
                  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԳՆՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

Հայտարարության սույն տեքստը  հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  2013 թվականի 

հունիսի  17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

§Գնումների մասին¦ ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն  

 

 

Պարզեցված ընթացակարգի ծածկագիրը՝  

 

Պատվիրատուն`  ՀՀ Արմավիրի  մարզի § Խորոնքի միջնակարգ  դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ը, որը 

գտնվում է գ. Խորոնք   հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգով  գնում, որն 

անցկացվելու է մեկ փուլով:  

Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին, սահմանված կարգով, կառաջարկվի կնքել  § 

Խորոնքի միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ի  կարիքների համար Խորոնքի միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ 

նորոգման    աշխատանքների ձեռքբերման ,  գնման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր):  

Գնման առարկա է հանդիսանալու § Խորոնքի միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ի  կարիքների 

համար Խորոնքի միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների ձեռքբերումը:  

Գնումները ֆինանսավորվելու են § Խորոնքի միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ի  2013թ-ի 

նախահաշվով նախատեսված հատկացումների հաշվին և գնման ընդհանուր գինը չի կարող 

գերազանցել այդ գնումների համար ֆինանսավորման համար նախատեսված հատկացումների չափը:  

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման նախընտրելի ժամկետը պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածն է: 

§Գնումների մասին¦ ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի պայմանների համաձայն գնումներին 

մասնակցելու իրավունք ունեցող բոլոր անձինք կարող են մասնակցել  մրցույթին, անկախ նրանց 

օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու 

հանգամանքից: 

Պարզեցված ընթացակարգով գնման հայտարարության հիման վրա պատվիրատուին գրավոր 

պահանջ ներկայացրած անձն իրավունք ունի այդ պահանջը ներկայացնելու օրվա ընթացքում թղթային 

ձևով ստանալ հրավեր:  

Պարզեցված ընթացակարգով գնման հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ Արմավիրի 

մարզի § Խորոնքի միջնակարգ  դպրոց¦ ՊՈԱԿ  գ. Խորոնքի հասցեով, մինչև սույն հայտարարությունը 

հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից 10-րդ օրվա ժամը 15:00-ը և դրանք պետք է կազմված 

լինեն հայերեն լեզվով: Հայտերը բացվում են հրավերում նշված պահին՝ հայտերի բացման նիստում: 

Հայտերի բացման վայրը, օրը և ժամը պետք է համընկնեն դրանք ներկայացնելու 

վերջնաժամկետին: 

     Հաղթող մասնակցին որոշելու համար կիրառվելու են հետևյալ չափանիշները՝ 

Հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող, բավարար գնահատված և 

մասնակիցների թվից նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին: 

Նախքան պայմանագրի կնքումը գնահատող հանձնաժողովի որոշումները կարող են 

բողոքարկվել գնման բողոքարկման խորհրդին:Բողոքը կարող է ներկայացվել միայն   §Գնումների 

մասին¦ ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում: 

Մասնակիցների որակավորման տվյալների՝ մրցույթի հրավերով սահմանված պայմաններին 

համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները պետք է պատվիրատուին 

ներկայացնեն մրցույթի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր:      

   § Խորոնքի միջնակարգ  դպրոց¦ ՊՈԱԿ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 

2013թ. Հունիսի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ 
 

 

Հ Ր Ա Վ Ե Ր 
 

 
 § Խորոնքի միջնակարգ   դպրոց¦  ՊՈԱԿ-ի  կարիքների համար Խորոնքի միջնակարգ 

դպրոցի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների ձեռքբերման  նպատակով 

հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի 

 

 
Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն  § Խորոնքի միջնակարգ  դպրոց¦  ՊՈԱԿ-ի  կողմից 

(այսուհետև՝ Պատվիրատու) Խորոնքի միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ նորոգման  աշխատանքների 

ձեռքբերման նպատակով, ծածկագրով անցկացվող պարզեցված ընթացակարգի 

(այսուհետև՝ պարզեցված ընթացակարգ) հայտարարության: 

 

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին օրենսդրության, այդ թվում՝§Գնումների մասին¦ ՀՀ 

օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք) և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N168-ն որոշմամբ 

հաստատված «Գնումների կազմակերպման մասին» կարգի (այսուհետև՝ Կարգ) պահանջներին 

համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված պարզեցված 

ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև՝ Մասնակից) 

տեղեկացնելու պարզեցված ընթացակարգի պայմաններին, ինչպես նաև օժանդակելու պարզեցված 

ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս: 

Պարզեցված ընթացակարգի հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց՝ 

օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու 

հանգամանքից: 

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 

միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա 

մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ`  

1. պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների, 

2. Օրենքի 27 հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված մասնակցության դեպքերի:  

Պարզեցված ընթացակարգի դեպքում ծանուցումները մասնակցին (մասնակիցներին) 

ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով կամ գրավոր ձևով: Ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով 

ծանուցման դեպքում պարտադիր է մասնակցի կողմից ծանուցման ստացման ավտոմատ եղանակով 

հետ հաստատումը, իսկ գրավոր ձևով ծանուցման դեպքում ծանուցումն ուղարկվում է պատվիրված 

նամակով` հետադարձ ծանուցմամբ, կամ մասնակցին հանձնվում է առձեռն` նշելով վերջինիս կողմից 

դրա ստացման ամսաթիվը: 

Սույն պարզեցված ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է 

Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն պարզեցված ընթացակարգի հետ կապված վեճերը 

ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում: 

 

 

 

 

 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ 

 

 

1.  Գնման առարկայի բնութագրերը.   



2. Մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունքը, որակավորման չափանիշները և դրանց 

գնահատման կարգը. 

3. Պարզեցված ընթացակարգի հրավերի պարզաբանումը և պարզեցված ընթացակարգի 

հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը.  

4. Պարզեցված ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու կարգը. 

5. Պարզեցված ընթացակարգի հայտի գործողության ժամկետը, հայտում փոփոխություն 

կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը. 

6. Պարզեցված ընթացակարգի հայտի ապահովումը.  

7. Պարզեցված ընթացակարգի հայտերի բացումը.  

8. Պարզեցված ընթացակարգի հայտերի գնահատումը և հաղթողի ընտրության կարգը. 

9. Պայմանագրի ապահովումը.  

10. Պայմանագրի կնքումը.  

11. Պարզեցված ընթացակարգի  արդյունքների  ամփոփումը. 

12. Պարզեցված ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը.   

13. Մասնակիցների հետ բանակցություններ վարելու անթույլատրելիությունը, տնտեսական 

մրցակցության սահմանափակման դեպքերը բացահայտելը և կանխարգելելը. 

14. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները(անգործությունը) և (կամ) ընդունված 

որոշումները բողոքարկելու Մասնակցի իրավունքը և կարգը. 

15. Պարզեցված ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

 

1.Գնման  առարկայի  բնութագիրը 

Գնման առարկա է հանդիսանալու § Խորոնքի միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ի  կարիքների 



համար Խորոնքի միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ  նորոգման  աշխատանքների ձեռքբերումը:  

Գնման առարկայի բնութագիրը ներկայացված է սույն հրավերի N6 հավելվածում, և կազմում է 

գնման պայմանագրի (պայմանագրի նախագիծը` սույն հրավերի հավելված N7) անբաժանելի մասը: 

 

2.  Մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունքը, որակավորման չափանիշները և դրանց 

գնահատման կարգը.  

