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2019/2020 ուսումնական տարի 
 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ և ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ» 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  
 

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորման առարկան։  

2. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը։  

3. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի գործողության ոլորտը։ 

4. Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ 

5. Պատվիրատուները։ 

6. Հանրային կազմակերպություններ։  

7. Հատուկ կամ բացառիկ իրավունք, համապատասխան գործունեություն։ 

8. Գնում, գնման գործընթաց։  

9. Պայմանագիր և շրջանակային համաձայանագիր։ 

10. Մասնակից, ընտրված մասնակից։ 

11. էլեկտրոնային աճուրդ։ 

12. Տեղեկագիր։ 

13. Խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատու, ընտրված խորհրդատու։ 

14. Գնումների բազային միավորը։ 

15. Գնումներին մասնակցելու իրավունքը։ 

16. Որակավորման չափանիշները։ 

17. Գնումներին մասնակցելու հավասարությունը։ 

18. Փաստաթղթերը, դրանց վավերապայմանները։ 

19. էլեկտրոնային  գնումներ։ 

20. Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը։  

21. Գնումների հաշվետվությունները։ 

22. Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։  

23. Անգործության ժամկետը, պայմանագրի կնքումը և պայմանները։  

24. Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարության հրապարակումը։ 

25. Մասնակիցների հակաօրինական գործողությունների հետևանքները։ 

26. Գնման առարկայի բնութագրերը։  

27. Գնման ընթացակարգի պաշտոնական լեզուն։  

28. Գնման պլանավորումը։  

29. Գնումների ֆինանսավորումը։ 
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30. Գնումների գործընթացի կարգավորումը և համակարգումը։ 

31. Գնումների աջակցման կենտրոնը։ 

32. Գնում կատարելու ընթացակարգերը։ 

33. Մրցակցային երկխոսության ընթացակարգի կիրառման պայմանները։ 

34. Սահմանափակ ընթացակարգի կիրառման պայմանները։ 

35. Առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային 
ընթացակարգի կիրառման պայմանները։ 

36. Գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելով  բանակցային։ 
ընթացակարգի կիրառման պայմանները։ 

37. Նախաորակավորման ընթացակարգեր։ 

38. Գնումների բաժանման կամ խմբավորման և գնման առարկայի բնութագրերի 
փոփոխման անթույլատրելիությունը։ 

39. Գնահատող հանձնաժողովը։ 

40. Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը։ 

41. Գնումների հայտարարությունը։ 

42. Գնումների հրավերը և դրա բովանդակությունը։ 

43. Հրավերի պարզաբանումը։  

44. Հրավերում փոփոխություն կատարելը։ 

45. Հայտերի ներկայացումը։ 

46. Հայտի գործողության ժամկետը։  

47. Հայտը հետ վերցնելը։  

48. Հայտում փոփոխություն կատարելը։ 

49. Հայտի ապահովումը։ 

50. Հայտերի բացումը։ 

51. Հայտերի  գնահատումը։ 

52. Պայմանագրի ապահովումը։ 

53. Գնման պայմանագրի կնքումը։ 

54. Արդյունքների ամփոփումը։ 

55. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը։ 

56. Մասնակիցների հետ բանակցություններ վարելու անթույլատրելիությունը։  

57. Տնտեսական մրցակցության սահմանափակման դեպքերը բացահայտելը և 
կանխարգելելը։ 

58. Պայմանագրի գնի հաշվարկը։ 

59. Էլեկտրոնային աճուրդ անցկացնելու պայմանները։ 

60. Էլեկտրոնային աճուրդ անցկացնելու սահմանափակումները։  

61. Էլեկտրոնային աճուրդ անցկացնելու կարգը։ 
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62. Էլեկտրոնային աճուրդի ամփոփումը։ 

63. Խորհրդատուների ցուցակը։ 

64. Ընտրված խորհրդատուի որոշման կարգը։  

65. Ընտրված խորհրդատուի հետ բանակցությունները։  

66. Բողոքարկելու իրավունքը։ 

67. Գնումների բողոքարկման խորհուրդը։ 

68. Գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեությունը։ 

69. Գնումների բողոքարկման խորհուրդ բողոքարկելու կարգը։ 

70. Գնումների ընթացակարգի կասեցումը։  

71. Հանրային կազմակերպությունների գնումների ընդհանուր։ 
առանձնահատկությունները։ 

72. Հանրային կազմակերպությունների գնումների հատուկ բացառությունները։  

73. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գնումների կատարման 
առանձնահատկությունները։ 

74. Պետական կամ համայնքային  ոչ առևտրային կազմակերպությունների գնումների 
կատարման առանձնահատկությունները։ 

75. Պետության կամ համայնքների հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող 
կազմակերպությունների գնումների կատարման առանձնահատկությունները։ 

 

 

 

 

Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ`    Վ.Խաչատրյան  
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը: 

2. ՀՀ կառավարության 2008թ. հունիսի 5-ի N 853-Ն որոշւոմը: 

3.  «Հսկիչ գնումների ֆինանսական աղբյուրների և ձեռք բերված ապրանքների տնօրինման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27.11.2003թ. № 1561- ն որոշումը: 

4. ՀՀ կառավարության 2006թ. հունվարի 26-ի № 137-ն որոշումը «Էլեկտրոնային գնումների 
համակարգի ներդրման ռազմավարությունը հաստատելու մասին»: 

5. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 21.03.2006թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ծախսային 
ծրագրերի գծով բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով 
հաստատված հատկացումների գումարների` ըստ վերաբաշխումների, ինչպես նաև 
բյուջետային հատկացումների հաշվին պետական կարիքների համար գնումների 
անվանացանկում բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումներով չպայմանավորված, 
փոփոխությունների և լրացումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» № 290 - ն 
հրամանը: 

6. «ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 02.11.2005թ. «Գնումների գործընթացին 
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցանկը հաստատելու մասին» № 1166 - ն 
հրամանը: 

7. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 25.04.2005թ. № 426-ն որոշումը «Մեկ 
անձից գնումներ կատարելու հիմքերը և (կամ) փաստաթղթերը սահմանելու մասին»: 

 


