
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 

2018 թվականի փետրվարի6-ի N 1/2 որոշմամբ  
 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1 
 

 
    Պատվիրատուն` <<Վանաձորի  Թևոսյանի անվան Պոլիտեխնիկական Քոլեջ>>ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. 
ՎանաձորԵրևանյան խճ. 92 հասցեում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով 
սահմանված` մեկ անձից գնումների կատարման նպատակով հայտարարում է ընթացակարգ (այսուհետ` 
ընթացակարգ): 
 Ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել 
ապրանքների   մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։  
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա 
ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի 
սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք: 

Ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին 
ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք 
փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով: 

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր 
ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին 
նախապատվություն տալու սկզբունքով։  

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև 
սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 4-րդ օրը ժամը 10։00-ը։ Ընդ որում, թղթային 
ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն 
ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող 
առաջին աշխատանքային օրը։ 

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում 
է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա 
ընթացքում։  

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։  
Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնելք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 92 հասցեով, 

փաստաթղթային ձևովմինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 4-րդ օրվա 

/10.02.2018թ․ / ժամը10։00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ 

ռուսերեն:  
Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ.92 հասցեում, 2018 թվականի 

փետրվարի10-ին ժամը  10։00-ին։    
Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել Գնումների բողոքարկման 

խորհուրդ` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն 
ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 
(երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 
նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:  

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք 
դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար `ԱշոտՉոբանյան։ 
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Պատվիրատու`   <<Վանաձորի Թևոսյանի անվան Պոլիտեխնիկական Քոլեջ>> ՊՈԱԿ 
    
 

 
 
 
 
 

Հաստատվածէ 

ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով 

ընթացակարգիգնահատող հանձնաժողովի 
 2018թ.  փետրվարի06ի N 1/2որոշմամբ 

 



 

 

 

 

«Վանաձորի Թևոսյանի անվան Պոլիտեխնիկական Քոլեջ»ՊՈԱԿ 

  

 

 

 

 

 

 

ՀՐԱՎԵՐ 

 

<<Վանաձորի Թևոսյանի անվան Պոլիտեխնիկական Քոլեջ>> 

ՊՈԱԿ-ԻԿԱՐԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐ` 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆևՇԻՆԱՐԱԿԱՆԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆՆՊԱՏԱԿՈՎՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ 

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարգելիմասնակիցնախքանհայտկազմելըևներկայացնելըխնդրումենքմանրամասնորենուսու
մնասիրելսույնհրավերը, քանիորհրավերինչհամապատասխանողհայտերըենթակաենմերժման:  

 
 

 
 
 
 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ 
 

<<Վանաձորի Թևոսյանի անվան Պոլիտեխնիկական Քոլեջ>>ՊՈԱԿ-իԿԱՐԻՔՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆևՇԻՆԱՐԱԿԱՆԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄԵԿ 
ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ 

 
ՄԱՍ  I. 



 
1.  Գնմանառարկայիբնութագիրը  
2. Մասնակցիմասնակցությանիրավունքիպահանջները, 

որակավորմանչափանիշներըևդրանցգնահատմանկարգը  
3. Հրավերիպարզաբանումըևհրավերումփոփոխությունկատարելուկարգը  
4. Հայտըներկայացնելուկարգը 
5. Հայտիգնայինառաջարկը  
6. Հայտիգործողությանժամկետը, 

հայտերումփոփոխությունկատարելուևդրանքհետվերցնելուկարգը  
7. Հայտերիբացումը, գնահատումըևարդյունքներիամփոփումը 
8. Պայմանագրիկնքումը 
9. Ընթացակարգըչկայացածհայտարարելը  
10 Գնմանգործընթացիհետկապվածգործողություններըև (կամ) 

ընդունվածորոշումներըբողոքարկելումասնակցիիրավունքըևկարգը  
  
  

 
 

ՄԱՍ  II.  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒՀՐԱՀԱՆԳ 
 

1. Ընդհանուրդրույթներ  
2. Ընթացակարգիհայտը  
3. Հայտըպատրաստելուկարգը 
4. Հավելվածներ 1-7  
 
 
 
 
 

  



 

ՍույնհրավերըտրամադրվումէիլրումնՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրովանցկացվող մեկ 

անձից գնման ընթացակարգի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։ 
ՍույնհրավերըկազմվելէգնումներիմասինՀՀօրենսդրության, այդթվում` «Գնումներիմասին» ՀՀօրենքի 

(այսուհետ` Օրենք), ՀՀկառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Նորոշմամբհաստատված 
«Գնումներիգործընթացիկազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), 

այլիրավականակտերիպահանջներինհամապատասխանևնպատակունի«Վանաձորի Թևոսյանի անվան 
Պոլիտեխնիկական Քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի(այսուհետ` պատվիրատու) 

կողմիցհայտարարվածընթացակարգինմասնակցելումտադրությունունեցողանձանց (այսուհետ`  մասնակից) 
տեղեկացնելուընթացակարգիպայմանների` գնմանառարկայի, ընթացակարգիանցկացման, ընտրված 
մասնակցինորոշելուևնրահետպայմանագիրկնքելումասին, 
ինչպեսնաևօժանդակելուընթացակարգիհայտըպատրաստելիս։ 

Հայտերկարողեններկայացնելբոլորանձիք, անկախնրանց` օտարերկրյաֆիզիկականանձ, 
կազմակերպություն, քաղաքացիությունչունեցողանձլինելուհանգամանքից։ 

ՍույնընթացակարգիհետկապվածհարաբերություններինկատմամբկիրառվումէՀայաստանիՀանրապե
տությանիրավունքը։ 
ՍույնընթացակարգիհետկապվածվեճերըենթակաենքննությանՀայաստանիՀանրապետությանդատարաններ
ում։  

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`  
arshaktumanyan@mail.ru 



ՄԱՍ  I 
 

1. ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

1.1 Գնմանառարկաէհանդիսանում «<<Վանաձորի Թևոսյանի անվան Պոլիտեխնիկական Քոլեջ»ՊՈԱԿ-

իկարիքներիհամար` «տնտեսականևշինարական ապրանքների»ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), 

որոնք խմբավորված են 22 չափաբաժիններում՝ 

Չափաբաժինների 

համարները 
Չափաբաժնի անվանումը 

1 Ծեփամածիկ  

2 Գիպսոնիտ 

3 Ցեմենտ 

4 Ձեռնոցներ ռետինե 

5 Զուգարանի թուղթ 

6 Ախտահանիչ հեղուկ 

7 Օդի թարմացուցիչ 

8 Ապակի մաքրող շոր 

9 Մաքրող փոշի 

10 Անձեռոցիկ 

11 ավել 

12 Զուգարանի խոզանակ 

13 դույլեր 

14 Ապակի մաքրելու հեղուկ 

15 աղբարկղ 

16 Ծաղկաման 

17 Օճառ ձեռքի 

18 Հատակ մաքրող ձող 

19 Մաքրող լաթ 

20 Սպունգ 

21 Խողովակ մաքրող նյութեր 

22 Բենզին 

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ 
գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի 
անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 5 հավելվածում։ 

 
 

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԻՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  
ԵՎԴՐԱՆՑԳՆԱՀԱՏՄԱՆԿԱՐԳԸ 

 
2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելուիրավունքչունենանձինք. 

1) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբդատականկարգովճանաչվելենսնանկ.  
2) 

որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբհարկայինմարմնիկողմիցվերահսկվողեկամուտներիգծովունենիրե
նցներկայացրածգնայինառաջարկիմինչևմեկտոկոսը, բայցոչավելի, 
քանհիսունհազարՀայաստանիՀանրապետությանդրամըգերազանցողժամկետանցպարտավորություններ. 

3) 
որոնքկամորոնցգործադիրմարմնիներկայացուցիչըհայտըներկայացնելուօրվաննախորդողերեքտարիներիընթ
ացքումդատապարտվածէեղելահաբեկչությանֆինանսավորման, 
երեխայիշահագործմանկամմարդկայինթրաֆիքինգներառողհանցագործության, 
հանցավորհամագործակցությունստեղծելուկամդրանմասնակցելու, կաշառքստանալու, 
կաշառքտալուկամկաշառքիմիջնորդությանևօրենքովնախատեսվածտնտեսականգործունեությանդեմուղղվա
ծհանցագործություններիհամար,բացառությամբայնդեպքերի, 
երբդատվածությունըօրենքովսահմանվածկարգովհանվածկամմարվածէ.   

4)որոնցվերաբերյալհայտըներկայացվելուօրվաննախորդողմեկտարվաընթացքումառկաէօրենքովսահ
մանվածկարգովկայացվածանբողոքարկելիվարչականակտ` 
գնումներիոլորտումհակամրցակցայինհամաձայնությանկամգերիշխողդիրքիչարաշահմանհամար. 

5) 
որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբներառվածենԵվրասիականտնտեսականմիությաննանդամակցող
երկրներիգնումներիմասինօրենսդրությանհամաձայնհրապարակվածգնումներիգործընթացինմասնակցելուիր
ավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակում.  

   6) 
որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբներառվածենգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչուն
եցողմասնակիցներիցուցակում: 



2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր 
կողմից հաստատված` սույնհրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետովնախատեսվածգրավորհայտարարություն: 
Բացիսույնկետովնախատեսվածհայտարարությունիցմասնակցությանիրավունքիգնահատմանհամարմասնա
կցից, 
այդթվումընտրվածմասնակցիցայլփաստաթղթերկամհիմնավորումներչենկարողպահանջվել:Մասնակցիհայտ
արարությանիսկությունըգնահատողհանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) 
գնահատումէսույնհրավերովսահմանվածպայմաններով: 

2.3 Արգելվումէսույնկետովսահմանվածփոխկապակցվածանձանցև (կամ) միևնույնանձի (անձանց) 
կողմիցհիմնադրվածկամավելիքանհիսունտոկոսմիևնույնանձի (անձանց) պատկանողբաժնեմաս 
(փայաբաժին) ունեցողկազմակերպություններիմիաժամանակյամասնակցությունըսույնընթացակարգին, 
բացառությամբպետությանկամհամայնքներիկողմիցհիմնադրվածկազմակերպություններիև (կամ) 
համատեղգործունեությանկարգով(կոնսորցիումով) գնումներիգործընթացինմասնակցությանդեպքերի: 

Կարգի 119-րդկետիիմաստով` 
1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, 

կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել 
են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,  

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են 
համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա 
ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝ 

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից. 
բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի 

որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ. 
գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի 

անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ 
մարմնի նախագահ, անդամ. 