2.1. Պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը պետք է ա/ ներկայցնի 

դիմում պարզեցված ընթացասկարգին մասնակցելու մասին /Հավելված N1/, բ/  ունենա տվյալ 

գնումներին մասնակցելու իրավունք, որի համար ներկայացնում է հայտարարություն /ՀավելվածN2/ և 

բավարարի սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին: 

2.2. Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք 

ունենալու մասին համապատասխան գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք 

է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին: 

2.2.1. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու 

իրավունք չունեն անձինք` 

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, 

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր 

սոցիալական ապահովության վճարների գծով, 

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող 3 

տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական 

ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվա-

ծությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, 

4)  որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող 

մասնակիցների ցուցակում: 

2.3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով 

նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար սույն հրավերով պահանջվող 

որակավորման հետևյալ չափանիշները` 

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված 

գործունեությանը /Հավելված 5.1/ . 

Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է 

հայտարարություն այն մասին, որ հայտը ներկայացնելու տարվան նախորդող 3 տարիների ընթացքում 

պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների 

իրականացման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, և դրանց մասին 

համապատասխան տեղեկություններ: 

2) մասնագիտական փորձառություն /Հավելված 5.2/. 

Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է. 

3) ֆինանսական միջոցներ /Հավելված 5.3/. 

Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է 

վարկային գծի տրամադրման մասին բանկի հետ կնքված պայմանագիր կամ բանկային երաշխիք: 

Վարկային գծի կամ բանկային երաշխիքի չափը պետք է պակաս չլինի Մասնակցի գնային առաջարկի 

10%-ից, իսկ գործողության ժամկետը պետք է պակաս չլինի պայմանագրի ամբողջ ծավալով 

(բացառությամբ երաշխիքային ժամկետը) կատարման վերջնաժամկետից: 

 

3.  Պարզեցված ընթացակարգի  հրավերի  պարզաբանումը և պարզեցված ընթացակարգի 

հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը 

3.1. Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից 

պահանջելու պարզեցված ընթացակարգի հրավերի պարզաբանում` այդ մասին գրավոր ձևով 

ներկայացված դիմումով: Այդպիսի պարզաբանումների պահանջները կարող են ներկայացվել ոչ ուշ, 

քան պարզեցված ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 5 

օրացուցային օր առաջ: Հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն 

ստանալու օրվան հաջորդող 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: 

3.2. Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապա-

րակվում է տեղեկագրում` հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանում տրամադրելու օրվան 

հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցում կատարած Մասնակցի տվյալները:   

3.3. Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն հրավերի 3.1 կետով 

սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության 

շրջանակից: 



3.4. Պարզեցված ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 

5 օրացուցային օր առաջ պարզեցված ընթացակարգի հրավերում կարող են կատարվել 

փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող 3 օրացուցային օրվա ընթացքում 

փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է 

հրապարակվում տեղեկագրում:  

3.5. Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում պարզեցված ընթացակարգի հայտերը 

ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում 

հայտարարության հրապարակման օրվանից: Այդ դեպքում Մասնակիցները պարտավոր են 

երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել 

հայտի նոր ապահովում: 

 

4.  Պարզեցված ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու կարգը 

4.1. Պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Պատվիրատուին է 

ներկայացնում պարզեցված ընթացակարգի հայտ: Մասնակիցը չի կարող նույն պարզեցված 

ընթացակարգին ներկայացնել մեկից ավելի հայտ: Պարզեցված ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի 

հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:  

4.2. Պարզեցված ընթացակարգի հայտը (ներառյալ բոլոր փաստաթղթերը) պետք է կազմված լինի 

հայերեն կամ անգլերեն լեզվով:  

4.3. Մասնակիցը պարզեցված ընթացակարգի հայտը Պատվիրատուին է ներկայացնում 

փաստաթղթային ձևով § Խորոնքի միջնակարգ  դպրոց¦ ՊՈԱԿ, գ. Խորոնքի   հասցեով, ոչ ուշ, քան 

գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի սկիզբը, որը տեղի կունենա հրավերի 

հրատարակման օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ժամը 15:00: Հայտերը պետք է կազմված լինեն 

հայրեն  լեզվով:  

4.4. Մասնակիցը պարզեցված ընթացակարգի հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված` 

1) գնման ընթացակարգին մասնակցելու մասին դիմում, 

2) գնումերին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին հայտարարություն, 

3) գնային առաջարկ, 

4) որակավորման հատկանիշների մասին տվյալները (փաստաթղթերը), 

5) հայտի ապահովում, 

6) տեխնիկական առաջարկ` առաջարկվող գնման առարկայի մակնիշը և տեխնիկական 

տվյալները, որոնք պետք է համեմատելի լինեն Պատվիրատուի կողմից պահանջվող գնման առարկայի 

բնութագրի հետ, Աշխատանքների կատարման ժամկետը, 

 7) պայմանագրի կատարման ժամկետների վերաբերյալ առաջարկ:   

 4.5. Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնլու դեպքում այն դրվում է ծրարի մեջ, որը 

սոսնձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարը և հրավերով 

նախատեսված` Մասնակցի կողմից կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող 

անձը կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձը (այսուհետ՝ գործակալ): Եթե պարզեցված 

ընթացակարգի հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ 

լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ: Ծրարի վրա պետք է գրված լինեն 

պատվիրատուի անվանումը և պարզեցված ընթացակարգի հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն), 

պարզեցված ընթացակարգի ծածկագիրը, «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը, մասնակցի 

անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն 

(առկայւթյան դեպքում):   

4.6. Էլետրոնային եղանակով հայտերի ներկայացման դեպքում բոլոր PDF ֆորմատի ֆայլերի 

անունները պետք է պարունակեն Մասնակցի կրճատ անվանումը և ֆայլում պարունակվող 

փաստաթղթի անվանումը: Բոլոր ֆայլերը պետք է միասին միավորվեն Մասնակցի անվանումը կրող 

.ZIP կամ .RAR ֆորմատի վերածված թղթապանակում:        

4.7. Պարզեցված ընթացակարգի հայտերը ստանում և պարզեցված ընթացակարգի հայտերի 

գրանցամատյանում գրանցում է գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վարդանուշ Բադիշյանը: 

Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում՝ ըստ ստացման հերթականության՝ 

ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով Պատվիրատուն 

տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք: 

4.8. Մասնակիցները կարող են պարզեցված ընթացակարգին մասնակցել համատեղ 

գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպքում` 

1) հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր,  

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում համատեղ գործունեության պայմանագրի 

բոլոր անդամների միասնական որակավորումները, 



3) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: 

4) կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ 

պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների 

նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: 

4.9. Պայմանագրերը կարող են իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի 

պայմանագրեր կնքելու միջոցով: Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող 

հանդիսանալ տվյալ ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց 

հրաժարված Մասնակիցը: Եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է 

պայմանագրի ավելի քան 25%-ը, ապա`  

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի 

պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները).  

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ գործակալության կամ ենթակապալի 

պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին 

ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով 

հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին. 

   3) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալառուի փոփոխությունն 

իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ. 

