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ԳԼՈՒԽ I.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
1.

Նախաբան

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը
(այսուհետ՝ Ընկերությունը) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար
անհրաժեշտ բոլոր գնումները պարտավոր է իրականացնել իր կողմից հաստատված
գնումների կարգի համաձայն: Գնումների կարգը պետք է համապարփակ
նկարագրի գնումների գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ
ընթացակարգերը: Ընկերությունը պարտավոր է իր կողմից հաստատված գնումների
կարգը ներկայացնել ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հաձնաժողով
(այսուհետ՝ ՀՀ ՀԾԿՀ) և հետագայում իրազեկել դրանում կատարված
փոփոխությունների ու լրացումների մասին:
Ընկերությունը գնումների իրականացման ընթացքում պետք է ապահովի,
պաշտպանի, խրախուսի ազատ և բարեխիղճ մրցակցությունը:
Ընկերությունը գնումներ կատարելիս պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել գնումների
գործընթացում հնարավորինս մեծ թվով մասնակիցների ներգրավելու համար`
բացառելով այնպիսի որակավորման չափանիշների ու բնութագրերի, գնումների
այնպիսի տեսականու, քանակների ու պատվերի կատարման այնպիսի
ժամկետների սահմանումը, որոնք կրում են խտրական բնույթ, ստեղծում են
հակամրցակցային միջավայր կամ սահմանափակում են մրցակցությունը` անտեղի
խոչընդոտելով կամ սահմանափակելով որևէ անձի գնումներին մասնակցելու
իրավունքը:

2.
3.

Սահմանումներ
Վթարային գնում
Վթարների կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների վերացման նպատակով կատարվող
գնում
Այլընտրաքային առաջարկ
Հիմնական առաջարկի լրացուցիչ առաջարկ, որը պարունակում է հիմնական առաջարկում
կազմակերպատեխնիկական, առևտրային (բացառությամբ արժեքի փոփոխության)
որոշումների, մատակարարվող ապրանքի կամ պայմանագրի պայմանների մեկ կամ մի
քանի փոփոխված բնութագիր:
ԳՏՊ
Գնումների տարեկան պլան
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ՄԳՄ
Միանձնյա գործադիր մարմին (Ընկերության տնօրեն)
Պատվիրատու (Ընկերություն)
«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն:
Գնումն իրականացնող
Ընկերություն, որի վրա դրված է գնման գործընթացում որևէ գործողությունների
իրականացման և դրանց կատարման համար պատասխանատվությունը:
Գնումների կենտրոնական մարմին (ԳԿՄ)
Գնումների
գործունեությունը
կարգավորող
լոկալ
նորմատիվ
(ԼՆ)
ակտերին
համապատասխան ստեղծվող և ԳԿՄ մասին Կանոնադրության հիման վրա գործող
կոլեգիալ մարմին:
Գնումների հանձնաժողով
Կոլեգիալ մարմին, որը նախապես ստեղծված է գնումների էության վերաբերյալ
որոշումների կայացման համար, անկախ դրանց անցկացման եղանակից, այդ թվում գնման
ընթացակարգերի արդյունքում Հաղթողի ընտրության որոշումների կայացման:
Ընկերությունում կարող է ստեղծվել Գնումների հանձնաժողով բոլոր եղանակներով
իրականացվող գնումների մասով որոշումներ կայացնելու համար: Գնումների
հանձնաժողովի կազմը պետք է հավանության արժանանա Ընկերության ԳԿՄ կողմից:
Գնում (գնման ընթացակարգ)
Ընկերության լոկալ ակտերին և գնման փաստաթղթերով (առկայության դեպքում)
սահմանված
կանոններին
համապատասխան
իրականացվող
գործողությունների
հաջորդականություն, որի արդյունքում կատարվում է կոնտրագենտի ընտրություն՝
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնման պայմանագիր կնքելու
նպատակով:
Ծանուցում գնման մասին
Պայմանագրի
(շրջանակային
առաջարկվող պայմաններ:

պայմանագրի)

կնքման

նպատակով

մասնակցին

Գնման բազային միավոր
Մեկ միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ:
Պայմանագրի նախաձեռնող
Ընկերության
պատասխանատու
ստորաբաժանման
պաշտոնատար
անձ,
որը
պատասխանատվություն է կրում Ընկերության գործունեության այն ուղղության համար,
որի համար կատարվում է տվյալ գնումը:
Լոտ
Գնվող արտադրանքի, ապրանքի, աշխատանքի, ծառայությունների մի մաս, որը հստակ
առանձնացված է գնման փաստաթղթերում, որի համար գնման ընթացակարգի
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շրջանակներում տրվում է առանձին առաջարկություն և կնքվում
(պայմանագրեր) (բացառությամբ ծավալի բաշխմամբ գնումների):

պայմանագիր

Գնմանը մասնակցելու հայտի ապահովում
Գնման մասնակցի պարտավորությունների կատարման ապահովում, որոնք կապված են
վերջինիս կողմից գնմանը մասնակցելու հայտի ներկայացման հետ:
Նույնանուն արտադրանք
Նմանատիպ տեխնիկական և ֆունկցիոնալ բնութագրերով ապրանքներ (աշխատանքներ,
ծառայություններ), որոնք կարող են տարբերվել աննշան առանձնահատկություններով
(ապրանքների (աշխատանքի, ծառայությունների արդյունքների) որակի և հիմնական
հատկությունների վրա չազդող տվյալներով), որոնք իրենց սպառողական նշանակությամբ
միատեսակ են և կարող են փոխարինել միմյանց:
Գնման կազմակերպիչ
Ընկերության ստորաբաժանում, որն անմիջականորեն կատարում է այս կամ այն
եղանակով նախատեսված գնման ընթացակարգերը և որը սույն Կանոնակարգով
նախատեսված դեպքերում ստանձնում է գնման մասնակիցների առջև համապատասխան
պարտավորությունները:
Վերասակարկություն
Վերասակարկությունը ուղղված գնման Մասնակիցների գնմանը մասնակցելու իրենց
հայտերում նշված գների կամավոր իջեցմանը՝ Պատվիրատուի համար գնման
մասնակցության հայտի նախընտրելիությունը բարձրացնելու նպատակով: Ընդ որում
«բերված գին» կամ «տնօրինման արժեք» չափորոշիչների կիրառմամբ գնման
մասնակցության հայտերի գնահատման պարագայում գնման Մասնակիցը իրավունք ունի
բարելավել նշված չափորոշիչները կազմող յուրաքանչյուր ցուցանիշ:
Արտադրանք
Ընկերության կողմից գնվող ապրանքներ, աշխատանքներ, ծառայություններ, այդ թվում
գույքային իրավունքներ կամ քաղաքացիական իրավունքների այլ օբյեկտներ
(բացառությամբ դրամի):
Բարդ արտադրանք
Ապրանքներ, աշխատանքներ, ծառայություններ, որոնց համար հնարավոր չէ միանշանակ
նկարագրել պահանջները կամ ակնկալվում են նորարարական որոշումներով
առաջարկություններ կամ շատ հավանական են և/կամ անընդունելի մեծ են կնքված
պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով առաջացող
կորուստները:
Շտապ գնում
Վթարների կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների վերացման հետ կապված
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների հրատապ անհրաժեշտությունից
ելնելով կատարվող գնում:
Առևտրային բանակցություններ
«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ
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Մրցույթի կամ աճուրդի տեսքով անցկացվող գնումների եղանակ:
Գնման մասնակից
Ընկերության գնումներին մասնակցելու հայտ ներկայացրած իրավաբանական,
ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, ինչպես նաև միավորումներ (կոնսորցիում,
կոլեկտիվ անդամ):
Լիազոր մարմին
Հայաստանի Հանրապետության գործադիր կառավարման պետական մարմին, որը
ֆինանսների պետական ոլորտում մշակում և իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:
ՏՎևՎ
Տեխնիկական վերազինում և վերակառուցում

2. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
2.1.

Ընկերության ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումներ
անցկացնելու կանոնակարգը (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) կարգավորում է
փոխհարաբերությունները գնումների մասով, այդ թվում սահմանում գնման
ընթացակարգերի
բովանդակությունը,
հաջորդականությունը,
կատարման
ժամկետները և գնման գործընթացի կառավարման մարմինների և սուբյեկտների
հիմնական գործառույթները:

2.2.

Սույն Կանոնակարգը սահմանում է «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա»
փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) լիցենզավորված
գործունեության համար անհրաժեշտ գնումների կատարման հիմնական
սկզբունքները և գործընթացը, բազմակողմանի նկարագրում գնումների
գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը:

2.3.

Գնումների իրականացման գործընթացում Ընկերությունը ղեկավարվում է.
ա)

«Էներգետիկայի
կարգավորող

մասին»

ՀՀ

օրենքի,

հանձնաժողովի

«Միջազգային

էներգետիկ

ընկերությանը

էլեկտրական

2003

ՀՀ

թվականի

կորպորացիա»
էներգիայի

բնական

մենաշնորհները

սեպտեմբերի

փակ

(հզորության)

1-ի

բաժնետիրական
արտադրության

լիցենզիա տրամադրելու մասին՚ թիվ 50-Ա որոշման (հաշվի առնելով ՀՀ
ՀԾԿՀ 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 458Ա որոշմամբ կատարված
փոփոխությունները) պահանջներով:

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ
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բ)

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
կողմից

հաստատված

հանրային

52-53-րդ հոդվածներով և ՀՀ ՀԾԿՀ
կազմակերպությունների

գնումների

կարգերի նկատմամբ 2020 թվականի օգօստոսի 19-ի N 273Ա որոշման
պահանջներով:
2.4.

Սույն Կանոնակարգը կիրառվում է Ընկերության լիցենզավորված գործունեության
համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների
ձեռքբերման բոլոր դեպքերում, բացառությամբ հետևյալների.
ա)

Արժեթղթերի և արտարժույթային արժեքների, թանկարժեք մետաղների
առքուվաճառք և արտադրյալ ֆինանսական գործիք հանդիսացող
պայմանագրերի կնքում, բացառությամբ արտաբորսային շուկայում կնքվող
պայմանագրերի, որոնց կատարման պարտավորությունը ենթադրում է
ապրանքների մատակարարում,

բ)

Ընկերության կողմից ապրանքահումքային բորսայից ապրանքների գնում
Հայաստանի
ֆոնդային
բորսայի
գործունեությունը
կարգավորող
հիմնական օրենքների և
նորմատիվ-իրավական
ակտերի
համապատասխան

գ)

Էլեկտրական էներգիայի և/կամ հզորության գնում մեծածախ/մանրածախ/
շուկայում,

դ)

Ֆիզիկական անձի հետ քաղացիաիրավական պայմանագրի կնքում, որի
արժեքը օրացուցային ամսվա ընթացքում չի գերազանցում 1 800 000
դրամը (առանց եկամտային հարկի և պարտադիր այլ վճարների),

ե)

Նոտարական ծառայությունների գնում,

զ)

ՀՀ միջազգային պայմանագրի համաձայն կատարվող ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների գնում, եթե այդ պայմանագրով
նախատեսված
է
այդպիսի
ապրանքների,
աշխատանքների,
ծառայությունների մատակարարների (կապալառուների, կատարողների)
սահմանման այլ կարգ:

է)

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ի թիվ ՀՕ-283Ն «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան
Ընկերության հաշվապահական (ֆինանսական) պարտադիր աուդիտի
անցկացման համար Ընկերության կողմից աուդիտորական կազմակերպության
ընտրության,

ը)

Սույն Կանոնակարգով նախատեսված այլ դեպքերում:

Սույն Կանոնակարգը չի տարածվում լիցենզավորված գործունեության հետ
անմիջական կապ չունեցող աշխատանքների, ծառայությունների և ապրանքների
գնումների վրա, սակայն չի բացառվում Կանոնակարգի կիրառելիությունը նշված

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ
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գնումների դեպքում:
2.5.

Ընկերությունը ներկայացնում է սույն Կանոնակարգը ՀՀ հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով և հետագայում տեղեկացնում
դրանում կատարված փոփոխությունների և լրացումների մասին:

2.6.

Գնումների հարցերը կարգավորող և սույն Կանոնակարգին հակասող
Ընկերության լոկալ ակտերը կորցնում են իրենց ուժը սույն Կանոնակարգը
գործողության մեջ մտնելու պահից սույն Կանոնակարգին հակասող մասով:

2.7.

Ընկերության կողմից իրականացվող գնումների մասով, որոնց անցկացման
կարգը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության առանձին էլեկտրական
էներգիայի և հզորության շուկաներում էլեկտրական էներգիայի առքն ու
վաճառքը, ներքին տնտեսական գործունեության մասով էլեկտրական էներգիայի
առքուվաճառքը, ինչպես նաև էլեկտրական էներգիայի և հզորության մեծածախ
շուկայում էլեկտրական էներգիայի և հզորության մատակարարումը ապահովող
դրանց ուղեկցող պայմանագրերի (փոխադրման և կարգավարման ծառայություններ, պայմանագրեր ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների հետ)
կանոնակարգող օրենսդրությամբ, սույն Կանոնակարգը կիրառվում է ՀՀ հատուկ
օրենսդրությանը չհակասող մասով:

2.8.

Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, վարկային, վարկը երաշխավորող կամ համաֆինանսավորող
կազմակերպությունների հետ կնքած պայմանագրերով կարող է նախատեսված
լինել տրամադրվող ռեսուրսների (վարկի, լիզինգի, բյուջետային ֆինանսավորման
և այլի հիման վրա համատեղ ֆինանսավորման) հաշվին (ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն) ձեռք բերվող ապրանքների գնման հատուկ կարգ: Հատուկ կարգը
կարող է նախատեսել շեղումները սույն Կանոնակարգից (օրինակ, պետական
բյուջեի կամ միջազգային ֆինանսային կառույցների հաշվին իրականացվող
գնումների անցկացման պարագայում, գնումները կարող են իրականացվել
ֆինանսավորող կազմակերպության կողմից սահմանված կարգով):

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
3.1.

Գնումների
ընթացակարգային
նպատակներով.

կարգավորումը

կիրառվում

է

հետևյալ

ա)

Ընկերության
համար
անհրաժեշտ`
կարիքին
համապատասխան
ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում` համարժեք
հատուցմամբ,

բ)

գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ
իրականացում,

գ)

Ընկերության գործունեության ժամանակին և ամբողջական ապահովում
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ապրանքներով, աշխատանքներով և ծառայություններով՝ դրամական
միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործմամբ, ինչպես նաև
տնտեսապես հիմնավորված (ապրանքի շուկայական արժեք) ծախսերի
ստացում և գնումներն իրականացնող աշխատակիցների կողմից հնարավոր
չարաշահումների կանխարգելում,

3.2.

դ)

Գնումների
գործընթացի
միասնական
կանոններով,
մրցակցային,
թափանցիկ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում,

ե)

պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և
նրանց միջև մրցակցության խրախուսում:

Սույն կարգի 3.1 կետում նշված նպատակների գնումների ընթացակարգային
կարգավորումը ապահովում է հետևյալ խնդիրների լուծումը.
ա)

Ընկերության
կարիքների
համար
ապրանքների,
աշխատանքների,
ծառայությունների գնման առարկայի, օբյեկտի, կիրառման ոլորտի,
գործընթացի բովանդակության և ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնման հետ կապված հարաբերությունների իրականացմանը
ներկայացվող պահանջների սահմանում,

բ)

Ընկերության անխափան աշխատանքը և զարգացումը ապահովող
անհրաժեշտ որակի ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների
ժամանակին գնում,

գ)

Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնման
գործունեության համակարգում և կրկնօրինակումների վերացում,

դ)

Նորարարական ու էներգախնայող արտադրանքի և տեխնոլոգիաների
գնման առաջնահերթությունների սահմանում,

ե)

Գնման մասնակիցների Ընկերության գնումներին մասնակցելու հավասար,
արդար և ոչ խտրական պայմանների ապահովում,

զ)

Արդար մրցակցության զարգացում,

է)

Ընկերության գնման գործունեությանը
կողմից չարաշահումների կանխարգելում,

ը)

Ստացված
ապրանքների,
աշխատանքների
և
ծառայությունների
ժամկետներին և որակին ներկայացվող պահանջների պահպանման դեպքում
գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնի նվազեցում,
այդ
թվում
գնման
գործունեության
ծավալների
ավելացմամբ
պայմանավորված,

թ)

Գնման գործունեության օպերատիվության և թափանցիկության մակարդակի
բարձրացում,

ժ)

Աջակցություն Ընկերության կարիքները ապահովող բարձր որակավորում
ունեցող մատակարարների, կապալառուների, կատարողների շուկայի

մասնակցող

ժամանակ

աշխատակիցների
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ձևավորմանը,
ի)

Որպես ապրանքների, աշխատանքների և
Ընկերության, դրական կերպարի ստեղծում:

ծառայությունների

գնորդ,

4. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
4.1.

4.2.

Գնման գործունեության մասով Ընկերության կառավարման մարմիններն են.
ա)

Տնօրենների խորհուրդը,

բ)

Գնումների կենտրոնական մարմինը,

գ)

Միանձնյա գործադիր մարմինը.

Գնումների գործունեության կառավարման մասով Ընկերության Տնօրենների
խորհուրդը սահմանում է Ընկերությունում գնման քաղաքականությունը,
հաստատում
սույն
Կկանոնակարգը,
Ընկերության
ԳՏՊ,
Գնումների
կենտրոնական մարմնի ղեկավարի և անդամների թեկնածությունները*
*Գնումների կենտրոնական մարմնի ղեկավարի, անդամների թեկնածությունների
հաստատումը և գնման գործունեության մասին հաշվետվությունների քննարկումը
Ընկերության կանոնադրության համաձայն մտնում է Ընկերության համապատասխան
կառավարման մարմնի իրավասությունների մեջ:

4.3.

Միանձնյա գործադիր մարմինը ապահովում է Ընկերության ԳՏՊ կատարումը,
Ընկերության Տնօրենների խորհրդի հաստատման է ներկայացնում Ընկերության
ԳՏՊ
ճշգրտումները,
ԳՏՊ
կատարման
մասին
հաշվետվությունները
Ընկերության լոկալ ակտերով նախատեսված կարգով՝ Ընկերության ԳԿՄ կողմից
նախնական հավանությունը (համաձայնությունը) ստանալու պայմանով:

4.4.

Ընկերության Գնման կենտրոնական մարմինը վերահսկում է Ընկերության
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնման հետ կապված
գործունեությունը, ինչպես նաև Ընկերության գնման գործունեության հետ
կապված հարցերի շուրջ օպերատիվ որոշումների ընդունումը: ԳԿՄ գործում է
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրության,
Ընկերության
կանոնադրության, սույն Կանոնակարգի և Ընկերության ԳԿՄ մասին
Կանոնակարգի նորմերի հիման վրա, որոնք հաստատվում են Ընկերության
Տնօրենների խորհրդի կողմից, ինչպես նաև ԳԿՄ աշխատանքի բիզնեսգործընթացի կանոնակարգի համաձայն:

4.5.

Գործընթացի սուբյեկտներն են.
ա)

Պատվիրատուն/ ընկերությունը

բ)

Գնման կազմակերպիչը

գ)

Գնումների հանձնաժողովը

դ)

Փորձագիտական խումբը
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4.6.

Սույն Կանոնակարգով և Ընկերության լոկալ ակտերով սահմանված կարգով
Պատվիրատուն կատարում է հետևյալ գործառույթները՝ կապված ապրանքների,
աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման հետ.
ա)

ապրանքների,
սահմանում,

աշխատանքների,

բ)

պայմանագրի (լոտի) սկզբնական (առավելագույն) գնի սահմանում,

գ)

գնման անցկացման համար Հայտի (պատվերի) ձևավորում,

դ)

գնման եղանակի
Կանոնակարգով,

ե)

ապրանքների,
աշխատանքների,
ծառայությունների
տեխնիկական
բնութագրերին, որակին, դրանց անվտանգությանը, ապրանքի ֆունկցիոնալ
բնութագրերին (սպառողական հատկություններին), չափսերին, փաթեթավորմանը,
ապրանքի
առաքմանը
ներկայացվող
պահանջների,
աշխատանքների արդյունքներին և մատակարարվող ապրանքի, կատարվող աշխատանքի, տրամադրվող ծառայության կարիքներին համապատասխանության հետ կապված գնվող արտադրանքին ներկայացվող այլ
պահանջների ձևավորում,

զ)

գնման մասնակցության հայտերի ձևակերպմանը և կազմին ներկայացվող
պահանջների
ձևավորում՝
ապրանքներին,
աշխատանքներին,
ծառայություններին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանության
և պայմանագիրը կատարելու հնարավորության գնահատման հաստատման
մասով,

է)

գնման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջների ձևավորում,

ը)

պայմանագրի կնքման և
պահանջների ձևավորում,

թ)

գնման
մասնակցության
հայտերի
գնահատման
և
համադրման
չափանիշների ձևավորում, ինչպես նաև այդ չափանիշների նշանակության
սահմանում,

ժ)

առաջարկությունների
նախապատրաստում
ըստ
գնահատման
չափանիշների և գնման մասնակցության հայտերի համադրում, ինչպես նաև
Գնման հանձնաժողովների աշխատանքում նմանատիպ չափանիշների
կարևորության սահմանում,

ի)

մասնակցություն
գնվող
ապրանքներին,
աշխատանքներին
և
ծառայություններին ներկայացվող սահմանված պահանջների հետ կապված
հարցերի շուրջ գնման փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման
նախապատրաստմանը,

լ)

Պպատվիրատուի

որոշում,

կողմից

եթե

ծառայությունների

այլ

կատարման

Գնվող

բան

մեջ

կարիքների

նախատեսված

պայմաններին

ապրանքներին,

չէ

սույն

ներկայացվող

աշխատանքներին,
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ծառայություններին ներկայացվող պահանջներին գնման մասնակիցների
գնմանը մասնակցելու հայտերի համապատասխանության եզրակացությունների նախապատրաստում և տրամադրում Գնման հանձնաժողովին, գնման
մասնակցության
հայտերի
գնահատման
արդյունքներով
եզրակացությունների նախապատրաստում և տրամադրում Գնման
հանձնաժողովին,
խ)

սույն Կանոնակարգի նորմերին համապատասխան գնման ընթացակարգի
անցկացման մերժման կամ գնման ընթացակարգի չեղյալ համարելու մասին
որոշման ընդունում,

ծ)

գնման ընթացակարգերի
կատարում,

կ)

ընկերության լոկալ ակտերին համապատասխան կնքված պայմանագրերի
ռեեստրի վարում,

հ)

գնման ընթացակարգերի անցկացման համար պատասխանատու Գնման
կազմակերպչի
հետ
համատեղ
ապրանքի
մատակարարման,
աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման համար
գնման հաշվետվությունների ձևավորում:

ձ)

Ինչպես նաև սույն Կանոնակարգով սահմանված այլ գործառույթներ:

արդյունքներով

պայմանագրի

կնքում

և

4.6.1.

Գնման
գործունեության
կազմակերպման
գործընթացում
մասնակցող
ամնիջական
ենթակայության
ստորաբաժանումների
ղեկավարները
և
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները պատասխանատու են
գնումների տարեկան պլանում Ընկերության ներդրումային, արտադրական և
վերանորոգման ծրագրերի համար կասկածելի արդյունավետություն և
անհրաժեշտություն ունեցող գնումների ներառումը համաձայնեցնելու, այդպիսի
միջոցառումները
օբյեկտների
նախահաշիվներին
և
արտադրության
ինքնարժեքին վերագրելու հիմնավորվածության (առաջին հերթին նախագծերի
իրականացման պարագայում և արտադրական գործընթացի շրջանակներում
անհրաժեշտության
առաջնահերթության
սահմաններից
դուրս
եկող
կառավարչական, ներկայացուցչական և այլ ծախսերի) համար:

4.6.2.

Եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայասատանի Հանրապետության գործող
օրենսդրության պահանջներով Պատվիրատուն իրավունք ունի սահմանել
առավելություններ առաջնահերթ մատակարարների խմբի համար (փոքր և/կամ
միջին ձեռնարկություններ, արտադրողներ կամ այլ կարգի ձեռնարկություններ):
Առաջնահերթ մատակարարների խմբերը, որոնց նկատմամբ կարող է կիրառվել
այս պահանջը և դրա կիրառման կարգը սահմանվում են Ընկերության լոկալ
ակտերով և գնման փաստաթղթերով:

4.7.

Գնման կազմակերպիչն իրականացնում է Ընկերության գնումների անցկացման և
կազմակերպատեխնիկական աջակցության գործառույթները:
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4.7.1.

Գնման կազմակերպչի դերում հանդես է գալիս Ընկերության համապատասխան
ստորաբաժանումը, որն ուղղակիորեն իրականացնում է գնման այս կամ այն
եղանակով նախատեսված ընթացակարգերը և սույն Կանոնակարգով
նախատեսված դեպքերում գնման մասնակիցների առջև ստանձնում է
համապատասխան պարտավորություններ:

4.7.2.

Գնման ընթացակարգերի անցկացման ժամանակ Գնման կազմակերպիչը
պարտավոր
է
ապահովել
Հայաստանի
Հանրապետության
գործող
օրենսդրությամբ,
սույն
Կանոնակարգով
և
գնման
փաստաթղթերով
նախատեսված բոլոր շահագրգիռ անձանց իրավունքների իրականացման
հնարավորությունը:

4.7.3.

Գնման կազմակերպիչը իրավունք ունի ստեղծել և վարել ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների միասնական գրանցամատյան, այդ թվում
Ընկերության համար ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների
անբարեխիղճ մատակարարների գրանցամատյան:

4.7.4.

Գնման կազմակերպչի այլ իրավունքներն ու պարտականությունները կարող են
սահմանվել սույն Կանոնակարգով, ինչպես նաև գնման փաստաթղթերով և/կամ
պայմանագրով:

4.8.

Գնման հանձնաժողովները ստեղծվում են կոնկրետ գնման մասով ըստ էության,
այդ թվում գնման ընթացակարգերի արդյունքներով հաղթողի ընտրության և այլ
որոշումներ ընդունելու նպատակով, բացառությամբ «պարզեցված եղանակով» և
«միակ աղբյուրից» գնում կատարելու պարագայում:

4.8.1.

Գնման հանձնաժողովը սահմանում է գնման մասնակցության հայտերի ըստ
դրանց նախապատվության աստիճանի գնահատման և դասակարգման կարգը,
որը հաստատվում է գնման փաստաթղթերի կազմում, հիմնվելով սույն
Կանոնակարգի և Ընկերության այլ լոկալ ակտերի վրա:

4.8.2.

Գնման բոլոր եղանակներով կատարվող գնումների մասով որոշումների
ընդունման նպատակով Ընկերությունը կարող է ստեղծել Գնման հանձնաժողով,
ինչպես նաև հատուկ ստեղծված գնման հանձնաժողովներ՝ կոնկրետ գնումների
համար: Գնման հանձնաժողովի կազմը պետք է հաստատված լինի Ընկերության
ԳԿՄ կողմից:

4.8.3.

Գնման հանձնաժողովի անհատական կազմի ձևավորումը իրականացվում է
հաշվի առնելով հետևյալ սկզբունքները.
ա)

Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվում Ընկերության աշխատակիցը, որն
ունի Հանձնաժողովի նախագահի գործառույթների կատարման համար
բավարար փորձ և որակավորում,

բ)

Հանձնաժողովի կազմի մեջ կարող են ընդգրկվել Ընկերության այն
աշխատակիցները, որոնք կանոնավոր կերպով իրականացնում են գնման
փաստաթղթերի փորձաքննության գործառույթը,
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գ)

Գնման
հանձնաժողովի
կազմը
ձևավորվում
է
Ընկերության
աշխատակիցներից, Գնման Կազմակերպչի որոշման հիման վրա գնման
հանձնաժողովի կազմում կարող են ընդգրկվել այլ կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներ և/կամ անհատ անձիք, որպես փորձագետներ
(խորհրդատուներ):

4.8.4.

Ընկերության Գնման հանձնաժողովների կազմում պետք է ներգրավված լինի
Գնման հանձնաժողովի լիազորությունների մեջ մտնող բոլոր որոշումների մասով
վետո իրավունքի սուբյեկտը: Վետո իրավունքի սուբյեկտի կողմից իրավունքի
իրականացման պայմաններն ու կարգը սահմանվում են սույն Կանոնակարգով,
Գնման հանձնաժողովի մասին Կանոնադրությամբ և կարող են ճշգրտվել
Ընկերության այլ լոկալ ակտերով:

4.8.5.

Գնման հանձնաժողովի հիմնական գործառույթներն են.

4.8.6.

ա)

գնման
փաստաթղթերի
հաստատման,
ինչպես
նաև
փոփոխությունների կատարման մասին որոշումների ընդունում,

դրանցում

բ)

Գնման մասնակիցների գնման մասնակցելու հայտերի ծրարների բացման
ընթացակարգի իրականացում (անցկացվող ընթացակարգում տվյալ
գործողության առկայության դեպքում):

գ)

Ապրանքների
մատակարարման,
աշխատանքների
կատարման,
ծառայությունների մատուցման ընթացակարգերում մասնակցելուն գնման
մասնակիցներին
իրավունք
տրամադրելու
(մերժելու)
որոշումների
ընդունում,

դ)

Գնման մասնակիցների գնման մասնակցության հայտերի դասակարգում և
գնման ընթացակարգի արդյունքներով Հաղթողի որոշում,

ե)

Սույն Կանոնակարգով նախատեսված հիմքերով մինչև հաղթողի ճանաչումը
գնման ընթացակարգը չեղյալ համարելու մասին Ընկերության կողմից
որոշում
ընդունելու
դեպքում
ապրանքների,
աշխատանքների,
ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգին մասնակցելու
նպատակով ներկայացրած գնման բոլոր մասնակիցների գնման
մասնակցության հայտերի մերժման մասին որոշման ընդունում,

զ)

Սույն Կանոնակարգով և գնման փաստաթղթերով նախատեսված այլ
գործառույթներ:

Գնման հանձնաժողովի մասին Կանոնադրության համաձայն Գնման
հանձնաժողովի աշխատանքը իրականացվում է նիստերի ժամանակ: Գնման
հանձնաժողովի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե նիստին մասնակցում են
դրա անդամների ընդհանուր քանակի կեսից ավելին (բացառությամբ գնման
մասնակիցների հայտերի բացման գործընթացի և վերասակարկության գործընթացի անցկացման): Գնման մասնակիցների հայտերի բացման գործընթացը և
վերասակարկության գործընթացը անցկացվում է գնման հանձնաժողովի ոչ
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պակաս քան երկու անդամների (ձայնի իրավունք ունեցող) ներկայությամբ՝
գնման կազմակերպչի այլ աշխատակիցների ներգրավման հնարավորությամբ:
Գնման հանձնաժողովի որոշումները ընդունվում են նիստին ներկա գնտվող
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարկությունը իրականացվում
է բաց: Քվեարկության ժամանակ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ունի
միայն մեկ ձայն (առանց այն փոխանցելու իրավունքի): Ձայների հավասարության
պարագայում Նախագահի ձայնը հանդիսանում է որոշիչ: Գնման հանձնաժողովի
քարտուղարը ձայնի իրավունք չունի: Գնման հանձնաժողովի կողմից ընդունված
որոշման հետ համաձայն չլինելու պարագայում Գնման հանձնաժողովի անդամը
իրավունք ունի ձևակերպել իր դիրքորոշումը առանձին տեսակետի տեսքով, որը
կցվում է Գնման հանձնաժողովի նիստի արձանագրությանը: Տարաձայնությունների
հարթումը
իրականացվում
է
սույն
Կանոնակարգի
47-րդ
«Տարաձայնություններ
գնումների
անցկացման
ընթացքում
որոշումներ
ընդունելիս»
բաժնում
սահմանված
կարգով:
Գնման
հանձնաժողովի
քարտուղարը (առանց ձայնի իրավունքի) իրավունք ունի համատեղել իր
անդամակցությունը նույն Գնման հանձնաժողովում (ձայնի իրավունքով):
4.8.7.

Որոշումների ընդունման ժամանակ Գնման հանձնաժողովը հաշվի է առնում
գնմանը
մասնակցելու
հայտերի
գնահատման
համար
ներգրավվող
փորձագետների կարծիքը: Փորձագետի կարծիքից տարբերվող որոշման
ընդունման պարագայում գնման հանձնաժողովը իրավունք ունի ներկայացնել
փորձագետին հարցում՝ իր կարծիքի պատճառաբանված հիմնավորման մասին:
Այն
դեպքում,
երբ
գնման
հանձնաժողովը
կհամարի
փորձագետի
հիմնավորումները անբավարար, հանձնաժողովը իրավունք ունի ընդունել
ցանկացած (այդ թվում փորձագետների կարծիքին հակասող) որոշումներ կցելով
այդպիսի որոշման հիմք հանդիսացած համապատասխան հիմնավորումները:

4.9.

Գնման մասնակից կարող է հանդիսանալ յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ
կամ մի քանի իրավաբանական անձինք, որոնք հանդես են գալիս գնման մի
մասնակցի կողմից՝ անկախ կազմակերպա-իրավական ձևից, սեփականության
տեսակից, գտնվելու վայրից և կապիտալի ծագման վայրից, յուրաքանչյուր
ֆիզիկական անձ՝ անկախ սեփականության տեսակից, գտնվելու վայրից և
կապիտալի ծագման վայրից (այդ թվում արտերկրյա անձինք և/կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք), կամ մի քանի ֆիզիկական անձ, որոնք հանդես են
գալիս գնման մի մասնակցի կողմից, այդ թվում անհատ ձեռներեցը կամ մի քանի
անհատ ձեռներեցներ, որոնք հանդես են գալիս գնման մի մասնակցի կողմից
(այդ թվում հանդիսանում են այդպիսի մասնակցի ենթակապալառուներ/ ենթակատարողներ), որոնք համապատասխանում են սույն Կանոնակարգին
համապատասխան գնման փաստաթղթերում սահմանված պահանջներին:

4.9.1.

Գնման մասնակից ճանաչվում է այն անձը, որը ներկայացրել է գնման
մասնակցության հայտ և համապատասխանում է գնման մասնակցի համար
սահմանված պահանջներին: Գնման մասնակցի իրավունքներն ու պարտականությունները
սահմանվում
են
Հայաստանի
Հանրապետության
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օրենսդրությամբ, սույն Կանոնակարգով, ինչպես նաև գնման մասին ծանուցմամբ
և գնման փաստաթղթերով:
4.9.2.

Բաց գնման ընթացակարգում մասնակցության հայտ իրավունք ունի
ներկայացնել յուրաքանչյուր գնման մասնակիցների համար սահմանված
պահանջներին համապատասխանող Գնման մասնակիցը:

4.9.3.

Փակ գնման ընթացակարգում մասնակցելու հայտ իրավունք ունեն ներկայացնել
միայն գնման ընթացակարգին մասնակցելու հրավիրված անձիք: Ընկերության
ԳԿՄ-ն իր որոշմամբ իրավունք ունի մեծացնելու գնման մասնակիցների
շրջանակը, եթե մինչև հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը որևէ անձ
պաշտոնական խնդրանքով դիմել է ներառել իրեն գնման մասնակիցների
շրջանակում: Այս դեպքում Գնման կազմակերպիչը պարտավոր է բացատրել
այդպիսի անձին, որ նա կհայտնվի գնման այլ մասնակիցների հետ ոչ հավասար
պայմաններում, գնման փաստաթղթերը ավելի ուշ ստանալու պատճառով: Եթե
նշված անձը կպնդի իրեն գնման մասնակիցների ցանկում ընդգրկելու հարցում և
Ընկերության ԳԿՄ-ն համաձայնի, ապա անհրաժեշտ է պահանջել այդ անձից իր
ղեկավարի (կամ լիազորված մարմնի) կողմից ստորագրված նամակ, որում պետք
է հստակ գրված լինի, որ տվյալ անձը խնդրում է ներառել իրեն գնման
մասնակիցների շրջանում իր նախաձեռնությամբ և չի ներկայացնելու գնման
կազմակերպչին և պատվիրատուին գնման փաստաթղթերի ուշ ստացման հետ
կապված որևէ պահանջ:

4.9.4.

Գնման կոլեկտիվ մասնակիցները (չի կիրառվում մասնակցի կողմից ներգրավվող
ենթակապալառուների և/կամ ենթակատարողների մասով) կարող են մասնակցել
գնումներում, եթե դա ուղղակիորեն չի արգելվում գնման փաստաթղթերով:
Կոլեկտիվ մասնակիցներին ներկայացվող պահանջները նշվում են գնման
փաստաթղթերում:

4.9.5.

Գնման կոլեկտիվ մասնակիցներ հանդիսացող միավորումների անդամները
պետք
է
ունենան
միմյանց
մեջ
Հայաստանի
Հանրապետության
Քաղաքացիական օրենսգրքին համապատասխանող համաձայնագիր (կամ այլ
փաստաթուղթ), որտեղ պետք է սահմանված լինեն.
ա)

Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես գնման
ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակներում, այնպես էլ պայմանագրի
կատարման,

բ)

գնման կոլեկտիվ մասնակցի առաջնորդը, որը հետագայում գնման
կազմակերպչի և պատվիրատուի հետ հարաբերություններում ներկայացնելու
է
կոլեկտիվ
մասնակցի
կազմի
մեջ
մտնող
կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի շահերը,

գ)

գնմանը մասնակցելու, պայմանագրի կնքման և հետագա կատարման հետ
կապված
պարտավորությունների
մասով
համապարտ
պատասխանատվություն,
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դ)

որ պայմանագրի կատարման բոլոր գործառույթները ընդհանուր, ներառյալ
վճարումները, կատարվում են առաջնորդի կողմից, սակայն Պատվիրատուի
կողմից կամ իր նախաձեռնությամբ այդ սխեման կարող է փոփոխվել:

4.9.6.

Յուրաքանչյուր կազմակերպություն կարող է լինել միայն մեկ կոլեկտիվ
մասնակցի կազմում և իրավունք չունի մասնակցել նույն գնմանը ինքնուրույն:

4.9.7.

Փակ գնման ընթացակարգերի անցկացման դեպքում գնման փաստաթղթերում
պարտադիր նշվում է, կարող է արդյոք կոլեկտիվ մասնակցի կազմում լինել այն
անձը, որն անհատականորեն չի հրավիրվել մասնակցելու գնմանը, սակայն
յուրաքանչյուր դեպքում գնման կոլեկտիվ մասնակցի առաջնորդ պետք է լինի
միայն գնմանը մասնակցելու հրավեր ստացած անձը:

4.9.8.

