჩუნება საპროექტო
კომპანიაში დროის გარკვეულ პერიოდში, მას შემდეგ, რაც დაიწყებს ოპერირებას,
რათა უზრუნველყოფილი იყოს ოპერირების ხარისხი, სულ მცირე, გარკვეულ
დონემდე (მაგალითად, ძირითადი მეწილე), თუ გრანტორთან არ იქნება სხვაგვარად
შეთანხმებული.

●

უმჯობესია გათვალისწინებული იყოს პირობა, რომელიც საშუალებას მისცემს იმავე
ჯგუფში

შემავალ

სუბიექტებს,

რომ

ჩაანაცვლონ

ერთმანეთი

თავდაპირველი

სუბიექტის გარანტიის გარეშე. ალტერნატივის სახით, შესაძლოა გათვალისწინებული
იყოს ახალი მეწილის შემოყვანა, რომლის უარყოფაც დაუსაბუთებლად არ შეეძლება
გრანტორს.

13 -ფორსმაჟორი
ძირითადი რეკომენდაცია
„ფორსმაჟორი“ სამოქალაქო სამართლის ქვეყნების კონცეფციაა, რომელიც ფართოდ
გამოიყენება

კომერციულ

სამართლის

ხელშეკრულებებში,

იურისდიქციის

მათ

ხელშეკრულებებში.

შორის,
თუმცა,

ახლა

უკვე

ამ

საერთო

შემთხვევაში,

მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს, რომ კონცეფცია კარგად იყოს გაგებული და
არ ხდებოდეს დუბლირება (როგორიცაა, მაგალითად, მთავრობის არსებითი უარყოფით
მოქმედება - MAGA, კონტრაქტორის რისკი).

ფორსმაჟორის მუხლის მიზანია, მხარე გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან იმ
მოვლენის

ან

გარემოების

გამო,

რომლის

განჭვრეტა

შეუძლებელი

იყო

(ან

„გაუთვალისწინებელი“ ან „რომლის გათვალისწინება გონივრულად შეუძლებელი იყო“),
რომელიც

მხარის

ვალდებულების

კონტროლს
შესრულებას

მიღმა
(ან

არის

და

რომელიც

რომელიც

შეუძლებელს

ხელშეკრულების

ხდის

შესრულებას

მნიშვნელოვნად ან არაგონივრულად ართულებს).
უმჯობესია,

ხელშეკრულების

გრძელვადიანობის

გათვალისწინებით,

აღნიშნული

მუხლი ითვალისწინებდეს უფრო მეტ მოქნილობას, ვიდრე ეს მოცემულია მოქმედ
კანონმდებლობაში და ითვალისწინებს პროექტის სპეციფიკის შესაბამის გარემოებებს.
პირობა უნდა ითვალისწინებდეს ფორსმაჟორული გარემოებების გამო ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესაძლებლობას, თუკი ის გრძელდება გარკვეულ დროზე მეტხანს ან თუკი
ისეთი ქმედებებია საჭირო, რომელსაც არ ფარავს დაზღვევა და არ შეიძლება მისი
დაფინანსება მოეთხოვოს კონტრაქტორს.
იხ:

მსოფლიო

ბანკის/PPIAF

2015/2017

წლების

ანგარიში

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობების შესახებ: ფორს-მაჟორი.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

უნდა განისაზღვროს ფორსმაჟორის ზოგადი მახასიათებლები, ისევე როგორც სია იმ
გარემოებების, რომელიც მიიჩნევა ფორსმაჟორად (მათ შორის, ისეთი შემთხვევები,

რომელიც

ზოგადად

არ

მიიჩნევა

ფორსმაჟორად,

თუმცა,

დამახასიათებელია

პროექტისათვის);
●

ფორსმაჟორის შემთხვევაში,

წარმოდგენილი

უნდა იყოს,

რომ

კონტრაქტორი

გათავისუფლებულია ვალდებულებებისგან, თუკი ის გამოწვეულია ფორსმაჟორით
და

კონტრაქტორი

ყველა

ღონისძიებას

იყენებს

ფორსმაჟორით

გამოწვეული

შედეგების შესარბილებლად;
●

ასეთ

შემთხვევაში,

კონტრაქტორს

არ

დაეკისრება

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სანქციები. ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს, თუ რა
ოდენობით

და

რა

ვადით

იქნება

ხელმისაწვდომი

საფასური

ფორსმაჟორის

პირობებში და შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელებისათვის;
●

ამგვარი,

„საჯარო

დაფინანსების“

მოდელის

პირობებში,

სათანადო

რისკების

განაწილება უნდა მოხდეს კერძო პარტნიორისათვის შემდეგი ალტერნატივებით: (ა)
გაგრძელდეს

გადახდები

როგორც

ჩვეულებრივ

რეჟიმში;

(ბ)

გაგრძელდეს

განახლებული გადახდები სასესხო ვალდებულებების შესასრულებლად (მაგრამ არა
საოპერაციო და მოვლა-პატრონობის დანაზოგები ან მიუღებელი შემოსავალი) ან (გ)
საერთოდ

არ

მოხდეს

გადახდები.

ეს

დამოკიდებული

იქნება

დაზღვევის

ხელმისაწვდომობაზე (როგორიცაა ბიზნესის შეფერხების დაზღვევა) და ფორსმაჟორული გარემოების სახეობაზე (ძირითადად კომპენსაცია გათვალისწინებულია
პოლიტიკური ფორს-მაჟორის დროს ). ასეთი გადახდების გაგრძელებამ (თუნდაც
ნაწილობრივ) შესაძლოა გამოიწვიოს ფორს-მაჟორის საფუძვლით ხელშეკრულების
ვადამდე შეწყვეტის გადავადება.
●

უნდა

განსხვავდებოდეს

ფორს-მაჟორული

გარემოებები,

რომელიც

აზიანებს

ინფრასტრუქტურას და რომელიც არ აზიანებს. თუკი ზიანი გამოწვეულია ბუნებრივი
ფორს-მაჟორით, უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა აანაზღაუროს მხოლოდ ის ხარჯი,
რომელსაც არ ანაზღაურებს დაზღვევა (მიზეზით, რომელიც არ არის გამოწვეული
კერძო სუბიექტის მხრიდან), საფასურის ან ტარიფის განხლების შესაძლებლობით ან
ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებით, რათა შესაძლებელი იყოს ხარჯების დაფარვა
და დაფინანსების მოპოვება. კერძო პარტნიორს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა
განაგრძოს იმ ნაწილის მომსახურება, რომელზეც არ მომხდარა ზეგავლენა;
●

ბუნებრივი ფორს-მაჟორის მიღმა არსებული ზიანის შემთხვევაში, როგორიცაა ზიანი
პოლიტიკური ფორს-მაჟორის გამო, კერძო სუბიექტს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა

შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი გრანტორი არ განახორციელებს შეკეთებებს ან არ
დააფინანსებს გამოსწორებისათვის საჭირო ხარჯებს;
●

დროზე დაფუძნებული კრიტერიუმი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს. მაგალითად,
თუკი ფორს-მაჟორი იწვევს ზიანს გარკვეულ ვადაზე უფრო დიდი ხნით (მაგალითად
3-6 თვე) და მას გავლენა აქვს ხელშეკრულების შესრულებაზე, დასაშვები უნდა იყოს
ხელშეკრულების შეწყვეტა მოლაპარაკებების შემდეგ.

14 -ხელახალი მოლაპარაკება/შესრულების გართულება
ძირითადი რეკომენდაციები
არის ქვეყნები სადაც იურისდიქცია (მაგალითად, საფრანგეთის და ფილიპინების
კანონმდებლობა) ითვალისწინებს განუჭვრეტადობის კონცეფციას, მაშინ როდესაც
ზოგიერთი სხვა (მაგალითად, ინგლისისა და უელსის კანონმდებლობა) აღიარებს
შეუსრულებლობის
ხელშეკრულების
გაუმჯობესება)

კონცეფციას.
ეკონომიკური

შეიცვალოს

ეს

კონცეფციები

სტაბილურობა

გარკვეული

შესაძლებლობას
(ეკონომიკური

გარემოებების

იძლევა,

რომ

მდგომარეობის

გათვალისწინებით.

თუკი

კანონმდებლობა ამგვარ პირობას არ ითვალისწინებს , ან საჭიროა მისი გაფართოება და
დამატების

შეტანა,

შესაძლებელია

ხელშერულებით

„ხელახალი

მოლაპარაკების

პირობის“ (სანქციის დაწესება ან პატიება) ან შესრულების გართულების მუხლის
(Hardship

clause)

გათვალისწინება.

შედეგად,

ხელშეკრულების

ეკონომიკური

სტაბილურობა, თუკი მასზე აღნიშნული გარემოებები ზეგავლენას მოახდენს, შესაძლოა
გაუმჯობესდეს, მიუხედავად იმისა, რომელიმე მხარეს მიუძღვის თუ არა აღნიშნულში
ბრალი.
ასეთი

მუხლები,

გათვალისწინებული
ხელშეკრულებაში

რომელიც
იყოს
რათა

უფრო

ფართოა

არაკონცესიურ
შემცირდეს

ვიდრე

საჯარო

და

ფორს-მაჟორი,
კერძო

ხელშეკრულების

შესაძლოა

თანამშრომლობის

გრძელვადიანობასთან

დაკავშირებული რისკები და შესაძლებელი იყოს ხელშეკრულების ეკონომიკური
ბალანსის

აღდგენა,

იმ

პირობებში

თუ

შეიცვალაა

ხელშეკრულების

ფაქტორები , ან წარმოიქმნაგაუთვალისწინებელი გარემოება.

ძირითადი

თეორიულად, „ხელახალი მოლაპარაკების“ ან „შესრულების გართულების“ მუხლის
მიზანია ორივე მხარისათვის უპირატესობის მინიჭება, თუმცა, არაგონივრულია, რომ
მოხდეს საფასურების ან ტარიფის მუხლების განახლება გრძელვადიანად, რამდენადაც,
ის

ცალსახად

კერძო

პარტნიორისსასარგებლოდ

იქნება.

აღნიშნულის

მსგავსად,

გრძელვადიან პერიოდში, საჯარო პარტნიორსაც არ შეუძლია მიიღოს საპროექტო
კომპანია

შემცირებული

კაპიტალით,

მოლაპარაკების/შესრულების

ზარალით ან

გართულების

დაბალი

მუხლი

ბრუნვით.

ხელახალი

მოსალაპარაკებლად

ძალიან

რთულია.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

ხელახალი

მოლაპარაკების

შეხვედრებს,

რათა

მუხლი

განისაზღვროს

უნდა

ითვალისწინებდეს

სტაბილურია

თუ

არა

რეგულარულ

ხელშეკრულების

ეკონომიკური კლიმატი და ხომ არ მოხდა რაიმე არსებითი ცვლილება საწყის
სტატისტიკურ
ფინანსური,

მონაცემებში
ტექნიკური),

(ეკონომიკური,
რომელზეც

პოლიტიკური,

დამოკიდებულიიყო

კომერციული,
ხელშეკრულების

შესრულება.
●

მუხლი

შესაძლებელია

ითვალისწინებდეს

მოლაპარაკებების

დაწესებას,

იმ

შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების ეკონომიკური კლიმატი მნიშვნელოვნად
უარყოფითად

შეიცვალა.

მოლაპარაკებას

აღნიშნული

კეთილსინდისიერების

შესაძლოა
პრინციპზე

გულისხმობდეს
დაფუძნებით,

მარტივ
რომელიც

აღმოფხვრიდა ნებისმიერ დარღვეულ ბალანსს, ან შესაძლოა გათვალისწინებული
იყოს პროცედურა, რომლის მიხედვით, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში
მოწვეული იქნება დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელიც ხელახლა განსაზღვრავს
ხელშეკრულების

პირობებს

ვალდებულებების

შემცირება),

(როგორიცაა
ან

მაგალითად,

შეთანხმების

კერძო

მიუღწევლობის

სუბიექტის
შემთხვევაში

ხელშეკრულების შეწყვეტის დაშებას.
15 -ინფრასტრუქტურის გადაცემა
ძირითადი რეკომენდაციები
არაკონცეციური

საჯარო

და

კერჯო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულებით

ინფრასტრუქტურის გადაცემა გათვალისწინებულია ხელშეკრულების დასრულების

დროს უსასყიდლოდ, ან ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კერძო სუბიექტის მიერ
გაღებული

ინვესტიციის

სათანადო

კომპენსირებით,

რომელიც

ჯერ

არის

ამორტიზებული.
მუხლის დეტალური აღწერა:
ინფრასტრუქტურის გადაცემის მუხლი აწესრიგებს შემდეგს:
●

გადაცემასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებს;

●

უზრუნველყოფას, რომ გადაცემის დროს ობიექტი იქნება კარგ მუშა მდგომარეობაში,
ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით;

●

განახლების ან შეკეთების სამუშოებს, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს
ხელშეკრულებით. ასეთი სამუშაოები, როგორც წესი, ხორციელდება გადაცემამდე
რამდენიმე თვის განმავლობაში, გადასაცემი აქტივების გადაცემის პერიოდისთვის
ერთობლივი ინვენტარიზაციით;

●

ყველა

შემთხვევაში,

სასურველია

კერძო

სუბიექტს

მიეცეს

საკმარისი

დრო

ნებისმიერი დარღვევის გამოსასწორებლად;
●

შესაძლებელია

სპეციალური

შეწყვეტის

უზრუნველყოფის

გათვალისწინება

შეწყვეტამდე რამდენიმე წლით ადრე, რათა გარანტირებული იყოს გამოსასწორებელი
სამუშოების ჩატარება.
16 -შეწყვეტა
ძირითადი რეკომენდაციები
აღნიშნული მუხლის მიზანია, რომ მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს ხელშეკრულების
ვადამდე შეწყვეტის შესაძლებლობა, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს დაფინანსებადობა
და შესაბამისად, პროექტის სამართლებრივი სტაბილურობა.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

შეწყვეტა შესაძლოა განხორციელდეს:
-

ხელშეკრულების ბოლოს, ინფრასტრუქტურის გადაცემის თარიღში;

-

გრანტორის მიერ საქონლის უკან გამოსყიდვის დღეს;

-

კერძო სუბიექტის მხრიდან ვალდებულების დარღვევის გამო;

-

გრანტორის მხრიდან ვალდებულების დარღვევის გამო;

-

ხანგრძლივი ფორს-მაჟორის შემთხვევაში, ან ფორს-მაჟორის დროს, რომლის
ხარჯები არ შეიძლება გამოსწორდეს ან დაფინანსდეს; ან

-

კანონმდებლობის

ცვლილების

დროს,

რომელიც

საფრთხეს

უქმნის

ხელშეკრულების ეკონომიკურ სტაბილურობას, ან რომელიც საჭიროებს
ინვესტიციებს, რომლის დაფინანსებაც შეუძლებელია.
●

წარმოდგენილი უნდა იყოს დარღვევის შემთხვევაში შეტყობინების პროცედურა;

●

კონკრეტულად უნდა იყოს განსაზღვრული შემთხვევები, როდესაც დარღვევა
შეიძლება იყოს შეწყვეტის საფუძველი და უნდა განისაზღვროს დარღვევის
გამოსწორების ვადები, გარემოების მიხედვით (დარღვევის ასეთი შემთხვევები
განსხვავდება ისეთი შემთხვევებისგან, რომელზეც შესაძლებელია მხოლოდსანქციის
დაწესება);

●

გამსესხებლების მონაწილეობა პროცესში უნდა იყოს აღწერილი;

●

იხ. ვადამდე შეწყვეტის შედეგები.

●

იხ. ჩანაცვლება.

17 -ჩანაცვლება
ძირითადი რეკომენდაციები
გამსესხებლებმა შესაძლოა მოითხოვონ, რომ დამრღვევი კონტრაქტორი ჩანაცვლდეს
ახალი კონტრაქტორით, განსაკუთრებით თუკი დაფინანსება დიდია. თუმცა, ასეთი
წინადადება ხშირად აწყდება წინააღმდეგობას გრანტორის მხრიდან, იმ შემთხვევაში,
თუკი ხელშეკრულების ბუნება პირადი ხასიათისაა (intuitue personae nature ).
შესაბამისად, საჭიროა დაცულ იქნეს პროექტის შეფერხება დამრღვევი მხარის მიერ,
რისთვისაც გამსესხებლებს უნდა შეეძლოთ ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის
პროცედურაში ჩართვა, რათა მათ ჰქონდეს ახალი კონტრაქტორის „შემოყვანის“
შესაძლებლობა. ახალი კონტრაქტორის ჩართვა გრანტორის უფლებამოსილება უნდა
იყოს, რათა თავიდან იქნეს არიდებული მეთოდი, რომლითაც მოხდება მხოლოდ ერთი
სუბიექტის ჩანაცვლება მეორეთი. ჩანაცვლების უფლების გამოყენება შესაძლებელია
თუკი დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წინაპირობები,
კერძოდ, გადახდისუუნარობის პროცედურები ან/და უფლებამოსილი ორგანოსათვის
გათვალისწინებული სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები.

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კონტექსტში,

პირდაპირი

შეთანხმებები

ხორციელდება არამხოლოდ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებასთან
კავშირში, არამედ საპროექტო შეთანხმებებთან კავშირშიც. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში,
გამსესხებლებს შესაძლოა ჰქონდეთ დამოუკიდებელი პირდაპირი შეთანხმება კერძო
პარტნიორის

საპროექტო

შეთანხმების

მხარეებთან

(ანუ,

მის

მთავარ

ქვეკონტრაქტორებთან), რათა იმ შემთხვევაში, თუკი კერძო პარტნიორი დაარღვევს
საპროექტო შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს,

ქვეკონტრაქტორები

უზრუნველყოფენ და გააგრძელებენ შესრულებას.
იხ.: მსოფლიო ბანკი/PPIAF 2015/2017 ანგარიში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულების პირობების რეკომენდაციების შესახებ: გამსესხებლის ჩანაცვლების
უფლება.
მუხლის დეტალური აღწერა
საჭიროა, რომ:
●

განისაზღვროს პროცედურები, რომლის მიხედვით ბანკებს შეეძლებათ გამოხატონ
საკუთარი განზრახვა ჩაანაცვლონ დამრღვევი კონტრაქტორი და გონივრულ ვადებში
მოახდინონ ახალი კონტრაქტორის ჩართვა . ეს ჩანაცვლება უნდა დადასტურდეს
გრანტორის მიერ (ისეთი კრიტერიუმის გამოყენებით, როგორიცაა, ტექნიკური და
ფინანსური

უნარები,

განახორციელებს

გამოცდილება

იგივე

და

მოვალეობებს,

სხვა)

და

რომელსაც

ახალი

კონტრაქტორი

ახორციელებდა

წინა

კონტრაქტორი.
●

უფლება ჩანაცვლებაზე მინიჭებული იყოს პირდაპირი შეთანხმებით და არა საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებით, საპროექტო შეთანხმებით ან სესხის
ხელშეკრულებით, რაც აარიდებს ჩანაცვლების
მოვლენების
აღნიშნულით

დადგენას,

მაგალითად,

უპირატესობის

მიღება

რომ

განხორციელებით არასასიამოვნო
რომელიმე

სუბიექტმა

გადახდისუუნარობის

შეძლოს

ფარგლებში,

რაც

შესაძლოა გამოიწვიოს ხელშეკრულების ბათილობა საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.

გრანტორმა

(ან

გარანტორმა

-

უფლებამოსილი

დარგობრივი

სამინისტროს სახით) უნდა განახორციელოს აღნიშნული შეთანხმება მისთვის
მინიჭებული

უფლებამოსილების

ფარგლებში.

თუკი,

გრანტორი

ვერ

დააკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნას, ის პირდაპირ იქნება პასუხისმგებელი
გამსესხებლების წინაშე.
18 -ვადამდე შეწყვეტის შედეგები
ძირითადი რეკომენდაციები
ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში (მათ შორის, კერძო პარტნიორის ან
ფორს-მაჟორით გამოწვეული), კერძო პარტნიორი ინარჩუნებს უფლებას აინაზღაუროს
საკუთარი ინვესტიცია მასპინძელ ქვეყანაში (ადგილობრივი ვალი და ინვესტირებული
კაპიტალი). სხვა შემთხვევაში, გრანტორი ორგანო მიიღებს „უსამართლო სარგებელს“,
რამდენადაც

ისარგებლებს

ინფრასტრუქტურით,

რომლის

დაფინანსება

არ

განუხორციელებია
მუხლის დეტალური აღწერა:
●

პროექტის

დაფინანსების

უზრუნველყოფის

მიზნით,

უმჯობესია,

რომ

ხელშეკრულების შეწყვეტა მხოლოდ შეზღუდულ შემთხვევებში იყოს შესაძლებელი,
კერძოდ, ხელშეკრულების აშკარა და ხანგრლივი სერიოზული დარღვევის დროს,
მხოლოდ გამსესხებლებთან ხელახალი მოლაპარაკების პროცედურების შემდეგ).
●

ზოგადად, გამსესხებლებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობაჩაანაცვლონ დამრღვევი
კერძო პარტნიორიახალი პარტნიორით(იხ. ჩანაცვლების მუხლი ზემოთ).

●

ხელშეკრულების შეწყვეტა ხელშეკრულების ბოლოს არ ითვალისწინებს საფასურის
გადახდას იმ აქტივისთვის, რომლის გადაცემაც უსასყიდლოდ ხდება.

●

თუმცა, ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის ყველა შემთხვევაში, ანაზღაურების
გადახდა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, თუნდაც დარღვევა განახორციელოს კერძო
სუბიექტმა (მაგრამ ჩანაცვლება არ განხორციელა ), იმ საინვესტიციო დაფინანსების
კომპენსაციის გზით, რომელიც გაწია კერძო პარტნიორმა ან კრედიტორმა

და

რომელიც არ არის გაცვეთილი ან სრულად ანაზღაურებული.
●

თუკი

შეწყვეტა

გამოწვეულია

გრანტორის

ბრალეულობით,

ან

გრანტორი

გამოისყიდის ხელშეკრულებას, კერძო პარტნიორს უნდა მიეცეს მიუღებელი მოგების
პროცენტი.
●

ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგები განსხვავდება თუკი არსებობდა ბუნებრივი
ფორს-მაჟორული გარემოება (როგორიცაა ინვესტირებული კაპიტალის ანაზღაურება

და სესხების ბალანსი) და თუკი არსებობდა პოლიტიკური ფორს-მაჟორი, რაც
თითქმის უთანაბრდება გრანტორის ბრალეულობას.
●

სასურველია

დანართად

თითოეული

მოცემული

შემთხვევისათვის,

იყოს

ანაზღაურებისგრაფიკი

კომპენსაციის

თითოეული

შეწყვეტის
ტიპისათვის

დაანგარიშების მეთოდის დაკონკრეტებით (ა: ინვესტირებული კაპიტალი; ბ: სესხები;
გ: გადაადგილების ხარჯები; დ: მიუღებელი მოგება და სხვა).
●

წარმოდგენილი უნდა იყოს მიმდინარე ვალდებულებების, ხელშეკრულებების,
თანამშრომლების, საწვავის, სათადარიგო ნაწილების და ა.შ. გადაცემის პირობები.

19 -არბიტრაჟი/გამოსაყენებელი სამართალი
ძირითადი რეკომენდაციები
უმეტეს შემთხვევაში, გამოსაყენებელი სამართალი არის ადგილობრივი სამართალი.
შესაბამისად,

სასურველია,

რომ

მოხდეს

სამართლებრივი

ჩარჩოს

შესწავლა

და

საქართველოს საკანონმდებლოსისტემის სპეციფიკაში გარკვევა, კერძოდ, რამდენად
გააჩნია უპირატესობა ადმინისტრაციულ სამართალს ხელშეკრულების პირობების
გაუქმების.
წარმოდგენილი უნდა იყოს შუალედური ეტაპები დავის დაწყებამდე, რათა დაცული
იყოს ხელშეკრულების სტაბილურობა. მაგალითად, ხელშეკრულებაში უნდა იყოს
გათვალისწინებული შრიგების და მოლაპარაკების პირობები , ასევე ექსპერტთა ჯგუფის
ჩართულობა, რომელთა გადაწყვეტილება გამოიყენება, არბიტრაჟის პროცედურები
დაიწყებამდე.
ბევრ განვითარებად ან გარდამავალ ქვეყნებში მიღებულია ადგილობრივი სასამართლოს
თავიდან არიდება, მიუკერძოებლობის და კომპეტენციის მიზეზებიდანა გამომდინარე
შესაბამისად, უმჯობესია გათვალისწინებული იყოს საერთაშორისო არბიტრაჟის მუხლი,
რომელსაც გამსესხებლები მაღალი ალბათობით

მოითხოვენ. ზოგიერთ ქვეყანაში

ადგილობრივი

სახელმწიფოს

კანონმდებლობით

მუნიციპალიტეტის

მიერ

აკრძალულია

საარბიტრაჟო

შეთანხმების

ან

გაფორმება,

ადგილობრივი
თუმცა,

ასეთ

შემთხვევაში შესაძლებელია საერთაშორისო საინვესტიციო დავების განმხილველი
ცენტრი

(ICSID)

არბიტრაჟის

წესების

გამოყენება

ვაშინგტონის

1965

წლის

საერთაშორისო კონვენციის შესაბამისად, რომელსაც უპირატესობა აქვს ადგილობრივ
კანონმდებლობასთან შედარებით.
გასათვალისწინებელია, რომ არბიტრაჟი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ
მნიშვნელოვან დავებზე და არა ყველდღიურ სადავო საკითხებზე. ყოველდღიური
საქმიანობის ფარგლებში შესაძლებელია ადგილობრივი სასამართლოს გამოყენება,
რომელიც რისკის ქვეშ არ აყენებს ინვესტიციას. უმჯობესია ჩამოყალიბდეს დავების
განმხილველი ორგანო (FIDIC მოდელის სამშენებლო ხელშეკრულებების მსგავსად)
ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იქნება პირველი ინსტანცია ყველა სახის დავის
გადაწყვეტის პროცესში. ყველა შემთხვევაში, არბიტრაჟი იქნება დამცავი საშუალება
უსამართლო და შესაძლო მიკერძოებული დავის განხილვის მექანიზმის თავიდან
ასარიდებლად.
მუხლის დეტალური აღწერა
ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, აღნიშნული მუხლი:
●

მითითებას აკეთებს გამოსაყენებელ სამართალზე და ეხება საერთო კომერციულ
პრაქტიკას;

●

ადგენს დავების მორიგებით მოწესრიგების პროცედურას;

●

აკონკრეტებს

ექსპერტთა

ჯგუფთან

კონსულტაციის

პროცესს

(საერთაშორისო

კომერციული პალატის ტექნიკურ ექსპერტთა ცენტრი, Technical Expert Centre of the
ICC);
●

ადასტურებს აღნიშნული ჯგუფის გადაწყვეტილების აუცილებლობას, თუკი არ
შედგება არბიტრაჟი ან არბიტრაჟის გადაწყვეტილებამდე;

●

ასახელებს

საარბიტრაჟო

წესებს

(საერთაშორისო

სავაჭრო

პალატა

-

ICC,

საერთაშორისო საინვესტიციო დავების განმხილველი ცენტრი (ICSID), არბიტრაჟის
ჩატარების ადგილი, არბიტრების რაოდენობა (1-3), საარბიტრაჟო მოსმენის ენა;
●

წარმოადგენს

დიპლომატიურ

იურისდიქციულ იმუნიტეტს).

ან

იურისდიქციულ

იმუნიტეტს

(მინიმუმ

დანართი V: კონცესიის ხელშეკრულების ჩარჩო
სარჩევი
ა- შესავალი
I.

ხელშეკრულების ძირითადი მახასიათებლები

II.

მიზნები/რისკები

III.

დოკუმენტაცია

ბ- ხელშეკრულების მუხლები
1-ხელმომწერები
2-წინაპირობები
3-ხელშეკრულების პერიოდი
4-მიზნები
5 - კონცესიონერის უფლებები
6-კონცესიონერის მოვალეობები
7-გრანტორის უფლებები
8-გრანტორის მოვალეობები
9-აქტივების ინვენტარიზაცია
10 - ტერიტორიის, დანადგარების, მასალების და ინფრასტრუქტურის გადაცემა
11 - კრედიტების და ხელშეკრულებების სია
12 - პერსონალი
13-კანონმდებლობის ცვლილება
14-ტარიფები
15-სანქციები
16-ხელშეკრულების ცვლილება
17-ფორსმაჟორი
18-ხელახალი მოლაპარაკება/შესრულების გართულება
19-რეფინანსირება
20-ჩანაცვლება

21-მთავრობის მოქმედებით/უმოქმედობით გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენა (MAGA Material Adverse Government Action)
22-შეწყვეტა
23-შეწყვეტის საფასური
24-გადაცემა
25-არბიტრაჟი/გამოსაყენებელი კანონმდებლობა

ა-

შესავალი

I. ხელშეკრულების ძირითადი მახასიათებლები
საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჩ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განმარტებულია,
როგორც

„საჯარო

პარტნიორსა

და

კერძო

პარტნიორს

შორის

გრძელვადიანი

თანამშრომლობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ
კრიტერიუმებს და ხორციელდება სამუშაოს შესრულების ან/და საჯარო მომსახურების
გაწევის

მიზნით,

კონცესიის

ან

არაკონცესიური

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სახით“.
თუკი პროექტი ყველა აღნიშნულ მოთხოვნას აკმაყოფილებს ის არის საჯარო და კერძო
თანამშრომლობა. მას შემდეგ, რაც დადასტურდება, რომ პროექტი არის საჯარო და კერძო
თანამშრომლობა (რამდენადაც ის შეესაბამება ყველა კრიტერიუმს), უნდა დადგინდეს ის
არის კონცესია თუ არა. კონცესიის განმარტება მოცემულია საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „კ“ ქვეპუნქტში და ის
მოიცავს იმ კრიტერიუმებს, რომელიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის შესაბამისი
დირექტივებით.
„კონცესია“ არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, რომლის დროსაც კონცესიის
ხელშეკრულების საფუძველზე კონცესიონერი მის მიერ გაწეული საჯარო მომსახურების
სანაცვლოდ ანაზღაურებას პირდაპირ ან ირიბად იღებს საბოლოო მომხმარებლისგან ან
საჯარო პარტნიორისა და საბოლოო მომხმარებლისგან და რომლის ფარგლებშიც
კონცესიონერი საკუთარ თავზე იღებს მნიშვნელოვან საოპერაციო რისკს, რომელიც
მოიცავს მოთხოვნის რისკს ან/და მიწოდების რისკს.
შესაბამისად, თუკი საჯარო და კერძო თანამშრომლობაში ანაზღაურება
საბოლოო

მომხმარებლისაგან

(და

თუკი

საჯარო

და

კერძო

მიიღება

თანამშრომლობა

აკმაყოფილებს კონცესიისთვის დადგენილ სხვა კრიტერიუმებს), ის განიხილება
კონცესიად. ყველა სხვა დანარჩენი საჯარო და კერძო თანამშრომლობა განიხილება
არაკონცესიურ საჯარო და კერძო თანამშრომლობად (მათ შორის, საჯარო და კერძო

თანამშრომლობა, სადაც ანაზღაურება მიიღება საჯარო პარტნიორისგან ან/და სადაც
კერძო პარტნიორი თავის თავზე არ იღებს მნიშვნელოვან საოპერაციო რისკებს).
ელექტროენერგიის

გარანტირებული

შესყიდვის

შეთანხმება

(PPA)

წარმოადგენს

კონცესიას. კანონქვემდებარე აქტის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი ადგენს, რომ გარკვეული
საქონლის ან სერვისის გარანტირებული შესყიდვა წინასწარ განსაზღვრულ ფასად
შესაძლოა

განხორციელდეს

ენერგეტიკის

სექტორში

და

ყოველგვარი

ეჭვის

გამოსარიცხად დაკონკრეტებულია, რომ ენერგეტიკის სექტორში პროექტები, რომლებიც
ითვალისწინებს ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებს
წარმოადგენს კონცესიას.
ხელშეკრულებები, რომელიც შეესაბამება ზოგად ტერმინს - კონცესიას, მოიცავს
ხელშეკრულებებს ხანგრძლივი პერიოდით (ხშირად 20-დან 30 წლამდე, მინიმუმ 5 წლის
ვადით).
კონცესიები შესაძლოა განხორციელდეს ნებისმიერ სექტორში, რომელიც არ არის
სრულად ლიბერალური და შეეხება ყველა სახის ტრანსპორტს, გზებს, აეროპორტებს,
პორტებს, რკინიგზას და საჯარო სერვისის ნებისმიერ ინფრასტრუქტურას.
რისკების კუთხით, რაც დაკავშირებულია გრძელვადიან ხელშეკრულებებთან, კონცესია
ხორციელდება საპროექტო კომპანიის მიერ, რომელიც კონკრეტულად პროექტის
საჭიროებებისთვის იქმნება და შესაძლებელია, კონცესია განხორციელდეს მშობელი
კომპანიისგან განცალკევებულად.
გრანტორის (მთავრობის) როლია, რომ ინფრასტრუქტურა ხელმისაწვდომი გახადოს
კონცესიონერისთვის (როგორიცაა, არსებული ელექტროენერგიის ქსელები წარმოებული
ელექტროენერგიის

სისტემური

პასუხისმგებელია

განახლებაზე,

დაკავშირებისთვის).
გაუმჯობესებასა

და

ერთი

მხრივ,

ასეთი

კონცესიონერი

ინფრასტრუქტურის

გაფართოებაზეც კი, ისევე როგორც, ოპერირებასა და მოვლა-შენახვაზე და მასთან
დაკავშირებულ ხარჯებზე. კონცესიონერი, ასევე უზრუნველყოფს, მაღალი ხარისხის
ენერგო

სერვისის

მიწოდებას

მყიდველისგან

ანაზღაურების

მიღების

უფლების

სანაცვლოდ,

ელექტროენერგიის

გარანტირებული

შესყიდვის

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული ტარიფის შესაბამისად.
კონცესიის შეთანხმების დამატებითი მახასიათებელია, რომ ინფრასრუქტურა რჩება
გრანტორის საკუთრებაში და საჯარო ორგანო ინარჩუნებს სერვისის მიწოდების
საბოლოო

პასუხისმგებლობას.

