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ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի N 168-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

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

  

 

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  5-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 12-րդ, 16-րդ կետերը և 17-րդ հոդվածը՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 

1. Հաստատել` 

1) գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) փակ պարբերական մրցույթներով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և 

ծառայությունների ցուցակը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ` 

 1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գնումները կատարվում են` 

ա. մեկ անձից գնման ձևով, եթե տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք 

ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության գինը չի գերազանցում գնումների բազային 

միավորի յոթանասունապատիկը, 

բ. տվյալ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից հաստատված 

կարգով, եթե տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի, աշխատանքի 
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կամ ծառայության գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը: 

Ընդ որում, հաստատված կարգերը պետք է համապատասխանեն «Գնումների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված նպատակներին և 

սկզունքներին.  

2) պատվիրատուներն իրենց կարիքների համար գնումներ կատարելու նպատակով 

կազմակերպված գնման գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված տեղեկությունները տեղեկագրում հրապարակում են 

ինքնուրույն` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի սահմանած կարգով. 

3) սույն որոշման պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ 

մտնելը սկսած և դեռևս չավարտված գնման գործընթացների, ինչպես նաև կնքված և 

գործող պայմանագրերի վրա. 

4) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ կնքված շրջանակային 

համաձայնագրերը համարվում են լուծված: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնման գործընթացի 

կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

             ՎԱՐՉԱՊԵՏ                   Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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     Հավելված N 1 

           ՀՀ կառավարության 2017  թվականի 

                  մայիսի 4-ի N  526 -  Ն  որոշման 

 

 

Կ Ա Ր Գ 

  

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

  

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքի (այսուհետ` օրենք) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված` գնումների 

պլանավորման, գնման առարկայի բնութագրերի հաստատման, գնումների նախնական 

հսկողության, պայմանագրերի կատարման, կառավարման և ֆինանսավորման, 

գնահատող հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության, օրենքով նախատեսված 

գնում կատարելու ընթացակարգերի կիրարկման կարգի և դրանց առանձնահատկությունների 

հետ կապված հարաբերությունները, սահմանվում է «փոխկապակցված անձինք» 

հասկացությունը, փոխկապակցված անձանց կողմից գնման ընթացակարգերին 

մասնակցության սահմանափակման դեպքերը, ինչպես նաև հրավերի և պայմանագրի 

հիմնական պայմանները:  

2. Հրավերում և պայմանագրում հիմնական պայմանների ներառման, ինչպես նաև 

Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պատվիրատուների 

համար սահմանված պահանջների կատարման պատասխանատվությունը կրում է 

պատվիրատուն:  

3. Գնման գործընթացի առանձնահատկություններով պայմանավորված` Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշումներով կարող են սահմանվել սույն կարգով 

չնախատեսված նորմեր: 
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 II. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

  

 

4. Գնման գործընթացը հետևյալ գործընթացների (գործառույթների) ամբողջությունն է՝ 

1) գնումների պլանավորում. 

2) գնման  գործընթացի կազմակերպում (ներառյալ գնման առարկայի բնութագրերի 

հաստատումը). 

3) պայմանագրի կնքում. 

4) պայմանագրի կատարում և կառավարում: 

  

 

III. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ 

 

  

 5. Յուրաքանչյուր գնման գործընթացի համար պատասխանատու են պատվիրատուի 

ղեկավարը, ինչպես նաև իրենց վերապահված իրավասությունների մասով՝ 

1) գնումները համակարգողը.  

2) պատասխանատու ստորաբաժանումը.  

3) գնահատող հանձնաժողովը: 

6. Պատվիրատուի ղեկավարը` 

1) օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված` 

ա. մարմնում աշխատակազմի ղեկավարն է, եթե տվյալ մարմինն ունի աշխատակազմ 

պետական կառավարչական հիմնարկ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատա-

կազմի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի, որտեղ 

պատվիրատուի ղեկավարն աշխատակազմի ղեկավարի կողմից լիազորված պաշտոնատար 

անձն է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, 

որտեղ պատվիրատուի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարի կողմից լիազորված պաշտոնատար անձն է, 
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բ. մարմնի ղեկավարն է կամ վերջինիս կողմից լիազորված պաշտոնատար անձը, 

եթե տվյալ մարմինը չունի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ, 

գ. տեղական ինքնակառավարման մարմիններում` համայնքի ղեկավարն է կամ 

վերջինիս կողմից լիազորված պաշտոնատար անձն է, 

դ. պետության կամ համայնքների հիմնարկներում` հիմնարկի ղեկավարն է.  

2) օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «գ», «դ», «ե», «զ» և «է» պարբե-

րություններում նշված կազմակերպություններում գործադիր մարմնի ղեկավարն է: 

7. Պատվիրատուի ղեկավարը`  

1) սահմանում է՝ 

ա. գնումները համակարգող, 

բ. պատասխանատու ստորաբաժանում, 

գ. գնահատող հանձնաժողով՝ բացառությամբ սույն կարգով նախատեսված դեպքերի. 

2) բացառությամբ սույն կարգով նախատեսված դեպքերի՝ 

ա. կնքում է պայմանագիրը, 

բ. հաստատում է գնման ընթացակարգի արձանագրությունը: 

8. Գնումները համակարգողը` 

1) պատասխանատու է պատվիրատուի` գնումների գործընթացի կազմակերպման 

և համակարգման համար. 

2) եզրակացություն է տալիս գնումների շրջանակներում պատվիրատուի հաստատած 

փաստաթղթերի վերաբերյալ, ապահովում է գնման ընթացակարգի և դրան առնչվող 

փաստաթղթերի համապատասխանությունը Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններին. 

3) իրականացնում է գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի լիազորությունները. 

4) կազմում և պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում տվյալ 

գնման ընթացակարգի արձանագրությունը և պայմանագիրը: 
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9. Պատվիրատու հանդիսացող պետական կառավարման մարմնի համակարգում 

ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկ գործելու դեպքում պետական կառավարման 

մարմնի ղեկավարի սահմանած գնումների դեպքում ծրագրեր իրականացնող գրասենյակն է 

իրականացնում գնումների համակարգողի լիազորությունները: 

10. Սույն կարգի իմաստով շինարարական ծրագրերը ներառում են Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն 

անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա իրականացվող բոլոր տիպի 

շինարարական աշխատանքները:  

11. Պատասխանատու ստորաբաժանումը՝ 

1) կազմում և հաստատում է գնման հայտը. 

2) հետևում է պայմանագրի կողմի (կապալառու, մատակարար և այլն)՝ պայմանագրով 

ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործընթացին և դրա արդյունքներով 

պատվիրատուի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ պայմանագրով նախա-

տեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ. 

3) ընդունում է պայմանագրի կատարման արդյունքը. 

4) ներկայացնում է այն անձի (անձանց)  թեկնածությունը, որն առաջադրվում է 

գնահատող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու նպատակով. 

5) անհրաժեշտության դեպքում առաջարկ է ներկայացնում գնումների պլանում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 

12. Պատասխանատու ստորաբաժանում կարող են սահմանվել պատվիրատուի` 

1) համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը. 

2) ձևավորած մասնագիտական խումբը, որի կազմում կարող են նաև ընդգրկվել այլ 

մարմինների կամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ. 

3) պաշտոնատար անձը, եթե տվյալ պատվիրատուն չունի համապատասխան 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներ: 
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13. Պատասխանատու ստորաբաժանման լիազորությունները չեն կարող վերապահվել 

գնումները համակարգողին: Պատասխանատու ստորաբաժանման` գնման հայտի նախա-

գծմանը մասնակցող անձը (անձիք) պետք է ունենա (ունենան) գնման առարկան բնութագրելու 

մասնագիտական կարողություն, ինչը որոշվում է՝ ելնելով գնման առարկայի տեսակից:   

14. Գնահատող հանձնաժողովը`  

1) հաստատում է գնումների կամ նախաորակավորման հայտարարության և 

հրավերի տեքստերը՝ բացառությամբ փակ պարբերական մրցույթի նախաորակավորման 

հայտարարության. 

