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ՆԱԽԱԲԱՆ

Լավագույն փորձը շրջանակային համաձայնագիրը (ՇՀ) սահմանում 
է որպես “մեկ կամ ավելի պետական պատվիրատուների և մեկ կամ 
ավելի մասնակիցների միջև համաձայնություն, որի նպատակը տրված 
ժամանակահատվածում շնորհվելիք պայմանագրերի պայմանների 
սահմանումն է, մասնավորապես` գնի և, անհրաժեշտության դեպքում, 
նախատեսված որակի հետ կապված”1:

ՇՀ ստեղծումը և գործարկումը տեղի է ունենում երկու փուլով. սկզբում 
ՇՀ շնորհվում է մեկ կամ մի քանի մասնակիցների, այնուհետև` մեկ 
կամ մի քանի մասնակիցների շնորհվում են առանձին պայմանագրերի 
պատվերներ:

1 European Commission‘s Explanatory Note – Framework Agreements – Classic Directive CC/2005/03_rev 1 
of 14.7.2005, Article 11(5), see more at http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/48630016.
pdf 
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ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ԴԱՇՏԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՇՀ-ը մեծ կիրառություն ունեն ՀՀ-ում և մի շարք գնահատումներով 
ՇՀ-ով կնքված գնումները կազմում են ողջ պետական գնումների շուրջ 
70-80%2: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի I մասի 3-րդ 
կետի համաձայն, «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (ԳԱԿ) 
գնահատում է մասնակիցների՝ գնումներին մասնակցելու իրավունքը և 
որակավորումը, կնքում է ՇՀ։ 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված ապրանքների, աշխատանքների և 
ծառայությունների ձեռքբերումը կրում է պարբերական բնույթ, ինչի 
նպատակով կառավարությունը դրանք ներառել է շրջանակային 
համաձայնագրով ձեռքբերման ենթակա ցանկի մեջ:

Աղյուսակ 1 . ՇՀ կարգավորվող գնումների կազմն ու կառուցվածքը3

Ապ րանք ներ Գ րանց ված 
կազ մա կեր-
պու թյուն-
նե րի թի վը

Աշ խա տանք ներ Գ րանց ված 
կազ մա կեր-
պու թյուն-
նե րի թի վը

Ծա ռա յու թյուն ներ Գ րանց ված 
կազ մա կեր-
պու թյուն-
նե րի թի վը

1. Վա ռե լիք 74 2.1 Ավ տո մո բի լային ճա-
նա պարհ նե րի պահ պա-
նում և շա հա գոր ծում

24 3.1 Ին տեր նե տային կա պի 
տրա մադ րում

28

2. Սնն դամ թերք 503 2.2 Ավ տո մո բի լային 
ճա նա պարհ նե րի վրա 
գտն վող ար հես տա կան 
կա ռույց նե րի պահ պա-
նում և շա հա գոր ծում

19 3.2 Ավիաս պա սար կում 78

3. Գրե նա կան պի տույք-
ներ և գրա սե նյա կային 
նյու թեր

371 2.3 Տպագ րու թյուն 162 3.3 Տրանս պոր տային 
մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

79

4. Դե ղո րայք և պատ-
վաս տա նյու թեր

129 2.4 Հա տուկ պաշտ պան-
վա ծու թյուն պա հան ջող` 
պե տա կան նշա նա կու-
թյան փաս տաթղ թե րի 
տպագ րու թյուն

17 3.4 Հե ռուս տա տե սային 
ծա ռա յու թյուն

24

5. Գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն նե րի 
դեմ պատ վաս տումն եր 
կա տա րե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ կեն սա-
պատ վաս տուկ ներ և 
ախ տո րո շիչ մի ջոց ներ

15 2.5 Ավ տո մե քե նա նե րի 
պե տա կան հա մա րա նի-
շե րի պատ րաս տում

4 3.5 Անաս նա բու ժու թյուն 
և բույ սե րի պաշտ պա-
նու թյուն

21

6. Ավ տո պա հես տա-
մա սեր

200 2.6 Սպա ռա զի նու թյանն 
օժան դա կող աշ խա-
տանք ներ

40 3.6 Հա մա կարգ չային 
տեխ նո լո գիանե րի և 
ծրագ րային ապա հո վում-
նե րի մշա կում և սպա-
սար կում

99

2 Տես ԱԺ-ում փոխվարչապետի զեկույց ՎՊ բացահայտումների մասով:
3 2013 թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ
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7. Շի նա նյու թեր 403 2.7 Մե դալ նե րի և 
կրծ քան շան նե րի պատ-
րաս տում

17 3.7 Վե րա պատ րաստ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ

53

8. Հա մա կարգ չային 
և պատ ճե նա հան ման 
սար քա վո րումն եր և 
օժան դակ նյու թեր

313 2.8 Կա նա չա պատ ման 
աշ խա տանք ներ

37 3.8 Ձկան պա շար նե րի 
հա մալր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ

5

9. Գրա սե նյա կային 
գույք

260 3.9 Սար քե րի և սար քա վո-
րումն ե րի սպա սար կում

235

10. Հան դեր ձանք 194 3.10 Պատ ճե նա հա նում 53

11. Տն տե սա կան, սան-
հի գիենիկ և լվաց քի 
մի ջոց ներ

416 3.11 Մաս նա գի տա կան 
ու սուց ման և աշ խա տան-
քային ու նա կու թյուն նե րի 
վե րա կանգ նում

134

12. Էլեկտ րա տեխ նի կա, 
ռա դիոտեխ նի կա և կեն-
ցա ղային սար քա վո-
րումն եր

270 3.12 Ար խի վա ցում 21

13. Գրա սե նյա կային 
կա հույք

282 3.13 Սպա ռա զի նու թյանն 
օժան դա կող ծա ռա յու-
թյուն ներ

41

14. Հաշ ման դամն ե րի 
լսո ղա կան ապա րատ ներ 
և սայ լակ ներ

21 3.14 Թարգ մա նու թյուն 40

15. Քի միական նյու թեր 113 3.15 Պրո թե զաօր թո պե դիկ 
պա րա գա նե րի պատ րաս-
տում և վե րա նո րո գում

4

16. Բժշ կա կան սար քա-
վո րումն եր և գոր ծիք ներ

130 3.16 Աչ քի պրո թեզ նե րի 
և ձայ նաս տեղծ սար քե րի 
տե ղա կա յում

4

17. Ծա ղիկ ներ և ծաղ-
կեպ սակ ներ

52 3.17 Մա մու լում հայ տա րա-
րու թյուն նե րի հրա պա-
րա կում

13

18. Սպա ռա զի նու թյան 
օժան դակ ապ րան քա-
նյու թա կան մի ջոց ներ

89 3.18 Տվյալ նե րի փո խա-
նակ ման, տե ղե կատ վա-
կան, գե րա տես չա կան 
հա մա կարգ չային գլո բալ 
ցան ցի սպա սար կում

39

19. Գյու ղատն տե սա կան 
թու նա նյու թեր

20 3.19 Ավ տոլ վա ցում 38

20. Լրատ վա մի ջոց ներ 20 3.20 Հա ցաթ խում 102

21. Ավ տո մե քե նա ներ 54 3.21 Լվացք 26

22. Սեղմ ված բնա կան 
գազ

60 3.22 Տրանս պոր տային 
փո խադ րումն եր

54

3.23 Ցու ցա նակ նե րի 
պատ րաս տում և տե-
ղադ րում

52

3.24 Դրա մա կան մի ջոց նե-
րի վճա րում

0

3.25 Ֆուր շետ նե րի կազ-
մա կեր պում

47

3.26 «Գ նումն ե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով նա խա-
տես ված գնումն ե րի 
հա մա կար գո ղի ծա ռա յու-
թյուն ներ

7

3.27 «Ներ քին աու դի տի 
մա սին» ՀՀ օրեն քով նա-
խա տես ված ներ քին աու-
դի տի ծա ռա յու թյուն ներ

12

Ըն դա մե նը 3989 320 1309
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ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն (ԹԻՀԿ) 
հասարակական կենտրոնի կողմից ՇՀ մասով մոնիտորինգ 
իրականացնելու և եզրակացություններ կատարելու համար հիմք է 
հանդիսացել www.gnumner.am կայքի տեղեկատվությունը:

Մեր կողմից սահմանվել են մոնիտորինգային հետևյալ չափանիշները 
(տես ստորև), որոնց մասով իրականացվել են համապատասխան 
ուսումնասիրություններ: 

1. Կազմակերպությունների (ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ) որպես ՇՀ 
մասնակից գրանցում: Այս չափանիշի մոնիտորինգը նպատակ 
է հետապնդում գնահատել ՇՀ անդամակցելու գործընթացի 
մատչելիությունը: 

2. ՇՀ մրցույթների թափանցիկություն: Այս չափանիշի մոնիտորինգի 
շրջանակներում պարբերաբար այցելել ենք www.gnumner.am կայք.

ա) ՇԳ-ով պլանավորված գնումների, 

բ) կնքված պայմանագրերի, մասնավորապես, մրցույթների  մասին 
հաշվետվությունների (տես նկար 1), 

գ) ՇՀ-ի մասով վիճակագրություն հայթայթելու համար:

Բացի այդ իրականացվել է ՇՀ ուսումնասիրություն, մասնավորապես.

1. ՇՀ միտումների ուսումնասիրություն: Այս չափանիշի 
ուսումնասիրության շրջանակներում պարբերաբար այցելել ենք 
www.gnumner.am կայք` ՇՀ հաշվետվությունները ներբեռնելու, 
դրանք որոշակի ֆիլտերով մշակելու և վերլուծելու նպատակով: 
Աղյուսակներում ապրանքների գծով` 

•• Քանակային վերլուծություն - ներկայացված են 10 և ավելի մրցույթ 
հաղթած մասնակիցների ագրեգացված տվյալները,

•• Գումարային վերլուծության - ներկայացված են 10 մլն. դրամ  և 
ավելի գումարով մրցույթների մասնակիցների ագրեգացված 
տվյալները,

Աշխատանքների և ծառայությունների գծով`

•• Քանակային վերլուծություն - ներկայացված են 5 և ավելի մրցույթ 
հաղթած մասնակիցների ագրեգացված տվյալները,

•• Գումարային վերլուծություն - ներկայացված են 5 մլն. դրամ  և 
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ավելի մրցույթների մասնակիցների ագրեգացված տվյալները,

2. ՇՀ մրցույթների ռիսկայնության գնահատում: Այս չափանիշի 
ուսումնասիրության շրջանակներում պարբերաբար այցելել ենք www.
gnumner.am կայք` ՇՀ հաշվետվությունները ներբեռնելու, դրանք 
որոշակի ֆիլտերով մշակելու և ռիսկային տարրեր պարունակով 
մրցույթները վերհանելու նպատակով, մասնավորապես նվազագույն 
գնային առաջարկ հիմքով այն մրցույթները, որտեղ հաղթող 
են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ ներկայացրած 
մասնակիցները, միևնույն գնման առարկա համար առաջարկված 
գնային առաջարկների միջև էական տատանումներով մրցույթները 
և այլն: 

Որպես տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսացել ՀՀ Գնումների մասին 
օրենքը (ԳՄՕ), ՀՀ ֆինանսների նախարարության (ՖՆ)` www.minfin.am և 
www.gnumner.am կայքերը: 
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ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

1 . ՇՀ համակարգին անդամակցելու մատչելիությունը: ՇՀ-ի 
համակարգին անդամակցելու համար մասնակիցների կողմից 
ԳԱԿ է ներկայացվում դիմում, որից հետո ԳԱԿ-ը հաստատված 
ընթացակարգերով գնահատում է մասնակիցների ՇՀ մասնակցելու 
իրավունքը և որակավորումը:

2011թ .