კონცესიონერს,

ზოგიერთ

შემთხვევაში,

შესაძლოა

მოეთხოვოს კონცესიის საფასურის გადახდა.
კლასიკური კონცესიის მოდელი, ენერგიის (სიმძლავრის) წარმოების სფეროში, როგორც
წესი, ითვალისწინებს ტერიტორიის საკუთრებაში გადაცემას.
კლასიკური კონცესიის ხელშეკრულებები შეიძლება განსხვავდებოდეს BOT-ის (BuildOperate-Transfer)

და

მისი

სახესხვაობებისგან,

არსებული

ინფრასტრუქტურის

გამოყენებით ოპერირების შედარებით სწრაფად დაწყების გამო. შედეგად, დადებითი
ფულადი

ნაკადების

დამოუკიდებლად.

გენერირება

სტანდარტული

შესაძლებელია
კონცესიის

სამშენებლო

შეთანხმება

სამუშაოებისგან

განსხვავდება

იმის

მიხედვით, მომხმარებლის მიერ ხდება წყლის თუ ელექტროენერგიის საფასურის
გადახდა, თუ გამანაწილებელი კომპანია ყიდულობს წყალს ან ელექტროენერგიას და
შემდეგ აწვდის მომხმარებლებს.
იმისათვის, რომ მომხმარებლებმა გარანტირებულად მიიღონ განგრძობადი ხარისხის
მომსახურება, კონცესიის შეთანხმება მოიცავს სხვადასხვა აქტივობებს, როგორებიცაა:
დაერთებები, დარიცხვა, თანხის შეგროვება და შესაძლო დავების გადაწყვეტის
საკითხები.
კონცესიის

პერიოდის დასრულების

შემდეგ,

დაბრუნებადი

აქტივები

გრანტორს

უბრუნდება საფასურის გარეშე, მაშინ როდესაც, „აღდგენადი“ აქტივები შესაძლებელია
იყოს გამოსყიდული.
კონცესიის

ხელშეკრულებების

დადება

ხორციელდება

შერჩევის

პროცედურების

შესაბამისად, რაც განსაზღვრულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს კანონის მე-IV თავით.

II) მიზნები/რისკები
მიზნები :
გრანტორისთვის:
●

განახორციელოს

განახლება,

მოვლა-შენახვა

და

სამუშაოების

გაფართოება,

პრივატიზაციის გლობალური ტენდენციის გათვალისწინებით, რომელიც უფრო
მიღებულია საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ (თუმცა, ეს ნაკლებად სარგებლობიი
ლიზინგი) ან ლიზინგ-მენეჯმენტის (lease-management) ტიპის კონცესიების დროს,
რომელიც მხოლოდ ინფრასტრუქტურის დაფინანსებას შეეხება).
●

უფრო

მაღალი

ეფექტიანობის

მიღწევა,

საოპერაციო

ვალების

გაუქმება

და

მომხმარებლებისთვის გაუმჯობესებული სერვისის მიწოდება.
●

შეთანხმებული სატარიფო გეგმის მიღება (მათ შორის, შესაძლო სოციალური
შეწონვა), რომელიც დამოკიდებულია კონცესიონერის მიერ მიწოდებული სერვისის
ხელშესახებ გაუმჯობესებაზე.

●

იმის გათვალისწინებით, რომ კონცესიონერს არ გადაეცემა საკუთრების

უფლება

აქტივზე და აქტივი, რომელიც ფინანსდება კონცესიონერის მიერ რჩება საჯარო
სექტორის კონტროლის ქვეშ ის, შესაძლოა, სოციალურად და პოლიტიკურად უფრო
მისაღები იყოს, ვიდრე პრივატიზაცია.
კონცესიონერისთვის:
●

ტრადიციული კონცესიის შემთხვევაში, სათანადო მოგების მიღება გრძელვადიანი
კაპიტალის ინვესტირებით. ლიზინგ-მენეჯმენტის სტრუქტურის კონცესიებისთვის,
კონცესიონერის ამოცანაა ინფრასტრუქტურის მართვა და არა მისი დაფინანსება.

●

ინვესტიციის

მნიშვნელოვანი

ნაწილის

დაფინანსება

კონცესიის

შემოსავლით,

პროდუქტიულობის გაზრდილი დონით გრძელვადიან პერიოდში ინვესტიციის
გაფართოებით.
●

მეთოდოლოგიის

და

ნოუ-ჰაუს

სფეროს

გაფართოება,

კვლევებიდან

და

განვითარებიდან სარგებლის მიღების მიზნით.
●

დამატებითი საერთაშორისო გამოცდილების მიღება, ახალი შეკვეთების მისაღებად.

რისკები :

კონცესიონერისთვის:
•

ფინანსური რისკები:

ტრადიციული

კონცესიების

მნიშვნელოვანი

დროს,

ფინანსური

კონცესიის
რისკი

მოქმედების

პერიოდში

გამომდინარეობს

ყველაზე

საინვესტიციო

ვალდებულებებისგან.
კონკრეტული

მიზნის

შესაბამისად

დასაშვებია

განისაზღვროს

გარანტირებული

მინიმალური ინვესტიცია (ხარისხის/დაფარვის პროცენტულობა), რომლის შეფასებაც
შესაძლოა იყოს რთული ან კონცესიის პერიოდში არსებული მთლიანი ინვესტიციის
შესაბამისი. პირველი მეთოდი არის შედეგზე დაფუძნებული ვალდებულება, ხოლო
უკანასკნელ შემთხვევაში, რისკი შეზღუდულია ვალდებულებაზე დაფუძნებით.
გადაწყვეტილება ვალდებულების დაკისრების თაობაზე შესაძლოა დამოკიდებული
იყოს

გამანაწილებელი

მოცულობაზე,

დასახული

ქსელების

მდგომარეობასა

და

საჭირო

ინვესტიციების

მიზნის მისაღწევად. (მნიშვნელოვანია, ხელშეკრულება

უზრუნველყოფდეს, რომ არ არსებობდეს ორივე ტიპის ვალდებულება, იმგვარად, რომ
კონცესიონერს არ მოეთხოვოს იმაზე მეტი ინვესტიცია , ვიდრე საჭიროა დასახული
მიზნის მისაღწევად).
შესაძლოა ჩამოყალიბდეს სპეციალური ფონდი, რომელიც დაფუძნებული იქნება
კონცესიის შემოსავლებზე, რათა ნაწილობრივ დაფინანსდეს დაგეგმილი ინვესტიციები,
ფონდის მიერ ნებადართული ოდენობით. ტრადიციულად, ნებისმიერი ინვესტიცია,
რომელიც მოითხოვება ხელშეკრულებით და არ იფარება ფონდიდან, ფინანსდება
კონცესიონერის მიერ.
დაფინანსება სასურველია იყოს უზრუნველყოფილი სესხით ან ლიმიტირებული
რესურსით და უნდა მოწესრიგდეს კონცესიის ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე,
იმგვარად, რომ კონცესიონერს არ მოეთხოვოს ინვესტიციების დაფინანსება საკუთარი
სახსრებით.

ლიზინგ-მენეჯმენტის ან ლიზინგის ტიპის კონცესიების დროს, მეორე მხრივ, რისკები
გამომდინარეობს ინვესტიციის მართვიდან (მოსარგებლემ ინფრასტრუქტურა უნდა
მიიღოს იმ მდგომარეობაში, როგორშიც არის და შესაბამისად, დაეყრდნოს გრანტორის
კეთილ ნებას, რომ მიიყვანოს ის სტანდარტულ დონემდე, ან განახორციელოს
ნებისმიერი განახლება, გაფართოება ან გაუმჯობესება. არსებობს შეუთანხმებლობის
აშკარა რისკი უფლებამოსილ ორგანოსთან ამგვარი ინვესტიციების საჭიროების შესახებ,
ამასთან, მსგავსი სამუშაოები შეაფერხებს მოსარგებლის მიერ ინფრასტრუქტურის
ოპერირების პროცესს).
•

პოლიტიკური რისკები :

აღნიშნული რისკი არსებობს, როგორც განვითარებულ ისე განვითარებად

ქვეყნებში,

სადაც კონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება შეიძლება
კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს პოლიტიკური ძალის ცვლილების შემდეგ. აღნიშნულის
მსგავსად, შესაძლოა ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს ტარიფები ან ფასის განახლების
პროცედურა

(ამგვარი

რისკი

უფრო

მეტად

არსებობს

კონტინენტური

ევროპის

სამართლის ქვეყნებში, სადაც ადმინისტრაციული სამართალი გულისხმობს საჯარო
ინტერესების დაცვას).
•

კომერციული რისკები:

აღნიშნული

რისკები

დაკავშირებულია

სამომხმარებლო ქცევის ცვლილებასთან,

მაგალითად, ტარიფებთან მიმართებაში ( გრანტორის მიერ დამატებით გადასახადების
დადგენა).
შედეგად, ტარიფის ზღვარი, რომელზეც მოხმარების დონე და გადაუხდელი საფასურის
მოცულობა იქნება დამოკიდებული, უნდა განისაზღვროს კონკრეტულად.
•

ტექნიკური რისკები:

აღნიშნული რისკები გამომდინარეობს მიწოდების ან სერვისის მოცულობიდან და
ხარისხიდან.
სპონსორებისთვის/ინვესტორებისთვის:

თეორიულად, სპონსორის/ინვესტორის რისკები შეზღუდულია საპროექტო კომპანიის
კაპიტალში მათი მონაწილეობით - მათ აქვთ ფიქსირებული თანხის რისკი, რომელიც
აქვს კონცესიონერს. ეს

რისკი გაიზრდება იმ გარანტიის მოცულობით, რომელსაც

მშობელი კომპანია გასცემს უფლებამოსილ ორგანოზე, გამსესხებელზე ან საბანკო
გარანტიის შესაბამისად.
გრანტორისთვის
●

უზრუნველყოს

სერვისების

უწყვეტი

მიწოდება

და

სატარიფო

დონე

მომხმარებლებისთვის დამაკმაყოფილებელი ხარისხით, აქტივების კარგ სამუშაო
მდგომარეობაში გამოთხოვა ხელშეკრულების პერიოდის დასრულების შემდეგ.
●

პოლიტიკური რისკი კვლავ არსებობს, რამდენადაც ხელშეკრულება მიიჩნევა საჯარო
სერვისების პრივატიზაციად და შესაბამისად, დიდი ალბათობით ახდენს გავლენას
სამუშაო ადგილებზე.

გამსესხებლებისთვის:
კონცესიის ხელშეკრულების ძალაში ყოფნის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების

•
რისკი.
•

მთლიანი ინვესტიციის განუსაზღვრელობებთან დაკავშირებული რისკები

•

ტარიფების სოციალური და პოლიტიკური მიუღებლობის რისკი.

•

ხელშეკრულების პირობების დამრღვევი კონცესიონერის ჩანაცვლების რისკი.

•

ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში გადაუხდელობის რისკი.

III) დოკუმენტაცია
ა) ზოგადი დოკუმენტაცია საჯარო და კერძო თანამშრომლობისთვის
(i) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის კომისიის
(UNCITRAL)

საკანონმდებლო

სახელმძღვანელო

კერძო

სექტორის

დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ (2001);

მიერ

(ii) საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კარგი

მმართველობის

წახალისების

სახელმძღვანელო, მომზადებული გაერო-ს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიერ
(2008);
(iii) ევროკომისიის

სახელმძღვანელო

წარმატებული

თანამშრომლობისთვის

საჯარო

და

კერძო

(მარტი,

2003);

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
(iv) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მწვანე ფურცელი და გაერთიანების
სამართალი საჯარო კონტრაქტებსა და კონცესიებზე (2004);
(v) UNCITRAL

მოდელური

საკანონმდებლო

ნორმები

კერძო

სექტორის

მიერ

დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის (2004);
(vi) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ძირითადი პრინციპები
თანამედროვე კონცესიის სამართლისთვის (2006);
(vii) ეკონომიკური

განვითარების

და

თანამშრომლობის

ორგანიზაციის

(OECD)

პრინციპები ინფრასტრუქტურაში კერძო სექტორის მონაწილეობისთვის (2007);
(viii)

კომისიის

პირდაპირი

კომუნიკაცია

გაერთიანებული

სამართლის

გამოყენებაზე საჯარო შესყიდვების და ინსტიტუციური საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის კონცესიებისთვის (IPPP) (2008);
(ix) UNECE

სახელმძღვანელო

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კარგი

მმართველობის წახალისების შესახებ (2008);
(x) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის კონცესიის სამართლის
შესწავლა, 2011 - http://www.ebrd.com/country/sector/law/concess/assess/index.htm
(xi) ეკონომიკური განვითარების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) საბჭოს
რეკომენდაცია საჯარო და კერძო თანამშრომლობაში კარგი მმართველობისთვის,
მაისი, 2012.
(xii) ევროპარლამენტის და ევროპული საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის 2014/23/EU
დირექტივა კონცესიის ხელშეკრულების დადების შესახებ;
(xiii)

ევროპული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ექსპერტიზის ცენტრის

(EPEC) სახელმძღვანელოს გამოცემები.
(xiv)

საჯარო და კერძო თანამშრომლობა ინფრასტრუქტურის რესურს ცენტრში

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership

ბ) დოკუმენტაცია ბრუნო დე კაზალეტის ავტორობით კონცესიებისა და საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის განვითარებაზე
(i) „კონცესიების ევოლუცია და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივი
კონცეფცია გასული 20 წლის განმავლობაში საერთო სამართლის გავლენით“
(ბრუნო დე კაზალეტი - RDAI/IBLJ- 2014);
(ii) „საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კანონმდებლობის

საერთაშორისო

სტანდარტების განვითარების ევოლუცია და განხილვა“ (ბრუნო დე კაზალეტი RDAI/ILBJ 2016);
(iii) UNCITRAL

კერძო

სექტორის

მიერ

დაფინანსებული

ინფრასტრუქტურული

პროექტებისთვის სახელმძღვანელოს განახლება (ბრუნო დე კაზალეტი - RDAI/ILBJ
2016)
(iv) „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის და კონცესიის სამართლის საერთაშორისო
ტენდენციები“ (ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის სამართლის
ჟურნალი,

2017,

ბრუნო

დე

კაზალეტი/ალექსეი

ზვერევი

http://2017.lit-

ebrd.com/en/overview/
გ) სპეციფიკური დოკუმენტაცია კონცესიების ხელშეკრულებაზე და საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულების პირობებზე
(i) მსოფლიო ბანკის/PPIAF 2015 წლის ანგარიში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
რეკომენდებული

სახელშეკრულებო

პირობების

შესახებ

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/wbg-report-recommended-pppcontractual-provisions
— მითითებები

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

პირობებზე, 2017 წლის გამოცემა - PPPLRC - მსოფლიო ბანკის ჯგუფი:
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/guidance-on-pppcontractual-provisions-2017-edition ;
— მითითებები

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

პირობებზე, 2019 წლის გამოცემა - მსოფლიო ბანკი (კონსულტაციებისთვის
ღია პროექტი)
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/guidance-ppp-contractualprovisions ;
(ii) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გამოქვეყნების ჩარჩო, მსოფლიო ბანკი, 2016
http://pubdocs.worldbank.org/en/143671469558797229/FrameworkPPPDisclosure-071416.pdf

(iii) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გამოქვეყნება, იურისდიქციული კვლევები,
მსოფლიო ბანკი, 2015; http://pubdocs.worldbank.org/en/910311448299077946/Disclosurein-PPPs-Jurisdictional-Studies.pdf
(iv) საჯარო

და

კერძო

შემთხვევები,

თანამშრომლობის

გამოქვეყნება:

მსოფლიო

კარგი

ბანკი,

პრაქტიკის
2015.

http://pubdocs.worldbank.org/en/610581448292161621/Disclosure-in-PPPs.pdf
(v) პაკისტანის

საინჟინრო

საბჭოს

შერჩევის

დოკუმენტაცია

https://www.pec.org.pk/pec_bid_docs.aspx
(vi) ავსტრალიის

ინფრასტრუქტურის

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სახელმძღვანელო
https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-3-Commercial-Principles-for-SocialInfrastructure-Dec-2008-FA.pdf
https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-7-Commercial-Principles-for-EconomicInfrastructure-Feb-2011-FA.pdf
(vii) სამხრეთ

აფრიკის

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

სახელმძღვანელო

http://www.ppp.gov.za/Legal%20Aspects/Standardised%20PPP%20Provinsions/National%20Tre
asury%20PPP%20Practice%20Note%20No%201%20of%202004;%20Standardised%20PPP%20Pr
ovisions;%20First%20Issue;%2011%20March%202004_1.pdf
(viii)

გაერთიანებული სამეფოს PF2 სახელმძღანელო

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207383/infrastructure
_standardisation_of_contracts_051212.PDF
(ix) გაერთიანებული

სამეფოს

PF2

(და

დაკავშირებული

მასალები)

https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2
(x) ჰოლანდიური

მოდელი

(DBFM

ინფრასტრუქტურა

და

DBFMO

მოწესრიგება)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/publiek-private-samenwerking-pps-bij-hetrijk/documenten/richtlijnen/2016/06/01/dfbm-overeenkomst-rijkswaterstaat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/publiek-private-samenwerking-pps-bij-hetrijk/documenten/richtlijnen/2016/04/01/rijksbrede-modelovereenkomst-dbfmo-huisvestingrijksvastgoedbedrijf-versie-4-3
(xi) საფრანგეთის FIN INFRA სახელმძღვანელო http://www.economie.gouv.fr/ppp/clausiertype
(xii) შეწყვეტა და ფორს-მაჟორი საჯარო და კერძო თანამრომლობის ხელშეკრულებაში
- არსებული ევროპული პრაქტიკის განხილვა და მითითებები (მარტი, 2013) EPEC/Allen & Overy LLP
(xiii)
http://www.eib.org/epec/resources/Termination_Report_public_version
(xiv)

EPEC საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების განმავლობაში

მითითებები კარგი მართვისთვის - მარტი, 2014

ბ- ხელშეკრულების მუხლები
1-ხელმომწერები
2-წინაპირობები
3-კონცესიის პერიოდი
4-მიზნები
5-კონცესიონერის უფლებები
6-კონცესიონერის მოვალეობები
7-გრანტორის უფლებები
8-გრანტორის მოვალეობები
9-აქტივების ინვენტარიზაცია
10 - ტერიტორიის, დანადგარების, მასალების და ინფრასტრუქტურის გადაცემა
11 - კრედიტების და ხელშეკრულებების სია
12 - პერსონალი
13-კანონმდებლობის ცვლილება
14-ტარიფები
15-სანქციები
16-ხელშეკრულების ცვლილება/დამატება
17-ფორსმაჟორი
18-ხელახალი მოლაპარაკება/შესრულების გართულება
19-რეფინანსირება
20-ჩანაცვლება
21-მთავრობის მოქმედებით/უმოქმედობით გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენა (MAGA Material Adverse Government Action) 22-შეწყვეტა
23-შეწყვეტის საფასური
24-გადაცემა
25-არბიტრაჟი/შესაბამისი კანონმდებლობა

1-ხელმომწერები
ძირითადი რეკომენდაციები
შეთანხმების ხანგრძლივობის გათვალისწინებით არსებული მნიშვნელოვანი რისკების
გამო,

სპონსორები დამფუძნებელი

საპროექტო

კომპანიას.

ხელშეკრულების

ეს

კომპანიის

აქტივების

ბაზაზე

იქნება

ხელმომწერი

და

შესრულებაზე,

შესაბამისად,

კერძო

კომპანია

სათანადოდ

ქმნიან

ცალკე

პასუხისმგებელი
პარტნიორის

პასუხისმგებლობა შეზღუდული იქნება ინვესტირებული კაპიტალის ოდენობით.
მუხლის დეტალური აღწერა
ამ მუხლის მიზანია:
●

უზრუნველყოს, რომ ხელმომწერი უფლებამოსილია გადასცეს ინფრასტრუქტურა და
საჯარო სერვისები, უფლებამოსილების მიმნიჭებელ შესაბამის ადმინისტრაციულ
დოკუმენტზე მითითებით.

●

უზრუნველყოს ხელმომწერი პირის სათანადო უფლებამოსილება ხელშეკრულების
ფარგლებში; და

●

დააკონკრეტოს თარიღი და დოკუმენტის მონაცემები, რომლითაც ხელმომწერ პირებს
ენიჭებათ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უფლებამოსილება კონცესიის მოქმედების
სრულ ფარგლებში.

2-

წინაპირობები

ძირითადი რეკომენდაციები
აღნიშნული

მუხლი

უნდა

ითვალისწინებდეს,

ინფრასტრუქტურის

ოპერირების

დაწყებისთვის საჭირო ყველა წინაპირობას. სადაც შესაძლებელია, წინაპირობა უნდა
იყოს შესაბამისი ფინანსების არსებობა.
სასურველია, განისაზღვროს გარდამავალი პერიოდი, რათა შესაძლებელი იყოს აუდიტის
ჩატარება და საკოორდინაციო კომიტეტის ჩამოყალიბება
პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით.
მუხლის დეტალური აღწერა
წინაპირობები როგორც წესი მოიცავს:

შეუფერხებელი გარდამავალი

●

სრულად თავისუფალი ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა, პლუს დანადგარები
და სხვა დაბრუნებადი აქტივები;

●

დანადგარებზე თავისუფალი წვდომა;

●

პერსონალის სრული ან ნაწილობრივი გადაცემა (მათ შორის, მოხალისეები);

●

ყველა

სათანადო

ინფორმაციაზე

წვდომა:

მომწოდებლები,

მომხმარებლები,

მიმდინარე ხელშეკრულებები;
●

საპროექტო კომპანიის რეგისტრაცია;

●

კონცესიისთვის ყველა სათანადო უფლებამოსილების მოპოვება (შეიძლება ეს იყოს
კანონი ან სხვა აქტი);

●

აქტივების ინვენტარიზაცია;

●

სადაც საჭიროა, საწყისი ინვესტიციებისთვის ფინანსური მოწესრიგება (სესხები,
ფასიანი ქაღალდები და სხვა);

●

კონცესიონერის მხრიდან მოთხოვნილი საბანკო გარანტიების ან მშობელი კომპანიის
გარანტიების წარმოდგენა (შესრულების გარანტია, მოვლა-შენახვის გარანტია);

●

ტარიფების წინასწარი გაზრდა შეთანხმებულ დონემდე;

●

სადაც

მოთხოვნილია,

ახალი

კანონმდებლობის

წარდგენა

(მონოპოლიებთან,

ტარიფებთან და სხვა ფაქტორებთან დაკავშირებით);
●

გრანტორის და გამსესხებლების მხრიდან მოთხოვნილი გარანტიების მიღება, რაც
დაკავშირებულია

გაცვლითი

კურსის

ცვლილებასთან (ხელმისაწვდომობა

ან

კონვერტაცია, ტრანსფერი თუ სხვა).
უნდა

დაფიქსირდეს

რაც

შეიძლება

დიდი

პერიოდი

სანამ

ყველა

წინაპირობა

შესრულდება.
3-

კონცესიის პერიოდი

ძირითადი რეკომენდაციები
მნიშვნელოვანია, რომ კონცესიის პერიოდი იყოს საკმარისად
შესაძლებელი

იყოს

ინვესტირებული

კაპიტალის

უკუგება,

ხანგრძლივი, რათა
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტით განსაზღვრულ ფარგლებში, რაც ასევე შესაბამისი იქნება შესრულებული
სამუშაოების ამორტიზაციისათვის მოთხოვნილ ხანგრძლივობასთან.

ხელშეკრულების
პროცედურების

პერიოდი
გარეშე

მკაცრად
მისი

უნდა

განახლების

იყოს

განსაზღვრული

შესაძლებლობის

შერჩევის

გამორიცხვით.

ხელშეკრულების გაგრძელება შესაძლებელი იქნება შეზღუდული ვადით, დამატებითი
შერჩევის პროცედურების გარეშე მხოლოდ კონკრეტული გარემოებების არსებობისას
(MAGA - Material Adverse Government Action, ფორსმაჟორი, კომპენსირება და სხვა).
მუხლის დეტალური აღწერა
●

უნდა დაწესდეს საწყისი თარიღი, რომელიც იქნება წინაპირობების დაკმაყოფილების
თარიღი და არა კონცესიის ხელშეკრულების განხორციელების თარიღი.

●

უნდა დაკონკრეტდეს კონცესიის მოქმედების პერიოდი.

●

უნდა დაკონკრეტდეს კონცესიის პერიოდის გახანგრძლივების წინაპირობები და
შეზღუდვები (არაუმეტეს 1 ან ორი წლისა).
მიზნები
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ძირითადი რეკომენდაციები
საჭიროა

ნათლად

იყოს

დაკონკრეტებული

კონცესიით

გათვალისწინებული

ტერიტორიის პერიმეტრი, კონცესიიდან გამომდინარე ექსკლუზიური უფლებები.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

უნდა დაკონკრეტდეს კონცესიიდან გამომდინარე ექსკლუზიური უფლებები, მათ
შორის, მომხმარებლებისგან თანხის მიღების უფლება;

●

უნდა განისაზღვროს კონცესიის პერიმეტრი (ტერიტორია, საქმიანობა), მათ შორის,
შესაძლო გამონაკლისები.

●

უნდა დაკონკრეტდეს შესაძლებლობა, წესები და პირობები.

5

-კონცესიონერის უფლებები

ძირითადი რეკომენდაციები
უნდა

დაკონკრეტდეს

ფარგლებში.

კონცესიონერის

ექსკლუზიური

უფლებები

კონცესიის

უნდა არსებობდეს შესაძლებლობა, რომ სერვისის მიწოდება შეუწყდეს ვალდებულების
დამრღვევ გადამხდელებს (მათ შორის, სახელმწიფო და საჯარო ორგანიზაციებს), სულ
მცირე მათთან მოლაპარაკებისთვის ძალაუფლების შეძენის მიზნით.
მუხლის დეტალური აღწერა
ეს მუხლი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
●

კონცესიიდან გამომდინარე უფლებების განხორციელების შესაძლებლობა;

●

ტერიტორიაზე

და

ინფრასტრუქტურაზე

წვდომის

ექსკლუზიური

უფლება

ყოველგვარი ჩარევის გარეშე, უსასყიდლოდ;
●

ექსკლუზიური უფლებები;

●

კონცესიით გათვალისწინებული საფასურის შეგროვების უფლება;

●

კონცესიის

მიზნებისთვის

კონცესიის

ტერიტორიის

გამოყენების

უფლება

(შესაძლებელია სხვა მიზნებისთვისაც);
●

კონცესიის გარკვეული აქტივების გაყიდვის უფლება (გამოუყენებლი აქტივები,
ჩანაცვლებული აქტივები);

●

გრანტორის მხრიდან მხარდაჭერის მოთხოვნის უფლება საჭიროების შემთხვევაში
(განსაკუთრებით ნებართვების თუ თანხმობების მიღების მიზნით);

●

კონცესიონერის

უფლება

ისარგებლოს

მისი

უფლებებით,

მაქსიმალურად

თავისუფლად, კანონმდებლობისა და კონცესიის ხელშეკრულების ფარგლებში.
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კონცესიონერის ვალდებულებები

ძირითადი რეკომენდაციები
კონცესიონერისათვის
ვალდებულებები

მნიშვნელოვანია,

(სასურველია

არ

იყოს

რომ

დაზუსტებული

გამოყენებული

ზოგადი

იყოს

მისი

ტერმინები,

როგორებიცაა „ყველაფერი, რაც საჭიროა...“, „.... მუხლის შესაბამისად“).
კონცესიონერს ხშირად მოეთხოვება ბანკის მიერ გაცემული შესრულების გარანტიის ან
მოვლა-შენახვის გარანტიის წარდგენა. შესაბამისად, კონცესიონერის ინტერესშია, რომ
შეზღუდოს ასეთი გარანტიების ლიმიტი. უნდა დაკონკრეტდეს, რომ განხორციელდება
გარანტიის გამოთხოვა და ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუკი არ მოხდება გარანტიის

ყოველწლიურად განახლება. ეს გარანტია უნდა ჩანაცვლდეს მშობელი კომპანიის მიერ
მოპოვებული

გარანტიით

(იხ.

„საბანკო

გარანტიები“

და

„მშობელი

კომპანიის

გარანტიები“).
მუხლის დეტალური აღწერა
კონცესიონერის ვალდებულებები, როგორც წესი, მოიცავს:
●

სერვისის უწყვეტობა (შეწყვეტების არარსებობა);

●

სერვისის ხარისხი;

●

მომხმარებლების მიმართ თანაბარი მოპყრობა (განვითარების გეგმის თანახმად);

●

ადგილობრივ სახელმწიფო კანონმდებლობასთან შესაბამისობა (კორპორაციული
სამართალი, საგადასახადო სამართალი, გარემოსდაცვითი სამართალი);

●

ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება კარგ სამუშაო პირობებში;

●

დაბრუნებადი აქტივების ინვენტარიზაციის შენარჩუნება.