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական 
ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների 
կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի. 

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`  
 ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր 
մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան 
հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները. 

 բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ 
օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը 
(բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը 
ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` 
առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, 
հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս 
տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով 
վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն. 

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ 
անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի 
որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ. 

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից. 
 Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, 

տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները: 
2.4 

Մասնակիցըպետքէունենակնքվելիքպայմանագրովնախատեսվածպարտավորություններիկատարմանհամար
պահանջվող` 

1) մասնագիտականփորձառություն, 
2.5 Մասնակցին ներկայացվող` 
1) <<Մասնագիտականփորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և 

գնահատվումէհետևյալկարգով` 
ա. մասնակիցըհայտովներկայացնումէ իր կողմից հաստատված հայտարարություն` համանման 

(նմանատիպ) պայմանագրի կատարման փորձառություն ունենալու մասին: 
Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում սննդամթերքի մատակարարված լինելը։   
բ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս 

ապահովումէսույն ենթակետով նախատեսվածպահանջը. 
2.6 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրըկարող է 

իրականացվելգործակալությանպայմանագիրկնքելումիջոցով։Գործակալությանպայմանագրիկողմչիկարողհա
նդիսանալսույնընթացակարգինմասնակցելունպատակովհայտներկայացրածմասնակիցը:  

 2.7 Մասնակիցներըկարողենսույնընթացակարգինմասնակցելհամատեղգործունեությանկարգով 
(կոնսորցիումով)։Նմանդեպքում` 

1) հայտիգնահատմանժամանակհաշվիէառնվում, 
որհամատեղգործունեությանպայմանագրիյուրաքանչյուրանդամիորակավորումըպետքէհամապատասխանի
այդպայմանագրովտվյալանդամիստանձնած` սույնհրավերովսահմանվածորակավորմանպահանջներին. 



2) 
համատեղգործունեությանպայմանագրիկողմերիցորևէմեկըչիկարողնույնընթացակարգիններկայացնելառան
ձինհայտ: Սույնպարբերությանպահանջիչպահպանմանդեպքում` 
հայտերիբացմաննիստումմերժվումենինչպեսհամատեղգործունեությանկարգով, 
այնպեսէլառանձիններկայացվածհայտերը. 

3) Մասնակիցներըկրումենհամատեղևհամապարտպատասխանատվություն:Ընդ 
որում,կոնսորցիումիանդամիկոնսորցիումիցդուրսգալուդեպքումկոնսորցիումիհետպատվիրատուիկնքածպայ
մանագիրըմիակողմանիորենլուծվումէևկոնսորցիումիանդամներինկատմամբկիրառվումենպայմանագրովնա
խատեսվածպատասխանատվությանմիջոցները: 

 
 

3.  ՀՐԱՎԵՐԻՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸԵՎՀՐԱՎԵՐՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒԿԱՐԳԸ 
 

3.1 
Մասնակիցնիրավունքունիհայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազնմեկօրացուցայինօրառ
աջհանձնաժողովիցպահանջելուհրավերիպարզաբանում։Ընդորումպարզաբանումըկարողէպահանջվելմինչև
սույնկետումնշվածօրվաժամը 17:00-ն (ընթացակարգիանցկացմանվայրիժամանակով): 
Հանձնաժողովըհարցումըկատարածմասնակցինպարզաբանումըտրամադրումէհարցումըստանալուօրվանհա
ջորդողօրացուցայինօրվաընթացքում, բայցոչուշ, 
քանընթացակարգիհայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազն 3 ժամառաջ։ 

Սույնկետումնշվածհարցումըմասնակիցըներկայացնումէհանձնաժողովիքարտուղարիէլեկտրոնայինփո
ստինուղարկելումիջոցով:  

Հարցմանմասինպարզաբանումնուղարկվումէհանձնաժողովիքարտուղարի` 
սույնհրավերովնախատեսվածէլեկտրոնայինփոստիցմասնակցի` 
հարցումըստացվածէլեկտրոնայինփոստինուղարկելումիջոցով: 

3.2 
Հարցմանևպարզաբանումներիբովանդակությանմասինհայտարարությունըպարզաբանումըտրամադրելուօրը
հրապարակվումէ www.procurement.am հասցեովգործողտեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) 
«Գնումներիհայտարարություններ» բաժնի 
«Հրավերներիպարզաբանումներիվերաբերյալհայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` 
առանցնշելուհարցումըկատարածմասնակցիտվյալները։ 

3.3 Պարզաբանումչիտրամադրվում, 
եթեհարցումըկատարվելէսույնբաժնովսահմանվածժամկետիխախտմամբ, ինչպեսնաև, 
եթեհարցումըդուրսէսույնհրավերիբովանդակությանշրջանակից։Ընդորում, 
մասնակիցըգրավործանուցվումէպարզաբանումչտրամադրելուհիմքերիմասին` 
հարցումըստանալուօրվանհաջորդողմեկօրացուցայինօրվաընթացքում: 

3.4 
Հայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազնմեկօրացուցայինօրառաջհրավերումկարողենկա
տարվելփոփոխություններ։Փոփոխությունկատարելուօրըփոփոխությունկատարելումասինհայտարարություն
էհրապարակվումտեղեկագրում։ 

3.5 
Հրավերումփոփոխություններկատարվելուդեպքումհայտերըներկայացնելուվերջնաժամկետըհաշվվումէայդփ
ոփոխություններիմասինտեղեկագրումհայտարարությանհրապարակմանօրվանից։ 

 
 

4.  ՀԱՅՏԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒԿԱՐԳԸ 
 

4.1 
Սույնընթացակարգինմասնակցելուհամարմասնակիցըհանձնաժողովիններկայացնումէհայտ։Հայտըսույնհրավ
երիհիմանվրամասնակցիկողմիցներկայացվողառաջարկնէ: 

Մասնակիցըկարողէհայտներկայացնելինչպեսյուրաքանչյուրչափաբաժնի, 
այնպեսէլմիքանիկամբոլորչափաբաժիններիհամար։ 

Հայտըներկայացվումէմինչևդրահամարսույնհրավերովսահմանվածժամկետիավարտը։ 
Հայտիպատրաստմանկարգընկարագրվածէսույնհրավերի 2-րդմասում` 

ընթացակարգիհայտերըպատրաստելուհրահանգում։ 
4.2  Ընթացակարգիհայտերնանհրաժեշտէներկայացնելհանձնաժողովինոչուշ, 

քանսույնընթացակարգիհայտարարությունըևհրավերըտեղեկագրումհրապարակվելուօրվանիցհաշված 
«4»րդօրվաժամը10։00-ն, Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 92հասցեով։ 

Ընթացակարգիհայտերըստանումևհայտերիգրանցամատյանումգրանցումէհանձնաժողովիքարտուղար
Աշոտ Չոբանյանը։Հայտերըքարտուղարիկողմիցգրանցվումենգրանցամատյանում` 
ըստդրանցստացմանհերթականության` գրանցամատյանումնշելովգրանցմանհամարը, օրըևժամը: 
Մասնակցիպահանջովդրամասինտրվումէտեղեկանք։Հայտերըներկայացնելուվերջնաժամկետըլրանալուցհետ
ոներկայացվածհայտերըգրանցամատյանումչենգրանցվումևդրանք` 
ստանալուօրվանհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումքարտուղարիկողմիցվերադարձվումեն: 

4.3 Մասնակիցըհայտովներկայացնումէ` 
1)գնմանընթացակարգինմասնակցելուգրավորդիմում` 

նշելովհարկվճարողիհաշվառմանհամարըևէլեկտրոնայինփոստիհասցեն,  



2)իրկողմիցհաստատվածհայտարարություն՝սույնհրավերովսահմանվածմասնակ-
ցությանիրավունքիպահանջներինիրհամապատասխանությանմասին, 

3) 
իրկողմիցհաստատվածհայտարարություն՝սույնհրավերովսահմանվածորակավորմանչափանիշներինիրհամա
պատասխանությանմասին, 

4)իրկողմիցհաստատվածգնայինառաջարկ, 
5)սույն հրավերովնախատեսվածլիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը1: 

6)իրկողմիցառաջարկվողապրանքիապրանքայիննշանը, արտադրողիանվանումը, ծագմաներկիրը, 
ապրանքիտեխնիկականբնութագրերը (այսուհետ` ապրանքիամբողջականնկարագիր). 

7)իրկողմիցհաստատվածհայտարարություն` 
սույնընթացակարգիշրջանակումգերիշխողդիրքիչարաշահմանևհակամրցակցայինհամաձայնությանբացակա
յությանմասին. 

8)իրկողմիցհաստատվածհայտարարություն` 
սույնընթացակարգիշրջանակումիրենփոխկապակցվածանձանցև (կամ) 
իրկողմիցհիմնադրվածկամավելիքանհիսունտոկոսիրենպատկանողբաժնեմաս(փայաբաժին) 
ունեցողկազմակերպություններիմիաժամանակյամասնակցությանբացակայությանմասին. 

9)այնֆիզիկականանձի (անձանց) տվյալները, 
ովուղղակիկամանուղղակիունիմասնակցիկանոնադրականկապիտալումքվեարկողբաժնետոմսերի 
(բաժնեմասերի, փայերի) ավելքանտաստոկոսը, ներառյալըստներկայացնողիբաժնետոմսերը, կամայնանձի 
(անձանց) տվյալները, ովիրավունքունինշանակելուկամազատելումասնակցիգործադիրմարմնիանդամներին, 
կամստանումէմասնակցիկողմիցիրականացվողձեռնարկատիրականկամայլգործունեությանարդյունքումստա
ցվածշահույթիտասնհինգտոկոսիցավելին: 
Սույնենթակետումմեջնշվածանձանցբացակայությանդեպքումներկայացվումէգործադիրմարմնիղեկավարիև
անդամներիտվյալները: Ընդորումեթեմասնակիցըհայտարարվումէընտրվածմասնակից, 
ապասույնպարբերությամբնախատեսվածտեղեկատվությունըպայմանագիրկնքելուորոշմանմասինհայտարար
ությանհետմիաժամանակհրապարակվումէնաևտեղեկագրում. 

