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I. Ընդհանուր դրույթներ I. Общие положения 

1. Տերմիններ և սահմանումներ 1. Термины и определения 

1.1. գնման առարկա` գնվող ապրանք, աշխատանք 

կամ ծառայություն. 

1.1. предмет закупки - закупаемый товар, работа или 

услуга; 

1.2. գնման առարկայի բնութագիր` գնման առարկայի 

հատկանիշներ, դրանց ձեռքբերման և վճարման 

պայմաններ. 

1.2. характеристика предмета закупки - свойства 

предмета закупки, условия его приобретения и 

оплаты; 

1.3. գնման գին` ապրանքը, աշխատանքը, ծառայու-

թյունը ձեռք բերելու համար սահմանած կարգով 

հաշվարկված նախահաշվային գին. 

1.3. закупочная цена – сметная цена приобретения 

товара, работы, услуги, исчисленная в установлен-

ном порядке. 

1.4. գնման գործընթաց` գնում կատարելու նպատակով 

գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ նախատեսված ընթա-

ցակարգերի, իրավունքների և պարտականու-

թյունների իրագործմանն ուղղված գործողություն-

ների ամբողջություն, ներառյալ` գնումների 

պլանավորումը, գնման առարկայի բնութագրի 

հաստատումը, պայմանագրի կատարումը և 

կառավարումը. 

1.4. процесс закупки - совокупность действий по реа-

лизации процедур, прав и обязанностей, преду-

смотренных в целях произведения закупки законо-

дательством Республики Армения о закупках, 

включая планирование закупок, утверждение ха-

рактеристики предмета закупки, выполнение дого-

вора и управление; 

1.5. գնում` պատվիրատուի հատուցմամբ` ընտրված 

մասնակցի հետ պայմանագիր կնքելու միջոցով 

բոլոր տեսակի ապրանքների, աշխատանքների և 

ծառայությունների ձեռքբերում. 

1.5. закупка – с возмещением заказчика приобретение 

всех видов товаров, работ и услуг посредством за-

ключения договора с отобранным участником; 

1.6. գնումների բազային միավոր` մեկ միլիոն Հայաս-

տանի Հանրապետության դրամ. 

1.6. базовая единица закупок - один миллион драмов 

Республики Армения; 

1.7. էլեկտրոնային միջոցներ` մալուխային, ռադիո, օպտի-

կական միջոցներով կամ էլեկտրամագնիսական այլ 

միջոցներով փոխանցված, տեղափոխված և 

ստացված տվյալների մշակման ու պահպանման, 

ինչպես նաև էլեկտրոնային եղանակով գնման 

ընթացակարգերի կազմակերպման համար 

անհրաժեշտ էլեկտրոնային, այդ թվում` ծրագրային և 

ապարատային միջոցներ. 

1.7. электроннные средства - электронные, в том чис-

ле программные и аппаратные средства, необхо-

димые в целях обработки и хранения данных, пе-

реданных, перемещенных и полученных посред-

ством кабельных, радио, оптических средств или 

других электромагнитных средств; 

1.8. ընտրված մասնակից` մասնակից (մասնակիցներ), 

որին (որոնց) պատվիրատուն առաջարկում է կնքել 

պայմանագիր. 

1.8. отобранный участник - участник (участники), 

которому (которым) заказчик предлагает заклю-

чить договор; 

1.9. լիազորված մարմին` պետական ֆինանսների կա-

ռավարման բնագավառում Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության քաղաքականությու-

նը մշակող և իրականացնող՝ Հայաստանի Հանրա-

պետության գործադիր իշխանության պետական 

մարմին. 

1.9. уполномоченный орган - государственный орган 

исполнительной власти Республики Армения, раз-

рабатывающий и осуществляющий политику Пра-

вительства Республики Армения в области управ-

ления государственными финансами; 

1.10. հատուկ կամ բացառիկ իրավունք` իրավունք, որը 

բխում է իրավական կամ վարչական ակտով իրա-

վասու մարմնի տրամադրած իրավասություն-

ներից, որի նպատակն է որոշակի գործունեության 

իրականացման իրավունքը (ներառյալ՝ հանրային 

ծառայությունների ոլորտում) վերապահել մեկ 

կամ սահմանափակ թվով կազմակերպու-

թյունների, և որով էապես սահմանափակվում է 

նման գործունեություն իրականացնելու այլ 

1.10. особое или исключительное право - право, кото-

рое вытекает из правомочий, предоставленных 

компетентным органом правововым или админист-

ративным актом, целью которого является отведе-

ние права на осуществление определенной дея-

тельности (включая в сфере общественных услуг) 

одной организации или ограниченному числу ор-

ганизаций и которым существенным образом огра-

ничивается возможность других организаций на 
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կազմակերպությունների հնարավորությունը. осуществление такой деятельности.  

1.11. հայտ` հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից 

ներկայացվող առաջարկ. 

1.11. заявка - предложение, представляемое участником 

на основании приглашения; 

1.12. հայտի ապահովում` մասնակցի կողմից հայտով 

ստանձնած պարտավորությունների կատարումն 

ապահովող միջոց, որի չափը հավասար է հայտով 

առաջարկվող գնի մինչև հինգ տոկոսին: 

Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե 

նա` 

1.12. обеспечение заявки - средство, обеспечивающее 

выполнение принятых участником обязательств по 

заявке, размер которого равен до пяти процентов 

от предлагаемой по заявке цены. Участник оплачи-

вает обеспечение заявки, если он: 

-  հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն 

հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր 

կնքելու իրավունքից. 

-  объявлен отобранным участником, но отказы-

вается или лишается права заключать договор, 

-  խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում 

ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեց-

րել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա 

մասնակցության դադարեցմանը. 

-  нарушил обязательство, принятое в рамках 

процесса закупок, что привело к прекращению 

дальнейшего участия данного участника в 

процессе, 

-  հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման 

գործընթացին հետագա մասնակցությունից: 

-  отказался от дальнейшего участия в процессе 

закупки после вскрытия заявок 

1.13. Հանձնաժողով՝ պատվիրատուի ղեկավարի հրա-

մանով ձևավորվող գնահատող հանձնաժողով 

1.13. Комиссия – формируемая приказом руководителя 

оценочная комиссия 

1.14. հրավեր` պայմանագիր կնքելու նպատակով պատ-

վիրատուի կողմից մասնակցին առաջարկվող 

պայմաններ. 

1.14. приглашение – условия, предлагаемые участнику 

заказчиком в целях заключения договора; 

1.15. մասնակից` պատվիրատուի հետ պայմանագիր 

կնքելու նպատակով գնումների գործընթացին 

մասնակցող անձ. 

1.15. участник – лицо, участвующее в процессе закупок 

в целях заключения договора с заказчиком; 

1.16. պայմանագիր` գնում կատարելու նպատակով 

պատվիրատուի կողմից կնքվող գրավոր գործարք. 

1.16. договор – письменная сделка, заключаемая заказ-

чиком в целях произведения закупки; 

1.17. պայմանագրի ապահովում` սույն Կանոնադրու-

թյամբ նախատեսված դեպքերում ընտրված մաս-
նակցի կողմից պայմանագրով ստանձնվող պար-
տավորությունների կատարումն ապահովող միջոց. 

1.17. обеспечение договора – средство, обеспечи-

вающее выполнение принимаемых отобранным 

участником обязательств по договору в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением; 

1.18. պատվիրատու` «Էներգո ինվեստ հոլդինգ» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն: 

1.18. заказчик – Закрытое акционерное общество 

«Энерго инвест холдинг»  

1.19. Օրենք` Գնումների մասին ՀՀ օրենքը: 1.19. Закон – Закон РА О закупках 

2. Կանոնադրության նպատակը և գործողության 

ոլորտը 

2. Цель и сфера действия Положения 

2.1. Սույն Կանոնադրության նպատակն է Պատվիրատու-

ին վերապահված լիազորությունների կատարման 

համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների 

և ծառայությունների տնտեսող, արդյունավետ ու օգ-

տավետ ձեռքբերման իրականացումը՝ համարժեք հա-

տուցմամբ: 

2.1. Целью настоящего Положения является эконом-

ное, эффективное и полезное осуществление при-

обретения товаров, работ и услуг, необходимых 

для выполнения отведенных Заказчику пол-

номочий с равноценным возмещением. 

2.2. Պատվիրատուն իր նպատակների իրականացման 

գործընթացում հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների 

վրա՝ 

2.2. В процессе реализации своих целей Заказчик осно-

вывается на следующих принципах: 

2.2.1. գնման գործընթացի կազմակերպում՝ 

միասնական կանոններով, մրցակցային, 

թափանցիկ, հրապարակային և ոչ 

2.2.1. организация процесса закупки по унифи-

цированным правилам на основе конку-

рентности, прозрачности, публичности и 
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խտրական հիմունքներով. отсутствия дискриминации; 

2.2.2. պայմանագրի կնքման նպատակով մաս-

նակիցների շրջանակի ընդլայնում և 

նրանց միջև մրցակցության խրախուսում. 

2.2.2. в целях заключения договора расширение 

круга участников и стимулирование между 

ними конкуренции; 

2.2.3. ցանկացած անձի համար, անկախ նրա 

օտարերկրյա ֆիզիկական, իրավաբանական 

կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու 

հանգամանքից, գնման գործընթացին մաս-

նակցելու իրավահավասարություն. 

2.2.3. равноправие участия в процессе закупок 

для любого лица, независимо от того об-

стоятельства, что оно является иностран-

ным физическим, юридическим лицом ли-

бо лицом без гражданства. 

2.3. Եթե ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայ-

մանագրերում սահմանվում են այլ նորմեր, քան 

նշված են սույն Կանոնադրությունում, ապա կի-

րառվում են այդ նորմերը. 

2.3. Если ратифицированными со стороны РА между-

народными договорами устанавливаются иные 

нормы, чем указанные в настоящем Положении, то 

применяются эти нормы. 

3. Նորմատիվ հղումներ 3. Нормативные ссылки 

Գնումների իրականացման գործընթացում Ընկերութ-

յունը ղեկավարվում է. 

В процессе осуществления закупок Общество руковод-

ствуется: 

3.1. Օրենքով, 3.1. Законом, 

3.2.  Այլ նորմատիվ իրավական ակտերով: 3.2. Иными нормативно-правовыми актами. 

4. Գնումներին մասնակցելու իրավունքը և 

որակավորման չափանիշները 

4. Право на участие в закупках и критерии квали-

фикации 

4.1. Մասնակիցը պետք է բավարարի հրավերով սահ-

մանված որակավորման չափանիշներին:  

4.1. Участник должен отвечать квалификационным 

критериям, установленным приглашением.  

4.2. Չեն կարող սահմանվել մասնակցի` գնումներին 

մասնակցելու իրավունքի և որակավորման հետ 

կապված այնպիսի չափանիշներ, որոնք` 

4.2. Не могут устанавливаться такие критерии, связан-

ные с правом участия в закупках и квалификацией 

участника, которые: 

4.2.1. խտրական են և սահմանափակում են 

մրցակցությունը` անհիմն կերպով բարդաց-

նում կամ պարզեցնում են հնարավոր մաս-

նակցությունը գնման գործընթացին. 

4.2.1. являются дискриминационными и ограни-

чивают конкуренцию, необоснованно 

усложняют или упрощают возможное уча-

стие в процессе закупки; 

4.2.2. համարժեք չեն` ուղղակիորեն չեն բխում 

պայմանագրով նախատեսված պարտա-

վորությունների կատարման անհրաժեշ-

տությունից: 

4.2.2. не являются равноценными – непосредст-

венно не вытекают из необходимости вы-

полнения обязательств, предусмотренных 

договором. 

4.3. Գնումների ընթացակարգերին մասնակցելու իրա-

վունք չունեն այն անձինք` 

4.3. Право участия в процедурах закупок не имеют ли-

ца: 

4.3.1. որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա 

դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել 

են սնանկ, 

4.3.1. которые по состоянию на день подачи за-

явки признаны банкротами в судебном по-

рядке; 

4.3.2. որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի 

ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու 

օրվան նախորդող երեք տարիների ըն-

թացքում դատապարտված է եղել ահա-

բեկչության ֆինանսավորման, երեխայի 

շահագործման կամ մարդկային թրաֆի-

քինգ ներառող հանցագործության, հանցա-

վոր համագործակցություն ստեղծելու կամ 

դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, 

կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդու-

թյան և օրենքով նախատեսված տնտեսա-

կան գործունեության դեմ ուղղված հանցա-

4.3.2. которые или представитель исполнитель-

ного органа которых в течение трех лет, 

предшествующих дню подачи заявки, был 

осужден за финансирование терроризма, 

эксплуатацию ребенка или за преступле-

ние, включающее трафикинг человека, за 

создание преступного сообщества или уча-

стие в нем, за получение взятки, дачу взят-

ки или посредничество в даче взятки и пре-

ступления, направленные против преду-

смотренной законом экономической дея-

тельности, за исключением случаев, когда 
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գործությունների համար, բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրեն-

քով սահմանված կարգով հանված կամ 

մարված է, 

судимость снята или погашена в установ-

ленном законом порядке; 

4.3.3. որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու 

օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում 

առկա է օրենքով սահմանված կարգով 

կայացված անբողոքարկելի վարչական 

ակտ` գնումների ոլորտում հակամրցակ-

ցային համաձայնության կամ գերիշխող 

դիրքի չարաշահման համար, 

4.3.3. в отношении которых в течение одного го-

да, предшествующего дню подачи заявки, 

имеется вынесенный в установленном за-

коном порядке неоспариваемый админист-

ративный акт за антиконкурентное сог-

лашение или злоупотребление домини-

рующим положением в сфере закупок; 

4.3.4. որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրու-

թյամբ ներառված են Համաշխարհային բան-

կի և (կամ) Եվրասիական տնտեսական միու-
թյանն անդամակցող երկրների գնումների 

մասին օրենսդրության համաձայն հրապա-
րակված գնումների գործընթացին մասնակ-
ցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցու-
ցակում, 

4.3.4. которые по состоянию на день подачи за-

явки включены в список участников, не 

имеющих право участия в процессе заку-

пок, опубликованный Всемирным банком и 

(или) согласно законодательству о закуп-

ках стран, являющихся членами Евразий-

ского экономического сообщества; 

4.3.5. որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրու-

թյամբ ներառված են գնումների գործըն-

թացին մասնակցելու իրավունք չունեցող 

մասնակիցների ցուցակում: Մասնակիցն 

ընդգրկվում է նշված ցուցակում, եթե` 

4.3.5. которые по состоянию на день подачи за-

явки включены в список участников, не 

имеющих право участия в процессе заку-

пок. Участник включается в указанный 

список, если: 

a.  խախտել է պայմանագրով նախատես-

ված կամ գնման գործընթացի շրջանա-

կում ստանձնած պարտավորությունը, 

որը հանգեցրել է այլ պատվիրատունե-
րի կողմից պայմանագրի միակողմանի 

լուծմանը կամ գնման գործընթացին 

տվյալ մասնակցի հետագա մասնակ-

ցության դադարեցմանը, 

a.  нарушил обязательства, предусмотрен-

ные договором или принятые в рамках 

процесса закупки, что привело к од-

ностороннему расторжению договора 

иными заказчиками или прекращению 

дальнейшего участия данного участни-

ка в процессе закупки, 

b.  որպես ընտրված մասնակից հրա-

ժարվել է պայմանագիր կնքելուց, 

b.  в качестве отобранного участника отка-

зался от заключения договора, 

c.  հայտերը բացելուց հետո հրաժարվել է 

գնման գործընթացին հետագա մաս-

նակցությունից: 

c.  отказался от дальнейшего участия в 

процессе закупки после вскрытия за-

явок. 

Սույն կետում նշված ցուցակը, այդ թվում՝ 

ռուսերեն, հրապարակում է լիազորված 

մարմինը:  

Список, указанный в настоящем пункте, в 

том числе на русском языке, опубликовыва-

ет уполномоченный орган.  

5. Գնման առարկայի բնութագրերը 5. Характеристика предмета закупки 

5.1. Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբող-

ջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապ-

րանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկա-

նիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայ-

մանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանու-

թյունը:  

5.1. Характеристики предмета закупки должны пол-

ностью и четко описывать свойства приобре-

таемых товара, работы или услуги, условия их 

приобретения и оплаты, исключая альтернативный 

комментарий.  

5.2. Գնման առարկայի բնութագրերը` 5.2. Характеристики предмета закупки: 

5.2.1. պետք է մրցակցության հավասար պայ-

մաններ ապահովեն հնարավոր մասնա-

կիցների համար, 

5.2.1. должны обеспечивать равные конкурент-

ные условия для возможных участников; 
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5.2.2. չպետք է հանգեցնեն գնումների գործըն-

թացում մրցակցության համար չհիմ-

նավորված խոչընդոտների առաջացմանը, 

5.2.2. не должны приводить к возникновению не-

обоснованных препятствий для конкурен-

ции в процессе закупок; 

5.2.3. պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավոր-
ված և համարժեք այն կարիքին, որի բա-
վարարման նպատակով կատարվում է 

տվյալ գնումը, 

5.2.3. должны быть объективно обоснованными и 

равноценными той потребности, в целях 

удовлетворения которой производится 

данная закупка; 

5.2.4. ներառում են գնման առարկայի մաս-

նագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշ-

խատանքների դեպքում` նաև աշխատանք-

ների ծավալաթերթի, ժամանակացույցի և 

այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական 

և համարժեք նկարագրությունը: 

5.2.4. включают полное и равноценное описание 

спецификации, технических данных пред-

мета закупки, а в случае работ – также объ-

емной сметы, графика и других неценовых 

условий работ.0 

5.3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությու-

նից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներա-

ռում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ 

ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգու-

թյանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանու-

թյանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չա-

փին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի 

այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների 

հստակ նկարագրությունը` հիմնված միջազգային 

ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությու-

նում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստա-

թղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայու-

թյան դեպքում` ժամանակավոր տեխնիկական 

պայմանների վրա: 

5.3. Исходя из особенностей предмета закупки их при-

знаки по возможности включают четкое описание 

условий, относящихся к качеству, стандарту, без-

опасности, условным знакам, терминологии, упа-

ковке, разгрузке, размеру, проектам приобретае-

мых товара, работы или услуги, а также к другим 

свойствам предмета закупки на основании между-

народных стандартов и действующих в Республике 

Армения нормативно-технических документов, 

стандартов, а при их отсутствии – на основании 

временных техничских условий. 

5.4. Գնման առարկայի հատկանիշները կարող են սահ-

մանվել նաև որպես կատարողականի կամ գործա-

ռութային (ֆունկցիոնալ) նկարագրեր, որոնք պետք է 

ներկայացվեն բավարար ճշտությամբ` հնարավորու-

թյուն տալով մասնակիցներին և պատվիրատուին 

ճշգրիտ ընկալել գնման առարկան: 

5.4. Свойства предмета закупки могут устанавливаться 

также в качестве исполнительных или функцио-

нальных описаний, которые должны быть пред-

ставлены с достаточной точностью, предоставив 

участникам и заказчику возможность точно вос-

принять предмет закупки. 

5.5. Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պա-

հանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային 

նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, 

էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոն-

կրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառու-

թյամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առար-

կայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգ-

տագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը 

պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը: 

5.5. Свойства предмета закупки не должны содержать 

требование в отношении какого-либо торгового 

знака, фирменного наименования, лицензии, эски-

за или модели, страны или конкретного источника 

происхождения либо производителя или ссылку на 

них, за исключением случаев, когда характеристи-

ка предмета закупки без них невозможна. В случае 

использования ссылок характеристика свойств 

должна содержать слова «или равноценный». 

6. Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը և 

հաշվետվությունները 

6. Протокол процедуры закупки и отчетность  

6.1. Եթե գնման գինը գերազանցում է գնումների բա-

զային միավորը, ապա պայմանագիրը կնքվելուն 

կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարա-

րելուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ըն-

թացքում պատվիրատուն կազմում է գնման ընթա-

ցակարգի արձանագրություն: Գնման ընթացա-

կարգի արձանագրությունը գնման ձևին համա-

6.1.  Если цена закупки превышает базовую единицу 

закупок, то заказчик в течение трех рабочих дней, 

следующих за заключением договора или объявле-

нием процедуры закупки несостоявшейся, состав-

ляет протокол процедуры закупки. Протокол про-

цедуры закупки в соответствии с формой закупки 

содержит: 
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պատասխան պարունակում է` 

6.1.1. պատվիրատուի անվանումը, գտնվելու 

վայրը, 

6.1.1. наименование, место нахождения заказчи-

ка; 

6.1.2. գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի 

ընտրության հիմնավորումը, 

6.1.2. необходимость закупки и обоснование вы-

бора формы закупки; 

6.1.3. հրավերը և դրանում կատարված փոփո-

խությունները, 

6.1.3. приглашение и внесенные в него измене-

ния; 

6.1.4. գնման վերաբերյալ ստացված հարցումնե-

րը և ներկայացված պարզաբանումները, 

6.1.4. полученные запросы и представленные 

разъяснения по закупке; 

6.1.5. հայտեր ներկայացրած մասնակիցների 

տվյալները` անունը, ազգանունը/ անվանումը, 

գտնվելու կամ բնակության վայրը, կապի 

միջոցները, 

6.1.5. данные участников, подавших заявки, - 

имя, фамилия/наименование, место нахож-

дения или жительства, средства связи; 

6.1.6. հայտերով ներկայացված գները, 6.1.6. цены, представленные заявками; 

6.1.7. հայտերի գնահատման կարգը և դրանց 

գնահատման արդյունքները, 

6.1.7. порядок оценки заявок и результаты их 

оценки; 

6.1.8. հայտի մերժման դեպքում` դրա հիմ-

նավորումը, 

6.1.8. в случае отклонения заявки – его обосно-

вание; 

6.1.9. պայմանագիրը, իսկ գնման գործընթացի 

արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպ-

քում` դրա հիմնավորումը, 

6.1.9. договор, а в случае незаключения договора 

в результате процесса закупки – его обос-

нование; 

6.1.10. գնման գործընթացի շրջանակներում հա-

կաօրինական գործողություններ հայտնա-

բերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակ-

ցությամբ ձեռնարկված գործողությունների 

համառոտ նկարագիրը, 

6.1.10. в случае выявления незаконных действий в 

рамках процесса закупки – их краткое опи-

сание и краткое описание предпринятых в 

связи с этим действий; 

6.1.11. գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկա-

յացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ 

կայացված որոշումները, 

6.1.11. представленные по процессу закупки жа-

лобы и вынесенные по ним решения; 

6.1.12. այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ: 6.1.12. другие необходимые сведения. 

