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Ներածություն 
 

Սույն հետազոտության  նպատակն է  ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի պետական 

գնումների 2017-2019թթ. համեմատական վերլուծության իրականացումը: 

Մասնավորապես նպատակ է հետապնդվել պարզել, թե մինչ 2018թ. 

հեղափոխությունը եւ դրանից հետո պետական գնումների կառուցվածքում 

ինչպիսի փոփոխություններ են գրանցվել, որքանով է փոխվել պետական 

միջոցների կառավարման, ռեսուրսների բաշխման արդյունավետությունը: 

Հետազոտության շրջանակներում իրականացվել է Տավուշի մարզպետարանի 

կողմից 2017 եւ 2019 թթ.-ին կատարված պետական գնումների ծավալների եւ 

ծախսման ուղղությունների ուսումնասիրություն, վեր է հանվել զարգացման 

հիմնական դինամիկան եւ կառուցվածքային փոփոխությունները: 

Մասնավորապես դիտարկվել է տնտեսական եւ գրասենյակային ապրանքերի, 

կահույքի, տեխնիկայի, բենզինի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերման  

վրա ծախսվող գումարի աճը/նվազումը:  

Պետական գնումներին ներկայացվող ընթացակարգերը Հայաստանում բարելավման 

կարիք ունեն, այդ առումով սույն հետազոտությունը փորձել է վեր հանել առկա 

բացերը, ոլորտում առկա օրենքի բացթողումները:  

 

 

Զեկույցի մեթոդաբանության տեսական հիմքերը, կիրառված 

գործիքները 

 

2017-2019թթ. Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված պետական 

գնումների համեմատական վերլուծությունը իրականացնելու համար 

ուսումնասիրվել են ֆինանսների նախարարության՝ https://armeps.am/, 

գնումների պետական համակարգի՝ http://www.gnumner.am/ կայքերը, ինչպես 

նաեւ գնումների մոնիթորինգի կայքը՝ https://www.tender-monitoring.am/, որը 

https://armeps.am/
http://www.gnumner.am/
https://www.tender-monitoring.am/
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համակցված տվյալներ է տալիս նաեւ էլեկտրոնային ռեգիստրից: Կայքի 

միջոցով հնարավոր է տեսնել պատվիրատու պետական մարմնի 

իրականացրած գնումները, ընթացակարգերը եւ գնման պայմանագրերը: 

Հիմնվելով երեք կայքերի տրամադրած տեղեկությունների վրա` ուսումնասիրել 

է ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված պետական գնումները 2017 

եւ 2019 թվականներին: 

Տեղեկատվության ստացման մեթոդների ընտրությունը պայմանավորված է եղել 

խնդիրների վերաբերյալ բազմակողմանի եւ համապարփակ տեղեկատվություն 

ստանալու նպատակադրումով, որի շրջանակներում կիրառվել են 

տեղեկատվության ստացման հետևյալ աղբյուրներ:  

 Դիտարկման քարտ 

Իրականացվել է  Տավուշի մարզպետարանի կայքէջում տեղադրված 

հայտարարությունների, պայմանագրերի, պետական գնումների վերաբերյալ 

հրապարակումների վերլուծություն: 

●   Տեղեկատվության հարցում 

Տավուշի մարզպետարան է ուղարկվել տեղեկատվության հարցում, որի 

արդյունքում տրամադրվել է 2017 եւ 2019 թվականներին կատարված պետական 

գնումների ցանկը: 

 ● Անհատական հարցազրույց  

Անհատական հարցազրույցներ են իրականացվել Տավուշի մարզպետարանի 

ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ՝ Ասքանազ Բաբլումյանի և գլխավոր 

մասնագետ՝ Աննա Մանգասարյանի հետ՝  պարզելու, թե ինչով է արդարացված 

գրենական պիտույքների, վառելիքի, ավտոմեքենաների լվացման հետ կապված 

պետական գնումների ընտրված ծավալը, ինչպես նաև 2017թ. և 2019թ. 