ՇՀ կնքած մասնակիցների մեջ մեծ է ապրանքների մատակարարների 
քանակը 625 մասնակից կամ տվյալ տարվա ընդհանուր գրանցվածների 
շուրջ 67%։ Ծառայությունների մատուցման համար գրանցվել է 227 
մասնակից (25%): Համեմատաբար փոքր է աշխատանքների կատարման 
համար դիմող մասնակիցների թիվը` 75 (8.1%)։ ՇՀ գնումներ կատարելու 
համար 2011թ. ԳԱԿ-ի կողմից հայտարարվել է 57 ընթացակարգ:

2012թ .

2012թ. ընթացքում ԳԱԿ-ը գնահատել է, գնումներին մասնակցելու 
իրավունքի և որակավորման, շուրջ 2000 դիմում։ 10 դիմում չի քննվել՝ 
կազմակերպությունների կողմից գրանցումից հրաժարման պատճառով: 
3 մասնակցի գրանցման հայտ մերժվել է՝ հրավերով սահմանված 
չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով4։ 2012թ. ՇՀ 
կնքած մասնակիցների մեջ մեծ է եղել հատկապես ապրանքների 
մատակարարների քանակը` 1515 մասնակից (տվյալ տարվա ընդհանուր 
գրանցվածների շուրջ 73%)։ Աշխատանքների կատարման համար 
գրանցվել է 122 մասնակից (5.9%)։ Ծառայությունների մատուցման 
համար գրանցվել է 430 մասնակից (21%):

2013թ . I եռամսյակ

2013թ. I եռամսյակի ընթացքում ԳԱԿ-ում գրանցվել է 1612 մասնակից, 
որից 1206-ը՝ ապրանքների մատակարարման, 63-ը՝ աշխատանքների 
կատարման, 343-ը՝ ծառայությունների մատուցման գծով։ Գրանցված 
մասնակիցների ամբողջական պատկերը հրապարակման 
պահին ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում: Կցանկանայինք նշել, որ 
հետաքրքրությունն առավել մեծ է ապրանքների դեպքում, որից 

4 Պետք է նշել, որ ԳԱԿ-ի կողմից իրականացվում է ոչ միայն մասնակիցների գրանցում, այլև նաև 
գրանցման դադարեցում։ Մասնավորապես, 2013թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ դադարեցվել է 52 
մասնակցի գրանցում։ Արդյունքում հրավերով սահմանված չափանիշներին համապատասխան 
փաստաթղթեր ներկայացրած մասնակիցների դիմումների հիման վրա կնքվել է 2067 ՇՀ։
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առանձնանում է սննդամթերքի մատակարարումը: Ինչպես նկատում ենք 
2011թ. գրանցված մասնակիցների քանակը զգալիորեն քիչ է հաջորդ 
ժամանակահատվածների համեմատ, ինչը, մեր կարծիքով, հիմնականում 
պայմանավորված է եղել մասնակիցների վատ տեղեկացմամբ։

Ամփոփելով հարկ է նշել, որ միտումները վկայում են մասնակիցների 
գրանցման ակտիվության շարունակական աճի մասին, ինչը դրական 
երևույթ է, և մասամբ պայմանավորված է ՇՀ կատարվող գնումների 
շրջանակի ընդլայնմամբ և իրազեկվածության աճով: Որպես 
հիմնախնդիր պետք է նշել, որ ՇՀ դեպքում անհնարին է որոշել ինչպես 
մասնակցի ինքնությունը, այնպես էլ ներկայացված փաստաթղթերի 
հավաստիությունը։ Բացի այդ, հնարավոր են դեպքեր երբ, օրինակ սև 
ցուցակում ներառված մասնակիցը գրանցի նոր կազմակերպություն 
և այդ կազմակերպության միջոցով մասնակցի ՇՀ-ին: Այնուհանդերձ, 
մեր կարծիքով, գործունեության այս ուղղությունն էական կոռուպցիոն 
ռիսկեր5 չի պարունակում: 

2 . ՇՀ թափանցիկություն: 

ա) ՇԳ-ով պլանավորված գնումներ: Հարկ է նշել, որ 2011 և 2012թթ-ին 
www.gnumner.am կայքում “գնումների պլաններ” բաժնում խիստ 
սահմանափակ թվով մարմիններ էին ներկայացրել իրենց պլանները 
/ընդամենը մոտ 20 մարմին/: Իրավիճակը զգալիորեն բարելավվել է 
2013թ, որի մասին են վկայում հետևյալ թվերը,

•• Պետական կառավարման մարմիններ բաժնում ներկայացված են 
շուրջ 50 մարմնի գնումների պլաններ, իսկ մրցույթի ձևերի մեջ 
առկա են նաև /ՇՀ/,

•• Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (ՏԻՄ) բաժնում 
ներկայացված են շուրջ 370 մարմնի գնումների պլաններ, իսկ 
մրցույթի ձևերի մեջ առկա են նաև /ՇՀ/,

•• Առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններ բաժնում 
ներկայացված են շուրջ 3000 մարմնի գնումների պլաններ, իսկ 
մրցույթի ձևերի մեջ առկա են նաև /ՇՀ/,

•• Հանրային կազմակերպությունների մասով չկա ոչ մի տվյալ,

Կցանկանայինք նշել, որ ՖՆ կայքում` www.minfin.am պետական բյուջեի 
հավելվածներում հնարավոր է գտնել պետական մարմինների գնումների 
պլանը, որտեղ նշված է նաև տեղեկատվություն գնման ընթացակարգերի 
մասին /ՇՀ/6:

5  ՇՀ գրանցման ռիսկերից կարող են լինել
6 http://minfin.am/up/budget/havelvacner/PDFhavelvacner24.12.12.rar, Հավելված 12   
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Այնուհանդերձ, մոնիտորինգի արդյունքները վկայում են, որ համակարգը 
հետագա բարելավման կարիք ունի, մասնավորապես գնումների 
պլանների տեղադրման հաճախականությունը չի կանոնակարգվում 
ու իրականացվում է քաոսային ձևով: Հաջորդ հանգամանքը ինչին 
կցանկանայինք անդրադառնալ. դա պլանավորված և փաստացի 
ընթացակարգերի համեմատական վերլուծության բացակայությունն 
է (գումարային կամ քանակային): Գոնե պետական կառավարման 
մարմինների մասով նման վերլուծության առկայությունը շահեկանորեն 
կավելացներ համակարգի նկատմամբ վստահության աստիճանը: Բացի 
այդ կան դեպքեր, երբ պատվիրատուները հայտարարված գնման 
ընթացակարգի վերաբերյալ ոչ բոլոր գրանցված մասնակիցներին են 
ծանուցում։ 

բ) ՇՀ-ով իրականացված մրցույթների մասին վիճակագրական 
տեղեկությունների/ հաշվետվությունների առկայությունը 
և միտումները: Մոնիտորինգի արդյունքները վկայում են, որ 
2011թ. հուլիսից մինչև 2012թ նոյեմբեր ՇՀ-ի գծով ամսական 
հաշվետվություններն անկանոն պարբերականությամբ տեղադրվում 
էին գնումների պաշտոնական կայքի «Հաշվետվություններ» բաժնում: 
Սկսած 2012թ նոյեմբերից, (երբ հաշվետվությունների տեղադրման 
գործընթացը ՖՆ-ից փոխանցվեց ԳԱԿ-ին) այդ հաշվետվությունները 
դարձել են նվազ մատչելի (տես նկար 2):

2011թ. հունվարից-հուլիս ժամանակաշրջանի համար 
ՇՀ հաշվետվությունները բացակայում են: Ավելին, ՇՀ-ի 
հաշվետվությունների տեղադրման գործընթացն իրականացվում է 
անկանոն սկզբունքներով և ժամանակային լագերով (օրինակ` 2013թ 
սեպտեմբերի դրությամբ, կայքում ՇՀ հաշվետվություններն առկա են 
մինչև 2013թ. մայիսը, տես նկար 3): Կարծում ենք ՇՀ-ի ամսական 
հաշվետվությունների հրապարակման պարբերականության/
հաճախականության կանոնակարգումը, կմեծացնի տվյալ հանրային 
տեղեկատվության օգտակարությունը:

գ) www .gnumner .am կայքում ՇՀ-ի հետ կապված վիճակագրական 
տեղեկությունների առկայությունը: Մոնիտորինգի արդյունքները 
վկայում են, որ ՇՀ-ի հետ կապված վիճակագրությունը էական 
բարելավման կարիք ունի7:

7 2011-2012թթ. համար չկան տեղեկություններ հայտարարված ՇՀ-ի, չկայացած ՇՀ-ի, մասնակցության 
վերաբերյալ:
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3 . ՇՀ միտումների ուսումնասիրությունը: Ստորև ներկայացված են 
2011թ. հուլիս-դեկտեմբեր և 2012թ հունվար-դեկտեմբեր, ինչպես 
նաև 2013թ. I եռամսյակի ՇՀ արդյունքում կնքված պայմանագրերի 
վերլուծությունը:

Սույն ուսումնասիրության շրջանակում ռիսկերի դասակարգման 
նպատակով տարանջատվել են չորս խումբ մրցույթներ, որոնք 
ընդգրկում են ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների 
մրցույթներ. 

