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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ 
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Բ Ա Ժ Ի Ն 1

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Ս�յն օրենքը կարգավոր�մ է պատվիրատ�ների կողմից ապրանքներ, աշխատանքներ եւ ծառայ�թյ�ններ ձեռք
բերել� գործընթացի հետ կապված հարաբեր�թյ�նները, սահման�մ այդ հարաբեր�թյ�նների կողմերի հիմնական
իրավ�նքները եւ պարտական�թյ�նները:

Հոդված 2. Օրենք�մ օգտագործվող հիմնական հասկաց�թյ�նները

1. Ս�յն օրենք�մ օգտագործվ�մ են հետեւյալ հիմնական հասկաց�թյ�նները.

1) պատվիրատ�`

ա. Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյամբ եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքներով
նախատեսված պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետ�թյան կամ
համայնքների հիմնարկներ,

բ. Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկ,

գ. պետական կամ համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպ�թյ�ններ,

դ. պետ�թյան կամ համայնքների՝ հիս�ն տոկոսից ավելի բաժնեմաս �նեցող կազմակերպ�թյ�ններ,

ե. պետ�թյան կամ համայնքի կամ պետական կամ համայնքային ոչ առեւտրային կամ պետ�թյան կամ համայնքների՝
հիս�ն տոկոսից ավելի բաժնեմաս �նեցող կազմակերպ�թյ�նների կողմից ստեղծված հիմնադրամներ կամ
ձեւավորված միավոր�մներ (մի�թյ�ններ),
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զ. պետ�թյ�նից կամ համայնքից կամ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկից կամ պետական կամ
համայնքային ոչ առեւտրային կամ պետ�թյան կամ համայնքների՝ հիս�ն տոկոսից ավելի բաժնեմաս �նեցող
կազմակերպ�թյ�ններից նվիրաբեր�թյան կամ դրամաշնորհի կարգով միջոցներ ստացած իրավաբանական անձինք`
նվիրաբեր�թյան կամ դրամաշնորհի կարգով ստացված միջոցների հաշվին կատարվող գն�մների մասով,

է. պետական կամ համայնքային ոչ առեւտրային կամ պետ�թյան կամ համայնքների՝ հիս�ն տոկոսից ավելի
բաժնեմաս �նեցող կազմակերպ�թյ�նների վերակազմակերպման միջոցով վերակազմավորված հիմնադրամներ,

ը. հանրային կազմակերպ�թյ�ններ.

2) հանրային կազմակերպ�թյ�ններ`

ա. Հայաստանի Հանրապետ�թյան հանրային ծառայ�թյ�նները կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած ցանկ�մ
ներառված անձինք, որոնք գործ�նե�թյ�ն են իրականացն�մ հանրային ծառայ�թյ�նների կարգավորվող ոլորտ�մ,
բացառ�թյամբ այն անձանց, որոնք ս�յն պարբեր�թյան մեջ նշված ցանկ�մ ներառվել են էլեկտրոնային
հաղորդակց�թյան բնագավառ�մ հանրային ցանցի շահագործման շրջանակ�մ մատ�ցվող ծառայ�թյ�նների մասով
գերիշխող դիրք �նենալ� հանգամանքով պայմանավորված,

բ. հանրային ծառայ�թյ�նների ոլորտի այլ կազմակերպ�թյ�ններ, որոնք հատ�կ կամ բացառիկ իրավ�նքով
իրականացն�մ են ս�յն հոդվածով սահմանված` մեկ կամ մեկից ավելի համապատասխան գործ�նե�թյան տեսակ,
եթե գն�մը կատարվ�մ է համապատասխան գործ�նե�թյան տվյալ տեսակն իրականացնել� նպատակով.

3) գն�մ` պատվիրատ�ի հատ�ցմամբ` ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքել� միջոցով բոլոր տեսակի
ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների ձեռքբեր�մը, լիզինգը, պատվիրատ�ի կողմից նվիրաբեր�թյան
կարգով իրավաբանական անձանց հատկացվող միջոցների հաշվին ապրանքների, աշխատանքների եւ
ծառայ�թյ�նների ձեռքբեր�մը, փոխանակման ձեւով ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայ�թյան ձեռքբեր�մը,
ինչպես նաեւ պետ�թյ�ն-մասնավոր գործընկեր�թյան, ներառյալ՝ հավատարմագրային կառավարման եւ կոնցեսիայի
գործարքների շրջանակներ�մ մասնավոր հատվածի գործընկերոջը իրավ�նքների շնորհ�մը.

4) պայմանագիր` գն�մ կատարել� նպատակով կնքվող գրավոր գործարք.

5) մասնակից` պատվիրատ�ի հետ պայմանագիր կնքել� նպատակով գն�մների գործընթացին մասնակցող անձ.

6) ընտրված մասնակից` մասնակից (մասնակիցներ), որին (որոնց) պատվիրատ�ն առաջարկ�մ է կնքել պայմանագիր.

7) հրավեր` պայմանագիր կնքել� նպատակով մասնակցին առաջարկվող պայմաններ.

8) հայտ` հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկ.

9) հայտի ապահով�մ` ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ մասնակցի կողմից հայտով ստանձնած
պարտավոր�թյ�նների կատար�մն ապահովող միջոց.

10) պայմանագրի ապահով�մ` ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագրով
ստանձնվող պարտավոր�թյ�նների կատար�մն ապահովող միջոց.

11) էլեկտրոնային աճ�րդ` էլեկտրոնային միջոցների օգտագործմամբ նոր` նվազեցված գների ներկայացման
գործընթաց, որը հնարավոր�թյ�ն է տալիս ավտոմատ գնահատման մեթոդներով (միջոցներով) որոշել հայտեր
ներկայացրած մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը` հաջորդական�թյ�նը.

12) էլեկտրոնային միջոցներ` մալ�խային, ռադիո, օպտիկական միջոցներով կամ էլեկտրամագնիսական այլ
միջոցներով փոխանցված, տեղափոխված եւ ստացված տվյալների մշակման � պահպանման, ինչպես նաեւ
էլեկտրոնային եղանակով գնման ընթացակարգերի կազմակերպման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային, այդ թվ�մ`
ծրագրային եւ ապարատային միջոցներ.

13) լիազորված մարմին` պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան քաղաքական�թյ�նը մշակող եւ իրականացնող՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան գործադիր
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իշխան�թյան պետական մարմին.

14) տեղեկագիր` ս�յն օրենքով նախատեսված հրատարակման ենթակա տեղեկատվ�թյան հրապարակման
նպատակով www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք.

15) հատ�կ կամ բացառիկ իրավ�նք` իրավ�նք, որը բխ�մ է իրավական կամ վարչական ակտով իրավաս� մարմնի
տրամադրած իրավաս�թյ�ններից, որի նպատակն է որոշակի գործ�նե�թյան իրականացման իրավ�նքը (ներառյալ՝
հանրային ծառայ�թյ�նների ոլորտ�մ) վերապահել մեկ կամ սահմանափակ թվով կազմակերպ�թյ�նների, եւ որով
էապես սահմանափակվ�մ է նման գործ�նե�թյ�ն իրականացնել� այլ կազմակերպ�թյ�նների հնարավոր�թյ�նը:
Հատ�կ կամ բացառիկ իրավ�նք չեն այն իրավ�նքները, որոնք շնորհվել են հրապարակային մրց�յթի արդյ�նք�մ, եւ
դրանց շնորհ�մը հիմնված է եղել ոչ խտրական չափորոշիչների վրա, բացառ�թյամբ այն դեպքերի, երբ
հրապարակային մրց�յթի արդյ�նք�մ շնորհված իրավ�նքը օրենքով սահմանված կարգով համարվ�մ է բացառիկ.

16) գնման առարկա` գնվող ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայ�թյ�նը.

17) գնման առարկայի բն�թագիր` գնման առարկայի հատկանիշներ, դրանց ձեռքբերման եւ վճարման պայմաններ.

18) խորհրդատվական ծառայ�թյ�ններ` ծառայ�թյ�ններ, որոնց մատ�ցման արդյ�նք�մ ստեղծվ�մ են ոչ
նյ�թական` ֆիզիկական ս�բստանցիայից զ�րկ ակտիվներ (արժեքներ).

19) խորհրդատ�` պատվիրատ�ի հետ խորհրդատվական ծառայ�թյ�նների պայմանագիր կնքել� նպատակով
գն�մների գործընթացին մասնակցող անձ.

20) ընտրված խորհրդատ�` խորհրդատ� (խորհրդատ�ներ), որին (որոնց) պատվիրատ�ն առաջարկ�մ է կնքել
խորհրդատվական ծառայ�թյ�նների պայմանագիր.

21) գն�մների բազային միավոր` մեկ միլիոն Հայաստանի Հանրապետ�թյան դրամ.

22) համապատասխան գործ�նե�թյ�ն` հանրային ծառայ�թյ�նների ոլորտ�մ իրականացվող գործ�նե�թյան
ներքոհիշյալ տեսակներ, որոնց շրջանակ�մ կատարվող գն�մների վրա տարածվ�մ է ս�յն օրենքը: Դրանք են`

ա. էլեկտրական եւ ջերմային էներգիայի արտադր�թյ�նը (ներառյալ՝ դրանց համակցված արտադր�թյ�նը),
էլեկտրական, ջերմային էներգիայի եւ բնական գազի հաղորդ�մը (փոխադր�մը) եւ բաշխ�մը,
էլեկտրաէներգետիկական եւ բնական գազի ոլորտների համակարգերի օպերատորի ծառայ�թյ�նների
իրականաց�մը, էլեկտրաէներգետիկայի եւ ջերմաէներգետիկայի ոլորտներ�մ նոր արտադրական հզոր�թյ�նների
կառ�ց�մը կամ վերականգն�մը, էլեկտրաէներգետիկայի, ջերմաէներգետիկայի եւ բնական գազի ոլորտներ�մ
հաղորդման (փոխադրման) կամ բաշխման ցանցերի կառ�ց�մը,

բ. խմել�, ոռոգման, արդյ�նաբերական ջրի մատակարար�մը, ջրահեռաց�մը եւ կեղտաջրերի մաքր�մը,

գ. էլեկտրոնային հաղորդակց�թյան բնագավառ�մ հանրային ցանցի շահագործ�մը,

դ. փոստային կապի, երկաթ�ղային տրանսպորտի եւ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական
զնն�թյ�ն անցկացնել� բնագավառներ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան հանրային ծառայ�թյ�նները
կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սակագնային կարգավորման ենթակա ծառայ�թյ�նները,

ե. տրանսպորտային ոլորտ�մ հասարակական ծառայ�թյ�նների մատ�ցման համար նախատեսված (գոյ�թյ�ն
�նեցող) ցանցերի տրամադր�մ կամ շահագործ�մ: Տրանսպորտային ծառայ�թյ�նների մատ�ցման ցանցը
համարվ�մ է գոյ�թյ�ն �նեցող, երբ շահագործման պայմանները, այդ թվ�մ` սպասարկման ենթակա երթ�ղիները
կամ տրամադրվելիք տարող�նակ�թյ�նը կամ սպասարկման հաճախական�թյ�նը սահման�մ է իրավաս�
պետական մարմինը,

զ. աշխարհագրական տեղանքի շահագործ�մ`

- նավթի, գազի, ած�խի կամ այլ կոշտ վառելիքի հետախ�զման կամ արտազատման նպատակով,
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- օդային կամ ջրային �ղիներով փոխադր�մներ իրականացնողներին օդանավակայանների կամ այլ տերմինալային
օբյեկտների տրամադրման նպատակով.

23) գնման գործընթաց` գն�մ կատարել� նպատակով գն�մների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդր�թյամբ նախատեսված ընթացակարգերի, իրավ�նքների եւ պարտական�թյ�նների իրագործմանն �ղղված
գործող�թյ�նների ամբողջ�թյ�ն, ներառյալ՝ գն�մների պլանավոր�մը, գնման առարկայի բն�թագրի հաստատ�մը,
պայմանագրի կատար�մը եւ կառավար�մը.

24) գնման գին` ապրանքը, աշխատանքը, ծառայ�թյ�նը ձեռք բերել� համար Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան սահմանած կարգով հաշվարկված նախահաշվային գինը:

Հոդված 3. Օրենքի նպատակը, սկզբ�նքները եւ գործող�թյան ոլորտը

1. Ս�յն օրենքի նպատակն է ապահովել գն�մների գործընթաց�մ հատ�ցման դիմաց արժեք, այն է`

1) պատվիրատ�ին վերապահված լիազոր�թյ�նների կատարման համար անհրաժեշտ` կարիքին համապատասխան
ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների ձեռքբեր�մ` համարժեք հատ�ցմամբ.

2) գն�մների եւ գն�մների գործընթացի տնտեսող, արդյ�նավետ եւ օգտավետ իրականաց�մ:

2. Գն�մների գործընթացը հիմնվ�մ է հետեւյալ սկզբ�նքների վրա.

1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ,  համաչափ, հրապարակային եւ ոչ
խտրական հիմ�նքներով կազմակերպ�մ.

2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայն�մ եւ նրանց միջեւ մրցակց�թյան
խրախ�ս�մ.

3) ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպ�թյ�ն կամ քաղաքացի�թյ�ն
չ�նեցող անձ լինել� հանգամանքից, գնման գործընթացին մասնակցել� իրավահավասար�թյ�ն:

3. Ս�յն օրենքի իմաստով՝ գն�մը համարվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքից դ�րս կատարվող, եթե
պայմանագիրը կնքվ�մ եւ դրա շրջանակ�մ ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայ�թյ�նը ձեռք են բերվ�մ �
օգտագործվ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքից դ�րս:

4. Ս�յն օրենքի գործող�թյ�նը չի տարածվ�մ գործարքների հետեւյալ տեսակների վրա.

1) աշխատանքային պայմանագրեր.

2) օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ քրեական, վարչական կամ դատական վար�յթ իրականացնող պաշտոնատար
անձանց որոշ�մներով նախատեսված կոնկրետ անձանց կողմից մատ�ցվող ծառայ�թյ�նների ձեռքբեր�մ.

3) արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարման հետ կապված գործարքներ:

Հոդված 4. Գն�մների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյ�նը

1. Գն�մների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյ�նը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիական օրենսգրքից, ս�յն օրենքից եւ իրավական այլ ակտերից: Գն�մների մասին իրավական այլ ակտերը
հրապարակվ�մ են նաեւ պաշտոնական տեղեկագր�մ:

Հոդված 5. Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից ընդ�նվող իրավական այլ ակտերը

1. Ս�յն օրենքի նպատակի եւ պահանջների կատարման ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյ�նը հաստատ�մ է`

1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքից դ�րս գն�մների կատարման կարգը.

2) էլեկտրոնային ձեւով գն�մների կատարման կարգը.
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3) էլեկտրոնային աճ�րդի իրականացման կարգը.

4) գն�մների պլանավորման, գնման առարկայի բն�թագրերի հաստատման, գն�մների նախնական հսկող�թյան,
պայմանագրերի կատարման, կառավարման եւ ֆինանսավորման կարգը.

5) պետ�թյ�ն-մասնավոր գործընկեր�թյան գործարքների տեսակները, այդ գործարքների բն�թագրերին
ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաեւ բն�թագրերի կազմման եւ հաստատման կարգը.

6) ս�յն օրենքով նախատեսված գն�մ կատարել� ընթացակարգերի կիրարկման կարգը եւ դրանց
առանձնահատկ�թյ�նները.

7) գնահատող հանձնաժողովի կազմավորման եւ գործ�նե�թյան կարգը.

8) հրավերի եւ պայմանագրի հիմնական պայմանները.

9) պետական բյ�ջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գն�մների պլանը.

10) գն�մների համակարգողներին որակավոր�մ շնորհել� եւ նրանց շար�նակական մասնագիտական
վերապատրաստ�մ անցկացնել� կարգը.

11) գն�մների պլանի ձեւը, դրա լրացման, հաստատման եւ հրապարակման կարգը.

12) ս�յն օրենքով նախատեսված փոխկապակցված անձանց հասկաց�թյ�նը եւ այդ անձանց կողմից գնման
ընթացակարգերին մասնակց�թյան սահմանափակման դեպքերը.

13) ընտրանքային կարգով պատվիրատ�ների հաստատած գնման առարկաների բն�թագրերը եւ մասնակիցներին
ներկայացվող որակավորման պահանջները` ս�յն օրենքով նախատեսված մրցակց�թյան ապահովման եւ
խտրական�թյան բացառման պահանջների պահպանման տեսանկյ�նից գնահատման կարգը.