6.2. Եթե գնման գինը չի գերազանցում գնումների բա-

զային միավորը, ապա պատվիրատուն ապահովում է 

գնման նպատակով կատարված գործողությունների և 

դրանց հիմքերի մասին համապատասխան փաստա-
թղթերի (կամ էլեկտրոնային փաստաթղթերի) առկա-
յությունը և դրանց պահպանումը: 

6.2. Если закупочная цена не превышает базовую еди-

ницу закупок, то заказчик обеспечивает наличие и 

хранение соответствующей документации (или 

электронной документации) о действиях, совер-

шенных в целях закупки, и их основаниях. 

7.   Գնման գործընթացի պատասխանատուները 7. Ответственные за процесс закупки 

7.1. Յուրաքանչյուր գնման գործընթացի համար պա-

տասխանատու են պատվիրատուի ղեկավարը, ինչ-

պես նաև իրենց վերապահված իրավասություն-

ների մասով՝ 

7.1. За каждый процесс закупки ответственены руково-

дитель заказчика, а также по части возложенных на 

них полномочий: 

7.1.1. գնումները համակարգողը, 7.1.1. координатор закупок, 

7.1.2. պատասխանատու ստորաբաժանումը, 7.1.2. ответственное подразделение, 

7.1.3. Հանձնաժողովը: 7.1.3. Комиссия. 

7.2. Պատվիրատուի ղեկավարը` 7.2. Руководитель заказчика: 

7.2.1.  նշանակում է՝ 7.2.1. назначает: 

a. գնումները համակարգող, a.  координатора по закупкам, 

b. պատասխանատու ստորաբաժանում, b.  ответственное подразделение, 
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c. Հանձնաժողով՝ բացառությամբ սույն 

Կանոնադրությամբ նախատեսված 

դեպքերի. 

c.  Комиссию, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положе-

нием; 

7.2.2. բացառությամբ օրենսդրությամբ նախա-

տեսված դեպքերի՝ 

7.2.2. за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством: 

a. կնքում է պայմանագիրը, а. заключает договор, 

b. հաստատում է գնման ընթացակարգի 

արձանագրությունը: 

б. утверждает протокол процедуры закуп-

ки. 

7.3. Գնումները համակարգողը` 7.3. Координатор закупок: 

7.3.1. պատասխանատու է պատվիրատուի` 

գնումների գործընթացի կազմակերպման և 

համակարգման համար, 

7.3.1.  Ответственен за организацию и координа-

цию процесса закупок заказчика, 

7.3.2. եզրակացություն է տալիս գնումների շրջա-

նակներում պատվիրատուի հաստատած 

փաստաթղթերի վերաբերյալ, ապահովում է 

գնման ընթացակարգի և դրան առնչվող 

փաստաթղթերի համապատասխանությունը 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված պայմաններին, 

7.3.2. дает заключение относительно утвержден-

ных заказчиком документов в рамках за-

купок, обеспечивает соответствие проце-

дуры закупки и связанных с ней доку-

ментов условиям, установленным зако-

нодательством Республики Армения,  

7.3.3. իրականացնում է Հանձնաժողովի քարտու-

ղարի լիազորությունները, 

7.3.3. осуществляет полномочия секретаря Ко-

миссии, 

7.3.4. կազմում և պատվիրատուի ղեկավարի 

հաստատմանն է ներկայացնում տվյալ 

գնման ընթացակարգի արձանագրությունը 

և պայմանագիրը: 

7.3.4. составляет и представляет на утверждение 

руководителя заказчика протокол и дого-

вор данной процедуры закупок. 

7.4. Պատասխանատու ստորաբաժանումը՝ 7.4. Ответственное подразделение: 

7.4.1. կազմում և հաստատում է գնման հայտը, 7.4.1. составляет и утверждает заявку на закупку, 

7.4.2. հետևում է պայմանագրի կողմի (կապալառու, 

մատակարար և այլն)՝ պայմանագրով 

ստանձնած պարտավորությունների կատար-

ման գործընթացին և դրա արդյունքներով 

պատվիրատուի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ՝ պայմանագրով նախա-

տեսված պատասխանատվության միջոցներ 

կիրառելու ուղղությամբ, 

7.4.2. следит за процессом выполнения стороной 

договора (подрядчик, поставщик и т.д.) 

приняых на себя обязательств по договору 

и по его результатам представляет руково-

дителю заказчика предложения для приме-

нения мер ответственности, предусмотрен-

ных договором, 

7.4.3. ընդունում է պայմանագրի կատարման 

արդյունքը, 

7.4.3. принимает результат выполнения договора, 

7.4.4. ներկայացնում է այն անձի (անձանց) թեկ-

նածությունը, որն առաջադրվում է Հանձ-

նաժողովի կազմում ընդգրկվելու նպա-

տակով, 

7.4.4. представляет кандидатуру того лица (лиц), 

которая выдвигается с целью включения в 

состав Комиссии, 

7.4.5. անհրաժեշտության դեպքում առաջարկ է 

ներկայացնում գնումների պլանում փոփո-

խություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին: 

7.4.5. при необходимости представляет предло-

жение о внесении изменений и дополнений 

в план закупок. 

Պատասխանատու ստորաբաժանում կարող են 

սահմանվել պատվիրատուի` 

Ответственным подразделением заказчика могут 

быть признаны: 

a.  համապատասխան կառուցվածքային ստո-

րաբաժանումը, 

a.  соответствующее структурное подразделение, 
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b.  ձևավորած մասնագիտական խումբը, որի կազ-

մում կարող են նաև ընդգրկվել այլ մար-

մինների կամ կազմակերպությունների ներ-

կայացուցիչներ, 

b.   сформированная специализированная группа, в 

состав которой могут также быть включены 

представители других органов или организа-

ций, 

c.  աշխատողը, եթե տվյալ պատվիրատուն չունի 

համապատասխան կառուցվածքային ստորա-
բաժանումներ: 

c.  работник, если данный заказчик не имеет соот-

ветствующие структурные подразделения. 

Պատասխանատու ստորաբաժանման լիազորու-

թյունները չեն կարող վերապահվել գնումները 

համակարգողին: 

Полномочия ответственного подразделения не мо-

гут быть предоставлены координатору закупок. 

7.5. Հանձնաժողովը` 7.5. Комиссия: 

7.5.1. հաստատում է գնումների կամ նախաորա-

կավորման հայտարարության և հրավերի 

տեքստերը, 

7.5.1. утверждает тексты объявления о закупке 

или предквалификации и приглашения, 

7.5.2. փոփոխություններ է կատարում գնումների 

հայտարարության և հրավերի կամ նախաո-

րակավորման հայտարարության տեքստե-

րում, 

7.5.2. вносит изменения в объявлениях о закуп-

ках и приглашении или в текстах объявле-

ния о предквалификации, 

7.5.3. պարզաբանումներ է ներկայացնում 

գնման ընթացակարգի վերաբերյալ, 

7.5.3. представляет разъяснения относительно 

процедуры закупки, 

7.5.4. բացում և գնահատում է հայտերը, 7.5.4. открывает и оценивает заявки, 

7.5.5. որոշում է գնման ընթացակարգի հաղթո-

ղին (հաղթողներին), 

7.5.5. определяет победителя (победителей) про-

цедуры закупки, 

7.5.6. գնման ընթացակարգը հայտարարում է 

չկայացած: 

7.5.6. объявляет несостоявшейся процедуру за-

купки. 

Հանձնաժողովի կազմում Հանձնաժողովի անդամի 

կարգավիճակով չեն կարող ընդգրկվել գնումները հա-

մակարգողը, ինչպես նաև վերջինիս ներկայացուցիչը 

կամ աշխատողը: Հանձնաժողովի անդամը պետք է 

ունենա մասնակիցների որակավորումը և առաջարկ-

ները գնահատելու համար պահանջվող մասնագի-

տական կարողություն, ինչը որոշվում է գնման առար-

կային համապատասխան: Ընդ որում, եթե պատվի-

րատուի աշխատակազմի ներկայացուցիչները չունեն 

անհրաժեշտ մասնագիտական կարողություններ, 

ապա Հանձնաժողովի կազմում ներառելու նպատա-

կով հրավիրվում է համապատասխան փորձագետ 

(մասնագետ): 

Координатор закупок, а также представитель по-

следнего или сотрудник не могут быть включены в 

состав Комиссии в статусе члена Комиссии. Член 

Комиссии должен иметь профессиональную спо-

собность, требуемую для оценивания квалифика-

ции и предложений участников, которая определя-

ется в соответствии с предметом закупки. Кроме 

того, если представители персонала заказчика не 

обладают необходимыми профессиональными 

навыками, то для включения в состав Комиссии 

приглашается соответствующий эксперт (специа-

лист). 

8. Գնում կատարելու ընթացակարգերը և կիրառման 

պայմանները 

8. Процедуры осуществления закупки и условия 

применения 

8.1. Գնում կատարելու ընթացակարգերը. 8.1. Процедуры осуществления закупки: 

Սույն Կանոնադրությամբ նախատեսված են 

գնումների հետևյալ եղանակները`  

Настоящим Положением предусмотрены следую-

щие способы закупок: 

8.1.1. մեկ անձից գնում, 8.1.1. закупка у одного лица. 

8.1.2. գնանշման հարցում, 8.1.2. запрос на котировку, 

8.1.3. մրցակցային բանակցություններ, 8.1.3. конкурентные переговоры, 

8.1.4. մրցույթ: 8.1.4. конкурс. 

II. Մեկ անձից գնումներ II. Закупки у одного лица 

9. Կիրառման պայմանները 9. Условия применения 
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9.1. Սույն Կանոնադրությամբ և Օրենքով նախատես-

ված դեպքերում մեկ անձից գնումը կարող է անց-

կացվել կոնկրետ մատակարարին պայմանագիր 

կնքելու առաջարկություն ուղարկելու միջոցով կամ 

մեկ մատակարարից պայմանագիր կնքելու առա-

ջարկության ընդունմամբ, առանց մրցակցող առա-

ջարկների ուսումնասիրության: 

9.1. В предусмотренных настоящим Положнием и За-

коном случаях закупка от одного лица может осу-

ществляться путем направления предложения о за-

ключении договора конкретному поставщику, либо 

принятия предложения о заключении договора от 

одного поставщика без рассмотрения конкуриру-

ющих предложений. 

9.2.  Գնումը կարող է կատարվել մեկ անձից, եթե` 9.2. Закупка может произведиться у одного лица, если: 

9.2.1. գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը 

կամ ծառայությունը հնարավոր է ձեռք բե-

րել միայն մեկ անձից, որը պայմանավոր-

ված է նրա հեղինակային և հարակից իրա-

վունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրա-

վունքի առկայությամբ, 

9.2.1. подлежащие закупке товар, работу или 

услугу возможно приобрести только у од-

ного лица, что обусловлено его авторскими 

и смежными правами, наличием особого 

или исключительного права; 

9.2.2. արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրա-

վիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է 

գնման անհետաձգելի պահանջ և, արտա-

կարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճա-

կից ելնելով, գնման այլ ձևերի կիրառումը 

ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով, 

որ նման պահանջը հնարավոր չէր օբյեկ-

տիվորեն կանխատեսել, 

9.2.2. вследствие возникновения чрезвычайной 

или иной непредвиденной ситуации воз-

никло неотложное требование закупки и, 

исходя из чрезвычайной или иной непред-

виденной ситуации, применение других 

форм закупки с учетом срока невозможно с 

условием, что такое требование объектив-

но невозможно было предусмотреть; 

9.2.3. պատվիրատուն, որևէ անձից կատարելով 

ապրանքների գնում, որոշում է սկզբնական 

պայմանագրում չներառված, սակայն օբ-

յեկտիվորեն չնախատեսված հանգամանք-

ներից ելնելով՝ սկզբնական պայմանագրի 

կատարման համար անհրաժեշտ դարձած 

ապրանքների լրացուցիչ գնում կատարել 

նույն անձից, պայմանով, որ` 

9.2.3. заказчик, производя закупку товаров у ка-

кого-либо лица, решает произвести у того 

же лица дополнительную закупку товаров, 

не включенных в первоначальный договор, 

однако исходя из объективно непредви-

денных обстоятельств, ставших необходи-

мыми для выполнения первоначального 

договора, с условием, что: 

a.  լրացուցիչ ապրանքների պայմանա-

գիրը հնարավոր չէ տեխնիկապես կամ 

տնտեսապես առանձնացնել սկզբնա-

կան պայմանագրից` առանց պատվի-

րատուի համար նշանակալի դժվարու-

թյուն ստեղծելու, և 

a.  договор на дополнительные товары 

технически или экономически не-

возможно отделить от первоначального 

договора без создания для заказчика 

значительных трудностей, и 

b.  դրա գինը չգերազանցի սկզբնական 

պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 տո-

կոսը: Ընդ որում, միևնույն անձից սույն 

ենթակետի կիրառմամբ լրացուցիչ 

գնում կարող է կատարվել մեկ անգամ, 

իսկ լրացուցիչ ապրանքների գինը չի 

կարող սահմանվել ավելի, քան 

նախատեսված է պայմանագրով, 

b. его цена не превышала бы 10 про-

центов общей цены первоначального 

договора. При этом дополнительная 

закупка у одного и того же лица с 

применением настоящего подпункта 

может производиться один раз, а це-

на дополнительных товаров не может 

быть установлена выше, чем преду-

смотрено договором; 

9.2.4. գնման գինը չի գերազանցում գնումների 

երկու բազային միավորը: 

9.2.4. закупочная цена не превышает две базовой 

единицы закупок. 

9.2.5. մրցակցային բանակցությունները ճանաչվել 

են չկայացած և (կամ) դրանց անցկացումը չի 

հանգեցրել պայմանագրի կնքմանը: 

9.2.5. конкурентные переговоры были признаны 

несостоявшимися и (или) их проведение не 

привело к заключению договора;  

III. Գնանշման հարցում III. Запрос котировки 
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10. Կիրառման պայմանները 10. Условия применения 

10.1. Գնումը կատարվում է գնանշման հարցման ձևով, 

եթե գնման գինը չի գերազանցում գնումների 

բազային միավորի 12-ապատիկը: 

10.1. Закупка производится в форме запроса котировки, 

если закупочная цена не превышает 12-кратный 

размер базовой единицы закупок. 

10.2. Գնանշման հարցման ընթացակարգի կիրառման 

դեպքում հայտերի ներկայացման համար նախա-

տեսվող ժամկետն առնվազն չորս աշխատանքային 

օր է, որը հաշվարկվում է Ընկերության կայքում 

գնումների հայտարարության և հրավերի հրա-

պարակման պահից: 

10.2. В случае применения процедуры запроса котиров-

ки предусматриваемый для подачи заявок срок со-

ставляет по меньшей мере четыре рабочих дней, 

который исчисляется со дня опубликовывания 

объявления о закупках и приглашения к закупкам 

на сайте Общества. 

IV. Մրցակցային բանակցություններ IV. Конкурентные переговоры 

11. Ընդհանուր դրույթներ 11. Общие положения 

11.1. Մրցակցային բանակցությունները գնումների 

մրցակցային եղանակ են, որի դեպքում հաղթող է 

ճանաչվում գնման մասնակիցը, ով առաջարկել է 

պայմանագրի կատարման պայմանների լավա-

գույն համակցություն և որի վերջնական առաջար-

կին շնորհվել է առաջին տեղը համաձայն հայտա-

րարված չափանիշների համակարգի: 

11.1. Конкурентные переговоры – конкурентный способ 

закупок, при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшее сочета-

ние условий исполнения договора и окончатель-

ному предложению которого было присвоено пер-

вое место согласно объявленной системе критери-

ев. 

11.2. Գնումը կատարվում է մրցակցային բանակցու-
թյունների ձևով, եթե գնման գինը չի գերազանցում 

գնումների բազային միավորի 150-ապատիկը: 

11.2. Закупка производится в форме конкурентных пере-

говоров, если закупочная цена не превышает 150-

кратный размер базовой единицы закупок. 

11.3. Մրցակցային բանակցությունները առնվազն անց-

կավում են փակ եղանակով՝ հնարավոր մասնա-

կիցների սահմանափակ շրջանակի հետ, որը 

(նախապես) սահմանվում է Հանձնաժողովի որոշ-
մամբ:  

11.3. Конкурентные переговоры проводятся по меньшех 

мере в закрытой форме: с ограниченным кругом 

потенциальных участников, который (заранее) 

определяется решением Комиссии. 

11.4. Սույն բաժնի կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել, որ մրցակցային բանակցությունները 

սակարկություններ չեն և ՀՀ օրենսդրությամբ 

նախատեսված համապատասխան իրավական 

հետևանքներ չեն առաջացնում: 

11.4. При применении настоящего раздела следует учи-

тывать, что конкурентные переговоры не являются 

торгами и не влекут соответствующих правовых 

последствий, предусмотренных законодательством 

РА. 

11.5. Բանակցությունների պետք է անցկացվեն մրցակ-

ցային բանակցությունների յուրաքանչյուր մաս-
նակցի հետ: Յուրաքանչյուր մասնակցի հետ բա-
նակցությունների կարող են անցկացվել մի քանի 

անգամ (մի քանի փուլով) ինչպես հերթով, այնպես 

էլ այլ մասնակիցների հետ բանակցություններից 

հետո: Բանակցությունների կրում են գաղտնի 

բնույթ: Չի թույլատրվում այլ մասնակիցներին 

բացահայտել մասնակիցներից որևիցե մեկի հետ 

բանակցությունների արդյունքները, բացառու-
թյամբ այդ մասնակցի համաձայնության 

առկայության դեպքում: 

11.5. Переговоры должны быть проведены с каждым из 

участников конкурентных переговоров. Перегово-

ры с каждым из участников могут проходить не-

сколько раз (в несколько раундов) как последова-

тельно, так и после переговоров с другими участ-

никами. Переговоры носят конфиденциальный ха-

рактер. Не разрешается разглашать другим участ-

никам результаты переговоров с каким-либо из 

участников за исключением случая, наличия со-

гласия этого участника. 

11.6. Մրցակցային բանակցությունների մասնակիցն 

իրավունք ունի հրաժարվել դրանում մասնակցու-

թյունից: Այդ դեպքում մրցակցային բանակ-

ցությունների այդ մասնակցի առաջարկությունը չի 

կարող լավագույնը ճանաչվել և ենթակա չէ 

հետագա գնահատման:  

11.6. Участник конкурентных переговоров вправе отка-

заться от участия в них. В этом случае предложе-

ние такого участника конкурентных переговоров 

не может быть признано лучшим и не подлежит 

дальнейшей оценке. 

11.7. Ցանկացած պաշտոնական առաջարկությունները, 11.7. Любые формальные предложения, которые делают 
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որոնք ներկայացվում են մրցակցային բանակցու-

թյունների մասնակիցների կողմից, ենթակա են 

արձանագրման: 

участники конкурентных переговоров, подлежат 

протоколированию. 

11.8. Բանակցությունների անցկացման արդյունքներով 

Պատվիրատուն իրավունք ունի մշակել գնման փաս-

տաթղթերի նոր խմբագրություն՝ հաշվի առնելով 

մասնակիցներից ստացված առաջարկությունները և 

նրանցից ստացված տվյալները: Նոր խմբագրու-

թյամբ գնման փաստաթղթերի ուղարկվում են 

մրցակցային բանակցությունների բոլոր մասնակից-

ներին, իսկ մասնակիցները իրավունք ունեն նախա-

պատրաստել իրանց հայտերի ճշգրտված խմբագ-

րությունները գնման փաստաթղթերով նախատես-

ված ընդհանուր կարգին համապատասխան:  

11.8. Заказчик по результатам проведения переговоров 

вправе разработать новую редакцию документации 

о закупке с учетом поступивших от участников 

предложений и полученных от них сведений. За-

купочная документация в новой редакции направ-

ляется всем участникам конкурентных перегово-

ров, а участники вправе подготовить уточненные 

редакции своих заявок в соответствии с общим по-

рядком, предусмотренным закупочной документа-

цией. 