10)գործակալությանպայմանագրիպատճենըևդրակողմհանդիսացողանձիտվյալները,  
եթեկնքվելիքպայմանագիրնիրականացվելուէգործակալությանմիջոցով: 

11)համատեղգործունեությանպայմանագրիպատճենը, 
եթեմասնակիցներըսույնընթացակարգինմասնակցումենհամատեղգործունեությանկարգով (կոնսորցիումով): 

 
5.   ՀԱՅՏԻԳՆԱՅԻՆԱՌԱՋԱՐԿԸ 

 
5.1 Առաջարկվողգինըապրանքիարժեքիցբացիներառումէփոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, 

հարկերի, այլվճարումներիգծովծախսերըևչիկարողպակասլինելդրանցինքնարժեքից: 
Առաջարկվողգնիհաշվարկըպետքէներկայացվիհայտով: 

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք 
(ինքնարժեքիևկանխատեսվողշահույթիհանրագումարը)և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական 
բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ 
մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, 
ապաներկայացվողգնայինառաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով 
վճարվելիք գումարի չափը:Ընդ որում մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն 
իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: 

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ 
պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող 
պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ 
կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել: 

 
6. ՀԱՅՏԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ԵՎԴՐԱՆՔՀԵՏՎԵՐՑՆԵԼՈՒԿԱՐԳԸ 
 
6.1ԸնթացակարգիհայտըվավերէմինչևՕրենքինհամապատասխանպայմանագրիկնքումը, 

մասնակցիկողմիցհայտիհետվերցնելը, հայտիմերժումըկամ սույն ընթացակարգըչկայացածհայտարարվելը։ 
6.2  Մասնակիցը, մինչևսույնհրավերի 1-ին մասի 4.2 կետումնշված` 

հայտերիներկայացմանվերջնաժամկետը, կարողէփոփոխելկամհետվերցնելիրհայտը։ 
 
 

 
 

7.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ   
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ  

 

                                                 
1եթե սույն հրավերովնման պահանջ նախատեսված է 



7.1 Հայտերի բացումըկկատարվիհանձնաժողովիբացմաննիստում` 

սույնընթացակարգիհայտարարությունըևհրավերըտեղեկագրումհրապարակվելու օրվանիցհաշված«---»-

րդօրվաժամը«Բացմանժամը»-ին, «Բացմաննիստիտեղը»հասցեում։ 

Հայտերիբացմաննիստում` 
1) հանձնաժողովինախագահը (նիստընախագահողը) նիստըհայտարարումէբացվածևհրապարակում է 

գնման հայտով 
սահմանված`սույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիքապրանքներիգինը՝մեկթվովարտահայտված: 
Հանձնաժողովիքարտուղարըտեղեկատվությունէհաղորդումգրանցամատյանումկատարվածգրառումներիմա
սինևհանձնաժողովինախագահինէփոխանցումհայտերիգրանցամատյանը, 
դրաանբաժանելիմասըհանդիսացողմյուսփաստաթղթերըևգրանցվածհայտերը. 

2) սույնկետի 1-ինենթակետումնշվածփաստաթղթերընախագահին (նիստը նախագահողին) 
փոխանցվելուցհետոհանձնաժողովըգնահատումէ` 

ա. 
հայտերպարունակողծրարներըկազմելուևներկայացնելուհամապատասխանությունըսահմանվածկարգինևբա
ցումհամապատասխանողգնահատվածհայտերը, 

բ. բացվածյուրաքանչյուրծրարումպահանջվող (նախատեսված) 
փաստաթղթերիառկայությունըևդրանցկազմմանհամապատասխանությունըհրավերովսահմանվածվավերապ
այմաններին. 

3) 
հանձնաժողովինախագահըհայտարարումէհայտերներկայացրածմասնակիցներիգնայինառաջարկները՝մեկթ
վովարտահայտված,հիմքընդունելովտառերովգրվածը: 

7.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում սույն 
հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը 
գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում 
է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկը և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք 
ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան: 

7.3 Առաջինտեղըզբաղեցրածմասնակիցըորոշվումէ` 
բավարարգնահատվածհայտերներկայացրածմասնակիցներիթվից` 
նվազագույնգնայինառաջարկներկայացրածմասնակցիննախապատվությունտալուսկզբունքով։Ընդորում, 
հանձնաժողովիկողմիցառաջինևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրածմասնակիցներինորոշելիսգնայինառաջարկն
երի գնահատումը և համեմատումնիրականացվումէառանցսույնհրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ 
կետումնշվածհարկիգումարիհաշվարկման: 

7.4 Եթեհայտումանհամապատասխանությունէտեղգտելտառերովևթվերովգրվածգումարներիմիջև, 
ապահիմքէընդունվումտառերովգրվածգումարը։Եթեառաջարկվողգներըներկայացվածեներկուկամավելիարժ
ույթներով, ապադրանքհամեմատվումենՀայաստանիՀանրապետությանդրամով` մասնակցի կողմից հայտը 
ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով։ 

7.5 Հանձնաժողովի, պատվիրատուիևմասնակիցներիմիջևբանակցություններնարգելվումեն, 
բացառությամբ` 

1) երբընթացակարգինմասնակցելէմեկ մասնակից, 
որիներկայացրածհայտըհամապատասխանումէհրավերիպահանջներինկամհայտերիգնահատմանարդյունքու
մհրավերիպահանջներինհամապատասխանէգնահատվելմիայնմեկ 
մասնակցիհայտկամառաջարկվածնվազագույնգներիհավասարությանդեպքում, 
կամեթեոչգնայինպայմաններըբավարարողգնահատվածհայտերներկայացրածբոլորմասնակիցներիներկայաց
րածգնայինառաջարկներըգերազանցումենայդգնումըկատարելուհամարնախատեսված` սույնհրավերի 1-
ինմասի 8.1 կետի 1-
ինենթակետովնախատեսվածֆինանսականմիջոցները։Սույնկետիհամաձայնվարվողբանակցություններըկար
ողենհանգեցնելմիայնառաջարկվածգնինվազեցմանըկամվճարմանպայմաններիփոփոխությանը, 
իսկբանակցություններըվարվումենմիաժամանակյա` բոլորմասնակիցներիհետ. 

2)  Օրենքովնախատեսվածայլդեպքերի։ 
7.6 

Հանձնաժողովըհրավերիպահանջներինկատմամբբավարարգնահատվածհայտերներկայացրածմասնակիցներ
իցորոշումևհայտարարումէառաջինևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրածմասնակիցներին: 
Առաջարկվածնվազագույնգներիհավասարությանդեպքումկամեթեոչգնայինպայմաններինբավարարողգնահա
տվածհայտերներկայացրածբոլոր 
մասնակիցներիներկայացրածգնայինառաջարկներըգերազանցումենսույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիք
ապրանքներիգնմանհայտովսահմանվածգինը՝ 

ա. առաջինևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրած 
մասնակիցներինորոշելունպատակովհանձնաժողովինիստումառաջարկվածգներինվազեցմաննպատակովոչգ
նայինպայմաններըբավարարողգնահատվածբոլոր 
մասնակիցներիհետվարվումենմիաժամանակյաբանակցություններ, եթենիստիններկաենբոլոր 
մասնակիցները (համապատասխանլիազորությունունեցողներկայացուցիչները), 

բ. հակառակդեպքումհանձնաժողովինիստըկասեցվումէ, 
ևմեկաշխատանքայինօրվաընթացքումհանձնաժողովիքարտուղարըբավարարգնահատվածհայտերներկայաց
րածբոլորմասնակիցներինէլեկտրոնայինձևովմիաժամանակծանուցումէգներինվազեցմանշուրջմիաժամանակ
յաբանակցություններիվարմանօրվա, ժամիևվայրիմասին, 



գ. բանակցություններըվարվումենոչշուտ, 
քանծանուցումնուղարկվելուօրվանհաջորդողօրվանիցերկրորդ և ոչ ուշ, քան տասներորդ 
աշխատանքայինօրը,  

դ. յուրաքանչյուրմասնակցի` տվյալպահիններկայացրածգնայինառաջարկըհրապարակվումէմյուս 
մասնակիցներիհամար, ևմինչևբանակցություններիհամարնախատեսվածվերջնաժամկետիավարտը 
մասնակիցըկարողէվերանայելիրգնայինառաջարկը, 

ե. բանակցություններիհամարսահմանվածվերջնաժամկետըլրանալուպահին, ըստ 
մասնակիցներիներկայացրածգների, որոնցգինըչիգերազանցումայդգնումըկատարելուհամար հատկացված  
ֆինանսականմիջոցներիչափը, որոշվումևհայտարարվումենառաջինևհաջորդաբարտեղերըզբաղեցրած 
մասնակիցները, 

զ. բանակցություններիհամարսահմանվածվերջնաժամկետըլրանալուպահին, եթե 
մասնակիցներիներկայացրածգներըգերազանցումենսույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիքապրանքներիհ
ամարգնմանհայտովսահմանվածգինըկամնվազագույնգներըհավասարեն, գնմանընթացակարգըՕրենքի 37-
րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետիհիմանվրահայտարարվումէչկայացած:  

7.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկիպատճենները 
հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ 
մասնակցին:Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ 
տրամադրվում է բնօրինակ փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի 
լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց 
խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը: 

7.8 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքումիրականացվածգնահատմանարդյունքում մասնակցի 
հայտումարձանագրվումենանհամապատասխանություններ՝հրավերիպահանջներինկատմամբ, 
բացառությամբայնդեպքերի, 
երբհայտումբացակայումէգնայինառաջարկըկամհայտիապահովումըկամգնայինառաջարկըկամհայտիապահ
ովումըներկայացվածէհրավերիպահանջներինանհամապատասխան, 
ապահանձնաժողովըմեկաշխատանքայինօրովկասեցնումէնիստը, 
իսկհանձնաժողովիքարտուղարընույնօրըդրամասինէլեկտրոնայինեղանակովտեղեկացնումէ 
մասնակցին՝առաջարկելովմինչևկասեցմանժամկետիավարտըշտկելանհամապատասխանությունը:  Ընդ 
որում սույն կետում նշված առաջարկության մեջ պարտադիր և մանրամասն նկարագրվում են 
արձանագրված անհամապատասխանությունները, այդ թվում ապրանքի ամբողջական նկարագրի մասով: 