14) էլեկտրոնային աճ�րդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների ց�ցակը.

15) փակ պարբերական մրց�յթով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների ց�ցակը.

16) բողոքարկման վճարը վերադարձնել� կարգը.

17) ըստ գնման ձեւերի՝ հրավերով մասնակիցներին ներկայացվող հայտի եւ պայմանագրի ապահովման պահանջները:

Հոդված 6. Գն�մներին մասնակցել� իրավ�նքը եւ որակավորման չափանիշները

1. Բացառ�թյամբ ս�յն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ կետերով նախատեսված
ընթացակարգով գն�մ կատարել� դեպքերի, գն�մների ընթացակարգերին մասնակցել� իրավ�նք չ�նեն այն
անձինք`

1) որոնք հայտը ներկայացնել� օրվա դր�թյամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

2) որոնք հայտը ներկայացնել� օրվա դր�թյամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամ�տների գծով �նեն
իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչեւ մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիս�ն հազար Հայաստանի
Հանրապետ�թյան դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավոր�թյ�ններ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայաց�ցիչը հայտը ներկայացնել� օրվան նախորդող երեք տարիների
ընթացք�մ դատապարտված է եղել ահաբեկչ�թյան ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային
թրաֆիքինգ ներառող հանցագործ�թյան, հանցավոր համագործակց�թյ�ն ստեղծել� կամ դրան մասնակցել�,
կաշառք ստանալ�, կաշառք տալ� կամ կաշառքի միջնորդ�թյան եւ օրենքով նախատեսված տնտեսական
գործ�նե�թյան դեմ �ղղված հանցագործ�թյ�նների համար, բացառ�թյամբ այն դեպքերի, երբ դատված�թյ�նը
օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.
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4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվել� օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացք�մ առկա է օրենքով սահմանված
կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ` գն�մների ոլորտ�մ հակամրցակցային համաձայն�թյան կամ
գերիշխող դիրքի չարաշահման համար.

5) որոնք հայտը ներկայացնել� օրվա դր�թյամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական մի�թյանն անդամակցող
երկրների գն�մների մասին օրենսդր�թյան համաձայն հրապարակված գն�մների գործընթացին մասնակցել�
իրավ�նք չ�նեցող մասնակիցների ց�ցակ�մ.

6) որոնք հայտը ներկայացնել� օրվա դր�թյամբ ներառված են գն�մների գործընթացին մասնակցել� իրավ�նք
չ�նեցող մասնակիցների ց�ցակ�մ: Մասնակիցն ընդգրկվ�մ է նշված ց�ցակ�մ, եթե `

ա. խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակ�մ ստանձնած պարտավոր�թյ�նը,
որը հանգեցրել է պատվիրատ�ի կողմից պայմանագրի միակողմանի լ�ծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ
մասնակցի հետագա մասնակց�թյան դադարեցմանը,

բ. որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է պայմանագիր կնքել�ց,

գ. հայտերը բացել�ց հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակց�թյ�նից:

2. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ�մ նշված ց�ցակը, այդ թվ�մ՝ ռ�սերեն, հրապարակ�մ է լիազորված մարմինը:
Գն�մների գործընթացին մասնակցել� իրավ�նքից զրկված մասնակցի վերաբերյալ �նեցած տեղեկ�թյ�նների
հիման վրա լիազորված մարմինը պաշտոնական ընթացակարգ է նախաձեռն�մ գն�մների բողոքարկման խորհրդ�մ՝
առանց վճարի: Տվյալ մասնակցի կարծիքը լսել�ց հետո գն�մների բողոքարկման խորհ�րդը որոշ�մ է կայացն�մ
մասնակցին ս�յն հոդվածով նախատեսված ց�ցակ�մ ընդգրկել� վերաբերյալ: Անձը նշված ց�ցակ�մ ընդգրկվ�մ է
երկ� տարի ժամկետով:

3. Մասնակիցը պետք է բավարարի հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշները: Մասնակիցը պետք է �նենա
պայմանագրով նախատեսված պարտավոր�թյ�նների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործ�նե�թյան համապատասխան�թյ�ն պայմանագրով նախատեսված գործ�նե�թյանը.

2) մասնագիտական փորձառ�թյ�ն.

3) տեխնիկական միջոցներ.

4) ֆինանսական միջոցներ.

5) աշխատանքային ռես�րսներ:

4. Չեն կարող սահմանվել մասնակցի` գն�մներին մասնակցել� իրավ�նքի եւ որակավորման հետ կապված այնպիսի
չափանիշներ, որոնք`

1) նախատեսված չեն ս�յն հոդվածով.

2) խտրական են եւ սահմանափակ�մ են մրցակց�թյ�նը` անհիմն կերպով բարդացն�մ կամ պարզեցն�մ են
հնարավոր մասնակց�թյ�նը գնման գործընթացին.

3) համարժեք չեն` �ղղակիորեն չեն բխ�մ պայմանագրով նախատեսված պարտավոր�թյ�նների կատարման
անհրաժեշտ�թյ�նից:

5. Հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իր տվյալների համապատասխան�թյան ապահովման
շրջանակ�մ մասնակիցը, անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ կարող է հիմնվել այլ անձանց ֆինանսական եւ տեխնիկական
միջոցների վրա՝ համապատասխան պայմանագրով սահմանված իրավահարաբեր�թյան հիման վրա:

6. Հրավերով սահմանվ�մ են մասնակցի` տվյալ գն�մներին մասնակցել� իրավ�նքը եւ որակավոր�մը գնահատել�
չափանիշները, կարգը եւ դրա համար պահանջվող փաստաթղթերին (տեղեկ�թյ�ններին) ներկայացվող պահանջները:
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Հոդված 7. Գն�մներին մասնակցել� հավասար�թյ�նը

1. Ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպ�թյ�ն կամ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող
անձ լինել� հանգամանքից, �նի գնման գործընթացին մասնակցել� հավասար իրավ�նք:

2. Գն�մների գործընթացին որեւէ երկրի ռեզիդենտ հանդիսացող անձի (անձանց) մասնակց�թյ�նը կարող է
սահմանափակվել միայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան որոշմամբ, եթե դա անհրաժեշտ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան ազգային անվտանգ�թյան եւ պաշտպան�թյան ապահովման համար:

3. Եթե ս�յն հոդվածի 2-րդ մասը չի կիրառվ�մ, ապա գն�մների կամ նախաորակավորման հայտարար�թյան մեջ
նշվ�մ է, որ հայտեր կարող են ներկայացնել բոլորը, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ,
կազմակերպ�թյ�ն, քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձ լինել� հանգամանքից, ընդ որ�մ, հայտարար�թյ�նը ենթակա
չէ փոփոխման: Եթե կիրառվ�մ է ս�յն հոդվածի 2-րդ մասը, ապա գն�մների կամ նախաորակավորման
հայտարար�թյան մեջ նշվ�մ է այդ սահմանափակման մասին:

4. Արգելվ�մ է ս�յն օրենքով եւ դրա հիման վրա ընդ�նված իրավական այլ ակտերով սահմանված փոխկապակցված
անձանց եւ (կամ) միեւն�յն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիս�ն տոկոս միեւն�յն անձի
(անձանց) պատկանող բաժնեմաս �նեցող կազմակերպ�թյ�նների միաժամանակյա մասնակց�թյ�նը գնման
միեւն�յն գործընթացին, բացառ�թյամբ`

1) պետ�թյան կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպ�թյ�նների.

2) ս�յն օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված մասնակց�թյան դեպքերի:

5. Պատվիրատ�ի մասնակց�թյամբ իրավաբանական անձինք գն�մներին մասնակց�մ են այլ մասնակիցների հետ
հավասար իրավ�նքով, եւ այդ կազմակերպ�թյ�ններ�մ պատվիրատ�ի մասնակց�թյան հանգամանքը չի կարող
հանգեցնել այդ անձանց համար որեւէ արտոն�թյան կամ այլ նպաստավոր պայմանների սահմանմանը եւ կիրառմանը:

Հոդված 8. Փաստաթղթերը, դրանց վավերապայմանները եւ էլեկտրոնային գն�մները

1. Համապատասխան (այդ թվ�մ՝ էլեկտրոնային) փաստաթղթեր կազմելով՝ պետք է ապահովվեն գնմանը վերաբերող
տեղեկ�թյ�նների գրառ�մը եւ պահպան�մը:

2. Հրավերով մասնակցին տեղեկ�թյ�ն ներկայացնել� պայման սահմանվել� դեպք�մ միաժամանակ ներկայացվ�մ
են այդ տեղեկ�թյան վավերապայմանները: Ս�յն օրենքով սահմանված գործառ�յթների շրջանակներ�մ
հաղորդակց�թյ�նը կարող է իրականացվել էլեկտրոնային եղանակով, ընդ որ�մ`

1) հայտարար�թյ�նը եւ հրավերը կարող են տրամադրվել էլեկտրոնային եղանակով.

2) հրավերով նախատեսված դեպք�մ եւ կարգով հայտերը ներկայացվ�մ են էլեկտրոնային եղանակով:

3. Էլեկտրոնային ձեւով հաղորդակց�թյան համար օգտագործվելիք միջոցները պետք է լինեն ոչ խտրական, ընդհան�ր
առմամբ մատչելի լինեն հնարավոր ցանկացած մասնակցի եւ փոխգործակցող տեղեկատվական եւ հաղորդակց�թյան
տեխնոլոգիաների ընդհան�ր օգտագործման միջոցների հետ:

4. Հայտերի` էլեկտրոնային եղանակով փոխանցման եւ ստացման միջոցների նկատմամբ պարտադիր կարգով
կիրառելի են հետեւյալ կանոնները.

1) շահագրգիռ մասնակիցներին մատչելի են հայտերի էլեկտրոնային ձեւով ներկայացման համար անհրաժեշտ
հատկանիշներին (այդ թվ�մ` կոդավորմանը) վերաբերող տեղեկ�թյ�նները.

2) հայտերի` էլեկտրոնային ձեւով ստացման էլեկտրոնային սարքերը պետք է երաշխավորեն ստացված տվյալների
ամբողջական�թյ�նն � գաղտնի�թյ�նը` նվազագ�յնն ապահովելով հետեւյալ պայմանները.

ա. հնարավոր է հստակ որոշել հայտերի ստացման ճշգրիտ ժամն � ամսաթիվը,



8/19/2020 Legislation: National Assemly of RA

www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5708&lang=arm 8/35

բ. նախքան տվյալների փոխանցման համար սահմանված ժամկետները` փոխանցված տվյալները մատչելի չեն ոչ ոքի
համար,

գ. այն դեպք�մ, երբ խախտվել է փոխանցված տվյալների մատչելի�թյան արգելքը` հնարավոր է հստակ պարզել
չարտոնված մ�տքը,

դ. ստացված տվյալների բացման ժամկետները կարող են սահմանել կամ փոփոխել միայն լիազորված անձինք,

ե. գն�մների ընթացակարգի տարբեր փ�լեր�մ` ստացված տվյալներին մ�տք գործելը հնարավոր է առնվազն երկ�
լիազոր անձանց (համակարգերի) համաժամանակյա գործող�թյամբ եւ միայն ս�յն կետի համաձայն սահմանված
ժամկետից հետո,

զ. ս�յն մասի պահանջներին համապատասխան ստացված եւ բացված տվյալները պետք է մատչելի մնան միայն դրանց
ծանոթանալ� լիազոր�թյ�ն �նեցող անձանց համար:

5. Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը կարող է սահմանել էլեկտրոնային ձեւով իրականացվող
գն�մներին մասնակց�թյան վճար:

Հոդված 9. Գնման ընթացակարգի արձանագր�թյ�նը եւ գն�մների հաշվետվ�թյ�նները

1. Եթե գնման գինը գերազանց�մ է գն�մների բազային միավորը, ապա պայմանագիրը կնքվել�ն կամ գնման
ընթացակարգը չկայացած հայտարարել�ն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացք�մ պատվիրատ�ն
կազմ�մ է գնման ընթացակարգի արձանագր�թյ�ն: Գնման ընթացակարգի արձանագր�թյ�նը գնման ձեւին
համապատասխան պար�նակ�մ է`

1) պատվիրատ�ի անվան�մը, գտնվել� վայրը.

2) գնման անհրաժեշտ�թյ�նը եւ գնման ձեւի ընտր�թյան հիմնավոր�մը.

3) հրավերը եւ դրան�մ կատարված փոփոխ�թյ�նները.

4) գնման վերաբերյալ ստացված հարց�մները եւ ներկայացված պարզաբան�մները.

5) հայտեր ներկայացրած մասնակիցների տվյալները` անվան�մը, գտնվել� կամ բնակ�թյան վայրը, կապի միջոցները.

6) հայտերով ներկայացված գները.

7) հայտերի գնահատման կարգը եւ դրանց գնահատման արդյ�նքները.

8) հայտի մերժման դեպք�մ` դրա հիմնավոր�մը.

9) պայմանագիրը, իսկ գնման գործընթացի արդյ�նք�մ պայմանագիր չկնքվել� դեպք�մ` դրա հիմնավոր�մը.

10) գնման գործընթացի շրջանակներ�մ հակաօրինական գործող�թյ�ններ հայտնաբերվել� դեպք�մ դրանց եւ այդ
կապակց�թյամբ ձեռնարկված գործող�թյ�նների համառոտ նկարագիրը.

11) գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները եւ դրանց վերաբերյալ կայացված որոշ�մները.

12) այլ անհրաժեշտ տեղեկ�թյ�ններ:

2. Պետ�թյան համար պարտավոր�թյ�ններ առաջացնող գն�մների գործարքների հաշվառման նպատակով
պետական բյ�ջեի եւ պետական բյ�ջեից դրամաշնորհի, այդ թվ�մ՝ ս�բվենցիայի ձեւով հատկացվող միջոցների
հաշվին գնման պայմանագիր կնքել�ց կամ գնման գործընթացը չկայացած հայտարարվել�ց հետո` յոթ
աշխատանքային օրվա ընթացք�մ, պատվիրատ�ն լիազորված մարմին է ներկայացն�մ հաշվետվ�թյ�ն` գնման
գործընթացի մասին:

3. Եթե գնման գինը չի գերազանց�մ գն�մների բազային միավորը, ապա պատվիրատ�ն ապահով�մ է գնման
նպատակով կատարված գործող�թյ�նների եւ դրանց հիմքերի մասին համապատասխան փաստաթղթերի (կամ
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էլեկտրոնային փաստաթղթերի) առկայ�թյ�նը եւ դրանց պահպան�մը:

4. Պատվիրատ�ն պարտավոր է գնման ընթացակարգի արձանագր�թյան կամ դրա մաս կազմող փաստաթղթի
պատճենը, բացառ�թյամբ պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների, տրամադրել ցանկացած անձի` վերջինիս
կողմից նման պահանջ ստանալ�ց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք�մ:

5. Գն�մների տարեկան հաշվետվ�թյ�նը կազմել� եւ հրապարակել� նպատակով պատվիրատ�ները լիազորված
մարմին են ներկայացն�մ հաշվետվ�թյ�ններ: Գն�մների տարեկան հաշվետվ�թյ�նը հրապարակվ�մ է
տեղեկագր�մ` մինչեւ տվյալ տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 1-ը:

Հոդված 10.  Պայմանագիր կնքել� մասին որոշ�մը, անգործ�թյան ժամկետը, պայմանագրի կնք�մը եւ

պայմանները

1. Մինչեւ պայմանագիր կնքելը պատվիրատ�ն տեղեկագր�մ հրապարակ�մ է հայտարար�թյ�ն պայմանագիր
կնքել� որոշման մասին  ոչ �շ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդ�նմանը հաջորդող առաջին
աշխատանքային օրը: Պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների կատարման դեպք�մ ս�յն մասով նախատեսված
հայտարար�թյ�նն �ղարկվ�մ է հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին` ընտրված մասնակցի մասին
որոշման ընդ�նմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

2. Պայմանագիր կնքել� մասին որոշ�մը պար�նակ�մ է ամփոփ տեղեկատվ�թյ�ն հայտերի գնահատման եւ
ընտրված մասնակցի ընտր�թյ�նը հիմնավորող պատճառների մասին � հայտարար�թյ�ն անգործ�թյան ժամկետի
վերաբերյալ: Անգործ�թյան ժամկետը պայմանագիր կնքել� մասին որոշման հայտարար�թյան հրապարակման
օրվան հաջորդող օրվա եւ պատվիրատ�ի կողմից պայմանագիրը կնքել� իրավաս�թյան առաջացման օրվա միջեւ
ընկած ժամանակահատվածն է:

3. Մրց�յթի եւ էլեկտրոնային աճ�րդի դեպք�մ անգործ�թյան ժամկետը առնվազն 10 օրաց�ցային օր է: Գնման այլ
ընթացակարգերի համար անգործ�թյան ժամկետն առնվազն հինգ օրաց�ցային օր է:

4. Ս�յն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անգործ�թյան ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ
ներկայացրել, որի հետ կնքվ�մ է պայմանագիր:

5. Պատվիրատ�ն պայմանագիրը կնք�մ է, եթե ս�յն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անգործ�թյան ժամկետ�մ
որեւէ մասնակից գն�մների բողոքարկման խորհրդ�մ չի բողոքարկ�մ պայմանագիր կնքել� մասին որոշ�մը: Մինչեւ
անգործ�թյան ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքել� մասին հայտարար�թյան հրապարակման
կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է:

6. Գնման հետ կապված կողմերի` գն�մների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ չկարգավորված
հարաբեր�թյ�նները կարգավորվ�մ են պայմանագրով:

Հոդված 11. Կնքված պայմանագրի մասին հայտարար�թյան հրապարակ�մը

1. Պատվիրատ�ն տեղեկագր�մ հրապարակ�մ է կնքված պայմանագրի մասին հայտարար�թյ�ն ոչ �շ, քան
պայմանագիրը կնքվել�ն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:  Պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների
կատարման դեպք�մ ս�յն մասով նախատեսված հայտարար�թյ�նն �ղարկվ�մ է հայտեր ներկայացրած բոլոր
մասնակիցներին պայմանագիրը կնքվել�ն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

2. Կնքված պայմանագրի մասին հայտարար�թյ�նը պար�նակ�մ է հետեւյալ տեղեկ�թյ�նները.