•• Ռիսկային մրցույթներ8,

•• Միջինից բարձր ռիսկայնության մրցույթներ9,

•• Բարձր ռիսկայնության մրցույթներ10,

•• Կասկածելի տարրեր պարունակող մրցույթներ11:

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է ամսական կտրվածքով, 
որի բացված տվյալները ներկայացված են Հավելվածներում, իսկ 
ագրեգացված տվյալներն աղյուսակի տեսքով (տես աղյուսակներ 
2-7): 

Կենտրոնացվածության մասին ագրեգացված տվյալները 
ներկայացված են աղյուսակ 8-13-ում: 

Մոնիտորինգի արդյունքները վկայում են, որ ՇՀ վիճակագրությունը 
2011թ հունվար-հունիս ժամանակաշրջանի համար բացակայում է:

8 Մրցույթներ, որտեղ միավորի նվազագույն և առավելագույն գնային առաջարկների շեղումը 1.5 
անգամից ավելի է: 

9 Մրցույթներ, որտեղ միավորի նվազագույն և առավելագույն գնային առաջարկների շեղումը 2 
անգամից ավելի է:

10 Մրցույթներ, որտեղ միավորի նվազագույն և առավելագույն գնային առաջարկների շեղումը 5 
անգամից ավելի է:

11 Մրցույթներ, որտեղ միավորի նվազագույն և առավելագույն գնային առաջարկների շեղումը 10 
անգամից ավելի է: 
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Աղյուսակ 2 . Ռիսկային մրցույթների դինամիկան 2011թ. III եռամսյակ 

Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ըն դա մե նը ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա-
մա ձայ նագ րեր

854 264 81

Ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ-
րե րի պայ մա նագ րային ար ժե քը, մլն դրամ

2743 254 15

Ռիս կային հա մա ձայ նագ րե րի դա սա կար գու մը Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ապ րանք նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ծա ռա յու թյուն նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ աշ խա տանք նե րի 
գծով

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Ռիս կային մր ցույթ ներ 436 48.3 25 9 47 58

Մի ջի նից բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 284 33 17 6 42 55

Բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 68 7.6 2 0.8 28 35

Կաս կա ծե լի տար րեր պա րու նա կող մր ցույթ ներ 25 2.6 2 0.8 15 18

Ըն դա մե նը նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ-
թող չճա նաչ ված մր ցույթ նե րի թվա քա նա կը

63 0 6

Նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ թող չճա նաչ-
ված մր ցույթ նե րի տե սա կա րար կշի ռը ամս վա 
ընդ հա նու րում, (%)

7.3 0 7

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փը, հազ. դրամ 6327 0 197

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փի տե սա կա րար կշի-
ռը ամս վա ընդ հա նու րում, (%)

0.2 0 0.9

Ռիս կայ նու թյան ամ փոփ գնա հա տա կա նը Մի ջին Ցածր Ցածր

Աղյուսակ 3 . Ռիսկային մրցույթների դինամիկան 2011թ. IV եռամսյակ 

Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ըն դա մե նը ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա-
մա ձայ նագ րեր

1396 370 168

Ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ-
րե րի պայ մա նագ րային ար ժե քը, մլն դրամ

2638 404 8651

Ռիս կային հա մա ձայ նագ րե րի դա սա կար գու մը Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ապ րանք նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ծա ռա յու թյուն նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ աշ խա տանք նե րի 
գծով

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Ռիս կային մր ցույթ ներ 437 30 75 20 109 65

Մի ջի նից բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 293 21 55 15 98 58

Բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 94 6.7 9 2.4 41 24

Կաս կա ծե լի տար րեր պա րու նա կող մր ցույթ ներ 48 3.4 1 0.3 20 12

Ըն դա մե նը նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ-
թող չճա նաչ ված մր ցույթ նե րի թվա քա նա կը

58 5 23

Նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ թող չճա նաչ-
ված մր ցույթ նե րի տե սա կա րար կշի ռը ամս վա 
ընդ հա նու րում, (%)

4 1,3 13.7

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փը, հազ. դրամ 28227 5957 550

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փի տե սա կա րար կշի-
ռը ամս վա ընդ հա նու րում, (%)

10.7 14.7 0.0

Ռիս կայ նու թյան ամ փոփ գնա հա տա կա նը Բարձր Բարձր Ցածր
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2012թ .

Աղյուսակ 4 . Ռիսկային մրցույթների դինամիկան 2012թ. I եռամսյակ 

Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ըն դա մե նը ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա-
մա ձայ նագ րեր

1732 409 41

Ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ-
րե րի պայ մա նագ րային ար ժե քը, մլն դրամ

5461 25131 358

Ռիս կային հա մա ձայ նագ րե րի դա սա կար գու մը Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ապ րանք նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ծա ռա յու թյուն նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ աշ խա տանք նե րի 
գծով

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Ռիս կային մր ցույթ ներ 556 32 69 17 27

Մի ջի նից բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 342 20 49 12

Բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 72 4.2 13 3

Կաս կա ծե լի տար րեր պա րու նա կող մր ցույթ ներ 30 1.7 4 0.9

Ըն դա մե նը նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ-
թող չճա նաչ ված մր ցույթ նե րի թվա քա նա կը

83 6 2

Նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ թող չճա նաչ-
ված մր ցույթ նե րի տե սա կա րար կշի ռը ամս վա 
ընդ հա նու րում, (%)

4.8 1.5 4.9

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փը, հազ. դրամ 11506 10467 539

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փի տե սա կա րար կշի-
ռը ամս վա ընդ հա նու րում, (%)

2.1 0.4 1.5

Ռիս կայ նու թյան ամ փոփ գնա հա տա կա նը Մի ջին Ցածր Մի ջին

Աղյուսակ 5 . Ռիսկային մրցույթների դինամիկան 2012թ. II եռամսյակ 

Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ըն դա մե նը ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա-
մա ձայ նագ րեր

2481 462 137

Ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ-
րե րի պայ մա նագ րային ար ժե քը, մլն դրամ

2854 342 126

Ռիս կային հա մա ձայ նագ րե րի դա սա կար գու մը Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ապ րանք նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ծա ռա յու թյուն նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ աշ խա տանք նե րի 
գծով

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Ռիս կային մր ցույթ ներ 950 38 56 12 112 82

Մի ջի նից բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 529 21 33 7 69 50

Բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 110 4 4 0.9 2 1.5

Կաս կա ծե լի տար րեր պա րու նա կող մր ցույթ ներ 45 1.8 3 0.6 0 0

Ըն դա մե նը նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ-
թող չճա նաչ ված մր ցույթ նե րի թվա քա նա կը

231 5 35

Նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ թող չճա նաչ-
ված մր ցույթ նե րի տե սա կա րար կշի ռը ամս վա 
ընդ հա նու րում, (%)

9.3 1.1 25.5

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փը, հազ. դրամ 20495 590 214

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փի տե սա կա րար կշի-
ռը ամս վա ընդ հա նու րում, (%)

7 1.7 1.7

Ռիս կայ նու թյան ամ փոփ գնա հա տա կա նը Բարձր մի ջին Մի ջին
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Աղյուսակ 6 . Ռիսկային մրցույթների դինամիկան 2012թ. III եռամսյակ

Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ըն դա մե նը ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա-
մա ձայ նագ րեր

1537 112 91

Ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ-
րե րի պայ մա նագ րային ար ժե քը, մլն դրամ

5581 655 1040

Ռիս կային հա մա ձայ նագ րե րի դա սա կար գու մը Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ապ րանք նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ծա ռա յու թյուն նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ աշ խա տանք նե րի 
գծով

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Ռիս կային մր ցույթ ներ 468 30 21 19 74 81

Մի ջի նից բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 308 20 13 12 59 65

Բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 69 4.5 2 1.8 37 41

Կաս կա ծե լի տար րեր պա րու նա կող մր ցույթ ներ 18 1.2 0 0 30 33

Ըն դա մե նը նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ-
թող չճա նաչ ված մր ցույթ նե րի թվա քա նա կը

63 4 9

Նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ թող չճա նաչ-
ված մր ցույթ նե րի տե սա կա րար կշի ռը ամս վա 
ընդ հա նու րում, (%)

4 3.6 10

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փը, հազ. դրամ 32655 1600 103

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փի տե սա կա րար կշի-
ռը ամս վա ընդ հա նու րում, (%)

5.9 2.4 0.1

Ռիս կայ նու թյան ամ փոփ գնա հա տա կա նը Բարձր մի ջին Ցածր

Աղյուսակ 7 . Ռիսկային մրցույթների դինամիկան 2012թ. IV եռամսյակ 

Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ըն դա մե նը ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա-
մա ձայ նագ րեր

915 157 63

Ու սումն ա սիր ված շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ-
րե րի պայ մա նագ րային ար ժե քը, մլն դրամ

3445 224 503

Ռիս կային հա մա ձայ նագ րե րի դա սա կար գու մը Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ապ րանք նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ ծա ռա յու թյուն նե րի 
գծով

Ռիս կային տար րեր 
պա րու նա կող մր ցույթ-
ներ աշ խա տանք նե րի 
գծով

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի ռը 
(%)

Քա նա կը Տես. կշի-
ռը (%)

Ռիս կային մր ցույթ ներ 167 18 37 24 29 46

Մի ջի նից բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 83 9 23 15 21 33

Բարձր ռիս կայ նու թյան մր ցույթ ներ 6 0.7 3 1.9 2 3.2

Կաս կա ծե լի տար րեր պա րու նա կող մր ցույթ ներ 0 - 0 - 1 1.6

Ըն դա մե նը նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ-
թող չճա նաչ ված մր ցույթ նե րի թվա քա նա կը

51 0 3

Նվ. գին առա ջար կած, սա կայն հաղ թող չճա նաչ-
ված մր ցույթ նե րի տե սա կա րար կշի ռը ամս վա 
ընդ հա նու րում, (%)

5.6 0 4.8

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փը, հազ. դրամ 11616 7.6

Հ նա րա վոր տն տես ման չա փի տե սա կա րար կշի-
ռը ամս վա ընդ հա նու րում, (%)

3.4 0.0

Ռիս կայ նու թյան ամ փոփ գնա հա տա կա նը Բարձր Ցածր Ցածր
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Աղյուսակ 8 . Հաղթողների քանակային և գումարային 
կենտրոնացվածության ուսումնասիրությունը 2011թ. III եռամսյակ

Դի տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը /ցու ցա նի շը Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Հու լիս Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

96 27 99 80 - -

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

77 75 40 35 - -

Օ գոս-
տոս

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

97 45 94 1.9

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

44 72 2.4 96 33 63

Սեպ-
տեմ բեր

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

94 39 65 22

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

37 57 82 94 50 97

III  
եռամ-
սյակ

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

96 37 86 35 - -

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

53 68 43 75 42 80

Աղյուսակ 9 . Հաղթողների քանակային և գումարային 
կենտրոնացվածության ուսումնասիրությունը 2011թ. VI եռամսյակ

Դի տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը /ցու ցա նի շը Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Հոկ տեմ-
բեր

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

95 33 99 90 100 12

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

40 76 52 68 0.0 48

Նոյեմ-
բեր

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

90 47 93 74 42 9

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

32 52 96 97 73 67

Դեկ տեմ-
բեր

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

94 67 48 36 - -

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

44 83 43 89 40 80

IV  
եռամ-
սյակ

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

93 49 80 67 71 11

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

39 70 64 85 38 65
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Աղյուսակ 10 . Հաղթողների քանակային և գումարային 
կենտրոնացվածության ուսումնասիրությունը 2012թ. I եռամսյակ

Դի տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը /ցու ցա նի շը Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Հուն վար Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

88 38 68 33 - -

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

70 26 - - - -

Փետր-
վար

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

96 37 95 80 90 14

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

86 90 93 67 7.3 78

Մարտ Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

96 28 100 61 93 41

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

78 54 0.7 63 6 53

I եռամ-
սյակ

Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

93 34 88 58 92 28

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս նա-
բա ժի նը

78 57 47 65 7 66

Աղյուսակ 11 . Հաղթողների քանակային և գումարային 
կենտրոնացվածության ուսումնասիրությունը 2012թ. II եռամսյակ

Դի տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը /ցու ցա նի շը Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ապ րիլ Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

91 59 90 12 46 18

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

83 30 89 45 54 47

Մայիս Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

86 21 86 59 97 24

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

80 25 84 59 98 97

Հու նիս Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

84 32 86 56 91 23

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

69 64 75 78 66 63

II եռամ սյակ Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

87 37 87 42 78 22

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

77 40 83 61 73 69
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Աղյուսակ 12 . Հաղթողների քանակային և գումարային 
կենտրոնացվածության ուսումնասիրությունը 2012թ. III եռամսյակ

Դի տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը /ցու ցա նի շը Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Հու լիս Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