2) փոփոխություններ է կատարում գնումների հայտարարության և հրավերի կամ 

նախաորակավորման հայտարարության տեքստերում. 

3) պարզաբանումներ է ներկայացնում գնման ընթացակարգի վերաբերյալ. 

4) բացում և գնահատում է հայտերը. 

5) որոշում է գնման ընթացակարգի հաղթողին (հաղթողներին). 

6) գնման ընթացակարգը հայտարարում է չկայացած: 

15. Գնահատող հանձնաժողովի կազմում հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակով չեն 

կարող ընդգրկվել գնումները համակարգողը, ինչպես նաև վերջինիս ներկայացուցիչը կամ 

աշխատակիցը: Գնահատող հանձնաժողովի անդամը պետք է ունենա մասնակիցների 

որակավորումը և առաջարկները գնահատելու համար պահանջվող մասնագիտական 

կարողություն, ինչը որոշվում է գնման առարկային համապատասխան: Ընդ որում, եթե 

պատվիրատուի աշխատակազմի ներկայացուցիչները չունեն անհրաժեշտ մասնագիտական 

կարողություններ, ապա հանձնաժողովի կազմում ներառելու նպատակով հրավիրվում է 

համապատասխան փորձագետ (մասնագետ):  

 

 

IV. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
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16. Գնման գործընթաց սկսելու համար գնման առարկան պետք է ներառված լինի 

գնումների պլանում: Գնման պահանջի ծագման օրը պետական գաղտնիք չպարունակող 

գնումների դեպքում հաստատված կամ փոփոխված գնումների պլանի հրապարակման 

օրն է, իսկ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների դեպքում` գնումների պլանի 

հաստատման կամ փոփոխման օրն է: Եթե տվյալ տարվա ընթացքում գնումների 

սկզբնական պլանում չներառված, լրացուցիչ գնումը կատարելու համար նախատեսվում 

են ֆինանսական միջոցներ, ապա գնումների պլանում կատարվում է լրացում:  

17. Գնման գործընթացի կազմակերպման իրավական հիմքը սահմանված պահանջ-

ներին համապատասխան հաստատված, իսկ Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև հրապարակված, գնումների 

պլանի առկայությունն է:  

18. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն գնում կատարվելու դեպքում 

գնումների պլանում գնման առարկան ներառվում է առանց գնման ընդհանուր գումարի 

նշման` ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո գնման պլանում համապատասխան 

լրացում կատարելու պայմանով: Ընդ որում, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն 

սահմանված կարգով փոփոխություն է կատարում գնումների պլանում, իսկ պայմանագրով 

նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ 

ծառայությունների մատուցման նպատակով համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը և կնքվելիք 

համաձայնագրի նախագիծը պայմանագիրը կնքած անձին է ուղարկում գնումների պլանում 

փոփոխությունը կատարվելու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

19. Շինարարական ծրագրերի գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատես-

վում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Ընդ 

որում, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին` 
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1) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար գնվելիք  ̀

պետական գաղտնիք պարունակող, ինչպես նաև մինչև 70 մլն դրամ նախահաշվային արժեք 

ունեցող շինարարական ծրագրերի՝ ներառյալ դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ 

նախագծային փաստաթղթերի մշակման, փորձաքննության, հեղինակային և 

տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնումները, իրականացվում են 

համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և 

պետական կառավարման այն մարմինների կողմից, որոնց կամ որոնց ենթակա 

կազմակեպությունների օգտագործման տակ գտնվում է տվյալ գույքը. 

2) շինարարական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծային 

փաստաթղթերի մշակման, փորձաքննության, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության 

ծառայությունների գնումներն իրականացվում են շինարարության ոլորտում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող 

մարմնի (մարմինների) կողմից, իսկ շինարարական ծրագրերի (շինարարական աշխատանք-

ների) գնումները՝ պետական կառավարման այն մարմինների կողմից, որոնց կամ որոնց 

ենթակա կազմակեպությունների օգտագործման տակ գտնվում է տվյալ գույքը՝ բացառությամբ 

սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքերի:  

V. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

 