კონცესიონერმა უნდა განახორციელოს მისი საინვესტიციო ვალდებულებებიც:
●

სამუშაოები შეასრულოს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით;

●

დაიცვას ნორმები და სტანდარტები;

●

შეასრულოს

სახელმწიფო

შესყიდვების

ხელშეკრულებებთან

დაკავშირებული

პროცედურები (მაქსიმალურად უნდა შენარჩუნდეს მოქნილობა, განსაკუთრებით
კონცესიონერის მიერ დაფინანსებული ან ნასესხები სახსრებით დაფინანსებულ
სამუშაოებთან დაკავშირებით);
●

წარმოადგინოს მოთხოვნილი კავშირები და სერვისი;

●

შეასრულოს შედეგზე დაფუძნებული ვალდებულებები (თუკი შესაძლებელია,
ხელმისაწვდომი საინვესტიციო ფონდის ფარგლებში).
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გრანტორის უფლებები

ძირითადი რეკომენდაციები
კონცესიონერს აქვს მოლოდინი, რომ გრანტორის უფლებები ნათლად განსაზღვრული
და ლიმიტირებული იქნება.

უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია გარკვეული გადასახადების შემოღება, რომელმაც
შეიძლება

გაზარდოს

მომსახურების

ტარიფები

საფასურის

და

გავლენა

შეგროვებაზე.

მოახდინოს

ასეთი

მომხმარებლებზე

საფასურები

ან

ან

გადასახადები,

სასურველია, რომ კონცესიის ხელშეკრულებით შეიზღუდოს.
მუხლის დეტალური აღწერა
გრანტორს, როგორც წესი, უფლება აქვს:
●

კონცესიონერისგან
სავალდებულო
მინიმალური

და

მიიღოს

კონცესიის

ტარიფებიც

საფასური,

რაც

საფასური

(ასეთი

განსხვავებულია.

უზრუნველყოფს

საფასური

როგორც

გრანტორის

წესი,

არ

არის

არსებობს

საზედამხედველო

ფუნქციების შესრულებას);
●

ზოგიერთ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ლიზინგ-მენეჯმენტზე (lease-management)
დაფუძნებული კონცესიის დროს, ეს საფასური შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სესხის
მომსახურებისთვის, ინფრასტრუქტურასთან კავშირში მყოფ მანამდე დარიცხულ
სესხებზე.

საფასურის

ოდენობა უნდა განისაზღვროს ხელშეკრულებით და

გადაიხედოს პერიოდულად, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გათვალისწინებით
და

მომსახურების

მიხედვით.

ალტერნატივის

სახით,

საფასური

შესაძლოა

განისაზღვროს შემოსავლის პროცენტის სახით.
●

განახორციელოს ხელშეკრულებით ან კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფარგლებში,
კონცესიონერის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის და კონცესიის ფინანსური
მდგომარეობის

კონტროლი (უნდა დაკონკრეტდეს გადასაცემი დოკუმენტაციის

შინაარსი, ვიზიტებისთვის შეტყობინების ვადები, სამუშაო საათები და ა.შ.,
გრანტორის მხრიდან თაღლითური ჩარევის თავიდან ასარიდებლად);
●

მიიღოს კონცესიის სამშენებლო სამუშაოები უსასყიდლოდ კონცესიის პერიოდში ან
დასრულების შემდეგ, კარგ პირობებში (ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით).
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გრანტორის მოვალეობები

ძირითადი რეკომენდაციები
გრანტორიუნდა მოქმედებდეს, როგორც კონცესიონერის პარტნიორი და მაქსიმალურად
უნდა

დაეხმაროს

შესრულებაში.

კონცესიის

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული

ამოცანების

მუხლის დეტალური აღწერა
გრანტორს შესაძლოა მოეთხოვოს:
●

აქტივების

გადაცემა

კონცესიონერისთვის

(როგორც

წესი,

იმ

მდგომარეობაში

როგორშიც არის, გრანტორის გარანტია გულისხმობს მხოლოდ არსებული საქონლის
გადაცემას);
●

ნებართვების, თანხმობების და ლიცენზიების მოპოვებაში დახმარება, რაც საჭიროა
კონცესიონერისთვის;

●

ტერიტორიაზე,

ინფრასტრუქტურაზე

და

დანადგარებზე

წვდომის

მინიჭება

კონცესიონერისთვის;
●

წყლის გამანაწილებელი სისტემების კონცესიის დროს, მისცეს კონცესიონერს
წვდომა

წყლის

რესურსებზე,

რომელიც

შეესაბამება

გარკვეულ

ხარისხობრივ

სტანდარტებს;
●

ტარიფის დონის განსაზღვრისა და მათი რეგულირების შესაძლებლობა;

●

ზოგადად,

დაეხმაროს

კონცესიონერს

კონცესიონერს

საშუალება

ნორმალურ

ამოცანების
რეჟიმში

შესრულებაში

და მისცეს

შეასრულოს

კონცესიით

გათვალისწინებული მოვალეობები;
●

შეზღუდოს

ადმინისტრაციული

ორგანოების

მხრიდან

ჩარევის

შემთხვევები

შეძლებისდაგვარად მინიმალურ დონემდე, კანონმდებლობისა და შეთანხმების
შესაბაბმისად;
●

განახორციელოს

თავისი უფლებამოსილება გარემოსდაცვითი მიმართულებით,

განსაკუთრებით დაბინძურების გამო სანქციებთან დაკავშირებით.
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აქტივების ინვენტარიზაცია

ძირითადი რეკომენდაციები
კონცესიის დაწყების დროს, მაგრამ ძალაში შესვლამდე, უმჯობესია განხორციელდეს
არსებული აქტივების ინვენტარიზაცია (ანაზღაურების გარეშე დაბრუნებადი აქტივები,
გამოსყიდვადი აქტივები), რათა უზრუნველყოფილი იყოს გრანტორის მოვალეობები და
განხორციელდეს ინვესტიციის მონიტორინგი და საბოლოოდ, შემოწმდეს საქონლის
უკან გადმოცემის დროს.

ხშირად, ინვენტარიზაცია, გეგმები და სხვა დეტალები, რომელიც გამანაწილებელი
ქსელის მდგომარეობას ან დანადგარებს ეხება არ არსებობს ან არაადეკვატურია და
კონცესიონერს მოუწევს სიტუაციის შეფასება. შედეგად, კონცესიონერი იღებს რისკს
გაუთვალისწინებელი ნაკლისა და ხარვეზებისთვის, თუ შეთანხმებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

უნდა დაკონკრეტდეს ვადები და პირობები კონცესიის აქტივის აუდიტისთვის.

●

უმჯობესია განისაზღვროს შედეგები იმ შეუსაბამობისთვის, რომელიც იარსებებს
აუდიტსა და გრანტორის გარანტიებს შორის (როგორიცაა ტარიფებზე ხელახალი
მოლაპარაკება, კომპენსაცია, მინიმალური ინვესტიციის გადახედვა თუ სხვა).

●

დაშვებული

უნდა

იყოს

კონცესიის

აქტივების

მიღებაზე

უარის

თქმა

ან

გამოუსადეგარი ან არაპროდუქტიული აქტივების დაბრუნება.

10-ტერიტორიის, დანადგარების, მასალების და ინფრასტრუქტურის გადაცემა
ძირითადი რეკომენდაციები
ამ მუხლით უნდა დაკონკრეტდეს არსებული კონცესიის აქტივების გადაცემის პირობები
(არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში - brown field project), რათა
შესაძლებელი იყოს ოპერირების სწრაფად დაწყება.
უნდა

შემოწმდეს

საკუთრების

უფლება

ან

მფლობელობა,

განსაკუთრებით

განვითარებად ან საბაზრო ეკონომიკაზე ახლად გადასულ ქვეყნებში.
მუხლის დეტალური აღწერა
გადაცემის სტანდარტული მუხლი მოიცავს შემდეგს:
●

მითითებებს ტერიტორიაზე და შენობებზე (მიწაზე საკუთრება), მესამე პირის
სერვიტუტი ან კონცესიის სასარგებლოდ სერვიტუტი, მილების განლაგებასთან
დაკავშირებით კონკრეტული უფლებები, გამწმენდ ნაგებობაზე მისასვლელი გზის
უფლებები და სხვა.

●

ქონების საკუთრების ან მფლობელობის საკითხებს;

●

ნაბიჯებს, რომელსაც გადადგამს გრანტორი, იმ შემთხვევაში თუ ტერიტორიასთან ან
შენობასთან მისვლა შეფერხდება, ან უკანონოდ მოხდება მათი დაკავება;

●

დანადგარების,

ინფრასტრუქტურის

და

მასალების

ჩამონათვალი,

რომელიც

საფასურის გარეშეა ხელმისაწვდომი.
●

მასალების და დანადგარების ჩამონათვალი, რომელიც კონცესიონერმა შეიძლება ან
არ შეიძლება გამოისყიდოს გრანტორისგან.
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კრედიტების და ხელშეკრულებების ჩამონათვალი

ძირითადი რეკომენდაციები
კონცესიის პერიოდის დაწყების დროს, უმჯობესია, გაკეთდეს ინფრასტრუქტურის
ოპერირების

წინა

კონცესიონერი

პერიოდში

არსებული

პასუხისმგებელია

იმ

ვალების

ჩამონათვალი.

ვალდებულებების

როგორც

დაფარვაზეც,

წესი,

რომელიც

გამომდინარეობს ოპერირების წინა პერიოდიდან.
აღნიშნულის მსგავსად, საჭიროა, გაკეთდეს მიმდინარე საკონტრაქტო ვალდებულებების
ჩამონათვალი სხვადასხვა მომწოდებელთან და ბიზნესთან, რომელსაც გადმოიბარებს
კონცესიონერი

წინა

ოპერატორისგან,

რათა

ჩამოყალიბდეს

არსებული

რეალობა

გრანტორის მიერ, ხელშეკრულებების მოქმედება და ადმინისტრირება.
მუხლის დეტალური აღწერა
აღნიშნული მუხლი მოიცავს:
●

გადასახდელი ვალებისა და მოქმედი ხელშეკრულებების სიას (მოცემული უნდა იყოს
დანართის სახით);

●

დადასტურებას,

რომ

ვალების

შეგროვება

არ

უნდა

წარმოშობდეს

შედეგზე

დაფუძნებულ პასუხისმგებლობას;
●

ხელშეკრულების სტატუსის დეტალურ შეფასებას (სამუშაოები და მიწოდება);

●

განაცხადს, რომ ვალდებულებები არ უნდა წარმოეშვას კონცესიონერს წინა
ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე (არსებული ოდენობები ან დავები ცხადად უნდა
იყოს წარმოდგენილი გამონაკლისად);

●

წინა

ოპერატორის

გარემოსდაცვითი);

ვალდებულებების

დადასტურებული

უნდა

გამორიცხვა
იყოს

გრანტორის

(განსაკუთრებით
მხრიდან,

რომ

კონცესიონერი გათავისუფლდება იმ ხარჯებისგან, რომელიც დაეკისრება გრანტორს
აღნიშნული მოთხოვნების საფუძველზე მესამე პირებისათვის.
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პერსონალი

ძირითადი რეკომენდაციები
მართალია პერსონალის გარკვეული რაოდენობა კონცესიონერს უნდა გადაეცეს სერვისის
უწყვეტობის უზრუნველყოფისთვის, მაგრამ აღნიშნული წარმოშობს

ადამიანური

რესურსის გადაჭარბების აშკარა რისკს. ჩვეულებრივ, კონცესიონერი შეზღუდულია
თანამშრომელთა აყვანის რაოდენობაში და მან უნდა დაიცვას შრომითი უფლებები.
პრაქტიკაში, თითქმის მთელი პერსონალი შენარჩუნებულია და უცხოელი პერსონალის
რაოდენობა

მინიმალურია.

ადგილობრივი

პერსონალის

გადმოცემა

უნდა

განხორციელდეს ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ.
პერსონალის გადაცემამდე, გრანტორმა უნდა გააკეთოს თანამშრომლების დეტალური
სია, შრომითი ხელშეკრულებების,

დანიშვნისა და გათავისუფლების პირობების

ჩამონათვალი, რათა დროულად მოხდეს კადრების შერჩევა და თავიდან იქნეს
არიდებული დაუსაბუთებელი შრომითი სარგებლის დაწესება.
მუხლის დეტალური აღწერა
პერსონალის მუხლი უნდა მოიცავდეს შემდეგს:
●

არსებული შრომითი ხელშეკრულებების ჩამონათვალი (დანართის სახით);

●

ნებისმიერი სპეციფიკური სარგებლის დეტალები;

●

პერსონალის გადაცემის შესაძლო მოქნილობა და შერჩევის მეთოდები;

●

უცხოელთა დასაქმების და შეზღუდვის საშუალებები;

●

პერსონალის შეცვლილი სტატუსი;

●

კონცესიის დასრულების შემდეგ, პერსონალის გადმოცემა (უცხოელების გარდა);

●

საპენსიო რეჟიმი (კაპიტალიზაცია/განაწილება/კონცესიონერის მონაწილეობა).
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კანონმდებლობის ცვლილება

ძირითადი რეკომენდაციები

არ უნდა იყოს წარმოდგენილი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის არსებული
კანონმდებლობის

სრულად

შენარჩუნების

ვალდებულება

გრძელვადიანი

ხელშეკრულებისათვის ან კონცესიონერისათვის განსხვავებული საგადასახადო რეჟიმის
დაწესება ბიზნესის სხვა წარმომადგენლებთან შედარებით. დასაშვებია მხოლოდ
სამართლებრივად არადისკრიმინაციული მიდგომისა და კომპენსაციის გამოყენება, იმ
შემთხვევაში, თუკი კანონმდებლობის ცვლილება იწვევს ეკონომიკურ ბალანსში
არსებით ცვლილებას.
კანონმდებლობის
კანონმდებლობა),

ცვლილების
რომელიც

შემთხვევაში

გავლენას

(მათ

ახდენს

შორის,

კონცესიონერის

საგადასახადო
ხარჯებსა

ან

შემოსავლებზე, ან რის შედეგად საჭიროა დამატებითი ინვესტიციები, ხელშეკრულება
უნდა ითვალისწინებდეს შესაძლებლობას, რომ დაიფაროს მნიშვნელოვნად გაზრდილი
ხარჯები დროის გარკვეულ პერიოდში ტარიფის გაზრდით, ფინანსური კომპენსაციის
გზით ან სახელშეკრულებო პერიოდის გახანგრძლივებით. ასეთი განახლება უნდა
განხორციელდეს პერიოდული განახლებებისგან განცალკევებულად, ან მასთან ერთად,
იმგვარად,

რომ

შენარჩუნებული

იყოს

ხელშეკრულების

ფინანსური

პოზიციები,

როგორიც ის იქნებოდა კანონმდებლობის ცვლილება რომ არ მომხდარიყო.
კანონმდებლობის

ცვლილება

შესაძლოა

იწვევდეს

ხელშეკრულების

პირობების

განახლებას მხოლოდ არსებითი საკანონმდებლო ცვლილების შემთხვევაში, რამდენადაც,
მცირე ცვლილებები გრძელვადიანი კონტრაქტის ფარგლებში ძალიან ხშირია. პირობა
უნდა ითვალისწინებდეს ამგვარი მისადაგების შესაძლებლობას დამატებითი ხარჯის ან
ინვესტიციის გარკვეულ ზღვრამდე, ხოლო პერიოდი უნდა იყოს 2-3 წელი.
იხ.: მსოფლიო ბანკი/PPIAF 2015/2017/2019 წლების ანგარიში საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

პირობების

რეკომენდაციების

შესახებ:

კანონმდებლობის ცვლილება.
მუხლის დეტალური აღწერა
უმჯობესია:
●

„კანონმდებლობის ცვლილება“ განისაზღვროს ფართოდ, რომ მოიცავდეს ნებისმიერ
აქტს,

მათ

შორის,

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

აქტს,

არსებული

კანონმდებლობის განმარტებას, ადგილობრივი თუ

საერთაშორისო ნორმებისა და

სტანდარტების ცვლილებას.
●

ნებადართული იყოს ტარიფების გადახედვის სპეციალური პროცედურა, თუკი
კანონმდებლობის

ცვლილება

არსებით

გავლენას

ახდენს

საოპერაციო

ან

საინვესტიციო ხარჯებზე;
●

თუკი მოითხოვება, დაადგინოს ზღვრები (საოპერაციო/საინვესტიციო ხარჯები),
რომლის გადაჭარბების შემთხვევაში, კანონმდებლობის ცვლილების მუხლი შევა
ძალაში;

●

წარმოდგენილი

იყოს

ხელშეკრულების

შესაძლებლობა,

თუკი

კანონმდებლობის

შეწყვეტისათვის
ცვლილება

მოლაპარაკებების

მნიშვნელოვნად

ზრდის

საოპერაციო/მოვლა-შენახვის ხარჯებს (გარკვეული ზღვარის ზემოთ) ან საჭიროა
დამატებითი მნიშვნელოვანი ინვესტიციები (განსაზღვრების შესაბამისად), რომლის
დაფინანსებაც არცერთ მხარეს არ შეუძლია ან ვერ მოხდება ხელშეკრულების
პირობების განახლება (ფორს-მაჟორის საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტა).
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ტარიფები

ძირითადი რეკომენდაციები
აღნიშნული მუხლის მიზანია,

დადგინდეს ტარიფები და მათი განახლების თუ

ცვლილების პირობები (რაც შეიძლება ობიექტური და ავტომატიზებული).
საფასურის ან სატარიფო განაკვეთის დადგენის, პერიოდული და საგამონაკლისო
განახლებების

პირობების

ხელშეკრულების
კომპენსაცია
შეწყვეტის

განსაზღვრის

ეკონომიკური

გათვალისწინებული
შესაძლებლობა,

იმ

დროს,

სტაბილურობა.
უნდა

იყოს,

შემთხვევაში,

გათვალისწინებული
გარდა
ისევე

ამისა,

როგორც

როდესაც

მუხლის დეტალური აღწერა
ტარიფის მუხლი, როგორც წესი, მოიცავს:
●

საწყის ტარიფს მომხმარებლის თითოეული კატეგორიისთვის;

იყოს

კონცესიონერის
ხელშეკრულების

ტარიფების

შეუძლებელია იმ მიზეზით, რაც არ მიეწერება კონცესიონერს.

უნდა

გამოყენება

●

იმ შემთხვევაში, თუ უფლებამოსილ ორგანოს სურს, მომხმარებელთ კატეგორიზაცია,
გარანტიას, რომ აღნიშნული კატეგორიზაცია არ იქონიებს გავლენას კონცესიის
მთლიანი პერიოდის სრულ დარიცხვაზე;

●

ტარიფის

ინდექსაციის

ფორმულას,

რომლის

საფუძველზე

ყოვეწლიურად

განხორციელდება პერიოდული განახლება. ეს ფორმულა უნდა მოიცავდეს ძირითად
ოპერირების

და

მოვლა-შენახვის

ხარჯებს,

რაც

დაკავშირებულია

გადახდის

ვალუტასთან.
●

საფასურის

საგამონაკლისო

განახლების

მექანიზმი,

რაც

გამოწვეული

იქნება

კონკრეტული შემთხვევებით (კანონმდებლობის ცვლილება, ფინანსური ხარჯების
შემცირება რეფინანსებით და სხვა), რომელიც იმუშავებს ორივე მხარეს;
●

ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილების შედეგად საფასურის და ტარიფის
განახლების შესაძლებლობას, გარკვეული ოდენობით ცვლილების დროს (თუკი
აღნიშნული უკვე არ არის ტარიფის ინდექსაციის ფორმულის ნაწილი);

●

საფასურის/ტარიფის პერიოდული გადახედვის (5 წელი) დონე და ფორმულა,
კონცესიის ეკონომიკური სტაბილურის გათვალისწინებით.

●

პირობას ზიანის ანაზღაურებაზე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის შესაძლებლობაზე
კონცესიონერისთვის, თუკი ტარიფები ვერ იქნება გამოყენებული.
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სანქციები

ძირითადი რეკომენდაციები
იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს არიდებული ხელშეკრულების შეწყვეტის უკიდურესი
ზომები, საჭიროა გონივრული სანქციების მექანიზმის არსებობა. დამატებით, ამგვარი
სანქციებით შესაძლებელია შემცირდეს დარღვევის შემთხვევები. გასათვალისწინებელია,
რომ ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობით, როგორიცაა, მაგალითად, საფრანგეთი,
მოსამართლეს უფლება აქვს

შეამციროს შეუსაბამოდ მაღალი სანქცია. საერთო

სამართლის რეჟიმით, პირობა ვალიდურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული
მუხლი არ არის სადამსჯელო, არამედ არის რეალისტური და ხელშეკრულების
დარღვევის შესაბამისი.
აღნიშნული მუხლი მოიცავს:
●

ოპერირების დაწყებისთვის საშეღავათო პერიოდს;

●

სანქციის დაკისრების შემთხვევებს (შეძლებისდაგვარად ზუსტი სია, რომელიც
მიუთითებს

ხანგრძლივობას

რაოდენობრივად,

საჭირო

და

სიხშირეს,

დოკუმენტაციის

დარღვევა

გამოხატული

მიწოდების

ვადის

იქნება

დარღვევა,

მშენებლობის ვადების დარღვევა, ოპერირების ან მოვლა-შენახვის ვალდებულებების
ვადის დარღვევა ან ხარისხობრივი დარღვევა);
●

სანქციის დაანგარიშების მეთოდი და გადახდის გზები;

●

სანქციის მაქსიმალური ოდენობა თითოეული ტიპისთვის და ზოგადი მაქსიმალური
ოდენობა

(აღნიშნული,

ზოგადად,

შეესაბამება

საბანკო

გარანტიის

მთლიან

მოცულობას).
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ხელშეკრულების ცვლილება/დამატება

ძირითადი რეკომენდაციები
იმის გამო, რომ კონცესიის

გაფორმება ხორციელდება კონკურენტული შერჩევის

პროცედურებით, ცვლილება არამხოლოდ მხარეთა შეთანხმებას საჭიროებს, არამედ,
საჭიროა დაკმაყოფილდეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონის
მოთხოვნები ხელშეკრულების ხელახალი მოლაპარაკების შესახებ და შესაბამისი
თანხმობის მიღება თავდაპირველი შერჩევის პირობის არსებითად შეცვლის შემთხვევაში,
ხოლო ზოგიერთ მნიშვნელოვან შემთხვევაში შესაძლოა საჭირო იყოს ხელახალი
შერჩევის პროცედურების ჩატარება. ამავდროულად, საჭიროა გარკვეული დონის
მოქნილობის უზრუნველყოფა გრანტორის ახალი მოთხოვნების და საჭიროებების
გათვალისწინებისთვის.
იმის გამო, რომ კონცესიის

გაფორმება ხორციელდება წარმდგენების/მეწილეების

ხარისხობრივი შეფასებით, მას აქვს პერსონალური ბუნება. შედეგად, გრანტორს აქვს
მოლოდინი, რომ შეინარჩუნოს იგივე კონცესიონერი, ან მოითხოვებოდეს გრანტორის
თანხმობა კონცესიის მიზნის გადაცემის შემთხვევაში ან კონცესიონერის შეცვლის დროს
ან

მათ

მეწილეების

ჩანაცვლების

შემთხვევაში

დროის

გარკვეული

პერიოდის

განმავლობაში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კონცესიის მიზნების განხორციელდება
შერჩეული კონცესიონერის მიერ და ასევე, მისი წარმატებული ოპერირება გადაცემამდე
გარკვეული

პერიოდის

განმავლობაში.

ამავდროულად,

უნდა

არსებობდეს

წარმდგენისთვის გარკვეული შესაძლებლობა, რომ არ მოხდეს ერთი ხელშეკრულების

ფარგლებში შებოჭვა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და შესაძლებელი იყოს
გადაერთოს სხვა პროექტზეც კონცესიის პერიოდში.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

ცვლილების შედეგად უნდა გაგრძელდეს ხელშეკრულების საგნის განვითარება
გრანტორის საჭიროებების მიხედვით საჯარო სერვისის შეწყვეტის გარეშე და
შენარჩუნებული უნდა იყოს კონკურენტული და მისაღები ტარიფი.

●

წარმდგენს მოეთხოვება კონცესიის კომპანიაში ინტერესის შენარჩუნება კონცესიის
პერიოდის განმავლობაში, გარკვეულ მინიმალურ დონემდე მაინც (მაგალითად,
წილების უმრავლესობა), გრანტორისგან სხვაგვარი თანხმობის მიღებამდე.

●

უმჯობესია, რომ გათვალისწინებული იყოს პირობა, რომელიც საშუალებას მისცემს
ერთ ჯგუფში შემავალ კომპანიებს ჩაანაცვლონ ერთმანეთი. ალტერნატივის სახით,
შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს ახალი მეწილის წარდგენა, რაზეც გრანტორს არ
შეუძლია თქვას დაუსაბუთებელი უარი.
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ფორსმაჟორი

ძირითადი რეკომენდაციები
„ფორსმაჟორი“ სამოქალაქო სამართლის
კომერციული
იურისდიქციის

ხელშეკრულებებში,

მათ

ხელშეკრულებებში.

ცნებაა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება
შორის,

თუმცა,

კონცეფცია კარგად იყოს გაგებული და არ
დებულებებს

(როგორიცაა,

მაგალითად,

ახლა
ამ

უკვე

საერთო

შემთხვევაში

სამართლის

მნიშვნელოვანია,

იმეორებდეს სხვა სახელშეკრულებო
მთავრობის

მოქმედებით/უმოქმედობით

გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენა - MAGA, დამსაქმებლის რისკი).

ფორსმაჟორის მუხლი არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ერთერთი ყველაზე რთული პირობა, რამდენადაც ის ფარავს რისკების მატრიცის რუხ
ნაწილს, სადაც ყველაზე რთულია რისკების განაწილება შესაბამისი მხარისთვის
კონკრეტული ბრალის არარსებობის გამო. ის მოითხოვს ან მხარეთა შეთანხმებას
რისკების განაწილებაზე ან/და დაზღვევის მხრიდან რისკის რეალიზების შედეგად
წარმოქმნილი ზარალის დაფარვასდაფარვას.

ფორსმაჟორის მუხლის მიზანია, მხარე გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან იმ
მოვლენის

ან

გარემოების

გამო,

რომლის

განჭვრეტა

შეუძლებელი

იყო

(ან

„გაუთვალისწინებელი“ ან „რომლის განჭვრეტა გონივრულად შეუძლებელი იყო“),
რომელიც მხარის კონტროლს მიღმა არის და
შესრულებას

(ან

არაგონივრულად

რომელიც

შეუძლებელს ხდის ვალდებულების

ხელშეკრულების

ართულებს).

უმჯობესია,

შესრულებას

ხელშეკრულების

მნიშვნელოვნად
ხანგრძლივი

ან

ვადის

გათვალისწინებით, აღნიშნული მუხლი ითვალისწინებდეს უფრო მეტ მოქნილობას,
ვიდრე ეს მოცემულია გამოსაყენებელ კანონმდებლობაში და ითვალისწინებს პროექტის
სპეციფიკის შესაბამის გარემოებებს. ამ შემთხვევაში, რთული იქნება ფორსმაჟორის
განსხვავება „შესრულების გართულების მუხლისგან“ (იხ. შესრულების გართულება),
რომელიც არეგულირებს იმ გაუთვალისწინებელ გარემოებებს, რომლებიც ამძიმებს
მხარის მდგომარეობას, მაგრამ ვალდებულებების შესრულებას არ ხდის შეუძლებელს.
ფორსმაჟორის პირობებზე მოლაპარაკების დროს, ორივე მხარისთვის საწყისი დაშვება
უნდა იყოს, ის რომ ფორსმაჟორული გარემოება

მხარეების კონტროლის მიღმაა და

არცერთ მხარე არ იქნება უკეთეს მდგომარეობაში რისკების ან მათი შედეგების მართვის
კუთხით და შესაბამისად, რისკები გაზიარებული უნდა იყოს. თუმცა, როგორც წესი,
უფლებამოსილი ორგანო იღებს რისკს პოლიტიკური ფორსმაჟორიდან გამომდინარე,
რომელიც კერძო პარტნიორის კონტროლის მიღმაა. ეს რისკები ან უფლებამოსილი
ორგანოს კონტროლს ექვემდებარება ან ამ რისკს იღებს უფლებამოსილი ორგანო,
სხვაგვარად კერძო პარტნიორს მოუწევს დამატებითი რისკის აღება ან შესაძლოა,
საერთოდ უარი თქვას ხელშეკრულების გაფორმებაზე. შესაძლებელია ასევე MAGA (იხ.
MAGA

პირობები

ქვემოთ)

პირობის

გათვალისწინება

ისეთი

გარემოებებისთვის,

რომელიც სხვაგვარად შეფასებული იქნებოდა ფორსმაჟორად. ეს შეზღუდული MAGA
შემთხვევები

მეტნაკლებად

შეფასდება

როგორც

უფლებამოსილი

ორგანოს

ვალდებულების დარღვევა, თუმცა, სხვა სახის ფორსმაჟორული გარემოებების რისკი
განაწილდება მხარეებს შორის.
პირობა უნდა ითვალისწინებდეს ფორსმაჟორული გარემოებების გამო ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესაძლებლობას, თუკი ის გრძელდება გარკვეულ დროზე მეტხანს ან თუკი

ხდება ფორს-მაჟორის შემდეგ სიტუაციის გამოსწორება და ზარალი არ იფარება
დაზღვევის მიერ, რა უნდა მოეთხოვოს კონტრაქტორს (გარკვეულ ზღვრებში).
ფორსმაჟორის პირობები იგივე უნდა იყოს საპროექტო შეთანხმებებში, რაც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში (განმარტებებიც და შედეგებიც) რათა
შესაძლებელი იყოს თანმიმდევრული მიდგომა ნებისმიერი ფორსმაჟორული გარემოების
შემთხვევაში ყველა ჩართული მხარისათვის და გამსესხებლებისთვის იყოს იგივე დაცვის
და დაზღვევის პირობები.
იხ.: მსოფლიო ბანკის/PPIAF ანგარიში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პირობების
რეკომენდაციების შესახებ: „ფორსმაჟორი“
მუხლის დეტალური აღწერა
●

უნდა განისაზღვროს ფორსმაჟორის ზოგადი მახასიათებლები, ისევე როგორც
არასრული სია იმ გარემოებებისა, რომლებიც მიიჩნევა ფორსმაჟორად (მათ შორის,
ისეთი შემთხვევები, რომლებიც ზოგადად არ მიიჩნევა ფორსმაჟორად, თუმცა,
დამახასიათებელია პროექტისთვის);

●

ფორსმაჟორის შემთხვევაში,

წარმოდგენილი

უნდა იყოს,

რომ

კონტრაქტორი

გათავისუფლებულია ვალდებულებებისგან, თუკი ის გამოწვეულია ფორს-მაჟორით
და

კონტრაქტორი

ყველა

ღონისძიებას

იყენებს

ფორსმაჟორით

გამოწვეული

შედეგების შესარბილებლად;
●

ასეთ

შემთხვევაში,

კონტრაქტორს

არ

დაეკისრება

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სანქციები. ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს, თუ რა
ოდენობით და რა ვადით იქნება ხელმისაწვდომი კომპენსაცია ფორსმაჟორის
პირობებში და შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელებისთვის;
●

უნდა

განსხვავდებოდეს

ფორსმაჟორული

გარემოებები,

რომელიც

აზიანებს

ინფრასტრუქტურას და რომელიც არ აზიანებს. თუკი ზიანი გამოწვეულია ბუნებრივი
ფორსმაჟორით, უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა აანაზღაუროს მხოლოდ ის ხარჯი,
რომელსაც არ ანაზღაურებს დაზღვევა (მიზეზით, რომელიც არ არის გამოწვეული
კერძო სუბიექტის მხრიდან), საფასურის ან ტარიფის განახლების შესაძლებლობით ან
ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებით, რათა შესაძლებელი იყოს ხარჯების დაფარვა

და დაფინანსების მოპოვება. კერძო პარტნიორს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა
განაგრძოს იმ ნაწილის მომსახურება, რომელზეც არ მომხდარა ზეგავლენა;
●

ბუნებრივი ფორსმაჟორის გარდა არსებულ ზიანის შემთხვევაში, როგორიცაა ზიანი
პოლიტიკური ფორსმაჟორის გამო, კერძო სუბიექტს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა
შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი გრანტორი არ განახორციელებს შეკეთებებს ან არ
დააფინანსებს გამოსწორებისათვის საჭირო ხარჯებს;

●

დროზე დაფუძნებული კრიტერიუმი შესაძლოა იქნეს გამოყენებული. მაგალითად,
თუკი ფორსმაჟორი იწვევს ზიანს გარკვეულ ვადაზე უფრო დიდი ხნით (მაგალითად
3-6 თვე) და მას გავლენა აქვს ხელშეკრულების შესრულებაზე, დასაშვები უნდა იყოს
ხელშეკრულების შეწყვეტა მოლაპარაკებების შემდეგ.