96 20 80 7 98 20

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

81 91 - -

Օ գես տոս Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

87 19 98 18 98 6

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

76 8 18 98 77 1

Սեպ տեմ բեր Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

97 29 81 10 - -

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

54 2 46 88 - -

III եռամ սյակ Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

93 23 86 12 98 13

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

70 34 32 93 77 1

Աղյուսակ 13 . Հաղթողների քանակային և գումարային 
կենտրոնացվածության ուսումնասիրությունը 2012թ. IV եռամսյակ

Դի տարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը /ցու ցա նի շը Ապ րանք Ծա ռա յու թյուն Աշ խա տանք

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Ար ժե քում 
(%)

Քա նա կում 
(%)

Հոկ տեմ բեր Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

92 41 87 85

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

19 11 82 71 17 74

Նոյեմ բեր Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

89 16 81 26

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

20 73 61 82

Դեկ տեմ բեր Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

96 41 87 36

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

6 70 24 34 99 50

IV եռամ սյակ Խո շո րա գույն հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

92 33 85 49 99 50

Պար բե րա բար հաղ թող նե րի մաս-
նա բա ժի նը

15 51 56 62 17 74

Պետական ծախսերի արդյունավետության տեսանկյունից 
չափազանց կարևոր դեր ունի խոշորագույն հաղթողների խորքային 
ուսումնասիրությունը, որը ագրեգացված տեսքով ներկայացված է 
Աղյուսակ 14-20-ում12:

12 Ներկայացվել են միայն եռամսյակի կտրվածքով այն հաղթողները որոնց նկատմամբ պետությունը 
կուտակել է ապրանքների գծով՝ 30 մլն դրամից ավելի պարտավորություն, ծառայությունների և 
աշխատանքների գծով 15 մլն դրամից ավելի:
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Աղյուսակ 14 . 2011թ. III եռամսյակի խոշորագույն հաղթողները

Հաղ թող մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Հաղ թող մաս նակ ցի 
նկատ մամբ պե տու-
թյան կու տա կած ընդ-
հա նուր պար տա վո րու-
թյու նը, մլն. դրամ

Պար տա վո րու թյան 
տե սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Հաղ թող մաս նակ ցի 
հաղ թած ՇՀ թվա քա-
նա կը

Թ վա քա նա կի տե սա-
կա րար կշի ռը եռամ-
սյա կում

Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ.

Մի կա Քոր փո րեյշն ՓԲԸ 341 12 24 3

“Ֆ լեշ” ՍՊԸ 815 30 136 16

“Ու նի վեր սամ Ավան” 
ՍՊԸ

201 7 28 3

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” 
ՍՊԸ

182 7 19 2

“ԼՍՏ գրուպ” ՍՊԸ 167 6 14 2

“Ֆ րի գեյթ” ՍՊԸ 281 10 7 1

Ա րայ ՍՊԸ 165 6 1 0.1

“ Գա գաթ” ՍՊԸ 137 5 3 0.4

Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի-
կա ՍՊԸ

88 3 12 1

“Ար պա նիվ” ՍՊԸ 50 2 8 0.9

“Ա րիան Մո թորս” ՍՊԸ 48 2 2 0.2

Գա րանտ սեր վիս ՍՊԸ 74 29 7 3

“ Պա րա դիզ” ՍՊԸ 50 20 4 2

“Ա րա րատ Մո թորս” ՍՊԸ 34 13 2 1

“ԷՄ ԲԻ ԵՄ ՆՅՈՒ” ՍՊԸ 22 9 3 1

“ Ձայ նա լա րե րը հե ռաց-
ված նե րի միավո րում”  
ՀԿ

30 12 1 0.4

“ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս-
տա նյան Մ/Ճ” ՍՊԸ

21 8 30 11

Ըն դա մե նը 2474 232 90.2 91.3 254 47 30 18
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Աղյուսակ 15 . 2011թ. IV եռամսյակի խոշորագույն հաղթողները

Հաղ թող մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Հաղ թող մաս նակ ցի 
նկատ մամբ պե տու-
թյան կու տա կած ընդ-
հա նուր պար տա վո րու-
թյու նը մլն. դրամ

Պար տա վո րու թյան 
տե սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Հաղ թող մաս նակ ցի 
հաղ թած ՇՀ թվա քա-
նա կը

Թ վա քա նա կի տե սա-
կա րար կշի ռը եռամ-
սյա կում

Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ.

Մի կա Քոր փո րեյշն ՓԲԸ 620 24 21 2

“Ֆ լեշ” ՍՊԸ 380 14 16 1

“Ու նի վեր սամ Ավան” 
ՍՊԸ

145 5 41 3

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” 
ՍՊԸ

52 2 12 1

“ Մաքս հուր” ՍՊԸ 49 2 8 1

“Ե րեք նուկ” ՓԲԸ 43 2 44 3

“Ար ֆար մա ցիա” ՓԲԸ 124 5 11 1

“ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 220 8 119 9

“ Ֆարմ Ադա մա” 39 1 4 0.3

“Օ լան դա” ՍՊԸ 36 1 43 3

“ Կոն տի նենտ տեքս” ՓԲԸ 30 1 19 1

“Ա բո վյա նի հա ցի գոր ծա-
րան” ՍՊԸ

30 1 9 0.6

“ Նյու -Ին թեր նեյշնլ Բիզ-
նես ֆարմ” ՍՊԸ

75 3 70 5

“Ե րի տա սարդ Վագ րեր” 
ՍՊԸ

33 1 34 2.4

“Օն լայն Պլյուս” ՍՊԸ 116 4 26 2

“Այյու նեթ վորքս” ՍՊԸ 56 2 11 0.8

Ա/Ձ Ար թուր Մա նու կյան 46 2 17 1.2

“Ա նա ֆարմ” ՍՊԸ 40 2 1 0.1

Գա րանտ սեր վիս ՍՊԸ 134 33 20 5

“ԷՄ ԲԻ ԵՄ ՆՅՈՒ” ՍՊԸ 59 14 5 1

“ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս-
տա նյան Մ/Ճ” ՍՊԸ

85 21 130 35

“ԷՅ ԷՄ ՓԻ ՋԻ Գրուպ” 
ՍՊԸ

8615 99.6 2 1.2

Ըն դա մե նը 2135 278 8615 81 69 99.6 506 155 2 36 42 1.2
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Աղյուսակ 16 . 2012թ. I եռամսյակի խոշորագույն հաղթողները

Հաղ թող մաս նակ ցի ան վա-
նու մը

Հաղ թող մաս նակ ցի 
նկատ մամբ պե տու-
թյան կու տա կած ընդ-
հա նուր պար տա վո րու-
թյու նը մլն. դրամ

Պար տա վո րու թյան 
տե սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Հաղ թող մաս նակ ցի 
հաղ թած ՇՀ թվա-
քա նա կը

Թ վա քա նա կի տե-
սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ.

“Ֆ լեշ” ՍՊԸ 279 5 3 0.2

“Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 339 6 30 2

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 1119 21 78 5

Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա 
ՍՊԸ

300 6 45 3

“ Կա մար” ՓԲԸ 56 1 6 0.3

“Ա բո վյա նի հա ցի գոր ծա րան” 
ՍՊԸ

39 1 8 0.5

“Ա գաթ 777”  ՍՊԸ 36 1 1 0.1

“Գ դակ” ՍՊԸ 75 1 35 2

“ Վա լեն սիա” ՀՁ ՍՊԸ 55 1 27 2

“ Տիգ րան Մեծ” հրա տա րակ չու-
թյուն” ՓԲԸ

38 1 9 1

“ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 914 17 19 1

“Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 86 2 39 2

“Ա նա ֆարմ” ՍՊԸ 348 6 1 0.1

“ Ֆարմ Ադա մա” ՍՊԸ 244 5 1 0.1

“ Նյու -Ին թեր նեյշնլ Բիզ նես 
ֆարմ” ՍՊԸ

200 4 1 0.1

“ Գոռ” ՍՊԸ 151 3 13 1

“ Մա սի սի Գա րուն կա րի ֆաբ-
րի կա” ՍՊԸ

110 2 10 1

“Մ.Լ.Ն. Ֆարմ” ՍՊԸ 90 2 3 0.2

“ՀԳՀ Արե նա” ՓԲԸ 75 1 1 0.1

“Ա շոտ Ղա րագյո զյան” ՍՊԸ 59 1 4 0.2

“ Կոն տի նենտ տեքս” ՓԲԸ 50 1 3 0.2

“Ար ֆար մա ցիա” ՓԲԸ 43.5 0.8 7 0.4

“ Վա գա Ֆարմ” ՍՊԸ 43.4 0.8 2 0.1

“Արմ ֆարմ” ՍՊԸ 31.4 0.6 1 0.1

“Ար սա և Ա”  ՍՊԸ “ 18 0 2 0

Գա րանտ սեր վիս ՍՊԸ 177 1 33 8

“Ին թե րօր թո” ՍՊԸ 65 0 84 21

“Ար մին կո” ՍՊԸ 74 0 8 2

“ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 62 0 21 5

“ Մուլ տի Մե դիա Կենտ րոն 
թի վի” ՓԲԸ

19 0 2 0

“Պ րո թե զաօր թո պե դիկ” ՍՊԸ 19 0 89 22

Պա րա դիզ” ՍՊԸ 24504 98 4 1

“ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա-
նյան Մ/Ճ” ՍՊԸ

31 0 34 8

“Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 18 0 9 2

“ Բիլլ Սթոուն” ՍՊԸ 236 66 1 2

“ԷՅ ԷՄ ՓԻ ՋԻ Գրուպ” ՍՊԸ 65 18 1 2

“Ա լեք սերվ” ՍՊԸ 20 6 1 2

Ըն դա մե նը 4779 24987 321 88 99 90 347 286 3 20 70 7
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Աղյուսակ 17 . 2012թ. II եռամսյակի խոշորագույն հաղթողները

Հաղ թող մաս նակ ցի ան վա-
նու մը

Հաղ թող մաս նակ ցի 
նկատ մամբ պե տու-
թյան կու տա կած ընդ-
հա նուր պար տա վո րու-
թյու նը մլն. դրամ

Պար տա վո րու թյան 
տե սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Հաղ թող մաս նակ ցի 
հաղ թած ՇՀ թվա-
քա նա կը

Թ վա քա նա կի տե-
սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ

“Ֆ լեշ” ՍՊԸ 475 17 22 1

Մի կա Քոր փո րեյշն ՓԲԸ 126 4 2 0

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 213 7 28 1

“Ար պա նիվ” ՍՊԸ 56 2 19 1

“ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 344 25 12 7 9 12 0 3

“Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 361 13 32 1

“Է լիտ-ս պորտ” ՍՊԸ 38 1 7 0

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 69 2 277 11

“” Կոմ պասս” ՍՊԸ 53 2 63 3

“Մ.Լ.Ն. Ֆարմ” ՍՊԸ” 280 10 1 0

“ Վե կար” ՍՊԸ 59 2 3 0

“ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 122 4 249 10

“” Կիա Մո թորս Ար մե նիա” 
ՓԲԸ” ՍՊԸ

26 1 1 0

“Հ րաշք Այ գի” ՍՊԸ 25 1 1 0

“Օն լայն Պլյուս” ՍՊԸ 24 1 11 0

“Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 35 10 14 3

“ Կայմ հե ռուս տաըն կե րու թյուն” 
ՍՊԸ

18 5 3 1

Ա րա րատ Մո թորս” ՍՊԸ 30 9 9 2

Գա րանտ սեր վիս ՍՊԸ 37 11 6 1

“ Վի վե կա” ՍՊԸ 17 5 4 1

“ Գեո Լո ջիք” ՍՊԸ 39 11 22 5

“Աստ ղա ձոր” ՍՊԸ 39 11 25 5

“ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” ՍՊԸ 49 39 17 12

ԷՅԷՄ ՓԻ ՋԻ գրուպ ՍՊԸ 18 15 5 4

< <Ոս կան Եր ևան ցի>> տպագ-
րա տուն -ար տադ րահ րա տա-
րակ չա կան ԲԲԸ

30 24 7 5

Ըն դա մե նը 2271 239 97 80 95 77 725 70 29 29 21 21
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Աղյուսակ 18 . 2012թ. III եռամսյակի խոշորագույն հաղթողները

Հաղ թող մաս նակ ցի ան վա-
նու մը

Հաղ թող մաս նակ ցի 
նկատ մամբ պե տու-
թյան կու տա կած ընդ-
հա նուր պար տա վո րու-
թյու նը մլն. դրամ

Պար տա վո րու թյան 
տե սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Հաղ թող մաս նակ ցի 
հաղ թած ՇՀ թվա-
քա նա կը

Թ վա քա նա կի տե-
սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ.