11.9. Անցկացված մրցակցային բանակցությունների արդ-

յունքները ձևակերպվում են Պատվիրատուի կողմից 

մրցակցային բանակցությունների անցկացման ար-

ձանագրություններում, որոնք ստորագրվում են 

Հանձաժողովի բոլոր անդամների և մրցակցային բա-

նակցություններում մասնակցած մասնակիցների 

կողմից: Բանակցությունների յուրաքանչյուր մաս-

նակցի հետ կազմվում է առանձին արձանագրություն: 

11.9. Результаты проведенных конкурентных перегово-

ров оформляются Заказчиком в протоколах прове-

дения конкурентных переговоров, которые подпи-

сываются всеми членами Комиссии и принимав-

шими в конкурентных переговорах участниками. С 

каждым участником переговоров оформляется от-

дельный протокол. 

11.10. Անհրաժեշտության դեպքում առանձին նախագծերի 

դեպքում մրցակցային բանակցությունների անց-
կացմանը կարող է նախորդել է սույն Կանոնադրու-
թյան 13 գլխով նախատեսված Գնման գործընթացի 

նախապատրաստման, ինչպես նաև 14 գլխով նա-
խատեսված Հանձնաժողովի ձևավորման գործըն-
թացը: 

11.10. При необходимости, в случае отдельных проек-

тов, проведению конкурентых переговоров мо-

жет предшествовать процедура Подготовки про-

цесса закупки, предусмотренная главой 13, а 

также процедура формирования Комиссии, 

предусмотренная главой 14 настоящего Положе-

ния. 

11.11. Հանձնաժողովի կազմավորմանը հաջորդող երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարը 

հրավիրում է Հանձնաժողովի առաջին նիստը: 

Նիստի արդյունքում, գնման հայտի հիման վրա, 

Հանձնաժողովը հաստատում է` 

11.11. В течение трех рабочих дней, следующих за 

формированием Комиссии, секретарь созывает 

первое заседание Комиссии. В результате заседа-

ния, на основании заявки на закупки, Комиссия 

утверждает: 

11.11.1. մրցակցային բանակցությունների անցկաց-

ման հայտարարության տեքստը, 

11.11.1. текст объявления проведения конкурентых 

переговоров, 

11.11.2. հրավերի տեքստը, 11.11.2. текст приглашения, 

11.11.3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկաց-
ման օրը, ժամը և վայրը: 

11.11.3. день, время и место проведения следую-

щего заседания Комиссии. 

11.12. Մրցակցային բանակցությունների անցկացման մա-

սին հայտարարությունը պարունակում է սույն Կա-

նոնադրության 15.3 կետով նախատեսված տեղեկու-

թյունները: 

11.12. Объявление o проведении конкурентых перего-

воров содержит сведения, предусмотренные пунк-

том 15.3 настоящего Положения. 

11.13. Մրցակցային բանակցություններում մասնակցու-

թյան հրավերը կարող է պարունակել սույն Կանո-

նադրության 15.4 և 15.5 կետերով նախատեսված 

տեղեկությունները, հաշվի առնելով տվյալ գնման 

գործընթացի առանձնահատկությունները: 

11.13. Приглашение на участие в конкурентых перего-

воров может содержать сведения, предусмотрен-

ные пунктами 15.4 и 15.5 настоящего Положе-

ния, с учетом особенностей данной процедуры 

закупок. 

11.14. Հայտերի ներկայացման ժամկետը առնվազն հինգ 

օրացուցային օր է: 

11.14. Срок подачи заявок составляет не менее пяти ка-

лендарных дней. 

Եթե արտակարգ կամ չնախատեսված իրա- Если вследствие возникновения чрезвычайной 
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վիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է գնման 

անհետաձգելի պահանջ, և հայտերի ներ-

կայացման համար սույն կետով նախատեսված 

ժամկետի կիրառումն անհնար է, պայմանով, որ 

նման պահանջը հնարավոր չէր օբյեկտիվորեն 

կանխատեսել, ապա հայտերի ներկայացման 

համար նախատեսվող ժամկետը առնվազն երեք 

օրացուցային օր է: 

или непредвиденной ситуации возникло неот-

ложное требование закупки и применение преду-

смотренного настоящим пунктом срока для по-

дачи заявок невозможно с условием, что такое 

требование невозможно было предусмотреть 

объективно, то срок, предусматриваемый для по-

дачи заявок, составляет не менее трех календар-

ных дней. 

11.15. Հայտերը ներկայացվում են սույն Կանոնադրության 

17 բաժնով նախատեսված կարգով 

11.15. Заявки представляются в порядке, установлен-

ном разделом 17 настоящего Положения. 

11.16. Եթե մրցակցային բանակցությունների հայտերի 

ներկայացման ժամկետի ավարտի պատվիրատուի 

կողմից ստացվել է մրցակցային բանակցություն-

ներում մասնակցության միայն մեկ հայտ կամ ոչ 

մի հայտ չի ստացվել, մրցակցային բանակցություն-

ները կճանաչվեն չկայացած: 

11.16. Если по окончании срока подачи заявок конку-

рентных переговоров, Заказчиком получена 

только одна заявка на участие в конкурентных 

переговорах, или не будет получено ни одной за-

явки, конкурентные переговоры будут признаны 

несостоявшимися. 

11.17. Մրցակցային բանակցությունները չկայացած 

ճանաչվելու դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի 

որոշում ընդունել կրկնակի գնման անցկացման 

վերաբերյալ՝ ընդ որում պայմանագրի կատարման 

պայմանները կարող են փոփոխվել: 

11.17. В случае признания конкурентных переговоров 

несостоявшимися Заказчик вправе принять ре-

шение о проведении повторной закупки, при 

этом условия исполнения договора могут быть 

изменены. 

11.18. Հայտերը բացվում են հրավերում նշված օրը, ժամին 

և վայրում` հայտերի բացման նիստում: Հայտերի 

բացման օրը և ժամը պետք է համընկնեն դրանք 

ներկայացնելու վերջնաժամկետին:  

11.18. Заявки вскрываются в указанный в приглашении 

день, час и месте – на заседании по вскрытию за-

явок. День и час вскрытия заявок должны совпа-

дать с крайним сроком их подачи.  

11.19. Մրցակցային բանակցություններին մասնակցու-
թյան հայտերի բացման նիստում Հանձնաժողովը 

ստուգում է` 

11.19. На заседании по вскрытию заявок для участия в 

конкурентных переговорах Комиссия проверяет: 

a.  հայտեր պարունակող ծրարները կազմե-

լու և ներկայացնելու համապատասխա-

նությունը սահմանված կարգին  

a.  соответствие составления и представ-

ления конвертов, содержащих заявки, 

установленному порядку, 

b.  բացված յուրաքանչյուր ծրարում պա-

հանջվող (նախատեսված) փաստաթղթե-

րի առկայությունը և դրանց կազմման 

համապատասխանությունը հրավերով 

սահմանված վավերապայմաններին: 

b.  наличие требуемых (предусмотренных) 

документов в каждом открытом конвер-

те и соответствие их составления рекви-

зитам, установленным приглашением. 

c.  մասնակիցների համապատասխանու-

թյունը փաստաթղթերի պահանջներին 

c. соответствие участников требованиям 

документации. 

11.20. Հանձնաժողովը իրավունք ունի մերժել մասնակ-
ցի հայտը հետևալ դեպքերից մեկի դեպքում՝ 

11.20. Комиссия вправе отклонить заявку участника в 

одном из следующих случаев: 

11.20.1. մասնակցության հայտի առարկայի անհա-
մապատասխանությունը գնման մասին հայ-

տարարության մեջ/հրավերում նշված 

գնման առարկային  

11.20.1. несоответствия предмета заявки на уча-

стие предмету закупки, указанному в объ-

явлении/приглашении к закупке; 

11.20.2. հայտում նշված գնի գերազանցում գնման 

մասին փաստաթղթերում նշված գնման 

սկզբնական (առավելագույն) գնից 

11.20.2. превышения цены, указанной в заявке 

начальной (максимальной) цены закупки, 

указанной в документации о закупке; 

11.20.3. գնման մասին փաստաթղթերով սահման-

ված փաստաթղթերից մեկի բացակայություն 

11.20.3. отсутствия одного из документов, опреде-

ленных документацией о закупке; 

11.20.4. գնման մասնակցի կողմից հայտի կազմում 11.20.4. несоблюдения участником закупки требо-
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ուղարկված փաստաթղթերի կազմմանը 

ներկայացվող պահանջների չպահպանում 

ваний, предъявляемых к оформлению до-

кументов, направляемых в составе заявки; 

11.20.5. ստուգման ընթացքում Հանձնաժողովի կող-

մից բացահայտված գնման մասնակցի մա-

սին ոչ հավաստի տեղեկությունների առ-

կայություն ներկայացված փաստաթղթերում 

11.20.5. наличия в представленных документах не-

достоверных сведений об участнике за-

купки, выявленных Комиссией при про-

верке; 

11.20.6. սույն Կանոնադրության 4.3 կետով նախա-

տեսված դեպքերում, 

11.20.6. в случаях, предусмотренных пунктом 4.3 

настоящего Положения; 

11.20.7. Հանձնաժողովում մասնակցին փոխկա-

պակցված անձի առկայություն 

11.20.7. наличия в Комиссии аффилированных лиц 

участника; 

11.20.8. հայտի ապահովումն հաստատող փաստա-

թղթի բացակայություն, եթե նման պահանջ 

սահմանված է գնման մասին փաստաթղթե-
րով 

11.20.8. отсутствия документа, подтверждающего 

обеспечение заявки, если такое требование 

установлено документацией о закупке; 

11.20.9. արտադրական, տեխնիկական, առևտրային 

և պայմանագրային պահանջներին մաս-

նակցի կողմից ներկայացված հայտի հա-

մապատասխանում, 

11.20.9. не соответствие поданной участником за-

явка производственным, техническим, 

коммерческим или договорным требова-

ниям; 

11.21. Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագ-

րություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի ար-

ձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում 

են Հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները: 

Արձանագրությունը պարունակում է` 

11.21. После вскрытия заявок составляется протокол, 

который прилагается к протоколу процедуры за-

купки. Протокол подписывают члены, присут-

ствующие на заседании Комиссии. Протокол со-

держит: 

11.21.1. տեղեկություն` հայտերի բացման վայրի, 

օրվա և ժամի մասին, 

11.21.1. сведения о месте, дне и часе вскрытия за-

явок, 

11.21.2. հայտեր ներկայացրած մասնակիցների 

անվանումները (անունները) և հասցեները, 

11.21.2. наименования (имена) и адреса участни-

ков, подавших заявки, 

11.21.3. տվյալներ` ծրարների կազմման և ներկա-

յացման` հրավերի պահանջներին համա-

պատասխանության մասին, 

11.21.3. данные о соответствии составления и 

представления конвертов требованиям 

приглашения, 

11.21.4. տվյալներ` բացված յուրաքանչյուր ծրա-

րում հրավերով պահանջվող փաստա-

թղթերի առկայության մասին, 

11.21.4. данные о наличии в каждом вскрытом 

конверте истребованных приглашением 

документов, 

11.21.5. տվյալներ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներ-

կայացրած փաստաթղթերի` հրավերով 

սահմանված պայմաններին համապա-
տասխան կազմված լինելու մասին, 

11.21.5. данные о соответствии составления пред-

ставленных каждым участником докумен-

тов условиям, установленным приглаше-

нием, 

11.21.6. յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած 

գինը, 

11.21.6. цену, предложенную каждым участником, 

11.21.7. մրցակցային բանակցություններին մաս-

նակցելու իրավունք ստացած մասնա-

կիցների անվանումները 

11.21.7. наименования участников, получивших 

право на участие в конкурентных переово-

рах, 

11.21.8. մրցակցային բանակցությունների անց-

կացման վայրը, օրը և ժամը, 

11.21.8. место, день и час проведения конкурент-

ных переговоров, 

11.21.9. գնման ընթացակարգը չկայացած հայտա-

րարվելու դեպքում` դրա հիմնավորումը, 

11.21.9. обоснование - в случае объявления проце-

дуры закупки несостоявшейся, 

11.22. Բոլոր հայտերի մերժման դեպքում մրցակցային 

բանակցությունները ճանաչվում են չկայացած: 

11.22. В случае отклонения всех заявок конкурентные 

переговоры признаются несостоявшимися. 

11.23. Մրցակցային բանակցությունները չկայացած ճա- 11.23. Во всех случаях признания конкурентных пере-
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նաչելու բոլոր դեպքերում պատվիրատուն իրավունք 

ունի պայմանագիր կնքել միակ մատակարարի (կա-

պալառուի, կատարողի) հետ սույն Կանոնադրու-

թյան 9.2.5 ենթակետին համապատասխան: 

говоров несостоявшимся заказчик вправе заклю-

чить договор с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) в соответствии с под-

пунктом 9.2.5 настоящего Положения. 

11.24. Մասնակիցների հետ, ովքեր հայտերի ուսումնասիր-

ման արդյունքներով թույլատրվել են մրցակցային 

բանակացություններին մասնակցելուն, բանակցու-

թյուններն անցկացվում են սույն Կանոնադրության 

11.5-11.9 կետերով նախատեսված կարգով: 

11.24. С участникми, которые по результатам рассмот-

рения заявок были допущены к участию в конку-

рентных переговорах, переговоры ведутся в по-

рядке, установленном пунктами 11.5-11.9 насто-

ящего Положения. 

V. Մրցութ V. Конкурс 

12. Մրցույթի անցկացման կարգը 12. Порядок проведения закупок  

12.1. Ընդհանուր դրույթներ 12.1. Общие положения  

12.1.1. Գնումը կատարվում է մրցույթի ձևով, եթե 

գնման գինը գերազանցում է գնումների 

բազային միավորի 150-ապատիկը: 

12.1.1. Закупка производится в форме конкурса, 

если закупочная цена превышает 150-

кратный размер базовой единицы закупок. 

12.1.2. Կախված փուլերի քանակից՝ մրցույթը 

կարող է անցկացվել մեկ կամ երկու փուլով: 

12.1.2. В зависимости от числа этапов конкурс 

может быть проведен в один или два этапа. 

12.1.3. Կախված նախնական որակավորման ընտ-

րության ընթացակարգերի առկայությունից 

մրցույթը կարող է անցկացվել նախաորա-

կավորման ընթացակարգով կամ առանց 

դրա:  

12.1.3. В зависимости от наличия процедуры 

предварительного квалификационного от-

бора конкурс может быть проведен с пред-

варительным квалификационным отбором 

или без него. 

12.2. Մրցույթի կիրառման պայմանները. 12.2. Условия применения конкурса 

12.2.1. Մրցույթի դեպքում հայտերի ներկայաց-

ման համար նախատեսվող ժամկետը հաշ-

վարկվում է գնումների հայտարարությունը 

և հրավերը Ընկերության կայքում հրապա-
րակելու օրվանից: 

12.2.1. В случае конкурса срок, предусматривае-

мый для подачи заявок, исчисляется со дня 

опубликования объявления о закупках и 

приглашения к закупкам на сайте Обще-

ства. 

12.2.2. Հայտերի ներկայացման ժամկետը 

առնվազն հինգ օրացուցային օր է: 

12.2.2. Срок подачи заявок составляет не менее 

пяти календарных дней. 

Եթե արտակարգ կամ չնախատեսված 

իրավիճակի առաջացման հետևանքով 

ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ, և 

հայտերի ներկայացման համար սույն 

կետով նախատեսված ժամկետի կիրա-
ռումն անհնար է, պայմանով, որ նման պա-
հանջը հնարավոր չէր օբյեկտիվորեն կան-
խատեսել, ապա հայտերի ներկայացման 

համար նախատեսվող ժամկետը առնվազն 

երեք օրացուցային օր է: 

Если вследствие возникновения чрезвы-

чайной или непредвиденной ситуации воз-

никло неотложное требование закупки и 

применение предусмотренного настоящим 

пунктом срока для подачи заявок невоз-

можно с условием, что такое требование 

невозможно было предусмотреть объек-

тивно, то срок, предусматриваемый для по-

дачи заявок, составляет не менее трех ка-

лендарных дней. 

12.3. Երկու փուլով մրցույթի կիրառման պայմանները 12.3. Условия применения конкурса в два этапа 

12.3.1. Մրցույթը կարող է կատարվել երկու 

փուլով` 

12.3.1. Конкурс может производиться в два этапа: 

a.  եթե Պատվիրատուն ճշգրիտ (օբյեկտի-

վորեն) չի կարող սահմանել գնման 

առարկայի բնութագրերը, 

a.  если Заказчик не может с точностью 

(объективно) установить характерис-

тики предмета закупки; 

b.  եթե Պատվիրատուն հնարավորություն է 

տալիս մասնակիցներին ներկայացնել 

գնման առարկայի հնարավոր բնութագ-

րերի վերաբերյալ այլընտրանքային առա-

b.  если Заказчик дает участникам воз-

можность представлять альтернативные 

предложения относительно возможных 

характеристик предмета закупки; 
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ջարկներ, 

c.  եթե գնման առարկայի բնութագրերի որոշ 

առանձնահատկություններ հստակեցնելու 

նպատակով մասնակիցների հետ բանակ-

ցելու անհրաժեշտություն է առաջացել, 

c.  если возникла необходимость перего-

воров с участниками в целях уточнения 

определенных особенностей характери-

стик предмета закупки; 

d.  պետություն-մասնավոր գործընկերու-

թյան, ներառյալ՝ հավատարմագրային 

կառավարման և կոնցեսիայի գործարք-

ների կնքման դեպքերում: 

d.  в случаях партнерства государство-

частный сектор, в том числе заключе-

ния сделок по доверительному управ-

лению и концессии. 

12.3.2. Երկու փուլով մրցույթի ընթացակարգի կի-

րառման դեպքում կազմակերպվում է նա-

խաորակավորման ընթացակարգ: Նախաո-

րակավորման ընթացակարգին մասնակցե-

լու իրավունք ունի ցանկացած մասնակից: 

Պատվիրատուն հրավեր է ներկայացնում և 

բանակցությունների է հրավիրում միայն 

նախաորակավորված մասնակիցներին: Բա-

նակցությունների նպատակն է մշակել Պատ-

վիրատուի պահանջները բավարարող 

գնման առարկայի բնութագրերի մեկ կամ 

ավելի այլընտրանքային տարբերակներ: 

Բանակցությունների արդյունքում պատվի-

րատուն նախաորակավորված մասնակից-

ներին տրամադրում է վերջնական հրավեր: 

12.3.2. В случае применения процедуры конкурса 

в два этапа организуется процедура пред-

варительной квалификации. Право на уча-

стие в процедуре предварительной квали-

фикации имеет любой участник. Заказчик 

представляет приглашение и приглашает к 

переговорам только предварительно ква-

лифицированных участников. Целью пере-

говоров является разработка одного или 

более альтернативных вариантов характе-

ристик предмета закупки, удовлетворяю-

щих требованиям Заказчика. По результа-

там переговоров заказчик предоставляет 

предварительно квалифицированным 

участникам окончательное приглашение. 

12.4. Նախաորակավորման ընթացակարգը 12.4. Процедура предварительной квалификации 

12.4.1. Պատվիրատուն կազմակերպում է նախա-

որակավորման ընթացակարգ, եթե գնումը 

կատարվում է երկփուլ մրցույթով: 

12.4.1. Заказчик организует предквалификацион-

ную процедуру, если закупка производится 

по двухэтапному конкурсу. 

12.4.2. Նախաորակավորման ընթացակարգ կազ-

մակերպելու դեպքում` 

12.4.2. При организации процедуры предвари-

тельной квалификации: 

a.  այդ մասին հրապարակվում է նախա-

որակավորման հայտարարություն, 

a.  об этом публикуется объявление о 

предварительной квалификации; 

b.  նախաորակավորման հայտերի ներկա-

յացման համար նախատեսվող ժամ-

կետն առնվազն հինգ օրացուցային օր է, 

որը հաշվարկվում է նախաորակավոր-

ման հայտարարության հրապարակ-

ման օրվանից, 

b.  срок, предусмотренный для подачи за-

явок на предварительную квали-

фикацию составляет не менее чем пяти 

календарный дней, который исчисляет-

ся со дня опубликования объявления о 

предварительной квалификации; 

c.  արտակարգ կամ չնախատեսված իրա-
վիճակի առաջացման հետևանքով ծա-
գել է գնման անհետաձգելի պահանջ, և 

սույն մասի 11.42 (b) ենթակետով նա-

խատեսված ժամկետի կիրառումը ան-

հնար է, պայմանով, որ նման պահանջը 

հնարավոր չէր օբյեկտիվորեն կանխա-
տեսել, ապա նախաորակավորման հայ-
տերի ներկայացման համար նախատես-
վող ժամկետն առնվազն երեք օրացու-
ցային օր է, որը հաշվարկվում է նախաո-

րակավորման հայտարարության հրա-
պարակման օրվանից: 

c.  вследствие возникновения чрезвычай-

ной или иной непредвиденной ситуации 

возникло неотложное требование за-

купки и применение предусмотренного 

подпунктом 11.4.2 (b) настоящей части 

срока невозможно с условием, что такое 

требование невозможно было преду-

смотреть объективно, то срок, преду-

смотренный для подачи заявок на пред-

варительную квалификацию составляет 

не менее трех календарных дней, кото-

рый исчисляется со дня опубликования 

объявления о предварительной квали-
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фикации. 