7.9 Եթեսույնհրավերի 8.8-րդկետովսահմանվածժամկետում 
մասնակիցըշտկումէարձանագրվածանհամապատասխանությունը, 
ապավերջինիսհայտըգնահատվումէբավարար: 
Հակառակդեպքումհայտըգնահատվումէանբավարարևմերժվումէ:  Ընդ որում մասնակիցը շտկված 
փաստաթղթերը ներկայացնում է սույն ընթացակարգին մասնակցելու դիմումում նշված էլեկտրոնային 
փոստից հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու 
միջոցով: 

7.10 Հանձնաժողովիանդամըկամքարտուղարըչիկարողմասնակցելհանձնաժողովիաշխատանքներին, 
եթեհայտերիբացմաննիստումպարզվումէ, որվերջիններիսկողմիցհիմնադրվածկամբաժնեմաս (փայաբաժին) 
ունեցողկազմակերպությունը, կամիրենցմերձավորազգակցությամբկամխնամիությամբկապվածանձը (ծնող, 
ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպեսնաևամուսնուծնող, երեխա, եղբայրկամքույր) 
կամայդանձիկողմիցհիմնադրվածկամբաժնեմաս (փայաբաժին) 
ունեցողկազմակերպությունըտվյալընթացակարգինմասնակցելուհամարներկայացրելէհայտ:Եթեառկաէսույնկ
ետովնախատեսվածպայմանը, 
ապահայտերիբացմաննիստիցանմիջապեսհետոտվյալընթացակարգիառնչությամբշահերիբախումունեցողհա
նձնաժողովիանդամըկամքարտուղարըինքնաբացարկէհայտնումտվյալընթացակարգից:  

7.11 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

7.12  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային 
օրը`  

1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից, ինչպես նաև գրանցամատյանի 
բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում. 

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից 
ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից 
արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն 
անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման նիստից հետո 
հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք 
տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը. 

3) էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե) հարցում է ներկայացնում առաջին տեղ զբաղեցրած 
մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների 
գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը 
և հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ընդ որում սույն ենթակետում հարցումն ուղարկվում է 
Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 6-րդ հավելվածով 
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նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով 
Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին2. 

7.13 Կոմիտենսույնհրավերի 1-ին մասի 8.12կետի 3-րդ 
ենթակետովնախատեսվածհարցումնստանալուօրվանիցերեքաշխատանքայինօրվաընթացքումէլեկտրոնային 
փոստի միջոցով պատվիրատուինտրամադրումէհարցմանմասին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով 
նախատեսված ձևին համապատասխան տեղեկատվություն: Սույնկետովսահմանվածժամկետումկոմիտեից 
տեղեկատվության չստացման դեպքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունները համարվում են 
իրականությանը համապատասխանող: Եթե կոմիտեի կողմից սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված 
տեղեկատվությամբ արձանագրվում է, որ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հայտը ներկայացնելու օրվա 
դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեցել է Օրենքով նախատեսված 
շեմը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ և պայմանագիրը կնքված չէ, ապա տվյալ մասնակցի 
հայտը մեժվում է: Եթե սահմանված ժամկետում տրամադրված տեղեկատվության արդյունքում մասնակցի 
ներկայացրած հայտարարությունը որակվում է  իրականությանը չհամապատասխանող, ապա հայտերի 
գնահատման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է` անկախ մասնակցի 
կողմից կոմիտեի տրամադրված տեղեկատվությունից տարբերվող տեղեկատվություն ներկայացվելու 
հանգամանքից:  

 7.14 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու օրվան 
հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տվյալ մասնակցի տվյալները` 
համապատասխան հիմքերով, գրավոր ուղարկում է լիազորված մարմին, որը դրանք ստանալուն հաջորդող 
հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր եղանակով տրամադրում է գնումների բողոքարկման 
խորհրդին: Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-րդ կետով սահմանված` մասնակցության իրավունք չունենալու 
հիմքերի առկայության դեպքում սույն կետով նախատեսված տվյալները չեն ներկայացվում  լիազորված 
մարմին, եթե մասնակիցը կամ կոմիտեն լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներկայացրել է մինչև հայտերի 
գնահատման արդյունքների հաստատման նիստին հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը: 

7.15Սույնհրավերի 1-ին մասի 8.13-րդ կետով 
նախատեսվածժամկետիավարտինհաջորդողաշխատանքայինօրըքարտուղարնէլեկտրոնայինեղանակովհանձ
նաժողովիանդամներինտրամադրումէգնահատմանթերթիկներիերկուականօրինակև կոմիտեիցստացված 
տեղեկատվությունը: Հայտերի  գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան 
փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:  

7.16Մասնակիցներըևնրանցներկայացուցիչներըկարողեններկա լինել  
հանձնաժողովինիստերին։Մասնակիցները կամ 
նրանցներկայացուցիչներըկարողենպահանջելհանձնաժողովինիստերիարձանագրություններիպատճենները, 
որոնքտրամադրվումենմեկօրացուցայինօրվաընթացքում։ 

7.17 Հանձնաժողովիև (կամ) 
պատվիրատուիկողմիցէլեկտրոնայինծանուցումներնուղարկվումենսույնհրավերումնշված` 
հանձնաժողովիքարտուղարիէլեկտրոնայինփոստիցմասնակցիհայտումնշվածէլեկտրոնայինփոստինուղարկվե
լումիջոցով, իսկմասնակցիկողմից` իրհայտումնշվածէլեկտրոնայինփոստիցսույնհրավերումնշված` 
հանձնաժողովիքարտուղարիէլեկտրոնայինփոստինուղարկվելու միջոցով: 

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը 
տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի 
արտատպումը պետք է տեսանելի լինի փաստաթղթի վրա, իսկ հավաստագիրը` զետեղված 
«Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով 
տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է 
հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով: 

7.18 Հայտերիգնահատումըև ընտրված մասնակցի 
որոշումնիրականացվումէըստառանձինչափաբաժինների3։ 

Հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման նպատակով հրավիրվող նիստում` հանձնաժողովը 
գնահատում է կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվության համապատասխանությունը հրավերի 
պահանջներին: Եթե առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի  մասնակցության իրավունքը գնահատվում է 
բավարար, ապա վերջինս հայտարարվում է ընտրված մասնակից:  

Եթե առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի  մասնակցության իրավունքը գնահատվում է անբավարար, 
հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած 
մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 
7.12-ից 7.17-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը: 

7.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու 
իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում է սույն 
հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը: 

7.20 Հայտերիգնահատմանարդյունքներովկազմվումէհայտերիգնահատմաննիստիարձանագրություն, 
որըկցվումէգնմանընթացակարգիարձանագրությանը։Արձանագրություննստորագրումենհանձնաժողովինիստ
իններկաանդամները։ 

Հայտերիգնահատմաննիստիավարտինհաջորդողառաջինաշխատանքայինօրընիստիարձանագրությու
նըհրապարակվումէտեղեկագրում: 

                                                 
2Կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի մասով չի գնահատվում: 
3Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով: 
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7.21 
Մասնակիցնիրեններկայացվածպահանջներիհամապատասխանությանհիմնավորմաննպատակովկարողէներ
կայացնելլրացուցիչայլփաստաթղթեր, տեղեկություններևնյութեր։ 

Հանձնաժողովըկարողէստուգելմասնակցիներկայացրածտվյալներիիսկությունը` 
օգտագործելովպաշտոնականաղբյուրներիցստացվածտվյալներկամդրամասինստանալովիրավասումարմիննե
րիգրավորեզրակացությունը: 
Նմանհարցումուղարկվելուդեպքումհամապատասխանպետականևտեղականինքնակառավարմանմարմիննե
րըհարցումնստանալուօրվանհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումտրամադրումենգրավորեզրակ
ացություն: 
Եթեմասնակցիներկայացրածտվյալներիիսկությանստուգմանարդյունքումտվյալներըորակվումենիրականությ
անըչհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է: 

7.22 Սույնհրավերի 1-ինմասի 8.21 
կետիկիրառմաննպատակովհրավիրվումէհանձնաժողովիարտահերթնիստ։ 

7.23 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն 
պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը 
հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ 
տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների 
մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ: 

7.24Անգործությանժամկետըպայմանագիրկնքելումասինորոշմանհայտարարությանհրապարակմանօրվ
անհաջորդողօրվաև 
պատվիրատուիկողմիցպայմանագիրըկնքելուիրավասությանառաջացմանօրվամիջևընկածժամանակահատվ
ածնէ։ 

Անգործությանժամկետըսույնընթացակարգիդեպքում ____5___  
օրացուցայինօրէ։Անգործությանժամկետըկիրառելիչէ, եթեմիայնմեկ մասնակից է հայտ 
ներկայացրել,որիհետկնքվումէպայմանագիր: 

Պատվիրատունպայմանագիրըկնքումէ, եթեսույնկետովնախատեսվածանգործությանժամկետումորևէ 
մասնակիցգնումներիբողոքարկմանխորհրդումչիբողոքարկումպայմանագիրկնքելումասինորոշումը։Մինչևան
գործությանժամկետըլրանալըկամառանցպայմանագիրկնքելումասինհայտարարությանհրապարակմանկնքվ
ածպայմանագիրնառոչինչէ։ 

 
 

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԿՆՔՈՒՄԸ 
 

8.1 Պայմանագիրկնքվումէհանձնաժողովիորոշմանհիմանվրա` 
պատվիրատուիկողմից։Պայմանագիրըկնքվումէգրավոր` մեկփաստաթուղթկազմելումիջոցով։ 

8.2 Սույնհրավերի 1-ինմասի 8.24 
կետովսահմանվածանգործությանժամկետըլրանալունհաջորդողչորսաշխատանքայինօրվաընթացքումպատվ
իրատունծանուցումէընտրվածմասնակցին` 
ներկայացնելովպայմանագիրկնքելուառաջարկըևպայմանագրինախագիծը: Ընդորում, 
պայմանագիրըկարողէկնքվելոչշուտ, քանսույնհրավերի 1-ինմասի 8.24 
կետովսահմանվածանգործությանժամկետըլրանալուօրվանհաջորդողերկրորդաշխատանքայինօրը: 