●

კონცესიონერს უნდა ჰქონდეს უფლება განაგრძოს მუშობა იმ ნაწილზე, რომელზეც
გავლენა არ მოუხდენია ფორსმაჟორს.

●

კომპენსაციის

ცხრილი

უნდა

ითვალისწინებდეს

ფორსმაჟორის

გამო

ხელშეკრულების შეწყვეტის სხვადასხვა შემთხვევებს, ბუნებრივი ფორსმაჟორის
დროს მინიმალური კომპენსაციით პოლიტიკურ ფორსმაჟორთან შედარებით.
●

გათვალისწინებული უნდა იყოს ასევე ინფრასტრუქტურის და დანადგარების
ეფექტიანი/საბაზრო ღირებულება გადაცემის მომენტში (განსაკუთრებით, როდესაც
ფორსმაჟორი აზიანებს დანადგარებს/ინფრასტრუქტურას).
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ხელახალი მოლაპარაკება/შესრულების გართულება

ძირითადი რეკომენდაციები
ზოგიერთი

ქვეყნის

კანონმდებლობა

(მაგალითად,

ფრანგული

და

ფილიპინური

ადმინისტრაციული სამართალი) ითვალისწინებს განჭვრეტადობის კონცეფციას, მაშინ
როდესაც ზოგიერთი (მაგალითად ინგლისური სამართალი) აღიარებს შეუსრულებლობის
კონცეფციას.

ეს

კონცეფციები

სტაბილურობის

შეცვლას

ითვალისწინებს

კანონმდებლობა,

ითვალისწინებს

გარკვეულ
ან

ხელშეკრულების

გარემოებებში.

თუკი

საჭიროა

გაფართოება,

მისი

ამგვარ

ეკონომიკური
პირობას

არ

შესაძლებელია

ხელშერულებით ხელახალი მოლაპარაკების პირობის (სანქციით ან მის გარეშე) ან
შესრულების გართულების მუხლის გათვალისწინება, შედეგად, ხელშეკრულების
ეკონომიკური სტაბილურობა, თუკი მასზე აღნიშნული გარემოებები ზეგავლენას

მოახდენს, შესაძლოა გამოსწორდეს, მიუხედავად იმისა, რომელიმე მხარეს მიუძღვის
თუ არა აღნიშნულში ბრალი.
ასეთი

მუხლები,

რომელიც

გათვალისწინებული
ხელშეკრულებაში,

უფრო

იყოს
რათა

ფართოა

კონცესიურ
შემცირდეს

ვიდრე

საჯარო

და

ფორსმაჟორი,
კერძო

ხელშეკრულების

შესაძლოა

თანამშრომლობის

გრძელვადიანობასთან

დაკავშირებული რისკები და შესაძლებელი იყოს ხელშეკრულების ეკონომიკური
ბალანსის აღდგენა, თუკი ხელშეკრულების ძირითადი ფაქტორები შეცვლილია, ან
დადგა გაუთვალისწინებელი გარემოება.
თეორიულად, ხელახალი მოლაპარაკების ან შესრულების გართულების მუხლის მიზანია
ორივე მხარისათვის უპირატესობის მინიჭება, თუმცა, არარეალურია, რომ მოხდეს
საფასურების ან ტარიფის მუხლების განახლება გრძელვადიანად, რამდენადაც, ის
ცალსახად კერძო სუბიექტის მხარეს იქნება. აღნიშნულის მსგავსად, გრძელვადიან
პერიოდში, გრანტორს არ შეუძლია მიიღოს საპროექტო კომპანია ან მეწილეები
შეზღუდული

კაპიტალით,

არ შეუძლია მიიღოს

ოპერირება დანაკარგებით

ან

არასაკმარისი ბრუნვით. ხელახალი მოლაპარაკების/შესრულების გართულების მუხლი
მოსალაპარაკებლად ძალიან რთულია.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

ხელახალი
შეხვედრას,

მოლაპარაკების
რათა

მუხლი

განისაზღვროს

უნდა

ითვალისწინებდეს

სტაბილურია

თუ

არა

რეგულარულ

ხელშეკრულების

ეკონომიკური კლიმატი და ხომ არ მოხდა რაიმე არსებითი ცვლილება საწყის
სტატისტიკურ
ფინანსური,

მონაცემებში
ტექნიკური),

(ეკონომიკური,

რომელზეც

პოლიტიკური,

დაფუძნებული

იყო

კომერციული,
ხელშეკრულების

შესრულება.
●

მუხლი შესაძლებელია ითვალისწინებდეს მოლაპარაკებებს, თუკი ხელშეკრულების
ეკონომიკური კლიმატი მნიშვნელოვნად უარყოფითად შეიცვალა. აღნიშნული
შესაძლოა გულისხმობდეს მარტივ მოლაპარაკებას კეთილსინდისიერების პრინციპზე
დაფუძნებით, რომელიც აღმოფხვრიდა ნებისმიერ დარღვეულ ბალანსს, ან შესაძლოა
გათვალისწინებული

იყოს

პროცედურა,

რომლის

მიხედვით,

შეთანხმების

მიუღწევლობის შემთხვევაში მოწვეული იქნება ექსპერტი, რომელიც ხელახლა

განსაზღვრავს
სუბიექტის

ხელშეკრულების

ვალდებულებების

პირობებს
შემცირება),

(როგორიცაა
ან

მაგალითად,

შეთანხმების

კერძო

მიუღწევლობის

შემთხვევაში, მოხდება ხელშეკრულების შეწყვეტა.
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რეფინანსირება

ძირითადი რეკომენდაციები
იხ.:

მსოფლიო

ბანკი/PPIAF

თანამშრომლობის

2015/2017/2019

ხელშეკრულების

ანგარიშები

პირობების

საჯარო

და

რეკომენდაციების

კერძო
შესახებ:

„რეფინანსირება“.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებები და მთავარი საფინანსო
დოკუმენტები არის გრძელვადიანი. საბაზრო პირობების ცვლილება და საჯარო და
კერძო

თანამშრომლობის

განმავლობაში

შესაძლოა

პროექტის
კერძო

რისკების

პარტნიორს

განვითარების
აძლევდეს

პროფილი

დასკვნის

დროთა

გამოტანის

საშუალებას, რომ მას შეეძლო უკეთესი ფინანსური პირობების მიღება, ვიდრე
თავდაპირველი ფინანსური დოკუმენტაციის მიხედვით არის გათვალისწინებული. ეს
განსაკუთრებით რეალურია, როდესაც ხდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის დაწყება.
რეფინანსების უკეთესი პირობები შესაძლებელია გამოწვეული იყოს სხვადასხვა
მიზეზებით. ზოგიერთი მათგანი არის კერძო პარტნიორის კონტროლის ქვეშ, როგორიცაა
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის კარგი შესრულება. სხვა შემთხვევა
შეიძლება, პირიქით, გულისხმობდეს ადმინისტრაციული ორგანოების კარგ მუშაობას
ქვეყანაში (მარეგულირებელი გარემოს გაუმჯობესება, ქვეყნის შემცირებული რისკები).
საბოლოოდ, ზოგიერთი შემთხვევა შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც არცერთი მხარის
მიერ არ არის გამოწვეული, როგორიცაა, საბაზრო პირობების შეცვლა ან ზოგიერთ
სექტორში საფინანსო ინსტიტუტების ინტერესების ზრდა.
შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ბაზარმა აღიარა, რომ არ იქნებოდა
სამართლიანი, თუკი სესხის რეფინანსირების სარგებლით მხოლოდ კერძო სექტორი
ისარგებლებდა, რომელზეც ის სრულად არ არის პასუხისმგებელი. რეფინანსირების

სარგებლის განაწილების პრინციპები კერძო პარტნიორსა და უფლებამოსილ ორგანოს
შორის მოცემულია გაერთიანებული სამეფოს PF2-ით.
უფლებამოსილი ორგანო

აქტიურ მონიტორინგს უნდა ახორციელებდეს ფინანსური

სტრუქტურის ნებისმიერ ცვლილებაზე და ნებისმიერ რეფინანსირებაზე, რამდენადაც
შეწყვეტის კომპენსაციის საჭიროების შემთხვევაში, უფლებამოსილი ორგანო კერძო
პარტნიორისთვის

გადახდას

ახორციელებს

მთავარი

საფინანსო

დოკუმენტების

საფუძველზე და შესაძლებელია, კომპანესაციის მოცულობაზე უარყოფითი ზეგავლენა
მოახდინოს რეფინანსირებამ. საჭიროა უფლებამოსილი ორგანოსათვის გასაგები იყოს
არსებული და სამომავლო დაფინანსების სტრუქტურა და დოკუმენტაცია, რათა შეძლოს
რეფინანსირების სარგებლის სწორი კალკულაცია და მისი უფლებების ეფექტიანი
აღსრულება.

უფლებამოსილი

ორგანოს

სახელშეკრულებო

უფლება

ნებისმიერ

რეფინანსირებაზე არის არსებითი, რათა შესაძლებელი იყოს კერძო პარტნიორის
წარმოდგენა მოლაპარაკების მაგიდასთან.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

რეფინანსირების პირობები არის საკმაოდ კომპლექსური და უფლებამოსილი
ორგანოს და მისი კონსულტანტების მხრიდან ფრთხილ მიდგომას საჭიროებს.

●

არსებითი საკითხები, რომელთა გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს: (1) რა უნდა
ჩაითვალოს „რეფინანსირებად“; (2) უფლებამოსილი ორგანოს უფლება, რომ გასცეს
წინასწარი თანხმობა; (3) როგორ უნდა იყოს დათვლილი რეფინანსირების სარგებელი;
(4) როგორ უნდა განაწილდეს რეფინანსირების სარგებელი; (5) როგორ უნდა მიიღოს
უფლებამოსილმა ორგანომ მისი წილის შესაბამისი საფასური.
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ჩანაცვლება

ძირითადი რეკომენდაციები
გამსესხებლებმა შესაძლოა მოითხოვონ, რომ ხელშეკრულების პირობების დამრღვევი
კონცესიონერი ჩანაცვლდეს ახალი კონცესიონერით, განსაკუთრებით თუკი დაფინანსება
დიდია. თუმცა, ასეთი წინადადება ხშირად აწყდება წინააღმდეგობას გრანტორის
მხრიდან, იმ შემთხვევაში, თუკი ხელშეკრულების ბუნება პერსონალურია.

შესაბამისად, საჭიროა დაცულ იქნეს პროექტის შეფერხება დამრღვევი მხარის მიერ,
რისთვისაც გამსესხებლებს უნდა შეეძლოთ ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის
პროცედურაში ჩართვა, რათა მათ ჰქონდეს ახალი კონცესიონერის „შემოყვანის“
შესაძლებლობა. ახალი კონცესიონერის ჩართვა გრანტორის უფლებამოსილება უნდა
იყოს, რათა თავიდან იქნეს არიდებული მეთოდი, რომლითაც მოხდება მხოლოდ ერთი
სუბიექტის ჩანაცვლება მეორეთი. ჩანაცვლების უფლების გამოყენება შესაძლებელია
თუკი დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წინაპირობები,
კერძოდ, გადახდისუუნარობის პროცედურები ან/და უფლებამოსილი ორგანოსთვის
გათვალისწინებული სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები.
საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

კონტექსტში,

პირდაპირი

შეთანხმებები

ხორციელდება არამხოლოდ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებასთან
კავშირში, არამედ საპროექტო შეთანხმებებთან კავშირშიც. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში,
გამსესხებლებს შესაძლოა ჰქონდეთ დამოუკიდებელი პირდაპირი შეთანხმება კერძო
პარტნიორის

საპროექტო

შეთანხმების

მხარეებთან

(ანუ,

მის

მთავარ

ქვეკონტრაქტორებთან), რათა უზრუნველყოფილი იყოს აღნიშნული პირების მხრიდან
იგივე შესაძლებლობები იმ შემთხვევისთვის, თუკი კერძო პარტნიორი დაარღვევს
საპროექტო შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს და უზრუნველყოფილი
იყოს, რომ ქვეკონტრაქტორები გააგრძელებენ შესრულებას.
იხ.:

მსოფლიო

თანამშრომლობის

ბანკი/PPIAF

2015/2017/2019

ხელშეკრულების

ანგარიშები

პირობების

საჯარო

რეკომენდაციების

და

კერძო
შესახებ:

გამსესხებლის ჩანაცვლების უფლება.
მუხლის დეტალური აღწერა
საჭიროა, რომ:
●

განისაზღვროს პროცედურები, რომლის მიხედვით ბანკებს შეუძლიათ გამოხატონ
საკუთარი

განზრახვა

ჩაანაცვლონ

დამრღვევი

კონცესიონერი

და

რომლითაც

შესაძლებელია ახალი კონცესიონერის ჩართვა გონივრულ ვადებში. ეს ჩანაცვლება
უნდა დადასტურდეს გრანტორის მიერ (სხვადასხვა კრიტერიუმის გამოყენებით,
როგორიცაა, ტექნიკური, ფინანსური, გამოცდილება და სხვა) და ახალი კონცესიონერი

განახორციელებს

იმავე

მოვალეობებს,

რომელსაც

ახორციელებდა

წინა

კონცესიონერი.
●

მინიჭებული იყოს ასეთი უფლება პირდაპირ შეთანხმებაზე და არა საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

ხელშეკრულებით,

საპროექტო

შეთანხებაზე

ან

სესხის

ხელშეკრულებაზე, რამაც უნდა გამოიწვიოს, რომ ჩანაცვლება არ განხორციელდეს
იმგვარად, რომ რომელიმე სუბიექტმა შეძლოს აღნიშნულით უპირატესობის მიღება
გადახდისუუნარობის ფარგლებში, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ხელშეკრლების
ბათილობა

საქართველოს

კანონმდებლობის

შესაბამისად.

გრანტორმა

(ან

გარანტორმა - სახელმწიფო შესაბამისი სამინისტროს სახით) უნდა განახორციელოს
აღნიშნული

შეთანხმება

მინიჭებული

უფლებამოსილების

ფარგლებში.

თუკი,

გრანტორი ვერ დააკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნას, ის პირდაპირ იქნება
პასუხისმგებელი გამსესხებლების წინაშე.

21-მთავრობის მოქმედებით/უმოქმედობით გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენა(MAGA)
ძირითადი რეკომენდაციები
მთავრობის არსებითი უარყოფითი მოქმედების (MAGA) კონცეფცია, რომელიც ზოგჯერ
განიხილება,

როგორც

პოლიტიკური

ფორსმაჟორი,

როგორც

წესი,

იმგვარ

ხელშეკრულებებშია მოცემული, რომლის ერთ-ერთი მხარე არის საჯარო უწყება ან
მთავრობა. MAGA-ს მიზანია გარკვეული ტიპის პოლიტიკური რისკების გადაცემა
უფლებამოსილი ორგანოსთვის და ისინი არ განიხილება როგორც პოლიტიკური
ფორსმაჟორი ფორსმაჟორის მუხლის მიხედვით.
იმის

გამო,

რომ

MAGA

ითვალისწინებს

რისკების

გადაცემას

უფლებამოსილი

ორგანოსთვის, მისმა დადგომამ შეიძლება დააკისროს მნიშვნელოვანი კომპენსაციის
ვალდებულება უფლებამოსილ ორგანოს. შესაბამისად, უფლებამოსილმა ორგანომ
ფრთხილად უნდა განსაზღვროს MAGA-ს ფარგლები, გააკეთოს MAGA-ს შემთხვევების
დეტალური სია, განსხვავებით ფორსმაჟორული გარემოებების არასრული ჩამონათვალის
გაკეთებისგან.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის მიხედვით, MAGA-ს განმარტება
შეიძლება ითვალისწინებდეს პროექტისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ რისკებს
(მაგალითად,

წყლის

დაბინძურება

წყლის

სექტორის

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის პროექტში, კონკურენტი პორტის ან აეროპორტის აშენება კერძო
პარტნიორის მიერ ოპერირებული პორტის ან აეროპორტის გარკვეული დაშორებით).
კანონმდებლობის ცვლილება ზოგჯერ გათვალისწინებულია MAGA-ს ტერმინით. თუმცა,
ამ ორი ტერმინის ცალ-ცალკე განსაზღვრას აქვს თავისი უპირატესობა. კანონმდებლობის
ცვლილება შესაძლებელია სასარგებლო იყოს ნებისმიერი ან ორივე მხარისთვის, მაშინ
როდესაც MAGA თავისი განმარტებით გულისხმობს უარყოფით ზეგავლენას კერძო
პარტნიორისთვის.
იხ.: მსოფლიო ბანკის/PPIAF 2015 წლის ანგარიში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულების პირობების რეკომენდაციების შესახებ: MAGA
მუხლის დეტალური აღწერა:
●

საჭიროა

MAGA-ს

ზუსტი

განმარტება:

„წინამდებარე

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების მიზნებისათვის, MAGA გულისხმობს ნებისმიერ
მოქმედებას ან უმოქმედობას უფლებამოსილი ორგანოს ან სხვა შესაბამისი
ადმინისტრაციული

ორგანოს

მხრიდან

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში და რომელიც (1) შეუძლებელს ხდის
კერძო პარტნიორისთვის შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა
ან მნიშვნელოვანი ვალდებულებები ან/და (2) გააჩნია მნიშვნელოვანი უარყოფითი
ზეგავლენა

ხარჯებზე

ან

მოგებაზე,

რომელიც

გამომდინარეობს

მათი

შესრულებიდან.“
●

შესაძლებელია MAGA ითვალისწინებდეს ქმედებების დეტალურ და შეზღუდულ
აღწერას.

●

თუკი დადგება MAGA-ს შემთხვევა, კერძო პარტნიორი (1) უნდა გათავისუფლდეს
ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული

ვალდებულებების

შესრულებისგან

იმ

ფარგლებში, რომელსაც შეუძლებელს ხდის ან აფერხებს ან აჭიანურებს MAGA-ს
არსებობა

და

(2)

ენიჭება

უფლება

მოითხოვოს

კომპენსაცია

ხეშეკრულების

ფარგლებში, თითოეული შემთხვევისთვის ამ მუხლის შესაბამისად; (3) შესაძლოა

ენიჭებოდეს ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლება თუკი არ გამოსწორდება დროის
გარკვეულ

მონაკვეთში

(პოლიტიკური

ფორსმაჟორის

შემთხვევის

მსგავსად,

რომელიც განსაზღვრულია ფორსმაჟორის მუხლში).
22-

შეწყვეტა

ძირითადი რეკომენდაციები
აღნიშნული მუხლის მიზანია,

მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს ხელშეკრულების

ვადამდე შეწყვეტის შესაძლებლობა, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს დაფინანსებადობა
და შესაბამისად, პროექტის სამართლებრივი სტაბილურობა.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

შეწყვეტა შესაძლოა განხორციელდეს:
-

ხელშეკრულების ბოლოს, გადაცემის თარიღით;

-

გრანტორის მიერ საქონლის უკან გამოსყიდვის დღეს;

-

კონცესიონერის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო;

-

გრანტორის მხრიდან ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო;

-

დროში გახანგრძლივებულ ფორსმაჟორის შემთხვევაში, ან ფორსმაჟორის
დროს, რომლის ხარჯები არ შეიძლება ანაზღაურდეს ან დაფინანსდეს; ან

-

კანონმდებლობის

ცვლილების

დროს,

რომელიც

საფრთხეს

უქმნის

ხელშეკრულების ეკონომიკურ სტაბილურობას, ან საჭიროებს ინვესტიციებს,
რომლის დაფინანსებაც შეუძლებელია.
●

წარმოდგენილი უნდა იყოს

ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში

შეტყობინების პროცედურა;
●

კონკრეტულად უნდა იყოს განსაზღვრული შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების
პირობების

დარღვევა

შეიძლება

იყოს

ხელშეკრულების

ვადამდე

შეწყვეტის

საფუძველი და უნდა განისაზღვროს დარღვევის გამოსწორების ვადები, გარემოების
მიხედვით (ეს დარღვევის შემთხვევები განსხვავდება ისეთი შემთხვევებისგან,
რომელზეც შესაძლებელია უბრალოდ სანქციის გამოყენება);
●

უნდა იყოს აღწერილი გამსესხებლების პროცესში მონაწილეობა.

●

იხ. ვადამდე შეწყვეტის საფასური.

●

იხ. ჩანაცვლება.

23-

შეწყვეტის საფასური

ძირითადი რეკომენდაციები
ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში (მათ შორის, კერძო პარტნიორის ან
ფორსმაჟორით გამოწვეული), კერძო პარტნიორი ინარჩუნებს უფლებას აინაზღაუროს
მისი

ინვესტიცია

მასპინძელ

ქვეყანაში

(ვალის

ნაშთი

და

არაამორტიზებული

ინვესტირებული კაპიტალი). სხვა შემთხვევაში, გრანტორი მიიღებს უსამართლო
სარგებელს, რამდენადაც ისარგებლებს ინფრასტრუქტურით, რომლის საფასურიც არ
ექნება გადახდილი.
ბაზრის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ გამსესხებლები არ არიან მზად გაასესხონ თანხა ისეთი
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ მათი
თანხის

დაბრუნების

სათანადო

უზრუნველყოფა.

დეტალური

სათანადო

სამართლებრივი კვლევის განხორციელებისას, კრედიტორები უზრუნველყოფენ, რომ
ხელშეკრულების

ვადამდე

მიუხედავად ბრალეულობისა

შეწყვეტის

შემთხვევაში,

მათი

სესხები

და ხანგრძლივი და პოტენციურად

დაცულია,

მოულოდნელი

სამართლებრივი პროცედურების გარეშე, რათა განისაზღვროს მათი კომპენსაციის
ოდენობა.
შესაბამისად, შეწყვეტის საფასური არის არსებითი ელემენტი რისკების განაწილების
დროს

და

არის

გადამწყვეტი,

იმისთვის,

რომ

განისაზღვროს

რამდენად

დაფინანსებადია პროექტი გამსესხებლების მიერ.
გამსესხებლები იყენებენ სახელმწიფო გარანტიას, როგორც უკანასკნელ გამოსავალს
მათი გადახდის უზრუნველყოფისთვის, როდესაც პროექტი არასწორი გზით მიდის.
იმისთვის,

რომ

დაიფაროს

პოლიტიკური

რისკების

დაზღვევა

მრავალმხრივი

ორგანიზაციებისთვის, საკრედიტო სააგენტოებისთვის და უზრუნველყოფილი იყოს,
რომ სულ მცირე ისინი დაიბრუნებენ მათი სესხის ძირითად თანხას.
კონკრეტული შეწყვეტის საფასურის გათვალისწინება არ გახდის უფლებამოსილ
ორგანოს

უფრო

პასუხისმგებელს,

ვიდრე

ზოგადი

კანონმდებლობით

გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როგორც ხდება საქართველოს მსგავს სამოქალაქო

სამართალზე დაფუძნებულ ქვეყნებში, მაგრამ ეს დაფინანსებადობისათვის უფრო
განჭვრეტადია.
როდესაც

კომპენსაციის

პირობები

განისაზღვრება

კრედიტორების

დაფინანსების

შეთანხმებებზე მითითებით (მათ შორის, ჰეჯირების შესაძლებლობა), კაპიტალის
შეთანხმებით

(მაგ.,

სუბორდინირებული

შეთანხმებით,

უფლებამოსილი

ორგანო

სასესხო
და

შეთანხმება)

კონსულტანტები

ან

საპროექტო

განიხილავენ

და

ამტკიცებენ აღნიშნულ შეთანხმებებს. უფლებამოსილმა ორგანომ შესაძლოა ასევე
მოითხოვოს დამტკიცების უფლება ასეთი შეთანხმების ცვლილებისათვის, რომელსაც
შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს პასუხისმგებლობებზე (ან შესაძლებელია საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

ხელშეკრულება

ნათლად

ადგენდეს,

რომ

შეუთანხმებელი

ცვლილებები გავლენას არ ახდენს უფლებამოსილი ორგანოს პასუხისგებლობაზე).
იხ.: მსოფლიო ბანკი/PPIAF 2015/2017/2019 წლების ანგარიში საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ხელშეკრულების პირობების რეკომენდაციების შესახებ: შეწყვეტის
საფასური.
მუხლის დეტალური აღწერა
●

პროექტის დაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით, ყოველთვის უმჯობესია, რომ
ხელშეკრულების შეწყვეტა მხოლოდ შეზღუდულ შემთხვევებში იყოს შესაძლებელი,
კერძოდ, ხელშეკრულების აშკარა და განგრძობადი სერიოზული დარღვევის დროს,
მხოლოდ გამსესხებლებთან ხელახალი მოლაპარაკების პროცედურების შემდეგ).

●

ზოგადად, გამსესხებლებს უნდა მიეცეთ შეთავაზება ჩაანაცვლონ დამრღვევი
კონცესიონერი ახალი სუბიექტით (იხ. ჩანაცვლების მუხლი ზემოთ).

●

ხელშეკრულების შეწყვეტა ხელშეკრულების ბოლოს არ ითვალისწინებს საფასურის
გადახდას აქტივისთვის, რომლის გადაცემაც უსასყიდლოდ ხდება (გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც კონცესიონერს საკუთრებაში აქვს აქტივები და სხვა აქტივები
რომელიც

არ

არის

აუცილებელი

კონცესიის

მიზნების

შესასრულებლად

(„დაბრუნებადი აქტივები“, რომელიც უნდა განისაზღვროს), რომელიც შესაძლოა
გამოსყიდულ იქნეს გრანტორის მიერ ან ახალი კონცესიონერის მიერ მათი არჩევანით,
შეთანხმებულ ფასად).

●

თუმცა, ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის თითოეულ შემთხვევაში, ასეთი
გადახდა უნდა განხორციელდეს, თუნდაც დარღვევა განახორციელოს კონცესიონერმა
(როდესაც არ ხორციელდება ჩანაცვლება), საინვესტიციო დაფინანსების კომპენსაციის
გზით, რომელიც დაფინანსებულია კონცესიონერისა და კრედიტორების მიერ.
აღნიშნული კომპენსაცია არ გულისხმობს კომპენსაციას იმ ზიანისთვის, რომელსაც
იღებს გრანტორი კონცესიონერის მხრიდან ვალდებულების დარღვევის გამო.

●

სასურველია დანართად მოცემული იყოს გადახდის გრაფიკი შეწყვეტის თითოეული
შემთხვევისთვის, კომპენსაციის თითოეული ტიპისთვის კალკულაციის მეთოდის
დაკონკრეტებით (ა: ინვესტირებული კაპიტალი; ბ: სესხები; გ: გადატანის ხარჯები;
დ: მიუღებელი შემოსავალი და სხვა).

●

თუკი

შეწყვეტა

გამოისყიდის

გამოწვეულია

ხელშეკრულებას,

გრანტორის
კერძო

ბრალეულობით,

სუბიექტს

უნდა

ან

მიეცეს

გრანტორი
მიუღებელი

შემოსავლისთვის პროცენტი და დემობილიზაციისთვის საჭირო ხარჯები.
●

თუკი შეწყვეტა გამოწვეულია კონცესიონერის დარღვევის გამო, კონცესიონერი
მიიღებს მხოლოდ კომპენსაციას აშენებული და გაუცვეთადი დანადგარების და
ინფრასტრუქტურისათვის, რომელიც კვლავ მოქმედია (ან სესხის დაუფარავი
ძირითადი თანხისთვის, რომელიც უფრო მაღალია).

●

შეწყვეტის შედეგები განსხვავდება თუ

არსებობდა ბუნებრივი ფორსმაჟორული

გარემოება (როგორიცაა ინვესტირებული კაპიტალის ანაზღაურება და სესხების
ბალანსი) ან - პოლიტიკური ფორსმაჟორი, რაც თითქმის უთანაბრდება გრანტორის
ბრალეულობას.
●

წარმოდგენილი უნდა იყოს მიმდინარე ვალდებულებების, ხელშეკრულებების,
თანამშრომლების, საწვავის, სათადარიგო ნაწილების, დაბრუნებადი მასალების
გადაცემის პირობები.

●

უნდა დაკონკრეტდეს შეწყვეტის ძალაში შესვლის თარიღი. დაბრუნებადი აქტივი
უნდა დაბრუნდეს კომპენსაციის გადახდის დღეს.

24-გადაცემა
ძირითადი რეკომენდაციები

კონცესიის

ბოლოს

გადასაცემი

დანადგარების

გადაცემა

განხორციელდება

ან

შეთანხმების დასრულების დროს, დაბრკოლებების გარეშე, ან ვადამდე შეწყვეტის
შემთხვევაში, ინვესტიციის კომპენსაციის გადახდის შემდეგ, რომელიც არ არის
ამორტიზებული და გადახდილი სპეციალური საინვესტიციო ფონდიდან.
აღნიშნული გულისხმობს აქტივებზე საკუთრების უფლების გადაცემას, საფასურის
გადახდის

გარეშე

და

გამოსყიდვადი

აქტივების

გადაცემას

შეთანხმებაში

გათვალისწინებულ ფასად, ან იმ ფასად, რასაც განსაზღვრავს ექსპერტი, იმავე შეფასების
მეთოდით, რაც გამოყენებულია გამოსყიდვადი აქტივის შეძენის დროს.
მუხლის დეტალური აღწერა
გადაცემის მუხლი, როგორც წესი მოიცავს შემდეგს:
●

გადაცემის ტექნიკური საკითხები;

●

უზრუნველყოფას,

რომ

გადაცემის

დროს

ობიექტი

იქნება

კარგ

სამუშაო

მდგომარეობაში, ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით;
●

განახლების ან შეკეთების სამუშოები, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს
ხელშეკრულებით. ასეთი სამუშაოები, როგორც წესი, ხორციელდება გადაცემამდე
რამდენიმე თვის განმავლობაში, აქტივების ერთობლივი ინვენტარიზაციით, რომლის
გადაცემაც უნდა მოხდეს გადაცემის დროს;

●

ყველა

შემთხვევაში,

სასურველია

კერძო

სუბიექტს

მიეცეს

საკმარისი

დრო

ნებისმიერი ხარვეზიზ/დეფექტის გამოსასწორებლად;
●

საბანკო გარანტიის დაბრუნების საკითხი;

●

ზოგიერთ შემთხვევაში, კონცესიის დასრულების შემდეგ სამუშაოების შეწყვეტა, ან
აქტივის

კარგ

მდგომარეობაში

გადაცემა,

იქნება

შესრულების

გარანტიის

გათავისუფლების წინაპირობა (სამუშაოების თვალსაზრისით ამგვარი მოწესრიგება
ბოლო წლებში გაზრდილია);
●

მარაგების, მიმდინარე სამუშაოების და მიმდინარე კონტრაქტების, დაბრუნებადი
აქტივის კრედიტების, საქონლის, ფაილების, პროგრამული უზრუნველყოფის და
სხვა საოპერაციო მასალების გადაცემა.