   4) Մասնակիցն է պատասխանատվություն կրում գործակալի կամ ենթակապալառուի 

պարտավորությունների համար:   

4.10. Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում փոստով ուղարկված պարզեցված 

ընթացակարգի հայտերի՝ վերջնական ժամկետից ուշ կամ բացված տեսքով կամ այլ կերպ վնասված 

ստանալու համար: 

 

5. Պարզեցված ընթացակարգի հայտի գործողության ժամկետը, հայտում փոփոխություն 

կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը 

Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

5.1. Պարզեցված ընթացակարգի հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան 

պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից պարզեցված ընթացակարգի հայտի հետ վերցնելը, հայտի 

մերժումը կամ պարզեցված ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը: 

5.2. Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.3. կետում նշված հայտերի ներկայացման վերջնա-

ժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը: 

5.3.  Հայտում փոփոխությունների մասին ծանուցումն ուղարկվում է սույն հրավերի 4-րդ կետի 

պահանջներին համապատասխան կազմված ծրարով՝ դրա վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը: 

Հայտը հետ վերցնելու դեպքում Մասնակիցը, մինչև պարզեցված ընթացակարգի հայտերի բացումը, 

ներկայացնում է այդ մասին գրավոր ծանուցում: 

 

6. Պարզեցված ընթացակարգի հայտի ապահովումը 

6.1. Պարզեցված ընթացակարգի հայտի ապահովման չափը չի կարող պակաս լինել պարզեցված 

ընթացակարգի հայտով առաջարկվող գնի 2%-ից:  

6.2. Պարզեցված ընթացակարգի հայտի ապահովումը ներկայացվում է Մասնակցի կողմից 

միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով: 

6.3. Պարզեցված ընթացակարգի հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե 

նա`  

1) զրկվել է պայամանագիր ստրագրելու իրավունքից,  

2) հայտարարվել է ընտրված Մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր 

կնքելու իրավունքից, 

3) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է 

գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը, 

4) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից: 

 

7.  Պարզեցված ընթացակարգի հայտերի բացումը   

7.1. Պարզեցված ընթացակարգի հայտերի բացումը կկատարվի պարզեցված ընթացակարգի 

գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստում՝ պարզեցված ընթացակարգի 

հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրվա ժամը  15.00-ին, § 

Խորոնքի միջնակարգ  դպրոց¦ ՊՈԱԿ  գ. Խորոնքի հասցեում : 

7.2. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ պարզեցված ընթացակարգի հայտերի 

բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր Մասնակցի անվանումը 



(անունը), տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն 

հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ` բացված յուրա-

քանչյուր ծրարում սույն հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, 

տեղեկություններ` յուրաքանչյուր Մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` հրավերով սահմանված 

վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր Մասնակցի առաջարկած գինը` 

տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ՝ հայտերի հետկանչման կամ փոփոխություն-

ների մասին, հանձնաժողովի հաջորդ` հայտերի գնահատման նիստի վայրը, օրը և ժամը:  

7.3. Հայտերը բացելուց հետո կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում են գնահատող 

հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները: 

 

8. Պարզեցված ընթացակարգի հայտերի գնահատումը և հաղթողի ընտրության կարգը 

8.1. Պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է` 

 պարզեցված ընթացակարգի հայտեր կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը 

սույն հրավերով սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող հայտերը,  

 պարզեցված ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի 

առկայությունը և դրանց համապատասխանությունը հրավերով սահմանված 

վավերապայմաններին, 

 առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական առաջարկի համապատասխանությունը 

պարզեցված ընթացակարգի հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջներին: 

8.2. Սույն հրավերի 7.2. կետով նախատեսված տվյալներին տրվում են հրավերով նախատեսված 

պահանջներին «Համապատասխանում է» կամ «Չի համապատասխանում» գնահատականները: 

«Համապատասխանում է» գնահատականը տրվում է, եթե պարզեցված ընթացակարգի հայտով 

մասնակցի ներկայացրած հայտը (տվյալները) բավարարում է պարզեցված ընթացակարգի հրավերով 

դրա համար սահմանված պահանջները: Ընդ որում, գնային առաջարկի և ինքնարժեքի թվերով և 

տառերով արտահայտված տվյալների միջև անհամապատասխանության դեպքում հիմք են ընդունվում 

տառերով արտահայտված տվյալները: Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված 

բոլոր պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են 

անբավարար և մերժվում են: Սույն հրավերի 4.5 և 4.6. կետի պահանջներին չհամապատասխանող 

հայտերը մերժվում են և առանց բացվելու վերադարձվում ներկայացնողին: 

8.3. Սույն հրավերի 8.1. կետով նախատեսված գնահատման արդյունքում անհամապա-

տասխանություն հայտնաբերելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտերի գնահատման 

նիստում մերժում է այդ հայտերը:   

8.4. Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի օրվան հաջորդող երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտերի և դրանց գնահատման թերթիկների երկուական 

օրինակները փոխանցում է գնահատող հանձնաժողովի անդամներին: Գնահատող հանձնաժողովի 

յուրաքանչյուր անդամ` 

 գնահատում է ներկայացված հայտերը. 

 գնահատման արդյունքներն արտացոլում է գնահատման թերթիկում. 

 իր ստորագրությամբ հաստատում է գնահատման թերթիկը և  

 հայտերն ստանալու օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատված 

գնահատման թերթիկի մեկ օրինակը փոխանցում է քարտուղարին: 

8.5. Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ամփոփում է 

գնահատող հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում հայտերի 

գնահատման արձանագրություն, որն ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները: 

8.6. Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի 

արձանագրություն: 

8.7. Ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա որոշվում են առաջին և հաջորդաբար այլ 

տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցները: Ընդ որում, գնահատող հանձնաժողովի կողմից առաջին և 

հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելիս` գնային առաջարկների 

համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք 

ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման:  

8.8. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը 

որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած Մասնակիցների թվից առանձին 

մասնաբաժինների համար նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին 

նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

8.9. Կարգի 53-րդ կետի համաձայն առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում՝  



  հաղթողին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման 

նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր Մասնակիցների հետ վարվում են 

միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր Մասնակիցները (համապա-

տասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները). 

  հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և 1 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր Մասնակիցներին 

էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա 

բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին. 

  բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող 

օրվանից հաշված երրորդ աշխատանքային օրը. 

  յուրաքանչյուր Մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապա-

րակվում է մյուս Մասնակիցների համար, և մինչև բանակացությունների համար նախատեսված 

վերջնաժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը. 

  բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ 

Մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը 

զբաղեցրած Մասնակիցները:  

8.10. Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը Գնահատող հանձնաժողովի նախագահի կողմից  

հայտարարվում է ընտրված և նիստը հայտարարում փակված: 

8.11. Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել պարզեցված 

ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի նիստերին: Նրանք կարող են պահանջել պարզեցված 

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք 

տրամադրվում են 1 օրացուցային օրվա ընթացքում: 

 

9. Պայմանագրի ապահովումը 

9.1. ընտրված մասնակցի հետ գնման պայմնագիր կնքվում է, եթե ընտրված մանսկիցը, սույն 

հրավերով սահմանված կարգով, ներկայացնում է պայմանագրի կատարման ապահովում : 

9.2. Պայմանագրի կատարման ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն 

ստանալու օրվանից 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է 

ներկայացնել պայմանագրի կատարման ապահովում, միակողմանի հաստատված հայտարարություն` 

տուժանքի ձևով: Հակառակ դեպքում գնման պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն 

լուծվում է:  

9.3. Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի գնի 5 

(հինգ) տոկոսից և չի կարող գրազանցել պայմանագրի գնի 10 (տաս) տոկոսը,  ընդ որում, հատկացվելիք 

կանխավճարի առավելագույն չափը սահմանվում է պայմանագրի նախագծով, իսկ հաղթող ճանաչված 

մասնակիցն իրավասու է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն հրաժարվելու կանխավճարից: 

Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է նաև 

կանխավճարի չափով ապահովում, երաշխիքի ձևով կանխավճարի մարման կարգը սահմանվում է 

պայմանագրով: 

9.4. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` պայմանագրի կատարման կամ 

կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին` պայմանագրի կատարման 

ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:  

 

10. Պայմանագրի կնքումը 

10.1. Ընտրված Մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող 2 օրացուցային օրվա ընթացքում 

Պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված Մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու 

առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:  

10.2. Եթե ընտրված Մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի 

նախագիծը ստանալուց հետո նախատեսված ժամկետում չի ստորագրում պայմանագիրը և 

Պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու 

դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու 

իրավունքից: Այդ դեպքում պայամանգիր կնքելու առաջարկ է ներկայացվում մրցույթում 2-րդ, իսկ 

վերջինիս կողմից առաջարկը չընդունվելու դեպքում` 3-րդ տեղը զբաղեցրած Մասնակցին: 

Պայմանագիր կնքելու առաջարկ ստացած, սակայն պայմանագիրը ստորագրելուց հրաժարված 

Մասնակիցը զրկվում է մրցույթի հայտի ապահովումը հետ ստանալու իրավունքից: 

10.3. Մինչև սույն հրավերի 10.2 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի 

համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն 



դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված 

Մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:  

 

11.  Պարզեցված ընթացակարգի  արդյունքների  ամփոփումը 

11.1. Պայմանագիրը կնքվելու, իսկ պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր 

չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը 

հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են պարզեցված 

ընթացակարգի արդյունքները: 

11.2. Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն: 

 

12. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը 

12.1. Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն՝ գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվում, 

եթե՝ 

ա) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին. 

բ) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը. 

գ) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել. 

դ) պայմանագիր չի կնքվում: 

12.2. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված 

հայտերը, որոնք վերադարձվում են Մասնակիցներին: 

 

13. Մասնակիցների հետ բանակցություններ վարելու անթույլատրելիությունը, տնտեսական 

մրցակցության սահմանափակման դեպքերը բացահայտելը և կանխարգելելը  

13.1. Գնահատող հանձնաժողովի, Պատվիրատուի և Մասնակիցների միջև բանակցություններն 

թույլատրվում են` բացառապես Օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով:  

13.2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է 

Մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի 

չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ Մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին 

մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: 

 

14. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները (անգործությունը) և (կամ) ընդունված 

որոշումները բողոքարկելու Մասնակցի իրավունքը և կարգը 

14.1. Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու գնման սույն գործընթացում 

Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները:  

14.2. Յուրաքանչյուր  անձ  իրավունք ունի` 

ա) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի 

որոշումները` գնումների բողոքարկման խորհրդին. 

բ) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, Պատվիրատուի և 

գնահատող հանձնաժողովի որոշումները: 

14.3. Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է գնման սույն ընթացակարգում կոնկրետ 

գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել Պատվիրատուի կամ գնահատող հանձնաժողովի 

կողմից կատարված խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու 

վնասների փոխհատուցում: 

14.4. Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա 

բողոքը կարող է ներկայացվել միայն Օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված անգործության 

ժամանակահատվածում: 

  

15. Պարզեցված ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգ 

15.1. Պարզեցված ընթացակարգի հայտը ներառում է` 

15.1.1. Գնման ընթացակարգին մասնակցելու մասին դիմում (հավելված N1). 

15.1.2. Գնումերին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին հայտարարություն (հավելված N2). 

15.1.3.  Գնային առաջարկ (հավելված N3).  

1) Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է մեկ թվով: 

2) գնի վերաբերյալ առաջարկին կցվում է ինքնարժեքի հաշվարկը` ընդ որում ստորագրված և 

կնքված Մասնակցի կողմից. 

3) եթե Մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա գնային առաջարկում 

առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը. 



4) առաջարկվող գինը հայտով առաջարկվող Խորոնքի միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքների    ձեռքբերման  արժեքից բացի, ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, 

տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով բոլոր ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրա 

ինքնարժեքից. 

5) պարզեցված ընթացակարգի հայտի գինը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության 

դրամով: 

 15.1.4. Հայտի ապահովում (հավելված N4), որի գործողության ժամկետը պետք է լինի առնվազն 5 

ամիս: 

 15.1.5. Որակավորման հատկանիշների մասին տվյալները (փաստաթղթերը) (հավելվածներ N5.1, 

N5.2, N5.3): Առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցը` որպես սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված 

որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ, ներկայացնում է նախկինում կատարած 

պայմանագրի պատճենը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի 

կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի 

(հանձնման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն 

ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: 

 15.1.6. Տեխնիկական առաջարկ` առաջարկվող գնման առարկայի մակնիշը և տեխնիկական 

տվյալները, որոնք պետք է համեմատելի լինեն Պատվիրատուի կողմից պահանջվող գնման առարկայի 

բնութագրի (հավելված N6) հետ, աշխատանքների իրականացման ժամկետը: 

15.2. Մասնակիցը պարզեցված ընթացակարգի հայտով ներկայացնում է նաև հետևյալ 

փաստաթղթերը և տեղեկությունները.  

1) պետական գրանցման վկայականի (ներառյալ` բոլոր ներդիրների) պատճենը` կնքված և 

ստորագրված Մասնակիցի կողմից` «իսկականի հետ ճիշտ է» գրառմամբ (եթե Մասնակիցը 

իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր է). 

         2) եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան 

25 տոկոսը, ապա Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի 

պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը 

(տվյալները). 

15.3. Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի 

կողմից: 

15.4. Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց 

նոտարական կարգով վավերացված օրինակները կամ բնօրինակի էլեկտրնային տարբերակը PDF 

ֆայլերի տեսքով: 

15.5. Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք կնքվում (իրավաբանական անձի կամ 

անհատ ձեռնարկատերի դեպքերում) և ստորագրվում են Մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն 

փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են կնքված (իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատերի 

դեպքերում) և ստորագրված տրամադրողի կողմից` պետք է կնքված և ստորագրված լինեն 

բնօրինակով, բացառությամբ սույն հրահանգի 15.4. կետում նշված դեպքերի: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված N1. 
ծածկագրով  

պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 



 

ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին 
 
 
 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ  
պարզեցված ընթացակարգին  մասնակցելու  մասին 

 
 

____________________________________________ հայտնում է, որ ցանկություն ունի 
                                         մասնակցի անվանումը (անունը) 

մասնակցելու § Խորոնքի  միջնակարգ  դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ի կողմից հայտարարված    

ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնման գրծընթացին և հրավերի 

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է պարզեցված ընթացակարգի հայտը: 
                  

 
 

 
 

 ____________________________________________                ________________________  
          Մասնակցի անվանումը (անունը), (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը)                                                               (ստորագրություն)             

 
 

Կ. Տ. 
 