Գնման մասնակիցը պետք է պատրաստի հայտը գնման փաստաթղթերում
սահմանված ձևով: Հայտի տեքստից պետք է հետևի, որ դրա ներկայացումը
հանդիսանում է Պատվիրատուի (գնման Կազմակերպչի) բոլոր պայմանների
ընդունում, այդ թվում Մասնակցի և գնման Հաղթողի պարտավորությունները
կատարելու
համաձայնություն:
Ծառայությունների
մատուցմանը,
աշխատանքների կատարմանը, ապրանքների մատակարարմանը Գնման
մասնակցի կողմից ենթակապալառուների/ ենթակատարողների ներգրավման
դեպքում այդպիսի Մասնակիցը ապահովում է իր հայտի կազմում իր կողմից
ներգրավվող ենթակապալառուների/ ենթակատարողների համապատասխան
փաստաթղթերի ներկայացումը: Սույն դրույթի կիրառման կարգը և պայմանները
նշվում են գնման փաստաթղթերում:

4.9.9.

Այլ պահանջները սահմանվում են գնման փաստաթղթերով: Գնման
մասնակիցներին ներկայացվող պահանջները չպետք է անհիմն սահմանափակեն
մրցակցությունը և ստեղծեն գնման որոշ մասնակցի (գնման մասնակիցների
խմբի) համար անհիմն առավելություններ:

4.9.10.

Գնման մասնակիցը իրավունք ունի.

4.10.

ա)

դիմել գնման կազմակերպչին գնման փաստաթղթերը պարզաբանելու
հարցերով,

բ)

փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել իր գնման մասնակցության հայտը
մինչև հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, եթե այլ բան
ուղղակիորեն սահմանված չէ գնման փաստաթղթերում,

գ)

ստանալ գնման կազմակերպչից կրճատ տեղեկատվություն գնման
մասնակցության իր հայտի մերժման պատճառների մասին: Ընդ որում
գնման մասնակիցը իրավունք չունի պահանջելու ներկայացնել այդ
մասնակցի շահերի վրա ազդող որոշումը կայացնող կամ դրանց
ընդունմանը մասնակցող անձնաց մասին տեղեկատվություն:

Գնման Հաղթողի մոտ ծագող իրավունքների և պարտականությունների ծավալը
սահմանվում է գնման փաստաթղթերում:
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4.11.

Եթե գնման ընթացակարգի արդյունքում ծագում է պայմանագիր կնքելու ոչ
ուղղակի իրավունք, այլ ուրիշ իրավունք, դրա իրականացման կարգը պետք է
նշված լինի գնման փաստաթղթերում առավելագույնս մանրամասն:

4.12.

Գնման գործընթացին մասնակցող անձանց կողմից ներկայացված տվյալները
համարվում են արժանահավատ, քանի դեռ հակառակը ապացուցված չէ:

5. ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ,
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սույն Կանոնակարգի մեջ արտացոլված գնման գործունեության կանոնների և
մոտեցումների կիրառման պարագայում Ընկերության գնումները իրականացնող աշխատակիցների պատասխանատվության շրջանակների կարգավորման նպատակով.
5.1.

5.2.

Ընկերության գնումներ իրականացնող աշխատակիցները իրավունք ունեն.
ա)

ելնելով կուտակված փորձից` խորհուրդ տալ ղեկավարությանը կատարել
փոփոխություններ
գնման
գործունեությունը
կարգավորող
փաստաթղթերում,

բ)

ինքնուրույն կամ մասնագիտացված դասընթացներին բարձրացնել իրենց
որակավորումը գնման գործունեության ոլորտում:

Ընկերության գնումներ իրականացնող աշխատակիցները պարտավոր են.
ա)

ցույց տալ օբյեկտիվ վերաբերմունք գնման գործընթացին մասնակցելու
ցանկություն հայտնած բոլոր անձանց նկատմամբ,

բ)

պահպանել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, սույն
Կանոնակարգի, ինչպես նաև գնման գործունեությունը կանոնակարգող
Ընկերության այլ լոկալ ակտերի նորմերը,

գ)

օգնել կանխել մրցակցությունը սահմանափակող փաստերը գնման
անցկացման ժամանակ, այդ թվում գնման առանձին մասնակիցների
(գնման մասնակիցների կատեգորիաների) համար ոչ հավասար
պայմանների անհիմն ստեղծումը,

դ)

տեղեկացնել
Ընկերության
կառուցվածքային
ստորաբաժանման
(ստորաբաժանումների) ղեկավարին, որի հիմնական գործառութային
խնդիրներն (պարտականությունն) են ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների գնման ոլորտում Ընկերության գործունեության
ապահովումը, ցանկացած հանգամանքների մասին, որոնք կարող են
բացասական ազդեցություն ունենալ Ընկերության համար, այդ թվում որոնք
թույլ չեն տալիս գնումն իրականցանող աշխատակցին հետևել սույն
Կանոնակարգի, ինչպես նաև գնումների ոլորտում գործունեությունը
կանոնակարգող Ընկերության այլ լոկալ ակտերով նախատեսված
նորմերին,
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5.3.

ե)

ձեռնարկել միջոցներ հնարավորինս առավելագույն թվով մասնակիցների
ներգրավման համար, բացառելով որակավորման այնպիսի չափանիշների
ու դասակարգման բնութագիրների, գնման այնպիսի տեսականու,
քանակության և կատարման ժամկետների սահմանումը, որոնք խտրական
բնույթ են կրում, ստեղծում են հակամրցակցային միջավայր և
սահմանափակում են մրցակցությունը, անարդար խոչընդոտում կամ
սահմանափակում են որևէ անձի գնմանը մասնակցելու իրավունքը,

զ)

ցուցաբերել օբյեկտիվ վերաբերմունք գնման բոլոր Մասնակիցների
հանդեպ:

Ընկերության գնումներ իրականացնող աշխատակիցներին արգելվում է .
ա)

գնումների գործընթացին մասնակցող անձի օգտին
գործողություններ կատարելը կամ որոշումներ կայացնելը,

կամ

դեմ

բ)

կոորդինացնել գնման մասնակիցների գործունեությունը այլ կերպ քան դա
սահմանված է գործող օրենսդրությամբ, սույն Կանոնակարգով, գնումների
մասով գործունեությունը կանոնակարգող Ընկերության այլ լոկալ ակտերով
և գնման փաստաթղթերով,

գ)

որևէ կերպ
տեղեկացնել (այդ թվում բանավոր) կամ նպաստել
տեղեկատվության տրամադրմանը գնման Մասնակիցներին (այդ թվում՝
պոտենցիալ) և այլ կողմնակի անձանց գնման ընթացքի և արդյունքների
մասին (գրավոր նամակագրություն, բանավոր բանակցություններ,
տեղեկատվության
տրամադրում
այլ
եղանակով),
եթե
այդ
անհրաժեշտությունը թելադրված չէ սույն Կանոնակարգի նորմերով, ինչպես
նաև գնման գործունեությունը կանոնակարգող ընկերության այլ լոկալ
ակտերով,

դ)

գնումն անցկացնելուց որևէ շահույթ ստանալ, բացի ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսվածներից: Գնման մասնակիցների հետ ունենալ այլ կապեր,
բացի տնտեսական գործունեության ընթացքում ծագող կապերից (օրինակ՝
լինել փոխկապակցված անձ Գնման մասնակցի հետ), որոնց մասին նա չի
հայտնել Գնման հանձնաժողովին և Ընկերության ԳԿՄ-ին,

ե)

Ընդունել որոշումներ և իրականացնել գործողություններ, որոնք
սահմանված չեն իր գործառույթների իրականացման կանոններով և չեն
համապատասխանում Ընկերության շահերին:

5.4.

Ընկերության
գնումներ
իրականացնող
աշխատակիցները
պատասխանատվություն են կրում գնման անցկացման ընթացքում յուրաքանչյուր
գործողությունների կատարման ընթացքի համար:

5.5.

Գնումներ իրականացնող աշխատակցի կողմից սույն Կանոնակարգով, ինչպես
նաև գնման գործունեությունը կանոնակարգող Ընկերության այլ լոկալ ակտերի
նորմերի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման պարագայում նա կարող է
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ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

ենթարկվել պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Ընկերության լոկալ ակտերով սահմանված կարգով:
Ընկերության գնումներ իրականացնող աշխատողին պատասխանատվության ենթարկելը,
համաձայն սույն Կանոնակարգի, կարող է նախաձեռնվել Ընկերության ԳԿՄ
միջնորդությամբ սույն Կանոնակարգի, ինչպես նաև Ընկերության այլ լոկալ ակտերի
նորմերի խախտման հանգամանքի իր կողմից իրականացված վերլուծության արդյունքների
հիման վրա:

6. ԳՆՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
6.1.

Ապրանքների գնման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների
մատուցման նպատակով Պատվիրատուն պետք է հաշվի առնի բոլոր
հանգամանքները, հատկապես պայմանագրի բարդությունը մրցակցային գործընթացների իրականացման ժամկետների սահմանման պարագայում, սահմանի
գնման ընթացակարգի արդյունքներով կնքվող պայմանագրի կատարման
շրջանակներում
մատակարարվող
ապրանքներին,
աշխատանքներին,
ծառայություններին ներկայացվող պահանջները:

6.2.

Գնվող ապրանքներին, աշխատանքներին, ծառայություններին ներկայացվող
պահանջների ձևավորման ժամանակ Պատվիրատուն պետք է հետևի հետևյալ
պահանջներին:

6.2.1.

Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է.
ա)

ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար հավասար մրցակցային
պայմանները,

բ)

բացառեն գնման գործընթացի ընթացքում
անարդար խոչընդոտների առաջացումը,

գ)

լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և հավասարազոր այն կարիքներին,
որոնց բավարարման համար իրականացվում է տվյալ գնումը,

դ)

ներառեն գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները, իսկ
աշխատանքների դեպքում՝ աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային
փաստաթղթերի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային պայմանների լիարժեք
և հավասարազոր բնութագիրը,

ե)

լիովին և հստակ նկարագրեն ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ
ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման
պայմանները՝ բացառելով տարաձայնությունները,

զ)

ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկություններից, բնութագրերը
հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ
ծառայության
որակին,
ստանդարտներին,
անվտանգությանը,
պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը,

մրցակցության

համար
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«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

բեռնաթափմանը, չափսերին, ձեռքբերվող ապրանքների, աշխատանքների
կամ ծառայությունների նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ
առանձնահատկությունների
վերաբերող
պայմանների
հստակ
նկարագրություն՝ հիմնված միջազգային չափանիշների և Հայաստանի
Հանրապետությունում գործող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի,
չափանիշների վրա, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր
տեխնիկական պայմանների վրա: Գնման առարկայի բնութագրիչները
կարող են նույնպես սահմանվել որպես կատարողական և/կամ/
գործառութային (ֆունկցիոնալ) նկարագրություններ, որոնք պետք է
ներկայացված
լինեն
բավականին
հստակ՝
մասնակիցներին
և
պատվիրատուին ընձեռնելով հնարավորություն ճիշտ ընկալել պայմանագրի
առարկան,
է)

չպետք է ներառեն պահանջ կամ հղում որևէ ապրանքային նշանի,
ֆիրմային անվան, արտոնագրի, նախագծի կամ մոդելի, արտադրության
երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի, բացառությամբ դեպքերի,
երբ գնման առարկայի նկարագրությունը առանց դրանց անհնար է:
Հղումների կիրառման դեպքում բնութագրիչների նկարագրությունը
պարունակում է «կամ համարժեք» բառերը:

ը)

Արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման
առարկաները մեկ չափաբաժնում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
Հանրային կազմակերպությունը հիմնավորում է նման խմբավորման
անհրաժեշտությունը:

6.2.2.

Ապրանքներին,
աշխատանքներին,
ծառայություններին
ներկայացվող
պահանջները պետք է լինեն հասկանալի և ամբողջական, ապահովեն ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների որակին և այլ ցուցանիշներին ներկայացվող պահանջների հստակ և միանշանակ ներկայացումը:

6.2.3.

Պետք է հաշվի առնվեն տեղեկատվության տրամադրման պահին գործող ըստ
ապրանքների տեսակների պարտադիր հավաստագրման մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջները, սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացության պարտադիր առկայության պահանջը,
ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգման և էներգախնայողության
(էներգաարդյունավետության) (այդ թվում ապրանքի էներգաարդյունավետության
դասի մասով) օրենսդրության դրույթները:

6.2.4.

Տեխնիկական
կանոնակարգման
պայմանների
համաձայն
սահմանվող
պահանջները չպետք է արհեստականորեն սահմանափակեն այդպիսի
պահանջներին
համապատասխանող
աշխատանքների,
ապրանքների,
ծառայությունների շրջանակը (բացառությամբ դեպքերի, երբ անհրաժեշտ է
ապահովել այդ ապրանքների փոխգործակցությունը Պատվիրատուի կողմից
օգտագործվող
ապրանքների
հետ,
պահպանել
Պատվիրատուի
պարտավորությունների կատարման պահանջները) կամ գնման հավանական
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մասնակիցների շրջանակը:
6.2.5.

Գնվող ապրանքներին, աշխատանքներին, ծառայություններին ներկայացվող
պահանջները պետք ուղղված լինեն որակյալ ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների ձեռքբերմանը, որոնք ունեն Պատվիրատուի համար անհրաժեշտ սպառողական հատկություններ և տեխնիկական բնութագրություններ, բնապահպանական և արտադրական անվտանգության բնութագրիչներ:

6.2.6.

Գնման առարկայի մասով սահմանվող պահանջները, հնարավորության դեպքում,
պետք է ապահովեն գնման մասնակիցների կողմից նորարարական
ապրանքների և էներգախնայող տեխնոլոգիաների մատակարարման մասին
առաջարկությունների ներկայացումը:

6.3.

Այն դեպքում, երբ Ընկերությունը հնարավորություն չունի ինքնուրույն ձևակերպել
ձեռքբերվող
ապրանքներին,
աշխատանքներին,
ծառայություններին
ներկայացվող պահանջները, Ընկերությունը իրավունք ունի տեղադրել Ընկերության համացանցային կայքում տեղեկատվություն պահանջների բավարարման
չափանիշների
սահմանմանը
ուղղված
արտադրանքի
ֆունկցիոնալ,
շահագործման, տեխնիկական, որակական և այլ բնութագիրների վերաբերյալ
առաջարկությունների քննության մասին:

6.4.

Գնվող ապրանքներին, աշխատանքներին, ծառայություններին ներկայացվող
պահանջների ձևավորման նպատակներով Ընկերությունը իրավունք ունի
ներգրավել փորձագետների և/կամ խորհրդատվական կազմակերպությունների,
այն պայմանով, որ այդ անձինք լիազորված չեն լինի կայացնել գնումների
գործընթացին առնչվող որոշումներ:

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ (ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ)
7.1.

Համապատասխանության հաստատումը (հավաստագրումը) իրականացվում է
տեխնիկական կանոնակարգերին, չափորոշիչներին, պայմանագրերի պայմաններին և կամավոր արտոնագրման համակարգերի պահանջներին արտադրանքի, արտադրական գործընթացների, շահագործման, պահպանման, տեղափոխման,
ապրանքների
կամ
այլ
օբյեկտների
ոչնչացման
համապատասխանության մեջ հավաստվելու նպատակով:

7.2.

Անվտանգության
պահանջներին
համապատասխանելու
պարտադիր
հաստատումը իրականացվում է տեխնիկական կանոնակարգման մասին գործող
օրենսդրությամբ սահմանված կանոններով և կարգով:

7.3.

Ապրանքների որակի ցուցանիշների, աշխատանքների և ծառայությունների
որակի և անվտանգության ցուցանիշների, ինչպես նաև իրենց աշխատանքներն
ու ծառայությունները առաջարկող գնման պոտենցիալ մասնակիցների իրավասության և հուսալիության կամավոր հաստատումը կատարվում է կամավոր
հավաստագրման համակարգերում, որոնք սահմանված կարգով ձևակերպված
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են տեխնիկական կարգավորման
իրավահաջորդի) կողմից:

և

չափագրման

գործակալության

(նրա

7.4.

Կամավոր
հավաստագրման
համակարգերի
գործունեությունը,
որոնց
հավաստագրերը ներկայացնում են գնման Մասնակիցները, պետք է
իրականացվի տեխնիկական կարգավորման մասին գործող օրենսդրության
սկզբունքների հիման վրա:

7.5.

Գնման
մասնակցի
մոտ
կամավոր
հավաստագրման
համակարգի
հավաստագրերի առկայությունը կարող է դիտարկվել գնման հանձնաժողովների
կողմից, որպես գնահատման գործակից (եթե դա նշված է գնման փաստաթղթերում), որը բարձրացնում է հուսալիության տեսակետից տվյալ Գնման
մասնակցի առաջարկությունների նախապատվությունը:

8. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
8.1.

Խորհրդատուները կարող են ներգրավվել Ընկերության կողմից գնման
գործունեությունը կանոնակարգող լոկալ ակտերի նախագծերի մշակման, ինչպես
նաև այլ գնումների մեթոդաբանության հետ կապված և հատուկ գիտելիքներ և
փորձ պահանջող (ընթացիկ խորհրդատվական աջակցություն, միանգամյա
խորհրդատվությունների տրամադրում, մեթոդական փաստաթղթերի մշակում և
այլն) խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման համար:

8.2.

Խորհրդատուները ներգրավվում են քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի
հիման վրա:

8.3.

Որպես խորհրդատու ներգրավվող անձիք պետք է ունենան գնումների ոլորտում
բարձր որակավորում (իրենց կազմում ունենան նմանատիպ որակավորում
ունեցող անձանց), աշխատանքային փորձ որպես խորհրդատու, դրական
գործարար համբավ:

9. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԳՐԱՎՎՈՂ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ
9.1.

Գնման
գործընթացի
իրականացման
վերաբերյալ
խորհրդատվության
տրամադրման նպատակով ներգրավվող փորձագետները (անձիք) պետք է
ունենան բարձր որակավորում համապատասխան ոլորտում, աշխատանքային
փորձ և դրական գործարար համբավ:

9.2.

Գնման
գործընթացի
իրականացման
վերաբերյալ
խորհրդատվության
տրամադրման նպատակով ներգրավվող փորձագետները կարող են լինել ինչպես
Ընկերության աշխատակիցներ և Ընկերության փոխկապակցված անձիք, այնպես
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էլ Ընկերության և Ընկերության փոխկապակցված անձանց հետ աշխատանքային
հարաբերություններ չունեցող անձիք:
9.3.

Ընկերության և Ընկերության փոխկապակցված անձանց հետ աշխատանքային
հարաբերություններ չունեցող անձիք ներգրավվում են որպես փորձագետներ
քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա, որոնք կնքվում են կամ
անձամբ փորձագետների հետ կամ փորձաքննությունների անցկացման
կազմակերպման ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների հետ:

9.4.

Փորձագիտական խմբի փորձագետներ կարող են լինել
աշխատակիցները և Ընկերության փոխկապակցված անձիք:

9.5.

Անկախ փորձագետները (խորհրդատուները)
գնումների գործընթացին առնչվող որոշումներ:

լիազորված

չեն

Ընկերության
կայացնել

ԳԼՈՒԽ II.
ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
10. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
10.1.

Հանրությանը, ինչպես նաև Գնման մասնակիցներին Ընկերության կողմից նախատեսվող,
անցկացվող և անցկացված գնումների, ինչպես նաև Ընկերությունում գնումների կանոնակարգման մասին տեղեկացնելու նպատակով, գնումների մասին տեղեկատվությունը
պետք է հրապարակվի գնումների մասին տեղեկատվության տեղադրման համար
նախատեսված պարտադիր համացանցային կայքերում:

10.2.

Գնումների մասին տեղեկատվության տեղադրման պարտադիր համղցանցային կայքերն են
(այսուհետ՝ Համացանցային կայքեր).

10.3.

ա)

Ընկերության Կորպորատիվ կայքը,

բ)

Հայաստանի
Հանրապետության
ֆինանսների
նախարարության
գնումների
համակարգը՝ www.gnumner.am կայքը (Տեղեկագիր` «Գնումների էլեկտրոնային
տեղեկատու» (այսուհետ՝ տեղեկագիր):

Սույն Կանոնակարգը, դրանում կատարվող փոփոխությունները.
ա)

ենթակա են տեղադրման գնման մասին տեղեկատվության տեղադրման համար
պարտադիր Համացանցային կայքերում ոչ ուշ քան հաստատումից 15 (տասնհինգ)
օրվա ընթացքում:
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10.4.

10.4.1.

բ)

ենթակա են հրապարակման Տեղեկագրում և Ընկերության կայքում՝ գնումների մասին հայտարարությունները և բաց գնման ընթացակարգերին մասնակցելու հրավերները,

գ)

պետք է ներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողով ոչ ուշ քան հաստատման օրվանից 15 (տասնհինգ) օրվա
ընթացքում:

Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարությունները, որոնցով իրականացված գնման
գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը (մեկ մլն. դրամը) պայմանագրերը
կնքվելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակվում են Ընկերության
կորպորատիվ կայքում «Գնումներ» բաժնում և ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
www.gnumner.am կայքում:
Կնքված պայմանագրի
տեղեկությունները.

մասին

հայտարարությունը

պետք

է

ներառի

հետևյալ

ա)

գնման առարկայի կրճատ նկարագրությունը,

բ)

պատվիրատուի անվանումը և հասցեն,

գ)

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը,

դ)

ընտրված մասնակցի (ընտրված մասնակիցների) անվանումը և հասցեն,

ե)

մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները և պայմանագրի գինը,

զ)

տեղեկատվություն մասնակիցների ներգրավման նպատակով (կիրառման դեպքում)
Օրենքին համապատասխան իրականացված հրապարակումների մասին,

է)

կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը:

10.5.

Սույն Կանոնակարգը, ինչպես նաև գնման փաստաթղթերի դրույթները կարող են
նախատեսել Համացանցային կայքերում տեղեկատվության տեղադրման կարգն ու
պայմանները:

10.6.

Գնման ընթացքում կազմվող արձանագրությունները, կարող են տեղադրվել գնումների մասին
տեղեկատվության տեղադրման համար պարտադիր Համացանցային կայքերում գնման փաստաթղթերով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, այդ թվում նաև էլեկտրոնային
առևտրային հարթակների օգտագործման դեպքում:

10.7.

10.8.

Բաց ընթացակարգի ծանուցման մեջ փոփոխությունների կատարման դեպքում հայտերի ներկայացման վերջնական ժամկետը հաշվարկվում է տեղեկագրում այդ փոփոխությունների մասին
հայտարարության հրապարակման օրվանից: Այս դեպքում մասնակիցները պարտավոր են
երկարաձգել իրենց կողմից ներկայացված հայտի գործողության ժամկետը և ներկայացնել նոր
հայտի ապահովումը:
Սույն Կանոնակարգի նորմերին համապատասխան Ընկերության կորպորատիվ կայքում
«Գնումներ» բաժնում և ՀՀ Ֆինանսների նախարարության www.gnumner.am կայքում
տեղադրվում

է

գնման

բազային

միավորը

գերազանցող

գնումների

վերաբերյալ
24

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

տեղեկատվություն:
10.9.

Սույն Կանոնակարգի համաձայն պարտադիր տեղադրման ենթակա տեղեկատվությունը
Ընկերության կորպորատիվ կայքում և ՀՀ ֆինանսների նախարարության www.gnumner.am
կայքում պետք է հասանելի լինի անվճար: Պետական կամ առևտրային գաղտնիք հանդիսացող
տեղեկություններ պարունակող տեղեկությունները ենթակա չեն տեղադրման համացանցում:

10.10.

Էլեկտրոնային առևտրային հարթակներում գնումների անցկացման պարագայում, գնումների
մասին ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է այդպիսի հարթակներում:

10.11.

Գնման գործընթացի հետ կապված Ընկերության բոլոր որոշումներն ու գործողությունները պետք
է ձևակերպված լինեն փաստաթղթային տեսքով և պահպանվեն ոչ պակաս քան 3 տարի:

11. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ
11.1.

Սույն Կանոնակարգի մեջ նշված գնումների յուրաքանչյուր եղանակով իրականացվող գնման
ընթացակարգերը (բացառությամբ «միակ աղբյուրից» իրականացվող գնման) կարող են
կատարվել Համացանցում՝ էլեկտրոնային առևտրային հարթակների կիրառմամբ:

11.2.

Յուրաքանչյուր կոնկրետ գնման համար էլեկտրոնային առևտրային հարթակների
օգտագործման անհրաժեշտությունը որոշվում է Ընկերության գնումների տարեկան պլանի կամ
ԳԿՄ առանձին որոշմամբ:

11.3.

Էլեկտրոնային առևտրային հարթակները պետք է նախատեսեն սույն Կանոնակարգի
նորմերին համապատասխանող ընթացակարգերի անցկացումը:

11.4.

Էլեկտրոնային առևտրային հարթակները պետք է նախատեսեն փաստաթղթերի փոխանակման, պահպանման, փաստաթղթերում տեղեկատվության փնտրման լայն հնարավորություններ: Էլեկտրոնային առևտրային հարթակները պետք է ապահովեն էլեկտրոնային թվային
ստորագրության կիրառումը գնման ընթացքում կազմվող բոլոր փաստաթղթերի համար:

11.5.

Էլեկտրոնային առևտրային հարթակները պետք է ունենան օգտատերերի ավտորիզացիայի
և մուտքի իրավունքի տարանջատման զարգացած համակարգ, որը կնախատեսի մեկ
Պատվիրատուի/Գնման մասնակցի անունից մի քանի օգտատերերի գրանցման և
աշխատելու հնարավորություն՝ տրամադրելով նրանց տարբեր տեղակատվություններից
օգտվելու մուտքի տարբեր իրավունքներ (դիտում, ստեղծում, խմբագրում, ջնջում):

11.6.

Էլեկտրոնային առևտրային հարթակները պետք է աշխատեն Պատվիրատուների և Գնման պոտենցիալ մասնակիցների հետ պայմանագրի հիման վրա: Պայմանագրերը պետք է նախատեսեն ընդունված որոշումների և միմյանց տրամադրված տեղեկությունների և փաստաթղթերի
համար կողմերի պատասխանատվությունը:

11.7.

Էլեկտրոնային առևտրային հարթակները կարող են նախատեսել կնքված պայմանագրերի
շրջանակներում վճարման էլեկտրոնային համակարգերի կիրառման հնարավորությունը:
Էլեկտրոնային վճարումների ենթահամակարգը (առկայության դեպքում) պետք է աշխատի
կապի
պաշտպանված
արձանագրությունների
կիրառմամբ
և
օգտատերերի
ավտորիզացիայի համար օգտագործի ապարատային բանալիներ:
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11.8.

էլեկտրոնային առևտրային հարթակներում գնումներ կատարելիս թույլատրվում են սույն
Կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգերի չնչին շեղումներ, որոնք պայմանավորված
են այդ հարթակների առանձնահատկություններով: Սակայն, ամեն դեպքում գնումները
այդպիսի հարթակներում պետք է.
ա)

ապահովեն քաղաքացիական օրենսդրության նորմերի և սույն Կանոնակարգի
նպատակների պահպանումը,

բ)

անցկացվեն այդ հարթակներում գործող կանոնների և կանոնակարգերի հիման վրա,

գ)

ապահովեն գնման տնտեսապես արդյունավետ անցկացման հնարավորությունը,

դ)

եթե գնման անցկացումը էլեկտրոնային առևտրային հարթակում թույլ չի տալիս ապահովել այդ բոլոր վերը նշված պայմանների կատարումը, ապա Պատվիրատուն
իրավունք ունի որոշում ընդունել այդ էլեկտրոնային առևտրային հարթակը մեկ
ուրիշով փոխարինելու մասին:

11.9.

էլեկտրոնային եղանակով անցկացվող գնմանը մասնակցելու հայտ ներկայացնելու
իրավունք ունեն միայն էլեկտրոնային առևտրային հարթակում հավատարմագրված
(գրանցված) Գնման մասնակիցները, եթե այլ բան սահմանված չէ էլեկտրոնային
առևտրային հարթակի Կանոնադրությամբ (կանոններով):

11.10.

Էլեկտրոնային առևտրային հարթակում գնման Մասնակիցների հավատարմագրումը
իրականացվում է էլեկտրոնային առևտրային հարթակի կանոնադրության համաձայն:

11.11.

Էլեկտրոնային եղանակով գնմանը մասնակցելու հայտ ներկայացնելու պարագայում Գնման
մասնակիցը վավերացնում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ներկայացվող գնման մասնակցության հայտի կազմի մեջ մտնող բոլոր փաստաթղթերն ու տեղեկությունները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

11.12.

Էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ներկայացված գնման մասնակցության հայտի ստացման
պարագայում էլեկտրոնային հարթակի օպերատորը հաստատում է վերջինիս ստացումը
էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով այդպիսի հայտի ստացումից 1(մեկ) աշխատանքային օրվա
ընթացքում (եթե ԷԱՀ օպերատորի ներքին կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ):

12. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
12.1.

Ընկերության գնումների պլանավորումը իրականացվում է գնումների տարեկան պլանի (ԳՏՊ)
ձևավորման և հաստատման եղանակով, բիզնես գործընթացի ձևավորման, ճշգրտման և ԳՏՊ
կատարման վերահսկման կանոնակագրով, ինչպես նաև սույն Կանոնակարգի նորմերին
համապատասխան հաստատված Ընկերության այլ լոկալ ակտերով նախատեսված կարգով:

12.2.

1. ԳՏՊ հանդիսանում է Ընկերության գնումների պլանը օրացուցային տարվա համար և իր մեջ
ներառում է պլանավորվող ժամանակահատվածում (գնման ընթացակարգերի անցկացման
տարի) Ընկերության կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ ապրանքների,
26

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

աշխատանքների, ծառայությունների գնման մասին տեղեկատվությունը, այդ թվում՝ գնման
առարկայի անվանումը (մրցույթով իրականացվող գնումների դեպքում՝ նաև առանձին
չափաբաժինների անվանումները) հատկանիշները, քանակական բնութագրիչները,
գնման ձևը, ընտրված գնման ձևի կիրառման հիմքը (հղում տալով իր գնումների կարգի
համապատասխան կետին կամ կետերին), մրցակցային ընթացակարգով գնման
դեպքում դրա անցկացման, իսկ մեկ անձից գնելու դեպքում՝ ձեռքբերման կամ
պայմանագրի կնքման ժամանակահատվածը:
12.3.

ԳՏՊ նախագծի նախապատրաստման ժամանակ հաշվի են առնվում երկարաժամկետ պայմանագրերը, պլանավորվող ժամանակահատվածում կատարվող նախկինում կնքված
պայմանագրերը, ինչպես նաև պահեստում առկա պաշարները՝ արտադրանքի կրկնակի
ձեռքբերումից խուսափելու համար:

12.4.

Գնումների տարեկան պլանը և դրա ճշգրտումները հաստատվում են Ընկերության ՄԳՄ կողմից՝
Ընկերության ԼԱ համապատասխան և նախատեսված կարգով Ընկերության ԳԿՄ կողմից դրանք
համաձայնեցնելու պայմանով:

12.5.

ԳՏՊ ճշգրտումները իրականացվում են հետևյալ դեպքերում.
ա)

Բիզնես ծրագրի ճշգրտում,

բ)

Ներդրումային ծրագրի ճշգրտում,

գ)

Հաջորդ տարվա առաջնահերթ գնումներ

12.6.

Գնումների տարեկան պլանի կամ գնումների տարեկան պլանի ճշգրտման մեջ 20 000 000 (քսան
միլլիոն) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) արժեքով գնումների ներառումը և այն չափանիշները, որոնցով
դրանք ներառվում են, պատկանում է Ընկերության ՄԳՄ իրավասությանը:Դրանից հետո, նման
գնումների մասին տեղեկատվությունը, ՄԳՄ պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
ներկայացնել Տնօրենների խորհուրդ:

12.7.

Հետևյալ գնումների անցկացումը.
ա)

մինչև 25 000 000 (քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) արժեքով, այն պայմանով, որ
Ընկերության տարեկան հասույթը հաշվետու ֆինանսական տարում կազմում է 4 500 000
000 (առանց ԱԱՀ) դրամից պակաս,

բ)

մինչև 50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) արժեքով, այն պայմանով, որ
Ընկերության տարեկան հասույթը հաշվետու ֆինանսական տարում ավել է 4 500 000 000
(առանց ԱԱՀ) դրամից, հնարավոր է յուրաքանչյուր եղանակով (ինչպես սույն Կանոնակարգով նախատեսված, այնպես էլ այլ, սույն Կանոնակարգով չնախատեսված եղանակով),
Ընկերության ՄԳՄ որոշման հիման վրա:
Դրանից հետո, նման գնումների մասին տեղեկատվությունը, ՄԳՄ պարտավոր է 5
աշհատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել Տնօրենների խորհրդին:
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«Միակ աղբյուրից» եղանակի ընտրության պարագայում անհրաժեշտ է հստակ հետևել
համապատասխան բաժնի պայմաններին:
12.8.

Տիպային արտադրանքի գնումները, որոնք իրենց յուրահատկության պատճառով չեն կարող
միավորվել մեկ լոտում (օրինակ՝ անձնակազմի ուսուցման և որակավորման բարձրացման
ծառայությունների գնում) մինչև 50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) արժեքով
կարող են միավորվել գնման ընթացակարգերի շարքում գործունեության տեսակների կոդերով 1ից մինչև 15՝ առանց որոշակի եղանակի որոշման (եղանակի ընտրությունը՝ ՄԳՄ հայեցողությամբ):
Յուրաքանչյուր գնման անցկացման փաստացի եղանակը արտացոլվում
հաշվետվության մեջ: Ընդ որում արգելվում է անհիմն բաժանել
ընթացակարգերի շարքի հետագա բացվածքը իրականացվում է
հաշվետվության մեջ ըստ բիզնես-գործընթացի ձևավորման, ճշգրտման
վերահսկման կանոնակարգի:

12.9.

է ԳՏՊ կատարման
գնումները: Գնման
ԳՏՊ կատարման
և ԳՏՊ կատարման

Գնումների պլանային չափորոշիչների մասով փոփոխությունները հաստատված ԳՏՊ կամ
ճշգրտված ԳՏՊ.

12.9.1.

մինչև 50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) համաձայնեցնում է Ընկերության ԳԿՄ,
այն դեպքում, երբ լոտի կամ կնքված պայմանագրի գինը ավելանում է 50% ավել չափով և
միաժամանակ գերազանցում է 50 000 000 (հիսուն միլիոն)ՀՀ դրամը (առանց ԱԱՀ),

12.9.2.

50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամից (առանց ԱԱՀ) ավել արժեքով Ընկերության ԳԿՄ
համաձայնեցնում է հետևյալ դեպքերում.

12.9.2.1.

լոտի չափորոշիչների փոփոխություն հետևյալի մասով.
ա)

Գնման իրականացման եղանակի և/ կամ տեսակի, գնման կազմակերպչի,

բ)

Ընթացակարգերի մեկնարկի մասին պաշտոնական հայտարարման, ներդրումային գործունեության շրջանակներում իրականացվող գնումների մասով ծառայությունների մատուցման
մեկնարկի/ ավարտի ժամկետների:

12.9.2.2. Որոշակի գնման անցկացման ընթացակարգի նախապատրասման արդյունքում հայտնաբերված
ձեռքբերման նախատեսվող ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների արժեքի ավելի
քան 50 (հիսուն) տոկոսով ավելացման դեպքում:
12.10.

12.5 կետով չնախատեսված գնումների պլանային չափորոշիչների մասով հաստատված ԳՏՊ կամ
ճշգրտված ԳՏՊ փոփոխությունները կատարվում են ՄԳՄ որոշման հիման վրա և արտացոլվում
ԳՏՊ կատարման հաշվետվության մեջ՝ համապատասխան բիզնես գործընթացի ձևավորման,
ճշգրտման և ԳՏՊ կատարման վերահսկման կանոնակարգի:

12.11.

Յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև փետրվարի 15-ը, Ընկերությունը իր պաշտոնական կայքում և
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված լիազորված մարմնի կողմից հրապարակվող
տեղեկագրում (գնումների էլեկտրոնային տեղեկատու) հրապարակում է տարեկան հաստատված
բյուջեի հիման վրա կազմված գնումների պլանը:Գնումների պլանը պարունակում է գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների մասին ընդհանուր տեղեկատվություն, այդ
թվում՝ գնման առարկայի անվանումը (մրցույթով իրականացվող գնումների դեպքում՝ նաև
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ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

առանձին լոտերի անվանումները), հատկանիշները (բացառելով այլընտրանքային մեկնաբանությունը և հնարավորություն տալով մասնակիցներին ճշգրիտ ընկալել պայմանագրի
առարկան), քանակական բնութագրիչները, գնման ձևը, ընտրված գնման ձևի կիրառման
իրավական հիմքը և գնման ժամանակացույցը:
Փոփոխությունների
դեպքում
գնումների
պլանի
լրամշակված
տարբերակը
5
աշխատանքային օրվա ընթացքում վերահրապարակվում է Գնումների էլեկտրոնային
տեղեկատու հարթակում
13. ԳՏՊ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
Գնման գործունեության վերահսկման կազմակերպումը իրականացնում է Ընկերության Տնօրենների
խորհուրդը: Գնումների վերահսկում կարող է նաև իրականացվել ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի
(Վերստուգողի), Ընկերության Տնօրենների խորհրդի, ինչպես նաև հատուկ ստեղծված վերստուգիչ
մարմինների (առկայության դեպքում) կողմից՝ ըստ իրենց իրավասությունների և լիազորությունների:
14. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳ
14.1.

14.2.

Ապրանքներ, աշխատանքներ, ծառայություններ գնելու համար անհրաժեշտ է.
ա)

մշակել և սույն Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան տեղադրել ծանուցում
գնման մասին, գնման փաստաթղթերը, պայմանագրի նախագիծը և/կամ էական
պայմանները,

բ)

գնումների մասնակիցներից գնման փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման հարցում
ստանալու դեպքում, տրամադրել վերջիններիս անհրաժեշտ պարզաբանումներ,

գ)

անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ գնման մասին ծանուցման և
գնման փաստաթղթերի մեջ,

դ)

ընդունել գնման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետներում և կարգով ներկայացված
գնման մասնակցության բոլոր հայտերը,

ե)

կատարել գնման մասնակցության հայտերով ծրարների բացումը (երբ գնման եղանակի
առանձնահատկությամբ նախատեսված է տվյալ գործողությունը),

զ)

ընդունել որոշում գնմանը մասնակցելու թույլտվություն (մերժում) տրամադրելու մասին՝
գնման փաստաթղթերով և սույն Կանոնակարգով նախատեսված հիմքերով:

է)

գնահատել և համադրել գնման մասնակցության հայտերը՝ Հաղթողին որոշելու նպատակով,

ը)

սույն Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան տեղադրել Գնման հանձնաժողովի
նիստերի արդյունքներով կազմված հայտարարույունները,

թ)

նախապատրաստել գնման ընթացակարգի անցկացման հաշվետվությունը,

ժ)

կնքել պայմանագիր գնման ընթացակարգի արդյունքներով:

Չի թույլատրվում գանձել գնման Մասնակիցներից Գնմանը մասնակցելու վճար, բացառությամբ
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«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

գնման փաստաթղթերը տրամադրելու վճարի, եթե նմանատիպ վճարը նախատեսված է և գնման
մասին ծանուցման մեջ առկա է տեղեկատվություն դրա չափի և գանձման կարգի մասին:
15. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԳՆՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ
15.1.