25-

არბიტრაჟი/შესაბამისი კანონმდებლობა

ძირითადი რეკომენდაციები
კონცესიის

ხელშეკრულებისთვის

გამოსაყენებელი

სამართალი

არის

ქართული

სამართალი.
გამსესხებლებისთვის

და

განსაკუთრებით,

ინსტიტუტებისთვის, ზოგადად, მისაღებია

საერთაშორისო

საფინანსო

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

ხელშეკრულების ფარგლებში ადგილობრივი სამართლის გამოყენება იმ პირობებში,
როდესაც სხვა საპროექტო შეთანხმებების გამოსაყენებელი სამართალი არის უცხოური
სამართალი,

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია,

რომ

ის

ყველა

დაფინანსების

დამხმარე

შეთანხმებები,

შეთანხმების.
რომელსაც

მათთვის

ხელს

აწერს

უფლებამოსილი ორგანო ან სახელმწიფო, როგორიცაა პირდაპირი შეთანხმებები ან
გარნატიები,

ვალიდურია

უცხო

ქვეყნის

სამართლის

მიხედვით

დაფინანსების

მიზნებისათვის.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებები ზოგჯერ ითვალისწინებს
სამართლის არჩევას არასახელშეკრულებო მოვალეობებისათვის. ეს ტერმინი, რომელიც
დამკვიდრდა

ევროკავშირის

კანონმდებლობით,

შეეხება

დელიქტებს,

როგორიცაა

დაუდევრობა ან წინასახელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევა. თუმცა, ამგვარი
არასახელშეკრულებო

ვალდებულებების

ფარგლებში

განსხვავებული

სამართლის

გამოყენება შეიძლება ართულებდეს მდგომარეობას და არ ჰქონდეს უპირატესობა
ადგილობრივ სამართალთან მიმართებით არასახელშეკრულებო სფეროებში სოციალური,
საპოლიციო, საგადასახადო და დელიქტების მიმართულებით.
საჭიროა გამოყენებულ იქნეს შუალედური ეტაპები, დავის დაწყებამდე, რათა დაცული
იყოს კონცესიის სტაბილურობა, რამდენადაც, დავა გავლენას მოახდენს საჯარო და
კერძო თანამშრომლობაზე და შეუძლებელი იქნება ან ძალიან გართულდება კონცესიის
გრძელვადიანი ბუნების გათვალისწინებით მისი განხორციელება დავის რეჟიმში.
მაგალითდ, მორიგების და შეთანხმებული გადაწყვეტის პირობები შეიძლება იყოს
გათვალისწინებული, ექსპერტთა ჯგუფის ჩართულობა, რომელის გადაწყვეტილებაც
გამოიყენება არბიტრაჟის გადაწყვეტილებამდე.

განვითარებად ან ახლად მზარდ ქვეყნებში, ან გარდამავალ ქვეყნებში სპონსორებს
სურთ ადგილობრივი სასამართლოს თავიდან არიდება, მიკერძოების და კომპეტენციის
ნაკლებობის რისკის გათვალისწინებით. შესაბამისად, უმჯობესია გათვალისწინებული
იყოს საერთაშორისო არბიტრაჟის მუხლი, რომელსაც გამსესხებლები მაინც მოითხოვენ.
ზოგიერთ

ქვეყანაში

ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულებისთვის

კანონმდებლობით აკრძალულია ადგილობრივი მთავრობის/მუნიციპალიტეტის მიერ
საარბიტრაჟო დავაში შესვლა, შეთანხმების გაფორმება, თუმცა, ასეთ შემთხვევაში
შესაძლებელია საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრის (ICSID)
არბიტრაჟის წესების გამოყენება ვაშინგტონის 1965 წლის საერთაშორისო კონვენციის
შესაბამისად,

რომელსაც

უპირატესობა

აქვს

ადგილობრივ

კანონმდებლობასთან

შედარებით.
გასათვალისწინებელია, რომ არბიტრაჟი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ
მნიშვნელოვან დავებზე და არა ყველდღიურ სადავო საკითხებზე. ყოველდღიური
საქმიანობის ფარგლებში შესაძლებელია ადგილობრივი სასამართლოს გამოყენება,
რომელიც რისკის ქვეშ არ აყენებს ინვესტიციას. უმჯობესია ჩამოყალიბდეს დავების
განმხილველი ორგანო (FIDIC მოდელის სამშენებლო ხელშეკრულებების მსგავსად)
ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იქნება პირველი ინსტანცია ყველა სახის დავის
გადაწყვეტის პროცესში. ყველა შემთხვევაში, არბიტრაჟი იქნება დამცავი საშუალება
უსამართლო და შესაძლო მიკერძოებული დავის განხილვის მექანიზმის თავიდან
ასარიდებლად.
მიღებული

გადაწყვეტილების

აღსრულებადობა

მნიშვნელოვანი

ფაქტორია

ინვესტორებისა და გამსესხებლებისათვის. იმის გათვალისწინებით, რომ საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში დავებს ექნებათ გარკვეული
სახის ფინანსური ზეგავლენა კერძო პარტნიორზე, მუშა დავების განხილვის მექანიზმის
გათვალისწინება არის არსებითი ელემენტი ნებისმიერი პროექტის დაფინანსებადობის
შეფასების დროს კერძო პარტნიორის, ინვესტორებისა და გამსესხებლებისათვის.
მხარეები უნდა დარწმუნდნენ, რომ მათ ესმით თუ რამდენად არის სამართლებრივად
შესაძლებელი

უფლებამოსილმა

ორგანომ

გადაუხვიოს

მის

უფლებამოსილებებს

ადგილობრივი კანონმდებლობის საფუძველზე (მაგალითად, კონსტიტუციურობის,
საჯარო პოლიტიკის ან სხვა საფუძვლით).
ზოგადად,

არსებობს

ხელშეკრულებები

დაშვება,

სრულად

რომ

საჯარო

აღსრულებადი

და

იქნება

და

კერძო

თანამშრომლობის

კერძო

პარტნიორებს

და

გამსესხებლებს აქვთ მოლოდინი, რომ კომერციული ხელშეკრულება თავისუფალი
იქნება სუვერენული ან ნახევრად სუვერენული ჩარევებისგან.
იხ.:

მსოფლიო

ბანკის/PPIAF

2015/2017/2019

ანგარიშები

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ხელშეკრულების პირობების რეკომენდაციების შესახებ: „დავების
გადაწყვეტა“.
მუხლის დეტალური აღწერა
ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, აღნიშნული მუხლი:
●

აკონკრეტებს

გამოსაყენებლ

სამართალს

და

მითითებას

აკეთებს

საერთო

კომერციულ პრაქტიკაზე;
●

ადგენს დავების მორიგებით მოწესრიგების პროცედურას;

●

აკონკრეტებს

ექსპერტთა

ჯგუფთან

კონსულტაციის

პროცესს

(საერთაშორისო

სავაჭრო პალატის ტექნიკურ ექსპერთა ცენტრი);
●

ადასტურებს აღნიშნული ჯგუფის გადაწყვეტილების სავალდებულოობას თუკი არ
იქნება არბიტრაჟი ან სანამ მიღებული იქნება არბიტრაჟის გადაწყვეტილება;

●

ასახელებს

საარბიტრაჟო

წესებს

(საერთაშორისო

სავაჭრო

პალატა

-

ICC,

საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრი (ICSID), არბიტრაჟის
ადგილი, არბიტრების რაოდენობა (1-3), არბიტრაჟის ენა;
●

წარმოადგენს დიპლომატიურ ან იურისდიქციულ იმუნიტეტს (მინიმუმ ნაწილობრივ
იურისდიქციულ იმუნიტეტს).
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PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება

1 შესავალი
1.1

ზოგადი ინფორმაცია

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი1, სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17
აგვისტოს

N426

შემუშავებისა

დადგენილება

და

საჯარო

განხორციელების

და

წესის

კერძო

თანამშრომლობის

დამტკიცების

შესახებ

პროექტის
(შემდგომში

კანონქვემდებარე აქტი) არეგულირებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებს
და წარმოადგენს ჩარჩოს, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორს შესაძლებლობას აძლევს
ერთობლივი მუშაობით გაუმჯობესდეს საჯარო სერვისების მიწოდება კერძო სექტორის
მხრიდან ინფრასტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული არაძირითადი მომსახურების
შექმნით.

ეს

სახელმძღვანელო,

რომელიც

წარმოადგენს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის დამხმარე
დოკუმენტს, შემუშავებული და მოწონებულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების განხორციელების მიზნით.
საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად2, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ჩარჩო წარმოადგენს პროცედურების, წესებისა და ინსტიტუციური მოწესრიგების
ერთობლიობას, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა მოხდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტების შერჩევა, განხორციელება და მართვა.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის
მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
კრიტერიუმებს:
ა)

გრძელვადიანობა

−

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

მინიმალური ვადა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით,
მაგრამ არანაკლებ 5 წლით;

1
2

2018 წლის 4 მაისი, N2273-II - საქართველოს კანონის საჯარო და კერძო თანამშროლობის შესახებ
ასეთი პრაქტიკა ასახულია PPP სასერტიფიკაციო გზამკვლევში (APMG 2017), ასევე PPP

გზამკვლევი (მსოფლიო ბანკი 2016)

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
ბ) ღირებულება − 2020 წლის 1 ივლისამდე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 5 000 000 ლარისა, ხოლო 2020 წლის 1
ივლისიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულების მინიმალური
ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით;
გ)

კერძო

პარტნიორის

მიერ

საჯარო

მომსახურების

გაწევა

ან

საჯარო

ინფრასტრუქტურის შექმნა და მოვლა-პატრონობა ან/და ოპერირება და მოვლაპატრონობა;
დ) საჯარო და კერძო პარტნიორებს შორის რისკების განაწილება;
ე) კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სრული ან
ნაწილობრივი დაფინანსება.

კანონქვემდებარე აქტის მე-5 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
მიერ, სააგენტოსთან შეთანხმებით, შემუშავდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
წინამდებარე მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს
საჯარო

და

კერძო

პარტნიორებისათვის

მეთოდური

და

სახელმძღვანელო

მიმართულების მიწოდებას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის წარმატებით
განხორციელების თითოეული ეტაპისათვის და რომელიც შესაბამისობაშია საუკეთესო
სტანდარტებთან და საერთაშორისო გამოცდილებასთან.
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს:
●

უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართული არიან საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განვითარებაში, განხორციელებასა და
მონიტორინგში;

●

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს

წარმომადგენლები,

რომლებიც

ჩართული

არიან

პროექტის

მხარდაჭერასა და შეფასებაში;
●

კერძო სუბიექტები, რომლებიც ჩართული არიან საინიციატივო შეთავაზების
მომზადებაში; და

●

პოტენციური კერძო პარტნიორები, რომლებიც შესაძლოა ჩაერთონ პროექტის
შერჩევის პროცედურებში.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
წინამდებარე სახელმძღვანელო შესაბამისობაშია და ჰარმონიზებულია საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N191 დადგენილებით დამტკიცებულ საინვესტიციო
პროექტების მართვის გზამკვლევთან. მართალია ეს სახელმძღვანელო აწესრიგებს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან დაკავშირებულ საკითხებს, თუმცა,
ის

შესაძლებელია

გამოყენებულ

იქნეს

სხვა

საინვესტიციო

პროექტებთან

დაკავშირებითაც მათი შესყიდვის მეთოდის მიუხედავად, რამდენადაც საინვესტიციო
პროექტების

მართვის

გზამკვლევით

პროექტი

შესაძლებელია

დაკვალიფიცირდეს

როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 თავისა და
კანონქვემდებარე აქტის მე-4 მუხლის მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
●

ეტაპი 1: პროექტის იდენტიფიცირება და ინიციირება

●

ეტაპი 2: პროექტის მომზადება

●

ეტაპი 3: კერძო პარტნიორის შერჩევა

●

ეტაპი 4: პროექტის განხორციელება

●

ეტაპი 5: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება

მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო შემუშავებულია თითოეული ეტაპისათვის.

1.2

სახელმძღვანელო არსი

სახელმძღვანელოს ეს ნაწილი შეესაბამება პროექტის განხორციელების მე-4 ეტაპს:
პროექტის

განხორციელება.

თანამშრომლობის

შესახებ

სახელმძღვანელო
კანონს

და

ეფუძნება

კანონქვემდებარე

საჯარო

და

ნორმატიულ

კერძო

აქტს

და

აწესრიგებს კონცესიის დროს ხელშეკრულების მინიჭების პროცედურებს, შერჩევისა და
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადების პროცედურებს, სხვადასხვა სატენდერო
პროცედურას და გამონაკლისებს პირდაპირი მოლაპარაკების დროს, საინიციატივო
შეთავაზების

სპეციფიკურ

საკითხებს

და მცირე

პროექტებისათვის

სახელმწიფო

შესყიდვის პროცედურებს და არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობისათვის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის საკითხებს.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
მეოთხე ეტაპის მიზანია იმ სერვისების მიღება, რომელიც გათვალისწინებულია
პროექტის

სპეციფიკაციებით,

საუკეთესო

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობისა

და

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რისკების გადაცემის სათანადო მართვა, რაც უნდა
განხორციელდეს ხელშეკრულების ეფექტური მართვით.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების მართვა არის პროცესი, რომელიც
ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს აძლევს შესაძლებლობასშეასრულონ საკუთარი
ვალდებულებები,

რათა

მიღწეულ

იქნეს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულებისმიზნები. მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი და
შეთანხმება შედგება, თითოეულმა მხარემ უნდა შეასრულოს მისთვის მინიჭიებული
როლი. ხელშეკრულების ეფექტური მართვა მოითხოვს კარგ სამუშაო ურთიერთობას
ორივე მხარეს შორის და ის უნდა გაგრძელდეს პროექტის განხორციელების მთელი
პერიოდის განმავლობაში.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების მართვა ასევე გულისხმობს
პროაქტიულ მართვას, რათა წინასწარ იქნეს განსაზღვრული სამომავლო საჭიროებები და
გაუთვალისწინებელ სიტუაციებზე სათანადო რეაგირების გზები. ხელშეკრულების
მართვის

პროცესი

მიზნად

ისახავს

განგრძობადი

გაუმჯობესების

მიღწევას

ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში.
მოცემული ეტაპი არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროცესის მე-3 ეტაპის
(კერძო პარტნიორის შერჩევა) გაგრძელება, რომელიც შეეხება შერჩევის პროცედურებს და
სრულდება პროექტის კომერციული და ფინანსური დახურვით.
მოცემული ეტაპი წინ უსწრებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროცესის მე-5
ეტაპს(პროექტის განხორციელების

შემდგომი შეფასება), რომელიც თავის მხრივ

წარმოადგენს

თანამშრომლობის

საჯარო

და

შემდგომი შეფასების ეტაპს.

კერძო

პროექტის

განხორციელების
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2 საკანონმდებლო ჩარჩო
2.1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონი

საჯარო

და

კერძო

განხორციელების

თანამშრომლობის

ეტაპს,

მათ

შორის

შესახებ

საქართველოს

პროექტის

კანონი

მიმდინარეობის

პროექტის

განმავლობაში

ცვლილების შეტანას და შეწყვეტას არეგულირებს 22-ე და 30-32-ე მუხლებით
გათვალისწინებული წესით:
მუხლი 22. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების შეცვლა და შეწყვეტა
1. მხარეებს უფლება აქვთ, ურთიერთშეთანხმებით, ნებისმიერ დროს შეიტანონ
ცვლილება

საჯარო

ხელშეკრულებისა

და

და

კერძო

საქართველოს

თანამშრომლობის
კანონმდებლობის

ხელშეკრულებაში,
შესაბამისად.

იმავე

ცვლილება,

რომელიც შეეხება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების არსებით
პირობებს, მათ შორის, ამ კანონის 21-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით
განსაზღვრულ პირობებს, შესათანხმებლად წარედგინება საქართველოს მთავრობას
საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.
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2. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში შესატან ნებისმიერ ცვლილებას,
რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ფისკალურ რისკებს, საჯარო პარტნიორი წარუდგენს
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. თუ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
შეფასებით, შემოთავაზებულ ცვლილებაში იკვეთება არსებითი ფისკალური რისკები
ან/და ეს ცვლილება გავლენას ახდენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
თავდაპირველ ღირებულებაზე აღნიშნული ცვლილება (ცვლილებები) განსახილველად
წარედგინება საქართველოს მთავრობას.
3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა
შეთანხმებით. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების შეწყვეტის
შედეგები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობითა და იმავე ხელშეკრულებით.
მუხლი

საჯარო

31.

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

განხორციელების

მონიტორინგი
1.

საჯარო

პარტნიორი

უზრუნველყოფს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულებით კერძო პარტნიორის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
მონიტორინგს საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით.
2.

საჯარო

პარტნიორისთვის

ხელმისაწვდომი

უნდა

ინფრასტრუქტურა

და

მასთან

დაკავშირებული

კანონმდებლობითა

და

საჯარო

და

კერძო

იყოს

შესაბამისი

დოკუმენტები,

თანამშრომლობის

საჯარო

საქართველოს

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით.
3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების მიუხედავად, დაუშვებელია საჯარო
პარტნიორის მიერ კერძო პარტნიორის ან მისი კონტრაჰენტი მესამე პირის მიერ
განხორციელებულ კომერციულ საქმიანობაში ჩარევა.
მუხლი 32. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების ანგარიშგება
1. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო უზრუნველყოფს ყველა ინიციირებულ
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

პროექტთან

დაკავშირებით

ყოველწლიური

ანგარიშის გამოქვეყნებას.
2. წლიური ანგარიში თითოეულ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტთან
დაკავშირებით მოიცავს:
ა) პროექტის მოკლე აღწერას;
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ბ)

პროექტის

განხორციელებაში

გარემოებების

პრაქტიკაში

წლის

განმავლობაში

განხორციელების

მიღწეულ

პროგრესს,

გათვალისწინებით,

იმ

რომელთა

საფუძველზედაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება პროექტის მოწონების შესახებ;
გ) კერძო პარტნიორის ფინანსურ ანგარიშგებას, ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების
შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2.2

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

შემუშავებისა

და

განხორციელების წესი
კანონქვემდებარე აქტი განსაზღვრავს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
განხორციელების ეტაპს 28-ე და 32-ე მუხლებით გათვალისწინებული წესით:
მუხლი 28. ცვლილებები
1. ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილების პროექტი, მათ შორის საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

პროექტთან,

ასევე

მცირე

პროექტთან

დაკავშირებით

ამ

დადგენილების ამოქმედებამდე დადებულ მოქმედ მემორანდუმში/ხელშეკრულებაში
ცვლილების პროექტი საჯარო პარტნიორის მიერ უნდა წარედგინოს საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს ან/და საქართველოს მთავრობას - კანონითა და ამ მუხლის მე-2
პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებაში
შესატანი ცვლილების პროექტი არ ითვალისწინებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“
ქვეპუნქტით

გათვალისწინებულ

რომელიმე

პირობას,

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრო ამის შესახებ აცნობებს საჯარო პარტნიორს, რის შემდეგაც, ხელშეკრულების
მხარეები უფლებამოსილნი არიან, გააფორმონ ხელშეკრულებაში ცვლილება (გარდა მე-2
პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა).
2.

საქართველოს

მთავრობას

შესათანხმებლად

წარმოედგინება

ხელშეკრულებაში

შესატანი ცვლილების პროექტი შემდეგ შემთხვევებში:
ა) ცვლილება შეეხება ხელშეკრულების ძირითად პირობებს, მათ შორის, კანონის 21-ე
მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრულ პირობებს;
ბ) იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დაადგენს ფისკალურ
რისკებს ან ფუნდამენტურ ცვლას/და ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილება გავლენას
ახდენს

პროექტის

თავდაპირველ

ღირებულებაზე

20%-ზე

მეტით,

ან/და

თუ
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შეთავაზებული

ცვლილების

ღირებულება

აღემატება

მცირე

პროექტებისთვის

განსაზღვრულ ზღვარს;
გ) ხელშეკრულების მხარეა საქართველოს მთავრობა.
3. წარდგენილ ცვლილებებზე საქართველოს მთავრობის თანხმობა უნდა დაეფუძნოს
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განახლებულ ნაწილს (თუ ცვლილება გავლენას
ახდენს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის კომპონენტებზე), რომელშიც ასახული იქნება
შეთავაზებული ცვლილებები, იმავე კომპონენტების მიხედვით, როგორც თავდაპირველი
კვლევა იქნა განხორციელებული; ასევე ეკონომიკური უპირატესობების ან ცვლილებების
გამომწვევ

მიზეზებს,

მის

სოციალურ-ეკონომიკურ

და

გარემოზე

ზემოქმედების

შეფასებას, პროექტის ცვლილების ზეგავლენას ფინანსურ და ფისკალურ მდგრადობაზე
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ცვლილება ეხება ზემოხსენებულ ასპექტებს.
4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია, წარადგინოს წინადადებები
ხელშეკრულების

ცვლილების

პროექტის

გადამუშავების

მიზნით

უფლებამოსილ

ორგანოსთან იმის შესახებ, განხორციელდეს თუ არა ხელშეკრულების ცვლილების შეტანა
არსებული პირობებით თუ გათვალისწინებულ იქნეს სხვა პირობები. უფლებამოსილი
ორგანო ვალდებულია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადებასათან ერთად
ხელშეკრულების

ცვლილების

პროექტი

წარუდგინოს

საქართველოს

მთავრობას,

რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას ხელშეკრულების ცვლილების გაფორმებაზე ან
უფლებამოსილია,

მოითხოვოს

დამატებითი

ცვლილებების

შეტანა

შეთანხმებულ

პირობებში, რათა პროექტში ასახულ იქნეს შესაბამისი საკითხები, მათ შორის,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ შეთავაზებული წინადადებები.
მუხლი 32. მონიტორინგი
1. საჯარო პარტნიორის მხრიდან, საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ჩართულობით,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის მონიტორინგის მიზნით, საჯარო
პარტნიორი ქმნის პროექტის მონიტორინგის ჯგუფს ან სპეციალურ სტრუქტურულ
ერთეულს ან აღნიშნული ფუნქციის განხორციელებას აკისრებს არსებულ სტრუქტურულ
ერთეულს. აღნიშნული ჯგუფის/სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობა მოიცავს
დადებული ხელშეკრულებების შესრულებაზე მიმდინარეობის სათანადო კონტროლს
აღნიშნული ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
2. მონიტორინგის ჯგუფის/სტრუქტურული ერთეულის მიერ მომზადებული და საჯარო
პარტნიორის მიერ ხელმოწერილი წლიური ანგარიში პროექტების მიმდინარეობაზე
წარედგინება სააგენტოს, რომლის ფორმა და შესაბამისი ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა
შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს მეთოდურ-პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნული ანგარიში იქნება საჯაროდ ხელმისაწვდომი
საჯარო პარტნიორის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

3 პროექტის განხორციელების პროცესი
3.1

პროცესის მიმდინარეობა

პროცესის

მიმდინარეობა,

პროექტის

განხორციელების

ეტაპზე

მოიცავს

შემდეგ

აქტივობებს:
1. უფლებამოსილი

ორგანო

ხელშეკრულებით

ახორციელებს

ნაკისრი

საჯარო

ვალდებულებების

და

კერძო

შესრულების

თანამშრომლობის
მონიტორინგს

და

მოქმედებს შესაბამისად წარმოშობილი დავის ან ხელშეკრულების ცვლილების
საჭიროების შემთხვევაში.
2. უფლებამოსილი

ორგანო

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტოს

პერიოდულად, მაგრამ, არანაკლებ წელიწადში ერთხელ წარუდგენს პროექტის
განხორციელების განმავლობაში მიღწეული პროგრესის შესახებ ანგარიშს.
3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო გააერთიანებს მიღებულ თითოეულ
ანგარიშს პროექტის მიმდინარეობის შესახებ და გამოაქვეყნებს წლიურ ანგარიშში,
რომელიც

მოიცავს

ქვეყნის

მასშტაბით

ინიციირებულ

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის ყველა პროექტს .
4. უფლებამოსილი ორგანო შეატყობინებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ხელშეკრულებაში

შემოთავაზებული

ცვლილებების

შესახებ

წარუდგენს

დასაბუთებულ განმარტებებს ცვლილებით გამოწვეული მოსალოდნელი დადებითი
და უარყოფითი შედეგების ანალიზს.
5. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო განიხილავს ხელშეკრულებაში შესატანი
ცვლილებების პროექტს და მოამზადებს შესაბამის დასკვნას. იმ შემთხვევაში, თუ

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
წარმოდგენილი

ცვლილება

(კანონქვემდებარე

აქტის

შეეხება

ხელშეკრულების

შესაბამისად),

მაშინ

არსებით

უფლებამოსილმა

პირობებს
ორგანომ

ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტი ასევე უნდა წარუდგინოს
შესათანხმებლად საქართველოს მთავრობას.
6. საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნასთან
ერთად განიხილავს ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რის
შემდეგაც იღებს გადაწყვეტილებას.

3.2

რესურსები

მმართველი კომიტეტი

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა შექმნას მმართველი კომიტეტი, რომელიც თავისი
მანდატის

ფარგლებში

პასუხისმგებელი

იქნება

სტრატეგიული

მიმართულების

განსაზღვრასა და გადაწყვეტილების მიღებაზე ხელშეკრულების პირობებთან და
პროექტთან დაკავშირებული რისკების მართვის საკითხებზე, ასევე ექნება კომუნიკაცია
კერძო პარტნიორთან პროექტთან დაკავშირებული პრობლემებისა და საკითხების
ერთობლივად გადაჭრის მიზნით. მმართველი კომიტეტი იმოქმედებს, როგორც ბოლო
ინსტანციის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო და გადაწყვეტს ნებისმიერ, მათ შორის,
საკამათო საკითხს, რომელიც ვერ გადაიჭრება ხელშეკრულების მართვის ჯგუფის
დონეზე.
მმართველი კომიტეტის ხელმძღვანელი შესაძლოა იყოს უფლებამოსილი ორგანოს
მაღალი

რანგის

თანამდებობის

პირი

(ან

უფლებამოსილი

ორგანოს

მაღალი

მმართველობითი დონის წარმომადგენელი, რომელიც უძღვება საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტს), ხოლო მისი წევრები ასევე არიან შესარჩევი კომისიის
ყველა ან რამდენიმე ყოფილი წევრი, რათა შენარჩუნებულ იქნეს პროექტის შესახებ
არსებული სრული ინფორმაცია.
ხელშეკრულების მართვის ჯგუფი
რეკომენდებულია, რომ უფლებამოსილმა ორგანომ ჩამოაყალიბოს ხელშეკრულების
მართვის ჯგუფი. ჯგუფის ძირითადი ფუნქცია დაკავშირებულია ხელშეკრულებასთან
და კერძო პარტნიორის საქმიანობის

ზედამხედველობასთან პროექტით და ხარისხის

ფასთან თანაფარდობით განსაზღვრული ამოცანების შესასრულებლად. მისი დამხმარე
როლი უფრო ფართოა და გულისხმობს საჯარო პოლიტიკის შესრულებას და სხვადასხვა
დაინტერესებულ ჯგუფთან კომუნიკაციას.
ძირითადი ფუნქციები მოიცავს:
●

მთავრობის წარმომადგენლობა (სახელმწიფოს ინტერესების დაცვის მიზნითს) და
სახელმწიფოს ვალდებულებების და უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში.

●

კერძო

პარტნიორის

მიერ

ხელშეკრულებით

დაკისრებული

ვალდებულების

შესრულების მონიტორინგი და გადასახდელების ან/და სანქციების მექანიზმის
გამოყენების უზრუნველყოფა.
●

კერძო პარტნიორთან თანამშრომლობა პროექტის მიზნების მისაღწევად.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
●

ფინანსური ინსტრუმენტების სათანადო მართვა, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდები და
დაზღვევა.

●

საჯარო და კერძო პარტნიორობის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავების
მართვა.

●

საჯარო და კერძო პარტნიორობის ხელშეკრულებაში ცვლილების და დამატებების
შეტანის პროცესის მართვა საჯარო პოლიტიკისა და საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შენარჩუნების უზრუნველყოფის
მიზნით.

●

პროექტის

აქტივების

მართვის

ზედამხედველობა

და

მათი

სწორად

მოვლა-

პატრონობის, აღრიცხვის და ანგარიშგების უზრუნველყოფა.
●

მომხმარებელთა მიერ გადასახდელი საფასურის საჯარო და კერძო პარტნიორობის
ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შენარჩუნების
უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა.

●

პროექტის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

●

პროექტისა

და

მისი

ცვლილების

საფუძველზე

მთავრობის

პირობითი

ვალდებულებების შესახებ ანგარიშის მომზადება.
●

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან რეგულარული კოორდინაცია
ხელშეკრულების

მართვასთან

დაკავშირებით

განახლებული

ინფორმაციის

მიწოდების მიზნით, განსაკუთრებით პრობლემური საკითხების შემთხვევაში.
●

უფლებამოსილი

ორგანოს

ხელმძღვანელისა

და

მმართველი

კომიტეტისთვის

პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის რეგულარულად წარდგენა.
●

პროექტის მონიტორინგი, შეფასება და მიმდინარეობის ანგარიშგება, გამოვლენილი
საკითხების იდენტიფიცირება პროექტისათვის და სამომავლო საჯარო და კერძო
თანამშრომლობისათვის.

დამხმარე ფუნქციები მოიცავს:
●

პროექტთან დაკავშირებით სხვადასხვა ორგანოსთან ურთიერთობა და სხვადასხვა
სფეროს შორის თანამშრომლობის წახალისება.

●

პროექტის პოლიტიკური და საკანონმდებლო გარემოს მონიტორინგი.
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●

პროექტის ინტეგრაციის გაძლიერება სხვა საჯარო სერვისებთან, პროგრამებთან და
პროექტებთან.

ხელშეკრულების

მართვის

ჯგუფის

ფუნქციები

და

პასუხისმგებლობები

უნდა

განისაზღვროს ოფიციალურად, შესაბამის უფლებამოსილების დოკუმენტში და

უნდა

შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებას, სადაც უნდა აისახოს ანგარიშგების ვალდებულებები,
რაც ხელშეკრულების მართვის ჯგუფს მისცემს საკუთარი ფუნქციის შესრულების
საშუალებას. ხელშეკრულების მართვის ჯგუფის უფლებამოსილება ასევე უნდა აისახოს
ხელშეკრულების

დავების

გადაწყვეტის

ნაწილში,

რაც

საშუალებას

მისცემს

ხელშეკრულების მართვის ჯგუფს თავიდან იქნეს აცილებული მაღალ ხარჯიანი დავები.
დამოუკიდებელი ინჟინერი
ხელშეკრულების განხორციელების პროცესის გაუმჯობესებისათვის გავრცელებულია
დამოუკიდებელი

ინჟინრის

დაქირავების

პრაქტიკა.