պետական գնումների դինամիկան:  

 ● Արդյունքների ճշգրտում (վալիդացիա) 
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Դիտարկման արդյունքների նախնական վերլուծության արդյունքները քննարկվել են 

մարզպետի հետ հանդիպման շրջանակներում եւ համալրվել նոր 

տեղեկատվություններով, ինչպես նաև՝ ճշգրտումներով: 

 

Իրավիճակի վերլուծություն 

Հանրային գնումների համակարգը կարևոր դեր է կատարում ցանկացած երկրի 

տնտեսության մեջ, հատկապես զարգացող երկրներում: Նույնը վերաբերում է նաև 

Հայաստանի տնտեսությանը: Համաձայն ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի ծախսերի 

վերաբերյալ հաշվետվության՝ ՀՀ-ում պետական մարմինների կողմից իրականացված 

գնումների ընդհանուր ծավալը կազմել է ավելի քան 337 մլրդ. ՀՀ դրամ, ինչը կազմում 

է պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի ավելի քան 23.2%-ը (2015թ.-ին այդ ցուցանիշը 

կազմում էր մոտ 30%): Հանրային գնումների համակարգի արդյունավետության, 

թափանցիկության և օրինավորության բարելավումը կնպաստի երկրի կայուն ու 

երկարաժամկետ տնտեսական զարգացմանը: Միևնույն ժամանակ բազմաթիվ 

հրապարակումները վեր են հանել հանրային գնումների համակարգում տեղ գտած 

բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք, ինչպես ցույց են տվել թե՛ տեղական, և թե՛ 

միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրությունները, զգալի չափով նաև 

պրակտիկայում գնումների օրենսդրության անբավարար կիրարկման հետևանք են: 

Դեռևս զգալի է մեկ անձից կատարվող գնումների տեսակարար կշիռը, կան խնդիրներ 

կապված գնումների բողոքարկման համակարգի հետ: Այս և համակարգում առկա այլ 

կոռուպցիոն ռիսկերը և դրսևորումները, ինչպես նաև այլ չարաշահումները կարող են 

էապես վտանգել նաև երկրի տնտեսական անվտանգությունը: Նշված 

հիմնախնդիրների լուծմանը կարող է նպաստել իրավական ակտերի պատշաճ 

կիրարկումը, ոլորտի թափանցիկության ընդլայնումը և հասարակության 

տեղեկացվածության աստիճանը: 
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                     Արդյունքների վերլուծություն 

ՀՀ պետական գնումների օրենսդրության համաձայն՝ պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների պլանը հաստատվում է ՀՀ 

կառավարության կողմից, եւ այն հրապարակվում է գնումների պաշտոնական 

կայքում՝ www.gnumner.am: ՀՀ պետական գնումներ կատարելու նպատակով 

կնքված բոլոր պայմանագրերը տեղադրվում են www.armpers.am կայքում, եւ 

դրանք հասանելի են յուրաքանչյուր իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձի: 

Նույն կայքում տեղադրվում է պայմանագիրը կնքող  երկու կողմերի եւ  

կոնտակտային տվյալները, եւ գնման առարկան: 

Գնումների մրցույթի հայտարարությունը կատարվում է էլեկտրոնային 

տարբերակով, որն առավել հասանելի է դարձնում մրցույթը գնումները 

կատարվում են տարվա մեջ մեկ անգամ, սակայն կան ապրանքներ, օրինակ 

մեքենայի վառելիքը, որոնց գնումը կարելի է կատարել եռամսյակը մեկ՝ ըստ 

օրենքի:  

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գնումների համակարգը1 երաշխավորում է, 

որ ցանկացած անձ՝ անկախ քաղաքացիությունից, գտնվելու վայրից եւ 

կազմակերպաիրավական ձեւից,  ունի պետական գնման գործընթացին 

մասնակցելու իրավահավասարություն: ՀՀ մարզպետարանների դեպքում եւս 

գնումների գործընթացն իրաանացվում է էլեկտրոնային տարբերակով: 