“Ֆ լեշ” ՍՊԸ 3364 60 27 2

“ Մա նա նա Գրեյն” ՍՊԸ 345 6 1 0.1

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 292 5 12 1

“Ա մի րիա Պա լաս” ՍՊԸ 216 4 1 0.1

“ Թալգ րիգ” ՍՊԸ 215 4 1 0.1

“ Սի սա կա նի Հասկ” ՍՊԸ 158 3 1 0.1

“ Վիոլա” ՍՊԸ 107 2 7 0.5

“ Մաունթ” ՍՊԸ 31 1 3 0.2

« ՏԻԳ ՏԱ» ՍՊԸ 41 6 1 1

“Բ ևե րային Ու ղի” ՍՊԸ 549 84 5 4

“Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ” ՍՊԸ 996 96 4 4

“Ա լեք սերվ” ՍՊԸ 20 2 1 1

Ըն դա մե նը 4727 590 1016 85 90 98 53 6 5 3 5 5

Աղյուսակ 19 . 2012թ. IV եռամսյակի խոշորագույն հաղթողները

Հաղ թող մաս նակ ցի ան վա-
նու մը

Հաղ թող մաս նակ ցի 
նկատ մամբ պե տու-
թյան կու տա կած ընդ-
հա նուր պար տա վո րու-
թյու նը մլն. դրամ

Պար տա վո րու թյան 
տե սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Հաղ թող մաս նակ ցի 
հաղ թած ՇՀ թվա-
քա նա կը

Թ վա քա նա կի տե-
սա կա րար կշի ռը 
եռամ սյա կում

Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ. Ապր. Ծառ. Աշխ.

“ Մե դի սար” ՍՊԸ 639 19 9 1

“ Մա նա նա Գրեյն” ՍՊԸ 306 9 1 0

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 285 8 35 4

Ֆ /Ա Գոռ Պետ րո սյան 65 2 6 1

Ֆ /Ա Զար զանդ Ալեք սա նյան 55 2 5 1

“Յու նի քոմփ” ՓԲԸ 32 1 3 0

Ֆ /Ա Իշ խան Միր զո յան 31 1 3 0

“ԷԼ ԷՍ ԼԻՖՏՍ” ՍՊԸ 400 12 1 0

«Ու զավ տո-Հա յաս տան» ՍՊԸ 263 8 1 0

“Պ րոմ տեստ” ՍՊԸ 120 3 1 0

“ Մե դի տեք” ՍՊԸ 638 19 4 0

“ Մու րան” ՍՊԸ 31 1 2 0

“Ար մե նիա Թրա վել+Մ” ՍՊԸ 75 34 45 29

“ Կայմ հե ռուս տաըն կե րու թյուն” 
ՍՊԸ

20 9 5 3

“ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 29 13 8 5

“ Տիգ տա” ՍՊԸ 39 18 1 1

“Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ” ՍՊԸ 170 34 1 2

“ Բիլլ Սթոուն” ՍՊԸ 236 47 1 2

Ըն դա մե նը 2864 163 406 83 73 81 74 59 2 8 38 3
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

2011թ. հուլիսից մինչև 2012թ. դեկտեմբերն ընդգրկող  ՇՀ 
ուսումնասիրության  արդյունքում մասնակիցների կողմից առաջարկված 
գներում նկատվել են մեծ տարբերություններ, ինչը որոշակիորեն վկայում 
է ինչպես հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի այնպես էլ տեխնիկական 
սխալ բնութագրերի կազմման մասին: Ինչպես ցույց են տալիս 
ուսումնասիրությունները վերջին եռամսյակում էականորեն ավելանում 
է ռիսկային մրցույթների տեսակարար կշիռը, թե քանակային, թե 
գումարային առումով: Քանակային առումով ավելի բարձր ռիսկայնություն 
է նկատվում աշխատանքների ՇՀ-ում, իսկ գումարային առումով ավելի 
բարձր՝ ապրանքներում: Հաղթողների ուսումնասիրությունը փաստում 
է, որ առկա է խիստ բարձր կենտրոնաց վա ծութ յուն, հատկապես 
գումարային առումով: Մասնավորապես խոշորագույն մատակարար ների 
մասնաբաժինը գնումների գումարային ծավալի մեջ միջինում կազմում է 
90%, իսկ քանակային ծավալում միջինում մոտ 40%: Ի հակադրություն 
դրա պարբերական հաղթողների մասնաբաժինը գումարային առումով 
կազմում է միջինում մոտ 60%, իսկ քանակային առումով միջինում մոտ 
50%:

 Այս հանգամանքը, այլ հավասար պայմաններում, վկայում է այն մասին, 
որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, 
որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

2011թ . համեմատ 2012թ . փոքր ինչ նվազել է մրցույթների 
ռիսկայնությունը, այնուհանդերձ վերոհիշյալ փաստերը հիմք են տալիս 
ՀՀ պետական գնումների համակարգի առյուծի բաժինը կազմող ՇՀ-ը 
գնահատել որպես խիստ կենտրոնացված և միջինից բարձր ռիսկային:
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ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

1. Չնայած պատվիրատուները պարտավոր են հայտարարված գնման 
ընթացակարգի վերաբերյալ պատշաճ ծանուցել գրանցված բոլոր 
մասնակիցներին, դա ոչ միշտ են անում։ 

2. Երբեմն անհնարին է լինում տալ ՇՀ ձեռք բերվող գնման 
առարկաների տեխնիկական բնութագրերի լիարժեք և ամբողջական 
սահմանումը։ Այս հանգամանքը շատ հաճախ հանգեցնում է նրան, 
որ պատվիրատուները նույն ընթացակարգի շրջանակներում 
ներառում են էապես տարբերվող տեխնիկական բնութագրեր ունեցող 
ապրանքներ։

3. ՇՀ դեպքում անհնարին է որոշել ինչպես մասնակցի ինքնությունը, 
այնպես էլ ներկայացված փաստաթղթերի հավաստիությունը։ 
Բացի այդ համակարգը ինտեգրված չէ, օրինակ էլեկտրոնային 
ստորագրության համակարգի հետ: 

4. ՇՀ վիճակագրությունը 2011թ հունվար-հունիս ժամանակաշրջանի 
համար բացակայում է:

5. ՇՀ մասին տեղադրվող հաշվետվությունների պարբերականությունը 
կանոնակարգված չէ, իրականացվում է քաոսային կերպով, իսկ 
տեղեկությունները մատչելի չեն:

6. Նկատվում է հաղթողների մեծ կենտրոնացվածություն, ինչը չի 
նպաստում նոր գրանցված տնտեսավարող սուբյեկտների, հաղթող 
ճանաչվելուն:

7. Նկատվում է մրցույթների բարձր ռիսկայինության, առավելապես 
վերջին եռամսյակում:

8. Նկատվում է գնային առաջարկների միջև էական տարբերություններ, 
որոնք կարող են պայմանավորված լինել, ինչպես կոռուպցիոն 
ռիսկերով, այնպես էլ տեխնիկական բնութագրիչների ոչ ճիշտ 
սահմանմամբ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հուլիս, 2011

Ապրանքներ

2011թ. հուլիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 231 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 888 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Մասնավորապես, հուլիսին ապրանքների մասով կայացած 231 ՇՀ 
մրցույթներից 41-ում (շուրջ 17.7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի 
բարձր գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 1 . 2011թ. հուլիսին ապրանքների գծով ավելի բարձր գնային 
առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թող 
մաս նակ-
ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում 
/հազ . 
դրամ/

ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տե

Մո նի տոր Դելլ 19” 
ԼՍԴ

42,900 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ* «Ֆ րի գեյթ » 
ՍՊԸ

48,500 168.0

Ջ րային տն տե սու թյան 
պե տա կան կո մի տե

ՈՒՍԲ Ֆլեշ Սարք 
2ԳԲ

4,200 “Յու նի քոմփ” 
ՓԲԸ*

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

4,600 1.6

Ջ րային տն տե սու թյան 
պե տա կան կո մի տե

ՍԴ-Ռ 700 ՄԲ 
բալկ

140 “Յու նի քոմփ” 
ՓԲԸ*

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

200 1.8

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 
նա խա րա րու թյան սնն-
դամ թեր քի ան վտան-
գու թյան պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 1,  
2 օղա կով, լայ նու-
թյու նը 40 մմ, A4 
ֆոր մա տի

700 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“ Դի և Լի” 
ՍՊԸ

750 1.5

Ազ գային ան վտան գու-
թյան խոր հուրդ

Թղ թա պա նակ 11,  
Ռե գիստ րա տոր, 
լայ նու թյու նը 8սմ, 
A4 ֆոր մա տի

655 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

680 5.0

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 11,  
Ռե գիստ րա տոր, 
լայ նու թյու նը 8սմ, 
A4 ֆոր մա տի

700 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

768 17.0

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 
15, Պա յու սակ 
պլաս տիկ, ռե զի նե 
կա պով, լայ նու-
թյու նը 20 մմ

350 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

480 3.3

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 
18, Արա գա կար, 
պլաս տիկ A4 ֆոր-
մա տի բա րակ

43 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

48 0.5



26

Ազ գային ան վտան գու-
թյան խոր հուրդ

Թղ թա պա նակ 
21,  Թա ղանթ 30 
միկ րոն / ֆայլ/

54 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

57 4.5

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 
նա խա րա րու թյան սնն-
դամ թեր քի ան վտան-
գու թյան պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 22,  
ստ վա րաթղ թից, 
արա գա կա րով

54 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

60 0.6

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 28, 
Պլաս տիկ 60 հատ 
թա ղան թով A4 
ֆոր մա տի

54 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

60 3.6

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 
29,  Պլաս տիկ 100 
հատ թա ղան թով 
A4 ֆոր մա տի

1,280 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

1,440 1.0

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա դա րակ 2, 
մե տա ղա կան 4 
դա րակ

3,600 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

4,200 3.0

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Լ րա կազմ 8, 
Գրե նա կան 
պի տույք նե րի 
սե ղա նի պտտ վող 
հա վա քա ծու 21 
կտոր