8.3Ընտրվածմասնակցինպայմանագիրկնքելուառաջարկըևկնքվելիքպայմանագրինախագիծըհանձնաժ
ողովիքարտուղարըտրամադրումէէլեկտրոնայինեղանակով: 
Ընդորումպայմանագրումներառվումէընտրվածմասնակցիկողմիցհայտովներկայացվածապրանքիամբողջակ
ան նկարագիրը:  

8.4 
Եթեընտրվածմասնակիցըպայմանագիրկնքելումասինծանուցումըևպայմանագրինախագիծնստանալուցհետո
` 10 աշխատանքայինօրվաընթացքումչիստորագրումպայմանագիրըև 
պատվիրատուիններկայացնումպայմանագրիապահովումը,ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու 
իրավունքից։Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում սույն կետով նախատեսված ժամկետը 
սահմանվում է 15 աշխատանքային օր: 

Ընդորումընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին 
ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի 
փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը 
հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա 
ընթացքումևհաստատմանըհաջորդողաշխատանքայինօրըուղեկցողգրությամբտրամադրվումէընտրվածմասն
ակցին: 

8.5 Մինչևսույնհրավերի 1-ին մասի 9.4 կետովնախատեսվածժամկետիավարտը, 
կողմերիհամաձայնությամբ, կարողենպայմանագրինախագծումկատարվելփոփոխություններ, 
սակայնդրանքչենկարողհանգեցնելգնմանառարկայիբնութագրերիփոփոխմանը, 
ներառյալընտրվածմասնակցիառաջարկածգնիավելացմանը։ 

 
 

9. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸՉԿԱՅԱՑԱԾՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ 

 



9.1 Օրենքի 37-րդհոդվածիհամաձայն` հանձնաժողովըսույնընթացակարգըչկայացածէհայտարարում, 
եթե` 

1) հայտերիցոչմեկըչիհամապատասխանումհրավերիպայմաններին. 
2) դադարումէգոյությունունենալգնմանպահանջը: Ընդ որում 

պետությանկամհամայնքներիկարիքներիհամարկազմակերպվածգնմանընթացակարգըկարողէամբողջությամ
բկամմասնակիչկայացածհայտարարվելհամապատասխանաբարՀայաստանիՀանրապետությանկառավարու
թյանկամհամայնքիավագանու, այլպատվիրատուներիդեպքում` 
ընդհանուրկառավարումնիրականացնողլիազորվածմարմնիղեկավարի, 
իսկհիմնադրամներիդեպքումհոգաբարձուներիխորհրդիորոշմանհիմանվրա4: 

3) ոչմիհայտչիներկայացվել. 
4) պայմանագիրչիկնքվում։ 
9.2 Գնմանընթացակարգըչկայացածհայտարարվելունհաջորդողաշխատանքայինօրվաընթացքում, 

պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, 
որումնշվումէգնմանընթացակարգըչկայացածհայտարարվելուհիմնավորումը։ 

 

 

10. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)  

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ 

 

10.1Յուրաքանչյուրանձիրավունքունիբողոքարկելու պատվիրատուի, 
հանձնաժողովիևգնումներիբողոքարկմանխորհրդիգործողությունները (անգործությունը) ևորոշումները։ 

10.2  Գնումների, 
այդթվումբողոքիքննմանհետկապվածհարաբերություններըվարչականհարաբերություններչենևդրանքկարգա
վորվումենՀայաստանիՀանարապետությանքաղաքացիաիրավականհարաբերություններըկարգավորողօրենս
դրությամբ։ 

10.3  ՅուրաքանչյուրանձիրավունքունիՕրենքիհամաձայն` 
1) նախքանպայմանագրիկնքումըբողոքարկելու պատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողությունները 

(անգործությունը) և որոշումներըգնումներիբողոքարկմանխորհրդին` գրավոր դիմումներկայացնելով` 
աշխատանքայինօրերինևժամերին, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով, 

2) դատականկարգովբողոքարկելուգնումներիբողոքարկմանխորհրդի, 
պատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։ 

10.4  Եթեբողոքըներկայացրածանձըբողոքարկումէ` 
1) պայմանագիրկնքելուորոշումը, 

ապագնումներիբողոքարկմանխորհուրդբողոքըներկայացնումէսույնհրավերի 1-ինմասի 8.28-
րդկետովնախատեսվածանգործությանժամանակահատվածում. 

2) գնմանառարկայիբնութագրերըկամհրավերիպահանջները, 
ապագնումներիբողոքարկմանխորհուրդբողոքըներկայացնումէմինչևհայտերիներկայացմանվերջնաժամկետը
լրանալը:   

10.5 Գնումների բողոքարկման խորհրդինբողոքըներկայացվումէգրավոր, ստորագրված, 
դրանումներառելով` 

1) բողոքըներկայացրածանձիանվանումը (անունը, ազգանունը, 
անձըհաստատողփաստաթղթիպատճենը) ևհասցեն. 

2) պատվիրատուիանվանումըևհասցեն. 
3) բողոքարկվողգնմանընթացակարգիծածկագիրըևառարկան. 
4) վեճիառարկանևբողոքըներկայացրածանձիպահանջը. 
5) բողոքիփաստացիևիրավականհիմքերը, ապացույցները. 
6) բողոքարկմանվճարըկատարածլինելըհիմնավորողփաստաթղթիպատճենը: Ընդորում` 

բողոքարկմանվճարիչափըկազմումէ 30 հազար ՀՀ դրամ, որըվճարվումէՀՀպետականբյուջե` 

այդնպատակովլիազորվածմարմնիանվամբբացված«900008000482»գանձապետականհաշվին: 
7) այնբանկիանվանումըևհաշվեհամարը, 

որինբողոքըբավարարվելուդեպքումպետքէհետփոխանցվիվճարը. 
8) այլանհրաժեշտտեղեկություններ։ 
10.6 

Բողոքըբավարարվելումասինբողոքարկմանխորհրդիկողմիցկայացվածորոշումըտեղեկագրումհրապարակվել
ունհաջորդողաշխատանքայինօրըտվյալբողոքըքննածևորոշումկայացրածբողոքարկմանխորհրդիանդամըգր
ավորլիազորվածմարմնինէտրամադրումբողոքարկմանվճարըկատարածլինելըհավաստողփաստաթղթիպատճ
ենըևայնբանկիանվանումըևհաշվեհամարը, որինպետքէփոխանցվիհետվերադարձվողգումարը: 
Լիազորվածմարմինըսույնկետումնշվածփաստաթղթիպատճենըստանալուօրվանհաջորդողհինգաշխատանք
այինօրըընթացքումբողոքարկմանվճարըհետէփոխանցումայնվճարածանձին` 
ներկայացվածբանկայինհաշվինփոխանցելումիջոցով: 

10,7ԵթեբողոքըչիբավարարումՕրենքի 50-րդհոդվածիպահանջները, 
ապաբողոքնստանալունհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումխորհուրդնայդմասինգրավորտեղեկ
ացնումէբողոքըներկայացրածանձին` 

                                                 
4 Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի: 



նրանտալովարձանագրվածթերություններըվերացնելուերկուաշխատանքայինօրժամկետ։Ընդորում, 
եթեսույնհրավերի 1-ինմասի 12.4 կետի 2-
րդենթակետովսահմանվածժամկետումներկայացվածբողոքըչիբավարարելՕրենքի 50-
րդհոդվածիպահանջները, 
ապասույնկետովսահմանվածժամկետումշտկվածևխորհուրդներկայացվածբողոքըհամարվումէսահմանվածժ
ամկետումներկայացված: 

10.8 Օրենքի 50-
րդհոդվածիպահանջներինհամապատասխան՝բողոքստանալունհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթաց
քումխորհուրդըդիմումէպատվիրատուին` 
տվյալբողոքիվերաբերյալորոշումկայացնելուհամարանհրաժեշտբոլորփաստաթղթերըխորհուրդներկայացնելո
ւպահանջով: 
Սույնկետումնշվածփաստաթղթերըպատվիրատունխորհուրդներկայացնումէնմանպահանջստանալուօրվանի
ցհաշվածերկուաշխատանքայինօրվաընթացքում: 

10.9 Բողոքիվերաբերյալորոշումներըկայացվումենայնպիսիընթացակարգով, 
որիհամաձայնբողոքըներկայացրածանձը, 
պատվիրատունևներգրավվածբոլորկողմերնիրավունքունենաններկա լինելու  
խորհրդինիստերինևներկայացնելուիրենցտեսակետները։ 

10.10 Բողոքիվերաբերյալգրավորորոշումը, որըներառումէնաևորոշմանհիմնավորումը, 
ընդունվումևհրապարակվումէբողոքըստանալուօրվանիցոչուշ, քան 20 
օրացուցայինօրվաընթացքում։Խորհրդիպատճառաբանվածորոշմամբսույնկետովնախատեսվածժամկետըկա
րողէերկարաձգվելմեկանգամ` մինչև 10 օրացուցայինօրով: Խորհրդիորոշումնիրավապարտադիրէ։ 

10.11 Խորհուրդը` 
1) 

իրավունքունիպատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողություններիկամանգործությանվերաբերյալընդունելուհ
ետևյալորոշումները. 

ա. արգելելուկատարելորոշակիգործողություններևընդունելորոշումներ, 
բ. պարտավորեցնելուընդունելհամապատասխանորոշումներ, 

ներառյալ՝չկայացածհայտարարելուգնմանընթացակարգը, 
բացառությամբպայմանագիրըանվավերճանաչելումասինորոշման, 

գ.  փոփոխելուընդունվածորոշումները. 
2) 

որոշումէկայացնումմասնակցինգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուց
ակումներառելումասին. 