 20. Գնման գործընթացի ընթացակարգի կազմակերպման նպատակով գնման 

պահանջի ծագման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր 

սահմանվում են` 

1) պատասխանատու ստորաբաժանում, և  

2) գնումները համակարգող: 
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21. Եթե պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանելու ակտով նախատեսված 

չէ ավելի կարճ ժամկետ, ապա գնման պահանջի ծագման օրվան հաջորդող վաթսուն 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով 

նախատեսված գնումների, վառելիքի, քսայուղերի, գյուղատնտեսական նշանակության 

ապրանքների և ավիասպասարկման ծառայությունների դեպքում պատվիրատուի 

ղեկավարի կողմից սահմանված ժամկետներում պատասխանատու ստորաբաժանումը` 

1) կազմում և հաստատում է գնման հայտը, որը ներառում է` 

ա. գնման առարկայի բնութագրերը: Ընդ որում, ապրանքների գնման դեպքում 

պարտադիր է որակի սերտիֆիկատի առկայությունը, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի 

համար,  

բ. մասնակիցների որակավորման չափանիշները, այդ թվում` 

- «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշի մասով մասնակցին ներկա-

յացվող պահանջները՝ ներառյալ դրանց հիմնավորման նպատակով մասնակիցներից 

պահանջող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը, եթե Հայաստանի Հանրապետության 

գործող ստանդարտների կամ նորմատիվ-տեխնիկական պահանջների համաձայն տվյալ 

գնումը կատարելու նպատակով կնքվելիք պայմանագրի պատշաճ կատարման համար 

պահանջվում են համապատասխան տեխնիկական միջոցներ, 

- շինարարական ծրագրերի՝ ներառյալ նախագծային փաստաթղթերի մշակման, 

փորձաքննության, տեխնիկական հսկողության և խորհրդատվական ծառայությունների 

գնումների, ինչպես նաև այն գնումների դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության 

գործող ստանդարտների կամ նորմատիվ-տեխնիկական պահանջների համաձայն 

կնքվելիք պայմանագրի պատշաճ կատարման նպատակով պահանջվում են համապա-

տասխան աշխատանքային ռեսուրսներ, «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման 

չափանիշի մասով մասնակցին ներկայացվող պահանջները՝ ներառյալ դրանց հիմնավորման 

նպատակով մասնակիցներից պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը: 
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Աշխատակազմի նվազագույն քանակին, պահանջվող որակավորմանը, աշխատանքային 

փորձին (տարիների նվազագույն քանակը, գործունեության ոլորտը և կատարած աշխա-

տանքը) ներկայացվող պահանջները սահմանվում են սպառիչ և առանց երկակի մեկնաբա-

նության հնարավորության, 

գ. ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայություն-

ների մատուցման համար պահանջող լիցենզիաների տեսակները, եթե կնքվելիք պայմանագրի 

կատարումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հանդիսանում է 

լիցենզավորման ենթակա գործունեություն, 

դ. մեկ անձից գնումներ կատարելու դեպքում այն անձի կամ անձանց (հնարավոր 

մասնակից) տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը, հնարավորության դեպքում` էլեկտրո-

նային փոստի հասցեն), որոնց պետք է ուղարկվի տվյալ գնման հրավերը՝ բացառությամբ 

էլեկտրոնային համակարգի միջոցով մեկ անձից գնումների կատարման դեպքերի: Ընդ 

որում, գնումները սույն կարգի 23-րդ կետի 5-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքերով, 

էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով չիրականացնելու դեպքում, ներկայացվող 

անձանց (հնարավոր մասնակից) թիվը չի կարող պակաս լինել երեքից, 

ե. գնման առարկայի պահանջվող ծավալը և մեկ միավորի ձեռքբերման համար 

նախատեսված առավելագույն գինը, 

զ. ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայություն-

ների մատուցման ժամկետները, այդ թվում՝ վերջնաժամկետը, 

է. կանխավճարի հատկացման հնարավորությունը և առավելագույն չափը. 

2) եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է օրենքի` 

ա. 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի հիման վրա, ապա ապրանքների գնման 

դեպքում հայտով ներկայացվում է նաև ընթացակարգը կազմակերպելու կամ դրան 

նախորդող տարվա ընթացքում նմանատիպ ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կնքված 

պայմանագրով (գործարքով) սահմանված մեկ միավոր գինը, եթե առկա է նման պայմա-
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նագիր (գործարք): Եթե նմանատիպ պայմանագիր առկա չէ, ապա դրա մասին հայտում 

կատարվում է նշում, իսկ գինը չի սահմանվում,  

բ. 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, և առկա են պլանավորված, 

սակայն տվյալ գնման համար օրենքով սահմանված կարգով չնախատեսված ֆինանսական 

միջոցներ, հայտով ներկայացվում է նաև նմանատիպ ապրանքի, աշխատանքի կամ 

ծառայության ձեռքբերման համար պլանավորված մեկ միավորի առավելագույն գինը. 

3) գնահատող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու նպատակով առաջադրվող 

անձանց (թեկնածուների) ցուցակը` ըստ հանձնաժողովի կազմում այդ անձանց ընդգրկման 

առաջնահերթության` նշելով հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը: 

22. Գնման առարկայի բնութագրերը և մասնակիցների որակավորման հատկանիշների 

գնահատմանը ներկայացվող չափանիշները սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց 

պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ՝ բացառությամբ օրենքի 23-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված պայմաններով գնում կատարելու 

դեպքերի:  

23. Գնման ընթացակարգը կազմակերպելիս, օրենքի 3-րդ բաժնով նախատեսված 

պայմաններից բացի, պետք է հաշվի առնել, որ` 

1) եթե գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը, ապա գնումը 

կարող է կատարվել օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա` անկախ 

գնման առարկան էլեկտրոնային աճուրդով կամ կենտրոնացված եղանակով կամ փակ 

պարբերական մրցույթով իրականացվող գնումների ցուցակում ներառված լինելու 

հանգամանքի. 

2) եթե գնումների միասնական անվանացանկի 2-րդ մակարդակում նշված 

ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների խմբերում ներառված` վերջնական 

սպառման ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության գինը չի գերազանցում գնումների 

բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա գնման առարկայի ձեռքբերումը կարող է 
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իրականացվել գնանշման հարցման ձևով՝ պայմանով, որ այն չպետք է ներառված լինի 

էլեկտրոնային աճուրդով կամ կենտրոնացված եղանակով կամ փակ պարբերական 

մրցույթով իրականացվող գնումների ցուցակում. 

3) գնումը կատարվում է ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության բորսաներից 

ձեռքբերման ընթացակարգով` յուրաքանչյուր անգամ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած դեպքերում և կարգով. 

4) հետևյալ գնումները կարող են կատարվել օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետի հիման վրա` հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայության հիմքով՝ 

 1. բնական գազի մատակարարում և գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկում 

2. էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 

3. ոռոգման, խմելու (խողովակաշարերով), տեխնիկական և արդյունաբերական ջրի մատակարարում 

4. իրավասու մարմնի տրամադրած իրավական կարգավորման կամ վարչական նորմի հիմքով 

որպես գնվելիք ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության միակ մատակարար (կապալառու, 

կատարող) հանդիսացող անձից տվյալ ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերում 

5. պետական գաղտնիք պարունակող` ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, ռազմամթերքի և 

ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և 

ծառայությունների, ինչպես նաև ռազմական կարիքների ապահովման նպատակով անշարժ 

գույքի ձեռքբերում 

6. քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների հեղինակային հսկողություն 

7. անշարժ գույքի վարձակալություն  

8. հիվանդանոցային բուժօգնություն՝ ներառյալ դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները 

9. ամբուլատոր պոլիկլինիկական բուժօգնություն 

10. պատվիրակությունների ընդունման, արտասահմանյան այցելությունների կազմակերպման 

նպատակով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում՝ բացառությամբ 

օդային փոխադրումների գործակալներից ավիատոմսերի ձեռքբերման 

11. «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթում հանրային ծառայության թափուր պաշտոնների 

մրցույթների հայտարարությունների հրապարակում 

12. «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 
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պաշտոնատար անձանց արարողակարգային ծախսերի, կեցության, սննդի և տրանսպորտային 