1) գնման առարկայի համառոտ նկարագր�թյ�նը.

2) պատվիրատ�ի անվան�մը եւ հասցեն.

3) պայմանագրի կնքման ամսաթիվը.

4) ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվան�մը եւ գտնվել� կամ բնակվել�  վայրը.
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5) մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները եւ պայմանագրի գինը.

6) մասնակիցների ներգրավման նպատակով ս�յն օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակ�մների մասին
տեղեկ�թյ�նները (եթե կիրառելի են).

7) կիրառված գնման ընթացակարգը եւ դրա ընտր�թյան հիմնավոր�մը:

Հոդված 12. Մասնակիցների հակաօրինական գործող�թյ�նների հետեւանքները

1. Եթե հայտնաբերվ�մ է մասնակցի կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայաց�ցչի գնման գործընթացի շրջանակներ�մ
հակաօրինական արարք, ապա դրա ի հայտ գալ� օրը պատվիրատ�ն այդ մասին գրավոր տեղեկացն�մ է իրավապահ
մարմիններին:

Հոդված 13. Գնման առարկայի բն�թագրերը

1. Գնման առարկայի բն�թագրերը պետք է ամբողջ�թյամբ եւ հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի,
աշխատանքի կամ ծառայ�թյան հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման եւ վճարման պայմանները` բացառելով
տարակերպ մեկնաբան�թյ�նը: Գնման առարկայի բն�թագրերը, որոնք ներառ�մ են նաեւ պայմանագրի գինը,
ընդգրկվ�մ են պայմանագր�մ:

2. Գնման առարկայի բն�թագրերը`

1) պետք է մրցակց�թյան հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գն�մների գործընթաց�մ մրցակց�թյան համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված եւ համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով
կատարվ�մ է տվյալ գն�մը.

4) ներառ�մ են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների դեպք�մ` նաեւ
աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակաց�յցի եւ այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական եւ համարժեք
նկարագր�թյ�նը:

3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկ�թյ�նից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառ�մ են ձեռք
բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայ�թյան որակին, ստանդարտին, անվտանգ�թյանը, պայմանական
նշաններին, տերմինաբան�թյանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաեւ գնման
առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագր�թյ�նը` հիմնված միջազգային
ստանդարտների եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի,
ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայ�թյան դեպք�մ` ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:

4. Գնման առարկայի հատկանիշները կարող են սահմանվել նաեւ որպես կատարողականի կամ գործառ�թային
(ֆ�նկցիոնալ) նկարագրեր, որոնք պետք է ներկայացվեն բավարար ճշտ�թյամբ` հնարավոր�թյ�ն տալով
մասնակիցներին եւ պատվիրատ�ին ճշգրիտ ընկալել պայմանագրի առարկան:

5. Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղ�մ պար�նակեն որեւէ առեւտրային նշանի, ֆիրմային
անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյ�րին կամ արտադրողին,
բացառ�թյամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բն�թագր�մն առանց դրանց: Հղ�մներ օգտագործել�
դեպք�մ հատկանիշների բն�թագիրը պետք է պար�նակի «կամ համարժեք» բառերը:

Հոդված 14. Գնման ընթացակարգի պաշտոնական լեզ�ն

1. Գնմանը վերաբերող փաստաթղթերը կազմվ�մ եւ ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ տեղեկագր�մ
հրապարակվ�մ են հայերեն, իսկ գն�մների, այդ թվ�մ՝ նախաորակավորման հայտարար�թյ�նները` նաեւ անգլերեն
եւ ռ�սերեն:

2. Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաեւ անգլերեն կամ ռ�սերեն:
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Հոդված 15. Գնման պլանավոր�մը եւ ֆինանսավոր�մը

1. Պետական բյ�ջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գն�մների պլանը հաստատվ�մ է բյ�ջետային ծախսերի
գերատեսչական եւ գործառնական դասակարգմամբ:

2. Պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների պլան�մ ներառվ�մ են ազգային անվտանգ�թյան ապահովման,
«Հատ�կ պետական պաշտպան�թյան ենթակա անձանց անվտանգ�թյան ապահովման մասին» Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնատար անձանց արարողակարգային
ծախսերի, կեց�թյան, սննդի եւ տրանսպորտային սպասարկման, ներառյալ՝ տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկման եւ նորոգման ոլորտ�մ հատ�կ տեխնիկական եւ ծրագրային, ռազմական տեխնիկայի,
սպառազին�թյան, ռազմամթերքի եւ ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքները,
աշխատանքները եւ ծառայ�թյ�նները:

3. Գն�մների պլանը, ներառյալ՝ փոփոխ�թյ�նները, հաստատվել�ն հաջորդող երկ� աշխատանքային օրվա
ընթացք�մ պատվիրատ�ն հրապարակ�մ է տեղեկագր�մ, բացառ�թյամբ պետական գաղտնիք պար�նակող
գն�մների պլանի:

4. Շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվ�մ են սահմանված կարգով
հաստատված եւ փորձաքնն�թյ�ն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց նախագծային
փաստաթղթերի առկայ�թյան շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել
չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագան� որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

5. Եթե գնման գինը գերազանց�մ է տվյալ ժամանակահատված�մ այդ գն�մը կատարել� համար նախատեսված
ֆինանսական հատկաց�մների չափը, ապա պայմանագիր կնքվել� դեպք�մ տվյալ ժամանակահատվածին հաջորդող
ժամանակահատված�մ նախատեսվ�մ են ֆինանսական միջոցներ գնման պայմանագրով սահմանված գն�մն
իրականացնել� կամ տվյալ գն�մը ժամանակավորապես դադարեցնել� համար (եթե ժամանակավոր դադարեց�մը
պահանջ�մ է ֆինանսական միջոցներ):

6. Մինչեւ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելը ս�յն օրենքով սահմանված կարգով կարող է կնքվել պայմանագիր`
պայմանով, որ դրա շրջանակներ�մ գն�մ կարող է կատարվել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել�
դեպք�մ: Ս�յն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լ�ծվ�մ է, եթե այն կնքել� օրվան հաջորդող վեց ամսվա
ընթացք�մ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել: Ս�յն մասը կարող է
կիրառվել, եթե`

1) պատվիրատ�ն չի կարողան�մ նախապես կանխատեսել (հաշվարկել) գն�մների համար անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների չափը.

2) ապրանքի մատակարար�մը, աշխատանքի կատար�մը կամ ծառայ�թյան մատ�ց�մը պետք է սկսվի տվյալ գնման
համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել� պահից հաշված այնպիսի ժամկետ�մ, որի ընթացք�մ գնման
մրցակցային որեւէ ձեւի կիրառ�մը ժամկետի առ�մով անհնար է:

7. Պատվիրատ�ն պայմանագրով ֆինանսական պարտավոր�թյ�ններ ստանձն�մ է այդ գն�մն իրականացնել�
համար պահանջվող ֆինանսական հատկաց�մներ նախատեսված լինել� դեպք�մ եւ այդ հատկաց�մների
շրջանակներ�մ:

8. Գն�մներ կատարել� համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվ�մ են բյ�ջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների ձեռքբերման համար սահմանված
համապատասխան հոդվածներով: Արգելվ�մ է ֆինանսական միջոցներ նախատեսել բյ�ջետային ծախսերի
տնտեսագիտական դասակարգման այլ հոդվածներով, եթե այդ միջոցների հաշվին պետք է կատարվեն գն�մներ: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2
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 ԳՆ�ՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐ�ՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳ�ՄԸ

Հոդված 16.  Գն�մների գործընթացի կարգավոր�մը եւ համակարգ�մը

1. Գն�մների գործընթացի կարգավոր�մը եւ համակարգ�մն իրականացն�մ է լիազորված մարմինը: Լիազորված
մարմինը չի կարող ներգրավվել գնման գործընթացներ�մ, լինել պայմանագրի կողմ, բացառ�թյամբ իր կարիքների
համար իրականացվող գն�մների:

2. Գն�մների գործընթացի կարգավորման եւ համակարգման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով
լիազորված մարմինը`

1) համակարգ�մ է գն�մների վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները եւ ընդ�ն�մ
կամ ներկայացն�մ է դրանք Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան հաստատմանը.

2) պատվիրատ�ներին մեթոդական օժանդակ�թյ�ն է ց�ցաբեր�մ գն�մների գործի կազմակերպման հարց�մ.

3) ապահով�մ է գն�մների համակարգողների որակավորման շնորհ�մը եւ վերջիններիս շար�նակական
մասնագիտական վերապատրաստման համակարգի առկայ�թյ�նը.

4) կազմակերպ�մ է տեղեկագրի հրապարակ�մը.

5) համակարգ�մ է գն�մների հետ կապված միջազգային կազմակերպ�թյ�նների, օտարերկրյա պետ�թյ�նների եւ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական � տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակց�թյ�նը.

6) հաշվառ�մ է պետ�թյան համար պարտավոր�թյ�ններ առաջացնող գնման գործարքները.

7) հրապարակ�մ է`

ա. պետական գն�մների տարեկան հաշվետվ�թյ�նը,

բ. գն�մների որակավորված մասնագետների (անձանց) ց�ցակը.

 8) հաստատ�մ է գն�մների գործընթաց�մ օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ՝ հրավերի եւ պայմանագրի
օրինակելի ձեւերը.

  9) հաստատ�մ է ս�յն օրենքի համաձայն լիազորված մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի, ներառյալ՝
հաշվետվ�թյ�նների ձեւերը եւ դրանց ներկայացման ժամկետները.

10) հաստատ�մ է գրանցամատյանի ձեւը եւ վարման կարգը.

11) իրականացն�մ է էլեկտրոնային գն�մների համակարգի սպասարկման եւ համակարգման գործառ�յթները.

12) գն�մների վերաբերյալ ահազանգերի արձանագրման եւ հարցերին արագ արձագանքել� նպատակով ապահով�մ
է գն�մների աջակց�թյան ծառայ�թյան (թեժ գիծ) առկայ�թյ�նը:

3. Պատվիրատ�ի ղեկավարը սահման�մ է գն�մների համակարգող, որը`

1) պատասխանատ� է պատվիրատ�ի` գն�մների գործընթացի կազմակերպման եւ համակարգման համար.

2) եզրակաց�թյ�ն է տալիս գն�մների շրջանակներ�մ պատվիրատ�ի հաստատած փաստաթղթերի վերաբերյալ.

3) իրականացն�մ է գնահատող հանձնաժողովի քարտ�ղարի լիազոր�թյ�նները.

4) կազմ�մ եւ պատվիրատ�ի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացն�մ տվյալ գնման ընթացակարգի
արձանագր�թյ�նը եւ պայմանագիրը:

4. Գն�մների համակարգող կարող են սահմանվել պատվիրատ�ի`

1) համապատասխան ստորաբաժան�մը.
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2) պաշտոնատար անձը կամ անձինք.

3) հրավիրած անձը` խորհրդատ�ն կամ խորհրդատ�ները:

5. Գն�մների համակարգող ստորաբաժանման աշխատակիցները, պաշտոնատար եւ հրավիրված անձինք պետք է
ընդգրկված լինեն լիազորված մարմնի կողմից հրապարակվող գն�մների որակավորված համակարգողների ց�ցակ�մ:
Նշված ց�ցակ�մ անձինք ընդգրկվ�մ են լիազորված մարմնի կազմակերպած` գն�մների համակարգողների
որակավորման գործընթացի արդյ�նքներով բավարար գնահատական ստանալ�ց հետո:

 Հոդված 17. Կենտրոնացված եղանակով գն�մների իրականաց�մը

1. Պատվիրատ�ների կամ դրանց առանձին խմբերի կարիքների համար գն�մները կարող են կատարվել
կենտրոնացված եղանակով՝  Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան սահմանած կարգով:

2. Կենտրոնացված եղանակով գն�մները կատարվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից
լիազորված մարմնի կամ իրավաբանական անձի միջոցով: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 ԳՆ�Մ ԿԱՏԱՐԵԼ� ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Հոդված 18. Գն�մ կատարել� ընթացակարգերը

1. Գն�մ կատարել� ընթացակարգերն են`

1) էլեկտրոնային աճ�րդը.

2) մրց�յթը.

3) գնանշման հարց�մը.

4) մեկ անձից գն�մը:

2. Մրց�յթի տեսակներն են՝ բաց եւ փակ: Փակ մրց�յթը լին�մ է նպատակային կամ պարբերական:

3. Գն�մն իրականացվ�մ է էլեկտրոնային աճ�րդի ընթացակարգով, եթե գնման առարկան ներառված է ս�յն օրենքի
5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով նախատեսված ց�ցակ�մ:

4. Մրց�յթը ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ կարող է կատարվել երկ� փ�լով:

5. Գն�մների կատարման նախընտրելի ձեւը մրց�յթն է, եթե գնման առարկան ներառված չէ ս�յն օրենքի 5-րդ հոդվածի
1-ին մասի 14-րդ կետով, իսկ պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների դեպք�մ` ն�յն մասի 15-րդ կետով
նախատեսված ց�ցակ�մ: Գն�մները կարող են կատարվել գնման այլ ձեւերով, բացառապես ս�յն օրենքով
նախատեսված դեպքեր�մ:

6. Գնման ընթացակարգի արդյ�նք�մ կնքվ�մ է պայմանագիր:

7. Գն�մները կարող են կատարվել ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայ�թյան բորսաներից` գն�մ կատարել�
ընթացակարգով:

Հոդված 19. Երկ� փ�լով մրց�յթի կիրառման պայմանները

1. Մրց�յթը կարող է կատարվել երկ� փ�լով `
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1) եթե պատվիրատ�ն ճշգրիտ (օբյեկտիվորեն) չի կարող ս�յն օրենքի պահանջներին համապատասխան սահմանել
գնման առարկայի բն�թագրերը.

2) եթե պատվիրատ�ն հնարավոր�թյ�ն է տալիս մասնակիցներին ներկայացնել գնման առարկայի հնարավոր
բն�թագրերի վերաբերյալ այլընտրանքային առաջարկներ.

3) եթե գնման առարկայի բն�թագրերի որոշ առանձնահատկ�թյ�ններ հստակեցնել� նպատակով մասնակիցների
հետ բանակցել� անհրաժեշտ�թյ�ն է առաջացել.