Համակարգը նախատեսված է գնման ընթացակարգերի հայտարարման, 

հարցումների ներկայացման և պարզաբանումների տրամադրման, հայտերի 

բացման և գնահատման, արդյունքների հայտարարման, մասնակիցների 

ծանուցման եւ պայմանագրերի շնորհման գործընթացը էլեկտրոնային ձևով 

իրականացնելու համար, որն իրականացվում է 2 տարբերակով՝ 

1. Էլեկտրոնային ձևով իրականացվող գնումներ2 

2. Էլեկտրոնային աճուրդով գնումներ3 

                                                           
1
 http://www.gnumner.am/hy/page/norutyunner/ 

2
 https://www.e-draft.am/projects/59/about 

http://www.gnumner.am/
http://www.armpers.am/
http://www.gnumner.am/hy/page/norutyunner/
https://www.e-draft.am/projects/59/about


7 

ARMEPS համակարգի միջոցով գնման ընթացակարգերին մասնակցելու համար 

անհրաժեշտ է գրանցվել https://armeps.am/ էլեկտրոնային համակարգում՝ 

հիմնական էջի մուտքի պանելից ընտրելով «Գրանցվել» հրամանը: 

Այն գնման առարկաները, որոնք ներառված են ՀՀ կառավարության 2017թ. 

մայիսի 18-ի «Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը եւ էլեկտրոնային 

աճուրդի միջոցով ձեռքբերվող ապրանքների, աշխատանքների եւ 

ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին» թիվ 534-Ն որոշման N2 

հավելվածով հաստատված ցուցակում, ձեռք են բերվում էլեկտրոնային աճուրդի 

միջոցով: Էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով գնման գործընթացներին 

մասնակցելու համար մասնակիցները կարող են օգտվել ստորև տեղադրված 

էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման ուղեցույցից4ֈ Գնում 

կատարելու ընթացակարգերին եւ կիրառման պայմաններին մասնակիցները 

կարող են ծանոթանալ՝ օգտվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքից5 եւ ՀՀ 

կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշումից6: 

Պետական գնումների հիմնական խնդիրը առնչվում է գնումների 

հասանելիության եւ թափանցիկության ասպեկտին: 

Պետք է նշել, որ պետական գնումների համակարգում 2018 հեղափոխությունից 

հետո իրականացվել են համանման  հետազոտություններ, որոնք, սակայն, 

մեծաքանակ չեն: Հետևաբար համակարգը հավելյալ ուսումնասիրությունների 

կարիք ունի, բացի այդ յուրաքանչյուր տարի պետության ու միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից միջոցներ են ձեռնարկվում իրավիճակը 

փոփոխելու ուղղությամբ: Ուստի կարևոր է պարբերաբար վերահսկել 

իրադրությունը, վերլուծել առաջընթացի կամ հետընթացի համեմատական 

դինամիկան և համապատասխան արդյունքները ներկայացնել շահագրգիռ 

կողմերին: 

                                                                                                                                                                                           
3
 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/28641/ 

4
 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=89815 

5
 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=110820 

6
 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=113367 

https://armeps.am/
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/28641/
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=89815
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=110820
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=113367
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Մարզպետարանի կողմից պետական գնումների գործընթացն, ինչպես նաեւ 

բողոքարկման կարգը սահմանվում եւ իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի  

5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 12-րդ, 16-րդ կետերը և 17-րդ 

հոդվածը՝ Հայաստանի  կառավարության 04.05.2017 թ.-ի 526-Ն որոշման եւ ՀՀ 

Ֆինանսների նախարարի 06.12.2018թ 600-Ն հրամանով եւ այլ իրավական ակտերի 

համաձայն: 

Գնման գործընթացը հետևյալ գործընթացների (գործառույթների) ամբողջությունն է՝ 

●գնումների պլանավորում. 

●գնման  գործընթացի կազմակերպում (ներառյալ գնման առարկայի բնութագրերի 

հաստատումը). 

●պայմանագրի կնքում. 