12.4.3. Նախաորակավորման հայտարարությունը 

հրապարակվում է Ընկերության կայքում և 

պարունակում է հետևյալ տեղեկություննե-

րը. 

12.4.3. Объявление о предварительной квалифи-

кации опубликовывается на сайте Обще-

ства и содержит следующие сведения: 

a.  պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու 

վայրը, 

a.  наименование и место нахождения за-

казчика, 

b.  գնման ընթացակարգի ծածկագիրը, b.  код процедуры закупки, 

c.  մասնակիցների նախաորակավորման 

ընթացակարգին մասնակցելու իրավուն-

քի մասին հայտարարությունը, 

c.  объявление о праве участников на уча-

стие в процедуре предварительной ква-

лификации; 

d.  լեզուն կամ լեզուները, որոնցով պետք է 

ներկայացվեն նախաորակավորման 

հայտերը, 

d.  язык или языки, на которых должны 

быть поданы заявки на предваритель-

ную квалификацию; 

e.  պայմանագրի և գնման առարկայի 

բնութագրերի բովանդակության համա-

ռոտ և հստակ շարադրանքը, 

e.  краткое и четкое изложение содержания 

характеристик договора и предмета за-

купки; 

f.  նախաորակավորման հայտի պատ-

րաստման և ներկայացման կարգը, այդ 

թվում` ձևն ու վայրը, ներկայացման 

վերջնաժամկետը, 

f.  порядок подготовки и представления, в 

том числе форма и место, окончатель-

ный срок подачи заявки на предвари-

тельную квалификацию; 

g.  մասնակցի` մասնակցության իրավուն-

քին և որակավորմանը ներկայացվող 

պահանջները և դրանց գնահատման 

կարգը, 

g.  требования, предъявляемые к праву 

участия и квалификации участника, и 

порядок их оценки; 

h.  նշում այն մասին, որ տվյալ գնման 

գործընթացի նկատմամբ կիրառվում են 

Առևտրի համաշխարհային կազմա-

կերպության պետական գնումների 

համաձայնագրի դրույթները, եթե 

գնման գինը գերազանցում է այդ Հա-

մաձայնագրով սահմանված շեմերը, և 

գնման գործընթացը կազմակերպվում է 

երկու փուլով մրցույթի ընթացակարգով, 

h.  отметка о том, что в отношении данной 

процедуры закупки применяются поло-

жения Соглашения Всемирной торго-

вой организации о государственных за-

купках, если закупочная цена превыша-

ет пороги, установленные этим Согла-

шением, и процесс закупки организует-

ся по процедуре конкурса в два этапа; 

i.  այլ անհրաժեշտ պահանջներ, որոնք 

վերաբերում են նախաորակավորման 

ընթացակարգին: 

i.  другие необходимые требования, кото-

рые относятся к процедуре предвари-

тельной квалификации. 

12.4.4. Պատվիրատուն պետք է երկու աշխատանքա-

յին օրվա ընթացքում պատասխանի մաս-

նակցի նախաորակավորման հայտարարու-

թյան վերաբերյալ պարզաբանումներ տալու 

հարցմանը: Հարցման և տրված պարզաբան-

ման մասին տեղեկատվությունը պատվիրա-

տուն միաժամանակ հրապարակում է Ընկե-

րության կայքում, ընդ որում, չեն նշվում պար-

զաբանում պահանջած մասնակցի տվյալնե-

րը: Որևէ մասնակցի տեղեկություն տրամադ-

րելու դեպքում պատվիրատուն պետք է ապա-

հովի այդ տեղեկության մատչելիությունը 

բոլոր հնարավոր մասնակիցների համար: 

12.4.4. Заказчик в течение двух рабочих дней 

должен ответить на запрос участника о да-

че разъяснений относительно объявления о 

предварительной квалификации. Заказчик 

одновременно опубликовывает информа-

цию о запросе и данных разъяснениях на 

сайте Общества, при этом не указываются 

данные участника, потребовавшего разъяс-

нение. В случае предоставления сведения 

какому-либо участнику заказчик должен 

обеспечить доступность этого сведения для 

всех возможных участников. 

12.4.5. Նախաորակավորման հայտերի ներկայաց- 12.4.5. В приглашении к предварительной квали-
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ման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 

երկու աշխատանքային օր առաջ նախաորա-

կավորման հայտարարության մեջ կարող են 

կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխու-

թյուն կատարելու դեպքում` 

фикации могут вноситься изменения не 

менее чем за 2 рабочих дня до окончания 

срока представления заявок на предвари-

тельную квалификацию. В случае внесения 

изменения: 

a.  այդ մասին տեղեկությունները շրջանառ-

վում են նույն եղանակով, ինչպես որ 

շրջանառության մեջ է դրվել նախաորա-

կավորման սկզբնական հայտարարու-

թյունը, 

a.  сведения об этом циркулируются та-

ким же способов, каким было введено 

в обращение первоначальное объявле-

ние о предварительной квалификации; 

b.  նախաորակավորման հայտերը ներկա-

յացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է 

այդ փոփոխությունների մասին Ընկերու-

թյան կայքում հայտարարության հրա-

պարակման օրվանից: 

b.  окончательный срок подачи заявок на 

предварительную квалификацию ис-

числяется со дня опубликования на 

сайте Общества объявления об этих 

изменениях. 

12.4.6. Փոփոխություններ կատարելու օրվան հա-

ջորդող առաջին աշխատանքային օրվա 

ընթացքում փոփոխություն կատարելու մա-

սին հայտարարություն է հրապարակվում 

Ընկերության կայքում: 

12.4.6. Объявление о внесении изменения опубли-

ковывается на сайте Общества в течение 

первого рабочего дня, следующего за днем 

внесения изменений. 

12.4.7. Նախաորակավորման հայտարարությամբ 

սահմանված կարգով գնահատվում է մաս-

նակցի հայտը` գնումներին մասնակցելու 

իրավունքը և որակավորումը, կազմվում է 

նախաորակավորված մասնակիցների ցու-

ցակ: 

12.4.7. В установленном объявлением о предвари-

тельной квалификации порядке оценивает-

ся заявка участника – право участия в за-

купках и квалификация, составляется спи-

сок предварительно квалифицировнных 

участников. 

12.4.8. Գնման գործընթացին հետագա մասնակ-

ցության իրավունք են ստանում նա-

խաորակավորված մասնակիցները: 

12.4.8. Право дальнейшего участия в процессе за-

купки получают предварительно квалифи-

цированные участники. 

12.4.9. Եթե երկու փուլով մրցույթի անցկացման 

նպատակով կազմակերպված նախաորա-

կավորման ընթացակարգին հայտ է ներ-

կայացրել մինչև երեք մասնակից, ապա 

Հանձնաժողովի որոշմամբ կարող է` 

12.4.9. Если заявку на процедуру предварительной 

квалификации, организованную в целях 

проведения конкурса в два этапа, подали 

до трех участников, то решением Комис-

сии: 

a.  նախաորակավորման հայտարարու-

թյունը վերահրապարակվել, 

a.  может быть переопубликовано объяв-

ление о предварительной квалифи-

кации; 

b.  կազմակերպվել նախաորակավորման 

նոր ընթացակարգ, 

b.  может быть организована новая проце-

дура предварительной квалификации; 

c.  նախաորակավորման ընթացակարգը 

հայտարարվել չկայացած, 

c.  процедура предварительной квалифи-

кации может быть объявлена несосто-

явшейся; 

d. շարունակվել գնման գործընթացը: d. может быть продолжен процесс закупки. 

13. Գնման գործընթացի նախապատրաստում 13. Подготовка процесса закупки 

13.1. Գնման գործընթացի ընթացակարգի կազմակերպ-

ման նպատակով գնման պահանջի ծագման օր-

վան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում գրավոր սահմանվում են` 

13.1. С целью организации процедуры процесса закуп-

ки, в течение пяти рабочих дней, следующих за 

днем возникновения требования закупки, пись-

менно устанавливаются: 

13.1.1. պատասխանատու ստորաբաժանում և 13.1.1. ответственное подразделение и 

13.1.2. գնումները համակարգող: 13.1.2. координатор по закупкам. 
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13.2. Եթե պատասխանատու ստորաբաժանում սահմա-

նելու ակտով նախատեսված չէ ավելի կարճ ժամ-

կետ, ապա գնման պահանջի ծագման օրվան հա-

ջորդող երեսուն աշխատանքային օրվա ընթաց-

քում պատասխանատու ստորաբաժանումը` 

13.2. Если актом об установлении ответственного под-

разделения не предусмотрен более короткий срок, 

то в течение тридцати рабочих дней, следующих за 

днем возникновения требования закупки, ответ-

ственное подразделение: 

13.2.1. կազմում և հաստատում է գնման հայտը, 

որը ներառում է՝ 

13.2.1. составляет и утверждает заявку на закупку, 

которая включает в себя: 

a.  գնման առարկայի բնութագրերը, a.  характеристики предмета закупки; 

b.  մասնակիցների որակավորման 

չափանիշները, 

b.  критерии квалификации учатников; 

c.  ապրանքների մատակարարման, աշխա-

տանքների կատարման կամ ծառայու-

թյունների մատուցման համար պահան-

ջող լիցենզիաների տեսակները, եթե 

կնքվելիք պայմանագրի կատարումը Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ հանդիսանում է լիցենզավորման 

ենթակա գործունեություն, 

c.  виды лицензий, требующихся для по-

ставки товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, если выполнение за-

ключаемого договора законодатель-

ством Республики Армения является 

деятельностью, подлежащей лицензи-

рованию;  

d.  մեկ անձից գնումներ կատարելու դեպ-

քում այն անձի կամ անձանց (հնարավոր 

մասնակից) տվյալները (անվանումը, 

գտնվելու վայրը, հնարավորության դեպ-

քում` էլեկտրոնային փոստի հասցեն), 

որոնց պետք է ուղարկվի տվյալ գնման 

հրավերը՝ բացառությամբ էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով մեկ անձից գնում-

ների կատարման դեպքերի, 

d.  в случае проведения закупки у одного 

лица данные (наименование, местона-

хождение, при возможности – адрес 

электронной почты) того лица или лиц 

(возможный участник), которым долж-

но быть отправлено приглашение на 

данную закупку, за исключением слу-

чаев проведения закупок у одного лица 

по электронной системе;   

e.  գնման առարկայի պահանջվող ծա-

վալը, 

e.  требуемый объем предмета закупки; 

f.  ապրանքների մատակարարման, աշ-

խատանքների կատարման կամ ծա-

ռայությունների մատուցման մոտավոր 

ժամկետները, այդ թվում՝ 

վերջնաժամկետը, 

f.  приблизительные сроки на поставку то-

варов, выполнение работ или оказание 

услуг, в том числе окончательный срок; 

13.2.2. կազմում և հաստատում է Հանձնաժողովի 

կազմում ընդգրկելու նպատակով առա-

ջադրվող անձանց (թեկնածուների) ցուցակը` 

ըստ Հանձնաժողովի կազմում այդ անձանց 

ընդգրկման առաջնահերթության` նշելով 

Հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու-

թյունը: 

13.2.2. составляет и утверждает список лиц (кан-

дидатов), выдвигаемых с целью включения 

их в состав Комиссии, по приоритетности 

включения этих лиц в состав Комиссии с 

указанием кандидатуры председателя Ко-

миссии. 

13.3. Պատասխանատու ստորաբաժանումը գնման հայ-

տը` հերթական համարակալումով, իր կողմից 

հաստատվելու օրը գրությամբ փոխանցում է 

գնումները համակարգողին: 

13.3. Ответственное подразделение в день утверждения 

им письмом передает заявку на закупку с порядко-

вой нумерацией координатору закупок. 

13.4. Գնումները համակարգողը գնման հայտն ստանա-

լուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթաց-

քում գնահատում է գնման հայտի կազմման համա-

պատասխանությունը գնումների մասին Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

պահանջներին: Եթե արձանագրվում է անհամապա-

13.4. Координатор закупок в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем получения заявки на закупку, 

оценивает соответствие составления заявки на за-

купку требованиям, установленным законодатель-

ством Республики Армения о закупках. Если кон-

статируется несоответствие, то заявка на закупку 
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տասխանություն, ապա գնման հայտը վերադարձ-

վում է պատասխանատու ստորաբաժանմանը` նշե-

լով արձանագրված անհամապատասխանություն-

ները: Պատասխանատու ստորաբաժանումն ուղղում 

և երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումները 

համակարգողին է ներկայացնում ճշտված գնման 

հայտը: Արձանագրված անհամապատասխանու-

թյան հետ չհամաձայնելու դեպքում պատասխանա-

տու ստորաբաժանումը երկու աշխատանքային օրվա 

ընթացքում գնման հայտը վերադարձնում է գնում-

ները համակարգողին, որն այն ստանալուն հաջորդող 

աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր զեկուցում 

է պատվիրատուի ղեկավարին:  

возвращается ответственному подразделению с 

указанием констатированных несоответствий. От-

ветственное подразделение исправляет и в течение 

двух рабочих дней представляет координатору за-

купок скорректированную заявку на закупку. В 

случае несогласия с зафиксированным несоответ-

ствием ответственное подразделение в течение 

двух рабочих дней возвращает заявку на закупку 

координатору закупок, который в течение следу-

ющего за ее получением рабочего дня письменно 

докладывает руководителю заказчика.  

13.5. Զեկուցագիրն ստանալու օրը պատվիրատուի 

ղեկավարը` 

13.5. В день получения докладной руководитель заказ-

чика: 

13.5.1. հանձնարարում է պատվիրատուի իրավաբա-

նական ծառայությանը երկու աշխատանքա-

յին օրվա ընթացքում տալ իրավական եզրա-

կացություն: Իրավաբանական ծառայությու-

նը կարող է եզրակացություն տալու համար 

պահանջել և ստանալ լրացուցիչ նյութեր: 

13.5.1. поручает юридической службе заказчика в 

течение двух рабочих дней дать юридиче-

ское заключение. Для дачи заключения 

юридическая служба может потребовать и 

получить дополнительные материалы. 

13.5.2. Իրավական եզրակացությունն ստանալուց 

հետո հանձնարարում է` 

13.5.2. После получения юридического заключе-

ния поручает: 

a.  գնումները համակարգողին` պայմա-

նագրի կնքման գործընթացը կազմա-

կերպել՝ հիմք ընդունելով ներկայացված 

գնման հայտը, եթե իրավական եզրա-

կացությամբ զեկուցագիրը համարվել է 

անհիմն, կամ 

a.  координатору закупок – организовать 

процесс заключения договора, прини-

мая в основу представленную заявку на 

закупку, если юридическим заключени-

ем докладная была признана необосно-

ванной, или 

b.  պատասխանատու ստորաբաժանմանը, 

ըստ իրավական եզրակացության, 

վերանայել գնման հայտը: 

b.  ответственному подразделению – пере-

смотреть заявку на закупку по юриди-

ческому заключению. 

14. Հանձնաժողով 14. Комиссия 

14.1. Պայմանագրի կնքման գործընթացը կազմակերպելու 

նպատակով սույն Կանոնադրության 13.4 կետով նա-

խատեսված գրավոր հանձնարարականը կամ գնման 

հայտն ստանալուն հաջորդող երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում գնումները համակարգողը կազմում 

և գրավոր պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանն 

է ներկայացնում Հանձնաժողով ձևավորելու մասին 

հրամանի նախագիծը, որը պատվիրատուի ղեկավա-

րի կողմից հաստատվում է երկու աշխատանքային 

օրվա ընթացքում:  

14.1. Письменное поручение, предусмотренное пунктом 

13.4 настоящего Положение с целью организации 

процесса подписания договора или в течение трех 

рабочих дней, следующих за получением заявки о 

закупках, координатор закупок составляет и пись-

менно представляет на утверждение руководителю 

заказчика проект приказа о формировании Комис-

сии, который утверждается руководителем заказ-

чика в течение двух рабочих дней. 

14.2. Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է առնվազն երեք 

անդամից և ունի նախագահ ու քարտուղար, որոնք 

սահմանվում են Հանձնաժողովի կազմավորման մա-

սին ակտով: Քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամ չէ: 

14.2. Состав Комиссии состоит как минимум из трех 

членов и имеет председателя и секретаря, которые 

определяются актом о формировании Комиссии. 

Секретарь не является членом Комиссии. 

14.3. Հանձնաժողովի քարտուղարը՝ 14.3. Секретарь Комиссии: 

- կազմակերպում է Հանձնաժողովի աշխատանք-

ները, 

- организовывает работы Комиссии, 

- ստանում և հաշվառում է հայտերը, - получает и регистрирует заявки,  
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- կազմում և Հանձնաժողովին է ներկայացնում 

վերջինիս հաստատմանը ենթակա փաստա-

թղթերի նախագծերը, 

- составляет и представляет Комиссии проекты 

документов, подлежащих утверждению послед-

ней, 

- տրամադրում է հրավեր, - предоставляет приглашение,  

- համապատասխան փաստաթղթեր կազմելով` 

գրառում է Հանձնաժողովի գործունեությանը վե-

րաբերող տեղեկությունները և ապահովում 

Հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում 

այդ փաստաթղթերի անվնաս պահպանումը, 

- составляя соответствующие документы, запи-

сывает данные, относящиеся к деятельности 

Комиссии и обеспечивает безопасное хранение 

этих документов в течение деятельности Ко-

миссии, 

- կազմակերպում է գնման ընթացակարգի վերա-

բերյալ պարզաբանումների տրամադրման 

աշխատանքները, 

- организует работы по предоставлению разъяс-

нений относительно процедуры закупок, 

- պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողո-

վի գործունեության` գնումների մասին ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին համապատաս-

խանության համար, 

- несет ответственность за соответствие деятель-

ности Комиссии требованиям законодательства 

РА о закупках, 

- իրականացնում է իրեն վերապահված այլ 

գործառույթներ: 

- осуществляет прочие, возложенные на него 

функции. 

14.4. Հանձնաժողովի գործունեությունն իրականացվում 

է նիստերի միջոցով: Հանձնաժողովի նիստն իրա-

վազոր է, եթե նիստին ներկա է Հանձնաժողովի 

անդամների երկու երրորդը: Հայտերի բացման 

նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա են 

Հանձնաժողովի քարտուղարը և Հանձնաժողովի 

առնվազն երկու անդամ: 

14.4. Деятельность Комиссии осуществляется через за-

седания. Заседание Комиссии правомочно, если на 

заседании присутствует две трети от числа членов 

Комиссии. Заседание по вскрытию заявок право-

мочно, если на заседании присутствует секретарь 

Комиссии и как минимум два члена Комиссии. 

14.5. Հանձնաժողովի նիստին նախագահի մասնակ-

ցության անհնարինության դեպքում նիստը նախա-

գահում է ըստ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկման 

առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո 

նշված` նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն: 

14.5. При невозможности участия председателя на засе-

дании Комиссии председательствует на заседании 

присутствующий на заседании последующий кан-

дидат, указанный после кандидата в председатели 

по приоритетному внесению в состав Комиссии, 

14.6. Նիստն իրավազոր չլինելու դեպքում դրա մասին 

հայտնի դառնալու պահին քարտուղարը գրավոր 

զեկուցում է պատվիրատուի ղեկավարին, որը հե-

տևյալ հաջորդականությամբ` 

14.6. В случае неправомочности заседания в момент, 

когда об этом становится известно, секретарь 

письменно докладывает руководителю заказчика, 

который в следующей последовательности: 

14.6.1. ոչ ավելի, քան երկու աշխատանքային օրով 

կասեցնում է գնման գործընթացը, 

14.6.1. не более чем на два рабочих дня приоста-

навливает процесс закупки 

14.6.2. ապահովում է տվյալ անդամի ներկայանալը 

Հանձնաժողովի նիստին կամ տվյալ անդա-

մի փոխարեն, պատասխանատու ստորաբա-

ժանման առաջարկության հիման վրա, 

նշանակում է Հանձնաժողովի նոր անդամ, 

14.6.2. обеспечивает присутствие данного члена 

на заседании Комиссии или на основании 

предложения отвтственного подразделения 

назначает нового члена Комиссии вместо 

данного члена,  

14.6.3. սահմանում է նիստի անցկացման օրը և 

ժամը, որը չպետք է ուշ լինի գնման ըն-

թացակարգի կասեցման վերջնաժամկե-

տից: 

14.6.3. определяет день и время проведения засе-

дания, который не должен быть позднее 

предельного срока приостановления про-

цедуры закупки. 

14.7. Հանձնաժողովի որոշումը համարվում է ընդունված, 

եթե այդ որոշմանը կողմ են քվեարկել Հանձնաժո-

ղովի նիստին ներկա անդամների կեսից ավելին: 

Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամն ունի մեկ 

ձայնի իրավունք և քվեարկում է կողմ կամ դեմ: 

Ձայների հավասարության դեպքում Հանձնաժողովի 

14.7. Решение Комиссии считается принятым, если за 

это решение проголосовало больше половины при-

сутствующих на заседании Комиссии членов. 