4) պետ�թյ�ն-մասնավոր գործընկեր�թյան, ներառյալ՝ հավատարմագրային կառավարման եւ կոնցեսիայի
գործարքների կնքման դեպքեր�մ:

 2. Երկ� փ�լով մրց�յթի ընթացակարգի կիրառման դեպք�մ կազմակերպվ�մ է նախաորակավորման ընթացակարգ:
Նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցել� իրավ�նք �նի ցանկացած մասնակից: Պատվիրատ�ն հրավեր է
ներկայացն�մ եւ բանակց�թյ�նների է հրավիր�մ միայն նախաորակավորված մասնակիցներին: Բանակց�թյ�նների
նպատակն է մշակել պատվիրատ�ի պահանջները բավարարող գնման առարկայի բն�թագրերի մեկ կամ ավելի
այլընտրանքային տարբերակներ: Բանակց�թյ�նների արդյ�նք�մ պատվիրատ�ն նախաորակավորված
մասնակիցներին տրամադր�մ է վերջնական հրավեր:

Հոդված 20. Բաց մրց�յթի կիրառման պայմանները

1. Բաց մրց�յթի դեպք�մ հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը հաշվարկվ�մ է գն�մների
հայտարար�թյ�նը եւ հրավերը տեղեկագր�մ հրապարակել� օրվանից:

2. Բացառ�թյամբ ս�յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «դ» եւ «ե» ենթակետեր�մ նշված
պատվիրատ�ների, հայտերի ներկայացման ժամկետը առնվազն քառաս�ն օրաց�ցային օր է:

3. Ս�յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «դ» եւ «ե» ենթակետեր�մ նշված պատվիրատ�ների համար
հայտերի ներկայացման ժամկետն առնվազն `

1) տասնհինգ օրաց�ցային օր է, եթե գնման գինը չի գերազանց�մ գն�մների բազային միավորի
երկ�հարյ�րապատիկը.

2) քառաս�ն օրաց�ցային օր է, եթե գնման գինը գերազանց�մ է գն�մների բազային միավորի
երկ�հարյ�րապատիկը:

4. Եթե արտակարգ կամ չնախատեսված իրավիճակի առաջացման հետեւանքով ծագել է գնման անհետաձգելի
պահանջ, եւ հայտերի ներկայացման համար ս�յն հոդվածի 2-րդ մասով կամ 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված
ժամկետի կիրառ�մն անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր օբյեկտիվորեն կանխատեսել, ապա
հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը առնվազն տասնհինգ օրաց�ցային օր է:

 Հոդված 21. Փակ մրց�յթի կիրառման պայմանները

1. Փակ մրց�յթը կիրառվ�մ է, եթե գնման գործընթացը պար�նակ�մ է պետական գաղտնիք:

2. Փակ մրց�յթը պարբերական է, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվ�մ պարբերաբար, եւ այն ներառված է ս�յն օրենքի
5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետով նախատեսված ց�ցակ�մ: Փակ մրց�յթը նպատակային է, եթե գնման առարկան
ներառված չէ ս�յն մասով նախատեսված ց�ցակ�մ:

3. Փակ մրց�յթի կիրառման դեպք�մ կազմակերպվ�մ է նախաորակավորման ընթացակարգ: Նախաորակավորման
ընթացակարգին մասնակցել� իրավ�նք �նի ցանկացած մասնակից: Հայտ կարող են ներկայացնել միայն
պատվիրատ�ից հրավեր ստացած նախաորակավորված մասնակիցները:

4. Փակ նպատակային մրց�յթի դեպք�մ հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը հաշվարկվ�մ է
նախաորակավորված մասնակիցներին հրավերի տրամադրման օրվանից:
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5. Բացառ�թյամբ ս�յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «դ» եւ «ե» ենթակետեր�մ նշված
պատվիրատ�ների, հայտերի ներկայացման ժամկետն առնվազն երես�ն օրաց�ցային օր է:

6. Ս�յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «դ» եւ «ե» ենթակետեր�մ նշված պատվիրատ�ների համար
հայտերի ներկայացման ժամկետն առնվազն `

1) տասնհինգ օրաց�ցային օր է, եթե գնման գինը չի գերազանց�մ գն�մների բազային միավորի
երկ�հարյ�րապատիկը.

2) երես�ն օրաց�ցային օր է, եթե գնման գինը գերազանց�մ է գն�մների բազային միավորի երկ�հարյ�րապատիկը:

7. Եթե արտակարգ կամ չնախատեսված իրավիճակի առաջացման հետեւանքով ծագել է գնման անհետաձգելի
պահանջ, եւ հայտերի ներկայացման համար ս�յն հոդվածի 5-րդ մասով եւ 6-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված
ժամկետի կիրառ�մն անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր օբյեկտիվորեն կանխատեսել, ապա
հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետն առնվազն 15 օրաց�ցային օր է:

8. Փակ պարբերական մրց�յթի դեպք�մ հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետն առնվազն հինգ
օրաց�ցային օր է, որը հաշվարկվ�մ է նախաորակավորված մասնակիցներին հրավերի տրամադրման օրվանից:

Հոդված 22. Գնանշման հարցման կիրառման պայմանները

1. Գն�մը կարող է կատարվել գնանշման հարցման ձեւով, եթե գնման գինը չի գերազանց�մ գն�մների բազային
միավորի յոթանաս�նապատիկը, եւ գնման առարկան ներառված չէ ս�յն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ
կետով, իսկ պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների դեպք�մ` ս�յն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ
կետով նախատեսված ց�ցակ�մ:

2. Պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մները գնանշման հարցման ձեւով իրականացվել� դեպք�մ կազմակերպվ�մ
է նախաորակավորման ընթացակարգ: Նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցել� իրավ�նք �նի ցանկացած
մասնակից: Հայտ կարող են ներկայացնել պատվիրատ�ից հրավեր ստացած նախաորակավորված մասնակիցները:

3. Գնանշման հարցման ընթացակարգի կիրառման դեպք�մ հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետն
առնվազն չորս աշխատանքային օր է, որը հաշվարկվ�մ է տեղեկագր�մ գն�մների հայտարար�թյան եւ հրավերի
հրապարակման, իսկ պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների դեպք�մ` հրավերը նախաորակավորված
մասնակիցներին տրամադրել� օրվանից:

Հոդված 23. Մեկ անձից գն�մներ կատարել� պայմանները

1. Գն�մը կարող է կատարվել մեկ անձից, եթե`

1) գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայ�թյ�նը հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեկ անձից, որը
պայմանավորված է նրա հեղինակային եւ հարակից իրավ�նքներով, հատ�կ կամ բացառիկ իրավ�նքի առկայ�թյամբ.

2) արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետեւանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ
եւ, արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակից ելնելով, գնման այլ ձեւերի կիրառ�մը ժամկետի առ�մով
անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր օբյեկտիվորեն կանխատեսել.

3) պատվիրատ�ն, որեւէ անձից կատարելով ապրանքների գն�մ, որոշ�մ է սկզբնական պայմանագր�մ չներառված,
սակայն օբյեկտիվորեն չնախատեսված հանգամանքներից ելնելով՝ սկզբնական պայմանագրի կատարման համար
անհրաժեշտ դարձած ապրանքների լրաց�ցիչ գն�մ կատարել ն�յն անձից, պայմանով, որ`

ա. լրաց�ցիչ ապրանքների պայմանագիրը հնարավոր չէ տեխնիկապես կամ տնտեսապես առանձնացնել սկզբնական
պայմանագրից` առանց պատվիրատ�ի համար նշանակալի դժվար�թյ�ն ստեղծել�, եւ

բ. դրա գինը չգերազանցի սկզբնական պայմանագրի ընդհան�ր գնի                   10 տոկոսը: Ընդ որ�մ, միեւն�յն անձից
ս�յն կետի կիրառմամբ լրաց�ցիչ գն�մ կարող է կատարվել մեկ անգամ, իսկ լրաց�ցիչ ապրանքների գինը չի կարող
սահմանվել ավելի, քան նախատեսված է պայմանագրով.
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4) գնման գինը չի գերազանց�մ գն�մների բազային միավորը.

5) գն�մն իրականացվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքից դ�րս:

 Հոդված 24. Նախաորակավորման ընթացակարգերը

1. Նախաորակավորման ընթացակարգ կազմակերպել� դեպք�մ`

1) այդ մասին հրապարակվ�մ է նախաորակավորման հայտարար�թյ�ն.

2) խորհրդատվական ծառայ�թյան, երկ� փ�լով մրց�յթի կամ փակ նպատակային մրց�յթի կիրառման դեպք�մ
նախաորակավորման հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետն առնվազն 15 օրաց�ցային օր է, որը
հաշվարկվ�մ է նախաորակավորման հայտարար�թյան հրապարակման օրվանից.

3) եթե գնման գինը չի գերազանց�մ գն�մների բազային միավորի յոթանաս�նապատիկը, կամ գն�մը կատարվ�մ է
ս�յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «դ» եւ «ե» ենթակետեր�մ նշված պատվիրատ�ների կողմից, կամ
արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետեւանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ, եւ
ս�յն մասի 2-րդ կետով նախատեսված ժամկետի կիրառ�մը անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր
օբյեկտիվորեն կանխատեսել, ապա նախաորակավորման հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետն
առնվազն հինգ օրաց�ցային օր է, որը հաշվարկվ�մ է նախաորակավորման հայտարար�թյան հրապարակման
օրվանից:

2. Նախաորակավորման հայտարար�թյ�նը հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ եւ պար�նակ�մ է հետեւյալ
տեղեկ�թյ�նները.

1) պատվիրատ�ի անվան�մը եւ գտնվել� վայրը.

2) գնման ընթացակարգի ծածկագիրը.

3) մասնակիցների նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցել� իրավ�նքի մասին հայտարար�թյ�նը.

4) լեզ�ն կամ լեզ�ները, որոնցով պետք է ներկայացվեն նախաորակավորման հայտերը.

5) պայմանագրի եւ գնման առարկայի բն�թագրերի բովանդակ�թյան համառոտ եւ հստակ շարադրանքը.

6) նախաորակավորման հայտի պատրաստման եւ ներկայացման կարգը, այդ թվ�մ` ձեւն � վայրը, ներկայացման
վերջնաժամկետը.

7) մասնակցի` մասնակց�թյան իրավ�նքին եւ որակավորմանը ներկայացվող պահանջները եւ դրանց գնահատման
կարգը.

8) նշ�մ այն մասին, որ տվյալ գնման գործընթացի նկատմամբ կիրառվ�մ են Առեւտրի համաշխարհային
կազմակերպ�թյան պետական գն�մների համաձայնագրի դր�յթները, եթե գնման գինը գերազանց�մ է այդ
համաձայնագրով սահմանված շեմերը, եւ գնման գործընթացը կազմակերպվ�մ է երկ� փ�լով մրց�յթի
ընթացակարգով.

9) այլ անհրաժեշտ պահանջներ, որոնք վերաբեր�մ են նախաորակավորման ընթացակարգին:

3. Պատվիրատ�ն պետք է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացք�մ պատասխանի մասնակցի նախաորակավորման
հայտարար�թյան վերաբերյալ պարզաբան�մներ տալ� հարցմանը: Հարցման եւ տրված պարզաբանման մասին
տեղեկատվ�թյ�նը պատվիրատ�ն միաժամանակ հրապարակ�մ է տեղեկագր�մ, ընդ որ�մ, չեն նշվ�մ
պարզաբան�մ պահանջած մասնակցի տվյալները: Որեւէ մասնակցի տեղեկ�թյ�ն տրամադրել� դեպք�մ
պատվիրատ�ն պետք է ապահովի այդ տեղեկ�թյան մատչելի�թյ�նը բոլոր հնարավոր մասնակիցների համար:

4. Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալ�ց առնվազն երկ� աշխատանքային օր
առաջ նախաորակավորման հայտարար�թյան մեջ կարող են կատարվել փոփոխ�թյ�ններ: Փոփոխ�թյ�ն
կատարել� դեպք�մ`



8/19/2020 Legislation: National Assemly of RA

www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5708&lang=arm 17/35

1) այդ մասին տեղեկ�թյ�նները շրջանառվ�մ են ն�յն եղանակով, ինչպես որ շրջանառ�թյան մեջ է դրվել
նախաորակավորման սկզբնական հայտարար�թյ�նը.

2) նախաորակավորման հայտերը ներկայացնել� վերջնաժամկետը հաշվվ�մ է այդ փոփոխ�թյ�նների մասին
տեղեկագր�մ հայտարար�թյան հրապարակման օրվանից:

5. Փոփոխ�թյ�ններ կատարել� օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ընթացք�մ փոփոխ�թյ�ն
կատարել� մասին հայտարար�թյ�ն է հրապարակվ�մ տեղեկագր�մ:

6. Նախաորակավորման հայտարար�թյամբ սահմանված կարգով գնահատվ�մ է մասնակցի հայտը` գն�մներին
մասնակցել� իրավ�նքը եւ որակավոր�մը, կազմվ�մ է նախաորակավորված մասնակիցների ց�ցակ:

7. Գնման գործընթացին հետագա մասնակց�թյան իրավ�նք են ստան�մ նախաորակավորված մասնակիցները:

8. Եթե երկ� փ�լով մրց�յթի անցկացման նպատակով կազմակերպված նախաորակավորման ընթացակարգին հայտ է
ներկայացրել մինչեւ երեք մասնակից, ապա գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ կարող է`

1) նախաորակավորման հայտարար�թյ�նը վերահրապարակվել.

2) կազմակերպվել նախաորակավորման նոր ընթացակարգ.

3) նախաորակավորման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվել.

4) շար�նակվել գնման գործընթացը:

 Հոդված 25. Գն�մների բաժանման կամ խմբավորման եւ գնման առարկայի բն�թագրերի փոփոխման

անթ�յլատրելի�թյ�նը

1. Մրցակցային գնման ձեւերի կիրառման ժամանակ առանձին բն�թագրեր �նեցող գն�մները մեկ գնման գործընթացի
շրջանակներ�մ կարող են բաժանվել չափաբաժինների: Արգելվ�մ է՝

1) մեկ գնման առարկան բաժանել առանձին չափաբաժինների` մրցակցային գնման ձեւի կիրառ�մից խ�սափել�
նպատակով.

2) փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների բն�թագրերը:

2. Արգելվ�մ է խմբավորել առանձին բն�թագրեր �նեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժն�մ, բացառ�թյամբ այն
դեպքերի, երբ պատվիրատ�ն հիմնավոր�մ է նման խմբավորման անհրաժեշտ�թյ�նը: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  4

 ՄՐՑ�ՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Գ Լ � Խ 1

 ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎ�ՄԸ

 Հոդված 26. Գնահատող հանձնաժողովը

1. Պատվիրատ�ի ղեկավարի հրամանով ձեւավորվ�մ է գնահատող հանձնաժողով, որը`

1) հաստատ�մ է հայտարար�թյան եւ հրավերի տեքստերը.

2) փոփոխ�թյ�ններ է կատար�մ հրավեր�մ.
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3) պարզաբան�մներ է ներկայացն�մ գնման ընթացակարգի վերաբերյալ.

4) բաց�մ եւ գնահատ�մ է հայտերը.

5) որոշ�մ է գնման ընթացակարգի հաղթողին (հաղթողներին):

2. Գնահատող հանձնաժողովն �նի քարտ�ղար, որը նշանակվ�մ է հանձնաժողովի կազմավորման մասին ակտով:
Քարտ�ղարը հանձնաժողովի անդամ չէ:

Քարտ�ղարը`

1) կազմակերպ�մ է հանձնաժողովի աշխատանքները.

2) ստան�մ եւ հաշվառ�մ է հայտերը.

3) կազմ�մ եւ հանձնաժողովին է ներկայացն�մ վերջինիս հաստատմանը ենթակա փաստաթղթերի նախագծերը.

4) տրամադր�մ է հրավեր.

5) համապատասխան փաստաթղթեր կազմելով` գրառ�մ է հանձնաժողովի գործ�նե�թյանը վերաբերող
տեղեկ�թյ�նները եւ ապահով�մ հանձնաժողովի գործ�նե�թյան ընթացք�մ այդ փաստաթղթերի անվնաս
պահպան�մը.

6) կազմակերպ�մ է գնման ընթացակարգի վերաբերյալ պարզաբան�մների տրամադրման աշխատանքները.

7) պատասխանատվ�թյ�ն է կր�մ հանձնաժողովի գործ�նե�թյան` գն�մների մասին Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան պահանջներին համապատասխան�թյան համար.