●պայմանագրի կատարում և կառավարում: 

 

Գծապատկեր 1.  2017 և 2019 թթ․ ի Տավուշի մարզպետարանի կողմից կնքված պետական գնումների պայմանագրերի դինամիկան 

Վերը ներկայացված գծապատկերը հուշում է, որ Տավուշի մարզպետարանը 

2017թ-ին կնքել է 62 պայմանագիր, եւ բոլորը կայացվել են ըստ կարգի: 2019թ-ին 

մարզպետարանը կնքել է ընդհանուր թվով 51 պայմանագիր, որոնցից 49-ը 

կայացել է ըստ կարգի, իսկ 2-ը համարվել է չհաստատված՝ «Պետրոսյան 

Հոլդինգ» ՍՊԸ. եւ «Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ-ի հետ: Արդյունքում 2017 եւ 2019թթ-ի 

համար կնքվել է ընդհանուր թվով 113 պայամանագիր: Պետք է փաստել, որ 

6
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1

1

2
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ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՆՔՎԱԾ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ:

2017 2019 ընդհանուր
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պետական գնումների կատարման համար կնքված պայմանագրերի 

թվաքանակը նվազել է 13-ովֈ  

Հարկ է նշել, որ Տավուշի մարզպետարանի կայքէջում առկա չէ կայացած, և 

չկայացած գնումների մասին որևիցե հայտարարություն և արձանագրություն, 

որը, թերեւս,  օրենքի շրջանցում չի: Համանման ինֆորմացիայի պրոակտիվ 

հրապարակումը չի համարվում մարզպետարանի վրա դրված պոզիտիվ 

պարտականություն, այլ ավելի շատ հիմնված է հայեցողության եւ 

նպատակահարմարության վրա:  

 

 

 

                   2017 թվականի պետական գնումներ 

 ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կողմից 2017 թվականին պետական ապարատի 

կարիքների ապահովման համար կատարված պետական գնումների ընդհանուր 

գումարը կազմում է՝ 140.812.992 ՀՀ դրամ: 

2017թ-ին, ըստ www.tender-monitoring.am  կայքում տեղ գտած տվյալների, ՀՀ 

Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված պետական գնումների 

ընդհանուր գումարը կազմում է 313,542,131 ՀՀ դրամֈ Մարզպետարանը նույն 

տարի կնքել է 62 պայմանագիր՝ 38 մատակարարի, 1 պետական կառույցֈ 

2017 թ.-ին Տավուշի մարզպետարանը ըստ տեղեկատվության հարցման ՀՀ 

կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված միջոցների հաշվին 

իրականացրել է 31,533 232 դրամի պետական գնումներֈ Պահուստային ֆոնդից 

իրականացրած պետական գնումների մեծ մասը վերաբերվում է մարզի 

համայնքներում տարբեր վերանորոգման եւ կառուցապատման 

աշխատանքներինֈ 

2017 թ-ի հունիսին մարզպետարանը  Տավուշի մարզի Բերքաբեր, Ներքին 

Կարմիրաղբյուր, Ներքին Ծաղկավան եւ Կոթի  համայնքների  փողոցների 

http://www.tender-monitoring.am/
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լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ համար մեկ անձից 

կատարվող գնման ընթացակարգով պայմանագիր է կնքել «Խաչմիշշին» ՍՊԸ-ի 

հետֈ Նույն տարվա ապրիլ եւ մայիս ամսիներին մարզպետարանը նույն 

ընկերությունից գնում է կատարել մարզի Ազատամուտ համայնքի, Իջեւան 

համայնքի Երիտասարդական թիվ 5, թիվ 14, Այրում քաղաքի Շահումյան 1, 

Թումանյան 4,  Նոյեմբերյան քաղաքի Կամոյի 5, Դպրոցականների 44, Տերյան 1, 

բազմաբնակարան շենքերի  տանիքների, Չինարի համայնքի մանկապարտեզի 

տանիքի եւ Սևքար համայնքի դպրոցի վերանորոգման համարֈ  «Խաչմիշշին» 

ՍՊԸ-ի հետ կնքած պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 77,004,240 

դրամ կամ 24,59 %-ը: Նույն տարում մարզպետարանը  ճանապարհների 

վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման համար պայմանագիր է կնքել 

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ից, պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 

 38,760,000 դրամ կամ տարվա պետական գնումների 12,38%-ըֈ 

Նույն թվականին բոլոր գնումները համապատասխանում են պայմանագրերի 

թվին եւ ամբողջությամբ կայացած ենֈ 

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված պետական գնումները 2017թ-