Գնման ընթացակարգերի անցկացումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության, Ընկերության
բաժնետերերի կողմից սահմանված մատակարարման քաղաքականության, սույն Կանոնակարգի
սկզբունքների, Ընկերության Տնօրենների խորհրդի, Ընկերության ՄԳՄ և Ընկերության ԳԿՄ
կողմից ընդունված ներքին իրավական փաստաթղթերի:

15.2.

Գնման անցկացման նախապատրաստման պարագայում Պատվիրատուն (Պատվիրատուի
կառուցվածքային ստորաբաժանումը) պարտավոր է ձևավորել գնվող ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների անհրաժեշտությունը, գնվող ապրանքներին, աշխատանքներին, ծառայություններին ներկայացվող պահանջները, գնման մասնակիցների որակավորմանը ներկայացվող
պահանջները, պայմանագրի կատարման պայմաններին ներկայացվող պահանջները, սահմանել
պայմանագրի (լոտի) սկզբնական (առավելագույն) գինը:

15.3.

15.4.

Պատվիրատուն (պատվիրատուի կառուցվածքային ստորաբաժանումը) սահմանում է գնվող
ապրանքներին, աշխատանքներին, ծառայություններին ներկայացվող ֆունկցիոնալ և/կամ
տեխնիկական պահանջները: Շինարարական աշխատանքների գնման պարագայում նաև
մշակվում են և հաստատվում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, իսկ նախագծային,
հետազոտական աշխատանքների գնման դեպքում՝ նաև նախագծային, հետազոտական աշխատանքների կատարման համար սկզբնական տվյալները:
Կապիտալ շինարարության օբյեկտների, ՏՎևՎ օբյեկտների, տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և շահագործման միջոցառումների արժեքի, ինչպես նաև Խմբում ոչ արտադրական ծախսերի մեծության ձևավորման ոլորտում Ընկերության հիմնական փաստաթուղթ է
հանդիսանում կապիտալ շինարարության օբյեկտների, ՏՎևՎ օբյեկտների, տեխնիկական
սպասարկման, վերանորոգման և շահագործման միջոցառումների արժեքի, ինչպես նաև ոչ
արտադրական ծախսերի արժեքի ձևավորման կարգը կանոնակարգող քաղաքականությունը:
Նախահաշվային արժեքի հաշվարկը կարգավորվում է Ընկերությունում հաստատված
մեթոդիկաներով:

16. ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՆՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ,
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ
16.1.

Գնման փաստաթղթերի նախապատրաստման ժամանակ, ինչպես նաև գնման ընթացակարգի
այլ փուլերում (այդ թվում տեխնիկական պահանջների ձևավորման փուլում) արգելվում է սահմանել
գնման մասնակիցների միջև մրցակցությունը անհիմն սահմանափակող և գնման առավելագույն
արդյունավետությանը հասնելուն խոչընդոտող պահանջներ և պայմաններ: Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը, որի հիմնական ֆունկցիոնալ խնդիրներից (պարտականություններից) է նաև ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնման ոլորտում
Ընկերության գործունեության ապահովումը, ինչպես նաև ընկերության ԳԿՄ պարտավոր են
իրականացնել վերահսկում՝ գնումների անցկացման ժամանակ մրցակցությունը անհիմն
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չսահմանափակելու նպատակով:
16.2.

16.3.

16.4.

Պատվիրատուի կողմից մշակվող գնման փաստաթղթերի կազմում ներառվող պայմանագրի
նախագիծը համաձայնեցվում է «ՄԷԿ» ՓԲԸ տնօրենի իրավական ակտերի մասին
կանոնակարգով սահմանված կարգով: Եթե Պատվիրատուն չի ներառում պայմանագրի
նախագիծը գնման փաստաթղթերում, սակայն ներառում է նախատեսվող պայմանագրի
էական պայմանները, ապա Պատվիրատուն ապահովում է այդպիսի էական պայմանների
հաստատումը: Պայմանագրի նախագիծը գնման փաստաթղթերում ներառելու համար
Պատվիրատուն սկզբում դիտարկում է այդպիսի փաստաթղթերում պայմանագրի օրինակելի
ձևի ներառումը:
Գնման փաստաթղթերը կարող են ներառել գնման մասնակիցների կողմից այլընտրանքային առաջարկությունների ներկայացմանը վերաբերող պայմաններ, այդ թվում առաջարկվող
սարքավորումների/նյութերի արժեքի զգալի նվազեցում: Գնման փաստաթղթերում այլընտրանքային առաջարկությունների մասով պայմանների ներառման նպատակահարմարության մասին որոշումը ընդունում է Պատվիրատուն: Պայմանները, որոնց դեպքում
նախատեսվող սարքավորումների, նյութերի արժեքի նվազեցումը ճանաչվում է կարևոր և
այլընտրանքային առաջարկությունը նպատակահարմար, յուրաքանչյուր գնման ընթացակարգի շրջանակներում համաձայնեցվում է Պատվիրատուի (պատվիրատուի
կառուցվածքային ստորաբաժանման) հետ:
Պատվիրատուն և/կամ Գնման կազմակերպիչը պետք է բացառի գնման ընթացակարգերի
անցկացումը սույն Կանոնակարգի 15.4-րդ կետում նշված պայմաններից տարբերվող պայմաններով (այդ թվում գնման իրականացման համար ելակետային տվյալները դիտարկմանը
ընդունելը), բացառությամբ Ընկերության տնօրենների խորհրդի հետ համաձայնեցված
դեպքերի:

16.5.

Ամբողջական («под ключ») գնման որոշման նախապատրաստման դեպքում ((տեխնիկական
վերազինման, շինարարության, էներգանորոգման ոլորտի սարքավորումների առաքմամբ
համալիր աշխատանքների իրականացման դեպքում) ներառելով այնպիսի բաղադրիչներ,
ինչպիսիք են նախագծումը, հիմնական, օժանդակ սարքավորումների, օբյեկտի
(սարքավորման) ավտոմատացված կառավարման համակարգերի, մոնտաժի, կարգավորման
ընտրությունը, գնումն իրականացվում է անբաժանելի լոտի կազմում պարտադիր հստակ
առանձնացնելով (ինչպես գնման փաստաթղթերում, այնպես էլ Գնման մասնակիցների
հայտերում) առաջարկներն ըստ վերոնշյալ բաղադրյալների` (այդ թվում ներկայացնելով
արժեքի մանրամասն հաշվարկ (օբյեկտների և լոկալ նախահաշիվներ և այլն)) գնման
մասնակիցների առաջարկների իրացվելիության ստուգման և առանձին բաղադրյալների գները
պարզելու նպատակով, հետագայում պայմանագրում (նրա հետ կապված վեճերում) ցանկացած
հնարավոր ճշգրտումներ կատարելիս նրանց հաշվի առնելու համար: Սույն դրույթի կիրառման
կարգն ու պայմանները սահմանվում են գնման փաստաթղթերում:

16.6.

Գնման կազմակերպիչը իրավունք ունի պահանջել Գնման մասնակիցներից արտադրանքի,
դրա արտադրման գործընթացների, պահպանման, տեղափոխման և այլի տեխնիկական
կարգավորման մասին ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության
փաստաթղթային հաստատում:
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16.7.

16.8.

16.9.

Գնման մասին ծանուցումը և գնման փաստաթղթերը հաստատվում են ՄԳՄ-ի կողմից: Ընդ
որում մինչև հաստատումը գնման մասին ծանուցման նախագիծը և գնման փաստաթղթերի
նախագիծը պետք է պարտադիր կարգով համաձայնեցվեն Գնման հանձնաժողովի կողմից
(էլեկտրոնային կամ թղթային ձևով):
Գնման մասին Ծանուցումը պետք է իր մեջ ներառի.
ա)

գնման եղանակը,

բ)

կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, փոստային հասցեն, էլեկտրոնային
հասցեն,

գ)

պատվիրատուի, Գնման կազմակերպչի կոնտակտային հեռախոսահամարը,

դ)

համաձայնագրի առարկան

ե)

գնման փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը, տեղը և կարգը, Գնման
կազմակերպչի կողմից գնման փաստաթղթերը տրամադրելու դիմաց գանձվող վճարի
չափը, կատարման կարգն ու ժամկետները, եթե նմանատիպ վճար սահմանված է,
բացառությամբ էլեկտրոնային տեսքով գնման փաստաթղթերի ներկայացման
դեպքերի,

զ)

գնման մասնակիցների գնման մասնակցության հայտերի դիտարկման և գնման
ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը, այդ թվում անցկացված գնման ընթացակարգի արդյունքներով կնքվող պայմանագրի ստորագրման
ժամկետները,

է)

ապրանքների արտադրությունը, աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների
մատուցումը իրականացնող գնման մասնակիցներին տրամադրվող առավելությունները,
եթե այդպիսի առավելությունները սահմանված են Պատվիրատուի կողմից:

Գնման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն հետևյալ տեղեկատվությունը.
ա)

Պատվիրատուի կողմից ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության որակին, տեխնիկական
բնութագրերին, նրանց անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ, ապրանքների
ֆունկցիոնալ բնութագրերին (սպառողական հատկություններին) ներկայացվող պահանջներ, ապրանքի չափսերին, փաթեթավորմանը, առաքմանը, աշխատանքների
արդյունքներին ներկայացվող պահանջներ և այլ ցուցանիշներ և պահանջներ, կապված
Պատվիրատուի կարիքներին մատակարարվող ապրանքի, կատարվող աշխատանքի,
տրամադրվող ծառայության համապատասխանության հետ, ընդ որում, եթե այլ բան նախատեսված չէ գնման փաստաթղթերով, մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր
(ապրանք, որը չի օգտագործվել, չի վերանորոգվել, այդ թվում չեն վերականգնվել,
փոխվել նրա բաղադրիչ մասերը, չեն վերականգնվել սպառողական հատկությունները),

բ)

երաշխիքային ժամկետին և/կամ/ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների որակի երաշխիքների ներկայացման ծավալին, ապրանքի շահագործման ծախսերին, ապրանքի մոնտաժման և կարգաբերման կատարման պարտադիրությանը, ապրանքի
օգտագործումն ու սպասարկումը իրականացնող անձանց ուսուցմանը ներկայացվող
պահանջներ: Նշված պահանջները սահմանվում են Պատվիրատուի կողմից ըստ անհրա32
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ժեշտության: Մեքենաների և սարքավորումների գնման պարագայում պատվիրատուն
սահմանում է գնման փաստաթղթերում երաշխիքային ժամկետին և/կամ ապրանքի որակի
երաշխիքների ներկայացման ծավալներին, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի
սպասարկմանը, ինչպես նաև ապրանքի մոնտաժմանը և կարգաբերմանը ներկայացվող
պահանջներ, եթե դա նախատեսված է ապրանքի տեխնիկական փաստաթղթերով: Նոր
մեքենաների և սարքավորումների գնման պարագայում պատվիրատուն սահմանում է
գնման փաստաթղթերին տվյալ ապրանքի արտադրողի երաշխիքների ներկայացման և
այդպիսի երաշխիքի գործողության ժամկետին ներկայացման պահանջ, ընդ որում
նմանատիպ երաշխիքի ներկայացումը կատարվում է ապրանքի հետ: Նոր մեքենաների և
սարքավորումների գնման պարագայում պատվիրատուն լրացուցիչ սահմանում է գնման
փաստաթղթերում Մատակարարի կողմից տվյալ ապրանքի համար երաշխիքների և այդպիսի երաշխիքի գործողության ժամկետի ներկայացման պահանջը, ընդ որում նմանատիպ երաշխիքի ներկայացումը իրականացվում է ապրանքի հետ միաժամանակ և այդ
երաշխիքի գործողության ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս քան տվյալ ապրանքի
արտադրողի երաշխիքի գործողության ժամկետը:
գ)

պահանջներ գնման մասնակցության հայտի բովանդակությանը, ձևին, ձևավորմանը և
կազմին,

դ)

Գնման մասնակիցներին ներկայացվող գնման առարկա հանդիսացող առաքվող
ապրանքի, նրա ֆունկցիոնալ բնութագրերի (սպառողական հատկությունների), քանակական և որակական բնութագրերի նկարագրության պահանջները, Գնման մասնակիցներին ներկայացվող գնման առարկա հանդիսացող կատարվող աշխատանքի,
տրամադրվող ծառայության, նրանց քանակական և որակական բնութագրերի
նկարագրության պահանջները,

ե)

ապրանքի մատակարարման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների
մատուցման վայրը, պայմանները և ժամկետները (ժամանակահատվածները),

զ)

ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների վճարման ձևը, ժամկետները և
կարգը,

է)

Գնման մասնակցության հայտի ներկայացման կարգը, վայրը, ժամկետների սկիզբն ու
ավարտը,

ը)

Գնման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և սահմանված պահանջներին
դրանց համապատասխանության հաստատման համար գնման Մասնակիցների
կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ,

թ)

Գնման
մասնակիցների
կողմից
գնման
փաստաթղթերի
դրույթների
պարզաբանումների ներկայացման ձևեր, կարգ, ժամկետի սկիզբ և ավարտ,

ժ)

Գնման մասնակիցների առաջարկությունների քննարկման վայրը և ամսաթիվը և գնման
ընթացակարգի արդյունքների ամփոփումը,

ի)

Գնման մասնակցության հայտերի գնահատման և համադրման չափանիշները,

լ)

Գնման մասնակցության հայտերի գնահատման և համադրման կարգը,
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խ)

Տեղեկություններ վերասակարկության գործընթացի անցկացման կարգի մասին, եթե
նման որոշում ընդունված կլինի Գնման հանձնաժողովի կողմից գնման ընթացակագի
անցկացման ընթացքում,

ծ)

այլ պահանջներ:

16.10.

Գնման փաստաթղթերը պետք է ներառեն անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն,
որպեսզի Գնման մասնակիցները կարողանան ընդունել գնմանը մասնակցելու մասին
որոշում, նախապատրաստվեն և ներկայացնեն գնման մասնակցության հայտերը այնպես,
որ Գնման հանձնաժողովը կարողանա գնահատել դրանք ըստ էության և ընտրի լավագույն
առաջարկությունը:

16.11.

Եթե այլ բան սահմանված չէ ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներով, չի թույլատրվում սահմանել գնման մասին ծանուցման մեջ կամ գնման փաստաթղթերում հղումներ կոնկրետ մշակողի
(արտադրողի) տեխնիկական պայմաններին, առևտրային նշաններ (լիցենզիաներ, պատենտներ
և կամ հղումներ կոնկրետ արտադրողին կամ կոնկրետ մոդելին), բացառությամբ դեպքերի, երբ
այն պայմանավորված է գնվող արտադրանքի և նախկինում գնված և/կամ օգտագործվող
արտադրանքի համադրման ապահովմամբ, կամ այն հանդիսանում է Պատվիրատուի
պարտավորությունների կատարման պահանջների պահպանում, կամ իրականացվում է
պատվիրատուի կողմից օգտագործվող տեխնիկայի և սարքավորումների պահեստամասերի և
ծախսվող նյութերի գնում, կամ, երբ դա հանդիսանում է գնման արտադրանքի նկարագրության
միակ հնարավոր միջոց:
17. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17.1.

Յուրաքանչյուր գնման ընթացակարգերի սկիզբ պետք է պաշտոնապես հայտարարվի, եթե այլ
բան նախատեսված չէ սույն Կանոնակարգով: Համապատասխան «Գնումների տեղեկատվական ապահովում» 10-րդ բաժնի պահանջների, ծանուցումը գնման մասին պետք է հասանելի
լինի անձաց անսահմանափակ շրջանի, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն Կանոնակարգով և
Ընկերության ԼԱ: Ընդ որում փակ ընթացակարգերի դեպքում ծանուցումը գնման մասին պետք
է միաժամանակ տրամադրվի գնմանը հրավիրվող բոլոր մասնակիցներին:

17.2.

Գնումների որոշ տեսակների համար սույն Կանոնակարգով սահմանվում է նվազագույն ժամկետ գնման անցկացման մասին ծանուցման տեղադրման և գնման մասնակիցների կողմից
գնման մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնական ժամկետի համար: Նշված
նվազագույն ժամկետը (անկախ գնման եղանակից) կարող է երկարաձգվել ընկերության
ԳԿՄ որոշման հիման վրա:

18. ԳՆԱՄՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄ
18.1.

Գնման կազմակերպիչը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ կարող է որոշում ընդունել
գնման մասին ծանուցման մեջ և գնման փաստաթղթերում փոփոխությունների կատարման
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մասին, ոչ ուշ քան գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտից 5
աշխատանքային օրից ոչ պակաս, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը
(ներառյալ) և 10 աշխատանքային օրից ոչ պակաս` եթե գնման գինը գերազանցում է 70
միլիոն դրամը:
Գնման առարկայի փոփոխություն չի թույլատրվում:
18.2.

Գնման կազմակերպիչը տեղադրում է գնման մասին ծանուցման մեջ և գնման փաստաթղթերում կատարված փոփոխությունները, համաձայն սույն Կանոնակարգի պահանջների:

18.3.

Եթե գնումը իրականացվում է առևտրային առաջարկությունների եղանակով (մրցույթ կամ
աճուրդ) և գնման մասին ծանուցման մեջ և գնման փաստաթղթերում փոփոխությունները
կատարված են ոչ ուշ քան գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտից 5 (օր) օրացուցային օր առաջ, գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը
պետք է երկարաձգվի այնպես, որ գնման ծանուցման մեջ և գնման փաստաթղթերում
կատարված փոփոխությունների տեղադրման օրվանից մինչև գնմանը մասնակցելու
հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը ընկած ժամանակահատվածը կազմի ոչ պակաս
քան 5 (օր) օրացուցային օր: Գնման մասին ծանուցման և գնման փաստաթղթերում
փոփոխությունների կատարման մասին ծանուցագիրը ստորագրվելուց առաջ պետք է
համաձայնեցվի և հաստատվի: Գնման մասին ծանուցման և գնման փաստաթղթերում
կատարվող բոլոր փոփոխությունները ձևակերպվում են գրավոր ծանուցագրի տեսքով,
գնման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետում:

18.4.

Բաց գնման ընթացակարգերի անցկացման պարագայում Գնման մասնակիցները ինքնուրույն են հետևում գնման մասին ծանուցման մեջ և գնման փաստաթղթերում փոփոխությունների կատարմանը, գնման փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանումներին, իսկ փակ
գնման ընթացակարգերի պարագայում գնման մասին ծանուցման և գնման փաստաթղթերի
մեջ փոփոխությունների կատարման մասին ծանուցագիրը, գնման փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանումները տրամադրվում են սույն Կանոնակարգի նորմերին համապատասխան գնման փաստաթղթեր ստացած գնման Մասնակիցներին:
19. ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆՄԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԻՑ

19.1.

Գնման կազմակերպիչը, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ, իրավունք ունի հրաժարվել
գնման յուրաքանչյուր ընթացակարգի անցկացումից մինչև գնման մասնակցության հայտերի
ներկայացման ժամկետի ավարտը:

19.2.

Այն դեպքում, երբ գնման մասին ծանուցման մեջ նշված չէ այն ժամկետը, որի ընթացքում
կարող է ընդունվել գնման ընթացակարգի անցկացման հրաժարման մասին որոշումը,
գնման Կազմակերպիչը կարող է հրաժարվել դրա անցկացումից.
ա)

բաց ընթացակարգերի դեպքում – ոչ ուշ քան մրցույթը անցկացնելուց 1 (մեկ) օր առաջ,
եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքում կամ առևտրային բանակցությունների
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«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

անցկացման մասին ծանուցման մեջ, ընդ որում գնման Կազմակերպիչը պետք է հաշվի,
բ)

աճուրդների դեպքում՝ ոչ ուշ քան դրա անցկացման օրվանից 1 (մեկ) օր առաջ,

գ)

ոչ մրցութային գնումների դեպքում – յուրաքանչյուր ժամանակ, եթե այլ բան ուղղակիորեն նշված չէ գնման փաստաթղթերում, սակայն նկատի ունենալով ՀՀ օրենքը
«Գնումների մասին»,

դ)

փակ մրցույթների ժամանակ՝ յուրաքանչյուր ժամանակ, սակայն նկատի ունենալով ՀՀ
Քաղացիական օրենսգրքի դրույթները,

ե)

փակ աճուրդների պարագայում՝ յուրաքանչյուր ժամանակ, սակայն նկատի ունենալով ՀՀ
Քաղացիական օրենսգրքի դրույթները:

զ)

բաց առաջարկի պարագայում՝ յուրաքանչյուր ժամանակ, սակայն նկատի ունենալով ՀՀ
Քաղացիական օրենսգրքի դրույթները:

19.3.

Սույն Կանոնակարգի դրույթների համապատասխան գնման Կազմակերպիչը տեղադրում է
գնման ընթացակարգի անցկացումից հրաժարման մասին ծանուցումը նմանատիպ որոշում
կայացնելու օրվանից 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե սահմանված է գնման
մասնակցության հայտերի ապահովման պահանջ, ապա գնման Կազմակերպիչը վերադարձնում է գնման Մասնակիցներին որպես գնման մասնակցության հայտերի ապահովում
վճարված գումարները նմանատիպ որոշում ընդունելու օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային
օրվա ընթացքում:

19.4.

Եթե գնման ընթացակարգի անցկացումից հրաժարման մասին որոշումը ընդունվում է վետո
իրավունքի սուբյեկտի կողմից այդ իրավունքի իրականացման հետ կապված, այդ որոշումը
ձևակերպվում է վետո իրավունքի սուբյեկտի վարչական փաստաթղթով:

20. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ
20.1.

Սույն Կանոնակարգով սահմանված դեպքերում Պատվիրատուի, Գնման կազմակերպչի և Գնման
մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխանակումը թույլատրվում է միայն պաշտոնական
նամակագրության եղանակով (ներառյալ էլեկտրոնային փոստով կատարված նամակագրությունը): Ընդ որում գնման Պատվիրատուն/Կազմակերպիչը հայտնում է պարտադիր
տեղադրման ենթակա տեղեկատվությունը բոլոր շահագրգիռ անձանց՝ տեղադրելով այն Համացանցի պարտադիր կայքերում, համաձայն սույն Կանոնակարգի «Գնումների տեղեկատվական
ապահովումը» 10-րդ բաժնի պահանջների:

20.2.

Գնման ընթացակարգերի ժամանակ գնման մասին ծանուցումը և գնման փաստաթղթերը պետք
է հասանելի լինեն գնման հնարավոր Մասնակիցների համար համացանցում դրանք տեղադրելու
պահից: Գնման ընթացակարգի կազմակերպիչը/ Պատվիրատուն իրավունք ունի գնման ընթացակարգի անցկացման մեկնարկի մասին տեղեկատվության հրապարակումից հետո տեղեկատվության բաց աղբյուրներում ըստ հասցեների և իր հայեցողությամբ տեղեկացնել ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների պոտենցիալ մատակարարներին այդպիսի ընթացակարգի
մեկնարկի մասին:
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«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

20.3.

Գնման փաստաթղթերի պարզաբանումները պետք է լինեն տեղեկատվական բնույթի և չառաջացնեն գնման Պատվիրատուի (կազմակերպչի) համար ոչ մի պարտավորություն: Պարզաբանումների նախապատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ պարզաբանումները չպետք է լրացնեն կամ էականորեն փոփոխեն գնման փաստաթղթերի պայմանները: Գնման փաստաթղթերի պարզաբանումները պարտադիր կարգով հաշվի են առնվում
գնման մասնակցության հայտերի քննարկման, գնահատման և համադրման ժամանակ:

20.4.

Գնման Կազմակերպիչը պարտավոր է պատասխանել գնման փաստաթղթերի վերաբերյալ
պարզաբանումներ ներկայացնելու գնման մասնակցի հարցմանը, որը ստացվել է դրանում
սահմանված ժամկետից ոչ ուշ:
21. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

21.1.

Գնման ընթացակարգերի արդյունքներով Գնման կազմակերպիչը ձևավորում է գնման մասին
հաշվետվություն՝ Ընկերության համապատասխան լոկալ ակտով սահմանված տեսքով:

21.2.

Գնման մասին հաշվետվությունը պետք է պարունակի գնման առարկայի, գնման եղանակի,
գնման ընթացակարգին մասնակցող գնման մասնակիցների քանակության, հաղթողի և գնման
այլ մասնակիցների կողմից առաջարկված պայմանագրի սկզբնական գնի մասին հիմնական
տեղեկությունները: Գնման հաշվետվությանը կցվում են պատվիրատուի, ինչպես նաև Գնման
մասնակիցների կողմից գնման ընթացքում ձևակերպված բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները
(բնօրինակների բացակայության դեպքում՝ պատճեները): Գնման փաստաթղթերը, գնման փաստաթղթերի փոփոխությունները (պարզաբանումները), Գնման հանձնաժողովի կողմից
կազմված արձանագրությունները:

21.3.

Գնման մասին հաշվետվությունը պահպանվում է գնման Կազմակերպչի մոտ գնման ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման օրվանից 5 (հինգ) տարի:

21.4.

Յուրաքանչյուր եռամսյակ (եթե այլ բան չեն սահմանում Ընկերության ԼԱ) գնման մասին
հաշվետվությունների հիման վրա ձևավորում է ԳՏՊ կատարման հաշվետվություն՝
Ընկերության համապատասխան լոկալ ակտով սահմանված տեսքով:
22. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՈՒՄՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

22.1.

Գնման ընթացակարգերի արդյունքներով Պատվիրատուն կնքում է պայմանագիր ըստ
գնման մասին ծանուցման և գնման փաստաթղթերում նշված պայմանների և ժամկետների:

22.2.

Եթե գնման ընթացակարգի արդյունքներով կնքվող պայմանագիրը գործող օրենսդրության և
Պատվիրատուի կանոնադրության համապատասխան պահանջում է Պատվիրատուի կառավարման մարմնի հավանությունը, ապա նշված պայմանագիրը կնքվում է նմանատիպ հավանությունը ստանալուց հետո: Պատվիրատուի կառավարման մարմնի կողմից Պայմանագրին
հավանություն տալու մերժման դեպքում գնման ընթացակարգը, որի առարկան նմանատիպ
պայմանագրի կնքման իրավունքն էր, ճանաչվում է չկայացած: Պայմանագրի հավանությունը
ստանալուց հետո Հաղթողին ներկայացվում է Պատվիրատուի կողմից ստորագրված
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պայմանագիրը:
22.3.

Եթե գնման Հաղթողը խուսափում է գնման փաստաթղթերի պայմաններին համապատասխան պայմանագրի կնքումից, Պատվիրատուն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ.
ա)

կամ
դիմել
դատարան՝
նմանատիպ
Հաղթողին
պայմանագիր
պարտավորեցնելու, ինչպես նաև Հաղթողի կողմից պայմանագիրը
խուսափելու պատճառով հասցված վնասների փոխհատուցման հայցով,

կնքելու
կնքելուց

բ)

բռնագանձել գնման ընթացակարգով նախատեսված ապահովման միջոցի ամբողջ
գումարը

գ)

կամ կնքել պայմանագիր գնման այն մասնակցի հետ, որի գնման մասնակցության հայտին շնորհվել է երկրորդ համարը՝ գրանցելով այդ հանգամանքը համապատասխան
արձանագրության մեջ,

դ)

կամ անցկացնել նոր գնման ընթացակարգ:

22.4.

Եթե գնման Մասնակիցը, որի գնման մասնակցության հայտին շնորհվել է երկրորդ տեղը,
խուսափում է պայմանագրի կնքումից, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի դիմել դատարան նմանատիպ մասնակցին պայմանագիր կնքելու պարատվորեցնելու, ինչպես նաև Հաղթողի կողմից պայմանագիրը կնքելուց խուսափելու պատճառով հասցված վնասների փոխհատուցման հայցով կամ ընդունել որոշում գնումը չկայացած ճանաչելու մասին:

22.5.

Եթե գնման ընթացակարգը ճանաչվում է չկայացած, քանի որ գնման մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտից հետո ներկայացվել է միայն մեկ գնման մասնակցության մեկ հայտ և այդ հայտը ճանաչվել է համապատասխանող գնման փաստաթղթերով
նախատեսվող պահանջներին և պայմաններին, կամ գնման միայն մեկ Մասնակից է ճանաչվել գնման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող գնման Մասնակից,
Պատվիրատուն իրավունք ունի կնքել այդպիսի մասնակցի հետ պայմանագիր:
Ընդ որում պայմանագիր կնքելու մասին այդպիսի որոշումը պետք է ընդունվի Ընկերության
ԳԿՄ կողմից: Որոշումն ընդունելուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն իրավունք ունի փոխանցել գնման մասնակցության միակ հայտը ներկայացրած
գնման Մասնակցին պայմանագրի նախագիծը, որը կազմվում է ներառելով գնման փաստաթղերին կցվող այդ գնման մասնակցի գնման մասնակցության հայտում առաջարկված
պայմանգրի կատարման պայմանները: Ինչպես նաև Պատվիրատուն իրավունք ունի բանակցել այդպիսի Մասնակցի հետ գնման մասնակցության հայտում ներկայացված գինը
իջեցնելու նպատակով, առանց պայմանագրի և հայտի այլ պայմանները փոփոխելու և կնքել
պայմանագիրը բանակցությունների ընթացքում համաձայնեցված գնով: Նշված հայտը ներկայացրած Գնման մասնակիցը իրավունք չունի հրաժարվել պայմանագրի կնքումից: Գնման
այդպիսի Մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պատվիրատուին իր կողմից
ստորագրված և կնքված պայմանագիրը Մասնակցին նշված պայմանագիրը տրամադրելուց
10 (տաս) օր հետո:

22.6.

Եթե գնման հաղթողը կամ գնման մասնակիցը, որի գնման մասնակցության հայտին
շնորհվել է երկրորդ տեղը կամ Մասնակիցը, որի հետ սույն Կանոնակարգի համապատասխան կնքվում է պայմանագիր, գնման փաստաթղթերով նախատեսված ժամկետում չի
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ներկայացնում Պատվիրատուին ստորագրված պայմանագիրը, ինչպես նաև պայմանագրի
կատարման ապահովությունը, եթե գնման փաստաթղթերով սահմանված է պայմանագրի
կատարման ապահովման պահանջը, գնման հաղթողը կամ գնման մասնակիցը, որի գնման
մասնակցության հայտին շնորհվել է երկրորդ համարը կամ Մասնակիցը, որի հետ կնքվում է
պայմանագիր, ճանաչվում է որպես պայմանագրի կատարումից խուսափած մասնակից:
22.7.

Գնման ընթացակարգերի արդյունքներով կնքված պայմանագրում փոփոխությունների
կատարումը թույլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե դա համապատասխանում է ՀՀ գործող
օրենսդրության, գնման փաստաթղթերի և Ընկերության ԼԱ դրույթներին:

22.7.1. Պայմանագրերի լրացուցիչ համաձայնագրեր.
ա)

Մինչև 50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ արժեքով կարող են կնքվել միայն
Ընկերության ԳԿՄ որոշման հիման վրա, այն դեպքում, երբ պայմանագրի սկզբնական
արժեքը ավելանում է ավելի քան ապրանքների դեպքում՝ 10%, իսկ շիարարական
աշխատանքների դեպքում` 20%
և միաժամանակ գերազանցում 25 000 000
(քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը (առանց ԱԱՀ):

բ)

50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամից (առանց ԱԱՀ) ավել արժեքով կարող են կնքվել
միայն Ընկերության ԳԿՄ որոշման հիման վրա, կնքված պայմանագրի սկզբնական գնի
ավելի քան
ապրանքների դեպքում՝ 10%, իսկ շիարարական աշխատանքների
դեպքում` 20%
ավելացման պարագայում, այդ թվում, եթե այդ ավելացումը
պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում մի քանի լրացուցիչ համաձայնագրերի
կնքման արդյունք է:
Դրանից հետո, նման գնումների մասին տեղեկատվությունը, ՄԳՄ պարտավոր է 5
աշհատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել Տնօրենների խորհրդին:
Գնման ընթացակարգերի արդյունքներով կնքված Պայմանագրի այլ պայմանները
փոփոխող լրացուցիչ համաձայնագրերը, կարող են կնքվել Ընկերության ՄԳՄ որոշման
հիման վրա՝ ընկերության ԼԱ համապատասխան:
23. ԳՆՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ:
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

23.1.

Գնման Կազմակերպիչը, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ, իրավունք ունի պահանջել
գնման մասնակիցներից ներկայացնել գնման Մասնակցի պարտավորությունների կատարման
ապահովման ներկայացում, կապված իր կողմից գնման մասնակցության հայտի (գնման մասնակցության հայտի ապահովում) ներկայացման և/կամ Հաղթողի կողմից պայմանագրով պարտավորությունների կատարման ապահովման հետ (պայմանագրի ապահովում): Պարտավորությունների ապահովման տեսակներ. բանկային երաշխիք, համաձայնագիր տուժավճարների
մասին, երաշխիք կամ գնման փաստաթղթերում նշված և ՀՀ գործող օրենսդրության դրույթներին
չհակասող այլ եղանակ:
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23.2.

Գնման Կազմակերպիչը, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ, իրավունք ունի սահմանել
պահանջներ ապահովման թողարկողի նկատմամբ: Ապահովման թողարկողին ներկայացված պահանջները չպետք է պարտադրեն ավելորդ սահմանափակումներ գնման Մասնակիցների մրցակցային պայքարին:

23.3.

Համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ Գնումների Կազմակերպիչը կարող է սահմանել
գնմանը մասնակցելու հայտի ապահովման համար նախավճարի վճարման պահանջ:

23.4.

Այն դեպքում, եթե գնման Կազմակերպիչը սահմանում է գնմանը մասնակցելու հայտի և/կամ
պայմանագրի պարտավորությունների կատարման ապահովման պահանջ, այդպիսի
պահանջը հավասար կերպ տարածվում է գնման բոլոր Մասնակիցների վրա և նշվում է
գնման փաստաթղթերում:

24. ՀԱԿԱԴԵՄՊԻՆԳԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ
24.1.

Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումներն իրականացնելիս այն դեպքում, երբ գնման Մասնակցի կողմից առաջարկած պայմանագրի (առաջարկության) հայտի
գինը ավելի քան 30 տոկոսով ցածր է գնումների մասին ծանուցման մեջ սահմանված լոտի
գնից, գնման Կազմակերպիչը կարող է պահանջագիր ուղարկել գնման Մասնակցին նրա
կողմից ներկայացրած պայմանագրային գնով պայմանագրի (առաջարկության) հայտի
կատարման հիմնավորման անհրաժեշտության մասին: Գնահատման չափորոշիչները կամ
գնահատման չափորոշիչների մոտեցումները նշվում են գնման փաստաթղթային փաթեթում
(տեխնիկական
առաջադրանքում):
Գնման
Մասնակցի
կողմից
ներկայացրած
պայմանագրի/առաջարկության /հայտի գնով պայմանագրի կատարման հնարավորության
վերաբերյալ հիմնավորում ներկայացնելու մասին հարցումը, և նման հարցման
պատասխանը, պետք է ձևակերպվի գրավոր և գնման փաստաթղթերով սահմանված
ժամկետներում:

24.2.

Գնման Մասնակցի կողմից ներկայացրած պայմանագրի գնով պայմանագրի կատարման
հնարավորության վերաբերյալ հիմնավորում ներկայացնելու օրվանից 3 (երեք) օրվա ընթացքում, սույն Կանոնակարգի 24.1-րդ կետի համաձայն, Գնման հանձնաժողովը ուսումնասիրում
է այդպիսի հիմնավորումը և ուսումնասիրության արդյունքներով որոշում է ընդունում
պայմանագրի գնի հիմնավորումը ներկայացրած գնման Մասնակցին մրցույթին
մասնակցելու թույլտվության (թույլտվության մերժման) վերաբերյալ:

24.3.

Այն դեպքում, երբ գնման այն Մասնակիցը, որին ուղարկվել է պայմանագրի կատարման
հնարավորության վերաբերյալ հիմնավորման պահանջը, չի ներկայացնում պայմանագրի
գնի պահանջված հիմնավորումները հարցմամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում,
գնման Մասնակցի մրցույթին մասնակցելու հայտը կարող է մերժվել:
25. ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼԸ
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ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

25.1.

25.2.

Գնման ընթացակարգն անվավեր է ճանաչվում հետևյալ դեպքերում.
ա)

եթե գնման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետում չի ստացվել գնմանը
մասնակցելու ոչ մի հայտ կամ ստացվել է գնմանը մասնակցելու միայն մեկ հայտ,

բ)

եթե գնմանը մասնակցելու հայտերի ուսումնասիրության հիման վրա որոշում է ընդունվել գնման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներին գնման բոլոր Մասնակիցների անհամապատասխանության մասին և/կամ/ գնման փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին բոլոր հայտերի անհամապատասխանության մասին, կամ
այդպիսի պահաջներին միայն մեկ Մասնակցի նրա կողմից ներկայացրած հայտի
համապատասխանության մասին;

գ)

եթե Գնման հանձնաժողովի կողմից որոշում է ընդունվել ապրանքների, աշխատանքների
և ծառայությունների համար անցկացվող գնման ընթացակարգին մասնակցելու
նպատակով տրված բոլոր Մասնակիցների հայտերը մերժելու մասին, այն դեպքում, երբ
մինչև Հաղթողին որոշելու պահը Ընկերության կողմից որոշում է ընդունվել գնման
ընթացակարգը կարճելու մասին:

դ)

դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը:

Գնման ընթացակարգը չկայացած ճանաչելու մասին որոշումն ընդունվում է Գնման հանձնաժողովի կողմից և արտացոլվում է Գնման հանձնաժողովի արձանագրության մեջ:
26. ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընկերությունն իրավունք ունի նախապատվություններ կիրառելու սույն Կարգով, Ընկերության ԼԱ-ով
և/կամ գնման փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում:
27. ՎԵՐԱՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
27.1.