Каждый член Комиссии имеет право на один голос 

и голосует за или против. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии, а в его отсутствие 
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նախագահի, իսկ նրա բացակայության դեպքում 

նիստը նախագահողի ձայնը վճռորոշ է: 

голос председательствующего на заседании явля-

ется решающим.  

14.8. Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը հրավիրում է 

քարտուղարը` պատվիրատուի ղեկավարի գրավոր 

հանձնարարությամբ կամ Հանձնաժողովի ան-

դամների առնվազն մեկ երրորդի գրավոր պա-

հանջով` նրանց նշած ժամկետում և օրակարգով: 

14.8. Внеочередное заседание Комиссии созывает секре-

тарь по письменному поручению руководителя за-

казчика или по письменному требованию как ми-

нимум одной трети от числа членов Комиссии в 

указанный ими срок и по повестке дня. 

Արտահերթ նիստ հրավիրելու, դրա օրակարգի և 

ժամկետի մասին քարտուղարը նիստից առնվազն 

վեց ժամ առաջ գրավոր կամ էլեկտրոնային եղա-

նակով տեղյակ է պահում Հանձնաժողովի անդամ-

ներին: 

О созыве внеочередного заседания, его повестке и 

сроке секретарь письменно или по электронным 

способом уведомляет членов Комиссии как мини-

мум за шесть часов до заседания. 

14.9. Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ գնահատում է 

ներկայացված հայտերը՝ ներառյալ առաջին տեղը 

զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված 

փաստաթղթերը, դրանց գնահատման արդյունքներն 

արտացոլում է գնահատման թերթիկներում և իր 

ստորագրությամբ հաստատում դրանք: 

14.9. Каждый член Комиссии оценивает представленные 

заявки, включая документы, представленные 

участником, занявшим первое место, результаты 

их оценок отображает в оценочных листах и своей 

подписью утверждает их. 

14.10. Հանձնաժողովի անդամները պատասխանատվու-

թյուն են կրում իրենց որոշումների, այդ թվում՝ իրենց 

կողմից հաստատված փաստաթղթերի, պահանջնե-

րի, ինչպես նաև գնման ընթացակարգի հաղթողին 

որոշելու հիմնավորվածության համար: 

14.10. Члены Комиссии несут ответственность за свои 

решения, в том числе за утвержденные ими до-

кументы, требования, а также за обоснованность 

определения победителя поцедуры закупки,  

14.11. Հանձնաժողվի անդամի կամ քարտուղարի կողմից 

իր պարտականությունների չկատարումը, ինչպես 

նաև Հանձնաժողովի անդամ չհանդիսացող պաշ-

տոնատար անձի` Հանձնաժողովի գործունեությանը 

միջամտելը հանգեցնում են այդ անդամին (պաշտո-

նատար անձին) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով 

պատվիրատուի իրավասու մարմնի կողմից 

միջոցների ձեռնարկմանը: 

14.11. Невыполнение членом Комиссии или секретарем 

своих обязанностей, а также вмешательство 

должностного лица, не являющегося членом Ко-

миссии, в деятельность Комиссии приводит к 

применению мер с целью привлечения этого чле-

на (должностного лица) к ответственности, уста-

новленной законодательством РА уполномочен-

ным органом заказчика.   

14.12. Եթե Հանձնաժողովը չի ապահովում սույն 

Կանոնադրության պահանջների կատարումը, 

ապա քարտուղարը դրա մասին հայտնի դառ-

նալու օրը գրավոր զեկուցում է Պատվիրատուի 

ղեկավարին, ով` 

14.12. Если Комиссия не обеспечивает выполнение тре-

бований настоящего Положения, то в день, когда 

об этом стало известно, секретарь письменно до-

кладывает об этом руководителю Заказчика, ко-

торый:   

14.12.1. զեկուցագիրը ստանալու օրը` 14.12.1. в день получения докладной: 

a.  հրամանով կասեցնում է Հանձնաժողո-

վի գործունեությունը: Եթե կասեցման 

հրամանով այլ ժամկետ նախատեսված 

չէ, ապա Հանձնաժողովի գործունեու-

թյունը կասեցվում է մինչև երեք աշխա-

տանքային օրով, 

a. приказом приостанавливает деятель-

ность Комиссии. Если приказом о при-

остановлении не предусмотрен иной 

срок, то деятельность Комиссии при-

останавливается на срок до трех рабо-

чих дней; 

b.  հանձնարարում է Պատվիրատուի իրա-

վաբանական ծառայությանը մինչև կա-

սեցման ժամկետի ավարտը տալ իրա-

վական եզրակացություն: Իրավաբանա-

կան ծառայությունը կարող է եզրակացու-

թյուն տալու համար պահանջել և ստա-

նալ լրացուցիչ նյութեր։ 

b. поручает юридической службе Заказчи-

ка дать юридическое заключение до ис-

течения срока приостановления. Юри-

дическая служба может потребовать и 

получить дополнительные материалы 

для дачи заключения. 
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14.12.2. Իրավաբանական ծառայության գրավոր 

առաջարկի հիման վրա հարցի վերաբերյալ 

մասնագիտական եզրակացություն ստանա-

լու նպատակով կարող է դիմել իրավասու 

(մասնագիտացված) մարմինների: Նման 

դեպքում Հանձնաժողովի գործունեության 

կասեցման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 

եզրակացություն ստանալու օրվան հաջոր-

դող աշխատանքային օրը, ինչի կապակցու-

թյամբ Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից 

արձակվում է հրաման. 

14.12.2. С целью получения профессионального 

заключения по вопросу на основании 

письменного предложения юридической 

службы может обратиться в полномочные 

(специализированные) органы. В таком 

случае срок приостановления деятельно-

сти Комиссии продлевается до следующе-

го за днем получения заключения рабочего 

дня, в связи с чем руководителем Заказчи-

ка издается приказ․ 

14.12.3. Իրավական եզրակացությունն ստանալուց 

հետո հրամանով` 

14.12.3. После получения юридического заключе-

ния приказом: 

a.  Հանձնաժողովի գործունեությունը վե-

րականգնվում է, եթե իրավական եզ-

րակացությամբ զեկուցագիրը համար-

վել է անհիմն, կամ 

a.  деятельность Комисси восстанавли-

вается, если докладная юридическим 

заключением была признана необос-

нованной, или 

b.  հանձնարարվում է Հանձնաժողովին, 

ըստ իրավական եզրակացության, վե-

րանայել Հանձնաժողովի որոշումները: 

Զեկուցագիրը և իրավական եզրակա-

ցությունը կցվում են արձանագրությա-

նը: 

b.  согласно юридическему заключению 

Комиссии поручается пересмотреть 

решения Комиссии. Докладная и юри-

дическое заключение прилагаются к 

протоколу. 

14.13. Մինչև Հանձնաժողովի գործունեության կասեցման 

ժամկետի ավարտը նոր հրաման արձակվելու դեպ-

քում Հանձնաժողովի գործունեությունը համարվում 

է վերականգնված: Հանձնաժողովի գործունեու-

թյունը կասեցնելու հետ կապված փաստաթղթերի 

պատճենները կցվում են գնման ընթացակարգի 

արձանագրությանը: 

14.13. При издании нового приказа до истечения срока 

приостановления деятельности Комиссии дея-

тельность Комиссии считается восстановленной. 

Копии документов, связанных с приостановлени-

ем деятельности Комиссии, прилагаются к прото-

колу процедуры закупки. 

14.14. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու 

կամ պայմանագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող օրը 

Հանձնաժողովը համարվում է լուծարված: 

14.14. В день объявления процедуры закупки несосто-

явшейся или следующий за днем заключения до-

говора Комиссия считается распущенной. 

14.15. Սույն Կանոնդարության II գլխի համաձայն գնում 

կատարվելու դեպքում, եթե Հանձնաժողով չի ձևա-

վորվում, ապա Հանձնաժողովի լիազորություններն 

իրականացնում է պատասխանատու ստորաբա-

ժանման ղեկավարը, մասնագիտական խումբ ձևա-

վորված լինելու դեպքում՝ խումբը, իսկ Հանձնաժողո-

վի քարտուղարի լիազորությունները` գնումները հա-

մակարգողը: 

14.15. В случае проведения закупки в соответствии с 

главой II настоящего Положения, если Комиссия 

не формируется, то полномочия Комиссии осу-

ществляет руководитель ответственного подраз-

деления, при формировании специализированной 

группы – группа, а полномочия секретаря Комис-

сии – координатор закупок. 

14.16. Հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը պար-

տավոր են ապահովել մասնակիցների կողմից որ-

պես գաղտնի նշված տեղեկությունների գաղտնի-

ությունը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կար-

գով պատասխանատվություն են կրում դրանց հրա-

պարակման հետևանքով մասնակիցներին պատ-

ճառված վնասի համար՝ բացառությամբ օրենքով 

նախատեսված` պարտադիր հրապարակման են-

թակա տեղեկությունների: 

14.16. Члены и секретарь Комиссии обязаны обеспечить 

участниками конфиденциальность указанных в 

качестве секретной информации и несут ответ-

ственность в порядке, установленном законода-

тельстом РА, за нанесенный участникам ущерб 

вследствие их опубликования, за исключением 

предусмотренных законом сведений, подлежа-

щих обязательному опубликованию.  

15. Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակությունը 15. Содержание конкурсной документации 
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15.1. Հանձնաժողովի կազմավորմանը հաջորդող երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարը 

հրավիրում է Հանձնաժողովի առաջին նիստը: 

Նիստի արդյունքում, գնման հայտի հիման վրա, 

Հանձնաժողովը հաստատում է` 

15.1. В течение трех рабочих дней, следующих за фор-

мированием Комиссии, секретарь созывает первое 

заседание Комиссии. В результате заседания, на 

основании заявки на закупки, Комиссия утвержда-

ет: 

15.1.1. գնումների կամ նախաորակավորման 

հայտարարության տեքստը, 

15.1.1. текст объявления закупок или предвари-

тельной квалификации, 

15.1.2. հրավերի տեքստը, 15.1.2. текст приглашения, 

15.1.3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի 

անցկացման օրը, ժամը և վայրը: 

15.1.3. день, время и место проведения следую-

щего заседания Комиссии. 

15.2. Մրցույթով գնում կատարելու համար մասնակից-

ներ ներգրավելու նպատակով Ընկերության կայ-

քում հրապարակվում են գնումների հայտարարու-

թյուն և հրավեր: 

15.2. В целях привлечения участников для произведения 

закупки по конкурсу на сайте Общества опублико-

вываются объявление о закупках и приглашение к 

закупкам. 

15.3. Գնումների հայտարարությունը պարունակում է 

հետևյալ տեղեկությունները` 

15.3. Объявление о закупках содержит следующие све-

дения: 

15.3.1. պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու 

վայրը, 

15.3.2. наименование и место нахождения заказчи-

ка, 

15.3.3. մրցույթի ծածկագիրը, 15.3.1. код конкурса, 

15.3.4. պայմանագրի և գնման առարկայի բնու-

թագրերի բովանդակության համառոտ և 

հստակ շարադրանքը, 

15.3.2. краткое и четкое изложение содержания 

характеристик договора и предмета закуп-

ки, 

15.3.5. թղթային ձևով հրավեր ստանալու պայ-

մանները, 

15.3.3. условия получения приглашения на бу-

мажном носителе, 

15.3.6. լեզուն կամ լեզուները, որոնցով պետք է 

ներկայացվեն հայտերը, 

15.3.4. язык или языки, на которых должны быть 

поданы заявки, 

15.3.7. մասնակիցների որակավորման չափանիշ-

ների համառոտ շարադրանքը, 

15.3.5. краткое изложение критериев квалифика-

ции участников, 

15.3.8. ընտրված մասնակցին որոշելու համար 

կիրառվելիք չափանիշները, 

15.3.6. критерии, применяемые для определения 

отобранного участника, 

15.3.9. հայտեր ներկայացնելու ձևը, տեղը և 

ժամկետը, 

15.3.7. форма, место и срок подачи заявок, 

15.3.10. հայտերի բացման ձևը, վայրը, օրը և ժամը, 15.3.8. форма, место, день и час вскрытия заявок, 

15.3.11. նշում այն մասին, որ տվյալ գնման գործըն-

թացի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի 

համաշխարհային կազմակերպության պե-

տական գնումների համաձայնագրի դրույթ-

ները, եթե գնման գինը գերազանցում է այդ 

համաձայնագրով սահմանված շեմերը, 

15.3.9. отметка о том, что к данному процессу за-

купки применяются положения соглаше-

ния Всемирной торговой организации о 

государственных закупках, если цена за-

купки превышает пороги, установленные 

этим соглашением, 

15.3.12. անհրաժեշտության դեպքում` այլ 

տեղեկություններ: 

15.3.10. другие сведения в случае необходимости. 

15.4. Հրավերը պետք է պարունակի` 15.4. Приглашение должно содержать: 

15.4.1. հղում հրապարակված հայտարարությանը` 

ի լրումն որի տրամադրվում է հրավերը, 

15.4.1. ссылку на опубликованное объявление, в 

дополнение к которому предоставляется 

приглашение; 

15.4.2. մրցույթի ծածկագիրը, 15.4.2. код конкурса; 

15.4.3. հայտերի պատրաստման հրահանգները, 15.4.3. инструкции по подготовке заявок; 

15.4.4. որակավորման չափանիշները, մասնակ- 15.4.4. критерии квалификации, требования к 
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ցության իրավունքի պահանջները և 

դրանց գնահատման կարգը, 

праву участия и порядок их оценки; 

15.4.5. գնման առարկայի բնութագրերը, 15.4.5. характеристики предмета закупки; 

15.4.6. հայտերի գնահատման և ընտրված 

մասնակցի ընտրության կարգը, 

15.4.6. порядок оценки заявок и отбора отобран-

ного участника; 

15.4.7. պայմանագրի նախագիծը, 15.4.7. проект договора; 

15.4.8. եթե գնումն իրականացվում է չափաբաժին-

ներով, և մասնակիցներին թույլատրվում է 

հայտեր ներկայացնել գնվող ապրանքների, 

աշխատանքների և ծառայությունների միայն 

մի մասի համար, ապա դրա պայմանները և 

կարգը, 

15.4.8. если закупка осуществляется партиями, и 

участникам разрешается подавать заявки 

только для части закупаемых товаров, ра-

бот и услуг, то ее условия и порядок; 

15.4.9. հայտով ներկայացվող գնի հաշվարկման 

կարգը, ներառյալ՝ գինը արտարժույթով 

ներկայացվելու դեպքում դրա փոխարժեքը, 

15.4.9. порядок расчета цены, представляемой по 

заявке, включая ее обменный курс в слу-

чае представления цены в иностранной ва-

люте; 

15.4.10. նշում այն մասին, որ առաջարկվող գինը, 

ապրանքների, աշխատանքների և ծառա-

յությունների արժեքից բացի, ներառում է 

փոխադրման, ապահովագրման, տուր-

քերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով 

ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց 

ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի 

հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով, 

15.4.10. указание на то, что предлагаемая цена, 

кроме стоимости товаров, работ и услуг, 

включает расходы на транспортировку, 

страхование, пошлины, налоги и другие 

выплаты и не может быть меньше их себе-

стоимости. Расчет предлагаемой цены 

должен быть представлен заявкой; 

15.4.11. նախատեսված լինելու դեպքում հայտի և 

պայմանագրի կատարման ապահովմանը 

վերաբերող պահանջները, 

15.4.11. требования, относящиеся к обеспечению 

исполнения заявки и договора, в случае, 

если предусмотрено; 

15.4.12. հայտերի ներկայացման պայմանները, նե-

րառյալ՝ ձևը, տեղը, ժամկետը և հայտի լե-

զուն, հայտերի վավերականության ժամ-

կետը, 

15.4.12. условия подачи заявок, включая форму, 

место, срок и язык заявки, срок действи-

тельности заявок; 

15.4.13. գնման գործընթացի վերաբերյալ պարզա-

բանումներ ստանալու կարգը, տեղեկու-

թյուններ մասնակիցների հետ կազմա-

կերպվելիք հանդիպումների մասին, 

ինչպես նաև Հանձնաժողովի քարտուղարի 

անունը և ազգանունը, 

15.4.13. порядок получения разъяснений относи-

тельно процесса закупки, сведения о 

встречах, организуемых с участниками, а 

также фамилию и имя секретаря Комис-

сии; 

15.4.14. հայտերի բացման ձևը, վայրը, օրը և ժամը, 15.4.14. способ, место, день и час вскрытия заявок; 

15.4.15. հայտը մերժելու հիմքերը, 15.4.15. основания отклонения заявки; 

15.4.16. հայտի նախապատրաստման, ներկայաց-

ման, բացման և գնահատման, ինչպես 

նաև գնումների վերաբերյալ անհրաժեշտ 

այլ տեղեկատվություն: 

15.4.16. сведения о подготовке, представлении, 

вскрытии и об оценке заявки, а также дру-

гие необходимые сведения о закупках. 

15.5. Հրավերով նախատեսվում է նաև, որ՝ 15.5. Приглашением также предусматривается, что: 

15.5.1. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 15.5.1. участник заявкой представляет: 

a.  գնման ընթացակարգին մասնակցելու 

գրավոր դիմում` նշելով հարկ վճարողի 

հաշվառման համարը, 

a.  письменное заявление об участии в 

процедуре закупок, указывая иденти-

фикационный номер налогоплатель-

щика, 

b.  իր կողմից հաստատված հայտարա- b.   утвержденное им заявление о праве 
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րություն՝ հրավերով սահմանված մաս-

նակցության իրավունքի և որակավոր-

ման չափանիշներին իր համապա-

տասխանության մասին, 

участия, установленного приглашени-

ем и о его соответствии квалификаци-

онным критериям,  

c.  գնային առաջարկ, c.  ценовое предложение, 

d.  հայտի ապահովում (նախատեսված 

լինելու դեպքում): 

d.  обеспечение заявки (если предусмот-

рено).  

e.  եթե հայտի ապահովումը ներկա-

յացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, 

ապա ներկայացնում է դրա 

բնօրինակը, 

e.  если обеспечение заявки представля-

ется в форме банковской гарантии, то 

представляется его оригинал,  

f.  հրավերով նախատեսված լինելու 

դեպքում լիցենզիայի պատճենը, 

f.  в случае если это предусмотренно 

приглашением копия лицензии,  

g.  ապրանքների գնման դեպքում իր կող-

մից հաստատված հայտարարություն՝ 

առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նա-

խատեսված տեխնիկական բնութագրե-

րին համապատասխանության վերա-

բերյալ՝ պայմանով, որ առաջին տեղը 

զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու 

դեպքում հրավերով սահմանված կար-

գով ներկայացնում է նաև առաջարկվող 

ապրանքային նշանով ապրանքի ար-

տադրողի անվանումը, ծագման երկիրը, 

ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը 

(այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական 

նկարագիր), 

g.  в случае закупки товаров утвержден-

ное им объявление о соответствии 

предложенного товара техническим 

характеристикам, предусмотренным 

приглашением, с условием, что при 

признании участника, занявшего пер-

вое место, в установленном в пригла-

шении порядке представляет также 

наименование производителя товара 

предлагаемого товарного знака, страну 

происхождения, технические характе-

ристики товара (далее - полное описа-

ние товара),  

h.  հայտարարություն` գերիշխող դիրքի չա-

րաշահման և հակամրցակցային համա-

ձայնության բացակայության մասին, 

h.  объявление об отсутствии злоупотреб-

ления доминирующим положением и 

антиконкурентного соглашения, 

i.  հայտարարություն` տվյալ գնման գործ-

ընթացում իրեն փոխկապակցված ան-

ձանց միաժամանակյա մասնակցու-

թյան բացակայության մասին, 

i.  объявление об отсутствии одновре-

менного участия аффилированных с 

ним лиц в процессе данной закупки, 

j.  այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալ-

ները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի 

մասնակցի կանոնադրական կապիտա-

լում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնե-

մասերի, փայերի) ավելի, քան տասը տո-

կոսը՝ ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժ-

նետոմսերը կամ այն անձի (անձանց) 

տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակե-

լու կամ ազատելու մասնակցի գործա-

դիր մարմնի անդամներին կամ ստա-

նում է մասնակցի կողմից իրականաց-

վող ձեռնարկատիրական կամ այլ գոր-

ծունեության արդյունքում ստացված շա-

հույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: 

Սույն ենթակետի մեջ նշված անձանց 

բացակայության դեպքում ներկայաց-

վում են գործադիր մարմնի ղեկավարի և 

j.  данные того (тех) физического (их) 

лица (лиц), который прямым или кос-

венным образом имеет более десяти 

процентов голосующих акций (долей, 

паев) в уставном капитале участника, 

включая акции на предъявителя или 

данные того лица (лиц), который име-

ет право назначать или увольнять чле-

нов исполнительного органа участника 

или получает более пятнадцати про-

центов от прибыли, полученной в ре-

зультате осуществления участником 

предпринимательской или иной дея-

тельности. При отсутствии лиц, ука-

занных в настоящем подпункте, пред-

ставляются данные руководителя и 

членов исполнительного органа. При 
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անդամների տվյալները: Ընդ որում, եթե 

մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված 

մասնակից, ապա սույն ենթակետով 

նախատեսված տեղեկատվությունը պայ-

մանագիր կնքելու որոշման մասին հայ-

տարարության հետ միաժամանակ հրա-

պարակվում է Ընկերության կայքում: 

этом, если участник объявляется ото-

бранным участником, то предусмот-

ренная настоящим подпунктом ин-

формация одновременно с объявлени-

ем о решении заключения договора 

публикуется на сайте Общества. 