2,750 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

2,760 0.1

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Դա կիչ 11 /ծա կո-
տիչ/, Եր կանցք, 
նա խա տես ված 40 
էջ դա կե լու հա մար

560 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

588 0.3

Ազ գային ան վտան գու-
թյան խոր հուրդ

Ա պա կա րիչ 3, 
Նա խա տես ված է 
կա րի չով կար ված 
թղ թե րը քան դե լու 
հա մար

135 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

145 0.3

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ն շումն ե րի թուղթ 
կպ չուն 2

190 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

192 0.2

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ն շումն ե րի թուղթ 
կպ չուն 6

195 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

216 1.1

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ն շումն ե րի թուղթ 
կպ չուն 7

220 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

240 1.0

Ազ գային ան վտան գու-
թյան խոր հուրդ

Ն շումն ե րի թուղթ 
կպ չուն 12

220 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

220 0.0

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ամ րակ 2 65 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

72 0.1

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Սո սինձ 5,  չոր, 
չա փագր ված 40գր

125 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

Ս մարթ լայն 
ՍՊԸ

144 0.2

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Սո սինձ 7,  Էմուլ-
սիա, չա փագր ված 
120 գր

260 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

300 0.8
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ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ֆ լո մաս տեր,  Տու-
փի մեջ 12 գույն

200 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

228 1.4

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Մա տիտ 3, Ռե տի-
նով, HB

35 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

36 0.0

Ազ գային ան վտան գու-
թյան խոր հուրդ

Մա տի տի մի ջուկ 
3, Մե խա նի կա-
կան մա տի տի 
հա մար, 0.5 մմ 
տրա մագ ծով

45 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

55 0.8

Ազ գային ան վտան գու-
թյան խոր հուրդ

Ռե տին 1 60 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

70 0.6

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ռե տին 3 35 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

36 0.2

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Գ րիչ 5, Թա նա-
քով 0.5 - 0.7 մմ 
ծայ րով / տար բեր 
գույ ներ /

550 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

648 2.9

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Քա նոն 1 40 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

47 1.0

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Թա նաք բար ձի կի,  
30 մլ / տար բեր 
գույ ներ /

155 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

178 0.5

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ջն ջիչ 7,  Վր ձի նով 
, 20 մլ

180 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

198 2.7

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ս կոչ 1,  Չա փե րը 
48 մմ x 100 մ

130 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

150 2.2

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 
նա խա րա րու թյան սնն-
դամ թեր քի ան վտան-
գու թյան պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն

Գ րա սե նյա կային 
գիրք 1,  200 թերթ 
A4 ֆոր մա տի 
կոշտ կազ մով

1,320 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

1,500 0.2

Ազ գային ան վտան գու-
թյան խոր հուրդ

Գ րա սե նյա կային 
գիրք 5,  70 թերթ

480 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

564 5.9

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ծ րար 1 54 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

60 8.2

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ծ րար 3 29 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

30 0.9

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ծ րար 7 29 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

30 1.2

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա-
րա րու թյան փր կա րար 
ծա ռա յու թյուն

Ֆաք սի թուղթ 735 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

840 42.0
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ՀՀ ԿԱ մի ջու կային 
ան վտան գու թյան կար-
գա վոր ման պե տա կան 
կո մի տե

Թուղթ 1 672 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“ Պո լիգ րաֆ 
Բիզ նես” ՍՊԸ

672 0.0

ՀՀ ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րի նա խա րա-
րու թյուն

Թուղթ 2 650 “Ար թուր Մար գա-
րյան” Ա/Ձ**

“ Տիգ րան Մեծ 
հրա տա րակ-
չու թյուն”  
ՓԲԸ

662 35.3

Ըն դա մե նը 321.0

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսումն այնքան էլ մեծ չէ (շուրջ 321 հազ. դրամ կամ 
ամսական ընդհանուր պարտավորության 0.04%): 2011թ. հուլիսին 
ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 26 
ընկերություններ (ամսական կայացած մրցույթների 11.2%): 

Հավելված 2 . 2011թ. հուլիսին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի13

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

“ Մի կա Քոր փո րեյշն” ՓԲԸ 300,584,013 13 23,121,847

“Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 201,155,200 28 7,184,114

“Ֆ լեշ” ՍՊԸ 181,568,648 5 36,313,730

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 170,583,970 16 10,661,498

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 853,891,831 62 19,320,297

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

96.1 26.8

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 96%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 27%, ինչն այլ հավասար պայմաններում, վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքներն իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

13  Ներկայացված են միայն այն մրցույթները, որոնցում պետության պայմանագրային 
պարտավորութ յունը գերազանցում է 10 մլն դրամը:
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Հավելված 3 . 2011թ. հուլիսին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ մրցույթ 
հաղթողները 

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե տու-
թյան կու տա կած պար տա վո-
րու թյու նը հաղ թած մաս նակ-
ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 2,199,894 78 28,204

“Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 201,155,200 28 7,184,114

“Բ լից Մե դիա” ՍՊԸ** 1,889,310 26 72,666

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 170,583,970 16 10,661,498

“ Մի կա Քոր փո րեյշն” ՓԲԸ 300,584,013 13 23,121,847

“ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 5,880,805 12 490,067

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 682,293,192 173 6,926,399

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա նու-
րում (%)

76.8 74.9

Ծառայություն

2011թ. հուլիսին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ծառայության 
20 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 183 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Հուլիսին ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 7 ընկերություններ (35%): 
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների 
հետ կապված միտումները:

Հավելված 4 . 2011թ. հուլիսին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ նե-
րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 73,930,900 7 10561557

2 “ Պա րա դիզ” ՍՊԸ 50,025,000 4 12506250

3 “Ա րա րատ Մո թորս” ՍՊԸ 34,155,690 2 17077845

4 «ԷՄ ԲԻ ԵՄ ՆՅՈՒ» ՍՊԸ* 22,438,000 3 7479333

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 180,549,590 16 11,906,246

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա նու-
րում (%)

99 80

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 99%, իսկ քանակային 
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ծավալի մոտ 80%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում, վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 5 . 2011թ. հուլիսին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

“ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 73,930,900 7 10,561,557

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա նու րում (%) 40.3 35

Պարբերական մեկ հաղթողին է բաժին ընկնում ամսվա կայացած ՇՀ-ի 35%, 
իսկ գումարային առումով 40%, ինչն արդեն նշանակում է, որ այս ֆիրմային 
կարելի է ընդգրկել «սպիտակ ցուցակում», որպես պատրաստված և 
նվազ ռիսկային պատվիրատու: Տվյալների համեմատությունը փաստում 
է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված են, քան 
քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում 
միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 10.5 մլն  դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 12 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

2011թ. հուլիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
ձեռքբերման 4 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 
3 մլն դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, և պետք է փաստել, որ հուլիսին ծառայությունների 
մասով ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես 
հաղթել է նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Ամսվա ՇՀ 
մրցույթների արդյունքում հաղթող է ճանաչվել մեկ ընկերություն` Տիգրան 
Մեծ Հրատարակչություն ՓԲԸ-ն: 

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
աշխատանքների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը: 
Բացի այդ, ուսումնասիրվել է հաղթող մասնակցի և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակցի գնային շեղման մեծությունը, ինչը, 
այլ հավասար պայմաններում, կարող է վկայել կոռուպցիոն ռիսկերի և/կամ 
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տեխնիկական բնութագրիչների հստակության մասով հիմնախնդիրների 
մասին:

 

Հավելված 6 . 2011թ. հուլիսին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 3 2 0 0

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0

Օգոստոս, 2011

Ապրանքներ

2011թ. օգոստոսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
461 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1547 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Օգոստոսին ապրանքների մասով կայացած 461 ՇՀ մրցույթներից 17-
ում (շուրջ 3.7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 7 . 2011թ. օգոստոսին ապրանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թող 
մաս նակ ցի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
“Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու թյուն” 
ծա ռա յու թյուն

Բեն զին  “Ռե գու-
լյար”

405 “ Մի կա 
Քոր փո րեյշն” 
ՓԲԸ

“Ֆ լեշ” ՍՊԸ 410 2032

ՀՀ ՏԿՆ միգ րա ցիոն 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Թղ թա պա նակ 20, 
Թա ղանթ 30 միկ-
րոն /ֆայլ/

7 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

8 0.7
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ՀՀ ՏԿՆ միգ րա ցիոն 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Թղ թա պա նակ 21,  
Թա ղանթ 30 միկ-
րոն /ֆայլ/

54 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

55 0.1

ՀՀ ՏԿՆ միգ րա ցիոն 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Թղ թա պա նակ 22,  
ստ վա րաթղ թից, 
արա գա կա րով

54 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

55 0.2

ՀՀ էկո նո մի կայի նա-
խա րա րու թյուն

Թղ թա դա րակ 2 
հարկ, մե տա ղա կան

3,600 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

4,000 3.2

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման 
վար չու թյուն

Ն շումն ե րի թուղթ 
կպ չուն 7

220 “ Դի և Լի” 
ՍՊԸ

“Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

220 0

ՀՀ էկո նո մի կայի նա-
խա րա րու թյուն

Սեղ մակ 5, Մե տա-
ղա կան, լայ նու թյու-
նը  19 մմ

14 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

15 1

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման 
վար չու թյուն

Հաշ վիչ մե քե նա 1, 
CASIO MJ120 T

2,950 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

2,950 0

ՀՀ էկո նո մի կայի նա-
խա րա րու թյուն

Քա նոն 7 40 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

45 0.1

ՀՀ ՏԿՆ միգ րա ցիոն 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Գ րա սե նյա կային 
գիրք 6,  100 թերթ

500 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“ Դի և Լի” 
ՍՊԸ

550 1

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա րու-
թյուն

Նո թա տետր 8,  
Նո թա տետր 6,  80 
թերթ, A5 ֆոր մա տի

150 “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

150 0

ՀՀ էկո նո մի կայի նա-
խա րա րու թյուն

Օ րա տետր 2, ռու սե-
րեն կամ ան գլե րեն

990 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

1,100 2.2

ՀՀ ՏԿՆ միգ րա ցիոն 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Օ րա ցույց 2,  Նա-
խա տես ված տակ-
դի րի հա մար

630 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“ Դի և Լի” 
ՍՊԸ

730 1.2

ՀՀ էկո նո մի կայի նա-
խա րա րու թյուն

Թուղթ 2 660 “Ար թուր 
Մար գա րյան” 
Ա/Ձ**

“ Տիգ րան Մեծ 
հրա տա րակ-
չու թյուն”  
ՓԲԸ

660 0

ՀՀ առող ջա պա հու-
թյան նա խա րա րու-
թյուն

Ֆ լո ո րու րա ցիլ 
5% 5մլ

360 “ Դե ղա բա զա 
Եր ևան” 
ՍՊԸ*

“ Նա տա լի 
Ֆարմ” ՍՊԸ

1,170 3,604

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Ան վա դո ղեր օդախ-
ցա վոր, ձմե ռային, 
մար դա տար ավ տո-
մե քե նա նե րի հա մար 
(175/70R13)

