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Հոդված 15. Գնման պլանավորումը և ֆինանսավորումը 
 

1. Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների պլանը 
հաստատվում է բյուջետային ծախսերի գերատեսչական և գործառնական 
դասակարգմամբ: 

2. Պետական գաղտնիք պարունակող գնումների պլանում ներառվում են 
ազգային անվտանգության ապահովման, «Հատուկ պետական պաշտպանության 
ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 
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: 

3. Գնումների պլանը, ներառյալ՝ փոփոխությունները, հաստատվելուն 
հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն հրապարակում 
է տեղեկագրում, բացառությամբ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների 
պլանի: 

4. Շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ 
նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած 
նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց նախագծային փաստաթղթերի 
առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական 
միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագանու 
որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ: 

5. Եթե գնման գինը գերազանցում է տվյալ ժամանակահատվածում այդ 
գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը, 
ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում տվյալ ժամանակահատվածին հաջորդող 
ժամանակահատվածում նախատեսվում են ֆինանսական միջոցներ գնման 
պայմանագրով սահմանված գնումն իրականացնելու կամ տվյալ գնումը 
ժամանակավորապես դադարեցնելու համար (եթե ժամանակավոր դադարեցումը 
պահանջում է ֆինանսական միջոցներ): 



6. Մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելը սույն օրենքով սահմանված 
կարգով կարող է կնքվել պայմանագիր` պայմանով, որ դրա շրջանակներում գնում 
կարող է կատարվել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: 
Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան 
հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական 
միջոցներ չեն նախատեսվել: Սույն մասը կարող է կիրառվել, եթե` 

1) պատվիրատուն չի կարողանում նախապես կանխատեսել (հաշվարկել) 
գնումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափը. 

2) ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը կամ ծառայության 
մատուցումը պետք է սկսվի տվյալ գնման համար ֆինանսական միջոցներ 
նախատեսվելու պահից հաշված այնպիսի ժամկետում, որի ընթացքում գնման 
մրցակցային որևէ ձևի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է: 

7. Պատվիրատուն պայմանագրով ֆինանսական պարտավորություններ 
ստանձնում է այդ գնումն իրականացնելու համար պահանջվող ֆինանսական 
հատկացումներ նախատեսված լինելու դեպքում և այդ հատկացումների 
շրջանակներում: 
8. Գնումներ կատարելու համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են 
բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման ապրանքների, 
աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար սահմանված 
համապատասխան հոդվածներով: Արգելվում է ֆինանսական միջոցներ 
նախատեսել բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ 
հոդվածներով, եթե այդ միջոցների հաշվին պետք է կատարվեն գնումներ: 