Վերասակարկման անցկացումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ դա նախատեսված է
գնման փաստաթղթերով: Վերասակարկման անցկացման, ինչպես նաև դրա անցկացման
ձևի և ժամկետների մասին որոշումն ընդունում է Գնումային հանձնաժողովը: Նման որոշումը
պետք է ձևակերպվի արձանագրությամբ:

27.2.

Վերասակարկումը իրականացվում է հետևյալ դեպքերում.
ա)

երբ հրավերի պահանջներին համապատասխան գնահատված մասնակիցների կողմից
առաջարկված նվազագույն գները հավասար են.

բ)

երբ գնման բոլոր մասնակիցները ներկայացրել են հայտեր, որոնց գները հավասար կամ
բարձր են գնման պլանային արժեքից;

27.3.

Վերասակարկության կարգն ու պայմանները սահմանվում են գնման փաստաթղթերով: Վերա41
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ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

սակարկությունը պետք է անցկացվի միայն գնմանը մասնակցելու համար ներկայացրած չմերժված հայտերի նախնական գնահատումից, համեմատումից և դասակարգումից հետո:
Վերասակարկությունը կարող է անցկացվել անսահմանափակ քանակությամբ:
27.4.

Վերասակարկությանը մասնակցելու համար պարտադիր կարգով հրավիրվում են գնման այն
Մասնակիցները, որոնց գնմանը մասնակցելու հայտերը նախնական դասակարգման ընթացքում զբաղեցրել են 1-ից 4-րդ տեղերը: Գնման Հանձնաժողովի որոշմամբ վերասակարկությանը մասնակցելու կարող են հրավիրվել նաև այն Մասնակիցները, որոնց գնմանը
մասնակցելու հայտերը նախնական դասակարգման ընթացքում զբաղեցրել են ավելի ցածր
տեղեր: Գնման հանձնաժողովը կարող է վերասակարկմանը մասնակցելու թույլատրել նաև
գնման Մասնակիցների այլընտրանքային առաջարկությունները՝ վերջիններիս առկայության
դեպքում: Գնման հանձնաժողովի կողմից սահմանված վերասակարկության ձևն ու կարգը,
նոր առաջարկությունների ներկայացման ժամկետը նշվում են Մասնակիցներին ուղղված
վերասակարկութանը մասնակցելու հրավերի մեջ:

27.5.

Վերասակարկությանը հրավիրված գնման Մասնակիցն իրավունք ունի դրան չմասնակցելու,
և այդ պարագայում իր կողմից ներկայացրած հայտը մնում է նախկինում հայտարարված
գնով:

27.6.

Վերասակարկությանը անց է կացվում առկա կամ հեռակա կարգով:

27.7.

Վերասակարկությանը անց է կացվում Գնման հանձնաժողովի ձայնի իրավունք ունեցող
առնվազն երկու անդամների ներկայությամբ:

27.8.

Առկա վերասակության դեպքում գնումներին մասնակցության հայտը ստորագրած անձիք
պետք է ժամանեն անձամբ, կամ վերասակարկության մասնակցելու համար իրենց կողմից
լիազորված անձիք, և հայտնեն գնումների Մասնակցի համար պարտադիր գինը: Բոլոր
դեպքերում նման անձիք վերասակարկումից առաջ Գնումային հանձնաժողովին պետք է
ներկայացնեն անձը (անձնագիր) և գնումների Մասնակցի անունից գործելու
իրավասությունները հաստատող փաստաթղթեր:

27.9.

Առկա վերասակարկության պարագայում Գնման հանձնաժողովը բոլոր հրավիրված Մասնակիցներին առաջարկում է հրապարակայնորեն հայտարարել նոր գները: Նոր գնի,
փաստաթղթերի կազմի և այլնի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կարգը
սահմանվում է գնման փաստաթղթերով:

27.10. Գնման հանձնաժողովն իրավունք ունի նշանակել վերասակարկության փուլ մինչև դրա սկսվելը,
կամ Մասնակիցների հետ համաձայնեցնելով` սահմանել այն վերասակարկությունն
անցկացնելու ընթացքում:
Այն դեպքում, երբ վերասակարկության փուլը սահմանվել էր նախօրոք, Գնման հանձնաժողովը՝
համաձայնեցնելով վերասակարկության Մասնակիցների հետ, իրավունք ունի վերասակարկության ընթացքում նվազեցնել այն, բայց սկզբնական փուլը ոչ ավել քան մինչև 1/10: Վերասակարկություն անցկացվում է հետևողականորեն գնման բոլոր Մասնակիցների հետ` հերթական
գնի հայտարարումը բաց թողնելու իրավունքով, մինչև որ բոլոր ներկաները չհայտնեն այն
մասին, որ հայտարարել են վերջնական գինը և այսուհետ այն չեն նվազեցնելու:
27.11.

Հեռակա վերասակարկության ժամանակ գնման Կազմակերպչի կողմից հրավիրված և դրան
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մասնակցելու որոշումն ընդունած Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը սահմանված ժամկետում
պետք է Կազմակերպչին հասցեագրի գնման նոր գինը պարունակող փաստաթղթով մեկ
հատ կնքված ծրար, որը և կհանդիսանա գնման տվյալ Մասնակցի վերջնական գինը: Նման
ծրարներ ներկայացրած գնման Մասնակիցները իրավունք ունեն դրանք փոխարինելու կամ
ետ կանչելու՝ մինչև վերասակարկման գործընթացին մասնակցելու հրավերի մեջ նշված
ծրարների ներկայացման ժամկետի ավարտը:
27.12.

Վերասակարկության
անցկացման
ընթացքում
Կազմակերպիչն
իրավունք
ունի
իրականացնել ձայնագրություն կամ տեսագրություն, որի մասին նախապես ծանուցում են
վերասակարկմանը մասնակցող բոլոր անձանց:

27.13.

Վերասակարկության ընթացքում ստացված գները ձևակերպվում են արձանագրությամբ,
որը ստորագրվում է վերասակարկությանը ներկա Գնումային հանձնաժողովի անդամների,
իսկ առկա վերասակարկության դեպքում՝ նաև ներկա մասնակիցների ներկայացուցիչների
կողմից: Արձանագրությունը ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ դրա մասին
արձանագրության մեջ կատարվում է համապատասխան գրառում:

27.14.

Վերասակարկության ընթացքում ստացված գները համարվում են վերջնական:

27.15.

Գնման ընթացակարգի այն Մասնակիցները, որոնք մասնակցել են վերասակարկությանը և իջեցրել են իրենց գինը, պարտավոր են գնման ընթացակարգի Կազմակերպչի հարցմամբ լրացուցիչ
ներկայացնել վերասակարկությունից հետո ստացված նոր գնի հաշվառումով ճշգրտված
փաստաթղթերը, որոնք սահմանում են իրենց առևտրային առաջարկը: Դեպի նվազեցում գնի
փոփոխությունը չպետք է առաջացնի որևէ այլ պայմանների փոփոխում, բացի գնայինից:

27.16.

Գնի բարձրացման վերաբերյալ գնման Մասնակցի առաջարկները չեն դիտարկվում, նման
Մասնակիցը համարվում է վերասակարկությանը չմասնակցած, գնմանը մասնակցելու նրա
հայտը մնում է նախկինում հայտարարված գնով:

27.17.

Վերասակարկությունն իրականացնելուց հետո Գնման հանձնաժողովը, հաշվի առնելով
վերասակարկության արդյունքում ստացված գները, կատարում է գնմանը մասնակցելու
հայտերի վերջնական գնահատումն ու համեմատումը:

27.18. Վերասակարկությանը հրավիրված, բայց դրանում չմասնակցած առաջարկների վերջնական
դասակարգումը կառուցելիս Մասնակիցների հայտերը հաշվի են առնվում այնտեղ նշված
սկզբնական գնով:
28. ԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱԴՐՎԱԾ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
28.1.

Գնման համադրված ընթացակարգերը գնումների երկու ձևերի համադրման միջոցով անցկացվող գնումների մրցակցային ընթացակարգերն են, որոնց պարագայում Ընկերության
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների կարիքների մասին տեղեկատվությունը
պարտադիր Համացանցային կայքերում գնման մասին ծանուցում տեղադրելու միջոցով
հայտնի է դառնում անձերի անսահմանափակ շրջանակին: Գնման Մասնակիցների շարքում
հաղթող են ճանաչվում գնման այն մասնակիցները, որոնց հետ առաջին փուլի
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արդյունքներով կնքվել են որոշակի ապրանքների մատակարարման, ծառայությունների
մատուցման և աշխատանքների կատարման շրջանակային համաձայնագրեր մինչև երեք
տարի ժամկետով, և որոնք երկրորդ փուլի ընթացակարգերի ժամանակ առաջարկել են պայմանագրի նվազագույն գինը և/կամ պայմանագրի կատարման, մատակարարման, ծառայությունների մատուցման և աշխատանքների կատարման լավագույն պայմանները:
28.2.

Գնման համատեղ ընթացակարգի կիրառմամբ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերումը անց է կացվում այն դեպքերում, երբ Պատվիրատուի համար կարևոր
են մշտապես օգտագործվող ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ցանկով
պայմանագրի կատարման մի քանի պայմաններ, ընդ որում, հնարավոր չէ հստակ որոշել
միջին ժամկետով նման ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ծավալը և/կամ
գինը, կամ այլ դեպքերում:

28.3.

Համաձայնագրի առավելագույն արժեքի նշումով շրջանակային համաձայնագրերը կնքվում
են գնման առաջին փուլին մասնակցելու հայտ ներկայացրած գնման այն Մասնակիցների
հետ, որոնք ճանաչվել են գնման փաստաթղթերին համապատասխան, և հայտերի
գնահատման ու համադրման արդյունքներով զբաղեցրել են առաջինից հինգերորդ տեղերը,
եթե գնման փաստաթղթերով այլ բան նախատեսված չէ:

28.4.

Պատվիրատուի մոտ գնման առարկայի վերաբերյալ պահանջարկ առաջանալու դեպքում
տվյալ պահանջարկի ծավալի հստակ սահմանմամբ, գնման Կազմակերպողն անց է կացնում
ընթացակարգի երկրորդ փուլը:

28.5.

Գնման Կազմակերպիչը երկրորդ փուլի անցկացման մասին ծանուցում է տեղադրում սույն Կանոնակարգի 9-րդ բաժնի՝ «Գնումների տեղեկատվական ապահովում» պահանջներին համապատասխան և առաջացած պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը հասցեագրում է
գնման բոլոր այն Մասնակիցներին, որոնց հետ ընթացակարգի առաջին փուլի արդյունքներով
կնքվել են շրջանակային Համաձայնագրեր: Ընդ որում, երկրորդ փուլի անցկացման մասին
ծանուցման մեջ պարտադիր կարգով նշվում են տեղեկություններ անձանց շրջանի
սահմանափակ մասնակցության մասին:

28.6.

Գնման Կազմակերպիչը ընթացակարգի երկրորդ փուլի արդյունքներով իրականացնում է
առաջարկությունների փորձագիտական գնահատում, որի հիման վրա և որոշվում է հաղթողը:

29. ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
29.1.

Անբարեխիղճ Մատակարարների անվանացանկում ներառված տեղեկությունների ցուցակը, անբարեխիղճ մատակարարների անվանացանկի վարման համար լիազոր Գործադիր իշխանության
մարմիններին Ընկերության կողմից անբարեխիղճ Մասնակիցների, Մատակարարների (Կատարողների, Կապալառուների) մասին տեղեկությունների ուղարկման կարգը, անբարեխիղճ Մատակարարների անվանացանկի վարման կարգը, ինչպես նաև անբարեխիղճ Մատակարարների ցանկի վարման ապահովման տեխնոլոգիական, ծրագրային, լեզվաբանական, իրավական և կազմակերպչական միջոցներին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ՀՀ Կառավարության
կողմից:
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29.2.

Ընկերությունն իրավունք ունի վարելու ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
մատակարարների և ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների անբարեխիղճ
մատակարարների իր անվանացանկերը: Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
անբարեխիղճ մատակարարների ցանկում ընդգրկելը կարող է հիմք հանդիսանալ գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերի մերժման համար՝ դրա անցկացման ցանկացած փուլում:

45

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

ԳԼՈՒԽ III.
ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
30.

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

30.1.

Նախընտրական և գնահատման չափանիշները սահմանվում են գնումային փաստաթղթերում՝ գնման Մասնակիցների, կամ նրանց հայտերի հետագա մասնակցության
թույտվության (կամ մերժման) նպատակով:

30.2.

Գնումների Հաղթողը որոշվում է Գնումային հանձնաժողովի կողմից՝ համաձայն գնահատման չափանիշների և կարգի, և գնումային փաստաթղթերով սահմանված գնումներին
մասնակցության հայտերի համադրմամբ:

30.3.

Գնումային փաստաթղթերում չարտացոլված չափանիշների և պահանջների, ինչպես նաև
գնահատման կարգի և գնումների մասնակցության հայտերի համադրման կիրառումը
գնման Մասնակիցների և մասնակցության հայտերի նկատմամբ չի թույլատրվում:
31. ԳՆՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Գնման ընթացակարգն անցկացնելիս գնման Մասնակիցների նկատմամբ կարող են սահմանվել
հետևյալ պահանջները.
ա)

Գնման առարկա հանդիսացող ապրանքների մատակարում, աշխատանքների կատարում,
ծառայությունների մատուցում իրականացնող անձանց նկատմամբ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված պահանջներին գնման Մասնակցի համապատասխանությունը,

բ)

Պայմանագիր կնքելու համար գնման Մասնակիցների ունեցած իրավասությունը,

գ)

Գնման մասնակից - իրավաբանական անձի լիկվիդացման, վերակազմավորման չիրականացումը և ՀՀ դատական դեպարտամենտից տեղեկանք դատարանի Գնման մասնակիցիրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ սնանկ ճանաչելու մասին որոշման
բացակայությունը և մրցութային վարույթի բացումը,

դ)

ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված
ընթացակարգում մասնակցության հայտի ներկայացման օրը
գործունեության չդադարեցումը,

ե)

Հարկերի և պարտադիր այլ վճարների մասով ժամկետանց պարտավորությունների
բացակայությունը

զ)

գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների հայտի ներկայացմանը նախորդող 3 տարիների
ընթացքում
տնտեսական գործունեությանը կամ պետական ծառայությանն ուղղված

կարգով գնումների
գնման Մասնակցի
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հանցանքի համար դատապարտված չլինելը, բացառությամբ այն
դատվածությունը հանված կամ մարված է օրենքով սահմանված կարգով,

դեպքերի,

երբ

է)

չպետք է ներառված լինեն գնումների ընթացակարգում մասնակցության իրավունք չունեցող
անձանց ցանկում,

ը)

գնման Մասնակից-ֆիզիկական անձի կամ իրավաբանական անձի ղեկավարի, կոլեգիալ
գործադիր մարմնի անդամների, գնման Մասնակից-իրավաբանական անձի գլխավոր
հաշվապահի մոտ տնտեսագիտության ոլորտում կամ նախապես կեղծված կամ ոչ
հավաստի տեղեկությունների տրամադրման համար դատվածության բացակայություն,
ինչպես նաև նշված անձանց նկատմամբ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու, որակազրկման միջոցով վարչական
պատժի չկիրառումը, մտավոր սեփականության օբյեկտի նկատմամբ գնման Մասնակցի
բացառիկ իրավունքների տնօրինումը, եթե Ընկերությունը պայմանագրի կատարման հետ
կապված ձեռք է բերում նման մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ
իրավունքներ,

թ)

գնման Մասնակցի ֆինանսատնտեսական գործունեության ցուցանիշները, որոնք պետք է
վկայեն նրա վճարունակության և ֆինանսական կայունության մասին,

ժ)

Համապատասխանութունը՝ Պատվիրատուի սահմանած և գնումային փաստաթղթերում
նշված անհրաժեշտ որակավորման մինիմումին, ներառյալ որակավորված անձնակազմի,
արտադրական հզորությունների, տեխնոլոգիաների և այլնի առկայությունը:

ի)

պարտադիր Համացանցային կայքերում գնումային ընթացակարգի մասին տեղեկատվություն տեղադրելուց հետո վերջին երկու տարվա ընթացքում ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների առնվազն երկու նույնատիպ առաքման փորձ՝ առաջարկի սկզբնական
(առավելագույն) գնի առնվազն 50% արժեքով: Ընդ որում, գնումային փաստաթղթերում
նշված պետք է լինի, թե որ ապրանքները, աշխատանքները, ծառայությունները համանման
կհամարվեն գնվող ապրանքներին: Նշված պահանջը սահմանելիս Պատվիրտուն
իրավասու է ավելացնել համանման այն պայմանագրերի արժեքը, որոնցով կարող է
հաստատվել առաքման իրականացման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների
մատուցման փորձը պոտենցիալ մասնակցի կողմից,

լ)

գնումային ընթացակարգի մասին տեղեկատվության տեղադրումից առնվազն մեկ տարի
առաջ պարտադիր Համացանացյին կայքերում որպես իրավաբանական անձի կամ անհատ
ձեռներեցի գրանցումը,

խ)

գնման Մասնակիցը չպետք է ունենա ժամկետներում չկատարած պարտավորություններ
երրորդ անձանց և, մասնավորապես, Ընկերության նկատմամբ,

ծ)

բացասական արբիտրաժային փորձի բացակայությունը,

կ)

Մասնակցի մասին տվյալների բացակայություն ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների անբարեխիղճ մատակարարների Ընկերության անվանացանկում;

հ)

ինչպես նաև գնումային փաստաթղթերով և սույն Կանոնակարգով Մասնակիցների
նկատմամբ սահմանված գնման այլ պահանջներ:

32. ԳՆՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
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32.1.

Գնումային փաստաթղթերը պետք է պարունակեն գնումների մասնակցության հայտերի
գնահատման և համեմատման կարգը և չափանիշները:

32.2.

Գնումների մասնակցության հայտերի գնահատման համար գնման Կազմակերպիչը
գնումային փաստաթղթերում կարող է սահմանել հետևյալ չափանիշները.
ա)

պայմանագրի գինը (լոտի գինը),

բ)

ապրանքների վերանորոգման
օգտագործման ծախսերը,

գ)

գնման առարկայի որակական, ֆունկցիոնալ և (բնապահպանական) էկոլոգիական
բնութագրերը,

դ)

գնման Մասնակիցների որակավորումը, ընդ որում, ֆինանսական ռեսուրսների,
սարքավորումների և այլ նյութական ռեսուրսների, ինչպես նաև աշխատանքային
փորձի, պայմանագրի կատարման համար որոշակի մակարդակի որակավորում
ունեցող
անհրաժեշտ
քանակությամբ
մասնագետների
(աշխատողների)
առկայությունը գնման Մասնակցի մոտ,

ե)

այլ չափանիշներ:

և

շահագործման,

աշխատանքների

արդյունքի

32.3.

Գնումային փաստաթղթերով սահմանված գնումների մասնակցության հայտերի
գնահատման և համեմատման կարգով և չափանիշներով կարող է նախատեսվել
գնահատման որակական և որակավորման չափանիշների, ինչպես նաև գնման
Մասնակիցների կողմից առաջարկվող այլ չափանիշների օգտագործումը:

32.4.

Որակական և որակավորման չափանիշներին համաձայն գնումների ընթացակարգում
մասնակցության հայտերի գնահատման և համեմատման ժամանակ պետք է գնահատվեն
գնման Մասնակցի գործարար հեղինակությունը, արտադրական հզորությունների, տեխնոլոգիական սարքավորումների, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը, պայմանագրի կատարման մեջ ներգրավված գնման Մասնակցի աշխատողների
փորձը և որակավորումը և պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ այլ
ցուցանիշներ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բնութագրեր (սպառողական բնույթի) կամ
ապրանքի որակական բնութագրի (ապրանքի գնման դեպքում) և առաջարկվող
աշխատանքների և ծառայությունների որակը:

ԳԼՈՒԽ IV.
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
33.ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ
33.1.

Նախնական ընտրությունը գնումների շարքի համար - սույն Կանոնակարգով նախատեսված
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բաց ընթացակարգ է՝ գնումների տեսակների համադրության կիրառմամբ, որի արդյունքն է
հանդիսանում գնման շարքի համար նախնական ընտրությունը հաջողությամբ անցած և
գնման շարքի համար նախնական ընտրություն անցկացնելու մասին փաստաթղթերով
սահմանված ապրանքների գնման հետագա ընթացակարգերում մասնակցության
թույլտվություն ունեցող գնման Մասնակիցների ցանկի ձևավորումը: Նախնական ընտրության անցկացման կարգն ու պայմանները, այդ թվում՝ ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների այն տեսակների, որոնց համար կարող է կիրառվել գնման տվյալ տեսակը,
սահմանվում են Ընկերության ԼԱ:
33.2.

Գնման շարքի համար նախնական ընտրությունը կարող է կիրառվել գնման ցանկացած
տեսակի համադրությամբ, բացառությամբ «միակ աղբյուրից»:

33.3.

Գնման շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքները կարող են օգտագործվել մի
քանի տարբեր գնումներ անցկացնելիս:

33.4.

Սույն Կանոնակարգով նախատեսված որևէ տեսակով (բացառությամբ «միակ աղբյուրից
կատարված գնումներ») գնումներ անցկացնելիս` Գնումների շարքի համար նախնական
ընտրության արդյունքների օգտագործումը իրականացվում է գնման մասնակիցների
հայտերի գնահատման ընտրության չափանիշներից մեկի սահմանումով:

33.5.

Ինքնին գնումներ անցկացնելիս բաց նախնական ընտրության արդյունքների օգտագործումը
Մասնակիցների գնումներում մասնակցության թույտվության այլ սահմանափակումների
բացակայության պարագայում, չի նշանակում փակ գնումային ընթացակարգի կիրառում:

33.6.

Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության համադրությունը գնման այլ միջոցի հետ,
որն անցկացնելիս օգտագործվում են գնումների շարքի համար նախնական ընտրության
արդյունքները, ձևավորում է գնումային միասնական ընթացակարգ:

33.7.

Գնումների շարքի համար նախնական ընտրություն անցկացնելու մասին փաստաթղթերով
սահմանված չափանիշներին համապատասխանող արտադրանքի գնման դեպքում,
գնումների շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքների օգտագործումն իրականացվում է միայն Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ: Գնումների Կազմակերպիչը գնումներն անցկացնելիս ազատ է գնումների շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքների օգտագործման/չօգտագործման մասին որոշում կայացնելու մեջ:

33.8.

Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքների գործողության ժամկետը չի
կարող կազմել որոշումն ընդունելու և համապատասխան համաձայնագրերի ստորագրման օրվանից երեք տարուց ավել: Նախնական ընտրության արդյունքների գործողության հստակ
ժամկետը սահմանվում է գնումային փաստաթղթերում Ընկերության ԼԱ սահմանված կարգով:
Մատակարարված ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների որակի վատթարացման, մատակարարված ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների արժեքի բարձրացման դեպքում Պատվիրատուն իրավասու է չեղյալ համարել գնման շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքները և/կամ համաձայն Ընկերության ԼԱ փոփոխել նախկինում
ընտրած մատակարարների (կատարողների) կազմը:

33.9.

Գնումների շարքի համար նախնական ընտրություն անցկացնելու հիմք է հանդիսանում
Ընկերության հաստատված ԳՏՊ կամ Ընկերության ԳԿՄ-ի որոշումը:
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ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

33.10. Եթե գնումների շարքի համար նախնական ընտրությունը հաջողությամբ անցած ճանաչված գնումների Մասնակիցը դադարում է համապատասխանել գնումների շարքի համար
նախնական ընտրության անցկացման փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
ապա այդպիսի Մասնակցի մասով կարող է ընդունվել որակավորված մասնակիցների
ցուցակից հանելու որոշում՝ համաձայն գնման փաստաթղթերի պահանջների:
Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման առանձնահատկությունները:
33.11. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրությունը անց է կացվում սույն Կանոնակարգով
սահմանված կարգին համապատասխան, եթե այլ բան սահմանված չէ Կանոնակարգի սույն
բաժնով կամ չի բխում գնումների շարքի համար նախնական ընտրության ընթացակարգի
էությունից:
33.12. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման համար անհրաժեշտ է՝
ա)

սույն Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան մշակել և տեղադրել
գնումների շարքի համար անցկացման մասին ծանուցումը, գնումների շարքի համար
նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերը,

բ)

փաստաթղթերով սահմանված ժամկետներում ներկայացնել անհրաժեշտ պարզաբանումներ՝ գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին
փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման մասին գնման մասնակիցներից
հարցումներ ստանալու դեպքում,

գ)

անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ գնումների շարքի համար
նախնական ընտրության անցկացման մասին ծանուցման, ինչպես նաև գնումների շարքի
համար նախնական ընտրություն անցկացնելու մասին փաստաթղթերի մեջ,

դ)

ընդունել գնումների շարքի համար նախնական ընտրության մասնակցելու մասին այն
հայտերը, որոնք ներկայացվել են ըստ գնումների սերիայի համար անցկացվող նախնական
ընտրության մասին փաստաթղթերում սահմանված կարգի և ժամկետների,

ե)

իրականացնել գնումների շարքի համար նախնական ընտրության մասնակցության
հայտերի ծրարների բացումը,

զ)

գնահատել գնումների շարքի համար նախնական ընտրությանը մասնակցելու
հայտերը՝ ըստ գնումների սերիայի համար նախնական ընտրության անցկացման
կարգով սահմանված չափանիշների,

է)

որոշում ընդունել գնումների շարքի համար նախնական ընտրության կարգի մասին
փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող Մասնակիցներին
գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությունը հաջողությամբ
անցած Մասնակիցներ ճանաչելու մասին,

ը)

որոշում ընդունել գնումների շարքի համար նախնական ընտրության կարգի մասին
փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող գնման
Մասնակիցների հայտերի մերժման մասին,

թ)

սույն Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան տեղադրել
հանձնաժողովի նիստերի արդյունքներով կազմված արձանագրությունները,

Գնման
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ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

ժ)

պատրաստել գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին
հաշվետվությունը, Պատվիրատուին ուղարկել գնումների շարքի համար նախնական
ընտրությունը հաջողությամբ անցած մասնակիցների ցուցակը:

Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին ծանուցումը:
33.13. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին ծանուցումը պետք է
տեղադրվի գնումների շարքի համար նախնական ընտրությանը մասնակցելու հայտերի
ներկայացման ժամկետի ավարտից առնվազն՝
1) 5 աշխատանքային օրից ոչ պակաս, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70 միլիոն
դրամը (ներառյալ).
2) 10 աշխատանքային օրից ոչ պակաս` եթե գնման գինը գերազանցում է 70 միլիոն
դրամը:

33.14. Գնման կազմակերպիչը՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ, իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ հրաժարվել գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությունից, մինչև
նախնական ընտրության արդյունքների ամփոփումը (գնման հանձնաժողովի կողմից համապատասխան որոշում ընդունելը): Գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությունից հրաժարվելու մասին ծանուցումը Կազմակերպչի կողմից տեղադրվում է Գնումների
շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությունից հրաժարվելու մասին որոշում
ընդունելուց 3 (երեք) օրվա ընթացքում:
33.15. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին ծանուցումը
տեղադրվում է համացանցի պարտադիր կայքերում սույն Կանոնակարգի 9-րդ բաժնի՝
«Գնումների տեղեկատվական ապահովումը» պահանջներին համապատասխան:
33.16. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին ծանուցումը պետք է
պարունակի.
ա)

գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին նշումը,

բ)

Պատվիրատուի և գնման Կազմակերպչի անվանումը, գտնվելու վայրը, փոստային
հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամարը,

գ)

Տեղեկատվություն արտադրանքի այն տեսակների մասին, որոնց գնումը հետագայում
կարող է իրականացվել գնումների շարքի համար նախնական ընտրությունը հաջողությամբ անցած գնման Մասնակիցների շրջանակում: Արտադրանքի այդպիսի
տեսակները կարող են սահմանվել դրանք թվարկելու ճանապարհով կամ այն
չափանիշները նշելով, որոնց հիման վրա և որոշվում են արտադրանքի տվյալ
տեսակները,

դ)

Գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրության մասին փաստաթղթերի տրամադրման ժամկետը, վայրը և կարգը, գնումների շարքի համար անցկացվող
նախնական ընտրության մասին փաստաթղթերի տրամադրման համար կազմակերպողի կողմից գանձվող գումարի վճարման ժամկետներն ու կարգը, եթե այդ51
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ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

պիսի վճար սահմանված է, բացառությամբ գնումների շարքի համար անցկացվող
նախնական ընտրության մասին փաստաթղթերի էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով
տրամադրման դեպքերից,
ե)

գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությանը մասնակցելու հայտերի ուսումնասիրության նախնական ընտրության արդյունքների ամփոփման վայրն ու
ամսաթիվը,

զ)

գնումների շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքների գործողության
ժամկետը:
Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության մասին փաստաթղթերը:

33.17. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին ծանուցում տեղադրելու հետ մեկտեղ գնումների Կազմակերպիչը տեղադրում է նաև գնումների շարքի համար
նախնական ընտրության մասին փաստաթղթերի փաթեթը, որը հավելված է հանդիսանում
այդ ծանուցմանը, լրացնում, հստակեցնում և պարզաբանում է այն: Գնումների շարքի համար
նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի փաթեթը պետք է պարունակի
նախնական ընտրության բոլոր պահանջներն ու պայմանները, ինչպես նաև այդ ընտրության
բոլոր ընթացակարգերի նկարագրությունը:
33.18. Մասնակիցներին ներկայացվող պահանջների մասով Գնումների շարքի համար նախնական
ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի մշակման ժամանակ գնումների Կազմակերպիչը ղեկավարվում է Պատվիրատուի ցուցումներով:
33.19. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի
փաթեթը մշակվում է գնումների Կազմակերպչի կողմից, համաձայնեցվում է Գնման հանձնաժողովի կողմից և հաստատվում Գնման հանձնաժողովի նախագահի կողմից:
33.20. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի
փաթեթը և հայտարարությունը պետք է տեղադրվի համացանցի պարտադիր կայքերում ոչ
ուշ, քան նախնական ընտրությանը մասնակցելու հայտերի տրամադրման ժամկետի
ավարտից 10 օր առաջ և սույն Կանոնակարգի 9-րդ բաժնի՝ «Գնումների տեղեկատվական
ապահովումը» պահանջներին համապատասխան: Գնումների շարքի համար նախնական
ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի փաթեթը պետք է համապատասխանի
սույն Կանոնակարգի 15-րդ «Մրցակցային գնման անցկացման համար գնման
փաստաթղթերի նախապատրաստում, համաձայնեցում և հաստատում» բաժնում նշված
պահանջներին, եթե սույն բաժնի պահանջներով այլ բան սահմանված չէ: Գնումների շարքի
համար նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի փաթեթը չի ներառում
պայմանագրի նախագիծը, սակայն կարող է ներառել համաձայնագիր (Մտադրությունների
մասին համաձայնություն):
33.21. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի փաթեթի
մեջ պարունակվող տեղեկությունները պետք է համապատասխանեն գնումների շարքի համար
նախնական ընտրության անցկացման մասին ծանուցման մեջ նշած տեղեկություններին:
33.22. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության բոլոր մասնակիցներին ներկայացվող
պահանջները հանդիսանում են ընտրական չափանիշներ: Գնահատման չափանիշները
գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի
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փաթեթով չեն սահմանվում:
33.23. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության անցկացման մասին փաստաթղթերի
փաթեթը պետք է ներառի.
ա)

տեղեկատվություն Արտադրանքի այն տեսակների մասին, որոնց գնումը հետագայում
կարող է կատարել գնումների շարքի համար անցկացված նախնական ընտրությունը
հաջողությամբ անցած Մասնակիցների միջև: Արտադրանքի նման տեսակները կարող են
որոշվել դրանց թվարկման միջոցով, կամ նշելով այն չափանիշները, որոնց հիման վրա և
արտադրանքի տվյալ տեսակները կարող են որոշվել:

բ)

գնման Մասնակիցների նկատմամբ պահանջները (նախընտրական չափանիշներ) և
սահմանված
պահանջներին
համապատասխանությունը
հաստատող
գնման
Մասնակիցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,

գ)

գնումների շարքի համար նախնական ընտրության մասնակցության հայտերի բովանդակությանը, ձևին և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջները,

դ)

գնումների շարքի համար նախնական ընտրության մասնակցության հայտերի ներկայացման կարգը, վայրը, ժամկետների սկզբի և ավարտի ամսաթվերը,

ե)

գնման Մասնակիցներին գնումների շարքի համար նախնական ընտրության մասին
փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանումները տրամադրելու կարգը, այդ
տրամադրման ժամկետի սկզբի և ավարտի ամսաթվերը,

զ)

գնման Մասնակիցների հայտերի ուսունասիրության և գնումների շարքի համար
նախնական ընտրության արդյունքների ամփոփման վայրն ու ամսաթիվը,

է)

գնումների շարքի համար
գնահատման կարգը,

ը)

գնումների շարքի համար նախնական արդյունքների գործողության ժամկետը,

թ)

գնումների շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքների գործողության
ժամկետի ընթացքում գնման Մասնակցի կողմից պարտադիր կատարմանը ենթակա
պարտավորությունները,

ժ)

այլ պահանջներ:

նախնական

ընտրության

մասնակցության

հայտերի

33.24. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության մասնակցության մասին փաստաթղթերը
չպետք է պարունակեն.
ա)

պայմանագրի նախագիծը (բացառությամբ փաստաթղթերով նախատեսված համաձայնագրի, մտադրությունների մասին համաձայնության),

բ)

գնման Մասնակիցների նկատմամբ գնահատման չափանիշները,

գ)

գնումների շարքի համար նախնական
չհամապատասխանող այլ դրույթներ:

ընտրության

ընթացակարգի

էությանը

33.25. Գնումների շարքի համար նախնական ընտրության արդյունքներով, նախնական
ընտրությունը հաջողությամբ անցած գնման Մասնակիցների հետ պայմանագիր չի կնքվում
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(ստորագրվում),
բացառությամբ
համաձայնագրի
համաձայնության) ստորագրման դեպքերի:

(մտադրությունների

մասին

33.26. Նախնական ընտրությունը չկայացած է ճանաչվում հետևյալ դեպքերում.
ա)

եթե գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրության ընթացքում չի
ստացվել ոչ մի հայտ,

բ)

եթե գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրության ընթացքում ստացվել է միայն մեկ հայտ: Այդպիսի հայտի փորձաքննությունն ու գնահատումը չի
կատարվում,

գ)

եթե գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրության մասնակցության
հայտերի գնահատման արդյունքում հանձնաժովը հանգում է այն եզրակացության, որ
գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությունը հաջողությամբ
անցնելու մասին որոշումը կարող է կայացվել գնման միայն մեկ Մասնակցի
նկատմամբ,

33.27. Նախնական ընտրությունը հաջողությամբ անցած ամեն մասնակիցը, գնումների սերիայի
համար անցկացրած նախնական ընտրության արդյունքների գործողության ողջ ժամկետի
ընթացքում պարտավոր է.
ա)

գնման Կազմակերպչին ուղարկել գնման Մասնակցի լիազորված անձի կողմից
ստորագրված գրավոր ծանուցումներ, այդ մասնակցին վերաբերվող հետևյալ
փաստերի վրա հասնելու մասին,

բ)

գնման Մասնակցի մասին գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական
ընտրությանը մասնակցելու հայտի մեջ նշված ցանկացած տեղեկատվության փոփոխություն (գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրության մասին
փաստաթղթերում նշված պահանջներին համապատասխան ձևակերպված փաստաթղթերի պատճեները կցելով),

գ)

գնման Մասնակցի լիազոր մարմնի կողմից գնման Մասնակցի վերակազմավորման
կամ լուծարման մասին որոշում ընդունելը,

դ)

մասնակցի նկատմամբ սնանկութան ցանկացած ընթացակարգի կիրառումը,

ե)

արբիտրաժային դատարանի կողմից գնման մասնակցին սնանկ ճանաչելու մասին
դիմումը վարույթ ընդունելը,

զ)

իշխանության լիազոր մարմնի որոշման հիման վրա գնման Մասնակցի գործունեության
կասեցումը,

է)

ցանկացած այլ փաստ, որի արդյունքում գնման Մասնակիցը դադարեցնում է
համապատասխանել գնման շարքի համար նախնական ընտրության մասին
փաստաթղթերի պահանջներին:

ը)

Պատվիրատուի կամ գնման Կազմակերպչի պահանջով, որը սակայն չի կարող ներկայացվել Մասնակցին երկու օրացույցային ամսվա ընթացքում ավելի քան մեկ անգամ,
ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են գնումների շարքի համար
անցկացվող նախնական ընտրության փաստաթղթերին գնման Մասնակցի
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համապատասխանությունը, գնման Մասնակցի կողմից համապատասխան պահանջը
ստանալու օրվանից 15 /տասնհինգ/ օրացույցային օրվա ընթացքում:
33.28. Գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությունը հաջողությամբ անցած մասնակիցների ցանկից Մասնակցին հեռացնելու մասին որոշումը կարող է ընդունվել Ընկերության
ԳԿՄ-ի կողմից հետևյալ դեպքերում.
ա)

գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրությանը մասնակցելու գնման
Մասնակցի ներկայացրած հայտում և/կամ դրան կցված փաստաթղթերում ոչ ստույգ
տեղեկատվության բացահայտումը;

բ)

Գնման մասնակիցը դադրել է համապատասխանել գնումների շարքի համար անցկացվող
նախնական ընտրության մասին փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:

գ)

Գնման Մասնակիցը գնումների շարքի համար անցկացվող նախնական ընտրության
արդյունքների գործողության ընթացքում, ստանալով Պատվիրատուի կամ գնման
կազմակերպչի հարցումը, ժամանակին չի ներկայացրել այդ հարցումով պահանջված
փաստաթղթերը:

34.

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

34.1.

Գնումների պարզեցված ընթացակարգը – երբ Ընկերության կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է
մատակարարների (կատարողների, կապալառուների) հասցեներով (գնումներին մասնակցության առնվազն 3 /երեք/ թեկնածուների). Ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվում
ամենացածր գին և/կամ պայմանագրի կատարման լավագույն պայմաններ առաջարկած
գնումների Մասնակիցը:

34.2.

Գնումների պարզեցված ընթացակարգը կարող է կիրառվել հետևյալ արժողության ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնման ժամանակ.
ա)

10 000 000 (տաս միլիոն) ՀՀ դրամից (առանց ԱԱՀ) ավել մինչև 50 000 000 (հիսուն
միլիոն) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) արժողությամբ, այն դեպքում, երբ Կազմակերպության
տարեկան հասույթը հաշվետու ֆինանսական տարում 4 500 000 000 դրամից պակաս է
(առանց ԱԱՀ),

բ)

50 000 000 (հիսուն միլիոն)ՀՀ դրամից մինչև 100 000 000 (հարյուր միլիոն) (առանց
ԱԱՀ) ՀՀ դրամ արժողությամբ, այն դեպքում, երբ Կազմակերպության տարեկան
հասույթը հաշվետու ֆինանսական տարում 4 500 000 000 դրամից ավելի է (առանց
ԱԱՀ):

Գնման պարզեցված ընթացակարգի անցկացման առանձնահատկությունները:
34.3.