ին: Առավել մանրամասն ներկայացված է Աղյուսակ1-ում7: 

  

Գնումներ 

Գին/ արժեք 

1 Գրասենյակային ապրանքներ 711.535 

2 Ավտոմեքենայի վառելիք 6.209.959 

3 Տնտեսական ապրանքներ 220.299 

4 Փոստային, սպասարկման և այլ ծառայություններ 8.549.899 

5 Խմելու ջրի, էլեկտրականության եւ գազի բաշխում 5.776.200 

6 Բնակելի անշարժ գունքի վարձակալություն 2.916.000 

7 Համայնքային դպրոցների պատուհանների վերատեղադրում 20.595.000 

8 Ճանապարհների վերանորոգում 95.835.000 

9 Ընդհանուր 140.813.892 
Աղյուսակ 1. 2017 թ-ին Տավուշի մարզպետարանի ապարատի կարիքների համար կատարված գնումները.  

Տեղեկատվության հարցում 

 

 

                                                           
7
 Աղյուսակ 1-ը կազմվել է հեղինակի կողմից, հիմք ընդունելով Տավուշի մարզպետարանի կողմից ստացված 

տեղեկատվության հարցման պատասխանը: 
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                2019 թվականի պետական գնումներ 
 

Հիմք ընդունելով ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կողմից ստացված 

տեղեկատվությունը՝ 2019թ. պետական ապարատի կարիքների ապահովման համար 

կատարված պետական գնումների ընդհանուր գումարը կազմել է՝ 113.311.440 ՀՀ 

դրամֈ Ստացված տեղեկատվությունը սակայն չի համապատասխանում www.tender-

monitoring.am կայքում ներկայացված տվյալներին, ըստ որի պետական գնումների 

ընդհանուր գումարը  կազմել  է՝ 38,568,649 ՀՀ դրամ: 

Մարզպետարանի կողմից կատարված պետական գնումների մեծ մասը 

վերաբերվում  է ճանապարհների պահպանման,  փոստային, 

ապահովագրական, սպասարկման եւ այլ ծառայություններինֈ 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 2: Տավուշի մարզպետարանի 2019թ-ի ֆինանսական միջոցների հիմնական ծախսըֈ 

/Աղբյուրը՝ https://www.tender-monitoring.am/ /ֈ 

ծառայություններ
52%

կոմունալ
28%

վառելիք
15%

գրասենյակային

ապրանքներ
5%

Տավուշի մարզպետարանի 2019թ-ի Ֆինանսական

միջոցների հիմնական ծախսը

ծառայություններ

կոմունալ

վառելիք

http://www.tender-monitoring.am/
http://www.tender-monitoring.am/
https://www.tender-monitoring.am/
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Ներկայացված տվյալների վերլուծությունը թույլ է տալիս շեշտել, որ 2019թ։ին 

մարզպետարանի ընդհանուր ֆինանսական միջոցների կեսից ավելին (52%) ծախսվել 

է ծառայությունների գնման նպատակով, կոմունալ վճարումների համար ծախսվել է 

ընդհանուր ֆինանսական միջոցների մեկ քառորդից ավելին (28%), վարելիքի համար 

15%, իսկ գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման համար 5% ֈ 

 2019-ին, ըստ https://www.tender-monitoring.am/ կայքում տեղ գտած տվյալների, ՀՀ 

Տավուշի մարզպետարանը ընդհանուր կնքել է 51 պայմանագիր (37 մատակարար և 1 

պետական կառույց)՝ ընդհանուր շուրջ 38,568,662  ՀՀ դրամ արժողությամբ: Նույն 

թվականին կայացած գնումների պայմանագրերը թվով 49-ն են (35 մատակարար, 1 

պետական կառույց) շուրջ 38.387.662 ՀՀ դրամ արժողությամբ, իսկ չկայացած 

գնումների պայմանագրերը թվով 2-ն են (2 մատակարար, 1 պետական կառույց) շուրջ 

180.987 դրամ արժողությամբ: 