8) իրականացն�մ է իրեն վերապահված այլ գործառ�յթներ:

3. Հանձնաժողովի անդամները եւ քարտ�ղարը պարտավոր են հանձնաժողովի ողջ գործ�նե�թյան ընթացք�մ
պահպանել հայտերով ներկայացված տեղեկ�թյ�նների գաղտնի�թյ�նը:

Հոդված  27. Գն�մների հայտարար�թյ�նը եւ հրավերը

1. Բաց մրց�յթով գն�մ կատարել� համար մասնակիցներ ներգրավել� նպատակով տեղեկագր�մ հրապարակվ�մ են
գն�մների հայտարար�թյ�ն եւ հրավեր:

2. Գն�մների հայտարար�թյ�նը պար�նակ�մ է հետեւյալ տեղեկ�թյ�նները`

1) պատվիրատ�ի անվան�մը եւ գտնվել� վայրը.

2) բաց մրց�յթի ծածկագիրը.

3) պայմանագրի եւ գնման առարկայի բն�թագրերի բովանդակ�թյան համառոտ եւ հստակ շարադրանքը.

4) մասնակիցների` բաց մրց�յթին մասնակցել� իրավ�նքի մասին հայտարար�թյ�նը.

5) թղթային ձեւով հրավեր ստանալ� պայմանները, այդ թվ�մ` դրա համար գանձվող վճարի չափը, վճարման կարգը.

6) լեզ�ն կամ լեզ�ները, որոնցով պետք է ներկայացվեն հայտերը.

7) մասնակիցների որակավորման չափանիշների համառոտ շարադրանքը.

8) ընտրված մասնակցին որոշել� համար կիրառվելիք չափանիշները.

9) հայտեր ներկայացնել� ձեւը, տեղը եւ ժամկետը.
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10) բողոքարկման համար պատասխանատ� մարմնի անվան�մն � տեղը եւ բողոքների ներկայացման ժամկետների
մասին հստակ տեղեկ�թյ�նները.

11) հայտերի բացման ձեւը, վայրը, օրը եւ ժամը.

12) նշ�մ այն մասին, որ տվյալ գնման գործընթացի նկատմամբ կիրառվ�մ են Առեւտրի համաշխարհային
կազմակերպ�թյան պետական գն�մների համաձայնագրի դր�յթները, եթե գնման գինը գերազանց�մ է այդ
համաձայնագրով սահմանված շեմերը.

13) անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ` այլ տեղեկ�թյ�ններ:

3. Գն�մների հայտարար�թյան հիման վրա պատվիրատ�ին գրավոր պահանջ ներկայացրած անձն իրավ�նք �նի
այդ պահանջը ներկայացնել�ն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ընթացք�մ թղթային ձեւով ստանալ�
հրավեր:

4. Բաց մրց�յթի դեպք�մ փաստաթղթային ձեւով հրավեր տրամադրել� համար կարող է գանձվել վճար, որը չի կարող
գերազանցել հրավերի պատճենահանման եւ առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը:

5. Ս�յն հոդվածով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակ�մ մասնակցի` բաց մրց�յթին
մասնակցել� իրավ�նքը:

Հոդված 28. Հրավերի բովանդակ�թյ�նը

1. Հրավերը պետք է պար�նակի`

1) հղ�մ հրապարակված հայտարար�թյանը` ի լր�մն որի տրամադրվ�մ է հրավերը.

2) մրց�յթի ծածկագիրը.

3) հայտերի պատրաստման հրահանգները.

4) որակավորման չափանիշները, մասնակց�թյան իրավ�նքի պահանջները եւ դրանց գնահատման կարգը.

5) գնման առարկայի բն�թագրերը.

6) հայտերի գնահատման եւ ընտրված մասնակցի ընտր�թյան կարգը.

7) պայմանագրի նախագիծը.

8) եթե գն�մն իրականացվ�մ է չափաբաժիններով, եւ մասնակիցներին թ�յլատրվ�մ է հայտեր ներկայացնել գնվող
ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների միայն մի մասի համար, ապա դրա պայմանները եւ կարգը.

9) հայտով ներկայացվող գնի հաշվարկման կարգը, ներառյալ՝ գինը արտարժ�յթով ներկայացվել� դեպք�մ դրա
փոխարժեքը.

10) նշ�մ այն մասին, որ առաջարկվող գինը, ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայ�թյ�նների արժեքից բացի,
ներառ�մ է փոխադրման, ապահովագրման, տ�րքերի, հարկերի, այլ վճար�մների գծով ծախսերը եւ չի կարող պակաս
լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով.

11) հայտի եւ պայմանագրի կատարման ապահովմանը վերաբերող պահանջները.

12) հայտերի ներկայացման պայմանները, ներառյալ՝ ձեւը, տեղը, ժամկետը եւ հայտի լեզ�ն, հայտերի
վավերական�թյան ժամկետը.

13) գնման գործընթացի վերաբերյալ պարզաբան�մներ ստանալ� կարգը, տեղեկ�թյ�ններ մասնակիցների հետ
կազմակերպվելիք հանդիպ�մների մասին, ինչպես նաեւ գնահատող հանձնաժողովի քարտ�ղարի ան�նը եւ
ազգան�նը.
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14) հայտերի բացման ձեւը, վայրը, օրը եւ ժամը.

15) տվյալ գնմանը վերաբերող` ս�յն օրենքի եւ իրավական այլ ակտերի դր�յթներին կատարված հղ�մները.

16) պայմանագիր կնքել� առաջարկը ներկայացնել� պայմանները.

17) գնման գործընթացի հետ կապված գործող�թյ�նները (անգործ�թյ�նը) կամ ընդ�նված որոշ�մները
բողոքարկել�՝ մասնակցի իրավ�նքը եւ կարգը.

18) հայտը մերժել� հիմքերը.

19) հայտի նախապատրաստման, ներկայացման, բացման եւ գնահատման, ինչպես նաեւ գն�մների վերաբերյալ
անհրաժեշտ այլ տեղեկատվ�թյ�ն:

2. Հրավեր�մ նախատեսվ�մ է նաեւ, որ մասնակիցը`

1) գն�մներին մասնակցել� իր իրավ�նքը եւ հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին
համապատասխան�թյ�նը հիմնավորել� համար հայտով ներկայացն�մ է իր հաստատած հայտարար�թյ�նը,
պայմանով, որ մասնակիցը պարտավորվ�մ է ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ եւ կարգով ներկայացնել
հայտարար�թյ�նը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկ�թյ�նները).

2) հայտով ներկայացն�մ է`

ա.  իր հաստատած հայտարար�թյ�նը` գերիշխող դիրքի չարաշահման եւ հակամրցակցային համաձայն�թյան
բացակայ�թյան մասին.

բ. այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, որը (որոնք) �ղղակի կամ ան�ղղակի �նի գն�մների գործընթացին
մասնակցող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալ�մ քվեարկող բաժնետոմսերի ավելի, քան 10 տոկոսը,
ներառյալ՝ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց), որը (որոնք) իրավ�նք �նի (�նեն)
նշանակել� կամ ազատել� մասնակցող իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստան�մ է այդ
իրավաբանական անձի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործ�նե�թյան արդյ�նք�մ ստացված
շահ�յթի 15 տոկոսից ավելին, իսկ վերջիններիս բացակայ�թյան դեպք�մ՝ գործադիր մարմնի ղեկավարի եւ
անդամների տվյալները: Ընդ որ�մ, եթե մասնակիցը հայտարարվ�մ է ընտրված մասնակից, ապա ս�յն ենթակետով
նախատեսված տեղեկատվ�թյ�նը պայմանագիր կնքել� որոշման մասին հայտարար�թյան հետ միաժամանակ
հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ:

 Հոդված  29. Հրավերի պարզաբան�մը եւ դրան�մ փոփոխ�թյ�ն կատարելը

1. Մասնակիցն իրավ�նք �նի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալ�ց առնվազն հինգ օրաց�ցային օր
առաջ գրավոր պահանջել� հրավերի պարզաբան�մ: Հարց�մը կատարած մասնակցին պարզաբան�մը
տրամադրվ�մ է գրավոր` հարց�մն ստանալ� օրվան հաջորդող երկ� օրաց�ցային օրվա ընթացք�մ:

2. Հարցման եւ պարզաբան�մների բովանդակ�թյան մասին հայտարար�թյ�նը հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ`
հարց�մը կատարած մասնակցին պարզաբան�մը տրամադրել� օրը, առանց նշել� հարց�մը կատարած մասնակցի
տվյալները, իսկ փակ մրց�յթի դեպք�մ հարցման եւ պարզաբան�մների բովանդակ�թյան մասին պարզաբան�մը
տրամադրվ�մ է հրավեր ստացած մասնակիցներին:

3. Պարզաբան�մ չի տրամադրվ�մ, եթե հարց�մը կատարվել է ս�յն հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ,
ինչպես նաեւ, եթե հարց�մը դ�րս է հրավերի բովանդակ�թյան շրջանակից: Ընդ որ�մ, մասնակիցը գրավոր
ծան�ցվ�մ է պարզաբան�մ չտրամադրել� հիմքերի մասին` հարց�մը ստանալ� օրվան հաջորդող երկ�
օրաց�ցային օրվա ընթացք�մ:

4. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալ�ց առնվազն հինգ օրաց�ցային օր առաջ հրավեր�մ կարող են
կատարվել փոփոխ�թյ�ններ: Բաց մրց�յթի դեպք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� օրվան հաջորդող երեք օրաց�ցային
օրվա ընթացք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� եւ դրանք տրամադրել� պայմանների մասին հայտարար�թյ�ն է
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հրապարակվ�մ տեղեկագր�մ, իսկ փակ մրց�յթի դեպք�մ փոփոխ�թյ�նները տրամադրվ�մ են հրավեր ստացած
մասնակիցներին:

5. Բաց մրց�յթի հրավեր�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարվել� դեպք�մ հայտերը ներկայացնել� վերջնաժամկետը
հաշվվ�մ է այդ փոփոխ�թյ�նների մասին տեղեկագր�մ հայտարար�թյան հրապարակման օրվանից, իսկ փակ
մրց�յթի դեպք�մ` հրավեր�մ կատարված փոփոխ�թյ�նները հրավեր ստացած մասնակիցներին տրամադրվել�
օրվանից:

6. Ս�յն հոդվածի համաձայն կատարվող գործող�թյ�նների եւ դրանց արդյ�նքների մասին կազմվ�մ է
արձանագր�թյ�ն, որը կցվ�մ է գնման ընթացակարգի արձանագր�թյանը: 
 

Գ Լ � Խ  2

ՀԱՅՏԵՐԸ

Հոդված 30. Հայտերի ներկայաց�մը

1. Մասնակիցը չի կարող ն�յն ընթացակարգին ներկայացնել մեկից ավելի հայտ: Մասնակիցը հայտը ներկայացն�մ է
հրավերով սահմանված կարգով: Հայտը ներառ�մ է մասնակցի հաստատած`

1) հրավերի պահանջներին իր տվյալների համապատասխան�թյան մասին հայտարար�թյ�նը.

2) գնային առաջարկը.

3) ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ կամ տեխնիկական բն�թագիր), եթե հրավերով նախատեսված է.

4) հրավերով նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկ�թյ�ններ):

2. Փաստաթղթային ձեւով հայտը ներկայացվել� դեպք�մ մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող
փաստաթղթերը դրվ�մ են ծրարի մեջ, որը սոսնձ�մ է այն ներկայացնողը: Ծրար�մ ներառված փաստաթղթերը
կազմվ�մ են բնօրինակից եւ հրավեր�մ նշված թվով պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա
համապատասխանաբար գրվ�մ են «բնօրինակ» եւ «պատճեն» բառերը: Ծրարը եւ հրավերով նախատեսված` մասնակցի
կազմած փաստաթղթերն ստորագր�մ է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորած անձը (այս�հետ`
գործակալ): Եթե հայտը ներկայացն�մ է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվ�մ է վերջինիս այդ լիազոր�թյ�նը
վերապահված լինել� մասին փաստաթ�ղթ:

3. Ս�յն հոդվածի 2-րդ մաս�մ նշված ծրարի վրա հայտը կազմել� լեզվով նշվ�մ են`

1) պատվիրատ�ի անվան�մը եւ հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) մրց�յթի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչեւ հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվան�մը (ան�նը), գտնվել� վայրը եւ հեռախոսահամարը:

4. Հայտերը քարտ�ղարը գրանց�մ է գրանցամատյան�մ` ըստ ստացման հերթական�թյան` ծրարի վրա նշելով
գրանցման համարը, օրը եւ ժամը: Մասնակցի պահանջով այդ մասին տրվ�մ է տեղեկանք:

5. Ս�յն հոդվածի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը գնահատող հանձնաժողովը հայտերի բացման
նիստ�մ մերժ�մ է եւ ն�յն�թյամբ վերադարձն�մ ներկայացնողին:

6. Մասնակիցները կարող են գնման գործընթացին մասնակցել համատեղ գործ�նե�թյան կարգով (կոնսորցի�մով):
Համատեղ գործ�նե�թյան կարգով գն�մների գործընթացին մասնակց�թյան կարգը սահմանվ�մ է հրավերով: Նման
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դեպք�մ`

1) հայտը ներառ�մ է նաեւ համատեղ գործ�նե�թյան պայմանագիր.

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվ�մ համատեղ գործ�նե�թյան պայմանագրի բոլոր անդամների
միասնական որակավոր�մները.

3) մասնակիցները կր�մ են համատեղ եւ համապարտ պատասխանատվ�թյ�ն.

4) համատեղ գործ�նե�թյան պայմանագրի կողմը (կողմերը) չի (չեն) կարող ն�յն ընթացակարգին ներկայացնել
առանձին հայտ (հայտեր):

Հոդված 31. Հայտի գործող�թյան ժամկետը, հայտը հետ վերցնելը եւ դրան�մ փոփոխ�թյ�ն կատարելը

1. Հայտը վավեր է մինչեւ ս�յն օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնք�մը, մասնակցի կողմից հայտը հետ
վերցնելը, հայտի մերժ�մը կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

2. Մասնակիցը մինչեւ հայտերը ներկայացնել� վերջնաժամկետը կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

3. Փաստաթղթային ձեւով հայտը ներկայացվել� դեպք�մ հայտի փոփոխման մասին ծան�ց�մն �ղարկվ�մ է ս�յն
օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան կազմված ծրարով` դրա վրա ավելացնելով «փոփոխ�մ» բառը:
Հայտը հետ վերցնել� դեպք�մ մասնակիցը մինչեւ հայտերը բացելը ներկայացն�մ է այդ մասին գրավոր ծան�ց�մ:

Հոդված 32. Հայտի ապահով�մը

1. Մասնակիցը հայտով` հրավերով սահմանված պահանջով ներկայացն�մ է հայտի ապահով�մ, որի չափը հավասար
է հայտով առաջարկվող գնի մինչեւ հինգ տոկոսին: Հայտի ապահով�մը ներկայացվ�մ է միակողմանի հաստատված
հայտարար�թյան` տ�ժանքի կամ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձեւով: Կանխիկ փողի ձեւով
ներկայացված հայտի ապահով�մը պահվ�մ է լիազոր մարմնի անվամբ բացված գանձապետական հաշվ�մ:

2. Մասնակիցը վճար�մ է հայտի ապահով�մը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվ�մ կամ զրկվ�մ է պայմանագիր կնքել� իրավ�նքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակ�մ ստանձնած պարտավոր�թյ�ն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ
մասնակցի հետագա մասնակց�թյան դադարեցմանը.

3) հայտերի բաց�մից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակց�թյ�նից: 
 

Գ Լ � Խ  3

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑ�ՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏ�ՄԸ

 Հոդված  33. Հայտերի բաց�մը

1. Հայտերը բացվ�մ են հրավեր�մ նշված օրը, ժամին եւ վայր�մ` հայտերի բացման նիստ�մ: Հայտերի բացման օրը եւ
ժամը պետք է համընկնեն դրանք ներկայացնել� վերջնաժամկետին: Փակ մրց�յթի դեպք�մ հայտերը հրավեր ստացած
բոլոր մասնակիցների գրավոր համաձայն�թյան դեպք�մ կարող են բացվել մինչեւ հրավեր�մ նշված ժամկետը
լրանալ� օրը:

2. Հայտերի բացման նիստ�մ հրապարակվ�մ են`

1) հայտ ներկայացրած յ�րաքանչյ�ր մասնակցի անվան�մը (ան�նը).