   
 
 

_________________ 2013թ. 
                                    (ամսաթիվը, ամիսը)                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Հավելված N2. 
ծածկագրով  

պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 



 
 
 

ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին 
 
 

 
 
 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
գնումերին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին 

 

 

______________________________________________________________ հայտարարում է, որ. 
                           պարզեցված ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը) 

 

1.   ունի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք`                                                                                   

 ունի գնման պայմանագրով նախատեսված մասնագիտական գործունեության 

համապատասխանություն, մասնգիտական փորձառություն, տեխնիկական 

միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ,    

 դատական կարգով սնանկ չի ճանաչվել, 

 չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պար-

տադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, 

 գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող 3 

տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության 

կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար կամ 

դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված է կամ մարված է, 

 ներառված չէ գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող 

Մասնակիցների ցուցակում: 

 

2.   գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն առկա չէ: 

 
 

 

 
  

____________________________________________                ________________________  
          Մասնակցի անվանումը (անունը), (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը)                                                               (ստորագրություն)             

 

 

                                                                                                                    Կ. Տ. 
 

   

_________________ 2013թ. 
                                    (ամսաթիվը, ամիսը)                   

 

 
 

 

Հավելված N3. 
ծածկագրով  

պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 
 



 
 

ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին 
 
 
 

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ 
 

          

_____________________________________________________________________________ 
Մասնակցի անվանումը (անունը) 

ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված ծածկագրով գնման 

ընթացակարգի  հրավերը,  առաջարկում է  գնման առարկա հանդիսացող աշխատանքները 

սույն հրավերի մաս կազմող գնման ծամանակացույցով /հավելված N 6ա/ սահմանված 

ծավալներով և տեխնիկական բնութագրով /հավելված N 6/ սահմանված չափանիշներով 

իրականացնել    ______ _____       ՀՀ դրամով`                                                                                                                                    
                           թվերով                                                                                                                     
                                 
  

___________________________________________________________ ՀՀ դրամով:                                                                                                                              
տառերով                                                                                                                                                         

Կից ներկայացնում ենք առաջարկվող գինը և  գնագոյացման հաշվարկը: 
 

Գնման առարկայի 

անվանումը 
Ինքարժեքը Շահույթը 

Գնի առաջարկը առանց 

ԱԱՀ-ի 

(ՀՀ դրամ) 

Գնի առաջարկը 

ներառյալ ԱԱՀ-ն 

 (ՀՀ դրամ) 

թվերով տառերով թվերով տառերով 

1 2 3 4 /2ս.+3ս./ 3 4 5 

Խորոնքի 

միջնակարգ 

դպրոցի ընթացիկ  

նորոգման  

աշխատանքների 

ձեռքբերում 

 

    

 
 

    

 

Կից ներկայացնում ենք առաջարկվող գնագոյացման  հաշվարկը: 
 
 
 

____________________________________________                ________________________  
          Մասնակցի անվանումը (անունը), (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը)                                                               (ստորագրություն)             

 

 

Կ. Տ. 
   

 

_________________ 2013թ. 
                                    (ամսաթիվը, ամիսը)                   

 

 
Հավելված N 4. 

ծածկագրով  



պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 
 

ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին 
 

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ  
 

         «__»__________ 2013թ. 

 
_____Մասնակցի անվանումը (անունը)______, ի դեմս Ընկերության տնօրեն _________________-ի, որը գործում 

է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի 

սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը. 

1. Համաձայնության առարկան 

1.1. Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է Խորոնքի  միջնակարգ դպրոցի (այսուհետ` 

Պատվիրատու) կողմից հայտարարված Խորոնքի  միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ նորոգման  

աշխատանքների    ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգին, պետք է ներկայացնի պարզեցված ընթացակարգի հայտի ապահովում և 

պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն 

ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.  

1.1.1. Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված ծածկագրով պարզեցված 

ընթացակարգին Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և 

պարզեցված ընթացակարգի հրավերով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք` _____թվերով 

(տառերով)______, ՀՀ դրամի չափով: 

1.1.2. Պատվիրատուն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1. կետում 

նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի 

գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի 

նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում: 

1.1.3. Ընկերությունն իրավունք է վերապահում Պատվիրատուին, առանց նախնական պահանջ 

ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն 

համաձայնության 1.1.1. կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող  « » 

բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված՝ Ընկերության ցանկացած 

հաշվից: Սույնով Ընկերությունը հանձնարարում է «__________» բանկին, ինչպես նաև իրեն 

սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում 

Պատվիրատուի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն 

համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով 

գանձել պահանջվող գումարը:     

2. Այլ պայմաններ 
2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և 

կնքման պահից և գործում է մինչև կողմերի կողմից Հավելաված 7. նշված պայամանագրով կողմերի 

պարտավորությունների կատարման ավարտը:   

2.2 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ 

կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության: 

2.3 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների 

միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով: 

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները. 
_____________________________________________ 

ընկերության անվանումը, հասցեն 

_____________________________________________         ______________ 
ընկերությանը սպասարկող բանկը, հ/հ                                                                          ՀՎՀՀ 

__________________________________________________                           ______________ 
   Մասնակցի անվանումը (անունը), (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը)                                                  (ստորագրություն)             

Կ.Տ 

 
 

Հավելված N 5.1. 



ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 

ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին 
 
 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
մասնագիտական  գործունեության` պայմանագրով նախատեսված  

գործունեությանը համապատասխանելու մասին 
 

 

___________________________________________________________ հայտարարում է, որ. 
                           Մասնակցի անվանումը (անունը) 

հայտը ներկայացնելու տարվան նախորդող 3 տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրակա-

նացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման 

գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: 
       

Կից ներկայացնում ենք հետևյալ տեղեկությունները. 

 

Նախկինում կատարված պայմանագրերի 

առարկան ծավալը 
գումարը 

(դրամ) 

պատվիրատուի և նրա հետ կապ 

հաստատելու տվյալները 

1 2 3 4 

Տարեթիվը` ______ թվական 

1.    

2.    

..    

Տարեթիվը` ______ թվական 

1.    

2.    

..    

Տարեթիվը` ______ թվական 

1.    

2.    

..    
 

 
 

____________________________________________                ________________________  
          Մասնակցի անվանումը (անունը), (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը)                                                               (ստորագրություն)             

 

 

Կ. Տ. 
 

   

 

 

_________________ 2013թ. 
                                    (ամսաթիվը, ամիսը)                   

 
 

 
Հավելված N5.2. 



ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 

ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին 
 

 
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ մասնագիտական  
փորձառություն մասին 

 

 

 

 

___________________________________________________` կից ներկայացնում է նախկինում 
Մասնակցի անվանումը (անունը)  

կատարած պայմանագրի պատճենը և տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի 

կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը (կամ 

տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը): 

  

 

Կից` _____ թերթ:                                                                                                                                 
 
 
 
 

 

____________________________________________                ________________________  
          Մասնակցի անվանումը (անունը), (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը)                                                               (ստորագրություն)             

 

 

Կ. Տ. 
 

   

 

 

_________________ 2013թ. 
                                    (ամսաթիվը, ամիսը)                   

 

 



Հավելված N5.3. 

ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 

ծածկագրով 

պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին 
 
 

 
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների մասին 
 

 

 

 

____________________________________________________________` կից ներկայացնում է                           

                                                             Մասնակցի անվանումը (անունը) 

վարկային գծի տրամադրման մասին բանկի հետ կնքված պայմանագիրը (կամ բանկային երաշխիքը):  

 

Կից` _____ թերթ:                                                                                                                                 
 

    

 

 

 

 

____________________________________________                ________________________  
          Մասնակցի անվանումը (անունը), (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը)                                                               (ստորագրություն)             

 

 

Կ. Տ. 
 

   

 

 

_________________ 2013թ. 
                                    (ամսաթիվը, ամիսը)                   

 

                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         



Հավելված N6.  

ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  
 

N 
ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

1

1 

Խորոնքի միջնակարգ 

դպրոցի ընթացիկ  նորոգման  

աշխատանքների ձեռքբերում 

Հին փայտյա  հատակի  քանդում` հեծանների  հետ        210քմ 

Խիճի տեղափոխում  բեռնակրով  բակից  մինչև  լիցքի  տեղը     50քմ 

Հողի  լիցքի  ջրում  և  տրամբովկա            210քմ 

Խիչի  հիմնահատակի պատրաստում  210քմ 

Հատակի բետոնապատում     210քմ 

Կերամիկական  սալիկով  հատակի  սալիկապատում  և  շրիշակի 

պատրաստում  210քմ 

Մետաղապլաստե  դռների  տեղադրում  5.94քմ 

Մետաղապլաստե  պատուհաններ 19.68քմ 

Գաջ,  սվաղ  պատերին  60քմ 

Պատի  վրայից հին  ներկի մաքրում   400քմ 

Առաստաղի  վրայից հին ներկի  քերում  200քմ 

Պատերի  հարթեցում  գիպսի ծեփամածիկով 400քմ 

Պատերի  հարթեցում  կավիճի  ծեփամածիկով  400քմ 

Պատերի  ներկում  լատեքսային  ներկով   400քմ 

Առաստաղի ներկում  լատեքսային  ներկով   200քմ 

Առաստաղի  հարթեցում  գիպսե  ծեփամածիկով  200քմ 

Առաստաղի  հարթեցում  կավիճի  ծեփամածիկով  200քմ 

   

 

Պարտադիր պայմաններ`  

1) օգտագործվող նյութերը և սարքերը պետք է լինեն չօգտագործված 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված N6.ա  



ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 

Գնման ժամանակացույց 
Խորոնքի  միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ  նորոգման աշխատանքներ    

 

հ/հ 
Անվանումները 

Չափման 

միավորը 

2-րդ 

եռամսյակ 

 

Տարի 

1 

Խորոնքի միջնակարգ դպրոցի 

ընթացիկ  նորոգման  աշխատանքների 

ձեռքբերում    

 

 

   

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված N 6 բ 



ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 
 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

                                                                       

 

հ/

հ 

Աշխատանքների 

անվանումը 

Ֆինանսավորման գումարը  § Խորոնքի  միջնակարգ դպրոց¦ 

ՊՈԱԿ-ի  2013թ-ի նախահաշվով նախատեսված միջոցներից ըստ 

ամիսների՝ ընդ որում  

Հ
ո

ւն
ի

ս
  

Հ
ո

ւլ
ի

ս
  

 

Ընդամենը՝ Տարի  

1 Խորոնքի միջնակարգ 

դպրոցի ընթացիկ  

նորոգման  

աշխատանքների 

ձեռքբերում 

50 % 100 %  100 % 

վճարումը տոկոսներով 

ներկայացրած 
50 % 100 %  100 % 

 
 

* Վճարումը ծամանակացույցը ներկայացված են աճողական կարգով 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Աշխատանքների պատվիրման, իրականացման և վճարման պայմանները 

ներկայացված են գնման պայմանագրի նախագծում (հավելված N7): 
 
 



Հավելված N7. 

ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 

նախագիծ 
 

§ Խորոնքի   միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ի  կողմից Խորոնքի միջնակարգ դպրոցի 

ընթացիկ  նորոգման  աշխատանքների ծառայությունների  ձեռքբերման 

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 
 

գ. Խորոնք                                               ________________  2013թ. 

 

§ Խորոնքի  միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ն.Ասատրյանի, այսուհետև՝ 

«Պատվիրատու», մի կողմից, և ______________________` ի դեմս տնօրեն __________________, 

որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Կատարող», մյուս 

կողմից, կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասինֈ 

 

1. Պայմանագրի առարկան և գործողության ժամկետը 
1.1. Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրի հավելված N2-ով նախատեսված 

ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի համար իրականացնել Պայմանագրի 

հավելված N1-ով սահմանված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան 

պատուհանների և դռների պատրաստման և տեղադրման աշխատանքները  (այսուհետև՝ 

Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել  Աշխատանքը և վճարել դրա 

համար Պայմանագրի հավելված N3-ով նախատեսված ծամկետներում:  
1.2. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է 

մինչև Կողմերի պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: 

 

2. Աշխատանքների իրականացման պայմանները 
Կատարողը պարտավոր է` 

2.1. Աշխատանքներն իրականացնել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց մինչև  հուլիսի  31  

ընթացքում:  

2.2. Տեղադրումը կատարել  § Խորոնքի  միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ, Արմավիրի  մարզ 

գյուղ Խորոնք  հասցեով:  

2.3. Իրականացնել Աշխատանքների երաշխիքային սպասարկում` 12 ամիս: 

 

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները 
3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝ 

3.1.1. Աշխատանքները Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Կատարողի կողմից 

չկատարվելու դեպքում հրաժարվել Աշխատանքներից, եթե Պայմանագրի 2.1. կետում նշված 

ժամկետը խախտվել է 15 օրացուցային օրից ավելի. 

3.1.2. Եթե կատարվել է անպատշաճ որակի՝ Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնի-

կական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանքներ.  

ա) պահանջել հատուցելու Աշխատանքների անպատշաճ որակի լինելու պատճառով 

իր կատարած ծախսերը. 

բ) չընդունել Աշխատանքներն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի 

Աշխատանքը Պայմանագրին համապատասխանող որակի Աշխատանքով անհատույց 

փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու Պայմանագրի 7.2. 

կետով նախատեսված տույժը.  

գ) հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Աշխատանքի 

համար վճարված գումարը և վճարելու Պայմանագրի 7.3. կետով նախատեսված տուգանքը: 



3.1.3. Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ Աշխատանք,  իր ընտրությամբ՝ 

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող Աշխատանքը և 

հրաժարվել մնացած Աշխատանքներից. 

բ) հրաժարվել կատարված բոլոր Աշխատանքներից և պահանջել վճարելու 

Պայմանագրի 7.3. կետով նախատեսված տուգանքը.  

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող 

Աշխատանքների անհատույց փոխարինում Պայմանագրով նախատեսված տեսակին 

համապատասխան Աշխատանքներով. 

3.1.4. Կատարողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր 

հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել 

Կատարողից վճարելու Պայմանագրի  7.2. կետով նախատեսված տույժը. 

3.1.5. Կատարողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Պատվիրատուն Կատարողի 

կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով Պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ 

ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Աշխատանք՝ 

Պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն 

կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Աշխատանքն այլ անձից 

ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը. 

3.1.6. Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Կատարողը 

էականորեն խախտել է Պայամագիրը. 