3) 
հաշվառումէխորհրդիկողմիցընդունվածորոշումներըևդրանցկատարմաննկատմամբիրականացնումէհսկողու
թյուն: 

10.12 Գնումներիբողոքարկմանխորհրդիկողմիցբողոքըբավարարվելուդեպքում 
պատվիրատունպատասխանատվությունէկրումբողոքըներկայացրածանձինպատճառվածևսահմանվածկարգ
ովհիմնավորվածվնասիհատուցմանհամար։ 

10.13 Բողոքիքննությունըբացէհանրությանհամար, 
բացառությամբպետականգաղտնիքպարունակողգնումների: 
Բողոքնստանալուօրվանիցհաշված՝մեկաշխատանքայինօրվաընթացքում, 
այդմասինխորհուրդըհայտարարությունէհրապարակումտեղեկագրում: 

10.14 Յուրաքանչյուրանձ, 
որիշահերըխախտվելենկամկարողենխախտվելբողոքարկմանհիմքծառայածգործողություններիարդյունքում, 
իրավունքունիմասնակցելուբողոքարկմանընթացակարգին` 
մինչևբողոքիվերաբերյալորոշումընդունելուժամկետըգնումներիբողոքարկմանխորհուրդներկայացնելովհամա
նմանբողոք։Օրենքի 50-րդհոդվածիհամաձայն` 
բողոքարկմանընթացակարգինչմասնակցածանձըզրկվումէգնումներիբողոքարկմանխորհուրդհամանմանբող
ոքներկայացնելուիրավունքից։ 

10.15 
Գնումներիբողոքարկմանխորհրդիորոշումնայնկայացնելուօրվանհաջորդողերեքաշխատանքայինօրվաընթաց
քում խորհուրդը հրապարակումէ տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։ 

10.16 Յուրաքանչյուրանձ, որըշահագրգռվածէկոնկրետգործարքիկնքմանհարցում, 
ևորըվնասներէկրելպատվիրատուի, 
հանձնաժողովիկամգնումներիբողոքարկմանխորհրդիկատարածգործողությանկամանգործությանհետևանքո
վ, իրավունքունիդատականկարգովպահանջելուվնասներիփոխհատուցում։ 

10.17 
Գնումներիբողոքարկմանխորհուրդներկայացվածբողոքնինքնաբերաբարկասեցնումէգնմանգործընթացը` 
Օրենքի 50-րդհոդվածի 9-րդմասովևսույնհրավերի 12.13-
րդկետովնախատեսվածհայտարարությունըհրապարակվելուօրվանիցմինչևբողոքարկմանվերաբերյալընդուն
վածորոշման՝տեղեկագրումհրապարակմանօրըներառյալ:   

Խորհրդիորոշմամբկասեցումըկարողէհանվել, 
եթեպատվիրատուիներկայացրածհիմնավորումներիհամաձայն, 
հանրայինկամպաշտպանությանևազգայինանվտանգությանշահերիցելնելով, 
անհրաժեշտէշարունակելգնմանգործընթացը: 



Սույնկետովնախատեսվածորոշումըխորհուրդըհրապարակումէտեղեկագրում` 
այնկայացնելուօրվանիցհաշվածմեկաշխատանքայինօրվաընթացքում:  

 
 
 

ՄԱՍ  II 
ՀՐԱՀԱՆԳ 

Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ ԻՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1.1 Սույնհրահանգընպատակունիօժանդակել մասնակիցներինհայտըպատրաստելիս։ 
1.2 Նպատակահարմարությանդեպքում 

մասնակիցըպահանջվողտեղեկություններըկարողէներկայացնելսույնհրահանգովառաջարկվողձևերիցտարբե
րվող` այլձևերով` պահպանելովպահանջվողվավերապայմանները։ 

1.3 Հայտերը, հայերենիցբացի, կարողեններկայացվելնաևանգլերենկամռուսերեն։ 

 
2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՀԱՅՏԸ 

 
Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույնհրավերի 2-րդմասի 3-

րդբաժնովսահմանվածկարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված 
համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները): 

Մասնակիցըհայտովներկայացնումէիրկողմիցհաստատված` 
2.1 ընթացակարգինմասնակցելուդիմում` համաձայն հավելված N 1-ի. 
2.2 հայտարարություն սույն հրավերի 1-ին մասի` 2.2 կետով նախատեսված 

մասնակցությանիրավունքիպահանջներինբավարարելուև 4.3 կետի 8-րդև 9-
րդենթակետերովնախատեսվածպահանջներիբացակայությանմասին` համաձայն հավելված N 2-ի, 
ինչպեսնաևնույնկետի 10-րդենթակետովնախատեսվածանձանցմասինտեղեկատվություն` համաձայն 
հավելված N 2.1-ի.  

2.3 հայտիապահովում: Միակողմանի հաստատված հայտարարությունը` տուժանքը, ներկայացվում է 
հավելված N 8-ով սահմանված ձևին համապատասխան:  

Հայտի ապահովումը կանխիկ փողի ձևով ներկայացվելու դեպքում, հայտով ներկայացվում է կանխիկ 
փողի վճարումը հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը.  

2.4 հայտարարություն` սույն հրավերի 1-ին մասի 2.5-րդ կետով նախատեսված որակավորման 
չափանիշներին (մասնագիտական փորձառություն, պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` 
աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներ) իր համապատասխանության 
մասին համաձայն հավելված N 3-ի. 
       2.5առաջարկվողապրանքիամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 3.1-ի. 
       2.6 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը.5 
       2.7գործակալությանպայմանագրիպատճենըևդրակողմհանդիսացողանձիտվյալները, 

եթեպայմանագիրնիրականացվելուէգործակալությանմիջոցով. 

       2.8 համատեղգործունեությանպայմանագիրը, 

եթեմասնակիցներըգնմանընթացակարգինմասնակցումենհամատեղգործունեությանկարգով 

(կոնսորցիումով).6 

2.9 գնայինառաջարկ` համաձայնհավելված N 4-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվումէարժեք 
(ինքնարժեքիևկանխատեսվողշահույթիհանրագումարը)ևավելացվածարժեքիհարկընդհանրականբաղադրիչ
ներիցբաղկացածհաշվարկիձևով։Արժեքիբաղադրիչներիհաշվարկ` 
բացվածքկամայլմանրամասներչենպահանջվումևներկայացվում:  

 
 

3. ՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒԿԱՐԳԸ 
 

3.1 Մասնակիցըհայտըներկայացնումէսույնհրավերովսահմանվածկարգով։ 
Մասնակցիառաջարկները, դրանցվերաբերողփաստաթղթերըդրվումենծրարիմեջ, 

որըսոսնձումէայններկայացնողը: Ծրարումներառվածփաստաթղթերը, 
կազմվումենբնօրինակից/բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված 
փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 
___2___օրինակպատճեններից: Փաստաթղթերիփաթեթներիվրահամապատասխանաբարգրվումեն 
«բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: 

                                                 
5Եթե հրավերով լիցենզիայի պահանջ չի սահմանվում, ապա սույն կետը հանվում է հրավերից: 
6Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող 

փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից: 



Հայտումներառվողբնօրինակփաստաթղթերիփոխարենկարողեններկայացվելդրանցնոտարականկարգովվավ
երացվածօրինակները։ 

Ծրարըևսույնհրավերովնախատեսված` 
մասնակցիկազմածփաստաթղթերնստորագրումէդրանքներկայացնողանձըկամվերջինիսլիազորվածանձը 
(այսուհետ` գործակալ): Եթեհայտըներկայացնումէգործակալը, 
ապահայտովներկայացվումէվերջինիսայդլիազորությունըվերապահվածլինելումասինփաստաթուղթ: 

3.2 Սույնհրահանգի 3.1-ինկետումնշվածծրարիվրահայտըկազմելուլեզվովնշվումեն`  
1) պատվիրատուիանվանումըևհայտիներկայացմանվայրը (հասցեն). 
2) ընթացակարգիծածկագիրը. 
3) «չբացելմինչևհայտերիբացմաննիստը» բառերը. 
4) մասնակցիանվանումը (անունը), գտնվելուվայրըևհեռախոսահամարը: 
3.3 Սույնհրահանգի 3.1 և 3.2 

կետերիպահանջներինչհամապատասխանողհայտերըհանձնաժողովըհայտերիբացմաննիստումմերժումէևնու
յնությամբվերադարձնումներկայացնողին: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված  N 1 
ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 

 
ԴԻՄՈՒՄ* 

ընթացակարգին մասնակցելու 
 
  հայտնումէ, որցանկությունունիմասնակցել 
մասնակցիանվանումը 

«ՎանաձորիԹևոսյանիանվանՊոլիտեխնիկականՔոլեջ» ՊՈԱԿ -ի կողմից«-ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-
18/01/1»ծածկագրով հայտարարված 
                       պատվիրատուի անվանումը 

ընթացակարգի     չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) ևհրավերի  
                                        չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը 

պահանջներին համապատասխաններկայացնումէհայտ: 
 

  -նհայտնումևհավաստումէ, որ հանդիսանում է  
                                             մասնակցիանվանումը 

       ռեզիդենտ:   
                                               երկրի անվանումը 

 
 

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`     : 
               մասնակցիանվանումը                                                                                                                 հարկի վճարողի հաշվառման 

համարը 

 

 

-իէլեկտրոնայինփոստիհասցենէ`     : 
              մասնակցիանվանումը                                                                                                                           էլեկտրոնային փոստի հասցեն

 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________                  _____________   
 Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                             ստորագրությունը) 

 

 
Կ. Տ  

 

 

*լրացվումէհանձնաժողովիքարտուղարիկողմից` մինչևհրավերըտեղեկագրումհրապարակելը: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Հավելված 2 
ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին 

 

Սույնով-ն հայտարարում և հավաստում է, որ 

  մասնակցի անվանումը  

բավարարում է ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով  ընթացակարգի հրավերով սահմանված 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին: 
 Միաժամանակ         -ն   
     մասնակցիանվանումը 

 1) հայտնում և հավաստում է, որՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով ընթացակարգին 

մասնակցելու շրջանակում` 
 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 
համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է մրցույթի հրավերով սահմանված`     -ին 
          մասնակցիանվանումը 

փոխկապակցված անձանց և (կամ)        -ի 
         մասնակցիանվանումը 
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս      -ին 
      մասնակցիանվանումը 
պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության 
դեպք, 
 2) կից ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այնֆիզիկականանձի (անձանց) 
տվյալները, 
ովուղղակիկամանուղղակիունիմասնակցիկանոնադրականկապիտալումքվեարկողբաժնետոմսերի 
(բաժնեմասերի, փայերի) ավելքանտաստոկոսը, ներառյալըստներկայացնողիբաժնետոմսերը, կամայնանձի 
(անձանց) տվյալները, ովիրավունքունինշանակելուկամազատելումասնակցիգործադիրմարմնիանդամներին, 
կամստանումէմասնակցիկողմիցիրականացվողձեռնարկատիրականկամայլգործունեությանարդյունքումստա
ցվածշահույթիտասնհինգտոկոսիցավելին (իրականշահառուներ)**:  

 
___________________________________________                  _____________  

մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)      ստորագրություն  

 
Կ. Տ.   