Գնումների պարզեցված ընթացակարգի անցկացման ժամանակ պայմանագրի Նախաձեռնողը պետք է ապահովի գնվող արտադրանքի շուկայի ուսումնասիրությունը (մրցակցային աղյուսակի կազմումը), ինչպես նաև ապահովել Ընկերության համար առավելագույնս արդյունավետ կոնտրագենտի ընտրությունը.
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34.4.

Ընկերության պահանջների մասին տեղեկատվությունը պետք է ուղարկվի գնման
մասնակցության առնվազն 3 /երեք/ թեքնածուներին:

34.5.

Պայմանագրի Նախաձեռնողը իրականացնում է պայմանագրի համաձայնեցման ընթացակարգը, պայմանագրի նախագծին կցելով մրցակցային աղյուսակը, որպես կոնտրագենտի ընտրության հիմնավորում:

34.6.

Մրցակցային աղյուսակը պետք է պարունակի հետևյալ տվյալները.
ա)

գնման առարկան, նշելով մատակարարվող ապրանքի
աշխատանքի կամ մատուցվող ծառայությունների ծավալը,

բ)

գնման սկզբնական /առավելագույն / գինը,

գ)

ապրանքի մատակարարման,
մատուցման վայրը,

դ)

այն կազմակերպությունների անվանումները, որոնց ուղարկվել է կարիքների մասին
տեղեկատվությունը՝ նման կազմակերպությունների կոնտակտային տվյալների
նշումով,

ե)

ստացված առաջարկությունների մասին տվյալները:

աշխատանքների

քանակը,

կատարման,

կատարվող

ծառայությունների

35.ՄԻԱՓՈՒԼ ՄՐՑՈՒՅԹ
35.1.

Միափուլ մրցույթ - մրցակցային սակարկություն, որտեղ հաղթող է ճանաչվում գնումների այն
Մասնակիցը, ով պայմանագրի կատարման և գնումների մասնակցության լավագույն հայտ է
ներկայացրել, որի հիմքով ըստ չափորոշիչների համակարգի վերջինիս շնորհվել է առաջին
տեղը:

35.2.

Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների միափուլ մրցույթի ընթակարգի կիրառմամբ
գնումները անց են կացվում այն դեպքում, երբ Պատվիրատուն կարևորում է պայմանագրի
կատարման մի քանի պայմաններ:

35.3.

Միափուլ մրցույթը կարող է լինել բաց, կամ փակ:

35.4.

Բաց մրցույթ - մրցակցային սակարկություններ, որոնց ընթացքում Ընկերության ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների կարիքների մասին տեղեկատվությունը հայտարարվում է
անսահմանափակ անձանց շրջանակում՝ պարտադիր ինտերնետ կայքերում տեղադրելով բաց
միափուլ մրցույթի անցկացման մասին հայտարարություն:

35.5.

Փակ մրցույթ - գնումների Մասնակիցների սահմանափակ շրջանում անցկացվող մրցակցային սակարկություններ ԳԿՄ-ի որոշմամբ նախապես սահմանված շրջանակի Գնումների
մասնակիցների միջև:

35.6.

Միափուլ մրցույթ անցկացնելիս, որի առարկան է եղել պայմանագրի կնքման իրավունքը,
մրցույթի Հաղթողի հետ պայմանագիր է կնքվում համաձայն Հայաստանի
Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 464-րդ հոդվածի:
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36.

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԱԿՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մրցույթի անցկացման մասին ծանուցում

36.1.

Գնման կազմակերպչի կողմից մրցույթի անցկացման մասին ծանուցումը տեղադրվում է ոչ
ուշ, քան մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտից
1.

5 աշխատանքային օրից ոչ պակաս, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70
միլիոն դրամը (ներառյալ).

2. 10 աշխատանքային օրից ոչ պակաս` եթե գնման գինը գերազանցում է 70
միլիոն դրամը:
Այն դեպքում, երբ մրցույթի անցկացման մասին ծանուցմամբ սահմանվում է ամսաթիվ,
որից սկսված մրցույթի մասնակիցները կարող են ստանալ մրցութային փաստաթղթերը,
սույն կետով նախատեսված ժամկետը պետք է հաշվարկել նշված ամսաթվից:
Մինչևa.մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը Գնման Կազմակերպիչն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
Բաց մրցույթն անցկացնելուց հրաժարվելու մասին ծանուցումը գնման Կազմակերպչի
կողմից տեղադրվում է բաց մրցույթն անցկացնելուց հրաժարվելու մասին որոշում
կայացնելու պահից 3 ( երեք) օրվա ընթացքում, բաց մրցույթի անցկացման մասին
ծանուցում տեղադրելու համար նախատեսված նույն կարգով: Այն դեպքում, երբ
սահմանված է մրցույթին մասնակցելու հայտի ապահովման պահանջ, գնման Կազմակերպիչը գնման Մասնակիցներին վերադարձնում է որպես մրցույթին մասնակցելու
հայտի ապահովում վճարված դրամական միջոցները բաց մրցույթի իրականացումից
հրաժարվելու մասին որոշում ընդունելու օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
Մրցութային փաստաթղթեր
Բաց b.
մրցույթի անցկացման մասին ծանուցման հետ մեկտեղ գնման Կազմակերպիչը
տեղադրում է մրցութային փաստաթղթերը (այդ թվում պայմանագրի նախագիծը կամ
պայմանագրի նախագծի էական պայմանները):
Մրցութային
փաստաթղթերը հանդիսանում են մրցույթի անցկացման մասին ծանուցման
c.
հավելվածը, հստակեցնում և պարզաբանում են այն: Մրցութային փաստաթղթերը պետք է
պարունակեն մրցույթի բոլոր պահանջներն ու պայմանները, ինչպես նաև դրա բոլոր
ընթացակարգերի մանրամասն նկարագիրը:
Մրցութային
փաստաթղթերը մշակվում են գնման Կազմակերպչի կողմից, համաձայնեցd.
վում են գնման Հանձնաժողովի հետ և հաստատվում գնման հանձնաժողովի Նախագահի
կողմից:
Մրցութային
փաստաթղթերը պետք է տեղադրված լինեն մրցույթին մասնակցելու հայտերի
e.
ներկայացման ժամկետի ավարտից առնվազն 10 /տաս/ օր առաջ, համացանցի
պարտադիր կայքերում՝ սույն Կանոնակարգի 9-րդ «Գնումների տեղեկատվական
57
«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

ապահովում» բաժնի պահանջներին համապատասխան:
Մրցութային
փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն սույն Կանոնակարգի 15-րդ
f.
«Մրցակցային գնման անցկացման համար գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում,
համաձայնեցում և հաստատում» բաժնում նշված պահանջներին:
Մրցութային
փաստաթղթերին պետք է կցվի պայմանագրի նախագիծը կամ պայմանագրի
g.
նախագծում ներառելու համար անհրաժեշտ պայմանները (մի քանի լոտով մրցույթ անցկացնելու դեպքում՝ ամեն լոտի համար պայմանագրի նախագիծը կամ ամեն լոտի համար
պայմանագրի նախագծում ներառելու համար անհրաժեշտ պայմանները), որոնք
հանդիսանում են մրցութային փաստաթղթերի անբաժանելի մասը:
Մրցութային
փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները պետք է համապատասh.
խանեն բաց մրցույթի անցկացման մասին ծանուցման մեջ նշված տեղեկություններին:
Մրցութային փաստաթղթերի տրամադրումը
Բաց i.մրցույթի անցկացման մասին ծանուցման մեջ նշված օրվանից, գնման Կազմակերպիչը տրամադրում է (կիրառելի է, եթե փաստաթղթերի տեղադրումը չի կատարվում
հանրամատչելի եղանակով) մրցութային փաստաթղթերի համալիր փաթեթը, գնման այն
ցանկացած Մասնակցի կողմից, որը ծանուցման հրապարակման կապակցությամբ դիմել է
և սահմանված կարգով վճարել դրա համար (եթե վճար է սահմանված) մրցութային
փաստաթղթերի փաթեթը ստանալու գրավոր հարցման բնօրինակի ստացման պահից 2
/երկու/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, փաստաթղթերի փաթեթը
տրամադրվում է գնման Կազմակերպչի հասցեով: Մրցութային փաստաթղթերի փաթեթի
տրամադրման սկիզբը պետք է լինի ոչ ուշ, քան մրցույթին մասնակցելու հայտերի
ներկայացման ժամկետի ավարտից 5-10 աշխատանքային օր առաջ, եթե մրցութային
փաստաթղթերով այլ բան նախատեսված չէ:
Մրցութային
փաստաթղթերի համար գանձվող վճարի չափը չպետք է գերազանցի դրա
j.
տպագրման համար կատարված ծախսերը:
Մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանումը: Մրցութային փաստաթղթերի մեջ
փոփոխություններ կատարելը
Գնման
k. ցանկացած Մասնակից իրավունք ունի գրավոր ձևով հարցում ուղղել գնման Կազմակերպչին մրցութային փաստաթղթերով սահմանված ժամկետներում մրցութային փաստաթղթերի
դրույթների պարզաբանման մասին:
Գնման
l. Կազմակերպիչը պարտավոր է մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանման մասին հարցում ստանալու պահից առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանել գնման Մասնակցի ցանկացած պաշտոնական գրավոր հարցմանը,
որը ստացվել է փաստաթղթերում սահմանված ժամկետից ոչ ուշ, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում՝
նաև
ստանալ
Պատվիրատուից
(պատվիրատուի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումից) մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանումները պատասխան
պատրաստելու համար:
Մրցութային
փաստաթղթերի պարզաբանումները պետք է կրեն տեղեկատվական բնույթ և
m.
չպետք է ծանրաբեռնեն գնման Կազմակերպչին (Պատվիրատուին) որևէ պար58
«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

տավորություններով: Պարզաբանումների պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ պարզաբանումները չպետք է լրացնեն կամ էապես փոփոխեն մրցութային
փաստաթղթերի պայմանները, կամ ազդեն գնման Մասնակցի մրցութային հայտի
բովանդակության վրա (հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է փոփոխություն մտցնել
մրցութային փաստաթղթերի մեջ):
Մինչևn. գնման մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետի լրանալը գնման Կազմակերպիչը կարող է ցանկացած պատճառով փոփոխություն կատարել մրցութային
փաստաթղթերում: Ընդ որում, գնման Մասնակիցները պարտավոր են ինքնուրույն հետևել
նման փոփոխություններին համացանցի պարտադիր կայքերում: Այն դեպքում, երբ մրցույթի
անցկացման մասին ծանուցման կամ մրցութային փաստաթղթերի մեջ փոփոխությունները
կատարվել են ոչ ուշ, քան մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետից 5- 10
աշխատանքային օր առաջ, ապա մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը
երկարաձգվում է այնպես, որ կատարված փոփոխությունների մասին ծանուցման օրվանից
մինչև մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտն ընկած
ժամանակահատվածը կազմի ոչ պակաս, քան 5-10 աշխատանքային օր:
Մրցութային
փաստաթղթերում կատարված փոփոխությունները տեղադրվում են համացանցի
o.
պարտադիր կայքերում՝ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման կայացման պահից 3
(երեք) օրվա ընթացքում:
Մինչևp. մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը գնման
Կազմակերպիչն իրավունք ունի ցանկացած պատճառով երկարաձգել այդ ժամկետը՝
մրցույթի անցկացման մասին ծանուցման մեջ և մրցութային փաստաթղթերի մեջ
փոփոխություններ կատարելու եղանակով:
Մրցույթին մասնակցելու հայտերի ստացումը (ընդունումը)
Մրցույթին
մասնակցելու համար գնման Մասնակիցը ներկայացնում է մրցույթին մասնակցելու
q.
հայտ մրցութային փաստաթղթերով սահմանված կարգով, ձևով և ժամկետներում:
Գնման
r. մասնակիցը պետք է համոզվի, որ իր հայտը հանձնված է գնման Կազմակերպչի
պատասխանատու աշխատակցին: Մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացրած գնման
Մասնակցի պահանջով տրվում է համապատասխան ստացական՝ նշելով հայտի
ընդունման վայրն ու ժամը:
Գնմանը
s. մասնակցելու հայտի (հայտերի) ստացման ժամանակ գնման Կազմակերպիչը
ստացված հայտերի գրանցամատյանում կատարում է ստացված հայտի մասին
համապատասխան գրանցում՝ նշելով հայտի ընդունման վայրն ու ժամը և հայտին
ամրագրելով հերթական համար:
Մրցույթին
մասնակցելու հայտերը պետք է ներկայացվեն կնքված ծրարներով, սակայն
t.
գնման Կազմակերպողն իրավունք չունի հայտի ընդունումը մերժել միայն այն հիմունքով,
որ ծրարը կապարակնքված չէ կամ կապարակնքված է ոչ պատշաճ կարգով: Ոչ պատշաճ
կարգով կապարակնքված հայտի ստանալու մասին մրցույթին մասնակցելու հայտերի
գրանցամատյանում և մրցույթին մասնակցելու հայտերի ծրարների բացման
արձանագրությունում կատարվում է համապատասխան գրառում:
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Ծանուցում՝
«ծրար”-ը նշանակում է ցանկացած փաթեթավորում, որը հուսալիորեն փակում է պարունակությունը (ծրար,
արկղ, պարկ, էլեկտրոնային ծրար /էլեկտրոնային առևտրային հրապարակներում գնումների համար/ և այլն):

Գնման
u. Կազմակերպիչը պետք է նախատեսի անվտանգության անհրաժեշտ միջոցները
մրցույթին մասնակցելու հայտերով մինչև մրցութային փաստաթղթերով սահմանված
ժամկետը ծրարների չթույլատրված բացումը կանխելու նպատակով:
Եթե գնման
Մասնակիցը մրցույթին մասնակցելու իր հայտը ուշացումով է ներկայացրել,
v.
ապա այն չի ուսումնասիրվում: Այն դեպքում, երբ սահմանված է եղել մրցույթին
մասնակցելու հայտի ապահովում, Կազմակերպիչը պարտավոր է գնման նշված Մասնակիցներին վերադարձնել որպես մրցույթին մասնակցելու հայտի ապահովում նախապես
մուծված դրամական միջոցները մրցույթին մասնակցելու հայտերի բացման արձանագրության ստորագրման պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, գնման
այդպիսի Մասնակցի համապատասխան հարցման հիման վրա:
Մրցույթի մասնակցության համար ստացված ծրարների բացումը
Մրցույթի
w. մասնակցության հայտերով ստացված ծրարների /այդ թվում նաև մեկ ծրարի/
բացման գործընթացը իրականացվում է հրապարակայնորեն, նախապես նշանակված
ժամին և նախապես որոշված վայրում, մրցույթի անցկացման ծանուցմանը և մրցութային
փաստաթղթերին համապատասխան:
Մրցույթի
մասնակցության հայտերով ստացված ծրարների բացումը կատարվում է
x.
մրցութային հանձնաժողովի առնվազն երկու անդամների ներկայությամբ, Ընկերության այլ
աշխատակիցների և երրորդ անձանց հնարավոր ներգրավմամբ: Ցանկացած դեպքում,
տվյալ ընթացակարգին ներկա լինելու իրավունք ունեն ժամանակին մրցույթին
մասնակցելու հայտ ներկայացրած գնման ամեն Մասնակցի ներկայացուցիչները:
Մրցույթի
մասնակցության հայտերով ծրարների բացման օրը մրցույթին մասնակցելու
y.
հայտերով ստացված ծրարների բացումից անմիջապես առաջ, սակայն մրցույթի
անցկացման մասին ծանուցման և մրցութային փաստաթղթերի մեջ նշված ժամանակից ոչ
շուտ, մրցութային Հանձնաժողովը պարտավոր է հայտնել նման ծրարների բացմանը
ներկա գտնվողներին մինչև մրցույթի մասնակցության հայտերով ծրարների բացումը
գնմանը մասնակցելու հայտ ներկայացնելու, ներկայացրած հայտերը փոփոխելու կամ ետ
կանչելու հնարավորության մասին:
Մրցույթի
մասնակցության հայտերով ստացված ծրարների հարապարակային բացման
z.
ընթացքում Մրցութային հանձնաժողովի Նախագահը, Մրցութային հանձնաժողովի
անդամներից ցանկացած մեկը կամ Մրցութային հանձնաժողովի քարտուղարը, ելնելով
մրցույթի մասնակցության հայտի կազմում եղած փաստաթղթերից, բարձրաձայնում է
հետևյալ տեղեկատվությունը.
ա)

ծրարի պարունակության մասին
փոփոխությունը, հետկանչը, այլը);

բ)

գնման Մասնակցի անվանումը, իրավաբանական և փաստացի հասցեն;

գ)

Մրցույթի

մասնակցության

հայտի

(մրցույթի

մեջ

մասնակցության

առաջարկված

հայտ,

արտադրանքի

դրա

հակիրճ
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նկարագիրը և մրցույթի մասնակցության հայտի գինը (կամ գնման Մասնակցի
առաջարկության ընդհանուր գնի այլ հիշեցում), եթե գինը նախատեսված է;
դ)

մրցույթի մասնակցության փոփոխված կամ հետ կանչված հայտերով ծրարների
համար՝ փոփոխությունների էությունը կամ հետկանչման փաստը;

ե)

ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որը Մրցութային հանձնաժողովը անհրաժեշտ
կհամարի բարձրաձայնել:

Մրցութային
հանձնաժողովի կողմից բացվում են մրցույթի մասնակցության հայտերով այն
aa.
ծրարները, որոնք ժամանակին հանձնվել են գնման Կազմակերպչին՝ մրցույթի անցկացման
մասին ծանուցմանը և մրցութային փաստաթղթերին համապատասխան: Մրցույթի
մասնակցության հայտերը բացվում են ըստ գնման Կազմակերպչի կողմից դրանց ստացման
հերթականության: Գնման Մասնակցի կողմից նույն լոտի նկատմամբ երկու կամ ավելի
հայտերի ներկայացման փաստի հաստատման դեպքում, եթե այդ Մասնակցի կողմից ավելի
վաղ ներկայացրած հայտերը հետ չեն կանչվել, տվյալ լոտի նկատմամբ նման Մասնակցի
մրցույթին մասնակցելու բոլոր հայտերը բեկանվում են առանց ուսումնասիրման:
Գնման
bb. Կազմակերպիչը կարող է իրականացնել մրցույթին մասնակցելու հայտերով
ծրարների բացման տեսաձայնագրությունը:
Մրցույթի
cc. մասնակցության հայտերով ծրարների բացման ընթացակարգի արդյունքներով
Մրցութային հանձնաժողովի կողմից կազմվում է մրցույթի մասնակցության հայտերով
ծրարների բացման արձանագրություն, և ստորագրվում է Մրցութային հանձնաժողովի
ներկա անդամների կողմից:
Մրցույթի մասնակցության հայտերի ուսումնասիրումը, համեմատումը և գնահատումը
Գնման
dd. Կազմակերպչի կողմից մրցույթի մասնակցության հայտերով ծրարների բացման
օրվանից ոչ ավել, քան 10 (տասը) օրացուցային օր ժամկետում (եթե մրցութային փաստաթղթերով այլ ժամկետ նախատեսված չէ), բացված հայտերը ուսումնասիրվում են մրցութային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին գնման յուրաքանչյուր Մասնակցի
համապատասխանությունը որոշելու նպատակով, ինչպես նաև մրցութային փաստաթղթերով
սահմանված մրցույթի մասնակցության հայտին ներկայացվող պահանջներին այդպիսի
Մասնակցի կողմից ներկայացրած հայտի համապատասխանությունը որոշելու նպատակով:
Գնման
ee.Մասնակցի մրցույթի մասնակցությունը կարող է մերժվել հետևյալ դեպքերում.
ա)

մրցութային փաստաթղթերի պահանջներով սահմանված փաստաթղթերի բնօրինակների կամ դրանց պատճեների, ինչպես նաև այլ տեղեկությունների չտրամադրման,
կամ նման փաստաթղթերում գնման Մասնակցի, կամ գնման առարկա հանդիսացող
մատակարարման ենթակա ապրանքների, կատարման ենթակա աշխատանքների,
մատուցման ենթակա ծառայությունների մասին ոչ ստույգ տեղեկությունների
առկայության;

բ)

սույն կարգով և մրցութային փաստաթղթերով գնման Մասնակիցների նկատմամբ
սահմանված պահաջներին գնման Մասնակցի անհամապատասխանության;

գ)

մրցութային փաստաթղթերով մրցույթին մասնակցելու հայտերի նկատմամբ սահմանված պահանջներին մրցույթին մասնակցելու հայտի անհամապատասխանության,
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այդ թվում՝ որպես մրցույթին մասնակցելու հայտի ապահովման միջոց դրամական
միջոցների վճարումը հաստատող փաստաթղթերի չտրամադրման, եթե մրցույթին
մասնակցելու հայտերի ապահովման պահանջը սահմանված է մրցութային
փաստաթղթերով;
դ)

անբարեխիղճ մատակարարների ցուցակում Մասնակցի ընդգրկված լինելու փաստի (սույն
Կանոնակարգի 28-րդ «Անբարեխիղճ մատակարարների անվանացանկ բաժին»):

Մրցույթին մասնակցելու հնարավորության մերժումն այլ հիմունքներով չի թույլատրվում:
Մրցույթի
ff. մասնակցության հայտի մեջ առկա տեղեկությունների ոչ հավաստի լինելու փաստի հաստատման, գնման Մասնակցի լիկվիդացման գործընթացի իրականացման կամ
մասնագիտական դատարանի կողմից գնման Մասնակցին սնանկ ճանաչելու մասին
որոշում ընդունելու և մրցութային վարույթի հարուցման մասին փաստի հաստատման, ՀՀ
Վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով գնման Մասնակցի
գործունեության կասեցման մասին փաստի հաստատման, հաշվարկված հարկերով, տուրքերով և ցանկացած մակարդակի բյուջեներին կամ արտաբյուջետային ֆոնդերին այլ
պարտադիր վճարներով պարտքերի առկայության (եթե նման պարտքը հաշվապահական
հաշվետվության տվյալներով գերազանցում է Մասնակցի ակտիվների հաշվեկշռային
արժեքի 25 տոկոսը վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանում) փաստի հաստատման
դեպքերում, նման Մասնակիցը կարող է հեռացվել գնմանը մասնակցելուց դրա անցկացման ցանկացած փուլում:
Եթե միայն
մեկ Մասնակից կճանաչվի որպես գնման Մասնակից և նրա հայտը կճանաչվի
gg.
համապատասխանող, ապա մրցույթը համարվում է չկայացած, որն արձանագրվում է
Մրցութային հանձնաժողովի արձանագրության մեջ, և Պատվիրատուն իրավասու է
պայմանագիր կնքել գնման տվյալ Մասնակցի հետ:
Գնահատման
չափանիշների ցանկը, քաշային ցուցանիշները, փորձաքննության
hh.
ժամկետները և հստակ գնման նկատմամբ մրցույթի մասնակցության հայտերի
գնահատման անցկացման կարգի մասին այլ տեղեկատվությունը սահմանվում է
մրցութային փաստաթղթերով:
Մրցույթի
մասնակցության հայտերի համեմատումն ու գնահատումը իրականացնում է
ii.
Մրցութային հանձնաժողովը: Տվյալ գործընթացի մեջ կարող են ներգրավվել փորձագետներ: Ընդ որում, Մրցութային հանձնաժողովը պետք է ապահովի գնահատման գործընթացի գաղտնիությունն ու գնման Մասնակիցների մրցույթի մասնակցության հայտերի
գաղտնիքի պահպանությունը:
Նախքան
jj. մրցույթի մասնակցության հայտերի համեմատմանը և գնահատմանը ներգրավվելը,
Մրցութային հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամը, ինչպես նաև ներգրավված փորձագետները
և հայտերում պարունակվող տեղեկատվությանը տիրապետող ցանկացած այլ անձիք, պետք է
հանձնաժողովի Նահագահի անվամբ գրավոր դիմում ներկայացնեն սեփական անկողմնակալության մասին: Մրցութային հանձնաժողովի անդամը կամ որևէ այլ անձ, որը մրցույթին
մասնակցելու ծրարների բացման գործընթացից հետո տեղեկացել է, որ գնման Մասնակիցների
միջև կան անձիք, որոնց առաջարկությունները նա չի կարող անկողմնակալ ուսումնասիրել, պարտավոր է ինքնաբացարկ հայտնել, որի մասին որոշումն ընդունում է Մրցութային հանձնաժողովը:
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Հանձնաժողովի
ստեղծման դեպքում անկողմնակալության մասին դիմումը ներկայացվում է
kk.
տվյալ Հանձնաժողովի հաստատման պահին:
Մրցույթի
մասնակցության հայտերի գնահատումը խորհուրդ է տրվում իրականացնել
ll.
հետևյալ կարգով.
ա)

ընտրական փուլի անցկացում,

բ)

գնահատման փուլի անցկացում:

Ընտրական
mm. փուլ`
Ընտրական
փուլի
գործողությունները.

ընթացքում

հաջորդականորեն

կատարվում

են

հետևյալ

ա)

մրցույթի մասնակցության հայտերի ստուգումը, հայտերի ձևակերպման մասով
մրցութային փաստաթղթերի պահանջների պահպանմամբ, ընդ որում, մրցույթի
մասնակցության հայտերը համարվում են մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին
համապատասխանող, եթե նույնիսկ դրանց ձևի մեջ կան ոչ էական
անհամապատասխանություններ;

բ)

Գնման Մասնակիցներից մրցույթի մասնակցության հայտերի դրույթների ճշտումը
(անհրաժեշտության դեպքում): Ընդ որում, չեն թույատրվում մրցույթի մասնակցության
հայտի էության փոփոխմանն ուղղված հարցումները, այդ թվում՝ հայտի առևտրային
պայմանների փոփոխմանը (գնի, արտարժույթի, մատակարարման պայմանների և ժամկետների, մատակարարման կամ վճարման ժամանակացույցի, այլ առևտրային պայմանների), կամ հայտի տեխնիկական պայմանների (առաջարկվող արտադրանքի
ցանկի, դրա տեխնիկական բնութագրերի, տեխնիկական այլ պայմանների): Չեն
թույլատրվում նաև մրցույթի մասնակցության հայտի բացակայող ապահովումը
ներկայացմանը կամ ավելի վաղ ներկայացված ապահովման փոփոխմանն ուղղված
հարցումները;

գ)

Մրցույթի մասնակցության հայտերի ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերված
թվաբանական, ուղղագրական և այլ ակնհայտ սխալների ուղղումը, համապատասխան
հայտ ներկայացրած գնման Մասնակցին պարտադիր ծանուցելով ցանկացած ուղղման
մասին և ստանալով վերջինիս գրավոր համաձայնությունը (սխալների ուղղումը հանդիսանում է գնման Կազմակերպչի/Պատվիրատուի իրավունքը, և ոչ թե
պարտականությունը):

դ)

Մրցույթի պայմաններին գնման Մասնակցի համապատասխանության ստուգումը;

ե)

Մրցույթի պայմաններին առաջարկվող արտադրանքի համապատասխանության
ստուգումը;

զ)

Այն հայտերի մերժումը, որոնք, մրցութային Հանձնաժողովի անդամների կարծիքով,
ըստ էության չեն համապատասխանում մրցույթի պայմաններին:

Գնահատման
nn.
փուլ`
Գնահատման փուլի շրջանակներում Ընտրական հանձնաժողովը գնահատում և համե63
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մատում է մրցույթին մասնակցելու այն հայտերը, որոնք չեն մերժվել ընտրական փուլում:
Հայտերի գնահատման և համեմատման նպատակը կայանում է դրանց դասակարգման
մեջ՝ ըստ Պատվիրատուի համար նախընտրելի լինելու աստիճանի (մինչև
վերասակարկումը);
Գնահատումն
իրականացվում է մրցութային փաստաթղթերում նշված չափանիշների և
oo.
կարգի խիստ համապատասխանությամբ:
Մրցույթին
pp. մասնակցելու հայտերի դասակարգման ժամանակ մրցութային Հանձնաժողովը
ընդունում է փորձագետների խորհուրդներն ու գնահատականները, սակայն կարող է ընդունել
ցանկացած ինքնուրույն որոշում:
Մրցութային
հանձնաժողովն իրավունք ունի մերժելու մրցույթին մասնակցելու բոլոր հայտերը,
qq.
եթե դրանցից ոչ մեկը չի համապատասխանում գնման Մասնակցի, արտադրանքի,
պայմանագրի պայմանների կամ մրցույթին մասնակցելու հայտի կազմման վերաբերյալ
սահմանված պահանջներին;
Գնահատման
փուլի արդյունքներով մրցութային Հանձնաժողովը կազմում է արձանաrr.
գրություն, որը ստորագրվում է Մրցութային հանձնաժողովի ներկա անդամների կողմից:
Հատուկ ընթացակարգի /վերասակարկման/ կիրառումը
Համաձայն
սույն Կանոնակարգի 26-րդ բաժնի՝ «Վերասակարկության ընթացակարգի կիss.
րառումը», մրցույթի անցկացման ընթացքում գնման Կազմակերպիչն իրավունք ունի իրականացնելու վերասակարկման ընթացակարգ: Վերասակարկման ընթացակարգի իրականացումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե դա նախատեսված է մրցույթ անցկացնելու
մասին ծանուցմամբ և մրցութային փաստաթղթերով: Վերասակարկումը կարող է անցկացվել
անսահմանափակ անգամ:
Վերասակարկման
ընթացակարգի արդյունքներով Մրցութային հանձնաժողովը անցtt.
կացնում է գնման Մասնակիցների հայտերի ամփոփ դասակարգում՝ ըստ Պատվիրատուի
համար նախընտրության աստիճանի, հաշվի առնելով մրցույթի մասնակցության հայտի
պարամետրի փոփոխությունը:
Մրցութային
հանձնաժողովը վերասակարկման փուլի արդյունքներով կազմում է արձաuu.
նագրություն, որը ստորագրվում է Մրցութային հանձնաժողովի ներկա անդամների
կողմից:
Մրցույթի հաղթողի որոշումը
Մրցույթի
vv. հաղթող է ճանաչվում գնման այն Մասնակիցը, որի ներկայացրած հայտը գնահատման փուլի արդյունքներով մրցութային Հանձնաժողովի որոշմամբ ճանաչվել է որպես
լավագույն առաջարկություն և զբաղեցրել առաջին տեղը` ըստ մրցույթին մասնակցելու հայտերի
նախընտրելիության աստիճանի ամփոփիչ դասակարգման ժամանակ:
Մրցույթի
ww. արդյունքներով (Հաղթողին որոշելու դեպքում) պայմանագիր կնքելու իրավունքը
ամրագրվում է մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության մեջ, որը պետք է պարունակի մրցույթի Հաղթողի հետ կնքման ենթակա պայմանագրի բոլոր էական պայմանները:
Պայմանագրի կնքումը
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Պայմանագրի
կնքումն իրականացվում է սույն Կանոնակարգի 21-րդ «Պայմանագրերի կնքումը
xx.
և կատարումը» բաժնում նշված պահանջներին համապատասխան:
Եթե Հաղթողը
Պայմանագիր չի ստորագրել, կամ մրցութային փաստաթղթերով սահմանyy.
ված ժամկետում չի ներկայացրել պայմանագրային պարտավորությունների կատարման
ապահովումը, ապա նա կորցնում է Հաղթողի կարգավիճակը, իսկ Կազմակերպիչն
իրավունք ունի պահել վերջինիս պարտավորությունների կատարման ապահովումը և
ընտրել նոր հաղթող հայտ՝ մնացած գործող հայտերի թվից (այսինքն` այն հայտը, որին
դասակարգման արդյունքներով շնորհվել է երկրորդ տեղը):
Մրցույթի
zz. Հաղթողի մրցութային հայտի ապահովման վերադարձը կատարվում է միայն
Ընկերության և մրցույթի հաղթողի միջև պայմանագրի ստորագրումից հետո:
Պայմանագրի
ստորագրումից հետո չի թույլատրվում մատակարարի (կատարողի, կապաaaa.
լառուի) փոփոխությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նոր մատակարարը (կատարողը, կապալառուն) հանդիսանում է այդպիսի պայմանագրով մատակարարի (կատարողի,
կապալառուի) իրավահաջորդը՝ վերակազմավորման, միացման կամ միաձուլման
եղանակով տեղի ունեցած իրավաբանական անձի վերակազմավորման արդյունքում, կամ
նոր մատակարարը (կատարողը, կապալառուն) հանդիսանում է այն կոնսորցումի անդամ,
որի անունից ներկայացվել է հայտը:

37. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՓԱԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ
37.1.

Գնման փակ ընթացակարգի կիրառմամբ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումն իրականացվում է այն դեպքերում, երբ
ա)

գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ՝ այն
պայմանով, որ նման տեղեկությունները պարունակվում են գնման մասին ծանուցման
մեջ, գնման փաստաթղթերում կամ պայմանագրի նախագծում;

բ)

եթե գնման Մասնակիցների ուղղակիորեն հասցեագրված ներգրավումը հանդիսանում է
Ընկերության շահերից բխող գաղտնիության ապահովման միջոց, այդ թվում՝ կոմերցիոն
գաղտնիք հանդիսացող կամ ՀՀ օրենքներով պահպանվող տեղեկատվության
պաշտպանության համար:

գ)

եթե գնման ընթացակարգի անցկացման ձևը հաստատված է ԳՏՊ-ում կամ
Ընկերության ԳԿՄ-ի կողմից:

37.2.

Գնման փակ ընթացակարգերի անցկացման մասին որոշումը հաստատում է Ընկերության
ԳՏՊ –ում կամ Ընկերության ԳԿՄ-ի առանձին որոշումներում:

37.3.

Գնման փակ ընթացակարգերի մասնակիցների ցանկը հաստատվում է Ընկերության ԳԿՄ
– ի որոշմամբ:

37.4.

Գնման փակ ընթացակարգերն անց են կացվում սույն Կանոնակարգի այն բաժիններին
համապատասխան, որոնք կարգավորում են անցկացումն ըստ գնման ձևից և հաշվի
առնելով սույն բաժնի դրույթները:
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37.5.

Գնման կազմակերպիչը պարտադիր ինտերնետ կայքերում գնման ծանուցման և գնման
փաստաթղթերի տեղադրման օրվանից ոչ ուշ (նույն օրը) անհատական գնման փակ
ընթացակարգում մասնակցելու Հրավեր է ուղարկում գնման յուրաքանչյուր Մասնակցին:

37.6.

Գնման ծանուցման և գնման փաստաթղթերի մեջ կատարած փոփոխությունները, ինչպես նաև
գնման փաստաթղթերի պարզաբանումները պարտադիր Համացանցային կայքերում
տեղադրելու օրվանից ոչ ուշ, միաժամանակ (նույն օրը) ուղարկվում են գնումներին հրավիրված
յուրաքանչյուր Մասնակցին:

37.7.

Գնման կազմակերպիչը պետք է ձեռնարկի բոլոր միջոցները, որպեսզի Գնման մասնակիցների կազմը մնա որպես գաղտնի տեղեկատվություն՝ Գնման մասնակիցներին գաղտնի
համաձայնության գալ թույլ չտալու համար:

37.8.

Գնման բաց ընթացակարգերի անցկացման ժամանակ, գնման ծանուցման ներքո գնման
Կազմակերպիչը կարող է պահանջել, որպեսզի գնման Մասնակիցները մինչև գնման փաստաթղթերը ստանալը, իր հետ կնքեն գաղտնի տեղեկատվությունը չտարածելու մասին
համաձայնագիր: Նշված համաձայնագիրը կնքվում է գնման յուրաքանչյուր Մասնակցի հետ:
Ընդ որում, գնման փաստաթղթերը տրվում են միայն գնման Մասնակցի կողմից նման
Համաձայնագիր ստորագրելուց հետո:

37.9.

Գնման Կազմակերպիչն իրավունք չունի հայտեր ընդունելու գնահատման գնումների այն
Մասնակիցներից, որոնց նա մասնակցության չի հրավիրել: Գնման փաստաթղթերով նման
իրավունքը կարող է տրվել միայն գնման կոլեկտիվ Մասնակցի կազմում հայտ
ներկայացնող անձանց:

37.10.

Գնման փակ ընթացակարգում մասնակցելու հայտերի ծրարների բացումը կարող է տեղի
ունենալ գնման փաստաթղթերում նշված ամսաթվից շուտ, եթե առկա է բոլոր այն անձանց
գրավոր համաձայնությունը, որոնց ուղարկվել է գնման փակ ընթացակարգում
մասնակցելու ծանուցում:

37.11.

Գնման փակ ընթացակարգի անցկացման ընթացքում կազմվող արձանագրությունները,
ինչպես նաև գնման փակ ընթացակարգի անցկացման ընթացքում ստացված տեղեկատվությունը, կարող են տեղադրվել պարտադիր Համացանցային կայքերում՝ սույն Կանոնակարգի 9 րդ «Գնումների տեղեկատվական ապահովում» բաժնի համաձայն:

37.12.

Գնման
փակ
ընթացակարգերի
իրականացումը չի թույլատրվում:

38.

անցկացման

ժամանակ

տեսաձայնագրության

ԲԱԶՄԱՓՈՒԼ ՄՐՑՈՒՅԹ

38.1.

Բազմափուլ մրցույթն այն մրցութային սակարկություններն են, որոնք նախատեսում են երկու
կամ ավելի փուլերով մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացումն ու ուսումնասիրությունը, որտեղ հաղթող է ճանաչվում մրցույթի այն Մասնակիցը, ով ներկայացրել է
պայմանագրի կատարման պայմանների լավագույն համադրությունը և որի հայտը
զբաղեցրել է առաջին տեղը՝ համաձայն չափանիշների հայտարարված համակարգի:

38.2.

Բազմափուլ մրցույթի ընթացակարգի կիրառմամբ ապրանքների, աշխատանքների և
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ծառայությունների գնումը կատարվում է այն դեպքում, երբ Պատվիրատուի համար
կարևոր են պայմանագրի կատարման մի քանի պայմաններ սույն բաժնում նշված
հանգամանքների առկայության դեպքում:
38.3.

Բազմափուլ մրցույթը կարող է լինել բաց կամ փակ:

38.4.