8/19/2020 Legislation: National Assemly of RA

www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5708&lang=arm 23/35

2) տեղեկ�թյ�ններ` հայտեր պար�նակող ծրարների կազմման եւ ներկայացման` հրավերի պահանջներին
համապատասխան�թյան վերաբերյալ.

3) տեղեկ�թյ�ններ` բացված յ�րաքանչյ�ր ծրար�մ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայ�թյան
վերաբերյալ.

4) տեղեկ�թյ�ններ` յ�րաքանչյ�ր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` հրավերով սահմանված
վավերապայմաններին համապատասխանել� մասին.

5) յ�րաքանչյ�ր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով եւ թվերով արտահայտված.

6) տեղեկ�թյ�ններ` հայտերի հետկանչման կամ փոփոխ�թյ�նների մասին:

3. Հայտերը բացվել�ց հետո կազմվ�մ է արձանագր�թյ�ն, որը կցվ�մ է գնման ընթացակարգի արձանագր�թյանը:
Արձանագր�թյ�նն ստորագր�մ են գնահատող հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները: Արձանագր�թյ�նը
պար�նակ�մ է`

1) տեղեկ�թյ�ն` հայտերի բացման վայրի, օրվա եւ ժամի մասին.

2) հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվան�մները (ան�նները) եւ հասցեները.

3) տվյալներ` ծրարների կազմման եւ ներկայացման` հրավերի պահանջներին համապատասխան�թյան մասին.

4) տվյալներ` բացված յ�րաքանչյ�ր ծրար�մ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայ�թյան մասին.

5) տվյալներ` յ�րաքանչյ�ր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` հրավերով սահմանված պայմաններին
համապատասխան կազմված լինել� մասին.

6) յ�րաքանչյ�ր մասնակցի առաջարկած գինը.

7) տվյալներ` առաջին եւ հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

8) գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվել� դեպք�մ` դրա հիմնավոր�մը.

9) տեղեկատվ�թյ�ն` հայտերի վերաբերյալ հարց�մների եւ պատասխանների մասին.

10) հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրը, օրը եւ ժամը.

11) նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների ան�նները եւ ազգան�նները:

4. Եթե գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկան�մ է
արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագր�թյան մեջ չներառված կարծիք (հատ�կ կարծիք), ապա դա
ներկայացն�մ է գրավոր` նիստի ընթացք�մ, որը կցվ�մ է ս�յն հոդվածի 3-րդ մաս�մ նշված արձանագր�թյանը:

5. Մասնակիցները եւ նրանց ներկայաց�ցիչները կարող են ներկա լինել գնահատող հանձնաժողովի նիստերին:
Մասնակիցները կամ նրանց ներկայաց�ցիչները կարող են պահանջել գնահատող հանձնաժողովի նիստերի
արձանագր�թյ�նների պատճենները, որոնք տրամադրվ�մ են մեկ օրաց�ցային օրվա ընթացք�մ: Պատվիրատ�ն
պարտավոր է ապահովել մասնակիցների կողմից որպես գաղտնի նշված տեղեկ�թյ�նների գաղտնի�թյ�նը եւ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվ�թյ�ն է կր�մ դրանց
հրապարակման հետեւանքով մասնակիցներին պատճառված վնասի համար, բացառ�թյամբ օրենքով նախատեսված`
պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկ�թյ�նների:

6. Գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտ�ղարը չի կարող մասնակցել գնահատող հանձնաժողովի
աշխատանքներին, եթե հայտերի բացման նիստին պարզվ�մ է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս
(փայաբաժին) �նեցող կազմակերպ�թյ�նը, կամ իրենց մերձավոր ազգակց�թյամբ կամ խնամի�թյամբ կապված անձը
(ծնող, ամ�սին, երեխա, եղբայր, ք�յր, ինչպես նաեւ ամ�սն� ծնող, երեխա, եղբայր կամ ք�յր) կամ այդ անձի կողմից
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հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) �նեցող կազմակերպ�թյ�նը տվյալ ընթացակարգին մասնակցել� համար
ներկայացրել է հայտ:

7. Եթե առկա է ս�յն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո
տվյալ ընթացակարգի առնչ�թյամբ շահերի բախ�մ �նեցող գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտ�ղարը
ինքնաբացարկ է հայտն�մ տվյալ ընթացակարգից: Հանձնաժողովի անդամները եւ քարտ�ղարը ստորագր�մ են
շահերի բախման բացակայ�թյան մասին հայտարար�թյ�ն, որը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող
առաջին աշխատանքային օրը հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ:

8. Հայտերի բացման նիստի օրվա ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը հայտերի բացման նիստի
արձանագր�թյ�նը հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ: Պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների կատարման
դեպք�մ ս�յն մասով նախատեսված արձանագր�թյ�նը հայտերի բացման նիստին հաջորդող առաջին
աշխատանքային օրն �ղարկվ�մ է հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին:

 Հոդված 34. Հայտերի գնահատ�մը

1. Հայտերը գնահատվ�մ են հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվ�մ հրավերով նախատեսված
պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպք�մ հայտերը գնահատվ�մ են անբավարար եւ մերժվ�մ
են:

2. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվ�մ է`

1) բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագ�յն գնային առաջարկ ներկայացրած
մասնակցին նախապատվ�թյ�ն տալ� սկզբ�նքով, կամ

2) այն մասնակցին ընտրել� մեթոդով, որի առաջարկած գնին եւ ոչ գնային չափանիշներին տրված գործակիցների
հանրագ�մարը ամենաբարձրն է: Այս մեթոդի կիրառման դեպք�մ հայտերը գնահատելիս հրավերով սահմանած
դեպքեր�մ եւ կարգով, առաջարկվող գնից բացի, հաշվի են առնվ�մ ոչ գնային այլ չափանիշներ: Ոչ գնային
չափանիշները պետք է փոխկապակցված լինեն պայմանագրի առարկայի հետ եւ դրանց հարաբերական կշիռները
ներկայացվեն հրավերի մեջ:

3. Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով պետական բյ�ջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա գնային
առաջարկ�մ առանձին տողով նախատեսվ�մ է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գ�մարի չափը: Ընդ որ�մ,
մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատ�մն � համեմատ�մն իրականացվ�մ են առանց ս�յն մաս�մ նշված
հարկի գ�մարի հաշվարկման:

4. Եթե հայտ�մ անհամապատասխան�թյ�ն է տեղ գտել տառերով եւ թվերով գրված գ�մարների միջեւ, ապա հիմք է
ընդ�նվ�մ տառերով գրված գ�մարը: Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկ� կամ ավելի արժ�յթներով,
ապա դրանք համեմատվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան դրամով` հրավերով սահմանված փոխարժեքով:

5. Առաջին եւ հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցներին որոշել�ց հետո հրավերով սահմանված ժամկետ�մ`

1) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը հանձնաժողովին է ներկայացն�մ իր` գն�մներին մասնակցել� իրավ�նքը
եւ հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին համապատասխան�թյ�նը հիմնավորող` հրավերով
նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկ�թյ�նները).

2) հանձնաժողովը գնահատ�մ է ս�յն մասի 1-ին կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկ�թյ�նների)
համապատասխան�թյ�նը հրավերով սահմանված պահանջներին, եւ հրավերով սահմանված դեպքեր�մ � կարգով
գնահատ�մ է տվյալ մասնակցի գնային եւ ոչ գնային (տեխնիկական) առաջարկի հիմնավորված�թյ�նը:

6. Հայտը գնահատվ�մ է բավարար, եթե ս�յն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարար�մ
են հրավերով սահմանված պահանջները: Նման դեպք�մ մասնակիցը հայտարարվ�մ է ընտրված:

7. Ս�յն հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ գնահատման արդյ�նք�մ հայտը անբավարար գնահատվել� դեպք�մ
հանձնաժողովը փաստաթղթերը ներկայացնել� պահանջ է առաջադր�մ հաջորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:
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8. Հայտերի գնահատման արդյ�նքներով կազմվ�մ է հայտերի գնահատման նիստի արձանագր�թյ�ն, որը կցվ�մ է
գնման ընթացակարգի արձանագր�թյանը: Արձանագր�թյ�նն ստորագր�մ են հանձնաժողովի նիստին ներկա
անդամները:

9. Հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը նիստի արձանագր�թյ�նը
հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ: Պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների կատարման դեպք�մ ս�յն մասով
նախատեսված արձանագր�թյ�նը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրն
�ղարկվ�մ է հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին:

 Հոդված 35. Պայմանագրի ապահով�մը

1. Պայմանագրի ապահով�մ ներկայացնել� պահանջի հիման վրա այն ստանալ� օրվանից 10 աշխատանքային օրվա
ընթացք�մ ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահով�մ: Ընտրված մասնակցի հետ
պայմանագիր կնքվ�մ է, եթե վերջինս ներկայացն�մ է պայմանագրի ապահով�մ:

2. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմ�մ է պայմանագրի գնի 10 տոկոսը: Պայմանագրի ապահով�մը
ներկայացվ�մ է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարար�թյան` տ�ժանքի կամ կանխիկ
փողի կամ բանկային երաշխիքի ձեւով: Կանխիկ փողի ձեւով ներկայացված պայմանագրի ապահով�մը պահվ�մ է
լիազոր մարմնի անվամբ բացված գանձապետական հաշվ�մ:

3. Պայմանագրով պատվիրատ�ի կողմից կանխավճար հատկացվել� պայման նախատեսվել� դեպք�մ ընտրված
մասնակիցը նախապես պատվիրատ�ին է ներկայացն�մ կանխավճարի ապահով�մ` կանխավճարի չափով,
բանկային երաշխիքի ձեւով: Կանխավճարի մարման կարգը սահմանվ�մ է պայմանագրով:

4. Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի կամ կանխավճարի ապահով�մը վերադարձվ�մ
է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո՝ ոչ �շ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք�մ:

 Հոդված  36. Պայմանագրի կնք�մը

1. Պայմանագիր կնքվ�մ է գնահատող հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատ�ի կողմից:

2. Ս�յն օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված անգործ�թյան ժամկետը լրանալ�ն հաջորդող չորս աշխատանքային
օրվա ընթացք�մ պատվիրատ�ն ծան�ց�մ է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքել�
առաջարկը եւ պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որ�մ, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շ�տ, քան ս�յն օրենքի 10-րդ
հոդվածով սահմանված անգործ�թյան ժամկետը լրանալ� օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:

3. Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքել� մասին ծան�ց�մը եւ պայմանագրի նախագիծն ստանալ�ց հետո՝
10 աշխատանքային օրվա ընթացք�մ, չի ստորագր�մ պայմանագիրը եւ պատվիրատ�ին ներկայացն�մ պայմանագրի
ապահով�մը, ապա նա զրկվ�մ է պայմանագիրն ստորագրել� իրավ�նքից: Պայմանագրով կանխավճար
նախատեսվել� դեպք�մ ս�յն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվ�մ է 15 աշխատանքային օր:

4. Մինչեւ ս�յն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ժամկետի ավարտը կողմերի համաձայն�թյամբ կարող են
պայմանագրի նախագծ�մ կատարվել փոփոխ�թյ�ններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի
բն�թագրերի փոփոխմանը, ներառյալ՝ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

Հոդված 37.  Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

1. Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվ�մ, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխան�մ հրավերի պայմաններին.

2) դադար�մ է գոյ�թյ�ն �նենալ գնման պահանջը.

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվ�մ:
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2. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվել�ց հետո արգելվ�մ է բացել չբացված հայտերը, որոնք
վերադարձվ�մ են մասնակիցներին:

3. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվել�ն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացք�մ պատվիրատ�ն
տեղեկագր�մ հրապարակ�մ է հայտարար�թյ�ն, որ�մ նշվ�մ է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվել�
հիմնավոր�մը: Փակ մրց�յթի դեպք�մ ս�յն կետով նախատեսված հայտարար�թյ�նը չի հրապարակվ�մ:

 Հոդված 38.  Մասնակիցների հետ բանակց�թյ�ններ վարել� անթ�յլատրելի�թյ�նը, տնտեսական

մրցակց�թյան սահմանափակման դեպքերը բացահայտելը եւ կանխարգելելը

1. Գնահատող հանձնաժողովի, պատվիրատ�ի եւ մասնակիցների միջեւ բանակց�թյ�ններն արգելվ�մ են,
բացառ�թյամբ`

1) երբ մրց�յթին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխան�մ է հրավերի
պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյ�նք�մ հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել
միայն մեկ մասնակցի հայտ կամ առաջարկված նվազագ�յն գների հավասար�թյան դեպք�մ, կամ եթե ոչ գնային
պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային
առաջարկները գերազանց�մ են այդ գն�մը կատարել� համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները: Ս�յն կետի
համաձայն վարվող բանակց�թյ�նները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը կամ վճարման
պայմանների փոփոխ�թյանը, իսկ բանակց�թյ�նները վարվ�մ են միաժամանակյա` բոլոր մասնակիցների հետ.

2) ս�յն օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի:

2. Գն�մների գործընթաց�մ տնտեսական մրցակց�թյան պաշտպան�թյան օրենսդր�թյան խախտ�մների, այդ
թվ�մ` հակամրցակցային համաձայն�թյ�նների եւ գերիշխող դիրքի չարաշահ�մների բացահայտման նպատակով
իրավաս� մարմինը համագործակց�մ է լիազոր մարմնի եւ պատվիրատ�ների հետ:

 Հոդված  39. Պայմանագրի գնի հաշվարկը

1. Պայմանագրի գնի հաշվարկը պետք է ներառի տվյալ գնման պայմանագրի կատար�մն ապահովել� նպատակով
կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվ�մ` հարկերի, տ�րքերի, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը,
պարգեւավճարները եւ ակնկալվող շահ�յթը:

2. Պայմանագրի գինը`

1) կարող է լինել գործոնային, երբ պայմանագրի գինը փոփոխվ�մ է պայմանագրով նախատեսված պայմանների
(գործոնների) փոփոխ�թյան ազդեց�թյամբ: Հակառակ դեպք�մ պայմանագրի գինը կայ�ն է, եւ կողմերը պարտավոր
են պայմանագրային պարտավոր�թյ�նները ողջ ծավալով կատարել պայմանագրի գնի շրջանակ�մ.

2) պետական գաղտնիք պար�նակող` ռազմական կարիքների բավարարման նպատակով արտադրանքի նոր
տեսակների հեռանկարային մշակման, գիտահետազոտական եւ փորձակոնստր�կտորական աշխատանքների
ձեռքբերման դեպք�մ կարող է լինել փաստացի ծախսերով հաշվարկված, պայմանով, որ այն չպետք է գերազանցի
տվյալ ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայ�թյ�նը ձեռք բերել� համար նախատեսված ֆինանսական հատկացման
չափը: 
 

Գ Լ � Խ  4

 ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃ�ՐԴՆԵՐ

Հոդված  40. Էլեկտրոնային աճ�րդ անցկացնել� պայմանները

1. Էլեկտրոնային աճ�րդին մասնակցել� համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվ�մ է առնվազն
15 օրաց�ցային օր` հայտարար�թյ�նը եւ հրավերը տեղեկագր�մ հրապարակել� օրվանից: Եթե գնման գինը չի
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գերազանց�մ գն�մների բազային միավորի յոթանաս�նապատիկը, ապա հայտերի ներկայացման համար ս�յն մասով
նախատեսված ժամկետը սահմանվ�մ է առնվազն յոթ օրաց�ցային օր:

2. Էլեկտրոնային աճ�րդը հիմնվ�մ է բացառապես գների վրա:

3. Էլեկտրոնային աճ�րդի կիրառման դեպք�մ հրավերը ներառ�մ է նաեւ հետեւյալ պայմանները.

1) ներկայացվելիք առաջարկների սահմանափակ�մները, որոնք բխ�մ են գնման առարկայի բն�թագրից.

2) էլեկտրոնային աճ�րդի ընթացք�մ մասնակիցներին տրամադրվելիք տեղեկ�թյ�նները եւ այդ տեղեկ�թյ�նները
նրանց տրամադրել� պայմանները.

3) էլեկտրոնային աճ�րդի գործընթացին վերաբերող էական նշանակ�թյան տեղեկ�թյ�նները.