23,500 “Ար պա նիվ” 
ՍՊԸ

“ Մեծ անիվ” 
ՍՊԸ

23,500 0

Ըն դա մե նը 5646

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը միջին մեծության է շուրջ 5646 հազ. 
դրամ շուրջ (0.36%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 41 ընկերություններ (8.9%): Մեր 
կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ 
կապված միտումները:
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Հավելված 8 . 2011թ. օգոստոսին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե-
րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 632,944,397 131 4,831,637

2 “Ֆ րի գեյթ” ՍՊԸ 280,590,726 7 40,084,389

3 “ԼՍՏ գրուպ” ՍՊԸ 166,647,780 1 166,647,780

4 “Ա րայ” ՍՊԸ 165,100,000 1 165,100,000

5 “ Գա գաթ” ՍՊԸ** 137,311,450 3 45,770,483

6 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 26,809,366 5 5,361,873

7 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 22,901,000 23 995,696

8 “ Մի կա Քոր փո րեյշն” ՓԲԸ 21,704,744 4 5,426,186

9 “Յու նի քոմփ” ՓԲԸ 19,946,182 7 2,849,455

10 “ Պատ րոն Ռ.Մ.” ՍՊԸ 13,739,175 18 763,288

11 “ Նոր մա Պլյուս” ՍՊԸ 13,344,500 9 1,482,722

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 1,501,039,320 209 39,937,592

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

97.0 45.3

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 97%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 45%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքներն իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 9 . 2011թ. օգոստոսին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 632,944,397 131 4,831,637

2 “Ալ ֆա-Ֆարմ” ՍՊԸ 705,979 64 11,031

3 “Էռ մա Տրանս” ՍՊԸ 9,448,095 33 286,306

4 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 5,298,350 33 160,556

5 “Արմ ֆարմ” ՍՊԸ 926,210 31 29,878

6 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 22,901,000 23 995,696

7 “ Պատ րոն Ռ.Մ.” ՍՊԸ 13,739,175 18 763,288

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 685,963,206 333 1,011,199

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

44.3 72.2
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Պարբերական 7 հաղթողներին է բաժին ընկնում օգոստոսին կայացած 
ՇՀ 72%, իսկ գումարային առումով 44%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1 մլն դրամ, 
մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 40 մլն 
դրամ:

Ծառայություններ

2011թ. օգոստոսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
105 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 39.1 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել 
է նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Օգոստոսին ՇՀ-ով 
ծառայությունների գծով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող 
են ճանաչվել 5 ընկերություններ (4.8%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 10 . 2011թ. օգոստոսին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե-
րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Ձայ նա լա րե րը հե ռաց ված նե-
րի միավո րում”  ՀԿ

30,460,000 1 30,460,000

2 “Յու քոմ” ՍՊԸ 6,144,000 1 6,144,000

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 36,604,000 2 18,302,000

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

93.6 1.9

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
օգոստոսի գնումների գումարային ծավալի մոտ 94%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 2%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում, վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքներն իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:
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Հավելված 11 . 2011թ. օգոստոսին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողը

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 930,150 101 9,209

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

2.4 96.1

Պարբերական մեկ հաղթողին է բաժին ընկնում օգոստոսին կայացած 
ՇՀ 96%, իսկ գումարային առումով 2.4%, ինչն արդեն նշանակում է, որ 
այս կազմակերպությանը կարելի է ընդգրկել «սպիտակ ցուցակում», 
որպես պատրաստված և նվազ ռիսկային պատվիրատու: Տվյալների 
համեմատությունը փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն 
ավելի կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, 
պարբերական հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային գինը 
կազմում է շուրջ 9200 դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում 
այն կազմում է շուրջ 18.3 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

2011թ. օգոստոսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 46 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 7.2 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Օգոստոսին 
աշխատանքների մասով կայացած 46 ՇՀ-ի մրցույթներից 6-ում (շուրջ 
13%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 12 . 2011թ. օգոստոսին աշխատանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու թա գիր Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թող 
մաս նակ ցի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում 
/հազ . 
դրամ/

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե-
րի նա խա րա րու թյուն

Գոր ծե րը հանձ նե լու 
գրան ցա մա տյան (հո րի-
զո նա կան 100թ)   (Մեկ 
գույ նով միակող մա նի` 
1.1.A4x3/1)

800 “ Վարդ 
Հրատ” ՍՊԸ*

“ Պո լիգ րաֆ - 
բիզ նես” ՍՊԸ

840 2
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ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե-
րի նա խա րա րու թյուն

Ե լից փաս տաթղ թե րի 
գրան ցա մա տյան (հո րի-
զո նա կան100թ)  (Մեկ 
գույ նով միակող մա նի` 
1.1.A4x3/1)

800 “ Վարդ 
Հրատ” ՍՊԸ*

“ Պո լիգ րաֆ - 
բիզ նես” ՍՊԸ

840 0.1

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե-
րի նա խա րա րու թյուն

Թղ թակ ցու թյան հաշ-
վառ ման գրան ցա-
մա տյան (հո րի զո նա-
կան100թ)  (Մեկ գույ նով 
միակող մա նի` 1.1.A4x3/1)

800 “ Վարդ 
Հրատ” ՍՊԸ*

“ Պո լիգ րաֆ - 
բիզ նես” ՍՊԸ

840 2

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե-
րի նա խա րա րու թյուն

Վար չա կան վա րույթ 
մինչև 18 տ. երե խայի 
ԲՍՓ գոր ծի N   (Մեկ 
գույ նով երկ կող մա նի` 
4.2.A3/1)

10 “ Վարդ 
Հրատ” ՍՊԸ*

“ Պո լիգ րաֆ - 
բիզ նես” ՍՊԸ

11 5.2

ՀՀ ազ գային վի ճա-
կագ րա կան ծա ռա-
յու թյուն

“ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան սո ցիալ-տն-
տե սա կան վի ճա կը 2011 
թվա կա նի հուն վար-
հու նի սին” /հայե րեն/ 
գր քույկ

3,800 “Յու նիպ-
րինտ” ՍՊԸ*

“ Լե գալ 
Պլյուս” ՍՊԸ

4,555 166.1

ՀՀ ազ գային վի ճա-
կագ րա կան ծա ռա-
յու թյուն

“ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան վճա րային 
հաշ վեկ շի ռը, 2011” 
գր քույկ

950 “Յու նիպ-
րինտ” ՍՊԸ*

“ Տիգ րան 
Մեծ” հրա տա-
րակ չու թյուն” 
ՓԲԸ

1,127 21.2

Ըն դա մե նը 197

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը ցածր մեծության է շուրջ 197 հազ. դրամ 
շուրջ (2.7%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 12 ընկերություններ (26%): Մեր կողմից 
փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները:

Գումարային վերլուծություն

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
աշխատանքների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը:

Հավելված 13 . 2011թ. օգոստոսին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” ՍՊԸ 488,400 12 40,700

2 “Բ լանկտ րատ” ՓԲԸ 60,201 10 6,020

3 “Ա ՍՈ ՂԻԿ” ՍՊԸ 1,834,170 7 262,024

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 2,382,771 29 102,915

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

33 63
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Պարբերական 3 հաղթողներին է բաժին ընկնում օգոստոսին կայացած 
շրջանակային համաձայնագրերի 63%, իսկ գումարային առումով 33%:

Մենք փորձել ենք ուսումնասիրել հաղթող մասնակցի և նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտի շեղման 
մեծությունը, որի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 14-ում:

 

Հավելված 14 . 2011թ. օգոստոսին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 1 1 1 1

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0

Սեպտեմբեր, 2011

Ապրանքներ

2011թ. սեպտեմբերին ՇՀ շրջանակում կայացել է ապրանքների 162 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 309 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Սեպտեմբերին ապրանքների մասով կայացած 162 ՇՀ մրցույթներից 
5-ում (շուրջ 3.1%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 15 . 2011թ. սեպտեմբերին ապրանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա-
ջար կած մաս-
նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ ՀՊ 
ԴՅ 5164 5Ա

9,379.20 “ Պատ րոն Ռ. Մ.” 
ՍՊԸ

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 11,500 4.2

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ ՀՊ 
ԴՅ 657 8Ա

10,500 “ Պատ րոն Ռ. Մ.” 
ՍՊԸ

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 13,000 5
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ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ ՀՊ ԼՋ 
1020 տպիչ սար-
քի հա մար

18,750 “ Պատ րոն Ռ. Մ.” 
ՍՊԸ

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 26,220 142

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ Քե նոն 
LBP 3010B լա-
զե րային տպիչ 
սար քի հա մար

16,879 “ Պատ րոն Ռ. Մ.” 
ՍՊԸ

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 27,000 101

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ ՀՊ ԼՋ 
53A ցան ցային 
տպի չի հա մար

20,998.8 “ Պատ րոն Ռ. Մ.” 
ՍՊԸ

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 31,800 108

Ըն դա մե նը 360

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը մեծ չէ, և կազմում է շուրջ 360 հազ. 
դրամ (0.12%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող 
են ճանաչվել 12 ընկերություններ (26%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 16 . 2011թ. սեպտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի-
կա” ՍՊԸ

87,535,240 12 7,294,603

2 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 49,513,300 8 6,189,163

3 “Ա րիան Մո թորս” ՍՊԸ 48,000,000 2 24,000,000

4 “Գ դակ” ՍՊԸ 26,312,478 18 1,461,804

5 “ Գոռ” ՍՊԸ 26,214,077 7 3,744,868

6 “ Մեծ անիվ” ՍՊԸ 21,596,800 6 3,599,467

7 “ Մի կա Քոր փո րեյշն” ՓԲԸ 18,913,662 7 2,701,952

8 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 11,108,200 3 3,702,733

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 289,193,757 63 6,586,824

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

93.8 38.9

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 94%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 39%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:
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Հավելված 17 . 2011թ. սեպտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 110,002 25                     4,400 

2 “Գ դակ” ՍՊԸ 26,312,478 18            1,461,804 

3 “ Նոր մա Պլյուս” ՍՊԸ 391,764 13                  30,136 

4 “ԼՍՏ Գրուպ” ՍՊԸ 216,575 13                  16,660 

5 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի-
կա” ՍՊԸ

87,535,240 12            7,294,603 

6 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 260,580 11                  23,689 

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 114,826,639 92            1,471,882 

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

37.3 56.8

Պարբերական վեց հաղթողներին է բաժին ընկնում սեպտեմբերին 
կայացած ՇՀ 57%, իսկ գումարային առումով 37%: Տվյալների 
համեմատությունը փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի 
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական 
հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 
1.4 մլն դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում 
է շուրջ 6.6 մլն դրամ:

Ծառայություն

2011թ. սեպտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայության 
139 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 32 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 8 ընկերություններ (5.8%): 
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների 
հետ կապված միտումները:
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Հավելված 18 . 2011թ. սեպտեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

“ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա նյան 
Մ/Ճ” ՍՊԸ

20,976,236 30 699,208

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

64.6 21.6

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 67%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 22%, ինչն այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը 
ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 19 . 2011թ. սեպտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 2,407,205 30 80,240