Բազմափուլ բաց մրցույթը իրենից ներկայացնում է մրցակցային սակարկություններ, որոնց
պարագայում ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների Ընկերության կարիքների
մասին տեղեկատվությունը հայտարարվում է անձանց անսահմանափակ շրջանին՝ բաց
բազմափուլային մրցույթի անցկացման մասին ծանուցում տեղադրելով պարտադիր
Համացանցային կայքերում:

38.5.

Բազմափուլ փակ մրցույթը գնման մասնակիցների սահմանափակ շրջանակով մրցույթային այն սակարկություններն են, որոնք անց են կացվում Ընկերության ԳԿՄ-ի որոշմամբ
նախապես որոշված շրջանակի գնման Մասնակիցների միջև:

38.6.

Գնումները կարող են իրականացվել բազմափուլային սակարկության անցկացման ճանապարհով, եթե Պատվիրատուին անհրաժեշտ է բանակցել գնման մասնակիցների հետ,
որպեսզի ընտրվի պատվիրատուի պահանջների բավարարման առավել արդյունավետ
տարբերակը, այսինքն՝ եթե արտադրանքի բարդ լինելու պատճառով կամ Պատվիրատուի
պահանջների բավարարման մի քանի տարբերակների առկայության դեպքում դժվար է
միանգամից ձևավորել գնվող արտադրանքի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները
/պայմանագրի այլ պայմանները/, կամ մրցույթին մասնակցելու հայտերը ներգրավվում են
հենց պատվիրատուի պահանջների բավարարման հնարավոր ճանապարհներին ծանոթանալու և դրանցից լավագույնն ընտրելու համար:

38.7.

Գնումները կարող են իրականացվել բազմափուլ մրցույթի անցկացման ճանապարհով յուրահատուկ կամ տեխնիկապես բարդ արտադրանքի դեպքում, ինչպես նաև թանկարժեք
գնումների դեպքում, եթե կատարողի որակավորման հարցերը էական դեր են խաղում
պայմանագրի հաջողակ կատարման դեպքում: Առաջին փուլով անց է կացվում նախնական
որակական ընտրության ընթացակարգը /նախնական որակավորումը/, համաձայն գնման
փաստաթղթերի դրույթների:

38.8.

Բազմափուլ մրցույթը կարող է անցկացվել նորարարական և այլ բարդ արտադրանքի գնման
դեպքում:
Բազմափուլային մրցույթի անցկացման առանձնահատկությունները

38.9.

Սույն բաժնով չնախատեսված ցանկացած դեպքերում բազմափուլային մրցութների անցկացման նկատմամբ կիրառվում են սույն Կանոնակարգի 7-րդ բաժնի՝ «Համապատասխանության հաստատում (Հավաստագրում)» դրույթները:

38.10.

Բազմափուլային մրցույթի անցկացման մասին ծանուցումը պետք է կատարվի առաջին
փուլին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի լրանալուց առնվազն՝
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աշխատանքային օրից ոչ պակաս, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը
(ներառյալ).
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10 աշխատանքային օրից ոչ պակաս` եթե գնման գինը գերազանցում է 70 միլիոն դրամը:

38.11.

Բազմափուլային մրցույթի անցկացման մասին ծանուցումը, ինչպես նաև մրցութային
փաստաթղթերը, պետք է հստակ սահմանեն պլանավորված փուլերի քանակը:

38.12.

Բազմափուլային մրցույթի առաջին փուլում գնման Մասնակիցները ներկայացնում են
մրցույթին մասն ակցելու տեխնիկական առաջարկներ պարունակող, առանց գնի նշումով
սկզբնական հայտերը, ինչպես նաև սահմանված պահանջներին գնման Մասնակիցների
համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերը: Մրցութային փաստաթղթերով
կարող է նախատեսված լինել ծախսերի նախնական նախահաշիվների տրամադրումը`
սակայն միայն տեղեկատվական նյութի կարգով;

38.13.

Առաջին փուլում գնման Կազմակերպիչը մրցույթի մասնակցության հայտի ապահովում
չպետք է պահանջի;

38.14.

Առաջին փուլում գնման Կազմակերպիչը գնահատում է մրցույթի պահաջներին գնման
Մասնակիցների համապատասխանությունը, ինչպես նաև առաջարկության էությունը
երկրորդ փուլի մրցութային փաստաթղթերի և վերջնական տեխնիկական առաջադրանքի առումով: Առաջին փուլում այն տեխնիկական առաջարկությունների ներկայացումը, որոնք, մրցութային հանձնաժողովի կարծիքով Պատվիրատուի նպատակներին
չեն համապատասխանում, կարող է հիմք հանդիսանալ մրցույթին հետագա
մասնակցությունը մերժելու համար:

38.15.

Մրցույթի առաջին փուլում գնման Կազմակերպիչն իրավունք ունի մրցույթին մասնակցելու
սկզբնական հայտի ցանկացած դրույթի շուրջ բանակցություններ վարել գնման ցանկացած
Մասնակցի հետ: Բանակցությունների անհրաժեշտության դեպքում գնման Կազմակերպիչը
գնման Մասնակիցներին ուղարկում է բանակցությունների հրավերներ: Բանակցությունները
վարվում են գնման ամեն Մասնակցի հետ առանձին, եթե մրցութային փաստաթղթերով այլ
բան նախատեսված չէ: Բանակցությունների արդյունքները ձևակերպվում են
արձանագրություններով՝ քննարկված հարցի շրջանակի պարտադիր նշումով: Արձանագրությունները ստորագրվում են մրցութային Հանձնաժողովի և գնման Մասնակիցների
ներկա լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:

38.16.

Մրցութային հանձնաժողովն իրավունք ունի (ինչպես նախքան բանակցություններ անցկացնելը, այնպես էլ դրանց ընթացքում կամ ավարտից հետո) մրցույթի հետագա ընթացակարգերից հեռացնել մրցութային փաստաթղթերի մեջ նշված պահանջներին չհամապատասխանող գնման Մասնակիցներին:

38.17.

Առաջին փուլի արդյունքներով Մրցութային հանձնաժողովը պետք է սահմանի երկրորդ
փուլի մասնակցության իրավունք ստացած Մասնակիցների ցանկը: Մրցույթի ամեն
հաջորդող փուլն անցկացնելուց առաջ նաև ձևավորվում է վերջնական տեխնիկական առաջադրանքը և երկրորդ փուլի մրցութային փաստաթղթերը: Երկրորդ փուլի մրցութային
փաստաթղթերի մեջ կարող են բացառվել, փոփոխվել կամ լրացվել ցանկացած սկզբնական
դրույթները, այդ թվում` գնվող արտադրանքի գործառնական, տեխնիկական կամ որակական բնութագրերը, պայմանագրի պայմանները, գնման մասնակիցների նկատմամբ
պահանջները, ինչպես նաև մրցույթին մասնակցելու հայտերի համեմատման և գնահատման
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համար ցանկացած ի սկզբանե սահմանված չափանիշները:
38.18.

Մրցույթի հաջորդող փուլի մասնակցությանը թույլատրվում են գնման միայն այն Մասնակիցները, որոնք նախորդ փուլի արդյունքներով մրցութային Հանձնաժողովի կողմից
թույլատրվել են մասնակցության: Գնման նշված Մասնակիցներին միաժամանակ
ուղարկվում են հասցեագրված հրավերներ, որոնց կցվում է հաջորդող փուլի մրցութային
փաստաթղթերի փաթեթը:

38.19.

Մրցույթի ամեն հաջորդող փուլի անցկացման մասին ծանուցումը և մրցութային փաստաթղթերը (այդ թվում պայմանագրի նախագիծը) տեղադրվում են պարտադիր
Համացանցային կայքերում ՝ սույն Կանոնակարգի 10-րդ «Գնումների տեղեկատվական
ապահովում» բաժնի պահանջներին համապատասխան:

38.20.

Երկրորդ և հաջորդող փուլերին գնման Կազմակերպիչը գնման Մասնակիցներին առաջարկում է ներկայացնել մրցույթին մասնակցելու հայտեր, նշելով գինը՝ տեխնիկա-առևտրային ամփոփ առաջարկը: Երկրորդ և հաջորդող փուլերին հայտ ներկայացնելու ցանկություն չունեցող գնման Մասնակիցն իրավունք ունի դուրս գալու մրցույթի հետագա
մասնակցությունից:

38.21.

Ներկայացվող պահանջներին գնման Մասնակցի համապատասխանությունը գնահատելիս,
Կազմակերպիչն իրավունք ունի օգտվել առաջին փուլի տեղեկատվությունից (եթե
պահանջները այդ մասօվ չեն փոհվել): Ինչպես նաև իրավունք ունի գնման ցանկացած
Մասնակցից պահանջել այդ պահանջներին համապատասխանության հաստատումը:

38.22.

Մրցույթի երկրորդ և հաջորդող փուլերին թույլատրվում է գնահատել մրցույթին մասնակցելու
ստացված հայտերը ինչպես ըստ չափանիշների ամբողջականության, այնպես էլ միայն ըստ
գնի: Ամեն դեպքում, գնահատման եղանակի մասին գնման Մասնակիցները ծանուցվում են.
Նախապես` առաջին փուլի մրցութային փաստաթղթերի միջոցով, վերջնական` երկրորդ
կամ հաջորդող փուլերի մրցութային փաստաթղթերի միջոցով:

38.23.

Բազմափուլային մրցույթի առաջին փուլով կարող է նախատեսվել նախնական
որակավորման ընտրության անցկացումը: Ընդ որում, բազմափուլային մրցույթի առաջին
փուլի անցկացման մասին ծանուցման մեջ պետք է պարունակվի.

38.24.

ա)

նախնական որակավորման ընտրության անցկացման մասին տեղեկատվությունը,
ինչպես նաև այն մասին, որ հետագայում կուսումնասիրվեն միայն այն գնման
Մասնակիցների տեխնիկակոմերցիոն առաջարկությունները, որոնք հաջողությամբ
անցել են նախնական որակավորման ընտրությունը;

բ)

նախնական որակավորման մասին փաստաթղթերի ստացման կարգի նկարագիրը և
դրանց ստացման վայրի մասին նշումը, դրա համար վճարի չափը (եթե նման վճար
նախատեսված է), նախնական որակավորման մասին փաստաթղթերի համար վճարի
ժամկետների և կարգի մասին տեղեկատվությունը;

գ)

նախնական որակավորման հայտերի ներկայացման կարգի և ավարտի ժամկետի
մասին տեղեկատվությունը:

Մրցութային հանձնաժողովը մասնակիցների համապատասխանությունը նախնական
որակավորման փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին գնահատում է գնման
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մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա: Նախնական որակավորման փաստաթղթերով նախկինում չնախատեսված չափանիշների, պահանջների
կամ ընթացակարգերի փոփոխումը չի թույլատրվում:
38.25.

Որևէ տեղեկատվության կամ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում, որը թույլ չի տալիս
գնահատել սահմանված պահանջներին գնման Մասնակցի համապատասխանությունը, գնման Կազմակերպիչն իրավասու է նրանից պահանջել պակասող փաստաթղթերը՝ տրամադրելով դրա համար անհրաժեշտ նվազագույն ժամկետը: Եթե սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը չեն ներկայացվում, գնման Մասնակիցը համարվում է նախնական որակավորման
ընտրությունը չանցած:

38.26.

Ընկերության տեղայնացված ակտերին համապատասխան հավատարմագրված ընկերությունները կարող են հայտնել նախնական որակավորման ընտրությանը իրենց մասնակցության մասին` սեփական որակավորումը հավատարմագրման մասին վկայականով
հաստատելով, ըստ Ընկերության տեղայնացված ակտերով սահմանված ձևի:

38.27.

Ընտրությունը հաջողությամբ անցած Մասնակիցները հրավիրվում են գնման հետագա
ընթացակարգերի: Այդպիսի հրավերի և տեխնիկա-առևտրային առաջարկություններով
հայտերի ներկայացման ամսաթվի միջև ընկած ժամկետը պետք է կազմի ոչ պակաս քան
10 ( տաս) օրը:

39.

ԱՃՈՒՐԴ

39.1.

Աճուրդը գնի նվազեցմանն ուղղած այն մրցակցային սակարկություններն են, որոնց հաղթողն է ճանաչվում գնման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող և
պայմանագրի ամենացածր գինն առաջարկած գնման մասնակիցը:

39.2.

Աճուրդը կարող է լինել բաց կամ փակ:

39.3.

Բաց աճուրդը գնի նվազեցմանն ուղղված այն բաց մրցակցային սակարկություններն են,
որոնց դեպքում ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների Ընկերության
պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը հայտնվում է անձանց անսահմանափակ
շրջանակին՝ բաց աճուրդի անցկացման մասին ծանուցում տեղադրելով պարտադիր
Համացանցային կայքերում:

39.4.

Փակ աճուրդը գնման Մասնակիցների սահմանափակ շրջանակում անցկացվող գնի նվազեցմանն ուղղած մրցակցային սակարկություններ գնման Մասնակիցների միջև են
Ընկերության ԳԿՄ-ի որոշմամբ նախապես սահմանված շրջանակում:
Աճուրդի անցկացման առանձնահատկությունները:
Աճուրդի անցկացման մասին ծանուցումը:

39.5.

Գնման Կազմակերպիչը սույն Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան տեղադրում է աճուրդի անցկացման մասին ծանուցում ոչ ուշ, քան աճուրդին մասնակցելու
հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտից 10 (տաս) օր առաջ, իսկ էլեկտրոնային
տեսքով բաց աճուրդի անցկացման դեպքում` նաև համապատասխան էլեկտրոնային
առևտրային հրապարակում:
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39.6.

Աճուրդի անցկացման ծանուցումը պետք է պարունակի սույն Կանոնակարգի 16-րդ «Մրցակցային գնման անցկացման համար գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում,
համաձայնեցում և հաստատում» բաժնին համապատասխան տեղեկությունները:

39.7.

Մինչև աճուրդին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի լրանալը, գնման Կազմակերպիչը Պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ, կարող է փոփոխություններ մտցնել
աճուրդի անցկացման մասին ծանուցման մեջ: Աճուրդի անցկացման մասին ծանուցման
մեջ փոփոխություններ մտցնելու անհրաժեշտության մասին որոշում ընդունելու օրվանից
10 (տաս) օրվա ընթացքում նման փոփոխութունները տեղադրվում են սույն
Կանոնակարգիի պահանջներին համապատասխան: Ընդ որում, աճուրդին մասնակցելու
հայտերի ներկայացման ժամկետը պետք է երկարաձգվի այն ժամկետով, որը բավարար
կլինի գնման Մասնակիցների կողմից աճուրդին մասնակցելու հայտերի պատրաստման
ժամանակ փոփոխությունները հաշվի առնելու համար: Նշված ժամկետը պետք է կազմի
առնվազն 30 (երեսուն) օրացուցային օր:
Աճուրդային փաստաթղթերը

39.8.

Գնումների Կազմակերպիչը բաց աճուրդի անցկացման մասին ծանուցում տեղադրելու
հետ միաժամանակ, սույն Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան, տեղադրում
է աճուրդային փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով աճուրդի անցկացման
դեպքում` համապատասխան էլեկտրոնային առևտրային հարթակում:

39.9.

Աճուրդային փաստաթղթերի մեջ պարունակվող տեղեկությունները պետք է
համապատասխանեն բաց աճուրդի անցկացման մասին ծանուցման մեջ նշված
տեղեկություններին, հստակեցնեն և պարզաբանեն բաց մրցույթի անցկացման մասին
ծանուցման դրույթները:

39.10.

Ի լրումն սույն Կանոնակարգի 16-րդ «Մրցակցային գնման անցկացման համար գնման
փաստաթղթերի նախապատրաստում, համաձայնեցում և հաստատում» բաժնում նշված
տեղեկությունների, աճուրդային փաստաթղթերը պետք է պարունակեն.
ա)

աճուրդի անցկացման վայրը, ամսաթիվը և ժամանակը (բաց աճուրդի համար);
էլեկտրոնային եղանակով բաց աճուրդի անցկացման դեպքում նշվում է համացանցում այն էլեկտրոնային հարթակի հասցեն, որտեղ անցկացվելու է էլեկտրոնային
աճուրդը, էլեկտրոնային աճուրդի անցկացման ամսաթիվը և ժամը;

բ)

«աճուրդի քայլը»

39.11.

Աճուրդային փաստաթղթերին պետք է կցվի գնման ընթացակարգի արդյունքներով կնքվող պայմանագրի նախագիծը, որը հանդիսանում է աճուրդային փաստաթղթերի անբաժանելի մասը (մի քանի լոտով անցկացվող աճուրդի ժամանակ` ամեն լոտի վերաբերյալ
պայմանագրի նախագիծը):

39.12.

Գնման ցանկացած Մասնակցի կողմից բաց աճուրդի մասին ծանուցմամբ սահմանված
կարգով ձևակերպված և ներկայացրած հարցումով, գնման Կազմակերպիչը թղթային
եղանակով տրամադրում է աճուրդային փաստաթղթերը: Ընդ որում, թղթային եղանակով
աճուրդային փաստաթղթերը տրամադրվում են գնման Մասնակցի կողմից աճուրդային
փաստաթղթերի տրամադրման համար վճարում կատարելուց հետո, եթե այդպիսի վճար
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սահմանված է և դրա մասին ցուցումը առկա է բաց աճուրդի անցկացման մասին ծանուցման
մեջ:
39.13.

Գնման ցանկացած Մասնակիցն իրավունք ունի գնման Կազմակերպչին գրավոր հարցում
անել աճուրդային փաստաթղթերի պարզաբանման վերաբերյալ ոչ ուշ, քան աճուրդի
մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտից 5 (հինգ) աշխատանքային օր
առաջ: Աճուրդային փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման վերաբերյալ հարցումը
ստանալու օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում գնման Կազմակերպիչն
այդպիսի պարզաբանումները տեղադրում է սույն Կանոնակարգի պահանջներին
համապատասխան (առանց հղում կատարելու այն Մասնակցին, որից ստացվել է
պարզաբանման հարցումը):
Աճուրդներ անցկացնելու մերժում

39.14.

Մրցույթի կազմակերպիչը Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով, իրավասու է բաց
աճուրդի անցկացման մերժման որոշում կայացնել ցանկացած ժամանակ մինչև աճուրդի
Հաղթողի որոշելը սույն Կանոնակարգի 19-րդ «Հրաժարում մրցակցային գնման հետագա
անցկացումից» բաժնով սահմանված կարգով:
Աճուրդին մասնակցելու հայտի պահանջները

39.15.

Աճուրդին մասնակցելու նպատակով, գնումների Մասնակիցը պետք է աճուրդին
մասնակցելու հայտ ներկայացնի, որը ձևավորված է աճուրդային փաստաթղերի պահանջներին համապատասխան:
Աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովումը:

39.16.

Աճուրդի փաստաթղթերը կարող են ներառել աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովման
մասին պահանջ, որը հավասար կերպով տարածվում է գնումների բոլոր Մասնակիցների
վրա:

39.17.

Կապված աճուրդին մասնակցելու հայտ ներկայացնելու հետ, Գնումների Մասնակցի
պարտավորությունների կատարման նկատմամբ կարող է սահմանվել դրամական
միջոցների վճարման մասին պահանջ, որպես աճուրդին մասնակցելու հայտ ներկայացնելու ապահովման կանխավճար: Աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովման չափը
չպետք է գերազանցի բաց աճուրդի անցկացման ծանուցագրում նշված պայմանագրի
սկզբնական գնի /լոտի գնի/ /առավելագույն 50 (հիսուն) տոկոսը:

39.18.

Աճուրդին
մասնակցելու
հայտի
պարտավորությունները ներառում են.
ա)

ներկայացման

հետ

կապված

Մասնակցի

աճուրդի փաստաթղթերի և աճուրդին մասնակցելու հայտի անքակտելի մաս հանդիսացող պայմանագրի նախագծում նշված պայմաննների հիման վրա պայմանագրի
կնքման պարտավորությունը, ինչպես նաև մինչև պայմանագրի կնքումը
Պատվիրատուին ներկայացնել պայմանագրի կատարման ապահովումը, այն
դեպքում, եթե նման պարտականությունը սահմանված է աճուրդի փաստաթղթերի
պայմաններով,
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բ)

39.19.

աճուրդին մասնակցելու հայտի ներկայացման ժամկետի լրանալուց հետո աճուրդին
մասնակցելու հայտը չփոփոխելու և (կամ) հետ չկանչելու պարտավորությունը:

Գնումների Կազմակերպիչը աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովման գումարը պահում է
գնումների Մասնակցի կողմից սույն Կանոնակարգի 38.18. կետով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման դեպքում: 39.18. կետով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման դեպքում.
Աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովումը վերադարձվում է.
ա)

գնումների Մասնակիցներին, որոնք կատարել են Աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովումը աճուրդի անցկացման մերժման որոշում կայացնելու պահից 5 (հինգ)
աշխատանքային օրվա ընթացքում,

բ)

գնումների Մասնակցին, որը աճուրդին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել աճուրդին
մասնակցելու հայտի ներկայացման ավարտից հետո նման հայտ ստանալու օրվանից
5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

գ)

գնումների Մասնակցին, որը աճուրդին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել և հետ է
կանչել նման հայտը մինչև աճուրդին մասնակցելու հայտի քննարկման ընթացակարգի սկսելու օրը և ժամը աճուրդին մասնակցելու հայտի հետ կանչելու մասին
ծանուցում ստացվելու օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

դ)

գնումների Մասնակցին, որը աճուրդին մասնակցելու միակ հայտն է ներկայացրել,
որը համապատասխանում է աճուրդի փաստաթղթերով նախատեսված բոլոր
պահանջներին և պայմաններին նման գնումների Մասնակցի հետ պայմանագրի
կնքման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

ե)

գնումների Մասնակցին, աճուրդին մասնակցելու միակ հայտն է ներկայացրել և որին
թույլ չի տրվել մասնակցելու աճուրդին, աճուրդին մասնակցելու հայտի քննարկման
արձանագրության ստորագրման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա
ընթացքում,

զ)

գնումների միակ Մասնակցին, որը ճանաչվել է աճուրդի մասնակից, գնումների
նման Մասնակցի հետ պայմանագրի կնքման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային
օրվա ընթացքում,

է)

գնումների Մասնակցին, որը միակն է, ով ներկայացել է աճուրդին և գրանցվել է համապատասխան սույն Կանոնակարգի նորմերի, նման գնումենրի Մասնակցի հետ
պայմանագրի կնքման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

ը)

գնումների Մասնակցին, որը մասնակցել է աճուրդին, բայց չի ճանաչվել որպես
աճուրդի Հաղթող, որը նախավերջինն է ներկայացրել պայմանագրի գնի առաջարկ,
աճուրդի արձանագրության ստորագրման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա
ընթացքում,
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թ)

գնումների Մասնակցին, որը նախավերջինն է ներկայացրել պայմանագրի գնի
առաջարկ, աճուրդի Հաղթողի կամ աճուրդի նման Մասնակցի հետ պայմանագրի
կնքման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում,

ժ)

աճուրդի Հաղթողին, վերջինիս հետ պայմանագրի կնքման օրվանից 5 (հինգ)
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Աճուրդին մասնակցելու հայտի ներկայացման կարգը

39.20.

Մինչև աճուրդին մասնակցելու հայտի ներկայացման ժամկետի ավարտը, որը
սահմանված է բաց աճուրդի անցկացման մասին ծանուցագրում, գնումների
Կազմակերպիչը իրականացնում է աճուրդի մասնակցության հայտերի ընդունում:

39.21.

Աճուրդին մասնակցելու համար գնումների Մասնակիցը փակ ծրարով պետք է աճուրդի
մասնակցության հայտը ներկայացնի աճուրդի փաստաթղթերով սահմանված ձևով և
կարգով: Գնումների Մասնակիցը իրավունք ունի աճուրդի յուրաքանչյուր առարկայի
(լոտի) նկատմամբ ներկայացնել մեկական հայտ:

39.22.

Մինչև աճուրդին մասնակցելու հայտի ներկայացման ժամկետի ավարտը ստացված
աճուրդի մասնակցության բոլոր հայտերը գրանցվում են գնումների Կազմակերպչի
կողմից: Գնումների Մասնակցի պահանջով գնումների Կազմակերպիչը ստորագրում է
աճուրդին մասնակցելու հայտի ծրարի ստացման համար` նշելով վերջինիս ստացման օրը
և ժամը:

39.23.

Գնումների Կազմակերպիչը պարտավոր
տեղեկությունների գաղտնիությունը:

39.24.

Գնումների Մասնակիցն իրավունք ունի նախկինում ներկայացրած աճուրդին մասնակցելու
հայտը փոփոխել կամ հետ կանչել աճուրդի փաստաթղթերով նախատեսված կարգով:
Աճուրդին մասնակցելու հայտի փոփոխման և (կամ) հետ կանչելը աճուրդին մասնակցելու
հայտի ներկայացման ժամկետի լրանալուց հետո, որը սահմանված է աճուրդի
փաստաթղթերով, չի թույլատրվում:

39.25.

Եթե աճուրդին մասնակցելու հայտի ներկայացման ժամկետի լրանալուց հետո, որը սահմանված է աճուրդի փաստաթղթերով, Գնումների Կազմակերպչի կողմից ստացվում է
աճուրդին մասնակցելու միայն մեկ հայտ կամ չի ստացվում աճուրդին մասնակցելու և ոչ
մի հայտ, աճուրդը ճանաչվում է չկայացած:

39.26.

Այն դեպքում, եթե աճուրդի փաստաթղթերով նախատեսված է երկու կամ ավելի լոտ,
աճուրդը ճանաչվում է չկայացած միայն այն լոտերի նկատմամբ, որոնց նկատմամբ
աճուրդին մասնակցելու միայն մեկ հայտ է ներկայացվել կամ չի ներկայացվել աճուրդին
մասնակցելու որևէ հայտ:

39.27.

Եթե աճուրդի փաստաթղթերով սահմանված աճուրդին մասնակցելու հայտի ժամկետի
ավարտին գնումների Կազմակերպիչը ստանում է աճուրդին մասնակցելու միայն մեկ
հայտ, Աճուրդի հանձնաժողովը նման հայտով ծրարը բացում է և քննարկում այն սույն
Կարգով սահմանված կարգով: Եթե քննարկվող աճուրդին մասնակցելու հայտը և նման
հայտ ներկայացրած գնումների Մասնակիցը համապատասխանում են աճուրդի

է

ապահովել

նման

հայտերում

առկա
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փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին և պայմաններին, Պատվիրատուն
Ընկերության ԳԿՄ որոշման հիման վրա նման գնումների Մասնակցի հետ կնքում է
պայմանագիր:
39.28.

Սույն Կանոնակարգի 39.27-րդ կետում նկարագրված դեպքում և ԳԿՄ որոշման հիման
վրա, պայմանագիրը կնքվում է աճուրդի փաստաթղթերով նախատեսված պայմաններով
բաց աճուրդ անցկացնելու ծանուցագրում նշված պայմանագրի սկզբնական գնով (լոտի
գնով) կամ նշված հայտը ներկայացրած գնումների Մասնակցի հետ համաձայնեցված
պայմանագրի գնով, որը չի գերազանցում պայմանագրի սկզբնական գինը (լոտի գինը):

39.29.

Աճուրդին մասնակցելու հայտերը, որոնք գնումների Կազմակերպիչը ստացել է աճուրդի
փաստաթղթերով սահմանված աճուրդին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը
լրանալուց հետո, չեն քննարկվում:
Աճուրդին մասնակցելու հայտերի քննարկումը

39.30.

Աճուրդի հանձնաժողովը աճուրդին մասնակցելու հայտերի ներկայացման ավարտի օրվանից 5
(հինգ) աշխատանքային օրվանից ոչ ավել ժամկետում բացում է հայտերով ծրարները և
քննարկում է գնումների Մասնակիցների աճուրդին մասնակցելու հայտերը, աճուրդին
մասնակցելու
բացված
հայտերը,
գնումների
յուրաքանչյուր
Մասնակցի
համապատասխանության որոշումը աճուրդի փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին, և
գնումենրի նման Մասնակցի կողմից ներկայացված աճուրդին մասնակցելու հայտի համապատասխանությունը աճուրդի փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին: Աճուրդին
մասնակցելու հայտերի քննարկման արդյունքներով, Աճուրդի հանձնաժողովը որոշում է
կայացնում գնումների Մասնակցին ճանաչել որպես աճուրդի Մասնակից կամ մերժել
գնումենրի Մասնակցին որպես աճուրդի Մասնակից ճանաչելը: Աճուրդի հանձնաժողովի
որոշումը կազմվում է համապատասխան արձանագրությամբ:

39.31.

Գնումների Մասնակիցը կմերժվի աճուրդի Մասնակից ճանաչվելուց հետևյալ դեպքերում.
ա)

փաստաթղթերի բնօրինակների կամ պատճենների, ինչպես նաև այլ տեղեկությունների
չտրամադրման դեպքում, որոնց առկայության պահանջը սահմանված է աճուրդի
փաստաթղթերով կամ նման փաստաթղթերում գնումենրի Մասնակցի կամ
ապրանքների,
աշխատանքների,
ծառայությունների,
համապատասխանաբար
մատակարարման, իրականացման, մատուցման համար իրականացվող գնման մասին
ոչ հավաստի տեղեկությունների առկայության դեպքում,

բ)

գնումների Մասնակցի` աճուրդի փաստաթղթերով սահմանված աճուրդի Մասնակիցներին ներկայացվող պահանջների անհամապատասխանության դեպքում,

գ)

աճուրդին մասնակցելու հայտերի` աճուրդի փաստաթղթերով սահմանված աճուրդին
մասնակցելու հայտերին ներկայացվող պահանջների և գնումների Մասնակիցների
առաջարկների անհամապատասխանության դեպքում, այդ թվում փաստաթղթի կամ
փաստաթղթի պատճենի չտրամադրման դեպքում, որը հաստատում է դրամական
միջոցների վճարումը` որպես աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովում, եթե
աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովման պահանջը սահմանված է աճուրդի
փաստաթղթերով:
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39.32.

Աճուրդին մասնակցելու իրավունքի մերժումը այլ հինմանվորումներով, բացի սույն Կանոնակարգի 39.31-րդ կետով նախատեսված դեպքերի, չի թույլատվում:

39.33.

Աճուրդին մասնակցելու հայտում առկա ոչ հավաստի տեղեկությունների հաստատման
դեպքում գնումների Մասնակցի լուծարման գործընթացի անցկացման փաստի հաստատման կամ գնումների Մասնակցին սնանկ ճանաչելու մասին մասնագիտացված
դատարանի կողմից որոշման կայացման և մրցութային վարույթի բացման դեպքում, ՀՀ
Վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով գնումների Մասնակցի
գործունեության դադարեցման դեպքում, տարբեր մակարդակի բյուջեներում կամ
պետական ոչ բյուջետային ֆոնդերում հարկերի, հավաքագրումների և այլ պարտադիր
վճարումների մասով պարտքի առկայության դեպքում, որոնց չափը, ըստ վերջին
ավարտված հաշվետու ժամանակահատվածի հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունների, գերազանցում է գնումների Մասնակցի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի
25 (քսանհինգ) տոկոսը:

39.34.

Աճուրդին մասնակցելու հայտերի քննարկման ընթացքում, ըստ անհրաժեշտության, Աճուրդի
հանձնաժողովը իրավունք ունի գնումների Մասնակիցներից պահանջել աճուրդին
մասնակցելու հայտում պարունակվող տեղեկությունների պարզաբանում: Աճուրդին
մասնակցելու հայտերի բովանդակության փոփոխմանն ուղղված պահանջները, ինչպես նաև
առաջարկի էությունը փոխող գնումների Մասնակցի պարզաբանումները, որոնք
պարունակվում են գնումների Մասնակցի աճուրդին մասնակցելու հայտում, չեն թույլատրվում:
Աճուրդին մասնակցելու հայտերում առկա տեղեկությունների պարզաբանման հարցումը և
նման հարցման պատասխանը պետք է կազմվեն գրավոր:

39.35.

Այն դեպքում, եթե գնումների Մասնակիցը, ում ուղղված է եղել աճուրդին մասնակցելու
հայտերում առկա տեղեկությունների պարզաբանման հարցումը, չներկայացնի աճուրդին
մասնակցելու հայտերի պարզաբանումը գնման փաստաթղթերով սահմանված կարգով և
ժամկետում, գնումների նման Մասնակցի աճուրդին մասնակցելու հայտը կարող է
մերժվել:

39.36.

Աճուրդի Մասնակիցներ ճանաչված գնումների Մասնակիցների կամ գնումների Մասնակիցների աճուրդի Մասնակիցներ ճանաչելու մերժման մասին տեղեկությունները, նման
որոշման հիմնավորումներով, արտացոլվում են աճուրդին մասնակցելու հայտերի
քննարկման արձանագրությունում: Աճուրդին մասնակցելու հայտերի քննարկման
արձանագրությունը կազմվում է Աճուրդի հանձնաժողովի կողմից և ստորագրվում է
Աճուրդի հանձնաժողովի բոլոր ներկա անդամների կողմից, անմիջապես աճուրդին
մասնակցելու հայտերի քննարկումից հետո: Նշված արձանագրությունը տեղակայվում է
գնումների Կազմակերպչի կողմից 3 (երեք) օրվա ընթացքում նման արձանագրության
ստորագրման օրվանը հաջորդող օրվանից` համաձայն սույն Կարգի պահանջների:

39.37.

Եթե աճուրդին մասնակցելու հայտերի քննարկման արդյունքների հիման վրա գնումների
բոլոր Մասնակիցների` գնումների Մասնակիցներին ներկայացվող պահանջների
անհամապատասխանության և (կամ) աճուրդին մասնակցելու բոլոր հայտերի` աճուրդի
փաստաթղթերով սահմանված պահանջների անհամապատասխանության, կամ գնումների
միայն մեկ Մասնակցի և իր կողմից ներկայացված աճուրդին մասնակցելու հայտի`
սահմանված պահանջների համապատասխանության որոշում կայացվի, աճուրդը ճանաչվում
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է չկայացած:
39.38.

Եթե գնումների միայն մեկ Մասնակիցը ճանաչվի աճուրդի Մասնակից, աճուրդը
ճանաչվում է չկայացած և Պատվիրատուն Ընկերության ԳԿՄ որոշման հիման վրա կարող
է աճուրդի նման Մասնակցի հետ կնքել պայմանագիր:

39.39.

Սույն Կանոնակարգի 39.38-րդ կետում նկարագրված դեպքում պայմանագիրը կնքվում է
աճուրդի փաստաթղթերով նախատեսված պայմանների հիման վրա բաց աճուրդի անցկացման ծանուցագրում նշված պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) արժեքով (լոտի
արժեքով) կամ գնումների նման Մասնակցի հետ համաձայնեցված պայմանագրի արժեքով,
որը չի գերազանցում պայմանագրի սկզբնական արժեքը (լոտի արժեքը):
Բաց աճուրդի անցկացում

39.40.

Աճուրդը անց է կացվում բաց աճուրդի անցկացման ծանուցագրում նշված ժամկետում,
որը կազմում է աճուրդին մասնակցելու հայտերի քննարկման արձանագրության
ստորագրման պահից ոչ ավել, քան 10 (տասը) օր և որն ապահովում է աճուրդի Մասնակիցներին աճուրդին անձամբ կամ իրենց ներկայացուցիչների միջոցով մասնակցելու
հնարավորությունը:

39.41.

Աճուրդին կարող են մասնակցել միայն աճուրդի Մասնակիցներ ճանաչված գնումների
Մասնկիցները:

39.42.

Աճուրդն անց է կացվում աճուրդ անցկացնողի կողմից, որն ընտրվում է Աճուրդի հանձնաժողովի անդամներից Աճուրդի հանձնաժողովի անդամների բաց քվեարկության միջոցով
ձայների մեծամասնությամբ:

39.43.

Աճուրդն անց է կացվում բաց աճուրդի անցկացման ծանուցագրում նշված պայմանագրի
(լոտի) սկզբնական (առավելագույն) արժեքի «աճուրդի քայլով» իջեցման միջոցով:

39.44.

Այն դեպքում, երբ պայմանագրի արժեքի վերջին առաջարկը երեք անգամ հայտարարելու
արդյունքում աճուրդի և ոչ մի Մասնակից չի հայտնում մտադրություն առաջարկելու
պայմանագրի առավել ցածր արժեք, աճուրդ անցկացնողը պարտավոր է իջեցնել
«աճուրդի քայլը»:

39.45.

Աճուրդն անց է կացվում հետևյալ կարգով.
ա)

Աճուրդի հանձնաժողովը աճուրդի անցկացումից անմիջապես առաջ գրանցում է
աճուրդին ներկայացած աճուրդի Մասնակիցներին կամ վերջիններիս ներկայացուցիչներին: Մի քանի լոտերով աճուրդի անցկացման դեպքում Աճուրդի հանձնաժողովը յուրաքանչյուր լոտից առաջ գրանցում է նման լոտի մասով հայտ
ներկայացրած և աճուրդին ներկայացած աճուրդի Մասնակիցներին կամ նրանց
ներկայացուցիչներին: Գրանցման դեպքում աճուրդի Մասնակիցներին կամ նրանց
ներկայացուցիչներին տրվում են համարակալված քարտեր (այսուհետ`քարտեր),

բ)

Աճուրդը սկսվում է աճուրդի անցկացնողի կողմից աճուրդի (լոտի) սկսելու, լոտի
համարի (մի քանի լոտերով աճուրդի անցկացման դեպքում), պայմանագրի
առարկայի, պայմանագրի (լոտի) սկզբնական արժեքի, աճուրդին չներկայացած
աճուրդի Մասնակիցների անունների հայտարարմամբ:
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գ)

Աճուրդ անցկացնողը առաջարկում է աճուրդի Մասնակիցներին ներկայացնել
պայմանագրի արժեքի մասին իրենց առաջարկները:

դ)

Աճուրդի Մասնակիցը աճուրդն անցկացնողի կողմից պայմանագրի սկզբնական
արժեքը (լոտի արժեքը) և «աճուրդի քայլի» համաձայն իջեցված պայմանագրի
արժեքը հայտարարելուց հետո, բարձրացնում է քարտերը, եթե վերջինս համաձայն է
պայմանագիր կնքել հայտարարված արժեքով:

ե)

Աճուրդի անցկացնողը հայտարարում է այն աճուրդի Մասնակցի քարտը, ով
առաջինն է բարձացրել քարտը աճուրդի անցկացնողի կողմից պայմանագրի
սկզբնական արժեքի (լոտի արժեքի) և «աճուրդի քայլի» համաձայն իջեցված
պայմանագրի արժեքը հայտարարելուց հետո, ինչպես նաև պայմանագրի նոր
արժեքը, որը իջեցվել է համաձայն «աճուրդի քայլի» և «աճուրդի քայլը», համաձայն
որի իջեցվում է արժեքը:

զ)

Աճուրդն ավարտված է համարվում, եթե աճուրդն անցկացնողի կողմից պայմանագրի գնի երեք անգամ հայտարարելուց հետո, աճուրդի Մասնակիցներից և ոչ մեկը
քարտ չի բարձրացնում: Այս դեպքում աճուրդ անցկացնողը հայտարարում է աճուրդի
(լոտի) անցկացման ավարտի մասին, պայմանագրի արժեքի մասին վերջին և
նախավերջին առաջարկները, քարտի համարը և աճուրդի Հաղթողին և
պայմանագրի արժեքի վերաբերյալ նախավերջինն առաջարկ ներկայացրած
աճուրդի Մասնակցին:

39.46.