დამოუკიდებელი

ინჟინერი,

ზოგადად, პასუხისმგებელია დასრულების სერტიფიკატის გაცემაზე და ნებისმიერი
ტესტირების
როგორც

ზედამხედველობაზე,

სახელშეკრულებო

რაც

შეთანხმებულია

გადახდების

ხელშეკრულებით,

დადასტურებაზე,

ისევე

დაფინანსებაზე

დაფუძნებულ ხელშეკრულებებში. როგორც წესი, დამოუკიდებელი ინჟინრის შერჩევა,
რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მშენებლობის, ოპერირების და მოვლა-პატრონობის
მონიტორინგზე

უფლებამოსილი

ორგანოს

მიერ

ხორციელდება

გამჭვირვალე

პროცედურებით.
მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი ინჟინრის როლი განსხვავდება პროექტების
მიხედვით, ზოგადად, ძალიან შეზღუდულია ინჟინრის უფლებამოსილება ცვლილებების
განხორციელების

შესახებ

გადაწყვეტილების

მისაღებად,

განსაკუთრებით

ისეთი

ცვლილების დროს, რომელიც ითვალისწინებს ხარჯების ზრდას.
დამოუკიდებელი

ინჟინერი

ასევე

მოქმედებს,

როგორც

ერთგვარი

არბიტრი

უფლებამოსილ ორგანოსა და კერძო პარტნიორს შორის პრობლემური საკითხის
გადაჭრის დროს. ექნება თუ არა მას კონტრაქტორისათვის ინსტრუქციების მიცემის და
გადაწყვეტილებების

მიღების

უფლებამოსილება,

დამოკიდებულია

პროექტის
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სპეციფიკაციებზე.

დანართში

ნიმუშის

სახით

წარმოდგენილია

დამოუკიდებელი

ინჟინრის ფუნქციების აღწერის დეტალური მიმოხილვა.

3.3

პროცესის მართვა

ხელშეკრულების მართვა
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების მიზანია ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სპეციფიკაციების მიღება და მიმდინარე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა, ხარისხის ფასთან თანაფარდობა და რისკების გადაცემის სათანადო
მართვა.
ხელშეკრულების მართვა არის პროცესი, რომელიც მხარეებს შესაძლებლობას აძლევს
შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
მიზნების მისაღწევად. მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულება გაფორმდება და პირობები
შეთანხმდება, თითოეულმა მხარემ უნდა შეასრულოს მისთვის განკუთვნილი როლი.
ხელშეკრულების ეფექტიანი მართვა მოითხოვს კარგ საქმიან ურთიერთობას მხარეებს
შორის და ის უნდა გაგრძელდეს პროექტის მთელი მიმდინარეობის განმავლობაში.
ხელშეკრულების მართვის მეორე მიმართულება არის სამომავლო საჭიროებების
გამოკვეთისათვის
სიტუაციებზე

პროაქტიული

სათანადო

მართვა,

რეაგირება.

ისევე

როგორც

ხელშეკრულების

გაუთვალისწინებელ

მართვა

მიზნად

ისახავს

განგრძობადი პროგრესის მიღწევას ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის
განმავლობაში.
ხელშეკრულების ეფექტიანი მართვა გულისხმობს სხვადასხვა აქტივობას, რომელიც
ხელშეკრულების მიღმა ხორციელდება, მაგრამ პროექტის წარმატებისთვის არსებითია.
ეს მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:
●

დაინტერესებული

პირების

სხვადასხვა

საჭიროებების,

პრობლემების

და

მოლოდინების ასახვას პროექტის განხორციელების დროს;
●

დაინტერესებული პირებს შორის ეფექტიანი და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული
კომუნიკაციის ჩამოყალიბება, შენარჩუნება და მართვა;
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●

დაინტერესებული

პირების

ძალისხმევის

მართვა

პროექტის

მოთხოვნების

შესასრულებლად;
●

პროექტის შედეგების შესახებ ჩართულ პირებთან კომუნიკაციას, რაც გააუმჯობესებს
მათ მონაწილეობას პროექტში.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების მართვის გეგმა
რეკომენდებულია,

რომ

ხელშეკრულების

მართვის

გეგმა

ანუ

პოლიტიკის

და

პროცედურების ერთობლიობა მომზადდეს ადვილად გასაგები ენით. ის აღწერს რა არის
მოსალოდნელი სახელმწიფოსგან მისი მოვალეობების შესასრულებლად და რა უნდა
გაკეთდეს კერძო პარტნიორის მიერ პროგრესისა და მიწოდების მონიტორინგისათვის. ის
წარმოადგენს

პროცესებისა

და

პროცედურების

ერთობლიობას,

რომელიც

უნდა

შესრულდეს უფლებამოსილი ორგანოს სხვადასხვა დეპარტამენტების მიერ:

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების მართვის გეგმის სტრუქტურა
ნაწილი

შინაარსი
● საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების მართვის გეგმის მიზანი
● საჯარო

შესავალი

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების მართვის მიდგომა
● პროექტის

მიზნების,

შედეგების

და

მთავარი

წარმოსადგენი მასალების შეჯამება
● განახლებების
განხილვის

და

პროექტის

საშუალებები

პრობლემების

საჯარო

და

კერძო

პარტნიორებს შორის
● საჯარო
პარტნიორობის მართვის ჩარჩო საჯარო
და

კერძო

ხელშეკრულებაში

თანამშრომლობის

პარტნიორის

მონიტორინგის,

ზედამხედველობის და შეფასების პროცედურები;
კერძო

პარტნიორის

მხრიდან

შესასრულებელი

ანგარიშების მოთხოვნები;
● ხელშეკრულების ცვლილებების პროცედურები
● დავის გადაწყვეტის პროცედურები
● პარტნიორობის

შეწყვეტა/შეწყვეტამდე

განსახორიცელებელი პროცედურები
● საჯარო პარტნიორთან უფლებამოსილი პირების
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ინსტიტუციური

შესაძლებლობების

და

მოთხოვნები (საჯარო პარტნიორი)

პოზიციების

შეასრულებენ

იდენტიფიცირება,
არსებით

რომლებიც

როლს

პროექტის

განხორციელების დროს
● მიმდინარე

და

რესურსების
უზრუნველყოფილ

მოსალოდნელი

ადამიანური

მოთხოვნები,

რათა

იქნეს

საჯარო

პარტნიორის

შესაძლებლობა დამაკმაყოფილებლად შეასრულოს
ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული

ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა
● (იხ. ქვემოთ)

რისკის მართვის გეგმა

● პარტნიორობის
მიწოდების

პროექტიდან გასვლის სტრატეგია

შეწყვეტის

შემდეგ

გაგრძელების

ხელშეკრულებაში

სერვისის
ვარიანტები

არსებული

მითითებების

მიხედვით
● წარმოადგინეთ დეტალები ძირითად საკითხებზე,
მიზნობრივ თარიღებზე, პასუხისმგებელ პირზე და
განხორციელების გეგმა

მოთხოვნილ
განხორციელების

ბიუჯეტზე

პროექტის

პროცესის

თითოეული

ეტაპისათვის

რისკების მართვის გეგმა
ხელშეკრულების შესაბამისად პირობითი ვალდებულებების სათანადო მონიტორინგისა
და მართვისათვის, მნიშვნელოვანია საჯარო პარტნიორმა ჩამოაყალიბოს რისკების
მართვის

გეგმა

(RMP),

რომელიც

დაფუძნებული

იქნება

ადრეული

რისკების

განაწილების მატრიცაზე (RAM). რისკების მართვის გეგმა უნდა ჩამოყალიბდეს:
●

მთავრობის ან გაზიარებული რისკებისათვის –
o

თითოეული რისკისათვის სხვადასხვა ალტერნატივის შეფასება;

o

უფლებამოსილი ორგანოს თანამდებობის პირი, რომელიც პასუხისმგებელი
იქნება რისკების მართვაზე;

o

რისკების კონტროლის პროცედურები და მექანიზმები; და

o

სავარაუდო

რესურსები,

მართვისათვის;

რომელიც

უნდა

გამოყოს

ორგანომ

რისკების
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●

კერძო პარტნიორის რისკებისათვის –
o

ვალდებულებები და ანგარიშგების მოთხოვნები, რომელიც კერძო პარტნიორს
დაეკისრება სახელმწიფოს წინაშე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს რისკების
სათანადო მართვა;

o

უფლებამოსილი ორგანოს თანამდებობის პირი, რომელიც პასუხისმგებელი
იქნება რისკების მონიტორინგზე;

o

სავარაუდო

რესურსები,

რომელიც

უნდა

გამოყოს

ორგანომ

რისკების

მონიტორინგისთვის;
o

მექანიზმები, რომელიც გამოყენებული იქნება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
კერძო პარტნიორის მხრიდან რისკების მართვის პროცესში ნებისმიერი
ხარვეზის დროს (მაგ., სანქციების დაკისრება, ჩანაცვლების უფლება და ა.შ.);

o

გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის გეგმა, რომელსაც ინსტიტუცია
შეასრულებს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სერვისების მიწოდება იმ
შემთხვევაში, თუკი კერძო სექტორი ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნული
სერვისების მიწოდებას ან უფლებამოსილი ორგანო იძულებულია შეწყვიტოს
ხელშეკრულება ნებისმიერი საფუძვლით.

შესრულების მონიტორინგი
შესრულების მონიტორინგი განხილულ უნდა იქნეს, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან
(ძირითადად ხელშეკრულების მართვის ჯგუფის მეშვეობით, თუმცა შესაძლებელია სხვა
ორგანოები თუ დეპარტამენტებიც იყვნენ ჩართული) კერძო პარტნიორის შესაბამისი
ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის საშუალება, თუ რამდენად აქვს
კერძო პარტნიორს:
●

ადეკვატური სისტემები, პოლიტიკა, პროცედურები და რესურსები ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისათვის (შედეგები) ;

●

ფუნქციური ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა თვით-მონიტორინგისათვის; და

●

მიღწეული მოთხოვნილი შედეგები სპეციფიკაციების დასაკმაყოფილებლად.

შესრულების მონიტორინგი არ გულისხმობს კერძო პარტნიორის მიერ დავალებების
შესრულების მართვას ან შედეგის მისაღწევად მეთოდის დამტკიცებას. ის ასევე არ
გულისხმობს შესრულების მართვის მხოლოდ კერძო პარტნიორზე მინდობას. ამისთვის
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რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, კერძო პარტნიორის მთავარი მოტივაცია
არის ფინანსური ეფექტიანობის მიღწევა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში და არა
შექმნილი

აქტივის

მთელი

სასიცოცხლო

პერიოდის

განმავლობაში.

დიდ

ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის, ამან შეიძლება შექმნას მოტივაციის არასწორი
გზით განვითარება, სადაც კერძო სექტორს შეუძლია შეამციროს მშენებლობის ხარჯი,
რითაც

გაიზრდება

ოპერირებისა

და

მოვლა-პატრონობის

ხარჯები

კონცესიის

განმავლობაში, მაგრამ ეს ბევრად ნაკლებია აქტივის სასიცოცხლო პერიოდზე. არჩევანის
დროს, სახელმწიფოსთვის უმჯობესია უფრო მაღალი საინვესტიციო ხარჯი, რაც
გულისხმობს ნაკლებ საოპერაციო ხარჯს აქტივის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.
მეორე მიზეზი დაკავშირებულია საოპერაციო ეტაპზე, სადაც კერძო პარტნიორს
დაეკისრება სანქცია არაჯეროვანი შესრულებისათვის. თუკი არ იქნება მონიტორინგი,
ამგვარი

ანგარიშგების

მართვის

სისტემამ

შესაძლოა

გამოიწვიოს

სანქციების

დაუკისრებლობა.
ხელშეკრულების მართვის ჯგუფმა უნდა განახორციელოს რეგულარული მონიტორინგი
მშენებლობის ეტაპზე, რომელიც მოიცავს:
●

გეგმა-გრაფიკის მონიტორინგს;

●

სამუშაოს და ნებისმიერი ცვლილების მონიტორინგს;

●

მოქმედ

კანონმდებლობასთან

და

რეგულაციებთან

შესაბამისობისა

და

მათი

შესრულების მონიტორინგს;
●

ხარისხის კონტროლს და მასალების მონიტორინგს;

●

კერძო პარტნიორთან ყოველდღიური ურთიერთობის მონიტორინგს; და

●

დაინტერესებული პირების ანგარიშგებას და მართვას.

თუმცა,

შესრულება

არ

არის

მონიტორინგს

დაქვემდებარებული

ერთადერთი

მიმართულება. მშენებლობის ეტაპზე, რისკების მართვა არის ხელშეკრულების მართვის
ჯგუფის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია. ჯგუფმა მონიტორინგი უნდა გაუწიოს
და სადაც საჭიროა, მართოს: რისკები, რომელიც ხელშეკრულებით განაწილებულია
მხარეებს შორის; რისკები, რომელიც აქვს სახელმწიფოს; პროექტის რისკები, რომელიც
ხელშეკრულებით არ არის განაწილებული და ასევე, მართოს რისკები და შესაძლო
საფრთხეები, რომელიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების ცვლილებასთან.
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შესრულების მონიტორინგის ჩარჩო მოცემული უნდა იყოს ხელშეკრულებაში. ის
აყალიბებს შედეგების სპეციფიკაციებს, კერძო პარტნიორის შესრულების მართვის
ანგარიშგების მოთხოვნებს და არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში სანქციების
რეჟიმს. ასევე ადგენს სახელმწიფოს როლს და უფლებებს, მაგალითად, აუდიტი,
რომელიც

შესაძლოა

განახორციელოს

სახელმწიფომ

ან

კერძო

პარტნიორის

კრედიტორებმა.
შესრულების მონიტორინგის მიდგომა განსხვავდება მშენებლობის და საოპერაციო
ეტაპებზე. მშენებლობის ეტაპზე, შესრულების მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს იმ
მიზნით, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მიწოდებული დანადგარების შესაბამისობა
ხელშეკრულებასთან, სამუშაოების შესაბამისობა დადგენილ გეგმა-გრაფიკთან და სხვა
სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება. საოპერაციო ეტაპზე კი, აქცენტი
კეთდება სერვისის მოთხოვნების შესრულებაზე, კერძოდ, სერვისის სტანდარტებთან და
მიზნობრივ დონესთან შესაბამისობაზე. ორივე შემთხვევაში, საჭიროა მონიტორინგი,
რათა გამოიკვეთოს და იმართოს ხელშეკრულების ცვლილებები და რისკები.
პროექტი
პროექტირებაზე პასუხისმგებელი უნდა იყოს მხოლოდ კერძო პარტნიორი. მიუხედავად
იმისა, რომ სახელმწიფოს უფლება აქვს განიხილოს პროექტი, მას არ აქვს პროექტის
დამტკიცების

უფლებამოსილება.

შესაბამისად,

ნებისმიერი

ცვლილება,

რომელიც

უზრუნველყოფს შედეგების მიღწევას არის კერძო პარტნიორის რისკი. სახელმწიფოს
სურვილი იქნება დარწმუნდეს, რომ მშენებლობა ან განვითარება უზრუნველყოფს
სერვისების

დროულად

მიწოდებას

და

იმ

სპეციფიკაციების

მიხედვით,

რაც

ხელშეკრულებაშია მოცემული. თუკი ეს პრინციპი არ იქნება გათვალისწინებული, მათი
დამტკიცების უფლება უნდა განხორციელდეს სიფრთხილით და მხოლოდ იმ რეჟიმით,
რაც პირდაპირ გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით.
წინასწარი პროექტების უმეტესობა შერჩევის პროცედურების ნაწილია და სახელმწიფოს
ექნება განხილული კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესში. არსებობს რისკი, რომ კერძო
პარტნიორის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებები ვერ უზრუნველყოფს
მოთხოვნილი შედეგების მიღწევას. საპროექტო წინადადებები, როგორც წესი, შერჩევის
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ეტაპზე არის კონცეპტუალური და უფრო ხშირად განიცდის ცვლილებებს შემდგომ
ეტაპებზე.
ამ კონტექსტში, უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს, რომ:
●

კერძო პარტნიორის პროექტი არ სცილდება საპროექტო ტერიტორიას. თუკი ასე
მოხდა, ხარჯები და რისკები, რაც შესაძლოა გამოწვეულ იქნეს დამატებითი მიწის
გამოსყიდვით ეკისრება კერძო პარტნიორს;

●

კერძო პარტნიორის საპროექტო წინადადება ხელშეკრულების მინიჭების დროს
ასახული იყოს ხელშეკრულებაში, რათა მოწონებული პროექტი აისახოს ფორმალურ
შეთანხმებაში;

●

ხელშეკრულება საკმარისად მოქნილია ცვლილებებისათვის და თავდაპირველი
პროექტის გაუმჯობესებისათვის, რათა მოხდეს გეგმების, გარემოსდაცვითი და სხვა
მოთხოვნების გათვალისწინება; და

●

კერძო სექტორს მოეთხოვება პროექტის ყველა ცვლილების წარმოდგენა.
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4 შედეგები

4.1

ხელშეკრულებაში ცვლილებები

ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს იმ გარემოებებს, რა დროსაც დასაშვებია
ხელშეკრულების ცვლილება. თუმცა, შესაძლოა ის არ ითვალისწინებდეს ყველა
ლოჯისტიკურ თუ ადმინისტრაციულ ეტაპს შეთანხმების ან დაშვებული ცვლილების
განსახორციელებლად. ხელშეკრულების მართვის პროცედურა უნდა მოიცავდეს ყველა
ლოჯისტიკურ და ადმინისტრაციულ დეტალს, როგორიცაა:
●

პირი, ვისაც უნდა გაეგზავნოს ცვლილების მოთხოვნა;

●

პირი, რომელიც შეაფასებს მოთხოვნილი ცვლილების ზეგავლენას;

●

საჯარო

და

კერძო

პარტნიორების

მხრიდან

ცვლილებების

შეთანხმებაზე

უფლებამოსილი პირი; და
●

პირი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს და დაამტკიცებს ცვლილებებს.

ხელშეკრულების განხორციელების დროს, იქნება ბევრი შემთხვევა, როდესაც ისეთი
გარემოება დაფიქსირდება, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული ან სათანადოდ
გათვლილი

ხელშეკრულების

ხელმოწერის

დროს.

აღნიშნულის

საპასუხოდ,

ხელშეკრულებაში ცვლილება ან დამატება შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ალტერნატივა.
მართვის ჯგუფმა, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს მითითებების
შესაბამისად, უნდა გაითვალისწინოს ხელშეკრულებაში ცვლილებების საჭიროების
შემთხვევაში

შემდეგი

ფაქტორების

უზრუნველყოფა:

(1)

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობა; (2) ხელმისაწვდომობა; და (3) რისკების სათანადო განაწილება მხარეებს
შორის.
ხელშეკრულებაში ცვლილებები შესაძლოა დაიყოს შემდეგნაირად:
1. ცვლილებები, რომელიც არ იწვევს დამატებით ხარჯებს;
2. მცირე სამშენებლო ცვლილებები;
3. მთავრობის მიერ ინიცირებული ცვლილებები;
4. კერძო პარტნიორის მიერ ინიცირებული ცვლილებები.
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ქვემოთ

მოცემულია

პროცედურები,

რომელიც

შესაძლოა

გამოყენებულ

იქნეს

სახელმძღვანელოდ ცვლილებების დროს.
1. ცვლილებები, რომელიც არ არის დაკავშირებული დამატებით ხარჯებთან
უფლებამოსილმა

ორგანომ

და

კერძო

პარტნიორმა

უნდა

განიხილონ

ყველაზე

ოპტიმალური ვარიანტი ხელშეკრულებაში ცვლილების შესატანად. თუკი ცვლილება
გამოიწვევს

ხარჯის

შემცირებას,

მხარეები

უნდა

შეთანხმდნენ

როგორ

უნდა

განაწილდეს დანაზოგი. თუკი ცვლილება შემოთავაზებულია უფლებამოსილი ორგანოს
მიერ, დანაზოგი უნდა შეეხოს სახელმწიფოს ან/და საბოლოო მომხმარებლებს; თუმცა,
დანაზოგი,

რომელიც

გამოწვეულია

კერძო

პარტნიორის

შემოთავაზებით,

უნდა

განაწილდეს უფლებამოსილ ორგანოს, კერძო პარტნიორს და საბოლოო მომხმარებლებს
შორის. ამგვარი ცვლილებები მხარეთა შეთანხმებით უნდა განხორციელდეს დავის
გარეშე.
2. მცირე სამშენებლო ცვლილებები
იმ შემთხვევაში, თუკი სამშენებლო ცვლილებების ზღვარი დაბალია, ხელშეკრულებაში
მითითებული უნდა იყოს პირობა, რომ კერძო პარტნიორი წარმოადგენს ამგვარი
სამუშაოების

განფასებას

ყოველი

წლის

დასაწყისში.

სხვაგვარად,

ერთეულის

ღირებულებები უნდა შეთანხმდეს მაქსიმალურად მოკლე ვადებში. ნებისმიერი დავა,
რომელიც წარმოიშვება მხარეებს შორის უნდა დარეგულირდეს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული დავების განხილვის პროცედურის შესაბამისად.
3. მთავრობის მიერ ინიცირებული ცვლილებები
ამგვარი ცვლილებები უნდა შემოიფარგლოს ცვლილებებით, რომელიც დაკავშირებულია
სერვისისადმი მოთხოვნებთან, ჩართულობის სპეციფიკურ შეზღუდვებთან, პროექტის
გარანტიებთან. უფლებამოსილმა ორგანომ ჯერ უნდა წარუდგინოს ცვლილების შეტანის
წინადადება კერძო პარტნიორს. შეთავაზება უნდა აღწერდეს ცვლილების შინაარსს და
მოთხოვნას,

რომ

კერძო

პარტნიორმა

წარმოადგინოს

ტექნიკური,

ფინანსური,

სახელშეკრულებო და ვადებთან დაკავშირებული შეფასება, კონკრეტულ ვადებში.
კერძო პარტნიორის მხრიდან პასუხის მიღების შემდგომ, უფლებამოსილმა ორგანომ
საჯარო

და

სამინისტროს

კერძო

თანამშრომლობის

ჩართულობით,

უნდა

სააგენტოს

განიხილოს

და
თუ

საქართველოს
ვინ

გაიღებს

ფინანსთა
ცვლილების
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განხორციელებისათვის საჭირო სახსრებს. იმის მიხედვით, თუ ვის დაეკისრება თანხა,
უნდა

განახლდეს

ხელმისაწვდომობის

ანაზღაურების,

დანაკლისის

შევსების

დაფინანსების, ან სხვა დაფინანსების შესახებ მონაცემები ხელშეკრულებაში.
კერძო პარტნიორი ვალდებულია შეასრულოს ცვლილებები, შემდეგი შემთხვევების
გარდა:
●

განხორციელების
მოთხოვნებს

შემთხვევაში,

ცვლილებები

ან შეეწინააღმდეგება

დაარღვევს

საკანონმდებლო

კარგ საწარმოო პრაქტიკას.

გარდა

ამისა,

ცვლილება უარყოფითად აისახება კერძო პარტნიორის მხრიდან ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობაზე.
●

კერძო

პარტნიორს

არ

აქვს

ცვლილების

განხორციელების

სამართლებრივი

შესაძლებლობა;
●

ცვლილების შემთხვევაში, სადაზღვევო პირობები კომერციულად არაგონივრული
გახდება;

●

ცვლილება არ არის ტექნიკურად მისაღები გონივრული კომერციული პირობებით; და

●

აღნიშნული ცვლილებები გამოიწვევს კერძო პარტნიორის სასესხო ვალდებულებების
დარღვევას.

4. კერძო პარტნიორისგან ინიცირებული ცვლილებები
კერძო პარტნიორმა უნდა წარუდგინოს ცვლილებების შეთავაზება უფლებამოსილ
ორგანოს

და

მიუთითოს

ხელშეკრულებაზე,

ცვლილებების

განსაკუთრებით,

შესახებ

გადახდის

დეტალები

და

პირობებზე.

მას

მისი

გავლენა

შემდეგ,

რაც

უფლებამოსილი ორგანო შეხვდება კერძო პარტნიორს და მისცემს, საჭიროების
შემთხვევაში, წინადადების მოდიფიცირების შესაძლებლობას, საჯარო პარტნიორმა
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსთან ერთად უნდა გადაწყვიტოს დათანხმდეს თუ არა წინადადებას. თუკი
უფლებამოსილი ორგანო გადაწყვეტს, რომ დათანხმდეს შემოთავაზებას, მან უნდა
მოაწესრიგოს გადახდის საკითხები, გადახდის მექანიზმის მიხედვით.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთან და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსთან განხილვის შემდეგ, უფლებამოსილი ორგანო გასცემს ცვლილების
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შემოთავაზებაზე თანხმობის დოკუმენტს. ამის შემდეგ, ცვლილება ოფიციალურად
ფორმდება და ხელი მოეწერება, ხოლო შემდეგ, განხორციელდება.
დამტკიცება
ხელშეკრულების

პირობებში

არსებითი

ცვლილებების

შეტანის

საკითხი

უნდა

წარედგინოს საქართველოს მთავრობას შემდეგ შემთხვევებში:
1. ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება, დაკავშირებული ხელშეკრულების არსებით
პირობებთან მათ შორის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს
კანონის 21-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევები;
2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ იდენტიფიცირებულია მნიშვნელოვანი
ფისკალური

რისკი

ან

თუკი

შემოთავაზებული

ცვლილება

ხელშეკრულების

თავდაპირველი ღირებულების 20%-ს და მეტს შეადგენს; ან თუკი შემოთავაზებული
ცვლილება აღემატება მცირე პროექტისათვის დადგენილ ზღვარს.

4.2

ხელშეკრულების შეწყვეტა

ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, სასურველია არანაკლებ 1 წლით ადრე, შეფასდეს
აქტივების მდგომარეობა, რათა შემოწმდეს გადასაცემი აქტივების მდგომარეობა
(ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით) კონტრაქტის პირობებთან შესაბამისობის
კუთხით, ასევე უნდა განისაზღვროს გამოსასწორებელი სამუშაოები, რომელიც უნდა
განახორციელოს
გადაცემამდე.

კერძო

პარტნიორმა

ხელშეკრულება

ხელშეკრულებს

შესაძლოა

შეწყვეტისას

ითვალისწინებდეს

კერძო

აქტივების
პარტნიორის

მხრიდან გარანტიის გაცემას ხელშეკრულების ბოლო ეტაპზე (მაგალითად, შეწყვეტამდე
1 წლით ადრე), რათა ამ გარანტიით დაიფაროს გამოსასწორებელი სამუშაოებისათვის
საჭირო თანხები.
არსებული ხელშეკრულებების ეფექტიანი გადაცემა (მიწოდების, მომსახურების თუ
შრომითი ხელშეკრულებები) ასევე უნდა იქნეს განხილული და მომზადებული
ხელშეკრულების

შეწყვეტამდე,

ისევე

როგორც

შედგეს

პროცედურები

მანამდე

დაგროვებული დავალიანებების დაფარვის მიდგომებზე.
აქტივის გადაცემა, როგორ წესი, ხორციელდება დამატებითი საფასურის გარეშე
ხელშეკრულების ამოწურვის დროს, შესაბამის დანადგარებთან ერთად. ვადამდე
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შეწყვეტის შემთხვევაში, ხელშეკრულების შესაბამისად შესაძლოა გათვალისწინებული
იყოს საჯარო პარტნიორის მხრიდან კომპენსაციის გაცემის საკითხი აქტივის გაუცვეთლ
ნაწილზე, რაც არ გამორიცხავს ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის გამო მოთხოვნებს
ზიანის ანაზღაურებაზე ან სანქციების დაკისრებაზე.
აქტივზე, განსაკუთრებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ აქტივზე საკუთრების
უფლების გადაცემა და მასთან დაკავშირებული საკითხები უნდა დარეგულირდეს
სახელმწიფო

ქონების

შესახებ

საქართველოს

კანონის

შესაბამისად,

შესაბამისი

გამონაკლისების გათვალისწინებით. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს,
აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების ქონების გადაცემის პროცედურები
და პირობები განისაზღვრება შესაბამისი კანონმდებლობით.
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5 შეფასების კრიტერიუმები
კანონქვემდებარე

ნორმატიული

აქტის

28-ე

მუხლის

მე-3

პუნქტის

მიხედვით,

წარდგენილ ცვლილებებზე საქართველოს მთავრობის თანხმობა უნდა დაეფუძნოს
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განახლებულ ნაწილს (თუ ცვლილება გავლენას
ახდენს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის კომპონენტებზე), რომელშიც ასახული იქნება
შეთავაზებული ცვლილებები, იმავე კომპონენტების მიხედვით, როგორც თავდაპირველი
კვლევა იქნა განხორციელებული; ასევე ეკონომიკური უპირატესობების ან ცვლილებების
გამომწვევ

მიზეზებს,

მის

სოციალურ-ეკონომიკურ

და

გარემოზე

ზემოქმედების

შეფასებას, პროექტის ცვლილების ზეგავლენას ფინანსურ და ფისკალურ მდგრადობაზე
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ცვლილება ეხება ზემოხსენებულ ასპექტებს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია, წარადგინოს წინადადებები
ხელშეკრულების

ცვლილების

პროექტის

გადამუშავების

მიზნით

უფლებამოსილ

ორგანოსთან იმის შესახებ, განხორციელდეს თუ არა ხელშეკრულების ცვლილების
შეტანა

არსებული

უფლებამოსილი

პირობებით

ორგანო

წინადებასათან

ერთად

საქართველოს

მთავრობას,

თუ

გათვალისწინებულ

ვალდებულია,

სხვა

პირობები.