 
 
 
* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 
** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և 
անդամների տվյալները:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  Հավելված 2.1 
ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 
 

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
մասնակցիիրականշահառուներիմասին 

 

  

հ/հ 
Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը 

ՀՀ քաղաքացիների համար` 

նույնականացման քարտի կամ անձնագրի 

կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված 

անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը  

Օտարերկրյա քաղաքացիների 

համար համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված 

անձը հաստատող փաստաթղթի 

տեսակը և համարը  

    

    

    

 

 

 

 

       -ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին  
մասնակցի անվանումը 

ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ: 

 

 

___________________________________________                  _____________  
մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)      ստորագրություն  

 
Կ. Տ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 3 
ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 
 

 
 

 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին  
 

 

Սույնով-ն հայտարարում և հավաստում է, որ 

  մասնակցի անվանումը  

բավարարում է ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1 ծածկագրով  ընթացակարգի հրավերով սահմանված 

որակավորման չափանիշների պահանջներին: 

 

 
 

 

 

 
________________________________________________                  _____________  

մասնակցիանվանումը  (ղեկավարիպաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                        ստորագրությունը 

  

 
Կ. Տ.   

 
 

 

 

 

 

 

 

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 3.1 
ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 
 
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
մասնակից կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական  

 

       -ն, ըստ ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1 

 
մասնակցի անվանումը 
ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով նախատեսված չափաբաժինների, ստորև ներկայացնում է իր կողմից 
առաջարկվող ապրանքի` անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, ծագման երկիրը և 
տեխնիկական բնութագրերը.  

 

 

Չափաբաժնի 
համար 

Առաջարկվող ապրանքի 

անվանումը ապրանքային նշանը 
արտադրողի 
անվանումը 

ծագման 
երկիրը 

տեխնիկական 
բնութագրերը 

      

      

      

 
 
 
 
 

______________________________________________                  _____________  
 մասնակցի անվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                         ստորագրությունը  

 
Կ. Տ.   

 
 
 
 
 

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 

  



Հավելված 4 
ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 

 
 

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 

 
Ուսումնասիրելով ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում 

կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,       -ն առաջարկում է 
                                                                                     մասնակցի անվանումը 

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով. 
ՀՀ դրամ 

Չափա- 
բաժիններ

ի 
համարներ

ը 

Ապրանքի  անվանումը 

 Արժեքը (ինքնարժեքի 
և կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը) 

/տառերով և թվերով/ 

ԱԱՀ** 
/տառերով 
և թվերով/ 

Ընդհանուր գինը 
 /տառերով և թվերով/ 

1 2 3 4 5=3+4 

1 
<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում 

N1>> 
   

2 
<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում 

N2>> 

   

3 
<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում 

N3>> 
   

… ...    
… ...    

 
 
 

___________________________________________  _____________  
                                                      մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը  

 
Կ. Տ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։ 
 

 

  



Հավելված 5 
ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 
 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՐԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

N      
 

          ք. «» 20   թ. 

 

______                         -ը ի դեմս _____-ի, որը գործում է-ի կանոնադրության հիման վրա, 

այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից,  և __________________-ը, ի դեմս տնօրեն _____________________-ի, որը 

գործում է -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն 

պայմանագիրը հետևյալի մասին։ 
 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԱՌԱՐԿԱՆ 
 

1.1. Վաճառողըպարտավորվումէսույնպայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանվածկարգով, 
ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդինմատակարարել պայմանագրի N 1 
հավելվածով`Տեխնիկականբնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` 
ապրանք), իսկԳնորդըպարտավորվումէընդունել ապրանքըևվճարելդրահամար։  

 
 2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
2.1 Գնորդն իրավունք ունի` 
2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու 

դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են  օրից ավելի: 
2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին 

չհամապատասխանող ապրանք`  
ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած 

ծախսերը. 
բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը 

պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և 
պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.  

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված 
գումարը: 

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`  
ա)  պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը, 
բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել 

է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված 
տույժը: 

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք,  իր ընտրությամբ` 
ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած 

ապրանքներից. 
բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով 

նախատեսված տույժը.  
գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց 

փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով: 
2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ 

սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի  6.2 
կետով նախատեսված տույժը։ 

 
 

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 

 
2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից 

պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից 
ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` 
պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես 
նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը: 

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել 
է պայմանագիրը. 

 2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե` 
 ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար 

ընդունելի ժամկետում. 
 բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են  օրից ավելի, 



2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել 
Վաճառողին։ 

 

2.2 Գնորդը պարտավոր է` 
2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն 

ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները: 
2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, 

ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել 
Վաճառողին: 

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն 
ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի 
խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի  6.5 կետով նախատեսված տույժը։ 

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին 
Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ 
ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` 
ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։ 

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.4 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել 
վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։ 

 
2.3 Վաճառողն իրավունք ունի` 
2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, 

ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:  
2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, 

ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն 
վճարման ենթակա գումարները: 

2.3.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է 
պայմանագիրը: 

2.3.4.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են 
ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։ 

2.3.5 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։  
 
2.4 Վաճառողը պարտավոր է` 
2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, 

ժամկետներում և հասցեով: 
2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 

կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:   
2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք: 
2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով 

նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը 
հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։  

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել 
թերի մատակարարվածը։ 

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու 
պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել 
ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու 
հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։ 

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3  կետերով 
նախատեսված տույժը և տուգանքը։ 

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։ 
2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել 

վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։ 
2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ 

սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։ 

 
3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

3.1  Պայմանագրի գինը կազմում է ________________ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն7։ Պայմանագրի 
գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր 
վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, 
պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։ 

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, 
իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։ 

3.2 Պայմանագրի գնից` մինչև ՀՀդրամը, Գնորդըփոխանցումէ Վաճառողի բանկայինհաշվին` 
որպեսկանխավճար։ Կանխավճարիմարումնիրականացվումէհանձնման-ընդունման 
արձանագրություններիհիմանվրակատարվողվճարումներիցնվազեցումներ (պահումներ) կատարելուձևով։ 
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հանվում են: 



Յուրաքանչյուրդեպքումնվազեցվող (կանխավճարիմարվող) գումարիչափըորոշվումէ 
պայմանագրիգնինկատմամբվճարվողգումարիհամամասնությամբ8։ 

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական 
միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը 
կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  
ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը 
կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են 
ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:  

 
4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ 

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված պպրանքի որակի համապատասխանությունը 
պետական ստանդարտի պահանջներին։ 

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 
Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված  օրացուցային օրը:  Եթե 
երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա 
Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել 
թերությունները9։ 

 
5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ 

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման 

արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի 

միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:  

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը 

Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող 

փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության _______ օրինակ (հավելված N 

3):  

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը 
համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի 
կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և 
Գնորդը` 

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով 
նախատեսված միջոցները. 

 բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության 
միջոցներ։ 

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային 
օրվանից հաշված  աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված 
հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված 
մերժումը։ 

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված 

ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և 

պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը 

Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:  

 
6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով 
նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։ 

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների 
խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` 
մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ 
հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։ 

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք 
մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո 
ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով10։ 

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և 
հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։ 

                                                 
8Վաճառողը կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում 

կանխավճարը սահմանվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում 
կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից: 
9Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնվելիք ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց:Իսկ եթե գնվելիք 

ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց, ապա երաշխքային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 365 օրացուցային օրից 
10Պայմանագիրը«Գնումների մասին» ՀՀօրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը 

հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ 
և կնքվել է համաձայնագիր: 



6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի 
նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն 
չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։ 

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու 
կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով։ 

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային 
պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։ 

 
 

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 
 

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար 
կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության 
հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ 
կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և 
արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության 
միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են 
դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը 
շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` 
այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։ 

 
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 
8.1 ՊայմանագիրնուժիմեջէմտնումԿողմերիստորագրմանպահից և գործում է մինչևկողմերի` 

պայմանագրովստանձնածպարտավորություններիողջծավալովկատարումը։  
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման 

պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու 
հանգամանքը11: 

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ 
պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով 
հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ 
անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։  

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ 
հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ 
պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, 
Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված 
մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու 
պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում 
գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային 
պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման 
հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս 
պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով 
Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։ 

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության 
դատարաններում։ 

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի 
անբաժանելի մասը։  

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ 
պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի 
փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի 
գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։ 

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման 
յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

8.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով. 
1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման 

կամ ոչ պատշաճ կատարման համար. 
2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր 

տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ 
հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում12: 

                                                 
11Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը 

պայմանագրից հանվում է: 
12Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով: 



8.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր 
կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ 
պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում 
պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են 
պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները13: 

8.8 Ապրանքի մատակարարմանժամկետըկարողէերկարաձգվելմինչևպայմանագրով 
այդժամկետըլրանալը`Վաճառողիառաջարկությանառկայությանդեպքում,պայմանով, 
որԳնորդիմոտչիվերացելապրանքիօգտագործմանպահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում 
ապրանքի մատակարարմանժամկետըկարողէերկարաձգվելմեկանգամմինչև 30 օրացուցայինօրով, 
բայցոչավելքանպայմանագրովսահմանվածժամկետնէ:14 
            8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները 
(խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։ 
 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի 
կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, 
դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն 
ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող 
նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։ 

 8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման 
հետևանքովկամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` 
պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ 
համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների 
նվազեցումը:  