Աճուրդի Հաղթող է ճանաչվում պայմանագրի գնի առավել ցածր գինը առաջարկող անձը:

39.47.

Աճուրդի անցկացման ժամանակ Աճուրդի հանձնաժողովը կազմում է աճուրդի արձանագրություն: Աճուրդի արձանագրությունը ստորագրվում է Աճուրդի հանձնաժողովին ներկա
բոլոր անդամների կողմից աճուրդի անցկացումից անմիջապես հետո: Նշված
արձանագրությունը տեղադրվում է գնումների Կազմակերպչի կողմից նման
արձանագրության ստորագրման օրվանը հաջորդող օրվանից 3 (երեք) օրվա ընթացքում:

39.48.

Էլեկտրոնային եղանակով բաց աճուրդի անցկացման կարգը սահմանվում է, համաձայն
էլեկտրոնային առևտրային հարթակի կանոնակարգի:

39.49.

Այն դեպքում, երբ աճուրդին մասնակցել է գնումների մեկ Մասնակից կամ երբ աճուրդի
անցկացման ընթացքում չի մասնակցել աճուրդի և ոչ մի Մասնակից կամ, երբ
պայմանագրի գնի վերաբերյալ առաջարկների բացակայության հետ կապված, ինչը
ենթադրում է պայմանագրի գնի առավել ցածր գին, քան պայմանագրի սկզբնական
արժեքն է (լոտի գինը), երբ «աճուրդի քայլն» իջեցված է նվազագույն չափի և պայմանագրի նախնական գնի վերաբերյալ երեք անգամ հայտարարելուց հետո պայմանագրի
գնի (լոտի գնի) վերաբերյալ ոչ մի առաջարկ չի ստացվել, որը կնախատեսեր
պայմանագրի առավել ցածր գին, աճուրդը ճանաչվում է չկայացած: Այն դեպքում, երբ
աճուրդի փաստաթղթերով նախատեսվում է երկուս և ավելի լոտ, աճուրդը չկայացած
ճանաչելու մասին որոշումը կայացվում է յուրաքանչյուր լոտի նկատմամբ առանձին:

39.50.

Այն դեպքում, երբ աճուրդին մասնակցել է գնումների միայն մեկ Մասնակից, նման աճուրդը ճանաչվում է չկայացած: Պատվիրատուն իրավունք ունի Ընկերության ԳԿՀ որոշման
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հիման վրա գնումների նման Մասնակցի հետ կնքել պայմանագիր:
39.51.

Սույն Կանոնակարգի 38.50-րդ կետում նկարագրված դեպքում պայմանագիրը կնքվում է
աճուրդի փաստաթղթերով նախատեսված պայմաններով, բաց աճուրդի անցկացման
մասին ծանուցագրում նշված պայմանագրի սկզբնական արժեքով (լոտի արժեքով) կամ
աճուրդի նման Մասնակցի հետ համաձայնեցված և սկզբնական արժեքը չգերազանցող
արժեքով (լոտի արժեքով):

39.52.

Աճուրդի փաստաթղթերում նշված ժամկետում աճուրդի Պատվիրատուն և Հաղթողը
կնքում են պայմանագիր: Պայմանագրի ստորագրումից աճուրդի Հաղթողի հետ կանգնելու դեպքում գնումների Կազմակերպիչը պահում է գնումների նման Մասնակցի կողմից
ներկայացված աճուրդին մասնակցելու հայտի ապահովումը:

39.53.

Պայմանագրի ստորագրումից աճուրդի Հաղթողի հետ կանգնելու դեպքում Պատվիրատուն
իրավասու է պայմանագիր կնքել գնումների Մասնակցի հետ, որին աճուրդի արդյունքներով
տրված է երկրորդ համարը` աճուրդի փաստաթղթերին կցված պայմանագրի նախագծի
պայմաններով, և պայմանագրի արժեքով, որն աճուրդի արդյունքներով առաջարկվել է
գնումների Մասնակցի կողմից:

40.

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ

40.1.

Առաջարկների հարցումը գնման մրցակցային այն ձևն է, որի Հաղթող է (հաղթողներ են)
ճանաչվում գնման այն Մասնակիցը (ները), որը (որոնք) առաջարկել է պայմանագրի
կատարման պայմանների լավագույն համադրություն և որի (որոնց) առաջարկությանը
(առաջարկություններին), համաձայն չափանիշների հայտարարված համակարգի,
շնորհվել է առաջին տեղը:

40.2.

Առաջարկների հարցումը կարող է իրականացվել հետևյալ պայմաններից ցանկացածի
կատարման դեպքում.
ա)

առկա է ժամանակի մեջ սահմանափակ լինելու հիմնավորումը, կամ այլ ընթացակարգի իրականացումը նպատակահարմար չէ որևէ այլ էական պատճառներով,
սակայն չկան այնպիսի հանգամանքներ, որոնք պահանջում են անհետաձգելի գնում
կատարել «միակ աղբյուրից», իսկ արտադրանքի կամ դրա մատակարարման
պայմանների բարդությունը թույլ չի տալիս գների հարցման իրականացումը:

40.3.

Առաջարկների հարցումը կարող է լինել բաց կամ փակ:

40.4.

Առաջարկների բաց հարցումը գնման մրցակցային այն ձևն է, որի դեպքում ապրանքների,
աշխատանքների,
ծառայությունների
Ընկերության
պահանջարկի
մասին
տեղեկատվությունը
հայտարարվում
է
անձանց
անսահմանափակ
շրջանակին՝
առաջարկների հարցմանը մասնակցության մասին ծանուցում տեղադրելով պարտադիր
Համացանցային կայքերում:

40.5.

Առաջարկների փակ հարցումը մասնակիցների սահմանափակ շրջանակով մրցակցային
ընթացակարգ է, որն անց է կացվում Ընկերության ԳԿՄ որոշմամբ նախապես որոշված
շրջանակում գնման Մասնակիցների միջև:
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Առաջարկների հարցում անցկացնելու առանձնահատկությունները
Առաջարկների ներկայացման մասին ծանուցագիր
40.6.

Գնումների Կազմակերպչի կողմից առաջարկների ներկայացման ծանուցագիրը տեղադրվում է առաջարկների ներկայացման ժամկետը լրանալուց առաջ՝
- 5 աշխատանքային օրից ոչ պակաս, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը
(ներառյալ).
-10 աշխատանքային օրից ոչ պակաս` եթե գնման գինը գերազանցում է 70 միլիոն
դրամը:
Այն դեպքում, երբ առաջարկների ներկայացման ծանուցագրում սահմանված է ամսաթիվ,
որից սկսած գնումների Մասնակիցները կարող են ստանալ գնումների փաստաթղթերը,
սույն Կանոնակարգով նախատեսված ժամկետը անհրաժեշտ է հաշվել նշված ամսաթվից:
Ծանուցագրման
տեքստում անպայման նշվում է, որ այն չի հանդիսանում սակարկութa.
յունների անցկացման մասին ծանուցում, գնումների Մասնակիցներին ոչ մի իրավունք չի
տալիս և չի հանգեցնում Պատվիրատուի մոտ ոչ մի պարտականությունների առաջացմանը, բացի ծանուցագրում նշված ուղիղ պարտականությունների:
Գնումների
Կազմակերպիչը, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ, իրավասու է առաb.
ջարկների ներկայացման ծանուցագրում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշում
կայացնել առաջարկների ներկայացման ամսաթվի ավարտից ոչ ուշ, քան 5-10
աշխատանքային օրվա ընթացքում: Առաջարկների հարցման առարկայի փոփոխություն չի
թույլատրվում: Այն դեպքում, երբ առաջարկի ներկայացման մասին ծանուցագրում փոփոխությունները մինչև առաջարկների ներկայացման ժամկետի ավարտը 3 (երեք) օրվանից
ուշ են արվել, առաջարկների ներկայացման ժամկետը պետք է երկարաձգվի այնպես, որ
առաջարկների ներկայացման ծանուցագրում փոփոխություններ կատարած օրվանից
մինչև առաջարկների ներկայացման ժամկետի ավարտը կազմի ոչ պակաս, քան 5-10
աշխատանքային օրվա ընթացքում :
Գնումների
Կազմակերպիչը, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ, իրավասու է հրաc.
ժարվել դրանից յուրաքանչյուր պահ: Առաջարկների հարցման անցկացման հրաժարման
ծանուցումը տեղադրվում է գնումների Կազմակերպչի կողմից առաջարկների հարցման
անցկացման հրաժարման մասին որոշում կայացնելու օրվանից 2 (երկու) օրվա
ընթացքում՝ առաջարկների ներկայացման մասին ծանուցագրման համար սահմանված
կարգով:
Չիd. թույլատրվում առաջարկների հարցման Մասնակիցներից գումարի գանձում առաջարկների հարցմանը մասնակցելու, այդ թվում նաև գնումների փաստաթղթեր տրամադրելու համար:
Գնումների
Կազմակերպիչը, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ, իրավասու է պահանջել
e.
Հաղթողի կողմից պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների կատարման
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ապահովում (պայմանագրի ապահովում): Պարտականությունների ապահովման միջոցները.
բանկային երաշխիք, տուժանքի մասին համաձայնություն, երաշխիք կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված միջոցներից գնումների փաստաթղթերում
նշված այլ միջոց: Ապահովման էմիտենտին ներկայացվող պահանջները չպետք է հավելյալ
սահմանափակումներ դնեն մրցունակ պայքարի գնումների Մասնակիցների վրա:
Գնումների փաստաթղթերը
Գնումների
Կազմակերպիչը առաջարկների ներկայացման մասին ծանուցագրման
f.
տեղադրմանը զուգընթաց տեղադրում է նաև գնումների փաստաթղթերը:
Գնումների
փաստաթղթերը հանդիսանում են առաջարկների ներկայացման ծանուցագրման
g.
հավելված, լրացնում են, հստակեցնում են և պարզաբանում են այն: Գնումների փաստաթղթերը պարունակում են առաջարկի հարցման բոլոր պահանջներն ու պայմանները, ինչպես
նաև դրա բոլոր ընթացակարգերի մանրամասն նկարագրությունը:
Գնումների
փաստաթղթերը մշակվում են գնումների Կազմակերպչի կողմից՝ Պատվիրաh.
տուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա, համաձայնեցվում
են Գնումների հանձնաժողովի կողմից և հաստատվում են Գնումների հանձնաժողովի
Նախագահի կողմից:
Գնումների
փաստաթղթերը պետք է տեղադրվեն պարտադիր Համացանցային կայքերում
i.
մինչև առաջարկների ներկայացման ժամկետի ավարտը ոչ պակաս, քան՝
1) 5 աշխատանքային օր, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը
(ներառյալ).
2) 10 աշխատանքային օր` եթե գնման գինը գերազանցում է 70 միլիոն դրամը:

Գնումների
փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է և
j.
բավարար, որպեսզի գնումների Մասնակիցները կարողանան առաջարկների հարցմանը
մասնակցելու որոշում կայացնել, նախապատրաստել և ներկայացնել առաջարկներն այնպես,
որ Գնումների հանձնաժողովը կարողանա գնահատել դրանք ըստ էության և ընտրել
լավագույն առաջարկը:
Գնումների
փաստաթղթերին պետք է կցվի պայմանագրի նախագիծը կամ վերջինիս
k.
կարևոր պայմանները (մի քանի լոտերով առաջարկների հայտերի անցկացման դեպքում`
յուրաքանչյուր լոտի նկատմամբ պայմանագրի նախագիծ), որը հանդիսանում է գնումների
փաստաթղթերի անքակտելի մասը:
Գնումների
փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները պետք է համապատասխանեն
l.
առաջարկի ներկայացման ծանուցման մեջ նշված տեղեկություններին:
Գնումների փաստաթղթերի տրամադրումը
Գնումների
Կազմակերպիչը տեղադրում է գնումների փաստաթղթերը պարտադիր
m.
Համացանցային կայքերում մինչև առաջարկների ներկայացման ժամկետի ավարտը ոչ
պակաս, քան՝
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1. 5 աշխատանքային օր, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը
(ներառյալ).
2. 10 աշխատանքային օր, եթե գնման գինը գերազանցում է 70 միլիոն դրամը:
Առաջարկների
ներկայացման ծանուցման մեջ նշված օրվանից, գնումների Կազմակերa.
պիչը տրամադրում է (ընդունելի է, եթե փաստաթղթերի տեղադրումը չի իրականացվում
բաց հասանելիությամբ) գնումների փաստաթղթերի փաթեթը թղթային տարբերակով՝
գնումների յուրաքանչյուր Մասնակցի կողմից առաջարկի ներկայացման ծանուցման
հրապարակման հետ կապված գնումների փաստաթղթերի ստացման գրավոր հարցման
տրամադրման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գնումների
փաստաթղթերի տրամադրումը պետք է սկսվի մինչև առաջարկների ներկայացման
ժամկետի ավարտը ոչ պակաս, քան՝
1) 5 աշխատանքային օր, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը
(ներառյալ).
2) 10 աշխատանքային օր` եթե գնման գինը գերազանցում է 70 միլիոն դրամը:

Գնումների փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանումներ: Գնումների փաստաթղթերի մեջ
փոփոխությունների կատարում:
Առաջարկների
հարցման յուրաքանչյուր Մասնակից իրավասու է գնումների Կազմաb.
կերպչին գնումների փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան գնումների
փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման գրավոր հարցում ներկայացնել գնումների
փաստաթղթերում նշված ժամկետի համաձայն:
Գնումների
Կազմակերպիչը պարտավոր է գնումների փաստաթղթերի պարզաբանման
c.
հարցումը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանել
գնումների Մասնակցի յուրաքանչյուր գրավոր պաշտոնական հարցմանը, որը կապված է
գնումների փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման հետ, որը ստացվել է դրանում
սահմանված ժամկետից ոչ ուշ:
Գնումների
փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանումները պետք է կրեն տեղեկատd.
վական բնույթ և գնումների Կազմակերպչի վրա չպետք է դնեն որևէ պարտականություն:
Դրույթների պարզաբանման նախապատրաստման դեպքում անհրաժեշտ է նկատի
ունենալ, որ տվյալ պարզաբանումները չպետք է զգալիորեն լրացնեն կամ փոխեն
գնումների փաստաթղերի պայմանները և ազդեն գնումների Մասնակցի առաջարկների
բովանդակության վրա (այլապես գնումների փաստաթղթերում անհրաժեշտ կլինի
փոփոխություններ կատարել ):
Մինչև
առաջարկների ներկայացման ավարտի ժամկետի լրանալը գնումների Կազe.
մակերպիչը կարող է ցանկացած պատճառաբանությամբ փոփոխություններ կատարել
գնումների փաստաթղթերում:
Գնումների
փաստաթղթերում կատարվող փոփոխությունները հրապարակվում են պարf.
տադիր Համացանցային կայքերում որոշում կայացնելու պահից 3 (երեք) աշխատանքային
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օրվա ընթացքում մինչև առաջարկների ժամկետի լրանալը:
Մինչև
առաջարկների ներկայացման ավարտի ժամկետետի լրանալը գնումների Կազg.
մակերպիչը ցանկացած պատճառաբանությամբ կարող է երկարաձգել այդ ժամկետը:
Գնումների
բոլոր Մասնակիցները պետք է ինքնուրույն հետևեն փոփոխությունների կաh.
տարմանը: Ընդ որում, գնումների Կազմակերպիչը կարող է առաջարկների ներկայացման
ավարտի ժամկետը տեղափոխել:
Առաջարկների
ներկայացման ժամկետի երկարաձգման ծանուցումը տեղադրվում է պարi.
տադիր Համացանցային կայքերում որոշում կայացնելու պահից 3 (երեք) աշխատանքային
օրվա ընթացքում:
Առաջարկների ստացում
Առաջարկների
հարցմանը մասնակցելու համար գնումների Մասնակիցը առաջարկ է
j.
ներկայացնում գնումների փաստաթղթերով սահմանված ժամկետում և ձևով:
Առաջարկների
հարցման Մասնակիցը պետք է համոզվի, որ իր առաջարկը փոխանցված է
k.
առաջարկների հարցման Կազմակերպչի պատասխանատու աշխատակցին անձամբ: Ըստ
պահանջի, առաջարկ ներկայացրած գնումների Մասնակցին տրամադրվում է
համապատասխան ստացական՝ դրա ընդունման ժամի և տեղի նշումով:
Առաջարկները
պետք է տրվեն փակ ծրարներով, սակայն գնումների Կազմակերպիչը
l.
իրավասու է չմերժել առաջարկով ծրարի ընդունումը միայն հիմնվելով այն բանի վրա, որ
այն փակ չէ կամ ոչ պատշաճ կերպով է փակ: Համապատասխան նշում է արվում ոչ
պատշաճ կերպով փակված հայտի ստացման մասին (համապատասխան գնումների
փաստաթղթերի պահանջների):
*Ծանոթություն.
«Ծրար» բառը հասկացվում է որպես ցանկացած փաթեթ, որը հուսալի փակում է վերջինիս
պարունակությունը (ծրար, արկղ, պարկ, էլեկտրոնային ծրար (էլեկտրոնային առևտրային
հարթակներում գնումների համար) և այլն):

Առաջարկների
ծրարները անօրեն բացելու կանխման նպատակով, գնումների Կազմակերm.
պիչը պետք է նախատեսի անվտանգության անհրաժեշտ միջոցները մինչև գնումների
փաստաթղթերում սահմանված ժամկետը:
Եթե
n. առաջարկի հայտի Մասնակիցը ուշացումով է ներկայացրել գնումների մասնակցելու
իր հայտը, այն չի քննարկվում:
Ստացված ծրարների բացումը
Առաջարկների
հայտերի ստացված ծրարների բացման ընթացակարգը (այդ թվում նաև
o.
մեկ ծրարի ստացման դեպքում) անց է կացվում` համաձայն գնումների փաստաթղթերի
դրույթների:
Ստացված
ծրարների բացումը անց է կացվում Գնումների հանձնաժողովի նվազագույնը
p.
երկու անդամների ներկայությամբ Ընկերության այլ աշխատակիցների կամ երրորդ
անձանց ներգրավման հնարավորությամբ: Բոլոր դեպքերում, ստացված ծրարների
հրապարակային բացման ընթացակարգին իրավունք ունի մասնակցելու առաջարկի
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հայտի յուրաժամ առաջարկ ներկայացրած յուրաքանչյուր Մասնակցի ներկայացուցիչ:
Գնումների
հանձնաժողովի կողմից բացվում են առաջարկներով ծրարները, որոնք ստացq.
վել են գնումների Կազմակերպչի կողմից մինչև հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը: Այն դեպքում, երբ արձանագրվում է մեկ մասնակցի կողմից նույն լոտի նկատմամբ
երկու և ավելի առաջարկների ներկայացումը այն պայմանով, որ նախկինում
ներկայացրած առաջարկները հետ կանչված չեն, տվյալ լոտի նկատմամբ ներկայացված
նման Մասնակցի և ոչ մի առաջարկ չի քննարկվում:
Այն
r. դեպքում, երբ գնումների փաստաթղթերով սահմանված ժամկետում առաջարկներով
ոչ մի ծրար չի ստացվել, առաջարկների հարցումը ճանաչվում է չկայացած, և այդ փաստն
արձանագրվում է Գնումների հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունում:
Առաջարկներով
ծրարների բացման ընթացակարգի արդյունքներով գնումների Կազմաs.
կերպչի կողմից կազմվում է Առաջարկներով ծրարների բացման արձանագրություն և
ստորագրվում է Գնումների հանձնաժողովին ներկա անդամների կողմից:
Առաջարկների քննարկումը, համեմատումը և գնահատումը
Գնումների
Կազմակերպչի կողմից գնումների Մասնակիցների առաջարկների ծրարների
t.
բացման օրվանից ոչ ուշ, քան 10 (տասը) օրվա ընթացքում քննարկվում են վերջիններիս
ներկայացրած առաջարկները, որոնք բացված են, գնումների յուրաքանչյուր Մասնակցի`
գնումների փաստաթղթերով սահմանված պահանջների համապատասխանության և
գնումների նման Մասնակցի կողմից ներկայացված առաջարկի` գնումների փաստաթղթերով
սահմանված առաջարկներին ներկայացված պահանջների համապատասխանության
որոշման նպատակով: Առաջարկների քննարկման արդյունքներով Գնումների հանձնաժողովի
կողմից որոշում է կայացվում գնումների Մասնակցին առաջարկի հայտի Մասնակից ճանաչելու
մասին կամ գնումների Մասնակցին առաջարկի հայտի Մասնակից ճանաչել հրաժարվելու
մասին:
Գնումների
Մասնակցին առաջարկի հայտի Մասնակից ճանաչելու մերժման դեպքերը
u.
հետևյալն են.
ա)

գնումների փաստաթղթերով սահմանված փաստաթղթերի բնօրինակների կամ
պատճենների, ինչպես նաև այլ տեղեկությունների չներկայացումը կամ նման
փաստաթղթերում գնումների Մասնակցի կամ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների մասին ոչ հավաստի տեղեկությունների առկայությունը, որոնց
մատակարարման, իրականացման, մատուցման համար անց է կացվում առաջարկների հարցումը,

բ)

Մասնակցի անհամապատասխանությունը գնումների փաստաթղթերով սահմանված
առաջարկների հարցման Մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներին,

գ)

առաջարկի անհամապատասխանությունը սույն Կանոնակարգի և գնումների փաստաթղթերով սահմանված Մասնակիցների առաջարկներին ներկայացվող պահանջներին:
Այլ հիմնավորումներով մասնակցության թույտվության մերժում չի թույլատրվում:
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Առաջարկում
առկա տվյալների անարժանահավատության արձանագրման, գնումների
v.
Մասնակցի վերացման գործընթացի կամ մասնագիտական դատարանի կողմից Մասնակցի
որպես սնանկ ճանաչելու և մրցութային վարույթի բացման մասին որոշում կայացնելու
փաստի արձանագրման, ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված
կարգով գնումների Մասնակցի գործունեության դադարեցման փաստի, ցանկացած մակարդակի բյուջեներ կամ պետական ոչ բյուջետային ֆոնդեր հաշվեգրված հարկերի, հավաքագրումների և այլ պարտադիր վճարումների պարտքի առկայության դեպքում, որի չափը
գերազանցում է գնումների Մասնակցի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25 (քսանհինգ)
տոկոսը հաշվապահական հաշվետվության տվյալներով վերջին ավարտված հաշվետու
ժամանակահատվածում, գնումների նման Մասնակիցը պետք է ազատվի առաջարկների
հարցմանը մասնակցելուց վերջինիս անցկացման ցանկացած փուլում:
Եթե
w. առաջարկների քննարկման արդյունքների հիման վրա որոշում կայացվի գնումների
բոլոր Մասնակիցների` վերջիններիս ներկայացվող պահանջներին չհամապատասխանելու, և (կամ) բոլոր առաջարկների` գնումների փաստաթղթերով սահմանված
պահանջներին չհամապատասխանելու մասին, կամ գնումների միայն մեկ Մասնակցի և
նրա կողմից ներկայացված առաջարկի` սահմանված պահանջներին համապատասխանելու մասին, առաջարկների հարցումը ճանաչվում է չկայացած:
Եթե
x. գնումների միայն մեկ Մասնակից ճանաչվի առաջարկի հարցման մասնակից,
առաջարկների հարցումը գնումների հանձնաժողովի կողմից կարող է ճանաչվել է
չկայացած:
Գնահատման
չափորոշիչների ցանկը, կշռային գործակիցները, փորձաքննության
y.
ժամկետները և կոնկրետ գնման նկատմամբ առաջարկների գնահատման անցկացման
կարգի մասին այլ տեղեկատվությունը սահմանվում են գնումային փաստաթղթերով:
Համեմատությունն
ու գնահատումն իրականացնում է Գնումների հանձնաժողովը: Տվյալ գորz.
ծընթացին ներգրավվում են փորձագետները: Այդ դեպքում Գնումների հանձնաժողովը պետք է
ապահովի գնահատման գործընթացի և առաջարկի հարցման Մասնակիցների առևտրային
գաղտնիությունը:
Գնումների
Կազմակերպիչը կարող է միաժամանակ կամ հաջորդական արձանագրվող
aa.
բանակցություններ վարել գնումների Մասնակիցների հետ՝ առաջարկների հարցման կարևոր
պայմանների (ներառյալ պայմանագրի պայմանները) մասով կամ դրանց առաջարկների
մասով և պահանջել կամ թույլատրել նման առաջարկների վերանայումը, եթե պահպանվում
են հետևյալ պայմանները.
ա)

գնումների Կազմակերպչի և գնումների Մասնակցի միջև բանակցությունները կրում են
գաղտնի բնույթ և, բացառությամբ տեղեկատվության, որը սահմանված կարգով
ներառվում է հաշվետվություններում, այդ բանակցությունների բովանդակությունը չի
հրապարակվում այլ անձանց՝ առանց մյուս կողմի համաձայնության,

բ)

բանակցություններին մասնակցելու հնարավորությունը ընձեռվում է գնումների բոլոր
Մասնակիցներին, ում չեն մերժել: Բանակցությունների բոլոր մասնակիցներին
առաջարկվում է բարելավել իրենց առաջարկները,
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գ)

Բանակցությունների առերես անցկացումն իրականացվում է գնումների հանձնաժողովի երկուսից ոչ պակաս անդամների ներկայության պայմանով:

Բանակցություններ
bb.
չեն անցկացվում հասարակ արտադրանքի գնումների դեպքում:
Գնահատումն
իրականացվում է գնումների փաստաթղթերում նշված չափանիշներին և
cc.
ընթացակարգերին խիստ համապատասխան:
Անհրաժեշտության
դեպքում, բանակցությունների ավարտին գնումների Կազմակերպիչը
dd.
ընթացակարգին մասնակցել շարունակող գնումների Մասնակիցներին խնդրում է
որոշակի ժամկետում ներկայացնել վերջնական առաջարկ: Վերջնական առաջարկը չի
կարող պակաս նախընտրելի լինել Պատվիրատուի համար բոլոր տեսանկյուններից
սկզբնական առաջարկի համեմատությամբ: Վերջնական առաջարկների ստացումից հետո
Գնումների հանձնաժողովը ընտրում է գնումների հաղթող Մասնակցին՝ նման վերջնական
առաջարկներ ներկայացրած մասնակիցների շարքից:
Առաջարկների
դասակարգման ընթացքում, Գնումների հանձնաժողովը ընդունում է փորee.
ձագետների գնահատումներն ու առաջարկները, սակայն կարող է ընդունել ցանկացած
ինքնուրույն որոշում:
Գնումների
Կազմակերպիչն իրավասու է մերժել բոլոր առաջարկները, եթե դրանցից ոչ մեկը չի
ff.
բավարարում առաջարկների հարցման Մասնակիցների, արտադրանքի, պայմանագրի
պայմանների կամ առաջարկների կազմման նկատմամբ սահմանված պահանջները:
Ընտրության
և գնահատման փուլերի արդյունքներով Գնումների հանձնաժողովը կազմում
gg.
է արձանագրություն:
Վերասակարկման օգտագործումը
Գնումների
Կազմակերպիչն իրավասու է առաջարկների հարցման ընթացակարգում
hh.
օգտագործել վերասակարկման ընթացակարգերի անցկացումը, համաձայն սույն Կանոնակարգի 27-րդ բաժնի: Վերասակարկման ընթացակարգերի անցկացումը հնարավոր է
միայն այն դեպքում, եթե այն նախատեսված է գնումների փաստաթղթերով:
Առաջարկների հարցման Հաղթողի որոշումը
Առաջարկների
հարցման Հաղթող է ճանաչվում գնումների այն Մասնակիցը, որը ներկաii.
յացրել է առաջարկ, որը Գնումների հանձնաժողովի կողմից գնահատման փուլի արդյունքներով ամենալավ առաջարկն է ճանաչվել և զբաղեցրել է առաջին տեղը առաջարկների վերջնական դասակարգման մեջ` ըստ նախընտրության աստիճանի:
Առաջարկների
հարցման արդյունքների մասին արձանագրության մեջ (հաղթողի ընտjj.
րության Արձանագրության մեջ) պետք է նշված լինեն պայմանագրի արժեքը և այլ կարևոր
պայմաններ (կախված դրա տեսակից), դրա կողմերը, ժամկետը, որի ընթացքում պետք է
կնքվի նման պայմանագիրը, ինչպես նաև դրա կնքման համար անհրաժեշտ պարտադիր
գործողությունները (օրինակ, պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների
կատարման ապահովման տրամադրումը):

41. ԳՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
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41.1.

Գների հարցումը գնման մրցակցային միջոց է, որտեղ հաղթող է ճանաչվում գնման այն
Մասնակիցը (ները), որն (որոնք) առաջարկել է (են) պայմանագրի նվազագույն գինը՝
գնման այլ պարամետրերին համապատասխան լինելու պայմանով:

41.2.

Գնումների հարցումն իրականացվում է այն պարզ արտադրանքի գնման ժամանակ, որն
ունի ձևավորված շուկա:

41.3.

Գների հարցումն անց է կացվում այն դեպքերում, երբ պատվիրատուի համար գնահատման
միակ չափանիշն է հանդիսանում (գնման մասնակիցների կողմից գնման փաստաթղթերով
սահմանված այլ պահանջների պահպանման պլանով) առաջարկի գինը:

41.4.

Գների հարցումը կարող է լինել բաց կամ փակ:

41.5.

Գների բաց հարցումը գնման մրցակցային այն ձևն է, որի դեպքում ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների Ընկերության պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը
հայտարարվում է անձանց անսահմանափակ շրջանակին՝ գների հարցման անցկացման
մասին ծանուցում տեղադրելով համացանցի պարտադիտ կայքերում:

41.6.

Գնման փակ հարցումը Մասնակիցների սահմանափակ շրջանակում գնման մրցակցային ձև
է, որն անց է կացվում Ընկերության ԳԿՄ որոշմամբ նախապես որոշված շրջանակներում
գնման Մասնակիցների միջև:

41.7.

Բարդ արտադրանքի գնումների կատարումը գների հարցման միջոցով արգելվում է:
Գների հարցման անցկացման առանձնահատկությունները:

41.8.

Սույն կետի կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ գների հարցումը
սակարկություն չէ և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված համապատասխան իրավական
հետևանքների չի հանգեցնում:

41.9.

Գների հարցման անցկացման համար նշանակվում է 3 (երեք) հոգուց ոչ պակաս Գնումների
հանձնաժողով: Նման հանձնաժողովի դեր կարող է կատարել մշտական գործող Գնումների
հանձնաժողովը:

41.10.

Գների հարցման անցկացման մասին ծանուցման մեջ պետք է նշված լինեն սույն Կանոնակարգի 16-րդ «Մրցակցային գնման անցկացման համար գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում, համաձայնեցում և հաստատում» բաժնին համապատասխան տվյալներ:

41.11.

Գների հարցման անցկացման մասին ծանուցման տեղադրման հետ մեկտեղ գնումների
Կազմակերպիչը պարտադիր Համացանցային կայքերում տեղադրում է սույն Կանոնակարգի 16-րդ «Մրցակցային գնման անցկացման համար գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում, համաձայնեցում և հաստատում» բաժնի պահանջներին համապատասխան տվյալներ պարունակող գնումների փաստաթղթերը:

41.12.

Գնումների փաստաթղթերին կցվում է պայմանագրի գնումների ընթացակարգի
արդյունքներով նախագիծը, որը համարվում է գնումների փաստաթղթերի անքակտելի
մասը:

41.13.

Գների հարցման տեքստում գնումների Կազմակերպիչը նշում է գնումների առարկայի
մասով ցանկացած հստակ պահանջներ (բացի գնից), մատակարարման պայմանների
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մասով պահանջներ, պայմանագրի պայմանների մասով պահանջներ, արտադրանքի
համապատասխանության հաստատման մասով պահանջներ և գնումների Մասնակիցների համապատասխանությունը Պատվիրատուի պահանջներին և ներկայացվող
փաստաթղթերին:
41.14.

Գնումների Կազմակերպչի և գնումների Մասնակցի միջև առաջարկի նկատմամբ չեն
անցկացվում ոչ մի բանակցություններ:

41.15.

Պայմանագիրը կնքվում է գնումների այն Մասնակցի հետ, ով որոշվել է Գնումների
հանձնաժողովի կողմից որպես Հաղթող, ով բավարարում է գների հարցման պահանջները,
ով առաջարկել է մատակարարել անհրաժեշտ արտադրանքը հարցման մեջ սահմանված
պայմաններով առաջարկված գներից ամենացածր գնով:

41.16.

Գնումների Կազմակերպիչն իրավասու է մերժել բոլոր առաջարկները, եթե դրանցից ամենալավը չի բավարարում դրա պահանջներին և կատարել գների նոր հարցում:

42. ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
42.1.

Մրցակցային բանակցությունները - գնման այն մրցակցային ձևն է, որի հաղթող (հաղթողներ)
է ճանաչվում գնման այն Մասնակիցը /Մասնակիցները/, որը (որոնք) առաջարկել է
պայմանագրի պայմանների կատարման լավագույն համադրությունը և որի (որոնց)
վերջնական առաջարկին (առաջարկներին) շնորհվել է առաջին տեղը՝ չափանիշների
հայտարարված համակարգի համաձայն:

42.2.

Մրցակցային բանակցությունները կարող են անցկացվել բարդ արտադրանքի գնման դեպքում,
երբ անհրաժեշտ է բանակցություններ անցկացնել գնման Մասնակիցների հետ, իսկ երկփուլ
/բազմափուլ մրցույթի կամ առաջարկների հարցման ընթացակարգերի օգտագործումը
նպատակահարմար չէ ժամանակի ծախսի կամ այլ պատճառների առումով:

42.3.

Մրցակցային բանակցությունները կարող են լինել բաց կամ փակ:

42.4.

Մրցակցային բանակցությունները կարող են լինել բազմափուլ:

42.5.

Մրցակցային բաց բանակցություններ - գնման այն մրցակցային ձևն է, երբ ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների Ընկերության պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը
հայտարարվում է անձանց անսահմանափակ շրջանակին՝ մրցակցային բանակցությունների
անցկացման մասին ծանուցում տեղադրելով համացանցի պարտադիր կայքերում:

42.6.

Մրցակցային փակ բանակցությունները գնման Մասնակիցների սահմանափակ
շրջանակով գնման մրցակցային ձև է, որն անց է կացվում գնման Մասնակիցների միջև
Ընկերության ԳԿՄ որոշմամբ նախապես որոշված շրջանակում:

Մրցակցային բանակցությունների ընթացակարգի անցկացման առանձնահատկությունները:
42.7.

Սույն կետի կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ մրցակցային
բանակցությունները սակարկություններ չեն և չեն հանգեցնում ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսված համապատասխան իրավական հետևանքների:
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42.8.

Մրցակցային բանակցությունների սկիզբը ծանուցող փաստաթղթի հրապարակման և
առաջարկների ներկայացման վերջնական ժամկետի միջև պետք է նախատեսված լինի
առնվազն՝
1) 5 աշխատանքային օրից ոչ պակաս, եթե գնման գինը չի գերազանցում 70
միլիոն դրամը (ներառյալ).
2) 10 աշխատանքային օրից ոչ պակաս` եթե գնման գինը գերազանցում է 70
միլիոն դրամը:

42.9.

Գնումների Կազմակերպիչը գնումների Մասնակիցների կողմից առաջարկները ներկայացնելուց հետո անց է կացնում արձանագրվող բանակցություններ՝ մրցակցային բանակցությունների գնումների Մասնակիցների հետ:

42.10.

Մրցակցային բանակցություններում երկու Մասնակցից քիչ մասնակիցների դեպքում,
մրցակցային բանակցությունները ճանաչվում են չկայացած, ինչի մասին կազմվում է
արձանագրություն:

42.11.

Բանակցությունների ընթացքում Պատվիրատուի կողմից հանդես են գալիս Գնումների
հանձնաժողովի անդամները (հանձնաժողովի կազմի 50%-ից ոչ պակաս):

42.12.

Բանակցություններին վերաբերող ցանկացած պահանջ, փաստաթղթեր, պարզաբանումներ
կամ այլ տեղեկատվություն, որոնք ներկայացվում են գնումների Մասնակցին,
հավասարապես ներկայացվում են նաև բանակցությունների բոլոր այլ Մասնակիցներին:

42.13.

Գնումների Մասնակիցների հետ բանակցությունները կրում են գաղտնի բնույթ և, բացառությամբ այն տեղեկատվության, որը սահմանված կարգով ներառվում է բանակցությունների
անցկացման մասին հաշվետվություններում, այդ բանակցությունների բովանդակությունը չի
բացահայտվում ոչ մի այլ անձի առանց մյուս կողմի համաձայնության:

42.14.

Բանակցությունների ավարտին Գնումների հանձնաժողովը կարող է կամ միանգամից ընտրել Հաղթողին, կամ սահմանում է վերջնական ընդհանուր պահանջներ գնվող արտադրանքին և պայմանագրի պայմաններին, ձևավորում է դրանք գնումների փաստաթղթերի
ձևով և խնդրում է բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են մասնակցել ընթացակարգին
որոշակի ժամկետին ներկայացնել վերջնական առաջարկ: Ամենալավ առաջարկը
ներկայացրած
Մասնակիցների
հետ
Գնումների
հանձնաժողովը
կարող
է
բանակցություններ անցկացնել վերը նկարագրված կարգով կամ միանգամից ընտրել
հաղթած գնումների Մասնակցին:

42.15.

Սույն բաժնում նկարագրված ընթացակարգը կարող է անցկացվել այնքան, որքան անհրաժեշտ է Հաղթողի ընտրության համար կամ մինչև Պատվիրատուի հրաժարվելը գնումից:

42.16.