4) մասնակիցների կողմից հայտեր ներկայացնել� պայմանները: Ընդ որ�մ, մասնակիցը գն�մներին մասնակցել� իր
իրավ�նքը եւ հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին համապատասխան�թյ�նը հիմնավորել�
համար հայտով ներկայացն�մ է իր հաստատած հայտարար�թյ�նը, պայմանով, որ մասնակիցը պարտավորվ�մ է
ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ եւ կարգով ներկայացնել հայտարար�թյ�նը հիմնավորող` հրավերով
նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկ�թյ�նները).

5) տեղեկ�թյ�ններ` օգտագործվող էլեկտրոնային սարքավոր�մների մասին եւ կապ հաստատել� պայմաններն �
տեխնիկական բն�թագրերը.

4. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալ�ց ոչ �շ, քան երկ� օրաց�ցային օր առաջ հրավեր�մ կարող են
կատարվել փոփոխ�թյ�ններ, որոնք ն�յն օրը հրապարակվ�մ են տեղեկագր�մ: Այդ դեպք�մ հայտերի
ներկայացման վերջնաժամկետը հաշվարկվ�մ է այդ փոփոխ�թյ�նների մասին տեղեկագր�մ հրապարակել� օրից:

5. Մասնակիցն իրավ�նք �նի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալ�ց առնվազն երեք օրաց�ցային օր
առաջ պահանջել� հրավերի պարզաբան�մ: Հարց�մը կատարած մասնակցին պարզաբան�մը տրամադրվ�մ է
հարց�մն ստանալ� օրվան հաջորդող երկ� օրաց�ցային օրվա ընթացք�մ:

6. Հարցման եւ պարզաբան�մների բովանդակ�թյան մասին հայտարար�թյ�նը հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ`
հարց�մը կատարած մասնակցին պարզաբան�մը տրամադրել� օրը, առանց նշել� հարց�մը կատարած մասնակցի
տվյալները:

 Հոդված  41. Էլեկտրոնային աճ�րդ անցկացնել� կարգը

1. Պատվիրատ�ն հայտերի լիարժեք գնահատ�մն իրականացն�մ է էլեկտրոնային աճ�րդի արդյ�նքներն
ամփոփվել�ց հետո` հրավերով սահմանված չափանիշներով:

2. Հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին �ղարկվ�մ է էլեկտրոնային ձեւով նոր (վերանայված) գներ
ներկայացնել� առաջարկ�թյ�ն: Առաջարկ�թյ�նը ներառ�մ է նաեւ տեղեկ�թյ�ններ էլեկտրոնային աճ�րդի
բացման օրվա � ժամի եւ օգտագործվող էլեկտրոնային սարքավոր�մների հետ անհատական կապ�ղի հաստատել�
համար անհրաժեշտ տվյալների մասին:

3. Էլեկտրոնային աճ�րդը կարող է կայանալ մի շարք հաջորդական փ�լերով:

4. Էլեկտրոնային աճ�րդն սկսվ�մ է ոչ շ�տ, քան դրա մասին պահանջը �ղարկվել� օրվան հաջորդող օրվանից երկ�
օրաց�ցային օր անց:

5. Էլեկտրոնային աճ�րդի յ�րաքանչյ�ր փ�լ�մ պատվիրատ�ն անհապաղ (առցանց) մասնակիցներին է
տրամադր�մ նվազագ�յն բավարար տեղեկ�թյ�ններ, որոնք նրանց հնարավոր�թյ�ն են տալիս ցանկացած պահի
ճշտել իրենց զբաղեցրած հարաբերական տեղը:

6. Էլեկտրոնային աճ�րդի փ�լերի իրականացման ընթացք�մ պատվիրատ�ն չի հրապարակ�մ գներ ներկայացրած
մասնակիցների ինքն�թյ�նը:
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 Հոդված 42. Էլեկտրոնային աճ�րդի ամփոփ�մը

1. Էլեկտրոնային աճ�րդը ամփոփվ�մ (փակվ�մ) է հետեւյալ պայմաններից մեկի կամ դրանց համատեղ առկայ�թյան
դեպք�մ.

1) հրավեր�մ նշված կոնկրետ պահի.

2) սպառվել է աճ�րդին մասնակցել� հրավեր�մ նշված աճ�րդի փ�լերի քանակը.

3) նոր գներ այլեւս չեն ներկայացվել: Այդ դեպք�մ աճ�րդին մասնակցել� հրավեր�մ պատվիրատ�ն նշ�մ է վերջին
առաջարկ�թյ�նն ստանալ�ց մինչեւ էլեկտրոնային աճ�րդի փակ�մն ընկած թ�յլատրելի ժամանակահատվածը:

2. Պատվիրատ�ն, ս�յն օրենքով սահմանված կարգով, պայմանագիրը կնք�մ է էլեկտրոնային աճ�րդի արդյ�նքների
հիման վրա` ընտրված մասնակցի հետ: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  5

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ�ԹՅ�ՆՆԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ� ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ

Հոդված 43. Խորհրդատ�ների ց�ցակը

1. Խորհրդատվական ծառայ�թյ�նների ձեռքբեր�մն իրականացվ�մ է բաց կամ փակ նպատակային մրց�յթի
ընթացակարգով` ս�յն օրենքով նախատեսված կարգով, եթե ս�յն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

2. Խորհրդատվական ծառայ�թյան բաց կամ փակ նպատակային մրց�յթի ընթացակարգով գնման դեպք�մ
խորհրդատ�ների ց�ցակ կազմել� նպատակով, ս�յն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված ընթացակարգի
համաձայն, կազմակերպվ�մ է նախաորակավորման ընթացակարգ: Գնման գործընթացին հետագա մասնակց�թյան
իրավ�նք են ստան�մ նախաորակավոր�մն անցած մասնակիցները:

Հոդված 44. Ընտրված խորհրդատ�ի որոշման կարգը

1. Ընտրված խորհրդատ�ն որոշվ�մ է ներկայացված հայտերից` հրավերով նախատեսված`

1) ոչ գնային պայմաններով առավել բարձր գնահատված կամ

2) ոչ գնային նվազագ�յն պայմաններին համապատասխանող գնահատված եւ ամենացածր գին առաջարկած կամ

3) առավելագ�յն` ֆիքսված գնի սահմաններ�մ ոչ գնային պայմաններով առավել բարձր գնահատված առաջարկի
ընտր�թյան մեթոդով:

2. Ընտրված խորհրդատ�ն կարող է որոշվել նաեւ այն խորհրդատ�ին ընտրել� մեթոդով, որի առաջարկած գնին եւ
աշխատանքային փորձին, աշխատակազմին, ծառայ�թյան մատ�ցման առաջարկվող կարգին կամ հրավերով
սահմանված ոչ գնային այլ պայմանին (պայմաններին) հրավերով սահմանված կարգով տրված գործակիցների
հանրագ�մարը ամենաբարձրն է:

3. Խորհրդատ�ի ընտր�թյան կարգը, այդ թվ�մ` ս�յն հոդվածով նախատեսված` խորհրդատ�ի ընտր�թյան մեթոդի
կիրառման պայմանները սահմանվ�մ են հրավերով:

Հոդված 45. Բանակց�թյ�նները

1. Ընտրված խորհրդատ�ի հետ կարող են վարվել բանակց�թյ�ններ գնման պայմանագրի նախագծի դր�յթների
վերաբերյալ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բն�թագրերի փոփոխմանը:
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2. Ս�յն օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված կարգով ընտրված` ոչ գնային պայմաններով
առավել բարձր գնահատված խորհրդատ�ի հետ վարվող բանակց�թյ�նները կարող են հանգեցնել առաջարկված գնի
նվազեցմանը կամ վճարման պայմանների փոփոխմանը: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  6

ԳՆ�ՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿ�ՄԸ

 Հոդված  46. Բողոքարկել� իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր անձ իրավ�նք �նի բողոքարկել� պատվիրատ�ի, գնահատող հանձնաժողովի եւ գն�մների
բողոքարկման խորհրդի գործող�թյ�նները (անգործ�թյ�նը) եւ որոշ�մները:

2. Գն�մների, այդ թվ�մ՝ բողոքի քննման հետ կապված հարաբեր�թյ�նները վարչական հարաբեր�թյ�ններ չեն, եւ
դրանք կարգավորվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիաիրավական հարաբեր�թյ�նները կարգավորող
օրենսդր�թյամբ:

3. Յ�րաքանչյ�ր անձ իրավ�նք �նի ս�յն օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնք�մը բողոքարկել� պատվիրատ�ի եւ գնահատող հանձնաժողովի գործող�թյ�նները
(անգործ�թյ�նը) եւ որոշ�մները գն�մների բողոքարկման խորհրդին.

2) դատական կարգով բողոքարկել� գն�մների բողոքարկման խորհրդի, պատվիրատ�ի եւ գնահատող
հանձնաժողովի գործող�թյ�նները (անգործ�թյ�նը) եւ որոշ�մները:

4. Յ�րաքանչյ�ր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարց�մ, եւ որը վնասներ է կրել
պատվիրատ�ի, գնահատող հանձնաժողովի կամ գն�մների բողոքարկման խորհրդի կատարած գործող�թյան կամ
անգործ�թյան հետեւանքով, իրավ�նք �նի դատական կարգով պահանջել� վնասների փոխհատ�ց�մ:

Հոդված  47. Գն�մների բողոքարկման խորհ�րդը

1.Պատվիրատ�ի եւ գնահատող հանձնաժողովի գործող�թյ�նների (անգործ�թյան) եւ որոշ�մների դեմ բերված
բողոքների քնն�մն իրականացն�մ է գն�մների բողոքարկման խորհ�րդը (այս�հետ` խորհ�րդ):

2. Խորհ�րդը անշահախնդիր եւ անկախ քնն�թյ�ն իրականացնող մարմին է, որը շահագրգռված չէ կոնկրետ
գն�մների գործընթացի արդյ�նքներով եւ իր պարտական�թյ�նների � իրավ�նքների կատարման ժամանակ
պաշտպանված է արտաքին ազդեց�թյ�ններից: Խորհրդի անդամները բողոքներն �ս�մնասիր�մ են պատշաճ
մանրամասն�թյամբ եւ անաչառորեն: Խորհրդի անդամները ս�յն օրենքով նախատեսված լիազոր�թյ�ններն
իրականացնելիս անկախ են գնման գործընթացի մասնակիցներից, այդ թվ�մ` պատվիրատ�ներից, ինչպես նաեւ
պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից � պաշտոնյաներից եւ պարտավոր են բացառապես
ղեկավարվել օրենքով եւ կիրառել այն:

3. Ս�յն օրենքով նախատեսված լիազոր�թյ�նների իրականացման համար խորհրդի անդամն ստան�մ է
վարձատր�թյ�ն պետական բյ�ջեի միջոցների հաշվին` լիազորված մարմնի միջոցով:

4. Խորհրդի անդամի վարձատր�թյան չափի հաշվարկն իրականացվ�մ է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատր�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված կարգով: Ընդ որ�մ, խորհրդի
անդամների ամսական վարձատր�թյան հաշվարկման համար հիմք է ընդ�նվ�մ ս�յն մասով նախատեսված օրենքով
սահմանված` Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող խորհրդի անդամի
աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը:
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5. Ս�յն օրենքով խորհրդին վերապահված լիազոր�թյ�նների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային
պայմաններն ապահով�մ է լիազորված մարմինը:

6. Խորհ�րդը յ�րաքանչյ�ր տարի` մինչեւ ապրիլի 1-ը, տեղեկագր�մ հրապարակ�մ է հաշվետվ�թյ�ն նախորդ
տարվա գործ�ն�թյան մասին: Հաշվետվ�թյ�նը ներառ�մ է ս�յն օրենքով վերապահված լիազոր�թյ�նների
առնչ�թյամբ նախորդ տարվա ընթացք�մ իրականացրած գործ�նե�թյան վերաբերյալ տեղեկ�թյ�ններ,
վիճակագրական տվյալներ եւ համեմատական վերլ�ծ�թյ�ններ:

Հոդված 48. Գն�մների բողոքարկման խորհրդի կազմը

1. Խորհ�րդը կազմված է մինչեւ երեք անդամից:

2. Խորհրդի անդամներին նշանակ�մ եւ ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ ազատ�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետ�թյան         վարչապետի ներկայացմամբ:

3. Խորհրդի անդամները նշանակվ�մ են հինգ տարի ժամկետով: Խորհրդի առաջին կազմի անդամների նշանակման
ժամկետներն են`

1) մեկ անդամի համար՝ երեք տարի.

2) մեկ անդամի համար` չորս տարի.

3) մեկ անդամի համար` հինգ տարի:

4. Խորհրդի անդամ կարող է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետ�թյան այն քաղաքացին, որն �նի
տնտեսագիտ�թյ�ն (էկոնոմիկա) եւ կառավար�մ  (մենեջմենտ) կամ իրավագիտ�թյ�ն մասնագիտ�թյ�նների գծով
բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն, պետական կառավարման ոլորտի  առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ
առնվազն յոթ տարվա  մասնագիտական աշխատանքային ստաժ եւ տիրապետ�մ է հայերենին: Խորհրդի անդամի
լիազոր�թյ�նների իրականացման  առավելագ�յն տարիքը 65-ն է:

5. Խորհրդի անդամ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը`

1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է պետական պաշտոններ զբաղեցնել�
իրավ�նքից.

2) դատարանի կողմից ճանաչվել է անգործ�նակ կամ սահմանափակ գործ�նակ.

3) դատապարտված է հանցագործ�թյան համար, բացառ�թյամբ եթե դատված�թյ�նը հանված կամ մարված է:

6. Խորհրդի անդամն իր լիազոր�թյ�նների իրականացման ընթացք�մ չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ
կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագործական աշխատանքից:

7. Խորհրդի անդամն ազատվ�մ է`

1) ս�յն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված հանգամանքներից որեւէ մեկի ի հայտ գալ� դեպք�մ.

2) անձնական դիմ�մի հիման վրա.

3) երեք ամիս անընդմեջ անաշխատ�նակ�թյան պատճառով իր լիազոր�թյ�նները կատարել� անհնարին�թյան
դեպք�մ` չհաշված հղի�թյան եւ ծննդաբեր�թյան արձակ�րդը.

4) Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը դադարեցնել� դեպք�մ.

5) դատարանի կողմից անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչվել� դեպք�մ:

8. Խորհրդի անդամի լիազոր�թյ�նները համարվ�մ են դադարած` նրա մահվան, լիազոր�թյ�նների իրականացման
ժամկետը կամ առավելագ�յն տարիքը լրանալ� դեպք�մ:
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9. Խորհրդի անդամին վաղաժամկետ ազատել� դեպք�մ նշանակ�մ կատարվ�մ է այդ անդամի լիազոր�թյ�նների
իրականացման չլրացած ժամկետով: Եթե չլրացած ժամկետը պակաս է մեկ տար�ց, ապա խորհրդի նոր անդամի
լիազոր�թյ�նների ժամկետը սահմանվ�մ է հինգ տարի:

10. Խորհրդի անդամը Հայաստանի Հանրապետ�թյան հետ չի գտնվ�մ աշխատանքային հարաբեր�թյ�նների մեջ:
Խորհրդի յ�րաքանչյ�ր անդամ տարվա ընթացք�մ �նի 24 աշխատանքային օր տեւող�թյամբ հանգստի իրավ�նք,
որի ընթացք�մ վարձատր�թյան պահպանմամբ ազատվ�մ է իր լիազոր�թյ�նների կատար�մից:

Հոդված 49. Խորհրդի գործ�նե�թյ�նը

1. Բողոքը քննվ�մ է խորհրդի անդամի կողմից` միանձնյա, ղեկավարվելով ս�յն օրենքով եւ նորմատիվ իրավական այլ
ակտերով: Բողոքը քննելիս խորհրդի անդամը հանդես է գալիս որպես գն�մների բողոքարկման խորհ�րդ:

2. Խորհրդի անդամը չի կարող քննել բողոքը, եթե պարզվ�մ է, որ բողոքարկման գործընթաց�մ ներգրավված է իր
հիմնադրած կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) �նեցող կազմակերպ�թյ�ն, կամ տվյալ բողոքարկման ընթացակարգ�մ
ներգրավված է իրեն մերձավոր ազգակց�թյամբ կամ խնամի�թյամբ կապված անձ (ծնող, ամ�սին, երեխա, եղբայր,
ք�յր, ինչպես նաեւ ամ�սն� ծնող, երեխա, եղբայր կամ ք�յր) կամ այդ անձի հիմնադրած կամ բաժնեմաս
(փայաբաժին) �նեցող կազմակերպ�թյ�ն: Եթե առկա է ս�յն մասով նախատեսված պայմանը, ապա տվյալ բողոքի
քննման եւ որոշման կայացման առնչ�թյամբ ս�յն մասով սահմանված շահերի բախ�մ �նեցող խորհրդի անդամն
ինքնաբացարկ է հայտն�մ տվյալ բողոքի քնն�մից: Յ�րաքանչյ�ր բողոքի քննման ժամանակ խորհրդի անդամն
ստորագր�մ է շահերի բախման բացակայ�թյան մասին հայտարար�թյ�ն, որը բողոքի վերաբերյալ կայացված
որոշման հետ մեկտեղ հրապարակվ�մ է տեղեկագր�մ:

3. Ս�յն օրենքի հիման վրա եւ դրա պահանջների կատարման նպատակով խորհ�րդը հաստատ�մ է իր
գործ�նե�թյան կարգը` անդամների ձայների մեծամասն�թյամբ:

Հոդված  50. Խորհ�րդ բողոքարկել� կարգը

1. Խորհրդին բողոքը ներկայացվ�մ է գրավոր, ստորագրված, դրան�մ ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անվան�մը (ան�նը, ազգան�նը, անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը) եւ
հասցեն.