Հարկ է նշել, որ Տավուշի մարզպետարանից տեղեկատվության միջոցով ստացված 

պետական գնումների ընդհանուր տվյալները  չի համապատասխանում 

https://www.tender-monitoring.am/ կայքինֈ 

2019թ․ -ին Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված գնումների 28,15 % 

բաժին է ընկնում  մարզպետարանի կարիքների համար ներքին աուդիտի 

ծառայությունների ձեռքբերմանը՝ «Ասատրյանս» ՍՊԸ-իցֈ Գնման չափը կազմել 

է 10,800,000 դրամֈ Տարվա  երկրոդ մեծ գնումը մարզպետարանի կողմից 

ռեգուլյար տեսակի վառելիքի ձեռք բերումն է «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ից, որը կազմել է 

3,097,230  դրամֈ  Մարզպետարանը նույն տարի  2020 թ․  կարիքների համար 

նույն մատակարարից գնել է ռեգուլյար տեսակի բենզին, որը կազմել է 3,280,990 

դրամ։  Վառելիքի ընդհանուր գնման ծախսը 2019 թ-ին  կազմել է 6,378,220 դրամ 

կամ 16,63%-ըֈ 

2019թ․ -ին ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված պետական 

գնումները ըստ մարզպետարանից ստացված տեղեկատվության: Առավել 

մանրամասն ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում: 

 Գնումներ Գին/արժե

ք (դրամ) 

1 Գրասենյակային ապրանքներ 1.229.582 

2 Ավտոմեքենայի վառելիք(բենզին, բնական գազ) 3.766.530 

3 Տնտեսական ապրանքներ 442.628 

4 Փոստային, սպաարկման և այլ ծառայություններ 12.908.100 

5 Խմելու ջրի, էլեկտրականության և գազի 

բաշխում 

6.808.900 

6 Ճանապարհների պահպանման աշխատանքեր 84.755.000 

https://www.tender-monitoring.am/
https://www.tender-monitoring.am/
https://www.tender-monitoring.am/contracts/2464b50a-f396-426f-97e5-b8e07b94b65d/show
https://www.tender-monitoring.am/contracts/2464b50a-f396-426f-97e5-b8e07b94b65d/show
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7 Ավտոմեքենայի մասերի եւ աքսեսուարների 

ձեռքբերոմ 

405.000 

8 Տեխնիկայի ձեռքբերում 2.860.700 

9 Ղեկավարի բազկաթոռ 135.000 

1

0 

Ընդհանուր 113.311.440 

Աղյուսակ 2. 2019 թ-ին Տավուշի մարզպետարանի ապարատի կարիքների 

համար կատարված գնումները.  Տեղեկատվության հարցում 

Գնումների պետական համակարգի՝  http://www.gnumner.am/ կայքում 2019 

թվականի տեղեկատվության համաձայն առկա է 4 կայացած գնում, որոնց 

արձանագրությունները, պայմանագրերը, կոնտակտային տվյալեր առկա են: 

Կայքը ներկայացնում է նաև նշված գնումների մոնիթորինգային  

եզրակացությունը, ըստ որի առկա է 3 դրական եզրակացություն՝ 

ավտոմեքենայի սարքավորումների, գունավոր տպիչ սարքի ձեռքբերման, և 

վառելիքի ձեռքբերման մասով, եւ 1 բացասական եզրակացություն՝ 

ավտոմեքենայի մասերի, աքսեսուարների ձեռքբերման մասին: ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի ընթացակարգի 

հրավերի գնման արդյունքում արձանագրվել է հետևյալը. Ընթացակարգի 

հրավերում ներառված պայմանագրի նախագծին կից տեխնիկական բնութագիր-

գնման ժամանակացույցում 1-ին չափաբաժնի գնման առարկայի բնութագիրն 

ամբողջությամբ և հստակ չի նկարագրում ձեռք բերվող ապրանքի 

հատկանիշները այսինքն՝ չի պահպանվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջները8: 

2017 և 2019 թթ-ին Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված պետական 

գնումների համեմատություն: 

 