15.5.2. Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայաց-

նում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող 

շահույթի հանրագումարը) և ավելացված 

արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչնե-

րից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի 

բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ 

մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկա-

յացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի 

գծով Հայաստանի Հանրապետության պե-

տական բյուջե պետք է վճարի ավելացված 

արժեքի հարկ, ապա գնային առաջարկում 

առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ 

հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի 

չափը: Ընդ որում, մասնակիցների գնային 

առաջարկների գնահատումը և համեմա-

տումն իրականացվում են առանց սույն են-

թակետում նշված հարկի գումարի հաշվարկ-

ման: 

15.5.2. Участник представляет ценовое предло-

жение в форме расчета, который состоит 

из общих составляющих стоимости (итог 

себестоимости и ожидаемой прибыли) и 

налога на добавленную стоимость. Расчет 

составляющих стоимость – раскрытия или 

прочих подробностей не требуется и не 

представляется. Если участник по данной 

сделке должен выплатить в государствен-

ный бюджет Республики Армения налог 

на добавленную стоимость, то в ценовом 

предложении отдельной строкой преду-

сматривается размер уплачиваемой суммы 

по этому типу налога. При этом, оценка и 

сравнение ценовых предложений участни-

ков осуществляются без расчета суммы 

налога, указанного в настоящем подпунк-

те, 

15.5.3. Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի՝ 

ներառյալ գնային առաջարկի, իսկ ապրանք-

ների գնման դեպքում նաև մասնակցի, այդ 

թվում՝ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի 

կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջա-

կան նկարագիրը պարունակող փաստաթղթի 

(փաստաթղթերի) պատճենները Հանձնաժո-

ղովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում 

է նման պահանջ ներկայացրած այլ մաս-

նակցին: Պահանջի կատարման անհնարի-

նության դեպքում պահանջը ներկայացրած 

անձին անհապաղ տրամադրվում են բնօրի-

նակ փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանո-

թանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկա-

րելու դրանք և վերադարձնում է քարտուղա-

րին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու 

Հանձնաժողովի բնականոն գործունեությու-

նը: 

15.5.3. В случае требования копии заявки, вклю-

чая ценового предложения какого-либо 

участника, а в случае закупки товаров - 

также копии документа (документов), со-

держащих полное описание представлен-

ного участником, в том числе занявшим 

первое место участником товара, секре-

тарь Комиссии незамедлительно представ-

ляет другому участнику, представившему 

подобное требование. При невозможности 

выполнения требования представившему 

требование лицу незамедлительно предо-

ставляются оригиналы документов, с чем 

последний знакомится на месте, имеет 

право сфотографировать их и возвращает 

секретарю в процессе заседания, не пре-

пятствуя нормальному функционирова-

нию Комиссии, 

15.5.4. Կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրակա-

նացվել գործակալության կամ ենթակապա-

լի պայմանագիր կնքելու միջոցով: Գործա-

կալության կամ ենթակապալի պայմանագ-

րի կողմ չի կարող հանդիսանալ տվյալ ըն-

թացակարգին մասնակցելու նպատակով 

հայտ ներկայացրած մասնակիցը: Եթե պայ-

մանագիրն իրականացվելու է գործակալու-

թյան կամ ենթակապալի միջոցով, ապա 

մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև 

15.5.4. Заключаемый договор может осуществ-

ляться путем агентства или заключения 

договора субподряда. Стороной договора 

агентства или субподряда не может яв-

ляться участник, представивший заявку с 

целью участия в данной процедуре. Если 

договор будет осуществляться агентством 

или субподрядом, то участник с заявкой 

также представляет копию договора 

агентства или субподряда и данные лица, 



 

29 

 

գործակալության կամ ենթակապալի պայ-

մանագրի պատճենը և դրա կողմ հան-

դիսացող անձի տվյալները: 

являющегося его стороной.  

15.5.5. Մասնակիցները կարող են գնման ընթացա-

կարգին մասնակցել համատեղ գործունեու-

թյան կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպ-

քում` 

15.5.5. Участники могут участвовать в процедуре 

закупки в порядке совместной деятельно-

сти (консорциум). В подобном случае:   

a.  հայտը ներառում է նաև համատեղ 

գործունեության պայմանագիրը, 

a.  заявка также содержит договор о сов-

местной деятельности, 

b.  հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է 

առնվում, որ համատեղ գործունեության 

պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի 

որակավորումը պետք է համա-

պատասխանի այդ պայմանագրով 

տվյալ անդամի ստանձնած` հրավերով 

սահմանված որակավորման պահանջ-

ներին, 

b.  во время оценки заявки учитывается, 

что квалификация каждого члена до-

говора о совместной деятельности 

должна соответствовать установлен-

ным приглашением взятых на себя 

квалификационным требованиям к 

данному члену этого договора, 

c.  հրավերով սահմանվում է, որ համա-

տեղ գործունեության պայմանագրի 

կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն 

ընթացակարգին ներկայացնել առան-

ձին հայտ: Սույն ենթակետով պահան-

ջի չպահպանման դեպքում հայտերի 

բացման նիստում մերժվում են ինչպես 

համատեղ գործունեության կարգով, 

այնպես էլ առանձին ներկայացված 

հայտերը: 

c.  приглашением устанавливается, что 

кто-то из сторон договора о совмест-

ной деятельности не может предста-

вить отдельную заявку на ту же про-

цедуру. В случае несоблюдения требо-

вания настоящего подпункта на засе-

дании по вскрытию заявок отклоняют-

ся как в порядке совместной деятель-

ности, так и как отдельно представ-

ленные заявки.  

15.5.6. Եթե պայմանագրի գինը կայուն է, ապա 

մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայաց-

նում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման 

համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: 

15.5.6. Если цена договора стабильна, то участник 

представляет ценовое предложение одним 

числом - общей ценой, предлагаемой для 

выполнения договора. 

15.5.7. Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բան-

կային երաշխիքի փողի ձևով: 

15.5.7. Oбеспечение заявки представляется в 

форме банковской гарантии. 

15.5.8. Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է 

բանկային երաշխիքի ձևով: 

15.5.8. Обеспечение договора представляется в 

форме банковской гарантии.  

15.5.9. Էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումներն 

իրականացվում են տեղեկություններն էլեկ-

տրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: 

Հրավերով և հայտով նախատեսվում են 

պատվիրատուի և մասնակցի էլեկտրոնային 

փոստի հասցեները: Տեղեկությունների (փաս-

տաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փո-

խանակման դեպքում դրանք ուղարկողը տե-

ղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում 

է բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված 

(սկանավորված) հաստատված տարբե-

րակով:  

15.5.9. Уведомления электронным методом осу-

ществляются посредством отправки ин-

формации на электронную почту. При-

глашением и заявкой предусматриваются 

адреса электронной почты заказчика и 

участника. В случае обмена информацией 

(документами) электронным методом их 

отправитель информацию (документы) от-

правляет в скопированном (отсканирован-

ном) из утвержденного оригинального до-

кумента варианте.  

15.5.10. Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքե-
լու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նա-
խագիծը Հանձնաժողովի քարտուղարը տրա-
մադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ապ-

15.5.10. Предложение о заключении договора и 

проект заключаемого договора секретарь 

Комиссии предоставляет отобранному 

участнику в электронном виде. В случае 
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րանքների գնման դեպքում պայմանագրի 

նախագծում ներառվում է ընտրված մաս-
նակցի կողմից հայտով ներկայացված 

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը: 

закупки товаров в проект договора вклю-

чается полное описание товара, представ-

ленного завкой отобранным участником. 

15.5.11. Ընտրված մասնակցի կողմից հաստատ-

ված պայմանագրի նախագիծը պատվի-

րատուին ներկայացվում է գրավոր, և դա 

ներկայացնելու գրությունը հաշվառվում է 

պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառու-

թյան համակարգում: Պատվիրատուի ղե-

կավարի կողմից պայմանագրի նախագի-

ծը հաստատվում է այդ իրավասության 

առաջացմանը հաջորդող երկու աշխա-

տանքային օրվա ընթացքում: 

15.5.11. Утвержденный отобранным участником 

проект договора, представляется заказчику 

в письменной форме, и письмо о его пред-

ставлении регистрируется в системе доку-

ментооборота заказчика. Проект договора 

утверждается руководителем заказчика в 

течение двух рабочих дней, следующих за 

возникновением этого полномочия, 

15.5.12. Գնման ընթացակարգին արգելվում է սույն 

Կանոնադրությամբ սահմանված փոխկա-
պակցված անձ հանդիսացող մասնակից-
ների միաժամանակյա մասնակցությունը: 

15.5.12. В процедуре закупок запрещается одно-

временное участие установленных в 

настоящем Положении участников, явля-

ющихся аффилированными лицами,  

15.5.13. Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով 

կազմակերպվելու դեպքում հայտերի գնա-

հատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն 

իրականացվում է ըստ առանձին չափաբա-

ժինների: Եթե չափաբաժիններով կազմա-

կերպված գնման ընթացակարգի շրջա-

նակում` 

15.5.13. В случае, если процедура закупок органи-

зована партиями, оценка заявок и опреде-

ление отобранного участника осуществ-

ляются по отдельным партиям. Если в 

рамках процедуры закупки, организован-

ний партиями: 

a.  մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մե-

կից ավելի չափաբաժինների համար, 

ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յու-

րաքանչյուր չափաբաժնի համար 

առանձին, այնպես էլ՝ մեկ հայտի ապա-

հովում` բոլոր չափաբաժինների համար: 

Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու 

դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է 

ներկայացված չափաբաժինների գնա-

յին առաջարկների հանրագումարի 

նկատմամբ:  

a.  участник подает заявку на более, чем 

одну партию, то может представлять 

как отдельно для каждой партии, так и 

на все партии одним обеспечением за-

явки. В случае представления обеспе-

чения одной заявки ее сумма расчиты-

вается относительно итога ценовых 

предложений, представленных пар-

тий.; 

b.  մասնակիցն ընտրված է ճանաչվում մե-

կից ավելի չափաբաժինների մասով, 

ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յու-

րաքանչյուր չափաբաժնի համար առան-

ձին, այնպես էլ՝ մեկ պայմանագրի 

ապահովում` բոլոր չափաբաժինների 

համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում 

ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը 

հաշվարկվում է պայմանագրի ընդհա-

նուր գնի նկատմամբ, 

b.  участник признан отобранным по ча-

сти более одного этапа, то может 

представить как отдельно для каждого 

этапа, так и для всех этапов одним 

обеспечением договора. В случае 

представления обеспечения одного до-

говора его сумма расчитывается отно-

сительно общей цены договора. 

c.  մասնակիցը հրաժարվում է որևէ չա-

փաբաժնից կամ պայմանագիր կնքե-

լուց, կամ զրկվում է պայմանագիր 

կնքելու իրավունքից, ապա հայտի 

ապահովումը վճարվում է միայն այդ 

չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկ-

c.  участинк отказывается от какой-либо 

партии или заключения договора, или 

лишается права на заключение дого-

вора, то обеспечение заявки выплачи-

вается только относительно этой пар-

тии в размере рассчитанного обеспе-
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ված ապահովման չափով, чения,   

d.  եթե կնքված պայմանագիրը չկատա-

րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հե-
տևանքով որևէ չափաբաժանի մասով 

լուծվում է, ապա պայմանագրի ապա-
հովումը վճարվում է միայն այդ չա-

փաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված 

գումարի չափով: 

d.  заключенный договор расторгается в 

результате невыполнения или ненад-

лежащего выполнения по части какой-

либо партии, то обеспечение договора 

выплачивается только относительно 

этой партии в размере расчитанной 

суммы. 

15.6. Պայմանագրով (նախագծով) սահմանվում է նաև, 

որ՝ 

15.6. Договором (проектом) устанавливается также, что: 

15.6.1. պայմանագրի կողմը պատասխանատվու-

թյուն է կրում գործակալի կամ ենթակապա-

լառուի պարտավորությունների չկատարման 

կամ ոչ պատշաճ կատարման համար, 

15.6.1. сторона договора несет ответственность за 

невыполнеие или ненадлежащее выполне-

ние обязательств агента или субподрядчи-

ка; 

15.6.2. պայմանագրի կատարման ընթացքում գոր-

ծակալի կամ ենթակապալառուի փոփոխ-

ման դեպքում պայմանագրի կողմը գրավոր 

նախապես տեղեկացնում է պատվիրատուին՝ 

տրամադրելով գործակալության կամ ենթա-

կապալի պայմանագրի նախագծի պատճե-

նը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալնե-

րը, 

15.6.2. в случае изменения агента или субподряд-

чика во время выполнения договора сто-

рона договора заранее письменно уведом-

ляет заказчика, предоставляя копию про-

екта агенсткого договора или договора 

субподряда и данные лица, являющегося 

его стороной;  

15.6.3. համատեղ գործունեության (կոնսորցիում) 

դեպքում մասնակիցները կրում են համատեղ 

և համապարտ պատասխանատվություն: 

Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցի-

ումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի 

հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը 

միակողմանիորեն լուծվում է, և կոնսորցիու-

մի անդամների նկատմամբ կիրառվում են 

պայմանագրով նախատեսված պատասխա-

նատվության միջոցները, 

15.6.3. в случае совместной деятельности (кон-

сорциум) участники несут совместную и 

солидарную ответственность. При этом, в 

случае выхода члена консорциума из кон-

сорциума договор заказчика, заключенный 

с консорциумом в одностороннем порядке, 

расторгается, и в отношении членов кон-

сорциума применяются меры ответствен-

ности, предусмотренные договором; 

15.6.4. պայմանագիր կնքած անձի (կատարողի) 

ստանձնած պարտավորությունների չկա-

տարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հա-

մար պայմանագրով կարող են սահմանվել 

տույժեր և տուգանքներ: Տուգանքի չափը չի 

կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհա-

նուր գնի 0,5 տոկոսից, իսկ տույժերի չափը` 

0,05 տոկոսից: Տույժը հաշվարկվում է օրա-

ցուցային օրերով` պայմանագրի չկատար-

ված մասի գնի նկատմամբ, 

15.6.4. за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение взятых обязательств лица, за-

ключившего договор, (исполнителя), дого-

вором могут быть установлены пени и 

штрафы. Размер штрафа не может быть 

меньше 0,5 процентов от общей цены до-

говора, а размер пени - 0,05 процентов. 

Пени расчитывается по календарным дням 

относительно цены по невыполненной ча-

сти договора; 

15.6.5. գնումների դիմաց վճարումներ իրակա-

նացնելիս` պայմանագրով նախատեսված 

հիմքերի առկայության դեպքում պատվի-

րատուն պարտավոր է ապահովել պայմա-

նագրի կողմի նկատմամբ տույժերի ու 

տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցու-

մը վճարվելիք գումարների հետ, 

15.6.5. при осуществлении оплат по закупкам, за-

казчик обязан обеспечить расчет и взаимо-

зачет пени и штрафов с выплачиваемыми 

суммами в отношении стороны договора в 

случае наличия предусмотренных догово-

ром оснований; 

15.6.6. այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված 

կարգով օրենքի պահանջների կատարման 

15.6.6. В том случае, когда в результате контроля 

или надзора или рассмотрения жалоб от-
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նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողու-

թյան կամ բողոքների քննության արդյուն-

քում արձանագրվում է, որ գնման գործըն-

թացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայ-

մանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաս-

տաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), 

կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանա-

չելու մասին որոշումը չի համապատասխա-

նում Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ 

գալուց հետո պատվիրատուն իրավունք ունի 

միակողմանիորեն լուծել պայմանագիրը, 

եթե արձանագրված խախտումները մինչև 

պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպ-

քում գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության 

համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմա-

նագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատ-

վիրատուն չի կրում պայմանագրի միակող-

մանի լուծման հետևանքով պայմանագրի 

կողմի համար առաջացող վնասների կամ 

բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս 

պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահման-

ված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով պատ-

վիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, 

որի մասով պայմանագիրը լուծվել է, 

носительно выполнения требований зако-

на в порядке, предусмотренном законом, 

констатируется, что в процедуре закупки, 

до заключчения договора, сторона догово-

ра представила поддельные документы 

(сведения и данные) или решение послед-

ней о признании отобранного участника не 

соответствует законодательству Республи-

ки Армения, то заказчик имеет право по-

сле выявления этих оснований в односто-

роннем порядке расторгнуть договор, в 

случае если зафиксированные нарушения 

были выявлены до подписания договора, 

то согласно законодательству РА о закуп-

ках послужили бы основанием для неза-

ключения договора. При этом, заказчик не 

несет риск возникших убытков или упу-

щенной выгоды, возникающей для сторо-

ны договора вследствие одностороннего 

расторжения договора, а последний в 

установленном законодательством РА по-

рядке обязан возместить убытки заказчика, 

понесенные по его вине, в том объеме, в 

котором договор расторгнут; 

15.6.7. նախագծային փաստաթղթերի մշակման 

ժամանակ նախագծողը ներկայացնում է 

պահանջվող փաստաթղթերը գնումների 

մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով, 

15.6.7. При разработке проектной документации 

проектировщик представляет требуемые 

документы в установленном законодатель-

ством РА о закупках порядке; 

15.6.8. պայմանագրի կատարման ապահովում ներ-

կայացրած անձը պարտավոր է ապահով-

ման գործողության ընթացքում լուծարման 

կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպ-

քում դրա մասին նախապես գրավոր տեղե-

կացնել պատվիրատուին, 

15.6.8. в случае начала, в течение действия обес-

печения, процесса ликвидации или банк-

ротства лицо, предоставившее обеспече-

ние выполнения договора, обязано пред-

варительно письменно об этом уведомить 

заказчика; 

15.6.9. պայմանագիր կնքած անձի կողմից ստանձ-

նած պարտավորությունները չկատարելու 

կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայ-

մանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի 

միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը 

պատվիրատուն հրապարակում է Ընկերու-

թյան կայքում` նշելով հրապարակման ամ-

սաթիվը: Պայմանագիր կնքած անձը համար-

վում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու 

մասին պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը 

Ընկերության կայքում հրապարակվելուն 

հաջորդող օրվանից: 

15.6.9. уведомление о полном или частичном рас-

торжении договора в одностороннем по-

рядке на основании невыполнения или не-

надлежащего выполнения взятых на себя 

обязательств лицом, заключившим дого-

вор, заказчик публикует на сайте Обще-

ства, указывая дату публикации. Лицо, за-

ключившее договор, считается надлежаще 

уведомленным о расторжении договора в 

одностороннем порядке с последующего 

за публикацией уведомления на сайте Об-

щества дня; 

16. Անցկացման կարգը 16. Порядок проведения 

16.1. Գնումների մասին հայտարարության և հրավերի 

կամ նախաորակավորման մասին հայտարարության 

տեքստերը հաստատվելու օրվան հաջորդող երկու 

16.1. В течение двух рабочих дней, следующих за днем 

утверждения текстов объявления о закупках и при-

глашения или объявления о предквалификации, 
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աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարը` секретарь: 

16.1.1. գնումների մասին հայտարարության և հրա-

վերի կամ նախաորակավորման մասին հայ-

տարարության տեքստերը հրապարակում է 

Ընկերության կայքում, 

16.1.1. публикует на сайте Общества тексты объ-

явления о закупках и приглашения или 

объявления о предквалификации; 

16.1.2. գնման ընթացակարգը թղթային եղանակով 

կազմակերպվելու դեպքում հրավերն էլեկտ-

րոնային եղանակով ուղարկում է տվյալ 

գնման ընթացակարգի հնարավոր մասնակ-

ցին (մասնակիցներին), եթե գնումը կատար-

վում է սույն Կանոնդարության II գլխով, իսկ 

սույն Կանոնադրությամբ նախատեսված 

դեպքերում հրավերը հրապարակում է նաև 

Ընկերության կայքում, 

16.1.2. в случае организации процедуры закупки 

бумажным способом приглашение отправ-

ляет электронным путем возможному 

участнику (участникам) данной процедуры 

закупки, если закупка производится по 

главе II настоящего Положения, а в преду-

смотренных настоящим Положением слу-

чаях приглашение публикует также на 

сайте Общества; 

16.2. Հանձնաժողովի որոշմամբ՝ քարտուղարը լրացուցիչ 

միջոցներ է ձեռնարկում պայմանագրի կնքման 

նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնման 

և նրանց միջև մրցակցության խրախուսման նպա-

տակով. գնման գործընթացի մասին տեղեկություն-

ները` 

16.2. Решением Комиссии секретарь принимает допол-

нительные меры для расширения круга участников 

и поощрения конкуренции между ними в целях 

подписания договора, сведения о процедуре закуп-

ки: 

16.2.1. գնումների կամ նախաորակավորման մա-

սին հայտարարությունը հրապարակում է 

նաև զանգվածային լրատվության, այդ 

թվում՝ այլ էլեկտրոնային միջոցներով, 

16.2.1. объявление о закупках или предквалифи-

кации также публикует в средствах массо-

вой информации, в том числе другими 

электронными методами, 

16.2.2. հրավերը տրամադրում (ուղարկում) է 

Հանձնաժողովի կողմից որոշված գնման 

գործընթացի հնարավոր մասնակիցներին: 

16.2.2. приглашение предоставляет (отправляет) 

потенциальным участникам процесса за-

купок, определенным Комиссией. 

