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მოიცავს სამ ძირითად ეტაპს: წინამოსამზადებელი ეტაპი, შესყიდვის მიმდინარეობა 

ელექტრონულ სისტემაში და შესყიდვის პროცესის  დასრულებას მხარეთა მიერ 

ხელშეკრულების გაფორმებით. წინამდებარე ნაშრომით განვიხილავთ 
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პრობლემებს, რომელსაც შესაძლებელია წააწყდეს შემსყიდველი თუ მომწოდებელი 
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Abstract 

 

The state procurement process consists of chain cycle with three main stages: preparatory 

stage, procurement process in the electronic system, and completion of the procurement 

process executed by contractarranged between parties.  The following study observes and 

reviews the role ofproportionalityprinciple in relation to the abovementioned stages. 

This paper aims to examine the necessity and purpose of the proportionality principleinstate 

procurement process. Furthermore, focuses on the principle of proportionality within the 

frameworks of both national and European law and system reforms under the obligations 

undertaken by international agreements. 

Apart from that, based on the example of electronic tender -starting from the planning of state 

procurement towards its completion, each step and basic procedurewill be reviewed. Also 

focus will fall on and existing problems which may be encountered by the procurer or supplier 

disregarding the principle of proportionality. 

Finally, will be discussed  one of the important institutions of the procurement system – The 

Dispute Resolution Board and its role in establishing equal and proportionate practices in the 

state procurement system. 
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