2) պատվիրատ�ի անվան�մը եւ հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը եւ առարկան.

4) վեճի առարկան եւ բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի եւ իրավական հիմքերը, ապաց�յցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը: Ընդ որ�մ, բողոքարկման վճարի
չափը կազմ�մ է 30 հազար Հայաստանի Հանրապետ�թյան դրամ, որը վճարվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
պետական բյ�ջե: Բողոքը բավարարվել� դեպք�մ ս�յն մասով նախատեսված վճարը Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան սահմանած կարգով ենթակա է վերադարձման բողոքը ներկայացրած անձին.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկ�թյ�ններ:

2. Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկ�մ է`

1) պայմանագիր կնքել� որոշ�մը, ապա բողոքը ներկայացվ�մ է ս�յն օրենքի 10-րդ հոդվածով նախատեսված
անգործ�թյան ժամանակահատված�մ.

2) գնման առարկայի բն�թագրերը, նախաորակավորման հայտարար�թյան կամ հրավերի պահանջները, ապա բողոքը
ներկայացվ�մ է մինչեւ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը:
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3. Եթե բողոքը չի բավարար�մ ս�յն հոդվածի պահանջները, ապա բողոքն ստանալ�ն հաջորդող երկ�
աշխատանքային օրվա ընթացք�մ խորհ�րդն այդ մասին գրավոր տեղեկացն�մ է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան
տալով արձանագրված թեր�թյ�նները վերացնել� երկ� աշխատանքային օր ժամկետ: Ընդ որ�մ, եթե ս�յն հոդվածի
2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետ�մ ներկայացված բողոքը չի բավարարել ս�յն հոդվածի պահանջները,
ապա ս�յն մասով սահմանված ժամկետ�մ շտկված եւ խորհ�րդ ներկայացված բողոքը համարվ�մ է սահմանված
ժամկետ�մ ներկայացված:

4. Ս�յն հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝ բողոք ստանալ�ն հաջորդող երկ� աշխատանքային օրվա
ընթացք�մ խորհ�րդը դիմ�մ է պատվիրատ�ին` տվյալ բողոքի վերաբերյալ որոշ�մ կայացնել� համար անհրաժեշտ
բոլոր փաստաթղթերը խորհ�րդ ներկայացնել� պահանջով: Ս�յն կետ�մ նշված փաստաթղթերը պատվիրատ�ն
խորհ�րդ ներկայացն�մ է նման պահանջ ստանալ� օրվանից հաշված երկ� աշխատանքային օրվա ընթացք�մ:

5. Բողոքի վերաբերյալ որոշ�մները կայացվ�մ են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած
անձը, պատվիրատ�ն եւ ներգրավված բոլոր կողմերն իրավ�նք �նենան ներկա լինել� խորհրդի նիստերին եւ
ներկայացնել� իրենց տեսակետները:

6. Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշ�մը, որը ներառ�մ է նաեւ որոշման հիմնավոր�մը, ընդ�նվ�մ եւ
հրապարակվ�մ է բողոքն ստանալ� օրվանից ոչ �շ, քան 20 օրաց�ցային օրվա ընթացք�մ: Խորհրդի
պատճառաբանված որոշմամբ ս�յն կետով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչեւ 10
օրաց�ցային օրով: Խորհրդի որոշ�մն իրավապարտադիր է:

7. Խորհ�րդը`

1) իրավ�նք �նի պատվիրատ�ի եւ գնահատող հանձնաժողովի գործող�թյ�նների կամ անգործ�թյան վերաբերյալ
ընդ�նել� հետեւյալ որոշ�մները.

ա. արգելել� կատարել որոշակի գործող�թյ�ններ եւ ընդ�նել որոշ�մներ,

բ. պարտավորեցնել� ընդ�նել համապատասխան որոշ�մներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարել� գնման
ընթացակարգը, բացառ�թյամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչել� մասին որոշման,

գ.  փոփոխել� ընդ�նված որոշ�մները.

2) որոշ�մ է կայացն�մ մասնակցին գն�մների գործընթացին մասնակցել� իրավ�նք չ�նեցող մասնակիցների
ց�ցակ�մ ներառել� մասին.

3) հաշվառ�մ է խորհրդի կողմից ընդ�նված որոշ�մները եւ դրանց կատարման նկատմամբ իրականացն�մ է
հսկող�թյ�ն:

8. Գն�մների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվել� դեպք�մ պատվիրատ�ն
պատասխանատվ�թյ�ն է կր�մ բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված եւ սահմանված կարգով հիմնավորված
վնասի հատ�ցման համար:

9. Բողոքի քնն�թյ�նը բաց է հանր�թյան համար, բացառ�թյամբ պետական գաղտնիք պար�նակող գն�մների:
Բողոքն ստանալ� օրվանից հաշված՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացք�մ, այդ մասին խորհ�րդը հայտարար�թյ�ն
է հրապարակ�մ տեղեկագր�մ:

10. Յ�րաքանչյ�ր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած
գործող�թյ�նների արդյ�նք�մ, իրավ�նք �նի մասնակցել� բողոքարկման ընթացակարգին` մինչեւ բողոքի
վերաբերյալ որոշ�մ ընդ�նել� ժամկետը գն�մների բողոքարկման խորհ�րդ ներկայացնելով համանման բողոք:
Ս�յն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվ�մ է գն�մների բողոքարկման
խորհ�րդ համանման բողոք ներկայացնել� իրավ�նքից:

11. Գն�մների բողոքարկման խորհրդի որոշ�մն այն կայացնել� օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա
ընթացք�մ խորհ�րդը հրապարակ�մ է տեղեկագր�մ` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Պետական գաղտնիք
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պար�նակող գն�մների դեպք�մ խորհրդի որոշ�մն �ղարկ�մ է պատվիրատ�ին, լիազորված մարմին �
բողոքարկման ընթացակարգ�մ ներգրավված կողմերին:

 Հոդված 51. Գն�մների ընթացակարգի կասեց�մը

1. Գն�մների բողոքարկման խորհ�րդ ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցն�մ է գնման գործընթացը` ս�յն
օրենքի 50-րդ հոդվածի           9-րդ մասով նախատեսված հայտարար�թյ�նը հրապարակվել� օրվանից մինչեւ
բողոքարկման վերաբերյալ ընդ�նված որոշման՝ տեղեկագր�մ հրապարակման օրը ներառյալ:

2. Խորհրդի որոշմամբ կասեց�մը կարող է հանվել, եթե պատվիրատ�ի ներկայացրած հիմնավոր�մների համաձայն,
հանրային կամ պաշտպան�թյան եւ ազգային անվտանգ�թյան շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շար�նակել գնման
գործընթացը: Ս�յն մասով նախատեսված որոշ�մը խորհ�րդը հրապարակ�մ է տեղեկագր�մ` այն կայացնել�
օրվանից հաշված մեկ աշխատանքային օրվա ընթացք�մ:

Բ Ա Ժ Ի Ն  7

ԳՆ�ՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ� ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ

 Հոդված 52. Հանրային կազմակերպ�թյ�նների գն�մների կատարման ընդհան�ր առանձնահատկ�թյ�նները

1. Հանրային կազմակերպ�թյ�նների կողմից Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ իրականացվող գն�մների`

1) հետ կապված հարաբեր�թյ�նները կարգավորվ�մ են այդ կազմակերպ�թյ�նների հաստատած գն�մների
կատարման կարգերով.

2) կատարման կարգերը, գնման գործընթացների կազմակերպման մասին հայտարար�թյ�նները, հրավերները,
գն�մների բազային միավորը գերազանցող` կնքված պայմանագրերի մասին հայտարար�թյ�նները հրապարակվ�մ
են նաեւ տեղեկագր�մ.

3) բողոքարկ�մն իրականացվ�մ է ս�յն օրենքի 6-րդ բաժնով սահմանված կարգով:

2. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված գն�մների կատարման կարգերը չեն կարող հակասել ս�յն օրենքի 3-րդ
հոդվածով սահմանված նպատակներին եւ սկզբ�նքներին, իսկ Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպ�թյան
պետական գն�մների համաձայնագրով սահմանված շեմը գերազանցող գն�մների դեպք�մ՝ նաեւ ս�յն մաս�մ 
հիշատակված համաձայնագրի պահանջներին, իսկ Հայաստանի Հանրապետ�թյան հանրային ծառայ�թյ�նները
կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած ցանկ�մ ընդգրկված հանրային կազմակերպ�թյ�նների դեպք�մ` նաեւ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան հանրային ծառայ�թյ�նները կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած
պահանջներին, որոնց կատարման նկատմամբ վերջինս իր սահմանած կարգով իրականացն�մ է դիտարկ�մներ
(մոնիտորինգ):

Հոդված 53. Հանրային կազմակերպ�թյ�նների գն�մների հատ�կ բացառ�թյ�նները

1. Ս�յն օրենքի դր�յթները չեն կիրառվ�մ այն դեպքեր�մ, երբ հանրային կազմակերպ�թյ�նը նպատակ �նի ձեռք
բերել`

1) ապրանքներ, որոնք վերավաճառվել� կամ վարձակալ�թյամբ են տրամադրվել� երրորդ կողմի, պայմանով, որ
տվյալ կազմակերպ�թյ�նը չ�նի նման պայմանագրերի առարկան վաճառել� կամ վարձակալ�թյամբ տրամադրել�
հատ�կ կամ բացառիկ իրավ�նք, իսկ այլ կազմակերպ�թյ�ններ կարող են տվյալ կազմակերպ�թյան հետ ն�յն
պայմաններով ազատ իրացնել (վաճառել) կամ վարձակալ�թյամբ տրամադրել նմանօրինակ ապրանքներ.

2) ապրանքներ, ծառայ�թյ�ններ կամ աշխատանքներ` երրորդ երկր�մ համապատասխան գործ�նե�թյ�ն
իրականացնել� նպատակով եւ այնպիսի պայմաններով, որոնք չեն ենթադր�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
տարածք�մ դրանց շահագործ�մը.

3) ապրանքներ, ծառայ�թյ�ններ կամ աշխատանքներ` համապատասխան գործ�նե�թյ�նից տարբերվող
գործ�նե�թյ�ն իրականացնել� համար: Այն դեպքեր�մ, երբ պայմանագիրը ներառ�մ է գործ�նե�թյան տարբեր
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տեսակներ, եւ դրանցից առնվազն մեկը հանդիսան�մ է համապատասխան գործ�նե�թյ�ն, սակայն օբյեկտիվորեն
հնարավոր չէ որոշել, թե գործ�նե�թյան որ տեսակի համար է հիմնական�մ նախատեսված պայմանագիրը, գն�մներն
իրականացվ�մ են ս�յն օրենքի դր�յթների համաձայն:

 Հոդված 54. Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի գն�մների կատարման

առանձնահատկ�թյ�նները

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի գն�մների կատարման դեպք�մ`

1) ս�յն օրենքի դր�յթները չեն գործ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի գործառնական
ծախսերի շրջանակներ�մ գն�մներ կատարել� դեպքեր�մ.

2) ս�յն օրենքով Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանը եւ լիազորված մարմնին վերապահված
լիազոր�թյ�ններն � գործառ�յթներն իրականացն�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի
խորհ�րդը.

3) ս�յն օրենքի համաձայն` հրապարակման ենթակա տեղեկ�թյ�նների հրապարակման կարգը սահման�մ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի խորհ�րդը.

4) ս�յն օրենքը չի տարածվ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի հիմնադրած կամ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի մասնակց�թյամբ կազմակերպ�թյ�նների գն�մների վրա.

5) ս�յն օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված պահանջները չեն գործ�մ.

6) ս�յն օրենքով նախատեսված բողոքարկ�մն իրականացվ�մ է ս�յն օրենքի 6-րդ բաժնով սահմանված կարգով:

Հոդված 55. Ընտրական գործընթացների կազմակերպման նպատակով իրականացվող գն�մների կատարման

առանձնահատկ�թյ�նները

1. Ընտր�թյ�նների եւ հանրաքվեների կազմակերպման եւ անցկացման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների
հաշվին գն�մներ կատարվել� դեպք�մ`

1) ս�յն օրենքի դր�յթները չեն գործ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
կողմից ընտրական գործընթացների կազմակերպման, այդ թվ�մ՝ ընտր�թյ�նների (հանրաքվեների) նշանակ�մից
հետո այդ ընտր�թյ�նների կազմակերպման նպատակով մասնագիտական դասընթացների (ստ�գարքների)
կազմակերպման գն�մներ կատարել� դեպքեր�մ.

2) ս�յն օրենքով Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանը եւ լիազորված մարմնին վերապահված
լիազոր�թյ�ններն � գործառ�յթներն իրականացն�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովը.

3)  ս�յն օրենքի համաձայն` հրապարակման ենթակա տեղեկ�թյ�նների հրապարակման կարգը սահման�մ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը:

Բ Ա Ժ Ի Ն  8

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑ�ՄԱՅԻՆ ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 56. Օրենքի �ժի մեջ մտնելը

1. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ է մտն�մ պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննս�ներորդ օրը, բացառ�թյամբ
ս�յն օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերի, որոնք �ժի մեջ են մտն�մ պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
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Նախագծի պատմ�թյ�ն

Դեպի վեր

 Հոդված  57. Անց�մային դր�յթներ

1.Գն�մների բողոքարկման խորհրդի առաջին կազմը նշանակվ�մ է ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել� օրվանից երեսնօրյա
ժամկետ�մ:

2. Խորհ�րդն իր գործ�նե�թյան կարգը հաստատ�մ է խորհրդի առաջին կազմը հաստատել� օրվանից երկամսյա
ժամկետ�մ:

3. Ս�յն օրենքի պահանջները չեն տարածվ�մ մինչեւ ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնելն սկսած եւ չդադարած, ինչպես նաեւ
կնքված եւ գործող գնման գործարքների վրա, իսկ դրանց հետ կապված հարաբեր�թյ�նները կարգավորվ�մ են այդ
գործարքների կնքման պահին գործող իրավական ակտերով:

4. Ս�յն օրենքի եւ «Գն�մների մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-206-Ն
օրենքի պահանջները չեն տարածվ�մ մինչեւ ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնելը պետ�թյ�ն-մասնավոր գործընկեր�թյան
շրջանակներ�մ պետ�թյան կնքած այն փոխըմբռնման հ�շագրերով եւ նախնական պայմանագրերով նախատեսված
գործարքների վրա, որոնց վերաբերյալ վերջնական պայմանագրերը պետք է կնքվեն ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել�ց
երկ� տարվա ընթացք�մ:

5. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել� պահից �ժը կորցրած ճանաչել «Գն�մների մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան
2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-206-Ն օրենքը:

6. «Գն�մների մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի համաձայն
կամ ի կատար�մն դրա ընդ�նված նորմատիվ իրավական ակտերը եւ իրավական նորմերը շար�նակ�մ են գործել
այնքանով, որքանով չեն հակաս�մ ս�յն օրենքին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

14.01.2017

ՀՕ-21

23.03.2018 «Գն�մների մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին
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