 8.11 Վաճառողի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը 
Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը 
միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, 
պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն 
կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: 

   8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։ 

 8.13 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 
հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 

   8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի 
Հանրապետության իրավունքը։ 

 8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ 
նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան 
համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա 
ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: 
Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու 
ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում 
պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:15 

 
 
10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները 
 
 
 

ԳՆՈՐԴ 
 

 
--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 
Կ.Տ 

 ՎԱՃԱՌՈՂ 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
                                                 
13Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) 

պայմանագիր կնքելու միջոցով: 
14Եթե պայմանագիրը կնքվում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 23-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետի «գ» պարբերության հիմքով, ապա սույն կետից հանվում է 2-րդ նախադասությունը: 
 
15Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

հիման վրա: 
 



 
Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող 

դրույթներ։ 
 

 
 
 
 



Հավելված N 1 
«         »              20  թ. կնքված  

ՎԹԱՊՊՔ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/01/1ծածկագրով պայմանագրի 

 

 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

                                                                           ՀՀ դրամ 
Ապրանքի 

հրավերով 
նախատեսվ

ած 
չափաբաժն
ի համարը 

գնումների 
պլանով 

նախատեսված 
միջանցիկ 

ծածկագիրը` ըստ 
ԳՄԱ 

դասակարգման 
(CPV) 

անվանումը և 
ապրանքային 

նշանը 

արտադրո
ղը և 

ծագման 
երկիրը 

տեխնիկական 
բնութագիրը 

չափման 
միավորը 

միավոր 
գինը/ՀՀ 

դրամ 

ընդհանուր 
գինը/ՀՀ դրամ 

ընդհա
նուր 

քանակ
ը 

մատակարարման 

հասցեն 

ենթակ
ա 

քանա
կը 

Ժամկետ
ը** 

 

1 
2 
3 

44921500 
44192400 
44111200 

Ծեփամածիկ30կգ 
գիպսոնիտ 30կգ 
ցեմենտ 

  հատ 
հատ 
կգ 

  115 
150 
1500 

Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

115 
150 
1500 

Ըստ 
պատվիրա

տուի 
պահանջի 

4 18141100 
Ձեռնոցներ 
ռետինե 

  հատ 

 
  50 Ք. 

Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

50 Ըստ 
պատվիրա

տուի 
պահանջի 

5 33761100 Զուգարանի թուղթ 

  հատ   50 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

50 Ըստ 
պատվիրա

տուի 
պահանջի 

6 39831247 
Ախտահանիչ 
հեղուկ 

  հատ   14 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

14 Ըստ 
պատվիրա

տուի 
պահանջի 

7 39811100 Օդի թարմացուցիչ 

  հատ   45 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

45 Ըստ 
պատվիրա

տուի 
պահանջի 

8 39831281 
Ապակի մաքրող 
շոր 

  հատ   15 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

15 Ըստ 
պատվիրա

տուի 
պահանջի 

9 39831278 Մաքրող փոշի 

  հատ   20 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

20 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 



10 33761400 Անձեռոցիկ 

  հատ   30 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

30 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

11 39221470 ավել 

  հատ   10 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

10 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

12 39221480 
Զուգարանի 
խոզանակ 

  հատ   15 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

15 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

13 39224330 դույլեր 

  հատ   4 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

4 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

14 39831280 
Ապակի մաքրելու 
հեղուկ 

  հատ   30 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

30 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

15 39224340 աղբարկղ 

  հատ   5 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

5 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

16 39298300 Ծաղկաման 

  հատ   5 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

5 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

17 39831241 Օճառ ձեռքի 

  հատ   10 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

10 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

18 39835000 
Հատակ մաքրող 
ձող 

  հատ   5 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

5 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

19 39831283 Մաքրող լաթ 

  հատ   20 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

20 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

20 39221490 Սպունգ 

  հատ   25 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

25 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

21 39831240 
Խողովակ մաքրող 
նյութեր 

  հատ   10 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

10 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 



22 09132200 Բենզին 

  լիտր   1100 Ք. 
Վանաձոր
Երևանյա
նխճ. 92 

1100 Ըստ 
պատվիրա
տուի 
պահանջի 

 
 
 
 
 * մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը: 
** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: 
 
 
 

ԳՆՈՐԴ 
 
 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ՎԱՃԱՌՈՂ 
 
 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
  



 
Հավելված N 2 

«         »              20  թ. կնքված  
                      ծածկագրով պայմանագրի 

 
 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 
ՀՀդրամ 
Ապրանքի 

հրավերով 
նախատեսված 
չափաբաժնի 

համարը 

գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` 
ըստԳՄԱդասակարգման (CPV) 

անվանումը 
դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20  թ-ին` ըստ ամիսների, 
այդ թվում** 
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Ընդամենը 
 

1   
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* Վճարմանենթակագումարներըներկայացվում են աճողականկարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն 
ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: 
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ 

 
 

ԳՆՈՐԴ 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ՎԱՃԱՌՈՂ 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 



 
 
 

Հավելված N 3 
«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 
Պայմանագրի կողմ 

___________________________ 
___________________________ 
գտնվելուվայրը ______________ 
հհ _________________________  
___________________________  
հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 
գտնվելուվայրը _________________ 
հհ____________________________ 
______________________________ 
հվհհ___________________________ 

   

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻԿԱՏԱՐՄԱՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

 
     ¦                      ¦  20     

 
Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` _______________________________________ 
Պայմանագրիկնքմանամսաթիվը` «____» «__________________» 20թ. 
Պայմանագրիհամարը`    __________ 
Պատվիրատուն՝իդեմս    __________________________________________________________________և 
Պայմանագրիկողմը՝իդեմս________________________________________________, հիմք ընդունելով Պայմանագրի 
կատարման վերաբերյալ «____» «__________________» 20 թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N   
եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված մատակարարումները 
համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` 
կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին. 

ՊայմանագրիշրջանակներումՊայմանագրի կողմը  մատակարարելէհետևյալապրանքները՝ 

N 

Մատակարարվածապրանքների 

անվանումը 

տեխնիկական  
բնութագրի 
համառոտ 

շարադրանքը 

քանակական ցուցանիշը կատարման ժամկետը 

Վճարման 
ենթակա 
գումարը 
/հազար 
դրամ/ 

Վճարման 
ժամկետը 

/ըստ 
վճարման 
ժամանակ
ացույցի/ 

ըստ պայմանագրով 
հաստատված գնման 

ժամանակացույցի 
փաստացի 

ըստ պայմանագրով 
հաստատված գնման 

ժամանակացույցի 
փաստացի 

         

         

         

  Վերոհիշյալմատակարարումներիկատարմանվերաբերյալբոլորհաշիվ-

ապրանքագրերըհանդիսանումենսույնարձանագրությանբաղկացուցիչմասըևկցվումեն: 
  

 

 

Ապրանքը հանձնեց  Ապրանքն ընդունեց 

___________________________  
ստորագրություն 

___________________________ 
ստորագրություն 

___________________________  
ազգանուն, անուն 

___________________________ 
ազգանուն, անուն 

                              Կ.Տ.   Կ.Տ. 

 
 
 
 

  



 
Հավելված 3.1 

«         »              20  թ. կնքված  
                      ծածկագրով պայմանագրի 

 
 
 

ԱԿՏ    N   
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                                

 
 

 Սույնով արձանագրվում է, որ   -ի (այսուհետ` Գնորդ) և      
      Գնորդի անվանումը                     Վաճառողի անվանումը  

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20     թ.      -ին կնքված N      
       պայմանագրի կնքման ամսաթիվը         պայմանագրի համարը   

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը  20  թ.    -ին հանձնման-ընդունման նպատակով 
Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները. 
  

Ապրանքի 

անվանումը չափման միավորը  
քանակը 

(փաստացի) 

   

   

 
Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ: 

 
 
 

 
ԿՈՂՄԵՐԸ 

 
 
 

Հանձնեց         Ընդունեց 
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ` 
 

___________________________  
ազգանուն, անուն 

___________________________ 
ազգանուն, անուն 

___________________________  
Ստորագրություն 

___________________________ 
ստորագրություն 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Հավելված6 
ԵՏԻՊ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/11-Թ18*ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 

 
 
 
 
 

ՀԱՐՑՈՒՄ 
ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" 

 կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին 
 

 
      -ի կարիքների համար կազմակերպված           
                                պատվիրատուի անվանումը                                   ընթացակարգի ծածկագիրը 

ծածկագրով գնման ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի 20  թվականի -ի N որոշմամբ առաջին տեղ է զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցը (մասնակիցները)`  
 

N 
Մասնակցի 

անվանումը 
հարկ վճարողի 

հաշվառման համարը  
հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, 

տարեթիվը 

    

    

  
Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 44-րդ կետով 

սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակցի` նույն կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների 
վերաբերյալ: 
 
 
 
 
    ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար            
      ընթացակարգի ծածկագիրըանունը, ազգանունը     ստորագրություն  
  
 

 20   թ. 
* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 



Հավելված 7 
ԵՏԻՊ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/11-Թ18*ծածկագրով 

ընթացակարգի հրավերի 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" 

 կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված հարցման մասին 
 

 
 

Ընթացակարգի 
ծածկագիրը 

Պատվիրատուի 
անվանումը 

Մասնակցի  

անվանում
ը 

հարկ 
վճարողի 

հաշվառման 
համարը 

հայտը ներկայացնելու 
օրվա դրությամբ 
հարկային մարմնի 
կողմից վերահսկվող 
եկամուտների գծով 
ժամկետանց հարկային 
պարտավորությունների 
գումարի չափը/ՀՀ դրամ  

 
 
 

հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք 
հաշվետու տարիների համախառն եկամտի 

հանրագումարը/ՀՀ դրամ 

հայտը ներկայացվելուն նախորդող 
հաշվետու տարվա ընթացքում 

պարտավորությունների և 
ակտիվների հաշվապահական 
հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ  

 

ակտիվներ պարտավորություն 

20..թ. 20..թ. 20..թ. Ընդամենը   

          

 
 
Տեղեկատվությունը տրվել է       վարչության աշխատակից     -ի կողմից           
   վարչության անվանումը       անունը, ազգանունը     ստորագրություն 
 

 
 

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
  

 
  

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