3.1.6.1. Կատարողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝ 

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Աշխատանք որը չի կարող փոխարինվել 

Պատվիրատուի համար ընդունելի ժամկետում. 

բ) եթե խախտվել է Պայմանագրի 3.1.4. կետով սահմանված ժամկետըֈ 

3.1.7. Զննել Աշխատանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղե-

կացնել Կատարողին: 

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝ 

3.2.1. Կատարել Պայմանագրին համապատասխան կատարված Աշխատանքի 

ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները: 

3.2.2. Կատարողի կատարած Աշխատանքից Պայմանագրին համապատասխան 

հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ Աշխատանքի պատասխանատու պահպանությունը և 

դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Կատարողին. 

3.2.3. Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում կատարված 

Աշխատանքն ընդունելու դեպքում Պայմանագրի 4.2. կետում նշված ժամկետում Կատարողին 

վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման 

դեպքում` նաև  Պայմանագրի  7.5. կետով նախատեսված տույժը: 

3.2.4. Աշխատանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին Պայմանագրի պայմանները 

խախտելու մասին Կատարողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես 

կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ Պայմանագրի համապատասխան պայմանի 

խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով Աշխատանքի բնույթից և նշանա-

կությունից: 

3.2.5. Պայմանագրի 3.3.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Կատարողին 

հատուցել վերջինիս վնասները: 

3.3. Կատարողն իրավունք ունի՝ 

3.3.1. Պատվիրատուից պահանջել ընդունելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և 

ժամկետներում կատարված Աշխատանքը.  

3.3.2. Պատվիրատուից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Կատարողը 

Պատվիրատուի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից 

հետո` ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի՝ Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, 

սակայն ողջամիտ գնով կատարել է Աշխատանք՝ համապատասխան Պայմանագրով 

սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով: 



3.3.3. Պատվիրատուից պահանջել վճարելու համապատասխան Պայմանագրով 

նախատեսված կարգով և ժամկետներում կատարված Աշխատանքի համար իրեն վճարման 

ենթակա գումարները. 

3.3.4. Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Պատվիրատուն 

էականորեն խախտել է Պայամագիրը: 

3.3.4.1. Պատվիրատուի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե 

բազմիցս խախտվել են Աշխատանքի համար վճարելու ժամկետները: 

 

3.4. Կատարողը պարտավոր է՝ 

3.4.1. Պատվիրատուին հանձնել Աշխատանքը` Պայմանագրով նախատեսված կարգով 

և ժամկետներում: 

3.4.2. Ապահովել Պայմանագրի 2-րդ կետով սահմանված Աշխատանքի կատարման 

պայմանները:   

3.4.3. Պատվիրատուի համար կատարել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ 

Աշխատանք: 

3.4.4. Պատվիրատուի համար կատարել Պայմանագրի հավելված N1-ով նախատեսված 

որակի և քանակի Աշխատանք, իսկ Պատվիրատուի պահանջով տրամադրել Աշխատանքի 

որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:  

3.4.5. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել Պայմանագրի 7.2. և 7.3. 

կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը: 

3.4.7. Պատվիրատուի համար կատարել Աշխատանքի պատկանելիքները և 

համապատասխան փաստաթղթերը: 

3.4.8. Պայմանագրի 3.1.6. կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո 

Պատվիրատուին հատուցել վերջինիս վնասները: 

 

4. Աշխատանքի գինը և վճարման կարգը 
4.1. Պայմանագրով ընդհանուր գինը կազմում է՝------------------/------------------- 

հազար/ ՀՀ դրամ (համարժեք դրամ): Յուրաքանչյուր միավորի գինը սահմանվում է 

Պայմանագրի հավելված N2-ով: Աշխատանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ինչպես նաև Կատարողի կողմից իրականացվող 

բոլոր ծախսերը:  

4.2. Պատվիրատուն կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է Պայմանագրի 

ամբողջ գինը Պայմնագրի հավելված 4-ին համապատսխան կազմված հանձնման-ընդունման 

արձանագրության հիման վրա` ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Պայմանագրի 

հավելված 3-ով նաախատսված ժամկատներում Կատարողի հաշվարկային հաշվին 

փոխանցելու միջոցով:  

 

5. Աշխատանքի որակը 
Կատարողը երաշխավորում է կատարված Աշխատանքի որակի համապատասխանու-

թյունը միջազգային ստանդարտի պահանջներինֈ 

 

6. Աշխատանքի հանձնումը և ընդունումը 
6.1. Կատարողը՝ Աշխատանքի հանձման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Պատվիրատուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-

ընդունման արձանագրության երկու օրինակ: 

6.2. Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված 

հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատ-

ճառաբանված մերժումը: 

6.3. Աշխատանքը Պատվիրատուի կողմից ընդունված է համարվում երկկողմանի 

հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից: 



   

7. Կողմերի պատասխանատվությունը 
7.1. Կատարողը պատասխանատվություն է կրում կատարած Աշխատանքի որակի և 

Պայմանագրով նախատեսված՝ մատակարարման ժամկետների պահպանման համար: 

7.2. Կատարողի կողմից Պայմանագրով նախատեսված ժամկետների խախտման 

դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրացուցային օրվա համար գանձվում է 

տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05% չափով: 

7.3. Պայմանագրի 1.1. կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխա-

նող Աշխատանք կատարելու դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի 

ընդհանուր գնի 0,5%-ի չափով: 

7.4. Պայմանագրի 7.2. և 7.3. կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկ-

վում և հաշվանցվում են Կատարողի կողմից կատարված Աշխատանքի համար վճարման 

ենթակա գումարից: 

7.5. Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.2. կետով նախատեսված ժամկետի 

խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար 

հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով: 

7.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորություն-

ները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

7.7. Տույժերի և տուգանքների վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանա-

գրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց: 

 

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատա-

րելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է 

անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, 

և որը Կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելելֈ Այդպիսի իրավիճակներ են 

երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն 

հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության  աշխատանքի 

դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում 

Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումըֈ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը 

շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի 

լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս Կողմինֈ 

 

9. Այլ պայմաններ 

   9.1. Պայմանագրի Կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ 

ներառյալ Պայմանագրի կատարման շրջանակում Պայմանագիր ստորագրած Կողմի կնքած 

այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են Պայմանագրի 

կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել Պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու 

վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերու-

թյունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Պատվիրատուի հետ 

Պայմանագիր կնքած անձը: 

            9.2. Պայմանագրի կատարման ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է 

ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու 

դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին: 

9.3. Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով 

գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և 



(կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ 

գնման գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը Կատարողը ներկայացրել է կեղծ 

փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) կամ Կատարողին հաղթող ճանաչելու 

(ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերը 

ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, եթե 

արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում 

գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը 

չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման 

հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ պարզեցված թողնված օգուտի 

ռիսկը, իսկ Կատարողը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխ-

հատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում  մինչև 

լուծումը Պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով: 

9.4. Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն 

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը 

կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

9.5. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների 

միջոցովֈ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով: 

9.6. Պայմանագիրը (ներառյալ հավելվածները) կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու 

օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Պայմանագրի N1 և N2 

հավելվածները՝ բաղկացած ____ թերթից, հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը, 

յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: 

9.7. Պայմանագրից  ծագած Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել 

այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի 

գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի 

իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան Կողմի գրավոր 

համաձայնության:  

 

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները 
 

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ստորագրություն) 

Կ.Տ. 

 Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ստորագրություն) 

 
Կ.Տ. 

 

 
 
 
 
 
 



Հավելված N 8 

ծածկագրով  
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ,,  
 

գ.Խորոնք                                                                                                           ,,___,,_________2013թ. 

 

______________________________________________, ի դեմս Ընկերության                                   

                                    (Մասնակցի անունը (անվանումը)) 

տնօրեն _______________________ -ի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա 

(այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի 

համաձայնությունը. 

1. Համաձայնության առարկան 

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը հաղթող է ճանաչվել Խորոնքի  միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-

ի (այսուհետև` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված Խորոնքի  միջնակարգ  դպրոց  ՊՈԱԿ-ի 

կարիքների համար ընթացիկ նորոգման աշխատանքների    ձեռբերման ,, 

,, ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում, պայմանագրի կնքման համար պետք է 

ներկայացնի պայմանագրի ապահովում և պայմանագրից բխող պարտավորությունների պատշաճ 

կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ 

պատասխանատվությունը. 

1.1.1Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված,,

,,ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքվող Խորոնքի   միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 

կարիքների համար ընթացիկ  նորոգում  աշխատանքների ձեռբերման գնման պայմանագրից  բխող` 

գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է 

տուժանք`_____________________________ ___________________________ 
                                                                                   (թվերով)      (տառերով)          

ՀՀ դրամի չափով: 

1.1.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կետում 

նշված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի 

գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի 

նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում: 

1.1.3 Ընկերությունն իրավունք է վերապահում Պատվիրատուին, առանց պահանջ 

ներկայացվելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն 

համաձայնության 1.1.1 կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող 

__________________________________ 
(բանկի անվանումը) 

բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության 

ցանկացած այլ հաշվից: Սույնով Ընկերությունը հանձնարարում է 

______________________________________ բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող  
                                                                                                                                          (բանկի անվանումը) 

բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում 

Պատվիրատուի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն 

համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի) կարգով 

գանձել պահանջվող գումարը: 

 

2. Այլ պայմաններ 

 

2.1Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և 

կնքման պահից և գործում է մինչև կողմերի միջև սույն պայմանագրով ստանձնած 

պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: 

2.2Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ 

կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության: 



2.3Սույն համաձայնությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: 

Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով: 

 

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները 

 

________________________________________________ 
(Ընկերության անվանումը, հասցեն) 

________________________________________________ 
(Ընկերությանը սպասարկող բանկը, Հ/Հ) 

________________________________________________ 
(ՀՎՀՀ) 

________________________________________________ 
(Տնօրենի ԱԱՀ, ստորագրությունը) 

________________________________________________ 
(Գլխավոր հաշվապահի ԱԱՀ, ստորագրությունը) 

 

 

 

Կ.Տ 

  ՑԱՆԿ 
             << >>  ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի          

                    մասնակիցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի 

 

N 

ը

/կ 

Փաստաթղթի անվանումը 

Հրավեր

ի համապա-

տասխան 

հավելվածը 

Նշու

մներ 

1 
Պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու դիմում Հավելվ

ած 1.1 
 

2 

Գործակալության կամ ենթակապալի  առկայության դեպքում` 

գործակալության կամ ենթակապալի  պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ 

հանդիսացող անձի` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները) 
  

3 
Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու 

դեպքում` համատեղ գործունեության պայմանագիր   

4 

Հայտարարություն` պարզեցված ընթացակարգի հրավերով 

սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների 

համապատասխանության մասին 

Հավելվ

ած 1.2 
 

5 

Հայտարարություն` պարզեցված ընթացակարգի հրավերով 

նախատեսված որակավորման պահանջներին համապատասխանության 

մասին 

Հավելվ

ած 1.3 
 

5

.1 

Տեղեկանք` Մասնագիտական գործունեության 

համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեության 

մասին 

Հավելվ

ած 3.1 
 

5

.2 

Հայտարարություն` Մասնագիտական փորձառության մասին Հավելվ

ած 3.2 
 

5

.3 

Հայտարարություն` Տեխնիկական միջոցների մասին Հավելվ

ած 3.3 
 

5

.4 

Հայտարարություն` Աշխատանքային ռեսուրսների մասին Հավելվ

ած 3.4 
 

6 Գնի առաջարկ  
Հավելվ

ած 4 
 

7 Տուժանքի մասին համաձայնություն 
Հավելվ

ած 7 
 

8 Գրություն` պարզեցված  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքի և Հավելվ  



հրավերով  նախատեսված` որակավորման չափանիշներին 

համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված 

փաստաթղթերի(տեղեկությունների) 

ած N 5 

9 
Տեղեկանք` տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) 

մասին 

Հավելվ

ած N 5.1 
 

1

0 
Կից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթեր   

1

1 

Տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի 

կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին 

Հավելվ

ած N 5.3 
 

1

1.1 

Կից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթեր 
  

1

2 

Գործակալության կամ ենթակապալի առկայության դեպքում` 

հրավերով պահանջված համապատասխան փաստաթղթերը 
  

1

3 

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու 

դեպքում` համատեղ գործունեության պայմանագրի բոլոր անդամների 

միասնական որակավորումները 

  

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը `   

 

           ___________________________________________                  _____________  

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                       (ստորագրությունը)  

     

Կ. Տ.    

 

______________________20   թ. 

  (ամսաթիվը, ամիսը) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված N 4 
,,____,,________2013թ.  

կնքված ,, ,, ծածկագրով 
պարզեցված ընթացակարգի գնման պայմանագրի 

 

<<ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ>>      <<ԿԱՏԱՐՈՂ>> 

__________________                                                  _________________ 

__________________                                                  _________________ 

__________________                                                  _________________ 

__________________                                                  _________________ 

 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ____ 

 

<<____>>_______________ 2013թ. 

 

ՀԱՆՁՆՄԱՆ – ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

 

Պայմանագրի անվանումը`___________________________________________ 

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` <<____>>_______________ 2013թ. 

Պայմանագրի համարը` _______________________________ 

Պատվիրատուն, ի դեմս տնօրեն` ________________, և Վաճառողն, ի դեմս <<_______________>>-

ի տնօրեն _____________, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 

պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված մատակարարումները (այսուհետև` Մատակարարում) 

համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման 

ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին. 

Պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը <<____>>_______________ 2013թ.-ից 

<<____>>______________ 2013թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ 

մատակարարումները. 
Մատակարարմա

ն համառոտ 

նկարագիրը 

Մատակարարմ

ան քանակական 

ցուցանիշները 

Մատակարարո

ւմների ժամկետը 

Վճարման 

ենթակա գումարը 

(հազար դրամ) 

Վճարման 

ժամկետը (ըստ 

ժամանակացույցի) 

     

Ընդամենը     

Վերոհիշյալ մատակարարումների իրականացման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ – 

ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են: 

 

             Ապրանքը ընդունեց                Ապրանքն հանձնեց

   

                  __________________                   

__________________    
                (ստորագրությունը)       (ստորագրությունը)

  

        

                 __________________                  

__________________ 
               (անուն ազգանունը)                  (անուն ազգանունը) 

  

                         Կ.Տ                                                                                      Կ.Տ 


