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Abstract 

Public procurement is a system through which the government of any country 

procures various types of products as well as goods and services. Whether it's a simple 

example of purchasing stationery pen or construction of a highway. Therefore, the role of 

procurement is a necessary and obligatory component for the work of the public sector, that 

affect not only the activities of government institutions, but furthermore the economic and 

business conjuncture of the country.  

Due to the fact, that in the public procurement implies the expenditure of the public 

(society) budget, the starting point of any state procurement is definitely to rationalize and to 

manage those resource. 

Therefore, it becomes necessary to follow in the footsteps of understanding 

administrative reforms of Georgia, to examine the efficiency of those projects that are 

considered successful, including the procurement system of Georgia. 

The Master’s Thesis, will be represented as a research, where will discuss the general 

situation of the State procurement system. Particular attention will be paid to the public 

procurement, principally those related to electronic tenders. For describing the system will 

be used the official statistical data published by the agency, after the examination, some 

problems will be revealed, such as low level of competition, the high rate of direct 

acquisitions, terminated tenders throughout the year, or tenders with negative result which 

has big share in total number, increased number of tenders announced in the last month of 

the year at al.  

 Besides the problematic issues mentioned above, the main part of the work is 

dedicated to the unfulfilled electronic tenders of the state, the ways of searching the causes 

for overcoming those issues and solving the problems. For a basic study of this problem, 

within the research, 347 non-compliant tender documentation of the past year has been 

selected. As a result of the processing and analyzing the received data, was established: 

decreasing the initial tender price may be considered as a risk group, if it is higher than 15%, 

for the reason that the tender will not be implemented due to the lack of financial resources. 
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Moreover, the level of professional / business ethics of entrepreneurs (entrepreneurs and 

companies) in the private sector is still low, therefore, inability to provide the contractual 

obligations imposed on them could be a challenge. 

 The Master’s Thesis also provides information and assessments of the main features 

and characteristics of procurement systems in European countries (Poland, Estonia, Slovakia) 

in terms of parallel to the Georgian procurement system. 
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