Բացահայտումներ 
 

2017 և 2019 թթ-ին Տավուշի մարզպետարանի կողմից կատարված պետական 

գնումների աճի դինամիկանֈ Ինչպես երեւոմ է գծապատկերում 

մաչզպետարանի կողմից կատարված պետական գնումները 2017 թ.-ի համեմատ 

նվազել էֈ  

                                                           
8
 http://www.gnumner.am/hy/page/bacasakan_ezrakacutyun_2019/18 

http://www.gnumner.am/
http://www.gnumner.am/hy/page/bacasakan_ezrakacutyun_2019/18
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●  Տավուշի մարզպետարանը 2019թ-ին մոտ 50%-ով պակաս գումար է ծախսել 

վառելիքի ձեռքբերման համար՝ 2017-ին վառելիքի համար ծախսվել է 6.209.959 

ՀՀ դրամ, իսկ 2019-ին՝ 3.766.530 ՀՀ դրամ, ինչը կապված է որոշ մեքենաների վրա 

գազի տեղադրման համակարգերով: 

● Գրենական պարագաների, և տնտեսական ապրանքների գնման համար 

2017թ. հատկացվել է ավելի քիչ գումար, քան 2019թ.: 

● Գրասենյակային պիտույքների ձեռքբերման համար 2017թ. համեմատությամբ՝ 

2019թ. աճ է նկատվել  40%-ով 2018թ.՝( 711.535 ՀՀ դրամ, 2019թ.՝ 1.229.582 ՀՀ):   

● 2017թ. բյուջեում նախատեսված ՍԱՏԳ։ի (Սոցիալական աջակցության 

տարածքային գործակալություն) 3 տարածքի վարձակալության համար 

ծախսվել է 2 մլն․ 916 հազար դրամ գումարը, որը 2019 թ-ին, քանի որ ՍԱՏԳ 3 

գրասենյակները տեղափոխվել են մարզպետարանի մասնաշենք: 

 

● 2019թ. բյուջեում առկա տարբերությունները վերաբերվում են՝ տնտեսական 

ապրանքներին 442.628 ՀՀ դրամ, գրենական պիտույքների և սպասարկվող 

ծառայութունների գնումներին 2.520.392 ՀՀ դրամ, իսկ վառելիքի գնման համար 

նախատեսված ծախսը կրճատվել է 2.443.429 ՀՀ դրամով: 

● 2017թ-ին Տավուշի մարզպետարանը ապարատի կարիքների համար 

կատարված գնումների ընդհանուր գումարի 24% մրցույթային կարգով հաղթող 

է ճանաչվել «ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ-ն:  
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Գծապատկեր 1. 2017 և 2019 թթ-ին կատարված պետական  գնումների դինամիկան:  Աղբյուր ՝Տեղեկատվության 

հարցում, ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

վառելիք
գրենական

պիտույքներ

տնտեսական

ապրանքներ

ծառայությունն

եր
կոմունալ

2017 6209959 711535 220299 10000020 5776200

2019 3766530 1229582 442628 12908100 6808900
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Եզրակացություններ 

 

Մոնիտորինգի արդյունքների համադրումը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ 

եզրահանգումները՝ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. 2019 թ-ի համեմատությամբ 2017 թ-ին գրենական 

պարագաների, և տնտեսական ապրանքների գնման համար հատկացվել է ավելի 

քիչ գումար: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. 2017 թ-ի բյուջեում նախատեսված ՍԱՏԳ-ի 3 տարածքի 

վարձակալության համար ծախսված գումարը 2019 թ-ին տնտեսվել է: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Տավուշի մարզպետարանը պետական բյուջեից ստանում է 

միայն ապարատի կարիքների պահպանման ծախսը: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. 2017 թ-ի համեմատությամբ 2019 թ-ին վառելիքի համար 

ծախսված գումարը կրկնակի նվազել է: 
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Գրականության ցանկ  
 

1. ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնումների համակարգ 

http://www.gnumner.am/hy/page/bacasakan_ezrakacutyun_2019/18 

2. Գնումների պայմանագրերի հաշվետվողականություն https://www.tender-

monitoring.am/ 

3. ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջ՝ http://tavush.mtad.am/  

http://www.gnumner.am/hy/page/bacasakan_ezrakacutyun_2019/18
https://www.tender-monitoring.am/
https://www.tender-monitoring.am/
http://tavush.mtad.am/

