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Հոդված 5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 

ընդունվող իրավական այլ ակտերը 
 
 

1. Սույն օրենքի նպատակի և պահանջների կատարման ապահովման համար 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գնումների կատարման 
կարգը. 

2) էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը. 
3) էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը. 
4) գնումների պլանավորման, գնման առարկայի բնութագրերի հաստատման, 

գնումների նախնական հսկողության, պայմանագրերի կատարման, կառավարման և 
ֆինանսավորման կարգը: Ընդ որում կարգը նախատեսում է կարգավորումներ նաև 
պայմանագրերի կատարման և կառավարման շրջանակում հանրային հսկողության 
իրականացման հնարավորության ապահովման և դրա կիրառման գործընթացի 
վերաբերյալ, հաշվի անելով, որ՝  

ա. այն պարտադիր է գնումների բազային միավորը գերազանցող գին ունեցող 
պայմանագրերի դեպքում.   

բ. գործընթացին մասնակցելու հնարավորություն տրվում է պետական գաղտնիք 
պարունակող գնումների դեպքում գնման տվյալ գործընթացին մասնակցելու 
նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցներին, իսկ պետական գաղտնիք 
չպարունակող գնումների դեպքում՝ ինչպես գնման տվյալ գործընթացին 
մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցներին, այնպես էլ 
Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական 
կազմակերպություններին և զանգվածային լրատվության միջոցներին. 

գ. գործընթացին մասնակցելու պայմանները և դիմելու ժամկետները սահմանվում 
են կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությամբ, նկատի ունենալով, որ դիմելու 
ժամկետը չի կարող պակաս լինել երեք օրացուցային օրից.   

դ. անձը (ներկայացուցիչը) չի կարող մասնակցել գործընթացին, եթե 
պայմանագրի կողմ է հանդիսանում վերջինիս կամ իրեն մերձավոր ազգակցությամբ 
կամ խնամիությամբ կապված անձի (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես 
նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) կողմից հիմնադրված կամ 
բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը: Անձը (ներկայացուցիչը) 
ստորագրում է շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն, որը 
պատվիրատուի կողմից հրապարակվում է տեղեկագրում. 

ե. գործընթացի շրջանակում անձը գործում է պատվիրատուի՝ պայմանագրի 
կատարման և կառավարման գործառույթն իրականացնող միավորի անունից, 
վերջինիս հետ համատեղ, պայմանով, որ  անձի ներկայացրած դիրքորոշումը կրում է 
խորհրդատվական բնույթ: Պատվիրատուն ստացված դիրքորոշումները պարտադիր 
կարգով քննարկում է՝ գործընթացին մասնակից դարձնելով նաև պայմանագրի 
կողմին: Քննարկման .ամփոփաթերթը հրապարակվում է տեղեկագրում: Եթե 
դիրքորոշում չի ներկայացվում, ապա դրա մասին պայմանագրի կատարման 



արդյունքի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում կատարվում է 
համապատասխան նշում. 

զ. եթե միևնույն պայմանագրի շրջանակում անձի ներկայացրած դիրքորոշումը 
առնվազն երկու անգամ չի հիմնավորվում, ապա վերջինս զրկվում է տվյալ 
պայմանագրի շրջանակում հանրային հսկողություն իրականացնելու 
լիազորություներից, ինչի մասին պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է 
հայտարարություն. 

5) պետություն-մասնավոր գործընկերության գործարքների տեսակները, այդ 
գործարքների բնութագրերին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև 
բնութագրերի կազմման և հաստատման կարգը. 

6) սույն օրենքով նախատեսված գնում կատարելու ընթացակարգերի 
կիրարկման կարգը և դրանց առանձնահատկությունները. 

7) գնահատող հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը. 
8) հրավերի և պայմանագրի հիմնական պայմանները. 
9) պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների պլանը. 
10) գնումների համակարգողներին որակավորում շնորհելու և նրանց 

շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում անցկացնելու կարգը. 
11) գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման 

կարգը. 
12) սույն օրենքով նախատեսված փոխկապակցված անձանց հասկացությունը և 

այդ անձանց կողմից գնման ընթացակարգերին մասնակցության սահմանափակման 
դեպքերը. 

13) ընտրանքային կարգով պատվիրատուների հաստատած գնման 
առարկաների բնութագրերը և մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման 
պահանջները` սույն օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և 
խտրականության բացառման պահանջների պահպանման տեսանկյունից 
գնահատման կարգը. 

14) էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, 
աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակը. 

15) փակ պարբերական մրցույթով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների 
և ծառայությունների ցուցակը. 

16) բողոքարկման վճարը վերադարձնելու կարգը. 
17) ըստ գնման ձևերի՝ հրավերով մասնակիցներին ներկայացվող հայտի և 

պայմանագրի ապահովման պահանջները: 
 