Անհրաժեշտության դեպքում Գնումների հանձնաժողովի որոշմամբ, մրցակցային բանակցությունների անցկացումից հետո Պատվիրատուն կարող է չընտրել Հաղթողի (կամ չկնքել
պայմանագիր արդեն իսկ ընտրված Մասնակցի հետ), այլ հայտարարել մրցակցային
ընթացակարգ` անձամբ հրավիրելով մասնակիցներին բանակցության: Բոլոր դեպքերում,
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գնումների ընթացակարգի արդյունքները ձևավորվում են Գնումների հանձնաժողովի
արձանագրությամբ, որը տեղադրվում է պարտադիր Համացանցային կայքերում սույն
Կանոնակարգի 10-րդ «Գնումների տեղեկատվական ապահովումը» բաժնի պահանջներին
համապատասխան:

43.

ՄԻԱԿ ԱՂԲՅՈՒՐ

43.1.

Դա գնման ձև է, որի դեպքում պայմանագիր կնքելու առաջարկությունը ուղղվում է
որոշակի անձի, կամ ընդունվում է որևէ մեկ անձի պայմանագիր կնքելու
առաջարկությունը առանց մյուս առաջարկությունների ուսումնասիրության:

43.2.

Միակ աղբուրից գնումները կարող են իրականացվել ԳՏՊ-ի հաստատված հիմունքներով,
կամ Ընկերության ԿԳՄ-ի որոշման հիման վրա հետևյալ դեպքերում.
առաջացել
է գնման անհետաձգելի անհրաժեշտություն և, ելնելով հրատապությունից,
43.2.1.
գնման այլ ընթացակարգի կիրառումն անհնար է այն պայմանով, որ նման
անհնարինությունը հնարավոր չէր կանխատեսել,
անհրաժեշտ
է կատարել վարձակալության, տարածքի օգտագործման, էլեկտրական էներ43.2.2.
գիայի, բնական գազի, խմելու ջրի մատակարարման, կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ
գնում, իսկ էլեկտրոնային հաղորդակցության կազմակերպման դեպքում՝ նաև ցանցերի
փոխկապակցվածության կամ տրաֆիկի փոխանակման, տեղական կամ միջազգային կապի
ալիքների վարձակալման, միջազգային կապի ալիքների գնում,
գնման
43.2.3.ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը կարելի է ձեռք բերել միայն
մեկ աղբյուրից, եթե դա պայմանավորված է նրա հեղինակային կամ հարակից
իրավունքներով, բացառիկ կամ հատուկ իրավունքի առկայությամբ,
ձեռք
է բերվում փոխարինման համար նախատեսված ապրանքների լրացուցիչ քանակ
43.2.4.
կամ նախապես մատակարարված սարքավորումներ (սարքեր), և սկզբնական մատակարարի փոփոխումը կստիպի պատվիրատուին գնել այլ բնութագիր ունեցող ապրանքներ՝ ստեղծելով շահագործման և սպասարկման համար անհամատեղելիություն կամ
տեխնիկական բարդություներ,
վթարի,
43.2.5. անհաղթահարելի ուժի, արտակարգ իրավիճակի հետևանքով ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների անհրաժեշտություն է առաջացել, ընդ որում, այլ ընթացակարգերի իրականացումն անհնարին է,
յուրահատուկ
տեխնոլոգիայով արտադրվող կամ յուրօրինակ հատկություններ ունեցող յու43.2.6.
րօրինակ (անհատական) սարքավորումների գնման դեպքում, ընդ որում, դա հաստատվում է համապատասխան փաստաթղթերով և միայն մեկ մատակարար կարող է
մատակարարել նման արտադրանք,
ջրամատակարարման,
ջրահեռացման,
կոյուղու,
ջերմամատակարարման,
43.2.7.
գազամատակարարման (բացառությամբ հեղուկ գազի իրացման) ծառայությունների,
ինժեներատեխնիկական ցանցերի միացման ծառայությունների մատուցման՝ ՀՀ
օրենսդրությամբ կարգավորվող գների (սակագների) համաձայն,
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էլեկտրական
էներգիա երաշխավորող մատակարարի հետ էներգամատակարարման կամ
43.2.8.
էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի պայմանագրի կնքման,
ՀՀ-ում
43.2.9.կատարվում են զորահավաքի /կենտրոնացման/ պատրաստման աշխատանքներ,
այն
աշխատանքների գնումը, որոնք կարող են կատարվել բացառապես գործադիր
43.2.10.
իշխանության մարմինների կողմից, դրանց իրավասությանը համապատասխան, կամ
դրանց ենթակա այն պետական հաստատությունների, պետական միավորված
ձեռնարկությունների
կողմից,
որոնց
իրավասությունը
սահմանվում
է
ՀՀ
նորմատիվաիրավական ակտերով,
կապիտալ
շինարարութան օբեկտների նախագծային փաստաթղթերի հեղինակային
43.2.11.
վերահսկողության ծառայությունների, համապատասխան հեղինակների կողմից կապիտալ շինարարության օբյեկտների վերակառուցման, շինարարության, կապիտալ վերանորոգման նկատմամբ վերահսկողության ծառայությունների գնումը,
խորհրդատվական
ծառայությունների գնումը, ի կատարումն ՀՀ նախագահի և ՀՀ կառա43.2.12.
վարության հանձնարարականների՝ առաջարկությունների պատրաստման նպատակով
Ընկերության ղեկավարի որոշմամբ փորձագիտական ծառայությունների կողմից
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման գնումը,
այն
դեպքում, երբ գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած, ընդ որում, գնման
43.2.13.
նոր ընթացակարգերի անցկացումը նպատակահարմար չէ և ներկայացված
մասնակցության հայտն ընդունելի է,
Խմբի
գործառնական պատասխանատվության կենտրոն հանդիսացող Խմբի մասնագիտաց43.2.14.
ված ընկերություններից ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումը,
Գնման
43.2.15.առարկա հանդիսացող ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների
արժեքը չի գերազանցում 50.000.000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամը (առանց ԱԱՀ),
Ընկերության
43.2.16.
ԳԿՄ որոշմամբ՝ այլ դեպքերում:
43.3.

Եթե մարդկանց կյանքին և առողջությանը սպառնացող և Ընկերությանը էական վնաս պատճառած (կամ կարող է պատճառել) արտակարգ հանգամանքների հետևանքով առաջացել է
որոշակի արտադրանքի անհրաժեշտություն, որը, սույն կարգին համաձայն, պահանջում է
Ընկերության ԳԿՄ-ի հետ համաձայնեցում 5 (հինգ) աշխատանքային օրվանից պակաս, որի
կապակցությամբ այլ ընթացակարգերի կիրառումն անընդունելի է, գնման մասին որոշումն
ընդունվում է Ընկերության ՄԳՄ-ի կողմից՝ Ընկերության ԳԿՄ-ի հետ հետագա
համաձայնեցմամբ:

43.4.

43.3 կետով նախատեսված դեպքում, Ընկերության ՄԳՄ-ի «միակ աղբյուրից» գնման մասին որոշման հիմք է հանդիսանում արտակարգ հանգամանքների վրա հասնելու, դրանց
հետևանքները, ինչպես նաև գնման հրատապ անհրաժեշտությունը հաստատող
լիազորված անձի (մարմնի, հանձնաժողովի) պաշտոնական փաստաթուղթը:

43.5.

Այն դեպքում, երբ 43.3. կետում նշված արտադրանքի անհրաժեշտությունը հրատապ չէ
(այսինքն կազմում է 5 և ավելի աշխատանքային օր), ապա այդպիսի գնման որոշումն
ընդունվում է Ընկերության ՄԳՄ-ի կողմից, ԳԿՄ-ի աշխատանքի բիզնես-գործընթացի
ընթացակարգով նախատեսված կարգով՝ այն Ընկերության ԳԿՄ-ի հետ համաձայնեցնելու
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պայմանով:
43.6.

Արտակարգ հանգամանքներում «միակ աղբյուրից» արտադրանքի, աշխատանքների և
ծառայությունների գնումը կատարվում է հաշվի առնելով, որ գնվող արտադրանքի ծավալը
պետք է լինի արտակարգ իրավիճակի կամ դրա հետևանքների վերացման և, անհրաժեշտության դեպքում, արտադրանքի վթարային պաշարների համալրման համար
սահմանված նորմերից ոչ ավել:

43.7.

«Միակ աղբյուրից» իրականացված գնումների արդյունքներով կնքվող պայմանագրի
պայմանները չպետք է հակասեն հաստատված ԳՏՊ-ին կամ Ընկերության ԳԿՄ-ին:

44.

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ ՎԱՃԱՌՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ

44.1.

Ընկերության ԳԿՄ որոշմամբ գնումը կարող է անցկացվել արտադրանք վաճառողների կողմից կազմակերպված աճուրդներին, մրցույթներին կամ այլ ընթացակարգերին (այդ թվում՝ էլեկտրոնային առևտրային հրապարակներում) Պատվիրատուի մասնակցությամբ:

44.2.

Վաճառողների կողմից կազմակերպված ընթացակարգերին մասնակցելու կարգը սահմանվում է
նման ընթացակարգերի Կազմակերպիչների կանոններով և կանոնակարգերով:

45.

ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

45.1.

Մրցակցային գնումների ընթացքում մրցակցության անհրաժեշտ մակարդակ ապահովելու
նպատակով անցկացվում է բաց նախաորակավորում:

45.2.

Նախաորակավորումը չի հանդիսանում սակարկություն (մրցույթ, աճուրդ) կամ հրապարակային մրցույթ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 463-465 և 1043-1047 հոդվածներին
համապատասխան և պարտավորություններ չի առաջացնում Նախաորակավորման
կազմակերպչի համար՝ սահմանված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի նշված հոդվածներով: Նախաորակավորումը չի հանդիսանում նաև
առաջարկների հարցում:

45.3.

Նախաորակավորման խնդիրն է «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից հայտարարվող մրցակցային գնումներին մասնակցելու հետագա հրավերի համար գնումների պոտենցիալ մասնակիցների
գրանցամատյանի կազմումը, ովքեր կարող են կատարել որոշակի տեսակի աշխատանքներ,
մատուցել ծառայություններ, իրականացնել ապրանքների մատակարարում՝ սահմանված
պահանջներին համապատասխան, որոնց որակավորումը համապատասխանում է գնման
համապատասխան առարկայով պահանջվող մակարդակին:

45.4.

Նախաորակավորումը հիմնվում է հետևյալ հիմնական սկզբունքների վրա.
ա)

ազատություն, թափանցիկություն, հանրամատչելիություն,

բ)

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասնակցության կամավորություն,

գ)

«ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանում չներառելու
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մասին խտրականության և կողմնապահ, չհիմնավորված որոշումների ընդունման
անթույլատրելիություն:
45.5.

Նախաորակավորման վերաբերյալ փաստաթղթերում, որոնք տեղադրվում են «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի
համացանցային կայքում, նշվում են նախաորակավորման անցկացման կարգը և
պայմանները, գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանում ներառելու որակավորման չափանիշները, նախաորակավորմանը մասնակցելու համար ներկայացված
հայտերի ծավալին, բովանդակությանն ու ձևակերպմանն ուղղված պահանջները:

45.6.

Նախաորակավորման անցկացման ընդհանուր կարգը.
ա)

Կազմակերպչի կողմից նախաորակավորում անցկացնելու մասին ծանուցման և
նախաորակավորման մասին փաստաթղթերի տեղադրում «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի
համացանցային կայքում,

բ)

նախաորակավորման պոտենցիալ մասնակցի կողմից Գնման կազմակերպչին
ծանուցման ուղարկում` նախաորակավորման վերաբերյալ փաստաթղթերով սահմանված ձևով նախաորակավորմանը մասնակցելու մտադրության մասին,

գ)

նախաորակավորման պոտենցիալ մասնակցի կողմից նախաորակավորմանը
մասնակցելու հայտի (այսուհետ նաև Հայտ) պատրաստում և ներկայացում,

դ)

նախաորակավորման մասնակցի Հայտի ընդունում և գրանցում,

ե)

կազմակերպչի կողմից Հայտերում նշված տեղեկատվության ամբողջականության
քննում և գնահատում,

զ)

նախաորակավորման
մասնակցի
իրավունակության,
վճարունակության
(ֆինանսական դիրքի) և գործարար հեղինակության գնահատում,

է)

նախաորակավորման վերաբերյալ փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին համապատասխան Հայտերի փորձագիտական գնահատում, այդ թվում (անհրաժեշտության դեպքում) նաև այլ աղբյուրներից տեղեկատվության հավաքում նախաորակավորման մասնակցի կողմից մատակարարվող ապրանքների, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների որակի մասին՝ սույն բաժնի 45.9 և 45.10
ենթակետերին համապատասխան,

ը)

կազմակերպչի կողմից նախաորակավորման մասնակցին գնումների պոտենցիալ
մասնակիցների գրանցամատյանի մեջ ընդգրկելու կամ չընդգրկելու մասին որոշման ընդունում` ըստ մատակարարվող ապրանքների, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների որոշակի տեսակների,

թ)

մասնակցին նախաորակավորման կազմակերպչի կողմից ընդունված որոշման
մասին ծանուցում,

ժ)

գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանում ներգրավված
նախաորակավորման
մասնակցի
կողմից
նախկինում
ներկայացրած
փաստաթղթերի և դրանց փոփոխության դեպքում տեղեկությունների թարմացում,

ի)

նախաորակավորման կազմակերպչի կողմից անցակցվում է գնումների պոտենցիալ
մասնակիցների
գրանցամատյանում
ներգրավված
մասնակիցների
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խաորակավորման վերաբերյալ փաստաթղթերով
համապատասխանության մոնիթորինգ:
45.7.

սահմանված

պահանջներին

Գնումների պոտենցիալ մասնակիցներին գրանցամատյանում ներառելու համար նախաորակավորում անցկացնելիս նախաորակավորման մասնակիցների համար սահմանվում են
հետևյալ հիմնական պահանջները.
ա)

գնման մասնակիցներին առաջադրվող՝ սույն Կանոնակարգի 31-րդ («Գնման
մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ») բաժնի համաձայն սահմանված
պարտադիր պահանջներին համապատասխանություն,

բ)

վճարունակություն,

գ)

պատշաճ որակի ապրանքների որոշակի տեսակների արտադրության (մատակարարման), աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման փորձի,
որակավորման, արտադրական հզորությունների և որակավորման աշխատանքային
ռեսուրսների առկայություն;

դ)

բացասական գործարար հեղինակության բացակայություն:

45.8.

Նախաորակավորման մասնակիցների` Հայտերի դիտարկման և գնահատման գործընթացում նախաորակավորման կազմակերպիչն իրավունք ունի պահանջել մասնակցի
կողմից ներկայացված տեղեկությունների և փաստաթղթերի պարզաբանումներ:

45.9.

Նախաորակավորման կազմակերպիչն իրավունք ունի նախաորակավորման մասնակցի համաձայնությամբ, այցելելով նախաորակավորման մասնակցի արտադրական գործունեության
վայր (տեխնիկական ստուգում), անցկացնելու փաստացի տվյալներին մասնակցի կողմից
Հայտում նշված տեղեկությունների համապատասխանության ստուգում:

45.10.

Նախաորակավորման մասնակցի տեխնիկական ստուգումն անցկացնելու նպատակով
նախաորակավորման կազմակերպիչը ստեղծում է հանձնաժողով կամ աշխատանքային
խումբ, մշակում է տեխնիկական ստուգման անցկացման պլան, որը համաձայնեցնում է
ստուգվող մասնակցի հետ:

45.11.

Հայտերի դիտարկման և գնահատման, նախաորակավորման մասնակցի գնահատման և
տեխնիկական
ստուգման
անցկացման
համար
(անհրաժեշտության
դեպքում)
նախաորակավորման կազմակերպիչը կարող է սահմանված կարգով աշխատանքի մեջ
ներգրավել խորհրդատվական, գիտահետազոտական և այլ կազմակերպությունների,
ինչպես նաև առանձին մասնագետների և փորձագետների, ստեղծել աշխատանքային
խմբեր և հանձնաժողովներ:

45.12.

Հայտերի դիտարկման, գնահատման և անցկացված տեխնիկական ստուգման (դրա
անցկացման դեպքում) արդյունքներով նախաորակավորման կազմակերպիչը որոշում է
ընդունում նախաորակավորման մասնակցին գնումների պոտենցիալ մասնակիցների
գրանցամատյանում ներգրավելու կամ չներգրավելու մասին` ըստ մատակարարվող
ապրանքների, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների որոշակի
տեսակների:

45.13.

Նախաորակավորման կազմակերպիչն իրավունք ունի գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանից հանել մասնակցին այն դեպքերում, երբ հայտնաբերում է
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գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանում ներառված նախաորակավորման մասնակցի կողմից ներկայացված ոչ հավաստի տեղեկություններ, կամ
ստանում է տվյալներ, որոնք վկայում են գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանում ներառված նախաորակավորման մասնակցի բացասական գործարար
հեղինակության, կամ իրավունակության փոփոխության մասին:
45.14.

Նախաորակավորման կազմակերպիչը որևէ պարտավորություններ չի կրում նախաորակավորման մասնակիցների հանդեպ հետագա գնումների անցկացման համար և իրավունք
ունի ցանկացած փուլում հրաժարվելու նախաորակավորում անցկացնելուց` առանց
նյութական պարտավորություններ կրելու:

45.15.

Նախաորակավորման մասնակիցն ինքնուրույն է իրականացնում նախաորակավորմանը
մասնակցելու հետ կապված բոլոր ծախսերը` այդ թվում Հայտի պատրաստման և
ներկայացման հետ կապված ծախսերը, և նախաորակավորման կազմակերպիչը, անկախ
նախաորակավորման ընթացքից և արդյունքներից, պատասխանատվություն չի կրում այդ
ծախսերի համար:

45.16.

Գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանում մասնակցի բացակայությունը
(այդ թվում` նաև նրա հանումը գրանցամատյանից) հիմք չի հանդիսանում նրա
մրցակցային գնման հայտը մերժելու համար, որը ներկայացվել է այդպիսի մասնակցի
կողմից` գնման վերաբերյալ փաստաթղթերով սահմանված կարգով:

45.17.

Առաջարկների հարցում անցկացնելիս առաջարկների հարցման կազմակերպիչը կարող է
գնումներ անցկացնելու վերաբերյալ ծանուցման և փաստաթղթերի մեջ իրավունք
սահմանել
գնումների պոտենցիալ մասնակիցների գրանցամատյանում ներառված
անձանց համար` չներկայացնելու առանձին փաստաթղթեր, որոնք ավելի վաղ ներկայացվել էին նրանց կողմից նախաորակավորում անցնելու համար, բացառությամբ այն
փաստաթղթերի, որոնց մեջ փոփոխություններ են կատարվել և այն փաստաթղթերի,
որոնք առաջարկների ներկայացման հարցման մասնակցության հայտի ներկայացման
պահին կորցրել են ուժը:

ԳԼՈՒԽ V.
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ
ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ
46.

46.1.

ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ՄԻՋԵՎ
(արտաքին տարաձայնություններ)

Գնումների ցանկացած Մասնակից, ով հայտարարում է, որ վնասներ է կրել կամ կարող է
կրել Ընկերության, գնումների Կազմակերպչի կամ Գնումների հանձնաժողովի առանձին
անձանց կողմից իր իրավունքների խախտման արդյունքում, իրավունք ունի դիմում ներկայացնել գնումների անցկացման հետ կապված տարաձայնությունների քննարկման վերաբերյալ (այսուհետ` տարաձայնություններ): Սույն գլխի դրույթներով նախատեսված տա95

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

րաձայնությունների կարգավորման կարգը կիրառվում է, եթե գնումների փաստաթղթերով
նախատեսված չէ տարաձայնությունների կարգավորման այլ կարգ:
46.2.

Ընկերության ցանկացած աշխատակցի կողմից գնումների անցկացման կարգի խախտման
վերաբերյալ գնումների Մասնակցից գնումների փաստաթղթերով և/կամ սույն Կանոնակարգով սահմանված պաշտոնական տեղեկատվության ստացման դեպքում նման աշխատակիցը պարտավոր է անհապաղ ծանուցել դրա մասին Ընկերության ԳԿՄ և/կամ Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարին, որի հիմնական գործառնական
խնդիրներին (պարտականություններին) վերաբերում է ապրանքների, աշխատանքի, ծառայությունների գնումների ոլորտում Ընկերության գործուներության ապահովումը:

46.3.

Մինչև գնումների ընթացակարգի Հաղթողի հետ պայմանագրի կնքումը տարաձայնությունների
քննարկման վերաբերյալ դիմումները ուղարկվում են գնումների Մասնակցի կողմից
Ընկերության ԳԿՄ: Տարաձայնությունների քննարկման մասին դիմումի ստացման մասին
Ընկերության ԳԿՄ պատասխանատու քարտուղարը անհապաղ հայտնում է գնումներն
իրականացնող Գնումների հանձնաժողովի Նախագահին: Տարաձայնությունների քննարկման
ընթացքում Ընկերության ԳԿՄ-ում գնումների անցկացման ընթացակարգը կարող է
դադարեցվել մինչև որոշման կայացումը, եթե դրան ակնհայտ իրավաբանական կամ
տնտեսական բնույթի խոչընդոտներ չկան:

46.4.

Եթե գնումների Մասնակցի, պայմանագրի Նախաձեռնողի և Գնումների հանձնաժողովի ներկայացրած տարաձայնությունները փոխադարձ համաձայնությամբ լուծված չեն, Ընկերության
ԳԿՄ նման տարաձայնություններ ստանալուց հետո 10 (տասը) օրվա ընթացքում կայացնում է
գրավոր որոշում, որը պետք է պարունակի.

ա)

Ընկերության ԳԿՄ կողմից որոշման կայացման բովանդակությունը, ինչպես նաև վերջինիս
կայացման հիմնավորող պատճառները,

բ)

միջոցները, որոնք պետք է ձեռնակվեն:

46.5.

Ընկերության ԳԿՄ իրավասու է կայացնել հետևյալ որոշումներից մեկը կամ մի քանիսը.
ա)

մրցույթների մասով տարաձայնությունների դեպքում` ոչ իրավաչափ գործողություններ կատարած, ապօրինի ընթացակարգեր կիրառած կամ անօրինական որոշում կայացրած Մրցութային հանձնաժողովի անդամներին պարտադրել սույն Կանոնակարգին համապատասխան գործողություններ կատարել, ընթացակարգեր կիրառել կամ
որոշում կայացնել,

բ)

ոչ մրցութային միջոցների վերաբերյալ տարաձայնությունների դեպքում`լրիվ կամ մասնակի չեղյալ հայտարարել ոչ իրավաչափ գործողությունները կամ որոշումը և կայացնել
սեփական որոշում, կամ կարգադրել դադարեցնելու գնումների ընթացակարգը,

գ)

ավարտված գնումների մասով տարաձայնությունների դեպքում` Ընկերության ղեկավարությանը առաջարկել ոչ իրավաչափ գործողության, որոշման կամ ապօրինի ընթացակարգի կիրառման արդյունքում գնումների Մասնակցի կողմից կրած վնասների
փոխհատուցման մասին որոշում կայացնել,

դ)

գնումների Մասնակցի դիմումը չհիմնավորված ճանաչել,

ե)

Գնումների հանձնաժողովի Նախագահի քննարկմանը բողոք ուղարկել:
96

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կանոնակարգ

46.6.

Համացանցային կայքում էլեկտրոնային առևտրային հարթակներում գնումների Մասնակիցների և գնումների Կազմակերպչի միջև վեճերը նույնպես կարող են քննարկվել նման
հարթակների աշխատանքի կանոններով նախատեսված կարգով, որոնք պարտադիր են
գնումների Մասնակիցների և գնումների Կազմակերպչի կողմից կատարելու համար:

46.7.

Սույն Կանոնակարգի նորմերը չեն կարող քննարկվել որպես գնումների Մասնակիցների իրավունքի որևէ սահմանափակում դիմելու դատարան և/կամ Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

46.8.

Գնումների յուրաքանչյուր Մասնակից իրավունք ունի բողոքարկել Պատվիրատուի, Գնումների հանձնաժողովի և ՀՀ Գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները
(անգործությունը) և որոշումը:

46.9.

Գնումների յուրաքանչյուր Մասնակից իրավունք ունի.
ա)

բողոքարկել պատվիրատուի և գնահատման հանձաժողովի որոշումները
Գնումների բողոքարկման խորհրդում մինչև պայմանագրի կնքումը,

ՀՀ

բ)

բողոքարկել ՀՀ Գնումների բողոքարկման խորհրդի և գնահատման հանձաժողովի
որոշումները դատական կարգով:

46.10. Գնումների յուրաքանչյուր Մասնակից, ով հետաքրքրված է կոնկրետ գործարքի/պայմանագրի կնքման հարցով և ով վնաս է կրել Պատվիրատուի և Գնումների հանձնաժողովի կամ ՀՀ
Գնումների բողոքարկման խորհրդի կատարած խախտումների արդյունքում իրավասու է
վնասի փոխհատուցում պահանջել դատական կարգով:
47. ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ (ներքին տարաձայնություններ)
47.1.

Գնումների հանձնաժողովի ցանկացած անդամ Գնումների հանձնաժողովի կողմից ընդունած
որոշմանը (այսուհետ` վիճահարույց որոշում) չհամաձայնելու դեպքում և ցանկություն հայտնելով
բողոքարկել այն (այսուհետ` միջնորդագրի Նախաձեռնող), քանի որ, ըստ նրա, նման որոշումը
չի համապատասխանում Ընկերության շահերին և/կամ կարող է վնաս հասցնել Ընկերությանը,
իրավասու է Ընկերության ԳԿՄ գրավոր միջնորդագիր ներկայացնել Գնումների հանձնաժողովի նման որոշման նկատմամբ վետոյի իրավունքի Սուբյեկտի կողմից տվյալ իրավունքի
կիրառման մասին (այսուհետ` Միջնորդագիր): Միջնորդագրի Նախաձեռնողը պետք է Միջնորդություն ներկայացնի ողջամիտ ժամկետում` ոչ ուշ, քան 3 (երեք) աշխատանքային օր այն
պահից, երբ տեղեկացել է կամ պետք է տեղեկանար Վիճահարույց որոշման մասին: Նշված
ժամկետի չպահպանման դեպքում Միջնորդագիրը, ըստ էության, չի քննարկվում:
*Ծանոթագրություն.
Միջնորդագրի լուսապատճենը Միջնորդագրի Նախաձեռնողի կողմից ուղարկվում է գնումն իրականացնող Գնումների հանձնաժողովի նախագահին և քարտուղարին էլեկտրոնային փոստով, բնօրինակի հաջորդիվ անհապաղ ներկայացումով Գնումների հանձնաժողովի քարտուղարին: Միջնորդագրի
պատճենը, որի վրա Գնումների հանձնաժողովի քարտուղարը ստացման ամսաթիվն է դնում և ստորագրում, Գնումների հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից ներկայացվում է Միջնորդագրի Նախաձեռնողին: Գնումների հանձնաժողովի քարտուղարը Միջնորդագրի լուսապատճենը ստանալով
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ծանուցում է այդ մասին Գնումների հանձնաժողովի նախագահին և ուղարկում է Միջնորդագրի
լուսապատճենը էլեկտրոնային փոստով Ընկերության ԳԿՄ Քարտուղարին և Ընկերության ԳԿՄ
նախագահին: Ընկերության ԳԿՄ
Քարտուղարը Միջնորդագրի լուսապատճենը ստանալու օրը
ծանուցում է այդ մասին Ընկերության ԳԿՄ նախագահին:
Միջնորդագրի նախաձեռնող կարող են հանդես գալ Գնումների հանձնաժողովի մեկ կամ մի քանի
անդամներ:

47.2.

Միջնորդագրի ստացման պահից և մինչև վետոյի իրավունքի Սուբյեկտի կողմից սույն
Կանոնակարգի նորմերով նախատեսված որոշումներից մեկի ընդունման պահը կամ մինչև
Ընկերության ԳԿՄ կողմից Միջնորդագիրը բավարարելու մերժման մասին որոշման ուժի մեջ
մտնելը, Գնումների հանձնաժողովի նախագահը, Գնումների հանձնաժողովի անդամները,
Գնումների հանձնաժողովի քարտուղարը և Ընկերության այլ անձինք (այդ թվում Ընկերության`
գնումների Պատվիրատուի աշխատակիցները և գնումների կողմնակի Կազմակերպիչը)
իրավունք չունեն իրականացնել այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են Վիճահարույց
որոշման կատարմանը, այդ թվում նաև՝ գնումների Մասնակիցներին ծանոթացման
ներկայացնել վիճահարույց որոշումը, գնումների Մասնակիցներին Վիճահարույց որոշմանը
հղումներ պարունակող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը կամ Վիճահարույց որոշման
վրա հիմնված տվյալները (տեղեկատվությունը):

47.3.

Ընկերության ԳԿՄ նախագահը կազմակերպում է Ընկերության ԳԿՄ նիստերի անցկացումը՝
Միջնորդագրի քննարկման վերաբերյալ Միջնորդագրի լուսապատպատճենի ստացման
օրվանից ոչ ուշ, քան 3 (երեք) օրվա ընթացքում:

47.4.

Ընկերության ԳԿՄ քննարկում է Միջնորդագիրը՝ Գնումների հանձնաժողովի նախագահի, Միջնորդության Նախաձեռնողի և այլ անձանց (ըստ Ընկերության ԳԿՄ նախագահի հայեցողության)
մասնակցությամբ, Միջնորդագրի ուսումնասիրություն է իրականացնում, ինչպես նաև ստուգում է
Միջնորդագրի հիմնավորվածությունը:

47.5.

Միջնորդագրի ուսումնասիրության ընթացքում Ընկերության ԳԿՄ իրավասու է, այդ թվում, ներգրավել վերջինիս քննարկմանը փորձագետների և մասնագետների (Ընկերության աշխատակիցների, կողմնակի փորձագետների և այլ անձանց), որոնք տիրապետում են գնումներին
վերաբերող ոլորտի հատուկ գիտելիքների, որի մասով Վիճահարույց որոշում է կայացվել:

47.6.

Միջնորդագրի քննարկման արդյունքներով Ընկերության ԳԿՄ կայացնում է հետևյալ
որոշումներից մեկը.
Միջնորդագրի
բավարարման մերժման և Վիճահարույց որոշումը ուժի մեջ թողնելու մասին
47.6.1.
որոշումներ: Ընկերության ԳԿՄ նման որոշումը ուժի մեջ է մտնում, եթե այն երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում միջնորդագրի Նախաձեռնողին այն գրավոր փոխանցելու
ամսաթվից Միջնորդագրի Նախաձեռնողի կողմից չբողոքարկվի վետոյի իրավունքի Սուբյեկտին՝ պայմանագրի Նախաձեռնողի միջոցով:
Վետոյի
47.6.2. իրավունքը Վիճահարույց որոշման նկատմամբ կիրառելու մասին գրավոր հիմնավորմամբ առաջարկով Միջնորդագրի` վետոյի իրավունքի Սուբյեկտին ուղարկելու որոշման և
հետևյալ որոշումներից մեկը ընդունելու մասին.
ա)

Վիճահարույց որոշումը չեղյալ համարելու և Վիճահարույց որոշում կայացրած
հարցի/հարցերի, Գնումների նույն հանձնաժողովի կողմից կրկնակի քննարկման
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դնելու
մասին
որոշում
անհրաժեշտության
մասին հնարավոր
հարցի/հարցերի

(կոնկրետ

ցուցումներով՝

մինչև

միջոցառումների
հանձնաժողովի

իրականացման
կողմից

սույն

կրկնակի քննարկումը, օրինակ՝ լրացուցիչ փորձաքննության անցկացում և այլն),
որոնց արդյունքներով Գնումների նույն հանձնաժողովի կողմից Գնումների
հանձնաժողովի անդամների որակյալ մեծամասնության կողմից համապատասխան
հարցի/հարցերի վերաբերյալ պետք է որոշում կայացվի:
Վիճահարույց որոշումը չեղյալ համարելու և պայմանագրի համապատասխան
բ)

Նախաձեռնողին հանձնարարել կարգավորելու գնումների սույն ընթացակարգի
գնումների Մասնակիցների հետ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով
հարաբերությունները.
ü Գնումների հանձնաժողովի հետ, որի որոշումը չեղյալ է համարվել,
ü Ընկերության ԳԿՄ,
ü Գնումների այլ հանձնաժողովի հետ, որը ստեղծվել է կամ ենթակա է ստեղծման
սահմանված կարգով (ընդ որում, վետոյի իրավունքի Սուբյեկտը իրավասու է
առաջարկներ ներկայացնել Գնումների նման հանձնաժողովի անձնական կազմի
վերաբերյալ):

47.7.

Այն դեպքում, եթե Ընկերության ԳԿՄ կողմից Միջնորդագիրը բավարարելու մերժման
մասին որոշում է ընդունված և բողոքարկման Նախաձեռնողը համաձայն չէ այդ որոշման
հետ, նա իրավունք ունի բողոքարկել Ընկերության ԳԿՄ նման որոշումը վետոյի իրավունքի
Սուբյեկտին պայմանագրի Նախաձեռնողի միջոցով Ընկերության ԳԿՄ համապատասխան
գրավոր որոշումը ստանալու օրվանից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նման
բողոքարկման պատճենը, միաժամանակ հացեագրվելով պայմանագրի Նախաձեռնողի
կողմից նշված վետոյի իրավունքի Սուբյեկտին, Միջնորդագրի Նախաձեռնողի կողմից
ուղարկվում է Ընկերության ԳԿՄ քարտուղարին և նախագահին, ինչպես նաև
Վիճահարույց որոշումը կայացրած գնումների հանձնաժողովի քարտուղարին և
նախագահին: Ընկերության ԳԿՄ կողմից Միջնորդագիրը բավարարելու մերժման մասին
որոշմանը կից ներկայացվում է Ընկերության ԳԿՄ բողոքարկվող որոշման պատճենը:

47.8.

Չի թույլատրվում Միջնորդագրի դիմում վետոյի Սուբյեկտի կողմից նախաձեռնած կրկնակի
քվեարկության արդյունքներով Գնումների հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշման
նկատմամբ, որի համար քվեարկել է գնումների հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր
թվի առնվազն 3/4 :

47.9.

Վետոյի իրավունքի Սուբյեկտը Ընկերության ԳԿՄ առաջարկների Միջնորդագիրը կամ
Ընկերության ԳԿՄ կողմից Միջնորդագիրը բավարարելու մերժման որոշման մասին
Միջնորդագրի Նախաձեռնողի բողոքը ստանալու պահից 3 (երեք) աշխատանքայի օրվա
ընթացքում կայացնում է սույն Կանոնակարգի 46.6-րդ կետով նախատեսված որոշումներից
մեկը:
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47.10. Սույն Կանոնակարգի 46.6-րդ կետով նախատեսված վետոյի իրավունքի Սուբյեկտի
որոշումը ձևավորվում է վետոյի իրավունքի Սուբյեկտի կողմից համապատասխան
մակագրության դրման միջոցով:
47.11.

Վետոյի իրավունքի Սուբյեկտը իրավասու է իրականացնել վետոյի իրավունքը սեփական
նախաձեռնությամբ առանց Ընկերության ԳԿՄ միջնորդության և առաջարկների: Նման
դեպքում վետոյի իրավունքի Սուբյեկտը կայացնում է սույն Կանոնակարգի 46.6-րդ կետով
նախատեսված որոշումներից մեկը:

47.12.

Միջնորդության և դրա քննարկման նյութերի բնօրինակները ենթակա են Ընկերության
ԳԿՄ պահպանման, իսկ պատճենները գնումների հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից
կցվում են գնումների անցկացման մասին հաշվետվությանը:

47.13.

Գնումների ընթացակարգերի մասով տարաձայնությունների դեպքում, որոնց արդյունքներով
կնքվել է պայմանագիր, մրցույթների մասով տարաձայնությունների դեպքում, որոնց հիման
վրա ստորագրված է մրցույթների մասին արձայանգրություն, ինչպես նաև կնքված պայմանագրի` գնումների փաստաթղթերի պայմաններին և գնումների մրցակցային ընթացակարգի
հաղթողի առաջարկին անհամապատասխանության փաստերի բացահայտման դեպքում
Ընկերության ԳԿՄ իրավասու է սահմանված կարգով նախաձեռնել ծառայողական
հետաքննության անցկացում բացահայտված խախտումների փաստերի վերաբերյալ:
48.

48.1.

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Որպես Հավելվածներ սույն Կանոնակարգին հաստատվում են հետևյալները`
ա) Հավելված №1: Գնումների տարեկան պլան:
բ) Հավելված №2: Առաջարկի հարցման անցկացման մասին ծանուցագիր:
գ) Հավելված №3: Առաջարկի հարցման փաստաթղթերը (ապրանքների մատակարարում):
դ) Հավելված №4: Առաջարկի հարցման փաստաթղթերը (ծառայությունների մատուցում):
ե) Հավելված №5: Առաջարկի հարցման փաստաթղթերը (աշխատանքների կատարում):
զ)

Հավելված №6: Առաջարկի հարցման անցկացման համար ներքին փաստաթղթերի կազմ,
այդ թվում`
Հավելված № 6_1: Առաջարկի հարցում անցկացնելու և գնման հանձնաժողով նշանակալու
մասին հրաման,
Հավելված №6_2:
արձանագրություն:

Առաջարկի

բաց

հարցման

դիտարկման

և

համաձայնեցման

Հավելված №6_3: Առաջարկի հարցման փաստաթղթերը ստանալու համար հարցումների
գրանցամատյան,
Հավելված №6_4: Առաջարկի հարցման հայտերի գրանցմամատյան,
Հավելված №6_5:Առաջարկի հարցման հայտը ստանալու մասին ստացական,
Հավելված №6_6: Առաջարկի հարցման ստացված ծրարների բացման վերաբերյալ
մրցութային հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:
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Հավելված №6_7: Առաջարկի հարցման գնահատման և առաջարկի հարցման հաղթողի
ընտրության վերաբերյալ մրցութային հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:
Հավելված №6_8: Առաջարկի հարցման
(բացատրական գրության տիպային ձև),

անցկացման

մասին

հաշվետվություն

Նշված հավելվածները կարող են փոփոխվել բացառապես Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ:
Նշված հավելվածներից կիրառման համար պարտադիր են, բայց օգտագործման ընթացքում
կարող են որոշակիորեն կարգավորվել Ընկերության ընթացիկ հատկությունները
(մասնավորապես, Տնօրենների խորհրդից այս կամ այն գործառույթները փոխանցման հետ
կապված):
Հավելվածները հանդիսանում են տիպային ձևեր և կարող են փոփոխվել սույն
Կանոնակարգին համապատասխան այլ ձևերով, որոնք մշակված են Ընկերության կողմից և
համաձայնեցված են Կենտրոնական գնման մարմնի կողմից (կամ տնօրենների խորհրդի):
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