16.3. Փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար 

մասնակիցը պատվիրատուին ներկայացնում է գրա-

վոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է փաստա-
թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն այդպիսի 

պահանջի ստացմանը հաջորդող աշխատանքային 

օրը: Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու 

պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապա-
հովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրու-
մը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխա-
տանքային օրվա ընթացքում: 

16.3. Для получения приглашения в документарной 

форме участник подает письменное заявление за-

казчику. Заказчик обеспечивает предоставление 

приглашения в документарной форме в последую-

щий за получением такого требования рабочий 

день. В случае требования предоставления при-

глашения в электронной форме заказчик обеспечи-

вает бесплатно в течение следующего за днем по-

лучения заявления о предоставлении в электрон-

ной форме приглашения рабочего дня.  

16.4. Մինչև հայտերի բացման նիստը պատվիրատուի 

պաշտոնատար անձանց արգելվում է հրավեր տրա-

մադրելու պահանջ ներկայացրած կամ հրավեր ստա-

ցած անձանց մասին տեղեկություններ հաղորդել այլ 

անձանց: Այդ պաշտոնատար անձանց կողմից այլ 

անձանց` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ չնա-

խատեսված ձևով պարզաբանումներ կամ գնման 

ընթացակարգին վերաբերող այլ տեղեկություններ 

տրամադրելը հանգեցնում է այդ անձին օրենսդրու-

թյամբ սահմանված պատասխանատվության 

ենթարկելու նպատակով միջոցների ձեռնարկմանը: 

16.4. До заседания по вскрытию заявок должностным 

лицам заказчика запрещается передавать другим 

лицам сведения о предъявивших требования 

предоставления приглашения или получивших 

приглашения лицах. Предоставление этими долж-

ностными лицами другим лицам разъяснений в 

форме, не предусмотренной законодательством РА 

о закупках, или прочих сведений относительно 

процедуры закупки, приводит к принятию мер с 

целью привлечения этого лица к ответственности, 

установленной законодательством. 

16.5. Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայաց-

ման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ 

օրացուցային օր առաջ գրավոր պահանջել հրա-

16.5. Участник имеет право не менее чем за пять кален-

дарных дней до истечения окончательного срока 

подачи заявок письменно потребовать разъяснение 



 

34 

 

վերի պարզաբանում: Հարցումը կատարած մաս-

նակցին պարզաբանումը տրամադրվում է գրա-

վոր` հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

приглашения. Разъяснение подавшему запрос 

участнику предоставляется письменно в течение 

двух рабочих дней, следующих за днем получения 

запроса. 

16.6. Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության 

մասին հայտարարությունը հրապարակվում է Ընկե-

րության կայքում` հարցումը կատարած մասնակցին 

պարզաբանումը տրամադրելու օրը, առանց նշելու 

հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները, իսկ 

փակ մրցույթի դեպքում հարցման և պարզաբանում-

ների բովանդակության մասին պարզաբանումը 

տրամադրվում է հրավեր ստացած մասնակիցներին: 

16.6. Объявление о содержании запроса и разъяснений 

опубликовывается на сайте Общества в день 

предоставления разъяснения подавшему запрос 

участнику без указания данных участника, подав-

шего запрос, а в случае закрытого конкурса разъ-

яснение о содержании запроса и разъяснений 

предоставляется участникам, получившим при-

глашение. 

16.7. Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կա-

տարվել է սույն Կանոնադրության 16.5 կետով սահ-

մանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե 

հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջա-

նակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում 

է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` 

հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխա-
տանքային օրվա ընթացքում: 

16.7. Разъяснение не предоставляется, если запрос подан 

с нарушением срока, установленного пунктом 16.5 

настоящего Положения, а также, если запрос вы-

ходит за рамки содержания приглашения. При 

этом участник письменно уведомляется об основа-

ниях непредоставления разъяснения в течение двух 

рабочих дней, следующих за днем получения за-

проса. 

16.8. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց 

առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում 

կարող են կատարվել փոփոխություններ: Մրցույթի 

դեպքում փոփոխություն կատարելու օրվան հա-

ջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփո-

խություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայ-

մանների մասին հայտարարություն է հրապարակ-

վում Ընկերության կայքում, իսկ փակ մրցույթի դեպ-

քում փոփոխությունները տրամադրվում են հրավեր 

ստացած մասնակիցներին: 

16.8. В приглашение могут вноситься изменения не ме-

нее чем за пять календарных дней до истечения 

крайнего срока подачи заявок. В случае конкурса 

на сайте Общества в течение трех календарных 

дней, следующих за днем внесения изменений, 

опубликовывается объявление о внесении измене-

ния и об условиях их представления, а в случае за-

крытого конкурса изменения предоставляются 

участникам, получившим приглашение. 

16.9. Մրցույթի հրավերում փոփոխություններ կատարվելու 

դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը 

հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին Ընկերու-
թյան կայքում հայտարարության հրապարակման 

օրվանից, իսկ փակ մրցույթի դեպքում` հրավերում 

կատարված փոփոխությունները հրավեր ստացած 

մասնակիցներին տրամադրվելու օրվանից: 

16.9. В случае внесения изменений в приглашение к 

конкурсу крайний срок подачи заявок исчисляется 

со дня опубликования на сайте Общества объявле-

ния об этих изменениях, а в случае закрытого кон-

курса – со дня предоставления внесенных в при-

глашение изменений участникам, получившим 

приглашене. 

16.10. Սույն Կանոնադրության 16.5-16.9 կետերի համա-

ձայն կատարվող գործողությունների և դրանց արդ-

յունքների մասին կազմվում է արձանագրություն, 

որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրու-

թյանը: 

16.10. О совершаемых согласно пунктам 16.5-16.9 

настоящего Положения действиях и их результа-

тах составляется протокол, который прилагается 

к протоколу процедуры закупки. 

17. Հայտերի ներկայացում 17. Представление заявок 

17.1. Փաստաթղթային ձևով հայտը ներկայացվելու դեպ-

քում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող 

փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում 

է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստա-

թղթերը կազմվում են բնօրինակից և հրավերում 

նշված թվով պատճեններից: Փաստաթղթերի փա-

թեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են 

«բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Ծրարը և հրավե-

րով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստա-

17.1. При подаче заявки в бумажной форме предложе-

ния участника, относящиеся к ним документы 

вкладываются в конверт, который заклеивает 

представившее ее лицо. Вложенные в конверт до-

кументы составляются из оригинала и указанного 

в приглашении количества копий. На пакетах до-

кументов соответственно пишутся слова «ориги-

нал» и «копия». Конверт и предусмотренные при-

глашением документы, составленные участни-
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թղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը 

կամ վերջինիս լիազորած անձը (այսուհետ` գործա-

կալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, 

ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազո-

րությունը վերապահված լինելու մասին փաստա-

թուղթ: 

ком, подписывает представившее их лицо или 

уполномоченное лицо последнего (далее - агент). 

Если заявку подает агент, то заявкой представля-

ется документ об отведении последнему такого 

полномочия. 

17.2. Սույն Կանոնադրության 17.1 կետում նշված 

ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են` 

17.2. На указанном в пункте 17.1 настоящего Положе-

ния конверте на языке составления заявки указы-

ваются: 

17.2.1. պատվիրատուի անվանումը և հայտի 

ներկայացման վայրը (հասցեն), 

17.2.1. наименование заказчика и место (адрес) 

подачи заявки, 

17.2.2. մրցույթի ծածկագիրը, 17.2.2. код конкурса, 

17.2.3. «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» 

բառերը, 

17.2.3. слова «не вскрывать до заседания по 

вскрытию заявок», 

17.2.4. մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվե-
լու վայրը և հեռախոսահամարը: 

17.2.4. наименование (имя), место нахождения и 

телефонный номер участника. 

17.3. Սույն Կանոնադրության 17 գլխի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտերը Հանձնաժողովը 

հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնու-
թյամբ վերադարձնում ներկայացնողին: 

17.3. Комиссия на заседании по вскрытию заявок от-

клоняет заявки, не соответствующие требованиям 

главы 17 настоящего Положения, и в том же виде 

возвращает подавшему их лицу. 

17.4. Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերը գրանցում է 

գրանցամատյանում՝ ըստ դրանց ստացման հերթա-

կանության, գրանցամատյանում նշելով գրանցման 

համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա 

մասին տրվում է տեղեկանք: Հայտերը ներկայացնե-
լու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայաց-
ված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և 

դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխա-

տանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից 

վերադարձվում են:  

17.4. Секретарь Комиссии регистрирует заявки в ре-

естре в порядке их получения, указывая реги-

страционный номер, день и время в реестре. По 

требованию участника об этом выдается справка. 

Заявки, поданные после истечения окончательно-

го срока подачи заявок, не регистрируются в ре-

естре и возвращаются секретарем в течение двух 

рабочих дней со дня их получения.  

18. Հայտերի բացումը  18. Вскрытие заявок 

18.1. Հայտերը բացվում են հրավերում նշված օրը, ժամին 

և վայրում` հայտերի բացման նիստում: Հայտերի 

բացման օրը և ժամը պետք է համընկնեն դրանք 

ներկայացնելու վերջնաժամկետին:  

18.1. Заявки вскрываются в указанный в приглашении 

день, час и месте – на заседании по вскрытию за-

явок. День и час вскрытия заявок должны совпа-

дать с крайним сроком их подачи.  

18.2. Հայտերի բացման նիստում` 18.2. На заседании по вскрытию заявок: 

18.2.1. Նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը 

հայտարարում է բացված և հրապարակում է 

գնման հայտով սահմանված` տվյալ ընթա-

ցակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքնե-

րի, աշխատանքների կամ ծառայությունների 

գինը՝ մեկ թվով արտահայտված։ Հանձնաժո-

ղովի քարտուղարը հաղորդում է տեղեկատ-

վություն գրանցամատյանում կատարված 

գրառումների մասին և Հանձնաժողովի նա-

խագահին է փոխանցում հայտերի գրանցա-

մատյանը, դրա անբաժանելի մասը հանդի-

սացող մյուս փաստաթղթերը և գրանցված 

հայտերը: 

18.2.1. Председатель (председательствующий на 

заседании) объявляет заседание открытым 

и оглашает установленную по заявке за-

купки цену закупаемых в рамках данной 

процедуры товаров, работ или услуг, вы-

раженную одним числом. Секретарь Ко-

миссии передает информацию о произве-

денных в реестре записях и передает пред-

седателю Комиссии реестр заявок, другие 

документы, являющиеся ее неотъемлемой 

частью, и зарегистрированные заявки. 

18.2.2. Սույն Կանոնադրության 18.2.1 ենթակե-

տում նշված փաստաթղթերը նախագահին 

18.2.2. Докуметны, указанные в подпункте 18.2.1 

настоящего Положения, после передачи 
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(նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց 

հետո Հանձնաժողովը գնահատում է` 

председателю (председательствующему на 

заседании) Комиссия оценивает: 

a.  հայտեր պարունակող ծրարները կազմե-

լու և ներկայացնելու համապատասխա-

նությունը սահմանված կարգին և բացում 

համապատասխանող գնահատված հայ-

տերը, 

a.  конверты, содержащие заявки, соответ-

ствие составления и представления 

установленному порядку и открывает 

подходящие оцененные заявки, 

b.  բացված յուրաքանչյուր ծրարում պա-

հանջվող (նախատեսված) փաստաթղթե-

րի առկայությունը և դրանց կազմման 

համապատասխանությունը հրավերով 

սահմանված վավերապայմաններին: 

b.  наличие требуемых (предусмотренных) 

документов в каждом открытом конвер-

те и соответствие их составления рекви-

зитам, установленным приглашением. 

18.2.3. Հանձնաժողովի նախագահը հայտարա-

րում է հայտեր ներկայացրած մասնակից-

ների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով 

արտահայտված, հիմք ընդունելով տառե-

րով գրվածը: 

18.2.3. Председатель Комиссии объявляет цено-

вые предложения подавших заявку уаст-

ников, выраженную одним числом, при-

нимая за основу написанное прописью. 

18.2.4. Հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, 

որոնցում բացակայում են գնային առաջար-

կը և (կամ) հայտի ապահովումը կամ եթե 

դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջ-

ներին անհամապատասխան:  

18.2.4. Комиссия отклоняет те заявки, в которых 

отсутствуют ценовые предложения и (или) 

обеспечение заявки или если они пред-

ставлены не в соответствии с требования-

ми приглашения.  

18.2.5. Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների 

նկատմամբ բավարար գնահատված հայ-

տեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում 

և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար 

տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: 

18.2.5. Комиссия из участников, подавших заяв-

ки, удовлетворительно оцененные в отно-

шении требований приглашения, опреде-

ляет и объявляет участников, занявших 

первое и последующие места. 

18.3. Առաջարկված նվազագույն գների հավասարու-

թյան դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմանները 

բավարարող հայտեր ներկայացրած բոլոր մաս-

նակիցների ներկայացրած գնային առաջարկն 

գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանա-

կում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների 

կամ ծառայությունների գնման հայտով սահ-

մանված գինը՝ 

18.3. В случае равенства предлагаемых минимальных 

цен или ценовые преложения представленные                                                                      

всеми участниками, которые предоставили заявки 

на удовлетворение условий неценовых предло-

жений, превышают цену, установленную в заявке 

на закупку товаров, работ или услуг, которые 

должны быть приобретены в рамках данной про-

цедуры: 

a. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած 

մասնակիցներին որոշելու նպատակով Հանձ-

նաժողովի նիստում առաջարկված գների նվա-

զեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները 

բավարարող գնահատված բոլոր մասնակից-

ների հետ վարվում են միաժամանակյա բա-

նակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր 

մասնակիցները (համապատասխան լիազորու-

թյուն ունեցող ներկայացուցիչները), 

a. с целью определения участников, занявших 

первое и последующее место, для снижения 

предлагаемых на заседании Комиссии цен, со 

всеми оцененными участниками, удовлетво-

ряющими неценовые условия, ведутся одно-

временные переговоры, если на заседании 

присутствуют все участники (представители, 

имеющие соответствующее полномочие), 

b. հակառակ դեպքում Հանձնաժողովի նիստը 

կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Հանձնաժողովի քարտուղարը 

բավարար գնահատված բոլոր մասնակիցնե-

րին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծա-

նուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժա-

մանակյա բանակցությունների վարման 

b. в противном случае заседание Комиссии 

приостанавливается, и в течение одного ра-

бочего дня секретарь Комиссии одновремен-

но в электронной форме уведомляет всех 

удовлетворительно оцененных участников о 

дате, времени и месте проведения одновре-

менных переговоров относительно снижения 
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օրվա, ժամի և վայրի մասին, цен,  

c. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, 

քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջոր-

դող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան 

տասներորդ աշխատանքային օրը, 

c. переговоры ведутся не ранее второго и не 

позднее десятого рабочего дня, следующего 

за датой отправки уведомления, 

d. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներ-

կայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում 

է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև 

բանակցությունների համար նախատեսված 

վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող 

է վերանայել իր գնային առաջարկը, 

d. представленное на данный момент ценовое 

предложение каждого участника публикуется 

для остальных участников, и до истечения 

предельного срока, предусмотренного для 

переговоров, участник может пересмотреть 

свое ценовое предложение, 

e. բանակցությունների համար սահմանված 

վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ մաս-

նակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի 

գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար 

հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը, 

որոշվում ու հայտարարվում են առաջին և հա-

ջորդական տեղերն զբաղեցրած մասնակիցնե-

րը, 

e. в момент истечения предельного срока, уста-

новленного для переговоров, по ценам, пред-

ложенным участниками, цена которых не 

превышает размер финансовых средств, вы-

деленных для совершения этой закупки, 

определаются и объявляются участники, за-

нявшие первое и последующие места,  

f. բանակցությունների համար սահմանված 

վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե մաս-

նակիցների ներկայացրած գները գերազանցում 

են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք 

ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայու-

թյունների համար գնման հայտով սահմանված 

գինը, կամ նվազագույն գները հավասար են, 

գնման ընթացակարգն սույն Կանոնադրության 

21.1.1 ենթակետի հիման վրա հայտարարվում է 

չկայացած: 

f. в момент истечения предельного срока, уста-

новленного для переговоров, если предло-

женные участниками цены превышают цену, 

установленную заявкой на закупку для заку-

паемых товаров, работ или услуг в рамках 

данной процедуры, или минимальные цены 

равны, то на основании подпункта 21.1.1 

настоящего Положения процедура закупки 

объявляется несостоявшейся.  

18.4. Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրակա-

նացված գնահատման արդյունքում մասնակցի 

հայտում արձանագրվում են անհամապատասխա-

նություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացա-

կայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահո-

վումը, կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապա-

հովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին 

անհամապատասխան, ապա Հանձնաժողովը մեկ 

աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ 

Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին 

էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակ-

ցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի 

ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: 

18.4. Если в результате оценки, осуществленной в те-

чение заседания по вскрытию заявок, в заявке 

участника фиксируются несоответствия, относи-

тельно требований приглашения, за исключением 

тех случаев, когда в заявке отсутствует ценовое 

предложение или обеспечение заявки, или же це-

новое предложение или обеспечение заявки пред-

ставлено не в соответствии с требованиями при-

глашения, то Комиссия приостанавливает заседа-

ние на один рабочий день, а секретарь Комиссии 

в тот же день электронным путем информирует 

участника об этом, предлагая исправить несоот-

ветствие до истечения срока приостановления. 

18.5. Եթե սույն Կանոնադրության 18.4 կետով սահ-

մանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է 

արձանագրված անհամապատասխանությունը, 

ապա նրա հայտը գնահատվում է բավարար: 

Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է 

անբավարար և մերժվում է: 

18.5. Если в сроки, установленные пунктом 18.4 насто-

ящего Положения, участник исправляет зафикси-

рованное несоответствие, то его заявка оценива-

ется удовлетворительно. В противном случае за-

явка оценивается неудовлетворительно и откло-

няется. 

18.6. Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագ-

րություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի ար-

ձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում 

18.6. После вскрытия заявок составляется протокол, 

который прилагается к протоколу процедуры за-

купки. Протокол подписывают члены, присут-
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են Հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները: 

Արձանագրությունը պարունակում է` 

ствующие на заседании Комиссии. Протокол со-

держит: 

18.6.1. տեղեկություն` հայտերի բացման վայրի, 

օրվա և ժամի մասին, 

18.6.1. сведения о месте, дне и часе вскрытия за-

явок, 

18.6.2. հայտեր ներկայացրած մասնակիցների 

անվանումները (անունները) և հասցեները, 

18.6.2. наименования (имена) и адреса участни-

ков, подавших заявки, 

18.6.3. տվյալներ` ծրարների կազմման և ներկա-

յացման` հրավերի պահանջներին համա-

պատասխանության մասին, 

18.6.3. данные о соответствии составления и 

представления конвертов требованиям 

приглашения, 

18.6.4. տվյալներ` բացված յուրաքանչյուր ծրա-

րում հրավերով պահանջվող փաստա-

թղթերի առկայության մասին, 

18.6.4. данные о наличии в каждом вскрытом 

конверте истребованных приглашением 

документов, 

18.6.5. տվյալներ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներ-

կայացրած փաստաթղթերի` հրավերով 

սահմանված պայմաններին համա-

պատասխան կազմված լինելու մասին, 

18.6.5. данные о соответствии составления пред-

ставленных каждым участником докумен-

тов условиям, установленным приглаше-

нием, 

18.6.6. յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած 

գինը, 

18.6.6. цену, предложенную каждым участником, 

18.6.7. տվյալներ` առաջին և հաջորդաբար այլ 

տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերա-

բերյալ, 

18.6.7. данные об участниках, занявших первое и 

следующие за ним другие места, 

18.6.8. գնման ընթացակարգը չկայացած հայտա-

րարվելու դեպքում` դրա հիմնավորումը, 

18.6.8. обоснование - в случае объявления проце-

дуры закупки несостоявшейся, 

18.6.9. տեղեկատվություն` հայտերի վերաբերյալ 

հարցումների և պատասխանների մասին, 

18.6.9. сведения о запросах по заявкам и об отве-

тах, 

18.6.10. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրը, օրը 

և ժամը, 

18.6.10. место, день и час следующего заседания 

Комиссии, 

18.6.11. նիստին ներկա Հանձնաժողովի անդամ-

ների անունները և ազգանունները: 

18.6.11. имена и фамилии присутствующих на за-

седании членов Космиссии. 