սպասարկման՝ ներառյալ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 

ոլորտում հատուկ տեխնիկական և ծրագրային, ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, 

ռազմամթերքի և ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքները, 

աշխատանքները և ծառայությունները 

13. բանկային սպասարկման ծառայություններ 

14. փոստային կապի ծառայություն 

15. գնման առարկայի ձեռքբերման պայմանագրով նախատեսված դեպքերում գնման առարկան 

արտադրած կամ վերջինիս միակ ներկայացուցիչ հանդիսացող անձից գնման առարկայի 

տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների՝ ներառյալ սպասարկման համար անհրաժեշտ 

պարագաների ձեռքբերում  

16. Հայաստանի Հանրապետության շքանշանների, Հայաստանի Հանրապետության մեդալների և 

դրանց տուփերի պատրաստում 

17. քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար «Քրեակատարողական ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված հիմնադրամի 

արտադրած ապրանքների, կատարած աշխատանքների և մատուցած ծառայությունների 

ձեռքբերում՝ պայմանով, որ գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գները 

պետք է հավասար կամ ցածր լինեն դրանց շուկայական գներից 

18. «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կողմից 

սահմանված պահանջներին և նվազագույն սակագներին համապատասխան ավտոմեքենաների 

ապահովագրման ծառայությունների ձեռքբերում 

19. ավիատոմսերի գնման էլեկտրոնային համակարգում կամ ավիափոխադրում իրականացնող 

կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերում հրապարակային օֆերտայով առաջարկվող 

ավիատոմսերի՝ էլեկտրոնային եղանակով ձեռքբերում 

20. համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերում 

21. միջազգային վարկանիշ շնորհելու ծառայություններ     

22. ապրանքները ձեռք են բերվում իր ձեռնարկատիրական գործունեությունը վերջնականորեն 

դադարեցնող կազմակերպությունից կամ անվճարունակության գործով լուծարողներից կամ կառա-

վարիչներից, վարկատուների հետ պայմանավորվածության հիման վրա կամ նմանօրինակ 

ընթացակարգի միջոցով  
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5) գնումները կարող են կատարվել օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 

հիման վրա՝ հետևյալ դեպքերում՝ 

ա. գնումն իրականացվում է «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպա-

նության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված արտակարգ 

իրավիճակների կամ օտարերկրյա պետությունների տարածքներում տեղի ունեցած 

բնական աղետների հետևանքով առաջացած և հրատապ համարվող կարիքների բավա-

րարման նպատակով: Այս հիմքով պետության կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, 

աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը կարող է իրականացվել առանց տվյալ 

գնումը կատարելու համար ֆինանսական հատկացումներ նախատեսված լինելու 

հանգամանքի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գրավոր համաձայնությամբ, 

տվյալ կամ հաջորդող բյուջետային տարիներին գումարները նախատեսելու պայմանով: 

Սույն ենթակետի համաձայն հրատապ է համարվում այն կարիքը, որը պետք է ամբողջ 

ծավալով բավարարվի` պայմանագրի կատարման արդյունքն ամբողջ ծավալով ընդունվի 

գնման պահանջի ծագման օրվանից մինչև երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում՝ պայմանով, 

որ հրատապ համարվող ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը կամ 

ծառայության մատուցումը պետք է սկսվեն այնպիսի ժամկետում, որի ընթացքում գնման 

մրցակցային որևէ ձևի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է, 

բ. պետության կարիքների համար գնումների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության կողմից անհետաձգելի համարված այլ դեպքերում, 

գ. չկանխատեսված իրավիճակների հետևանքով առաջացած և հրատապ համարվող 

գնումների դեպքում՝ բացառությամբ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման 

վրա գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու դեպքերի: Ընդ որում, հրատապ է 

համարվում այն կարիքը, որը պետք է ամբողջ ծավալով բավարարվի` պայմանագրի 

կատարման արդյունքն ամբողջ ծավալով ընդունվի գնման պահանջի ծագման օրվանից 

մինչև երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում՝ պայմանով, որ հրատապ համարվող 