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროს

ცვლილების

პროექტი

წარუდგინოს

ხელშეკრულების
რომელიც

იქნეს

იღებს

გადაწყვეტილებას

ხელშეკრულების

ცვლილების გაფორმებაზე ან უფლებამოსილია, მოითხოვოს დამატებითი ცვლილებების
შეტანა შეთანხმებულ პირობებში, რათა პროექტში ასახულ იქნეს შესაბამისი საკითხები,
მათ შორის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ შეთავაზებული წინადადებები.
რეკომენდებულია, რომ მხედველობაში იქნეს მიღებული ევროკავშირის პრინციპები,
რომელიც ასახულია კონცესიების გაცემის შესახებ დირექტივის 43-ე მუხლში, რომელიც
მოიცავს ხელახალი მოლაპარაკებისათვის შემდეგ კრიტერიუმებს:
1. ცვლილებები,

მისი

ღირებულების

მიუხედავად,

წარმოდგენილია

კონცესიის

დოკუმენტში ნათლად, ზუსტად და შეცვლილი მუხლები არ ცვლის კონცესიის ბუნებას.
2. საჭიროა დამატებითი სამუშაოები ან სერვისი თავდაპირველი კერძო პარტნიორისგან
და ახალი კერძო პარტნიორისგან მისი შესრულება არ არის ეკონომიკურად მისაღები და
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ახალი კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცედურა გამოიწვევს „არსებითად შეუსაბამო ან
არსებითად დუბლირებულ ხარჯებს“ შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის.
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დანართი I: დამოუკიდებელი ინჟინრის ფუნქციები
საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა
1. სამშენებლო

სამუშაოების

პროექტირების

და

მშენებლობის,

აქტივის

მოვლა-

პატრონობის და ოპერირების ადმინისტრირების ხელშეკრულების განხილვა და
უფლებამოსილი ორგანოსთვის და კონცესიონერისთვის რეკომენდაციების გაცემა
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის მიზნით, რომელიც მისი მოსაზრებით,
შეტანილ უნდა იქნეს ადმინისტრირების ხელშეკრულებაში, რათა თავიდან იქნეს
აცილებული შესაძლო წინააღმდეგობა ადმინისტრირების ხელშეკრულებასა და
კონცესიის ხელშეკრულებას შორის.
2. წინასწარი

პროექტის

და

მასში

კონცესიის ხელშეკრულების

ცვლილებების

აუდიტი

სტანდარტებთან

და

დანართით გათვალისწინებულ სპეციფიკაციებთან

შესაბამისობისათვის და უფლებამოსილი ორგანოსათვის რეკომენდაციის გაცემა
წინასწარი პროექტის დამტკიცებისათვის ან უფლებამოსილი ორგანოსთვის და
კონცესიონერისათვის შეუსაბამობების შესახებ ინფორმირება წინასწარი პროექტის
მიღებიდან 21 დღის ვადაში.
3. დეტალური პროექტის და მასში ცვლილებების აუდიტი სტანდარტებთან და
კონცესიის ხელშეკრულების

დანართით გათვალისწინებულ სპეციფიკაციებთან

შესაბამისობისათვის და უფლებამოსილი ორგანოსათვის რეკომენდაციის გაცემა
დეტალური პროექტის დამტკიცებისათვის ან უფლებამოსილი ორგანოსთვის და
კონცესიონერისათვის შეუსაბამობების შესახებ ინფორმირება დეტალური პროექტის
მიღებიდან 21 დღის ვადაში.
4. განსაზღვროს ვადის გადაწევის, ფულადი კომპენსაცია ან სანქცია, რომელიც
ეკუთვნის კონცესიონერს სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების ან შეცვლის გამო
უფლებამოსილი ორგანოს მხრიდან კონცესიის ხელშეკრულების შესაბამისად.
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5. დეტალური პროექტის დასრულების პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა უფლებამოსილი
ორგანოს ვალდებულებების კუთხით და უფლებამოსილი ორგანოს ინფორმირება
აღნიშნულის შესახებ.
6. პროექტირების და სამუშაოების განმახორციელებელი პირებისგან სერტიფიკატების
მიღება, რომლითაც დადასტურდება მათი მხრიდან წინასწარი პროექტის ან
დეტალური პროექტის შესრულებისათვის სათანადო მოქმედებები.
7. წინასწარი პროექტის და დეტალური პროექტის განხილვა და კონცესიონერის და
უფლებამოსილი ორგანოს ინფორმირება ყველა მიწის ნაკვეთის შესახებ, რომელიც
საჭიროა წიაღისეულის და მასალების მოპოვებისათვის პროექტის მიზნებისათვის.
მიწის ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი, მიწის გამოსყიდვა და ნებართვები
8. მონიტორინგი,

კონტრაქტორისგან

ინფორმაციის

მიღება

და

უფლებამოსილი

ორგანოსთვის და კონცესიონერისათვის ანგარიშის წარდგენა მიწის გამოსყიდვისა და
პროექტთან

დაკავშირებული

ნებართვების

მოპოვების

სტატუსისა

და

მიმდინარეობის შესახებ პროექტის მიზნებისათვის.
9. სამშენებლო

სამუშაოების

გადაადგილების

მიმდინარეობისას

დროებითი

მოწესრიგების

განსახორციელებელი

მონიტორინგი

საგზაო

და უფლებამოსილი

ორგანოს, კონცესიონერის და კონტრაქტორისათვის ანგარიშის წარდგენა მისი
კონცესიის
ორგანოს

ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან

დანართით

შესაბამისობის

გათვალისწინებული
კუთხით

და

უფლებამოსილი

ანგარიშის

წარდგენა

უფლებამოსილი ორგანოს, კონცესიონერისა და კონტრაქტორისათვის ნებისმიერი
ისეთი

საკითხის

შესახებ,

რომელმაც

შეიძლება

შეაფერხოს

სამშენებლო

ტერიტორიაზე მისვლა ან/და სამუშაოების დაწყება.
10. არსებული დანადგარების დემონტაჟის, არსებული სერვისების და სხვა სამუშაოების
პროგრესის მონიტორინგი და უფლებამოსილი ორგანოს და კონცესიონერისათვის
ანგარიშის წარდგენა,
უფლებამოსილი

რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებისათვის.

ორგანოსათვის,

კონცესიონერისა

და

კონტრაქტორისათვის

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
კონსულტირება იმ მოქმედებების შესახებ, რომელიც გამორიცხავს სამშენებლო
სამუშაოების დაწყების გაჭიანურებას.
სამშენებლო პროგრამების განხილვა
11. თავდაპირველი სამშენებლო პროგრამის და დამატებითი სამშენებლო პროგრამის
მონიტორინგი (რომელიც მომზადებულია კონცესიის ხელშეკრულების შესაბამისად)
უფლებამოსილი

ორგანოს

გათვალისწინებული

მოთხოვნებისა

შესრულების

და

სამშენებლო

მოთხოვნებთან

ხელშეკრულებით

შესაბამისობის

მიზნით

და

საჭიროების შემთხვევაში, უფლებამოსილი ორგანოსათვის და კონცესიონერისათვის
რეკომენდაციების წარდგენა პროგრამაში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც
შესაძლოა საჭირო იყოს მშენებლობის დასრულებისათვის.
12. სამშენებლო სამუშაოების პროგრესის მონიტორინგი თავდაპირველ სამშენებლო
პროგრამასთან და დამატებით სამშენებლო პროგრამასთან (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში)

და

უფლებამოსილი

ორგანოსათვის

და

კონცესიონერისათვის

ანგარიშის წარდგენა შეუსაბამობის შესახებ, უფლებამოსილი ორგანოსათვის და
კონცესიონერისათვის

წერილობითი

შეტყობინების

დაუყოვნებლივ

წარდგენა

შეუსაბამობის შესახებ.
მშენებლობის ხარისხის კონტროლი
13. დამოუკიდებელმა

ინჟინერმა

უნდა

შეისწავლოს

ხარისხის

უზრუნველყოფის

სისტემა და კონცესიონერს და კონტრაქტორს წარუდგინოს ანგარიში თუ რამდენად
შეესაბამება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ISO/9002 ან სხვა სტანდარტს,
რომელზეც

შეთანხმებული

არიან

კონცესიის

ხელშეკრულების

მხარეები

და

შეუსაბამობის შემთხვევაში მაქსიმალურად დროულად დეტალური განმარტების
მიწოდება.
14. კონცესიონერის მიერ ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემების შესრულების აუდიტი,
მათ

შორის,

ტესტირების

შედეგების

აუდიტი

და

იმ

შემთხვევაში,

თუკი

დამოუკიდებელი ინჟინერი საჭიროდ მიიჩნევს, ინსპექტირების და პერიოდული
შემოწმების შედეგად დადასტურების სისტემების მეშვეობით.
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მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
15. უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნებთან დასრულებული სამშენებლო სამუშაოების
შესაბამისობის აუდიტი.
ვადის გახანგრძლივება/კომპენსაცია/ჯარიმების დაკისრება
16. განსაზღვროს

ვადის

გადაწევის,

ფულადი

კომპენსაცია

ან

სანქციისგან

გათავისუფლება, რომელიც ეკუთვნის კონცესიონერს კონცესიის ხელშეკრულების
შესაბამისად.
დასრულების სერტიფიკატი და მოთხოვნები
17. აქტივების ინსპექტირება კონცესიის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში
და მიღება-ჩაბარების აქტის გაცემა ნებისმიერი სამშენებლო სამუშაოს ფარგლებში
ხელშეკრულების მიხედვით ან ხელშეკრულების მიხედვით შეტყობინების წარდგენა
უფლებამოსილი ორგანოსათვის და კონცესიონერისათვის.
18. შესრულების

სერტიფიკატის

გაცემა

კონცესიის

ხელშეკრულების

მიხედვით,

სამშენებლო სამუშაოების კონკრეტულ ნაწილზე ან იმ ძირითად კომპონენტებზე,
რომელსაც დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს დამოუკიდებელი ინჟინერი (თუკი ასეთი
ფრაზა გათვალისწინებულია კონცესიის ხელშეკრულებით).
19. საშემსრულებლო ნახაზების, სხვა ტექნიკური და საპროექტო ინფორმაციის და
დასრულების ჩანაწერების შესწავლა, რომელთა უფლებამოსილი ორგანოსათვის
წარდგენა მოთხოვნილია დასრულებული სამუშაოების ფარგლებში და განხილვის

შედეგად ნებისმიერი დაზუსტების, ცვლილების შესახებ მითითება, რაც უნდა
შევიდეს აღნიშნულ ნახაზებში, ინფორმაციასა და ჩანაწერებში.
გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნები
20. გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების აუდიტი კონცესიის ხელშეკრულების
დანართის მიხედვით, ამავე დანართით გათვალისწინებული მეთოდით.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება
21. კონცესიონერის სოციალური ვალდებულებების შესრულების აუდიტი კონცესიის
ხელშეკრულების დანართის მიხედვით, ამავე დანართით გათვალისწინებული
მეთოდით.
ოპერირების და მოვლა-პატრონობის აუდიტი
22. საოპერაციო და მუდმივი მართვის პროცესის პერიოდული აუდიტის ჩატარება,
დამოუკიდებელი

ინჟინრის

მიერ

განსაზღვრულ

გონივრულ

ვადებში,

უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით (მათ შორის,
ადგილზე ვიზიტების დროს გამოვლენილ საკითხებთან მიმართებით).
23. კონცესიის

ხელშეკრულების

დანართთან

საოპერაციო

და

მოვლა-პატრონობის

სახელმძღვანელოს შესაბამისობის აუდიტი.
24. პერიოდული

პირობების

კვლევის

და

შემოთავაზებული

გამასწორებელი

მოქმედებების განხილვა კონცესიონერის მხრიდან და დამოუკიდებელი კვლევების
ორგანიზება,

საჭიროებისამებრ,

უფლებამოსილი

ორგანოს

მოთხოვნებთან

შესრულების შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის.
25. საოპერაციო

და

მოვლა-პატრონობის

სისტემების,

მართვის

საინფორმაციო

სისტემების და პროცედურების აუდიტი კონცესიის ხელშეკრულების დანართთან
შესაბამისობის კუთხით.
ფინანსური კონტროლი
26. შემოთავაზებული
ხელშეკრულების

გადახდის

გრაფიკების

პირობების

მიხედვით)

განხილვა

(შესაბამისი

სამშენებლო

მშენებლობის

პროგრამასთან

და

კონტროლისა

და

მშენებლობის გეგმა-გრაფიკთან მიმართებით.
27. კონტრაქტორის

მხრიდან

სამუშაოების

მიმდინარეობის

სამუშაოების დროულად დასრულების რისკების შესახებ ანგარიშგება მშენებლობის
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე.
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და

კონცესიონერის

მიერ

განახლებულ

ფინანსურ

მოდელში

მითითებული ინფორმაციის განხილვა და უფლებამოსილი ორგანოსათვის ანგარიშის
წარდგენა.
32. ორ თვიანი სტატუსის ანგარიშების წარდგენა უფლებამოსილი ორგანოსათვის და
კონცესიონერისათვის

საქმიანობის

ყველა

კრედიტორის ტექნიკური მრჩევლისთვის.

ასპექტზე

და

ასლის

წარდგენა
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დანართი

II:

პროექტის

მიმდინარეობის შესახებ

ანგარიშის ნიმუში
პროექტი პროექტის დასახელება
მიმდინარეობის ანგარიში

სტრუქტურული ანგარიშის შედგენისათვის, მითითება მუდმივად უნდა
1

გაკეთდეს პროექტის სამიზნე მაჩვენებლებზე, როგორც ეს განსაზღვრულია
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებით.
შესრულების მიმოხილვა

ანგარიში/მიმოხილვა

ფოკუსირდება

კერძო

პარტნიორის

მიერ

ხელშეკრულებით განსაზღვრული მინიმალური შესრულების სტანდარტებსა
2

და სპეციფიკაციებთან შესაბამისობაზე. საჯარო პარტნიორმა უნდა აღნიშნოს
თუკი დაფიქსირდა შეუსაბამობა, ან შესრულების დაგვიანება, ისევე როგორც
კერძო პარტნიორის პასუხისმგებლობა.
სახელშეკრულებო საკითხები

ამ ნაწილში ხაზი უნდა გაესვას როგორც არსებულ, ასევე, სავარაუდო
სახელშეკრულებო საკითხებს, რომელიც რომელიმე მხარემ წამოჭრა. ეს
საკითხები მომზადდება ქვემოთ მოცემული ფორმის შესაბამისად:
3

სახელშეკრულებო
საკითხი

სტატუსი

შემოთავაზებული
გადაწყვეტა

გადახდის/ვალდებულებების სტატუსი
4

საჯარო ან კერძო პარტნიორისგან მეორე მხარისათვის შესასრულებელი
გადახდის/სხვა

ვალდებულების

შესრულების

სტატუსი

უნდა

იქნეს

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
მეოთხე ეტაპი: განხორციელება

მითითებული, განსაკუთრებით იმ ვალდებულებების, რომელიც ნაკისრი აქვს
საჯარო პარტნიორს საბიუჯეტო დაგეგმვის მიზნებისათვის.
რისკების შესახებ განახლებები

საჯარო პარტნიორის რისკების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად უნდა იქნეს
აღწერილი. მითითება უნდა გაკეთდეს რისკების მართვის გეგმასა და
5

რისკების რეესტრზე. აღნიშნულის მიზანია, რომ მუდმივად ხდებოდეს ამ ორი
დოკუმენტის
ანგარიშში.

განახლება

და

მათი

განახლებების

ასახვა

წინამდებარე

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული
სახელმძღვანელო
2020

ეტაპი V:
პროექტის განხორციელების შემდგომი
შეფასება
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1 შესავალი
1.1

ზოგადი ინფორმაცია

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი1, სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17
აგვისტოს

N426

შემუშავებისა

დადგენილება

და

საჯარო

განხორციელების

და

წესის

კერძო

თანამშრომლობის

დამტკიცების

შესახებ

პროექტის
(შემდგომში

კანონქვემდებარე აქტი) არეგულირებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებს
და წარმოადგენს ჩარჩოს, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორს შესაძლებლობას აძლევს
ერთობლივი მუშაობით გაუმჯობესდეს საჯარო სერვისების მიწოდება კერძო სექტორის
მხრიდან ინფრასტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული არაძირითადი მომსახურების
შექმნით.

ეს

სახელმძღვანელო,

რომელიც

წარმოადგენს

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის დამხმარე
დოკუმენტს, შემუშავებული და მოწონებულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების განხორციელების მიზნით.
საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად2

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის

ჩარჩო წარმოადგენს პროცედურების, წესებისა და ინსტიტუციური მოწესრიგების
ერთობლიობას, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა მოხდეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტების შერჩევა, განხორციელება და მართვა.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის
მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
კრიტერიუმებს:
ა)

გრძელვადიანობა

−

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

ხელშეკრულების

მინიმალური ვადა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით,
მაგრამ არანაკლებ 5 წლით;
1
2

2018 წლის 4 მაისი, N2273-II - საქართველოს კანონის საჯარო და კერძო თანამშროლობის შესახებ
ასეთი პრაქტიკა ასახულია PPP სასერტიფიკაციო გზამკვლევში (APMG 2017), ასევე PPP

გზამკვლევი (მსოფლიო ბანკი 2016)

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
ბ) ღირებულება − 2020 წლის 1 ივლისამდე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 5 000 000 ლარისა, ხოლო 2020 წლის 1
ივლისიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულების მინიმალური
ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით;
გ)

კერძო

პარტნიორის

მიერ

საჯარო

მომსახურების

გაწევა

ან

საჯარო

ინფრასტრუქტურის შექმნა და მოვლა-პატრონობა ან/და ოპერირება და მოვლაპატრონობა;
დ) საჯარო და კერძო პარტნიორებს შორის რისკების განაწილება;
ე) კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სრული ან
ნაწილობრივი დაფინანსება.
კანონქვემდებარე აქტის მე-5 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ,
სააგენტოსთან შეთანხმებით, შემუშავდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის წინამდებარე მეთოდურპრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო და კერძო პარტნიორებისათვის
მეთოდური და სახელმძღვანელო მიმართულების მიწოდებას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის წარმატებით განხორციელების თითოეული ეტაპისათვის და რომელიც შესაბამისობაშია
საუკეთესოსტანდარტებთან და საერთაშორისო გამოცდილებასთან.
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს:
●

უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართული არიან

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განვითარებაში, განხორციელებასა
და მონიტორინგში;
●

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს და საქართველოს ფინანსთა

სამინისტროს

წარმომადგენლები,

რომლებიც

ჩართული

არიან

პროექტის

მხარდაჭერასა და შეფასებაში;
●

კერძო სუბიექტები, რომლებიც ჩართული არიან საინიციატივო შეთავაზების

მომზადებაში; და
●

პოტენციური კერძო პარტნიორები, რომლებიც შესაძლოა ჩაერთონ პროექტის

შერჩევის პროცედურებში.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
წინამდებარე სახელმძღვანელო შესაბამისობაშია და ჰარმონიზებულია საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N191 დადგენილებით დამტკიცებულ საინვესტიციო
პროექტების მართვის გზამკვლევთან. მართალია ეს სახელმძღვანელო აწესრიგებს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან დაკავშირებულ საკითხებს, თუმცა,
ის

შესაძლებელია

გამოყენებულ

იქნეს

სხვა

საინვესტიციო

პროექტებთან

დაკავშირებითაც მათი შესყიდვის მეთოდის მიუხედავად, რამდენადაც საინვესტიციო
პროექტების

მართვის

გზამკვლევით

პროექტი

შესაძლებელია

დაკვალიფიცირდეს

როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 თავისა და
კანონქვემდებარე აქტის მე-4 მუხლის მიხედვით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

●

ეტაპი 1: პროექტის იდენტიფიცირება და ინიციირება

●

ეტაპი 2: პროექტის მომზადება

●

ეტაპი 3: კერძო პარტნიორის შერჩევა

●

ეტაპი 4: პროექტის განხორციელება

●

ეტაპი 5: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება

მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო შემუშავებულია თითოეული ეტაპისათვის.

1.2

სახელმძღვანელოს არსი

სახელმძღვანელოს მეხუთე ნაწილი მოიცავს შემდეგ ეტაპს: პროექტის განხორციელების
შემდგომი

შეფასება.

თანამშრომლობის
შესაბამისად

და

სახელმძღვანელო

შესახებ
მოიცავს

საქართველოს

შემუშავებულია
კანონისა

ინსტიტუციური

და

საჯარო

კანონქვემდებარე

უფლებამოსილების

პროცედურებს, ინფორმაციულ მოთხოვნებსა და შეფასების კრიტერიუმებს.
აღნიშნული ეტაპზე

და

კერძო
აქტის

განაწილებას,

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
●

ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პერიოდი - ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
შეფასება ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ (შემდგომში - მშენებლობის შემდგომი
ხარისხის ფასთან თანაფარდობა);

●

ხელშეკრულების ამოწურვის/ვადამდე შეწყვეტის შემდეგ - პროექტის განვითარების
გავლენის შეფასება (შემდგომში - პროექტის დასრულების შემდგომ გავლენის
შეფასება).

განხორციელების შემდგომი შეფასების ეტაპი უფლებამოსილ ორგანოს შესაძლებლობას
აძლევს

შეაფასოს

რეალური

შედეგები

იმ

მიზნებთან

მიმართებით,

რომელიც

წარმოდგენილი იყო უფრო ადრეულ ეტაპებზე, ოპერირებისა და მოვლვა-პატრონობის
პერიოდში

რეგულარული

შეფასებებით

და

პროექტის

დასრულების

შემდგომ

ზეგავლენის შეფასებით. შესაბამისად, ეს ეტაპი შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს
მთავრობას, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს, უფლებამოსილ ორგანოს,
რომ გაითვალისწინონ გაუმჯობესებები და დანერგონ საუკეთესო პრაქტიკა საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის მომავალ პროექტებში.
სახელმძღვანელოს ეს ნაწილი შეეხება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ყველა
პროექტს, რომელიც აკმაყოფილებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონის მე-4
მუხლით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება

2 საკანონმდებლო ჩარჩო
2.1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონი ადგენს პირდაპირ
მითითებას პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასებისთვის 33-ე მუხლში,
კერძოდ:
მუხლი 33. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების შემდგომი
შეფასება
1. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
ხდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 1 წლის
განმავლობაში.
2. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასების
ანგარიშს

საჯარო

პარტნიორი

წარუდგენს

საჯარო

და

კერძო თანამშრომლობის

სააგენტოსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო ამზადებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების
შემდგომი შეფასების ანალიზს და შესაბამის რეკომენდაციებს.
3.

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

სააგენტო

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროსგან გამოითხოვს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ განხორციელებული
შეფასების ანალიზს მის რეკომენდაციებთან ერთად და საქართველოს მთავრობას
წარუდგენს ერთიან შეფასებებს იმის თაობაზე რეკომენდაციებთან ერთად, თუ რა გზით
შეიძლება

სამომავლოდ

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

შეფასებისა

და

შემუშავებისა

და

განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება.

2.2

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტის

განხორციელების წესი
კანონქვემდებარე აქტი ადგენს პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასებას 33-ე
მუხლის შესაბამისად:
მუხლი 33. პროექტის შემდგომი შეფასება

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
1. პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასების ანგარიში, რომელიც მზადდება
კანონის 33-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვადებში, საჯარო პარტნიორის მიერ
წარედგინება სააგენტოს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.
2. სააგენტო და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უზრუნველყოფენ წარდგენილი
ანგარიშის ანალიზს და შეიმუშავებენ შესაბამის რეკომენდაციებს, კერძოდ:
ა) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წარუდგენს სააგენტოს საჯარო პარტნიორების
გაერთიანებულ შეფასებებს, რეკომენდაციებთან ერთად, თუ რა გზით შეიძლება
სამომავლოდ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შეფასებისა და განხორციელების
პროცესის გაუმჯობესება;
ბ) სააგენტო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსგან მიღებული რეკომენდაციებისა და
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ განხორციელებული შეფასების საფუძველზე ამზადებს
და საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ერთიან შეფასებას რეკომენდაციებთან ერთად
იმის თაობაზე, თუ რა გზით შეიძლება სამომავლოდ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
შეფასებისა და განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება.

3 პროცესი
3.1

პროცესის მიმდინარეობა

პროცესის მიმდინარეობის სქემის მიხედვით, განხორციელების შემდგომი შეფასების
ეტაპი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:
1. ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება, რომელიც ხორციელდება პროექტის
მშენებლობის

დასრულებიდან

ყოველ

5

წელში,

ოპერირებისა

და

მოვლვა-

პატრონობის პერიოდში (მშენებლობის შემდგომი ხარისხის ფასთან თანაფარდობა);
2. ხელშეკრულების

დასრულების/ვადამდე

შეწყვეტის

შემდეგ

-

პროექტის

განვითარების ზეგავლენის შეფასება (პროექტის დასრულების შემდგომ ზეგავლენის
შეფასება)
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების პროცესის
მიმდინარეობა
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3.2

რესურსები

უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა განახორციელოს ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
შეფასება ოპერირებისა და მოვლვა-პატრონობის პერიოდის განმავლობაში. შეფასება
უნდა განხორციელდეს მშენებლობის დასრულებიდან ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ,
შიდა რესურსების გამოყენებით ან გარე ექსპერტის დაქირავების გზით.
პროექტის დასრულების შემდეგ ზეგავლენის შეფასების მიზნით, უფლებამოსილმა
ორგანომ

უნდა

დაიქირავოს

კვალიფიციური

შემფასებლები

დამოუკიდებელი

შეფასებისათვის. უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა განახორციელოს შერჩევის სათანადო
პროცედურები.

დამოუკიდებელი

მოცემულია დანართ I-ში.

3.3

პროცესის მართვა

შემფასებლის

ტექნიკური

დავალების

ნიმუში
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უფლებამოსილმა

ორგანომ

პერიოდულად

(ოპერირების

და

მოვლვა-პატრონობის

დაწყებიდან ყოველ ხუთ წელში) უნდა განახორციელოს მაღალი დონის ხარისხის
ფასთან

თანაფარდობის

შეფასება

პროექტის

სრული

სასიცოცხლო

ციკლის

განმავლობაში, რაც დაეხმარება მას მიიღოს ინფორმაცია დამატებითი ჩარევების
საჭიროების აუცილებლობაზე პროექტის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის გაზრდის
მიზნით. პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება გამოყენებულ უნდა იქნეს
არსებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულებების შესრულების
გაუმჯობესებისათვის, ეს გავლენას მოახდენს ასევე სხვა ახალი შემოთავაზებული
პროექტების შესახებ სამომავლო გადაწყვეტილების მიღებაზე და ხელს შეუწყობს კარგი
პრაქტიკების დანერგვას.
იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს მშენებლობის შემდგომი ხარისხის ფასთან
თანაფარდობის

ჩატარება

(ოპერირების

და

მოვლვა-პატრონობის

პერიოდში),

უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა შეაგროვოს და აღრიცხოს ინფორმაცია პროექტის
განხორციელების პერიოდში. მოთხოვნები წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული.
კერძოდ, წინასწარ უნდა განისაზღროს PPP პროექტით მისაწოდებელი სერვისის
საოპერაციო შესრულების ძირითადი ინდიკატორები და შეგროვდეს ინფორმაცია მათი
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. დამატებით, უნდა შეგროვდეს მონაცემები
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შესრულების იმ მაჩვენებლების შესახებ,
რომელიც მნიშვნელოვანი იყო რაოდენობრივი ანალიზისა და რისკის შეფასებისას, მათ
შორის, სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯებისა და პროექტის განხორციელების ვადების
შესახებ.
იმ შემთხვევაში, როდესაც საჯარო პარტნიორი ახორციელებს მსგავსი პროექტების
შესყიდვას ტრადიციული შესყიდვის საშუალებებით, შედარებადი მონაცემები უნდა
შეგროვდეს ორივე ტიპის პროექტისთვის, კერძოდ, სერვისის შედეგები, მშენებლობის
ხარჯები და ხანგრძლივობა, ოპერირებისა და მოვლვა-პატრონობის ხარჯები. სხვა
დამხმარე

ინფორმაცია,

რომელიც

შესაძლოა

ასევე

საინტერესო

იყოს

მოიცავს

მომხმარებლების გამოკითხვას, გამოცდილების შეფასებას და პროექტის მონაწილეების
გეგმას კონტრაქტის გაგრძელებისას,

ჩართული პირების ანგარიშები სხვდასხვა

საკითხებზე და ა.შ. მონაცემები უნდა იყოს სანდო და შედეგის მომცემი, რათა მოხდეს
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შესაბამისი ინფორმირება, თუმცა მათი შეგროვებისათვის საჭირო ხარჯები და ტვირთი
არ უნდა აჭარბებდეს სარგებელს.
განხორციელების შემდგომი ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება შედგება ოთხი
ნაწილისგან (იხ. დანართი II: განხორციელების შემდგომი შეფასების სახელმძღვანელო).
პირველი

ნაწილი

ეხება

სერვისის

შესრულების

შესაბამისობას

თავდაპირველ

მოლოდინებთან. ის ასევე აფასებს რამდენად კარგად მუშაობს ხელშეკრულება და მისი
მართვის საშუალებები. ის იძლევა საშუალებას ადეკვატური მონიტორინგი გაუწიოს
როგორც სერვისის მიმწოდებელთან ურთიერთობის ხარისხს, ისე

უფლებამოსილი

ორგანოს შესაძლებლობებს.
მეორე

ნაწილის

ფოკუსირება

კეთდება

თუ

რამდენად

არის

რეალიზებული

მოსალოდნელი ხარისხის ფასთან თანაფარდობა. ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
შეფასება, რომელიც განხორციელდა პროექტის განვითარების და შერჩევის ეტაპზე, უნდა
განახლდეს ფაქტობრივ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. კერძოდ, უნდა შეგროვდეს
ძირითადი

ცვლადების

ფაქტობრივი

მონაცემები,

რომელზე

დაყრდნობითაც

განხორციელდება ხარისხის ფასთან თანაფარდობის რაოდენობრივი გაანგარიშება და
შეფასდეს მათი გავლენა ხარისხის ფასთან თანაფარდობაზე, მათ შორის, პროექტის
ფაქტიურ ხარჯებსა და ვადებზე. ასევე, უნდა შეფასდეს მატერიალიზებული რისკები და
შედარდეს რისკების შეფასებასთან.
გარდა

ამისა,

იმ

ინფრასტრუქტურულ

შემთხვევაში,
პროექტებს

სადაც

უფლებამოსილი

ახორციელებს

შესყიდვის

ორგანო

მსგავს

ტრადიციული

საშუალებების გამოყენებით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შესრულება
უნდა შედარდეს ამგვარ პროექტებთან. ანალიზის დროს უნდა შედარდეს საოპერაციო
შესრულების მაჩვენებლები, მშენებლობის ხარჯები და ვადები, პროექტში გამოვლენილი
ოპერირებისა

და

მატერიალიზებული

მოვლვა-პატრონობის
რისკების

ხარჯები.