18.7. Եթե Հանձնաժողովի անդամը կամ մասնակիցը հայ-

տերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտա-

հայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրու-

թյան մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), 

ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթաց-

քում, որը կցվում է արձանագրությանը: 

18.7. Если член Комиссии или участник желают выра-

зить мнение относительно вскрытия заявок (осо-

бое мнение), не внесенное в протокол заседания 

по вскрытию заявок, то представляет его пись-

менно в ходе заседания, что прилагается к прото-

колу. 

18.8. Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կա-

րող են ներկա լինել Հանձնաժողովի նիստերին: 

Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները 

կարող են պահանջել Հանձնաժողովի նիստերի ար-

ձանագրությունների պատճենները, որոնք տրա-

մադրվում են հինգ աշխատանքային օրվա ընթաց-

քում: Պատվիրատուն պարտավոր է ապահովել մաս-

նակիցների կողմից որպես գաղտնի նշված տեղեկու-

թյունների գաղտնիությունը և ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով պատասխանատվություն է 

կրում դրանց հրապարակման հետևանքով մասնա-

կիցներին պատճառված վնասի համար, բացառու-

թյամբ օրենքով նախատեսված` պարտադիր 

հրապարակման ենթակա տեղեկությունների: 

18.8. Участники и их представители могут присутство-

вать на заседаниях Комиссии. Участники или их 

представители могут потребовать копии протоко-

лов заседаний Комиссии, которые предоставля-

ются в течение пяти рабочих дней. Заказчик обя-

зан обеспечивать конфиденциальность сведений, 

указанных участниками в качестве секретной, и 

несет ответственность за вред, причиненный 

участникам вследствии их разглашения, в поряд-

ке, установленном законодательством РА, за ис-

ключением предусмотренных законом сведений, 

подлежащих обязательному разглашению. 

18.9. Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի 18.9. Член или секретарь Комиссии не может участво-
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կարող մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանք-

ներին, եթե հայտերի բացման նիստին պարզվում 

է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ 

բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակեր-

պությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցու-

թյամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը 

(ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես 

նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) 

կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժ-

նեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպու-

թյունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու 

համար ներկայացրել է հայտ: 

вать в работах Комиссии, если на заседании по 

вскрытию заявок выясняется, что учрежденная 

последними или имеющая долю (пай) организа-

ция либо лицо, связанное с ними близкими род-

ственными или свойственными узами (родитель, 

супруг, ребенок, брат, сестра, а также родитель, 

ребенок, брат или сестра супруга), либо учре-

жденная этим лицом или имеющая долю (пай) 

организация подали заявку на участие в данной 

процедуре. 

18.10. Եթե առկա է սույն Կանոնադրության 18.9 կետով 

նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման 

նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի 

առնչությամբ շահերի բախում ունեցող Հանձնաժո-

ղովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է 

հայտնում տվյալ ընթացակարգից: Հանձնաժողովի 

անդամները և քարտուղարը ստորագրում են շահերի 

բախման բացակայության մասին հայտարա-

րություն: 

18.10. Если имеется условие, предусмотренное пунктом 

18.9 настоящего Положения, то непосредственно 

после заседания по вскрытию заявок член или 

секретарь Комиссии, имеющий в связи с данной 

процедурой конфликт интересов, заявляет о са-

моотводе в отношении даной процедуры. Члены 

и секретарь Комиссии подписывают заявление об 

отсутствии конфликта интересов. 

19. Հայտերի գնահատում 19. Оценка заявок 

19.1. Հայտերը գնահատվում են հրավերով սահմանված 

կարգով: Բավարար են գնահատվում հրավերով 

նախատեսված պայմաններին համապատաս-

խանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը 

գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: 

19.1. Заявки оцениваются в порядке, установленном 

приглашением. Удовлетворительно оцениваются 

заявки, соответствующие предусмотренным при-

глашением условиям, в противном случае заявки 

оцениваются неудовлетворительно и отклоняются. 

19.2. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում 

է` 

19.2. Участник, занявший первое место, определяется: 

19.2.1. բավարար գնահատված հայտեր ներկա-

յացրած մասնակիցների թվից` նվազա-

գույն գնային առաջարկ ներկայացրած 

մասնակցին նախապատվություն տալու 

սկզբունքով, կամ 

19.2.1. из числа участников, представивших удо-

влетворительно оцененные заявки, по 

принципу дачи предпочтения участнику, 

представившему минимальное ценовое 

предложение, или 

19.2.2. այն մասնակցին ընտրելու մեթոդով, որի 

առաջարկած գնին և ոչ գնային չափանիշ-

ներին տրված գործակիցների հանրագու-

մարը ամենաբարձրն է: Այս մեթոդի կի-

րառման դեպքում հայտերը գնահատելիս 

հրավերով սահմանած դեպքերում և կար-

գով, առաջարկվող գնից բացի, հաշվի են 

առնվում ոչ գնային այլ չափանիշներ: Ոչ 

գնային չափանիշները պետք է փոխկա-

պակցված լինեն պայմանագրի առարկայի 

հետ և դրանց հարաբերական կշիռները 

ներկայացվեն հրավերի մեջ: 

19.2.2. методом отбора того участника, общая 

сумма коэффициентов, присвоенных пред-

лагаемой цене и неценовым критериям ко-

торого является наивысшей. В случае 

применения этого метода при оценке за-

явок в случаях и порядке, установленных 

приглашением, кроме предлагаемой цены, 

учитываются другие неценовые критерии. 

Неценовые критерии должны быть взаи-

мосвязаны с предметом договора, и их ве-

совые соотношения должны быть пред-

ставлены в приглашении. 

19.3. Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ 

գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, 

ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը: 

Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու 

կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատ-

վում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` 

19.3. Если в заявке имело место несоответствие между 

суммами, написанными буквами и цифрами, то за 

основу принимается сумма, написанная буквами. 

Если предлагаемые цены представлены в двух 

или более валютах, то они сопоставляются в дра-

мах Республики Армения по курсу, установлен-
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հրավերով սահմանված փոխարժեքով: ному приглашением. 

19.4. Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է 

հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, 

որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրու-

թյանը: Արձանագրությունը ստորագրում են 

Հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները: 

19.4. По результатам оценки заявок составляется про-

токол заседания по оценке заявок, который при-

лагается к протоколу процедуры закупки. Прото-

кол подписывают члены, присутствующие на за-

седании Комиссии. 

19.5. Հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող 

աշխատանքային օրը Հանձնաժողովի քարտու-

ղարը` 

19.5. На следующий рабочий день после завершения 

заседания по вскрытию заявок, секретарь Комис-

сии: 

19.5.1. հայտերի բացման նիստի արձանագրու-

թյան բնօրինակից արտատպված (սկա-

նավորված) տարբերակը հրապարակում է 

Ընկերության կայքում, 

19.5.1. скопированный (отсканиорованный) от 

оригинала вариант протокола заседания по 

вскрытию заявок публикует на сайте Об-

щества; 

19.5.2. իր և Հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիս-

տին ներկա անդամների կողմից ստո-

րագրված շահերի բախման բացակայության 

մասին հայտարարությունների բնօրինակնե-
րից արտատպված (սկանավորված) տարբե-
րակները հրապարակում է Ընկերության 

կայքում: Հանձնաժողովի այն անդամները, 

ովքեր Հանձնաժողովի աշխատանքներին 

մասնակցում են հայտերի բացման նիստից 

հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են 

սույն ենթակետում նախատեսված հայտա-
րարությունները, որոնք Ընկերության կայ-
քում քարտուղարը հրապարակում է ստո-

րագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը, 

19.5.2. скопированные (отсканиорованные) от 

оригиналов варианты своих и Комиссии 

объявлений об отсутствии столкновений 

интересов, подписанные членами, присут-

ствующими на заседания по вскрытию за-

явок, публикует на сайте Общества. Те 

члены Комиссии, которые участвуют в ра-

ботах Комиссии заседаниях, созываемых 

после заседания по вскрытию заявок, под-

писывают объявления, предусмотренные в 

настоящем подпункте, которые секретарь 

публикует на сайте Общества на следую-

щий после подписания рабочий день;  

19.5.3. էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցում է 

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին՝ 

առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվա-

նից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել 

որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ 

հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, 

բացառությամբ սույն Կանոնադրությամբ 

նախատեսված դեպքերի, ապրանքների 

գնման դեպքում նաև սույն Կանոնադրու-

թյան 17.5.1 (g) ենթակետով նախատեսված 

փաստաթուղթը, իսկ բանկային երաշխիքի 

ձևով ներկայացված հայտի ապահովման 

բնօրինակը` կից գրությամբ: Սույն մասով 

սահմանված ժամկետում փաստաթղթեր 

ընդհանրապես չներկայացվելու դեպքում 

Հանձնաժողովը հայտերի գնահատման նիս-

տում մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած 

մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկա-

յացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջոր-

դաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին: 

19.5.3. электронной почтой уведомляет участни-

ка, занявшего первое место, предлагая в 

течение трех рабочих дней со дня отправ-

ки уведомления представить электронной 

почтой документы, предусмотренные при-

глашением, обосновывающие критерии 

квалификации, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положени-

ем, в случае закупки товаров также доку-

мент, предусмотренный подпунктом 17.5.1 

(g) настоящего Положения, а оригинал 

обеспечения заявки, представленной в 

форме банковской гарантии, - приложен-

ным письмом.  В случае непредставления 

вообще документов в сроки, установлен-

ные настоящей частью, Комиссия на засе-

дании оценки заявок отклоняет заявку 

участника, занявшего первое место, и 

представляет требования на подачу доку-

ментов участнику, занявшему следующее 

место. 

19.6. Սույն Կանոնադրության 19.5.3 ենթակետով նախա-

տեսված ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխա-

տանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանա-

կով Հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ 

19.6. На следующий рабочий день после истечения 

срока, предусмотренного подпунктом 18.5.3 

настоящего Положения, секретарь электронным 

путем одновременно предоставляет членам Ко-
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տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակ-

ցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճեն-

ները և գնահատման թերթիկների երկուական օրի-

նակ: Հայտերի գնահատման արդյունքների հաս-

տատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստա-

թղթերը Հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվե-

լուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը: Ընդ 

որում, ապրանքների գնման դեպքում Հանձնաժո-

ղովը գնահատում է նաև ներկայացված տեխնի-

կական բնութագրերի համապատասխանությունը 

հրավերի պահանջներին, իսկ անհամապատասխա-

նություն արձանագրելու դեպքում Հանձնաժողովի 

նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն 

նկարագրվում են հայտնաբերված անհամապա-

տասխանությունները: 

миссии копии документов, представленных 

участником, занявшим первое место и по два эк-

земпляра оценочных листов. Заседание по утвер-

ждению результатов оценки заявок созывается не 

позднее третьего рабочего дня, следующего за 

подачей документов членам Комиссии. При этом, 

при закупке товаров Комиссия оценивает также 

соответствие представленных технических харак-

теристик требованиям приглашения, а при фик-

сировании несоответствия в протоколе заседания 

Комиссии подробно описываются выявленные 

несоответствия.  

19.7. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից փաս-

տաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես 

նաև ներկայացված՝ հրավերով նախատեսված փաս-

տաթղթերի, իսկ ապրանքների գնման դեպքում նաև 

սույն Կանոնադրության 17.5.1(g) ենթակետով նա-

խատեսված փաստաթղթի գնահատման արդյուն-

քում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամա-

պատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում 

Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնա-

յին եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեց-

րած մասնակցին՝ առաջարկելով մեկ աշխատանքա-

յին օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխա-

նությունը: 

19.7. В случае неполного представления документов 

участником, занявшим первое место, а также 

фиксирования несоответствий предусмотренных 

приглашением документов, а в случае закупки 

товаров также относительно требований пригла-

шения в результате оценки документа, преду-

смотренного подпунктом 17.5.1(g) настоящего 

Положения, секретарь Комиссии в тот же день 

электронным путем уведомляет участника, за-

нявшего первое место, предлагая в течение одно-

го рабочего дня исправить несоответствие.  

19.8. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից 

արձանագրված անհամապատասխանությունը 

սահմանված ժամկետում՝ 

19.8. Участником, занявшим первое место, зафиксиро-

ванное несоответствие в установленные сроки: 

19.8.1. շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է 

բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած 

մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված 

մասնակից, 

19.8.1. в случае исправления заявка оценивается 

удовлетворительно, и участник, занявший 

первое место, объявляется отобранным 

участником; 

19.8.2. չշտկելու դեպքում Հանձնաժողովի որոշ-

մամբ հայտը մերժվում է, և փաստաթղթեր 

ներկայացնելու պահանջ է ներկայացվում 

հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակ-

ցին: 

19.8.2. в случае неисправления заявка решением 

Комиссии отклоняется, и участнику, за-

нявшему следующее место, предъявляется 

требование подачи документов. 

20. Պայմանագրի կնքում 20. Заключение договора 

20.1. Պայմանագիր կնքվում է Հանձնաժողովի որոշ-

ման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից: 

20.1. Договор заключается заказчиком на основании 

решения Комиссии. 

20.2. Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն Ըն-

կերության կայքում հրապարակում է հայտարա-

րություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 

ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման 

ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային 

օրը:  

20.2. Заказчик до заключения договора опубликовыва-

ет на сайте Общества объявление о решении о за-

ключении договора не позднее чем в первый ра-

бочий день, следующий за принятием решения об 

отобранном участнике.  

20.3. Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարու-

նակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի 

20.3. Решение о заключении договора содержит крат-

кую информацию об оценке заявок и о причинах, 
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գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությու-

նը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտա-

րարություն անգործության ժամկետի վերաբեր-

յալ: Անգործության ժամկետը պայմանագիր 

կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրա-

պարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվի-

րատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավա-

սության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամա-

նակահատվածն է: 

обосновывающих выбор отобранного участника, 

и заявление о сроке бездействия. Срок бездей-

ствия – это период между днем, следующим за 

днем опубликования заявления о решении заклю-

чить договор, и днем возникновения у заказчика 

правомочия на заключение договора. 

20.4. Մրցույթի դեպքում անգործության ժամկետը 

առնվազն 5 օրացուցային օր է: Գնման այլ ընթա-

ցակարգերի համար անգործության ժամկետն 

առնվազն 3 օրացուցային օր է: 

20.4. Срок бездействия в случае конкурса не менее чем 

5 календарных дней. Для других процедур закуп-

ки срок бездействия не менее 3 календарных 

дней. 

20.5. Սույն Կանոնադրության 20.4 կետով նախատես-

ված անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե 

միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի 

հետ կնքվում է պայմանագիր: 

20.5. Предусмотренный пунктом 20.4 настоящего По-

ложения срок бездействия не применяется, если 

заявку подал только один участник, с которым 

заключается договор. 

20.6. Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն 

Կանոնադրության 20.4 կետով նախատեսված ան-

գործության ժամկետում որևէ մասնակից 

դատական կարգով չի բողոքարկում պայմանագիր 

կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության 

ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր 

կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման 

կնքված պայմանագիրն առոչինչ է: 

20.6. Заказчик заключает договор, если в предусмот-

ренный пунктом 20.4 настоящего Положения 

срок бездействия какой-то участник не обжалует 

решение о заключении договора в судебном по-

рядке. Договор, заключенный до истечения срока 

бездействия или без опубликования объявления о 

заключении договора, ничтожен. 

20.7. Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահան-

ջի հիման վրա այն ստանալու օրվանից 10 աշխա-

տանքային օրվա ընթացքում ընտրված մասնակիցը 

պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահո-

վում:  

20.7. Отобранный участник на основании требования о 

представлении обеспечения договора в течение 

10 рабочих дней со дня его получения обязан 

представить обеспечение договора.  

20.8. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է պայ-

մանագրի գնի 10 տոկոսը: Պայմանագրի ապահո-

վումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից 

բանկային երաշխիքի ձևով 

20.8. Размер обеспечения договора составляет 10 про-

центов цены договора. Обеспечение договора 

представляется отобранным участником в виде 

банковской гарантии. 

20.9. Գնման հետ կապված կողմերի` գնումների մասին 

ՀՀ օրենսդրությամբ չկարգավորված հարաբե-

րությունները կարգավորվում են պայմանագրով: 

20.9. Неурегулированные законодательством РА о за-

купках отношения сторон, связанных с закупка-

ми, регулируются договором. 

20.10. Սույն Կանոնադրության 20.4 կետով սահմանված 

անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս 

աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն 

ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով 

պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի 

նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է 

կնքվել ոչ շուտ, քան սույն Կանոնադրության 20.4 

կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրա-

նալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային 

օրը: 

20.10. Заказчик в течение четырех рабочих дней, следу-

ющих за истечением срока бездействия, установ-

ленного пунктом 20.4 настоящего Положения, 

уведомляет отобранного участника, представив 

предложение о заключении договора и проект до-

говора. При этом, договор может быть заключен 

не ранее, чем во второй рабочий день, следую-

щий за днем истечения срока бездействия, уста-

новленного пунктом 19.4 настоящего Положения. 

20.11. Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու 

մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն 

ստանալուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթաց-

քում, չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրա-

20.11. Если отобранный участник не подписывает дого-

вор и не представляет заказчику обеспечение до-

говора (если предусмотрено) в течение 5 рабочих 

дней после получения уведомления о заключении 
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տուին ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը 

(նախատեսված լինելու դեպքում), ապա նա զրկվում 

է պայմանագիրն ստորագրելու իրավունքից:  

договора и проекта договора, то он лишается пра-

ва на подписание договора.  

20.12. Մինչև սույն Կանոնադրության 20.11 կետով նա-

խատեսված ժամկետի ավարտը կողմերի համա-

ձայնությամբ կարող են պայմանագրի նա-

խագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն 

դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի 

բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ՝ ընտրված 

մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը: 

20.12. До истечения срока, установленного пунктом 

20.11 настоящего Положения, по соглашению 

сторон в проект договора могут вноситься изме-

нения, однако они не могут приводить к измене-

нию характеристик предмета закупки, в том чис-

ле увеличению его цены, предложенной отобран-

ным участником. 

20.13. Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը 

չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքե-

լու իրավունքից զրկվելու դեպքում Հանձնաժո-

ղովն ընտրված մասնակցին որոշելու նպատակով 

կիրառում է սույն Կանոնադրության 19.5-19.8 

կետերով նախատեսված պայմանները: 

20.13. В случае незаключения (отказа) договора ото-

бранным участником или лишения права на за-

ключение договора Комиссия применяет условия, 

предусмотренные пунктами 19.5-19.8 настоящего 

Положения, с целью определения отобранного 

участника. 

20.14. Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիրը 

կնքվում է սույն Կանոնադրության և Օրենքով 

նախատեսված կարգով: 

20.14. Договор с отобранным участником заключается в 

порядке, установленном настоящим Положением 

и Законом. 

VI. Չկայացած գնումներ VI. Несостоявшейся закупки 

21. Ընդհանուր դրույթներ 21. Общие положения 

21.1. Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարար-

վում, եթե` 

21.1. Процедура закупки объявляется несостоявшейся, 

если: 

21.1.1. հայտերից ոչ մեկը չի համապատաս-

խանում հրավերի պայմաններին, 

21.1.1. ни одна из заявок не соответствует требо-

ваниям приглашения; 

21.1.2. դադարում է գոյություն ունենալ գնման 

պահանջը, 

21.1.2. прекращает существование потребность в 

закупке; 

21.1.3. ոչ մի հայտ չի ներկայացվել, 21.1.3. не подана ни одна заявка; 

21.1.4. պայմանագիր չի կնքվում: 21.1.4. договор не заключается. 

21.2. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվե-

լուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, 

որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին: 

21.2. После объявления процедуры закупки несосто-

явшейся запрещается вскрытие невскрытых за-

явок, которые возвращаются участникам. 

21.3. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվե-

լուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում 

պատվիրատուն Ընկերության կայքում հրապարա-

կում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ըն-

թացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավո-

րումը: Փակ մրցույթի դեպքում սույն կետով նախա-

տեսված հայտարարությունը չի հրապարակվում: 

21.3. Заказчик в течение рабочего дня, следующего за 

объявлением процедуры закупки несостоявшейся, 

опубликовывает на сайте Общества заявление, в 

котором указывается обоснование объявления 

процедуры закупки несостоявшейся. В случае за-

крытого конкурса предусмотренное настоящим 

пунктом заявление не опубликовывается. 

VII. Գնումների գործընթացի բողոքարկումը VII. Обжалование процесса закупок 

22. Ընդհանուր դրույթներ 22. Общие положения 

22.1. Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու 

պատվիրատուի և Հանձնաժողովի գործողություն-

ները (անգործությունը) և որոշումները: 

22.1. Каждое лицо имеет право обжаловать действия 

(бездействие) и решения заказчика и Комиссии. 

22.2. Գնումների, այդ թվում՝ բողոքի քննման հետ 

կապված հարաբերությունները վարչական հա-

րաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են 

քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները 

կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ: 

22.2. Отношения, связанные с закупками, в том числе с 

рассмотрением жалобы, не являются администра-

тивными отношениями, и они регулируются за-

конодательством РА, регулирующим гражданско-

правовые отношения. 



 

44 

 

 


