
5. დამხმარე პროცესები 

№5.3.3 მატერიალური რესურსების შესყიდვები და მომსახურება  

დონეები 
 

ინდიკატორიები  შკალა 

1 შესყიდვები ხორციელდება არაცენტრალიზებულად. შესასყიდი მ. რ.-ის შერჩევის 

კრიტერიუმებია ფასი და მოწოდების ვადები. მომწოდებლების რეესტრი არ 

არსებობს. მატერიალური რესურსების შერჩევისას მ.რ.-ის ხარისხი და 

მომწოდებელთან თანამშრომლობის გამოცდილება მხედველობაში არ მიიღება. 

არარსებობს  შესყიდვის მიმდინარე (მოკლევადიანი) და გრძელვადიანი გეგმა. არ 

ხორციელდება დაგეგმილი და განხორციელებული შესყიდვების შედარებითი 

ანალიზი და შესაბამისად რესურსების კონტროლი. არ მიმდინარეობს შესასყიდი 

მ.რ-ის მიზნობრიობისა და საჭიროების ანალიზი.  არ ხდება შესყიდული 

მატერიალური რესურსების დასაწყობება. არ იქმნება მატერიალური რესურსების 

მარაგი. 
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2 შესყიდვები ხორციელდება არაცენტრალიზებულად. შესყიდვები ხორციელდება 

წინასწარ შედგენილი მოკლევადიანი გეგმის შესაბამისად.  შესასყიდი მ.რ.-ის 

შერჩევის კრიტერიუმებია ფასი, მოწოდების ვადები, მ.რ-ის ხარისხის შესატყვისობა 

მოთხოვნილთან და მომწოდებელთან არსებული თანამშრომლობის წარსული 

გამოცდილება. მომწოდებლების რეესტრი არარსებობს. არარსებობს  შესყიდვის 

გრძელვადიანი გეგმა. არ ხორციელდება დაგეგმილი და განხორციელებული 

შესყიდვების შედარებითი ანალიზი და შესაბამისად რესურსების კონტროლი. არ 

მიმდინარეობს შესასყიდი მ.რ-ის მიზნობრიობისა და საჭიროების ანალიზი.  არ 

ხდება შესყიდული მატერიალური რესურსების დასაწყობება. არ იქმნება 

მატერიალური რესურსების მარაგი. 
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3 შესყიდვების  განხორციელების ცენტრალიზებული სისტემა შემუშავების 

პროცესშია. ასევე შემუშავებისა და დანერგვის პროცესშია შესყიდვების 

განხორციელების პროცედურები და დოკუმენტირების სისტემა. შექმნილია 

შესყიდვების განმახორციელებელი და პასუხისმგებელი სამსახური. შესყიდვების 

გარკვეული ნაწილი ხორციელდება ტენდერის საშუალებით. შესყიდვები 

ხორციელდება წინასწარ შედგენილი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმის 

შესაბამისად.  შესასყიდი მ.რ.-ის შერჩევის კრიტერიუმებია ფასი, მოწოდების 

ვადები, მ.რ-ის ხარისხის შესატყვისობა მოთხოვნილთან და მომწოდებელთან 

არსებული თანამშრომლობის წარსული გამოცდილება. შექმნილია მომწოდებლების 

რეესტრი. არ ხორციელდება დაგეგმილი და განხორციელებული შესყიდვების 

შედარებითი ანალიზი და შესაბამისად რესურსების კონტროლი. არ მიმდინარეობს 

შესასყიდი მ.რ-ის მიზნობრიობისა და საჭიროების ანალიზი.  არ ხდება შესყიდული 

მატერიალური რესურსების დასაწყობება. არ იქმნება მატერიალური რესურსების 

მარაგი. 
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4  შემუშავებულია და მოქმედებს შესყიდვების განხორციელების ცენტრალიზებული 

სისტემა. ასევე შემუშავებულია და მოქმედებს შესყიდვების განხორციელების 
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პროცედურები და დოკუმენტირების სისტემა. შექმნილია შესყიდვების 

განმახორციელებელი და პასუხისმგებელი სამსახური. შესყიდვების ძირითადი 

ნაწილი ხორციელდება ტენდერის საშუალებით. შესყიდვები ხორციელდება 

წინასწარ შედგენილი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმის შესაბამისად.  

შესასყიდი მ.რ.-ის შერჩევის კრიტერიუმებია ფასი, მოწოდების ვადები, მ.რ-ის 

ხარისხის შესატყვისობა მოთხოვნილთან და მომწოდებელთან არსებული 

თანამშრომლობის წარსული გამოცდილება. შექმნილია მომწოდებლების რეესტრი. 

მიმდინარეობს დაგეგმილი და განხორციელებული შესყიდვების შედარებითი 

ანალიზი და შესაბამისად რესურსების კონტროლი.  მიმდინარეობს შესასყიდი მ.რ-

ის მიზნობრიობისა და საჭიროების ანალიზი.  ხორციელდება შესყიდული 

მატერიალური რესურსების დასაწყობება და შექმნილია მატერიალური რესურსების 

მარაგი რაც მოთხოვნის დაკმაყოფილების დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს. 
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5 შემუშავებულია და მოქმედებს შესყიდვების განხორციელების ცენტრალიზებული 

სისტემა. ასევე შემუშავებულია და მოქმედებს შესყიდვების განხორციელების 

პროცედურები და დოკუმენტირების სისტემა. შექმნილია შესყიდვების 

განმახორციელებელი და პასუხისმგებელი სამსახური. შესყიდვების ძირითადი 

ნაწილი ხორციელდება ტენდერის საშუალებით. შესყიდვები ხორციელდება 

წინასწარ შედგენილი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმის შესაბამისად.  

შესასყიდი მ.რ.-ის შერჩევის კრიტერიუმებია ფასი, მოწოდების ვადები, მ.რ-ის 

ხარისხის შესატყვისობა მოთხოვნილთან და მომწოდებელთან არსებული 

თანამშრომლობის წარსული გამოცდილება. შექმნილია მომწოდებლების რეესტრი. 

მიმდინარეობს დაგეგმილი და განხორციელებული შესყიდვების შედარებითი 

ანალიზი და შესაბამისად რესურსების კონტროლი.  მიმდინარეობს შესასყიდი მ.რ-

ის მიზნობრიობისა და საჭიროების ანალიზი.  ხორციელდება შესყიდული 

მატერიალური რესურსების დასაწყობება და შექმნილია მატერიალური რესურსების 

მარაგი რაც მოთხოვნის დაკმაყოფილების დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს. 

მუდმივად მიმდინარეობს შესყიდვების შესახებ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა 

წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებთან და მათი გამოცდილებისა საინფორმაციო 

ბაზით სარგებლობა. 
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