იდენტიფიცირება

და

ასევე,
მათი

უნდა

მოხდეს

შედეგების

ანალიზი,

მაგალითად საოპერაციო არაეფექტიანობის გავლენა.
საბოლოოდ, საჯარო პარტნიორმა უნდა წარმოადგინოს გეგმები იდენტიფიცირებული
პრობლემების მოსაგვარებლად და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხარისხის ფასთან
თანაფარდობის გასაუმჯობესებლად.
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შეფასების განხილვისა და ანალიზის გარდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ,

დროთა განმავლობაში, უნდა განახორციელოს - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების განხილვა, რათა შეაფასოს რამდენად კარგად მუშაობს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის

შერჩევის

მეთოდი,

მოახდინოს

მიღებული

გამოცდილების

იდენტიფიცირება, რათა მოახდინოს სამომავლო პოტენციური საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტების წინმსწრები ანალიზი. ეს უნდა გახდეს წინამდებარე
სახელმძღვანელოს განახლების საფუძველი, ჩამოაყალიბოს კარგი პრაქტიკა საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის მართვისათვის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მისაღწევად.
გავლენის შეფასება პროექტის დასრულების შემდეგ
გავლენის შეფასების ანგარიში წარმოადგენს იმის პირდაპირ მტკიცებულებას, თუ
როგორია (დადებითი და უარყოფითი) პროექტის განვითარების გავლენა ეკონომიკაზე,
გარემოსა და საზოგადოებაზე, დასახულ მიზნებთან შედარებით. ის ასევე ეხმარება
უფლებამოსილ ორგანოს შეაფასოს პროექტის ფაქტობრივი განხორციელება დაგეგმილ
პროცესებთან, ხელშეკრულებასთან, ტექნიკურ პროექტთან და მიზნობრივ შედეგებთან
მიმართებით და მოახდინოს შემაფერხებელი გარემოებების იდენტიფიცირება. ეს
წარმოადგენს

საფუძველს

სამომავლო

პროექტებისათვის

საუკეთესო

პრაქტიკის

დანერგვისა და გაუმჯობესებისთვის.
გავლენის შეფასების ანგარიში შესაძლებელია შედგეს არსებული ნიმუშის მიხედვით,
რომელიც შეიქმნება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს

კანონის

მიხედვით,

ის

უნდა

დასრულდეს

ხელშეკრულების

ამოწურვიდან/შეწყვეტიდან 12 თვის განმავლობაში უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
თუმცა, რეკომენდებულია, რომ უფლებამოსილმა ორგანომ დაიწყოს ამ ანგარიშზე
მუშაობა ხელშეკრულების ამოწურვამდე/შეწყვეტამდე 6 თვით ადრე, რათა მოხდეს მისი
მომზადება კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.
გავლენის შეფასების ანგარიში გამოყენებული იქნება ინფორმაცია, რომელიც მოცემული
იყო პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშებში, მშენებლობის შემდგომ ხარისხის
ფასთან

თანაფარდობის

შეფასებაში,

კვლევებში,

პროექტში

ჩართულ

პირებთან
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განხილვაში და ინტერვიუებში,

პროექტის განხორციელებით მიღწეული შედეგები

(გამოყენებული სანქციები/დანამატები, ხელშეკრულების შეწყვეტა, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში).
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4 შედეგები
4.1

საოპერაციო საქმიანობა

მშენებლობის შემდგომი ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება უნდა მოიცავდეს
ინფორმაციას:
●

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის ანგარიში
o

სერვისის ფაქტიური შედეგების შედარება დაგეგმილთან;

o

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მიმდინარე კალკულაციების შედარება
შერჩევის ეტაპზე არსებულთან;

o

შედარება მსგავს ტრადიციულ ინფრასტრუქტურულ პროექტების ანგარიშთან;

o

პროექტის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო
ნაბიჯები.

●

მიმდინარე და სხვა მსგავსი პროექტისათვის ჩატარებული ხარისხის ფასთან
თანაფარდობის ყველა შეფასების მონაცემთა ბაზა ეფექტიანი შედარებისათვის.

4.2

დასრულების შემდგომი

პროექტის დასრულების შემდგომი გავლენის შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს:
●

ანგარიშის მიზანი: რა არის შეფასების მიზანი? ვინ არიან ჩართული პირები? ვინ
მიიღებს სარგებელს შეფასებით?

●

შეფასების ჩარჩო და გამოყენებული საშუალებები და მეთოდოლოგია: ვინ იქნება
პროექტის დამოუკიდებელი შემფასებელი?

●

საპროექტო ინფორმაციის, კვლევებისა და ჩატარებული ინტერვიუების პრეზენტაცია:
რა

წყაროები

იქნა

განხორციელებასთან

გამოყენებული
დაკავშირებით?

მონაცემების
რას

ამბობს

შეგროვებისთვის
მონაცემები?

რას

პროექტის
ამბობენ

პროექტის ბენეფიციარები და ჩართული პირები პროექტის შედეგების შესახებ?
●

შედეგების შეფასება დაგეგმილ მიზნებთან მიმართებით: რამდენად შედეგიანად
მიაღწია პროექტმა დასახულ მიზნებს? რა ნაწილში დაფიქსირდა დადებითი
ზეგავლენა და რა ნაწილი ჩამორჩება? რა გაკეთდა არასწორად?
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●

აღმოჩენები და რეკომენდაციები: რა აქტივობები უნდა იქნეს მიჩნეული საუკეთესო
პრაქტიკად? რა შეიძლება შეიცვალოს უკეთესი შედეგის მისაღწევად სამომავლო
პროექტებში?

●

დასკვნა: საბოლოო შენიშვნები.
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5 შეფასების კრიტერიუმები
მშენებლობის

შემდგომი

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

შეფასება

ტარდება

ოპერირებისა და მოვლვა-პატრონობის პერიოდის განმავლობაში, ყოველ 5 წელიწადში
ერთხელ.
პროექტის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება განხორციელდება PPP მეთოდურპრაქტიკული სახელმძღვანელოს ამ ნაწილის დანართი II-ის შესაბამისად.
პროექტის დასრულების შემდგომი გავლენის შეფასება
გავლენის შეფასების კვლევა უნდა შეესაბამებოდეს ეკონომიკური განვითარების და
თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) განვითარების მხარდაჭერის კომიტეტის
სტანდარტებს განვითარების შეფასებისთვის3. ეს ხარისხის სტანდარტებია:
●

რელევანტურობა
რამდენად შეესაბამება პროექტის მიზნები და დიზაინი ბენეფიციარების, გლობალურ,
ქვეყნის, პარტნიორის/ინსტიტუციის საჭიროებებს, პოლიტიკას და პრიორიტეტებს და
რამდენად გააგრძელებს ის მოქმედებას გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში.

●

შესაბამისობა
ქვეყანაში, სექტორში თუ ინსტიტუციაში არსებულ სხვა პროექტებთან შეთავსება.

●

ეფექტურობა
რამდენად მიაღწია ან მიაღწევს პროექტი მის მიზნებს და შედეგებს, მათ შორის,
განსხვავებულ შედეგებს სხვადასხვა ჯგუფისათვის.

●

ეფექტიანობა
რამდენად დადგება შედეგები ეკონომიკურად და დროულად.

●

ზეგავლენა
რამდენად მოახდინა ან მოახდენს პროექტი არსებით პოზიტიურ თუ ნეგატიურ,
გათვლილ თუ გაუთვალისწინებელ, მაღალი დონის შედეგებს.

●

3

მდგრადობა

www.oecd.org

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
რამდენად გაგრძელდება
სარგებელი.

ან

მოსალოდნელია გაგრძელდეს

პროექტის წმინდა
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დანართი

I:

დამოუკიდებელი

შემფასებლის

ტექნიკური დავალების ნიმუში

საკითხი

საკითხის შინაარსი

პროექტის

(წარმოდგენილი

ისტორია

ინფორმაცია)

უნდა იქნეს პროექტის შესახებ შეჯამებული

i. პროექტის შესავალი
ii. პროექტის მიზნები და შედეგები
iii. მიღწეული პროგრესი
iv. პროექტის სტატუსი
მიზნები და

(უნდა მიეთითოს საქმიანობის მიზნები და მიღწეულიშედეგები)

ძირითადი
შედეგები

ძირითადი მიზნები:
მიზანშეწონილია უფლებამოსილ ორგანოსა და საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის
შემფასებელი,

სააგენტოს
რომელსაც

ჰყავდეს

გააჩნია

დამოუკიდებელი

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის პროექტების გავლენის შეფასების უნარები და
გამოცდილება. დამოუკიდებელი შემფასებელი უნდა მიჰყვეს იმ
მითითებებს,

რომელიც

თანამშრომლობის

მოცემულია

მეთოდურ-პრაქტიკულ

საჯარო

და

კერძო

სახელმძღვანელოში.

უფრო კონკრეტულად, დამოუკიდებელი შემფასებელი დახმარებას
გაუწევს უფლებამოსილ ორგანოს:
o

პროექტის მნიშვნელობის, ეფექტურობისა და ეფექტიანობის
შეფასებაში;

o

გატარებული
შეფასებაში;

ღონისძიებებების

მიზანშეწონილობის
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o

პროექტის

მიზნების

მიღწევის

შეფასებაში

ტექნიკური,

ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი კუთხით;
o

პროექტის

დადებითი

და

უარყოფითი

შედეგების

გამოკვეთაში;
o

პროექტის შედეგად მიღებული გამოცდილების ანალიზში;

o

რეკომენდაციებით

სამომავლო

პროექტების

გაუმჯობესებისათვის;
o

გამოცდილების, მიგნებებისა და რეკომენდაციების მოკლე
ვერსიების

შემუშავებაში

ინფორმაციის

ეფექტური

გავრცელებისათვის.
დამოუკიდებელმა შემფასებელმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს
უფლებამოსილ

ორგანოსთან

და

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის სააგენტოსთან მისი მუშაობის განმავლობაში.
შემფასებელმა

უნდა

უზრუნველყოს

ინფორმაციის

ეფექტური

გავრცელება და ცოდნის გადაცემა პროექტის შეფასების ფარგლებში.
ძირითადი წარმოსადგენი მასალები/შედეგები:
i. საწყისი ანგარიში
ii. გავლენის შეფასების ანგარიშის პროექტი
iii. შედეგების პრეზენტაცია
iv. გავლენის შეფასების საბოლოო ანგარიში
სამუშაოს

[შესასრულებელი

სამუშაოს

არსი

მოცემული,

დამოკიდებულია

რაც

დეტალური

არსი

პროექტის

უნდა

იქნეს

სტატუსზე

და

პროექტის სპეციფიკურ მოთხოვნებზე]
ზოგადად,

სერვისის

არსი

მოიცავს

ზეგავლენის

შეფასების

სხვადასხვა მიმართულებას: დოკუმენტაციის შესწავლა, ადგილზე
ვიზიტები,

კვლევები,

ჩართულ

პირებთან

განხილვები

და

ინტერვიუები და ისტორიების შესწავლა.
სერვისის სპეციფიკა ზოგადად მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება:

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
დოკუმენტაციის შესწავლა: შემფასებელი შეისწავლის საპროექტო
დოკუმენტაციას,

პროექტის

მონაცემებს,

წლიური

შეფასების

ანგარიშებს, შუალედური შეფასების ანგარიშებს და პროექტის
ფარგლებში განხორცილებულ სხვა კვლევებს. დოკუმენტაციის
შესწავლის მთავარი მიზანია არსებული ინფორმაციის კარგად
შესწავლა პროექტის სიღრმისეული კვლევის განხორციელებამდე.
ადგილზე

ვიზიტები

და

კვლევები: შემფასებელი

შეისწავლის

საპროექტო ტერიტორიაზე ჩარევებს და შეაფასებს მათ გავლენას
ბენეფიციარებზე.

ჩატარდება

კვლევები

და

ფოკუსირებული

ჯგუფური განხილვები მიზნობრივ მოსახლეობასთან, პროექტის
დადებითი და უარყოფითი შედეგების გამოკვეთისთვის.
ჩართულ პირებთან განხილვები და ინტერვიუები: შემფასებელი
ჩაატარებს განხილვას პროექტის განმახორციელებელ ორგანოსთან,
პროექტის სპონსორებთან, ბენეფიციარებთან, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სააგენტოსთან, სექტორის ექსპერტებთან, სხვა
დაინტერესებულ პირებთან, რათა გაიგოს პროექტის ზეგავლენა
განმახორციელებლების და ბენეფიციარების გადმოსახედიდან.
ისტორიების

შესწავლა:

შემფასებელი

მოამზადებს

მიგნებებზე, დაკვირვებებზე, მიღებულ
მოხდეს

ინფორმაციისა

და

ცოდნის

კვლევების

გამოცდილებაზე,

გავრცელებისა

რათა

შესაბამისი

უწყებებისათვის.
პროექტის

ანგარიშის

მომზადება:

შემფასებელი

შეაგროვებს

ინფორმაციებს, გაანალიზებს მათ და წარმოადგენს დაკვირვებების
შედეგს, გაუმჯობესების შესაძლებლობებს და რეკომენდაციებს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსთვის.
გადახდის

შემფასებლის

ანგარიშსწორება

განხორციელდება

შედეგზე

პირობები

ორიენტირებული სქემით. საფასური გადახდილი იქნება სხვადასხვა

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
მიზნობრივი

მაჩვენებლების

მიღწევისთვის.

გადახდა

განხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს
მიერ

უფლებამოსილი

ორგანოს

დადასტურების

საფუძველზე.

უფლებამოსილი ორგანო ამგვარ დასტურს გასცემს მას შემდეგ, რაც
დარწმუნდება, რომ შემფასებლის შედეგები შეესაბამება ტექნიკური
დავალების

და

პრაქტიკულ-მეთოდური

სახელმძღვანელოს

მოთხოვნებს.
(გადახდის დეტალური სტრუქტურა, მაქსიმალური ვადები, უნდა

იქნეს აღწერილი)
გადახდების სავარაუდო სქემა შემდეგია:
(i) საწყისი ანგარიშის წარმოდგენა;
(ii) გავლენის შეფასების ანგარიშის პროექტის დამტკიცება;
(iii) საბოლოო გავლენის შეფასების ანგარიშის დამტკიცება.
ტექნიკური

ზოგადი მოთხოვნები

მხარდაჭერი
ს (TA)
მოთხოვნები

პირი, ან ორგანიზაცია, რომლის დანიშვნაც გათვალისწინებულია
პროექტის შემფასებლად, უნდა იყოს გამოცდილი საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტის შეფასებაში ტექნიკური, ეკონომიკური,
სოციალური და გარემოსდაცვითი კუთხით.
შემფასებლის კვალიფიკაცია
შემფასებელი პასუხისმგებელი იქნება ყველა მიმართულებით ანგარიშების

შედგენა,

შეხვედრების

ორგანიზება,

ადგილზე

ვიზიტების ჩატარება, კვლევები, პროექტში ჩართულ პირებთან
კონსულტაციები,

საჭიროების

მიხედვით;

ურთიერთობა

უფლებამოსილ ორგანოსა და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოსთან, საჭიროების მიხედვით.
შემფასებელს სადაც შესაძლებელია უნდა გააჩნდეს:
● გავლენის

შეფასების

კვლევის

სულ

მცირე

10

წლიანი

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
გამოცდილება;
● საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სულ მცირე 5 პროექტის
გავლენის შეფასების კვლევის განხორციელების გამოცდილება იმ
სექტორში, რომელშიც ხორციელდება პროექტი;
● მსგავსი

ქვეყნის

ან

რეგიონის

გამოცდილება

ჩაითვლება

უპირატესობად;
● შესაბამისი
ეკონომიკის,

განათლება

და

გამოცდილება

სოციალური,

გარემოსდაცვითი

ფინანსების,

მიმართულებით

(პროექტის შესაბამისად);
● სექტორული გამოცდილება არსებითია;
● კომუნიკაბელურობა.

დანართი II: პროექტის განხორციელების შემდგომი
შეფასების სახელმძღვანელო
განხორციელების შემდგომი შეფასება სამ ძირითად ნაწილს მოიცავს, ხოლო მეოთხე
ნაწილში

საჯარო

პარტნიორი

ასახავს

დეტალურ

გეგმას

შეფასების

დროს

იდენტიფიცირებული პრობლემური საკითხების გამოსწორებისთვის, რისკების უკეთესი
მართვისთვის ან ინოვაციების წარმოდგენისთვის ხარისხის ფასთან თანაფარდობის
გაუმჯობესებისთვის.
საჯარო პარტნიორმა უნდა წარმოადგინოს თითოეულ კითხვაზე პასუხი, რომელიც
მოცემულია

წინამდებარე

სახელმძღვანელოში.

თითოეული

საკითხზე

პასუხი

დეტალურად უნდა იქნეს განმარტებული, მათ შორის, მათზე წარმოდგენილი იქნება
მტკიცებულებები. იმ შემთხვევაში, თუკი საჯარო პარტნიორი პროექტის შეფასებისას
რაიმე ისეთ საკითხს წარმოადგენს, რომელიც არ არის მოცემული წინამდებარე
სახელმძღვანელოში, ასეთი საკითხიც დეტალურად უნდა აისახოს შეფასებაში.

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
ნაწილი 1: ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
შეფასების ამ ნაწილის მიზანია განისაზღვროს რამდენად აღწევს პროექტი დასახულ
შედეგებს და შეაფასოს ხელშეკრულების და კერძო პარტნიორთან ურთიერთობის
პროცესის მართვა და ფუნქციონირება.
ცხრილი 1: ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდების შეფასების
სახელმძღვანელო
შეკითხვა
1.

ხდება თუ არა სერვისის/აქტივის

ასპექტები
● ანგარიშგების და ინფორმაციის განახლების

მიწოდება წინასწარ განსაზღვრული

მექანიზმები იძლევა დროულ, ზუსტ და

ძირითადი მიზნობრივი

სანდო

ინდიკატორების შესაბამისად?

მაჩვენებლების შესახებ.

ინფორმაციას

● მიღწეული

შესრულების

რეალური

შეესაბამება

ან

განსაზღვრულ

შესრულება

აჭარბებს
ძირითად

წინასწარ
მიზნობრივ

ინდიკატორებს.
● უზრუნველყოფილია
სახელშეკრულებო
შესრულება

(მათ

ასპექტები,

მაგ.,

სხვა
ვალდებულებების
შორის,

უხილავი

ხარისხი,

აქტივების

მოვლა)
2.

შეესაბამება თუ არა პროექტი

● არსებობს

მიმდინარე

საბოლოო მომხმარებლების და სხვა

მომხმარებლების

ძირითადი მონაწილეების

მიმოხილვა,

საჭიროებებს? შეიცვალა თუ არა

ფასთან

საჭიროებები?

შეფასებასთან

საბოლოო
საჭიროებების

შედარებულია
თანაფარდობის
და

ხარისხის
წინასწარ
საბოლოო

მომხმარებლების სამომავლო საჭიროებების
პროგნოზთან.
● მომხმარებელთა/ჩართულ პირთა კვლევა
აჩვენებს მათ კმაყოფილებას.
● საჯარო

პარტნიორის

პროექტის

წარმატების კრიტერიუმი და განზრახული
შედეგები მიღწეულია ან შესრულებულია
გადაჭარბებით.
● სახეზეა საჯარო პარტნიორის სტრატეგიულ
მიზნებსა

და

პრიორიტეტებთან

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
შესაბამისობა და მათში წვლილის შეტანა.
● დადასტურებულია

დაინტერესებულ

პირთა ჩართულობის უწყვეტობა.
3.

არის თუ არა მმართველობა და

● ფუნქციური მმართველობითი სტრუქტურა

სახელშეკრულებო ურთიერთობები

ჩამოყალიბებულია

ხელშეკრულების

დამაკმაყოფილებელი?

გრძელვადიანი მართვისათვის.
● შესრულების ანგარიშის მომზადება ხდება
რეგულარულად და იმართება განხილვა
მიმწოდებლებს

და

კერძო

პარტნიორს

შორის.
● შესრულების მართვის პასუხისმგებლობა
განსაზღვრულია

და

ურთიერთგაგება

არსებობს

საჯარო

და

კერძო

პარტნიორებს შორის.
● პრობლემები

სათანადო

დონეზე

განიხილება საჯარო და კერძო პარტნიორის
ეფლებამოსილ

ორგანოებში,

რაც

უზრუნველყოფს მათ გადაჭრას.
● ხელშეკრულება

ითვალისწინებს

ადეკვატურ მოქნილობას მოსალოდნელი ან
გაუთვალისწინებელი ცვლილებებისათვის.
● არსებობს

ხელშეკრულების

შეთავაზების

შეფასების

ცვლილების
მკაფიო

და

ეფექტიანი პროცესი, ასევე - ცვლილებების
აღრიცხვის პროცესი.
● საპროექტო

დოკუმენტაცია

ინახება

სათანადოდ.
4.

არის თუ არა კერძო სერვისის

● ყველა დონეზე ჩართული პირებისათვის

მიმწოდებელთან ურთიერთობა

არსებობს შენიშვნების და წინადადებების

დამაკმაყოფილებელი?

წარმოდგენის მექანიზმები.
● არსებობს

ეფექტიანი

არაფორმალური
შორის,

მათ

ფორმალური

კომუნიკაცია

შორის,

და

მხარეებს

დაინტერესებული

პირები.
● ნებისმიერ
უზრუნველყოფილია
წარმომადგენლობა

პროცედურაში
სათანადო
საჯარო

და

დონის
კერძო

პარტნიორების თანამდებობის პირებისგან.
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● კერძო

პარტნიორი

სწრაფად

რეაგირებს

შეკითხვებზე.
● არსებობს გეგმებსა და შედეგებს შორის
პირდაპირი კავშირი.
5.

ჰყავს თუ არა საჯარო პარტნიორს

● ძირითად პერსონალს აქვს საჭირო უნარები

სათანადო უნარების და

და გამოცდილება.

გამოცდილების მქონე ადამიანური

● საჭიროების

შემთხვევაში,
ან

ექსპერტების

რესურსი ხელშეკრულების

რესურსზე

ტრეინინგებზე

მართვისათვის?

ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია.
● ხორციელდება შესრულების მონიტორინგი
და

საჭიროების

შემთხვევაში,

ხდება

სათანადო ზომების მიღება მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად.

ნაწილი 2: მოსალოდნელი ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მიწოდება
შეფასების

ამ

ნაწილის

მოსალოდნელი ხარისხის

მიზანია

განისაზღვროს

ფასთან თანაფარდობა.

რამდენად

იქნა

მიღწეული

აქცენტი უნდა გაკეთდეს თუ

რამდენად შეიცვალა ის დაშვებები და გარემოებები, რომელიც საფუძვლად დაედო
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის წინასწარ შეფასებას (ორივე, ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი) და მათი შედეგები ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მიღწევაში.
შეფასების ნაწილად წარმოდგენილ უნდა იქნეს განახლებული საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის ფინანსური მოდელი.
ცხრილი 2: მოსალოდნელი ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასების
სახელმძღვანელო
შეკითხვა
1.

არის თუ არა ხარისხის ფასთან

ასპექტები
● რეალური ხარჯების მიხედვით ფინანსური

თანაფარდობის სარგებელი

მოდელი

რეალიზებული წინასწარი

გადახრები დაფიქსირებული.

შეფასების შესაბამისად?

განახლებულია

● წინასწარი
განხილულია

და

ხარისხობრივი
და

გარემოებების

ვადები

და

შეფასება
ძირითადი

ცვლილებები მონიშნული.
● ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მიღწევის
შედეგები შეფასებულია.
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2.

არის თუ არა მატერიალიზებული

● გაანალიზებულია

რისკების შედეგები წინასწარ

მატერიალიზებული

რისკების ზეგავლენა.

შეფასებასთან შესაბამისობაში?

● შედარებულია

საჯარო

თანამშრომლობის

და

კერძო

პროექტის

რისკების

წინასწარ შეფასებასთან.

ნაწილი 3: შედარება ტრადიციული გზით შესყიდულ პროექტებთან
ეს ნაწილი იმ შემთხვევაში უნდა შეივსოს, თუკი საჯარო პარტნიორი ახორციელებს
მსგავს

ინფრასტრუქტურულ

პროექტებს

ტრადიციული

საჯარო

შესყიდვის

საშუალებებით. მიზანია, რომ შეფასდეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შედეგად
მიღებული შესრულება ტრადიციული გზით შესყიდულ პროექტებთან შედარებით, ისევე
როგორც დადასტურდეს ხარისხის ფასთან თანაფარდობის წინასწარი შეფასება. საჯარო
სექტორის

შესადარებელი

ინსტრუმენტისთვის

(PSC)

მომზადებული

ფინანსური

მოდელი უნდა განახლდეს და ამ შეფასების ნაწილად იქნეს წარმოდგენილი.
ცხრილი 3: ტრადიციული გზით შესყიდულ პროექტებთან შედარების სახელმძღვანელო
შეკითხვა
1.

როგორ მოხდა საჯარო და კერძო

ასპექტები
● სერვისის შედეგების და შესრულების

თანამშრომლობის შესრულება სხვა

შედარება;

საჯარო შესყიდვების პროექტებთან

● ხარჯების შედარება;

შედარებით?

● პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო
ვადების შედარება;
● რისკების შედარება.

2.

შეესაბამება თუ არა საჯარო

● რეალური ხარჯების მიხედვით ფინანსური

შესყიდვის პროექტები ხარჯების და

მოდელი

ვადების კუთხით წინასწარ

გადახრები დაფიქსირებული.

სახელმწიფო სექტორის

განახლებულია

● წინასწარი

ხარისხობრივი

შესადარებელი ინსტრუმენტის

განხილულია

(PSC) შეფასებას?

ცვლილებები აღნიშნული.
●

და

და

გარემოებების

ვადები

და

შეფასება
ძირითადი

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შედეგების
გადაწყვეტილება იდენტიფიცირებულია.

3.

არის თუ არა მატერიალიზებული

● გაანალიზებულია

რისკების შედეგები წინასწარ
შეფასებასთან შესაბამისობაში?

მატერიალიზებული

რისკების ზეგავლენა.
●

შედარებულია სახელმწიფო სექტორის
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შესადარებელი ინსტრუმენტის (PSC)
წინასწარი რისკების შეფასება.

ნაწილი 4: ხარისხის ფასთან თანაფარდობის გაუმჯობესების მიმდინარე გეგმები
შეფასების ამ ნაწილის მიზანია სამომავლოდ უზრუნველყოს ხარისხის ფასთან
თანაფარდობის გაუმჯობესების შესაძლებლობების გამოვლენა და შესაბამისი ნაბიჯების
გადადგმა. დამატებით, იდენტიფიცირებულ უნდა იქნეს პროექტებისათვის ინოვაციური
პოზიციონირება და შესრულების გაუმჯობესება.
ცხრილი 4: ხარისხის ფასთან თანაფარდობის გაუმჯობესების მიმდინარე გეგმის
სახელმძღვანელო
შეკითხვა
1.

ასპექტები

შეგროვდა თუ არა მნიშვნელოვანი

● შესრულების დონის გაზომვა ხორციელდება

ინფორმაცია ინოვაციებისა და

ეფექტიანობის, ეფექტურობის და ხარისხის

გაუმჯობესებების ჩვენების

ყველა ძირითადი ასპექტის გათვალისწინებით

თვალსაზრისით?

(მაგ.,

ხარჯი,

რაოდენობა,

ხარისხი,

მომხმარებლის უზრუნველყოფა, მიწოდების
პროცესი და ა.შ.)
● შესრულების

დონის

გაზომვა

მოიცავს

მიმდინარე სერვისის მიწოდების შედეგებს,
ისევე

როგორც,

ზოგადი

ზეგავლენის

და

შედეგების გაზომვას.
● შესრულების

დონის

გაზომვა,

კავშირშია

რომელიც

შესაძლებლობების

გაუმჯობესებასთან განიხილება.
● მიმდინარეობს

შესრულების

ინფორმაციის

შესაბამისობის და მნიშვნელობის შეფასება.
2.

რა

შესაძლებლობები

არსებობს ● განისაზღვრა სერვისის მიწოდების პროცესის

ხარისხის ფასთან თანაფარდობის

სამიზნე

გასაუმჯობესებლად

მართვის;

და

გასამომუშავებლად?
●

●

მონაცემები(მაგ.,
მომსახურების

განვითარება,

მოთხოვნის

დაგეგმარება

მომსახურების

ხარისხი,

შეიძლებოდა მეტის ან ნაკლების

საინვესტიციო

გაკეთება?

დასაბუთება და სარგებლის მართვა).

შეეძლო

კერძო

უკეთესი

ხარისხის

გადაწყვეტილებები/პროექტის

პარტნიორს ● განხორციელებულია
სერვისის

დროს

და

დარგებში

სერვისის

მიწოდების

მიღწეული

სიახლეების
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მიწოდება იმავე ფასად?
●

შეიძლებოდა
პატრონობის

ანალიზი.
მოვლვა- ● გაანალიზებულია სამომავლო სცენარები და

ხარჯების

შემცირება?
●

არის

ინოვაციების

ხარისხის

ფასთან

თანაფარდობის

პოტენციური სარგებელი.
გზით ● სახეზეა კომერციული მექანიზმები, რომელიც

გაუმჯობესების შესაძლებლობა?

კერძო პარტნიორს მისცემს ხარისხის ფასთან
თანაფარდობის, ინოვაციისა და შესრულების
გაუმჯობესების მოტივაციას.

3.

რა ნაბიჯებს გეგმავს საჯარო

● პრობლემების

გადასაჭრელად

პარტნიორი ხარისხის ფასთან

იდენტიფიცირებულია

თანაფარდობის და შესრულების

ქმედებები.

გასაუმჯობესებლად?

● შემუშავებულია

გამოსასწორებელი
ხარისხის

თანაფარდობის

ფასთან

და

შესრულების

გაუმჯობესების გეგმები.
● პროექტისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის

საკითხებში

პრობლემების

გამოვლენის

შემთხვევაში არსებობს პროექტიდან გასვლის
სტრატეგია.
4.

რა არის რისკის მართვის
გაუმჯობესების გეგმა?

● ახლდება რისკების რეესტრი და რისკების
ანგარიშგებისა

და

მართვის

სისტემები

შეესაბამება საუკეთესო პრაქტიკას.
● ხდება

ბიზნესის

მდგრადობის

შენარჩუნების/სენსიტიურობის

გეგმების

განახლება.
5.

რა გეგმები აქვს საჯარო პარტნიორს
სამომავლოდ სერვისის მიწოდების
გაუმჯობესებისთვის?

● ჩამოყალიბებულია

სერვისის

განგრძობადი

საჭიროება.
● შეფასებულია

საჭიროებების

ასახვის

ვარიანტები.
● შეფასებულია

მიმდინარე

ხელშეკრულების

ფაქტორები, რომელსაც შეიძლება ზეგავლენა
ჰქონდეს პროექტის დასრულების შემდგომ.
● სახეზეა საჯარო პარტნიორის სტრატეგიული
დაგეგმარების

პროცესისა

და

მიზნების

ინტეგრაცია.
● ხელშეკრულებით
მოთხოვნები,

რომელიც

გათვალისწინებული
დაკავშირებულია

პროექტის დასრულების შემდგომ გადასაცემი

PPP მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ეტაპი V: პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება
აქტივის მდგომარეობასთან, სრულდება და
სერვისის მიმწოდებლის მოვლვა-პატრონობის
გეგმები შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან.
● შემუშავებულია გადაბარების პროცედურების
დეტალები.
6.

რა გეგმები აქვს საჯარო პარტნიორს

● არსებობს ძირითადი რგოლებისთვის შორს-

ხელშეკრულების მართვის

გამიზნული

გაგრძელების

წარმატების გეგმები.

უზრუნველყოფისთვის?

პერსონალის

გეგმები

● ხელშეკრულების

და

აღსრულების

სახელმძღვანელო

შექმნილი

და

შენარჩუნებულია.
● ხდება

არაფორმალური

სახელშეკრულებო

შეთანხმებების

რეგულარული

დოკუმენტირება.
● გადაბარების პროცედურები განსაზღვრულია
და

ძირითადი

ინფორმაცია

მკაფიოდ

და

გასაგებად დოკუმენტირებულია.
7.

აქვს თუ არა საჯარო პარტნიორს ● სახეზეა პროექტის საჯარო განხილვა.
მკაფიოდ

განსაზღვრული, ● სახეზეა საწყისი ინფორმაციის შენახვის და

განხორციელებული და ეფექტიანი
პროცესი

გაუმჯობესებების ● სახეზეა

უზრუნველყოფისთვის
პროექტიდან

მართვის მექანიზმები.
მიღებული

გამოცდილების

შიდა

შეფასება.
მიღებულ ● სახეზეა ორგანიზაციის შიგნით და გარეთ

გამოცდილებზე დაყრდნობით?

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობისათვის

მექანიზმების და პოლიტიკის არსებობა.
● ხდება

ცოდნის

გაზიარების

ფორუმებში

მონაწილეობა.
● ახალი

პროექტების

განხორციელებისათვის

ჯგუფებისთვის ხელმისაწვდომია სათანადო
მხარდაჭერა და გამოცდილება.
● მოყვანილია მიღებული გამოცდილების და
მისი გამოყენების მაგალითები.

