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Բ Ա Ժ Ի Ն  1 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
  

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 
  
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
3) գնում` պատվիրատուի հատուցմամբ` ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր 

կնքելու միջոցով բոլոր տեսակի ապրանքների, աշխատանքների և 
ծառայությունների ձեռքբերումը, լիզինգը, պատվիրատուի կողմից նվիրաբերության 
կարգով իրավաբանական անձանց հատկացվող միջոցների հաշվին ապրանքների, 
աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը, փոխանակման ձևով ապրանքի, 
աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերումը, ինչպես նաև պետություն-մասնավոր 
գործընկերության, ներառյալ հավատարմագրային կառավարման և կոնցեսիայի 
գործարքների շրջանակներում մասնավոր հատվածի գործընկերոջը իրավունքների 
շնորհումը. 

 
Հոդված 3. Օրենքի նպատակը, սկզբունքները և գործողության ոլորտը 

  
4. Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում գործարքների հետևյալ 

տեսակների վրա. 
1) աշխատանքային պայմանագրեր. 
2) օրենքով նախատեսված դեպքերում քրեական, վարչական կամ դատական 

վարույթ իրականացնող պաշտոնատար անձանց որոշումներով նախատեսված 
կոնկրետ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների ձեռքբերում. 

3) արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարման հետ կապված 
գործարքներ.: 
     4) պետություն-մասնավոր գործընկերության, ներառյալ կոնցեսիայի այն 
գործարքների, որոնք կարգավորվում են «Պետություն-մասնավոր գործընկերության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։  
 

  



Հոդված 5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
ընդունվող իրավական այլ ակտերը 

  
1. Սույն օրենքի նպատակի և պահանջների կատարման ապահովման համար 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է` 
1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գնումների կատարման 

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

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

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

(Ուժը կորցրած ճանաչել 5-րդ կետը) 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3 
 

ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  
  

Հոդված 19. Երկու փուլով մրցույթի կիրառման պայմանները 
  
1. Մրցույթը կարող է կատարվել երկու փուլով` 
1) եթե պատվիրատուն ճշգրիտ (օբյեկտիվորեն) չի կարող սույն օրենքի 

պահանջներին համապատասխան սահմանել գնման առարկայի բնութագրերը. 
2) եթե պատվիրատուն հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին ներկայացնել 

գնման առարկայի հնարավոր բնութագրերի վերաբերյալ այլընտրանքային 
առաջարկներ. 

3) եթե գնման առարկայի բնութագրերի որոշ առանձնահատկություններ 
հստակեցնելու նպատակով մասնակիցների հետ բանակցելու անհրաժեշտություն է 
առաջացել. 

4) պետություն-մասնավոր գործընկերության, ներառյալ՝ հավատարմագրային 
կառավարման և կոնցեսիայի գործարքների կնքման դեպքերում: 

(Ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ կետը) 
 

  
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  8 
 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 



  
  

      Հոդված 57. Անցումային դրույթներ 
  
1. (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-259-Ն) 
2. (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-259-Ն) 
3. Սույն օրենքի պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելն սկսած և չդադարած, ինչպես նաև կնքված և գործող գնման գործարքների 
վրա, իսկ դրանց հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ 
գործարքների կնքման պահին գործող իրավական ակտերով: 

4. Սույն օրենքի և «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 
թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի պահանջները չեն տարածվում մինչև 
2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը պետություն-մասնավոր գործընկերության 
շրջանակներում պետության կնքած այն փոխըմբռնման հուշագրերով, նախնական 
պայմանագրերով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
հաստատված ներդրումային ծրագրերով նախատեսված գործարքների վրա, որոնց 
վերաբերյալ վերջնական պայմանագրերը պետք է կնքվեն մինչև 2022 թվականի 
հունվարի 1-ը:Սույն օրենքի և «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի պահանջները չեն տարածվում 
մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետություն-մասնավոր գործընկերության 
շրջանակներում պետության կնքած այն փոխըմբռնման հուշագրերով և նախնական 
պայմանագրերով նախատեսված գործարքների վրա, որոնց վերաբերյալ 
վերջնական պայմանագրերը պետք է կնքվեն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց երկու 
տարվա ընթացքում: 