2 “Ս պուտ նիկ” ՍՊԸ 2,546,795 7 363,828

3 « Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա-
նյան Մ/Ճ» ՍՊԸ

20,976,236 30 699,208

4 “Ա և Արթ Կոն սալ թինգ” ՍՊԸ 792,000 64 12,375

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 26,722,236 131 288,912

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

82.3 94.2

Պարբերական երեք հաղթողներին է բաժին ընկնում սեպտեմբերին 
կայացած ՇՀ-ի 94%, իսկ գումարային առումով 82%: Տվյալների 
համեմատությունը վկայում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի 
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական 
հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 
0.3 մլն դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում 
է շուրջ 0.7 մլն դրամ:
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Աշխատանքներ

2011թ. սեպտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
31 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 5.2 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում աշխատանքների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 2 ընկերություններ (6%): 
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների 
հետ կապված միտումները:

Գումարային վերլուծություն

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
աշխատանքների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը:

Հավելված 20 . 2011թ. սեպտեմբերին աշխատանքների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

“Ոս կան Եր ևան ցի” տպագ-
րա տուն Ար տադ րահ րա տա-
րակ չա կան  ԲԲԸ

2,600,000 30 86,666

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

49.8 97

Մենք փորձել ենք ուսումնասիրել հաղթող մասնակցի և նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտի շեղման 
մեծությունը, որի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 21-ում:

 

Հավելված 21 . 2011թ. սեպտեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 5 3 2 0

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0
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Հոկտեմբեր 2011

Ապրանքներ

2011թ. հոկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
273 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 477 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Հոկտեմբերին ապրանքների մասով կայացած 273 ՇՀ-ի մրցույթներից 
13-ում (շուրջ 4.8%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 22 . 2011թ. հոկտեմբերին ապրանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու թա գիր Նվ . 
գնային 
առա-
ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ գլ խա վոր դա-
տա խա զու թյուն

Մկ նիկ` Mouse Genius NS 
110X, USB

1,475 “ Սի Այ Թի” 
ՍՊԸ*

“ Ֆայն” ՍՊԸ 1,818 6.9

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` HP LJ C7115A 
(№15А), ՀՊ ԼՋ 1000,1200 
(HP LJ 1000,1200) լա զե րային 
տպի չի հա մար

15,000 « Տո նէքս» ՍՊԸ* «Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

18,996 4.0

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` CANON 712 , 
Canon LBP-3010/3100 լա զե-
րային տպի չի հա մար

18,900 « Տո նէքս» ՍՊԸ* «Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

18,996 0.1

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` HP LJ 
Q2612A (№12A), ՀՊ ԼՋ 
1010,1012,1015, 1018, 1020, 
1022 (HP LJ 1010,1012,1015, 
1018, 1020, 1022 Q2612A ) լա-
զե րային տպի չի հա մար

15,000 « Տո նէքս» ՍՊԸ* «Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

21,504 143.1

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` HP LJ Q7553A 
(№53A), ՀՊ ԼՋ 2015 (HP 
LJ 2015) լա զե րային տպի չի 
հա մար

19,050 « Տո նէքս» ՍՊԸ* «Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

24,996 17.8

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` HP Q6470A, HP 
Q7581A, HP Q7582A, HP 
Q7583A, ՀՊ ՔԼՋ 3505 (HP 
CLJ 3505) լա զե րային տպի չի 
հա մար

57,744 « Կոմպ մար կետ» 
ՍՊԸ*

«Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

69,996 36.8

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` HP C9730A, HP 
C9731A, HP C9732A, HP 
C9733A, ՀՊ ՔԼՋ 5550 (HP 
CLJ 5550) լա զե րային տպի չի 
հա մար

76,877 « Պատ րոն Ռ.Մ» 
ՍՊԸ*

«Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

81,240 21.8

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` 5949X, 
ՀՊ3390/3392 տպի չի հա մար

18,000 « Տո նէքս» ՍՊԸ* «Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

28,992 109.9



43

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` DJ6578D color, 
ՀՊ Դեսկ Ջետ 990 ՍիԻք սԱի 
տպի չի հա մար

13,800 « Կոմպ մար կետ» 
ՍՊԸ*

«Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

14,100 1.5

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րիջ` Q2610A, ՀՊ 2300 
տպի չի հա մար

23,100 « Տո նէքս» ՍՊԸ* «Օն լայն 
Պլյուս» ՍՊԸ

45,000 65.7

ՀՀ գլ խա վոր դա-
տա խա զու թյուն

Լա զե րային տպիչ/ պատ-
ճե նա հա նող սարք/ս կա ներ 
ՄՖ-4410

78,375 “ Սի Այ Թի” 
ՍՊԸ*

“ Ֆայն” ՍՊԸ 86,640 57.9

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Ս վիչ 10/100/1000 8 պորտ ( 
SWITCH 10/100/1000 8 PORT)

15,876 « Կոմպ մար կետ» 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ

16,710 4.2

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Ս վիչ 10/100/1000 5 պորտ ( 
SWITCH 10/100/1000 5 PORT)

12,480 « Կոմպ մար կետ» 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ

13,110 1.9

Ըն դա մե նը 471

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը մեծ չէ, և կազմում է շուրջ 471 հազ. դրամ 
(0.1%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 27 ընկերություններ (9.9%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 23 . 2011թ. հոկտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Մի կա Քոր փո րեյշն” ՓԲԸ 179,047,124 9 19,894,125

2 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 108,128,000 26 4,158,769

3 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 38,226,746 10 3,822,675

4 “ Մաքս հուր” ՍՊԸ 37,739,172 7 5,391,310

5 “Ե րեք նուկ” ՓԲԸ 32,192,384 25 1,287,695

6 “Ար ֆար մա ցիա” ՓԲԸ 29,001,339 3 9,667,113

7 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 16,875,000 1 16,875,000

8 “Ա մա րաս Յուս” ՍՊԸ 10,217,980 9 1,135,331

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 451,427,745 90 7,779,002

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

94.6 33.0

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 95%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 33%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում փաստում է, որ 
խոշոր գործարքներն իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, 
որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:
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Հավելված 24 . 2011թ. հոկտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 3,227,487 79 40,854

2 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 108,128,000 26 4,158,769

3 “Ե րեք նուկ” ՓԲԸ 32,192,384 25 1,287,695

4 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 1,097,312 19 57,753

5 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 1,264,505 15 84,300

6 “ Տու մոե” ՍՊԸ 3,666,200 11 333,291

7 «Օն լայն Պլյուս» ՍՊԸ 1,747,272 11 158,843

8 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 38,226,746 10 3,822,675

9 “ Մարտ սուս” ՍՊԸ 279,022 10 27,902

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 189,828,927 206 1,108,009

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

39.8 75.5

Պարբերական 9 հաղթողներին է բաժին ընկնում հոկտեմբերին կայացած 
ՇՀ-ի 75%, իսկ գումարային առումով 40%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1.1 մլն դրամ, 
մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 7.8 մլն 
դրամ:

Ծառայություններ

2011թ. հոկտեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
31 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 140 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Հոկտեմբերին ծառայությունների մասով կայացած 31 ՇՀ մրցույթներից 
5-ում (շուրջ 16%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:
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Հավելված 25 . 2011թ. հոկտեմբերին ծառայությունների գծով ավելի 
բարձր գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան 
բնու թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Քարթ րի ջի լից քա-
վո րում և վե րա նո-
րո գում

2,000 Գա գիկ Խա-
չատ րյան Ա/Ձ

“ Վար դան 
Մխի թա րյան” 
Ա/Ձ

4,000 2

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Գազ, Ռաֆ մակ նի-
շի ավ տո մե քե նա-
նե րի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում

4,974,500 “ԷՄ ԲԻ ԵՄ 
ՆՅՈՒ” ՍՊԸ**

“ Գա րանտ-  
սեր վիս”  ՍՊԸ

5,655,600 681.1

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

5-տե ղա նոց մար-
դա տար հետ ևի 
տա նող ա/մ 
տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

16,028,600 “ԷՄ ԲԻ ԵՄ 
ՆՅՈՒ” ՍՊԸ**

“ Գա րանտ-  
սեր վիս”  ՍՊԸ

18,415,620 2387.02

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

5-տե ղա նոց մար-
դա տար առջ ևի 
տա նող ա/մ 
տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

14,328,700 “ԷՄ ԲԻ ԵՄ 
ՆՅՈՒ” ՍՊԸ**

“ Գա րանտ-  
սեր վիս”  ՍՊԸ

16,506,540 2177.84

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

4x4 տի պի/ Նի-
վա, Ուազ /ԱՊՀ 
ար տադ րու թյան 
ավ տո մե քե նա նե-
րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

4,918,000 “ԷՄ ԲԻ ԵՄ 
ՆՅՈՒ” ՍՊԸ**

“ Գա րանտ-  
սեր վիս”  ՍՊԸ

5,626,800 708.8

Ըն դա մե նը 5957

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը այնքան էլ փոքր չէ, և կազմում է շուրջ 
6 մլն. դրամ (4.2%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 8 ընկերություններ (26%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները:

Հավելված 26 . 2011թ. հոկտեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “ԷՄ ԲԻ ԵՄ ՆՅՈՒ” ՍՊԸ** 58,529,000 5 11,705,800

2 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 46,204,560 4 11,551,140

3 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ** 14,326,000 1 14,326,000

4 “ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա-
նյան Մ/Ճ” ՍՊԸ

8,473,196 9 941,466

5 “ Բիզ նես Քոն սալթ” ՓԲԸ 5,934,250 7 847,750

6 “ ՊՈԼ ԷՅՐ ՏՈՒՐ” ՍՊԸ 5,004,379 2 2,502,190

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 138,471,385 28 6,979,058

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

98.8 90.3
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Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 99%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 90%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքներն իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 27 . 2011թ. հոկտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ-
սում հաղ թած մր-
ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը

1 “ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա նյան 
Մ/Ճ” ՍՊԸ

8,473,196 9 941,466

2 “ Բիզ նես Քոն սալթ” ՓԲԸ 5,934,250 7 847,750

3 “ԷՄ ԲԻ ԵՄ ՆՅՈՒ” ՍՊԸ** 58,529,000 5 11,705,800

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 72,936,446 21 4,498,339

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

52.1 67.7

Պարբերական երեք հաղթողներին է բաժին ընկնում հոկտեմբերին 
կայացած ՇՀ-ի 68%, իսկ գումարային առումով 52%: Տվյալների 
համեմատությունը փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի 
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական 
հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 
4.5 մլն դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում 
է շուրջ 7.0 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

2011թ. հոկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
50 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 8.6 մլրդ 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Հոկտեմբերին աշխատանքների մասով կայացած 50 ՇՀ-ի մրցույթներից 
միայն մեկում (շուրջ 2%) մրցույթի հաղթող է ճանաչվել ավելի բարձր 
գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:
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Հավելված 28 . 2011թ. հոկտեմբերին աշխատանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Աշ խա տան քի 
բնու թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ առող ջա պա-
հու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Պաս տա ռի 
տպագ րում

  63.75 “ Գե ղամ Չի նա-
րյան” ՍՊԸ*

“ Նորք” տե ղե կատ-
վա վեր լու ծա կան 
կենտ րոն” ՓԲԸ

  65 2.5

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը չնչին է, և կազմում է շուրջ 2.5 հազ դրամ 
(0.00%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 16 ընկերություններ (32%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 29 . 2011թ. հոկտեմբերին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ԷՅ ԷՄ ՓԻ ՋԻ Գրուպ” ՍՊԸ 8,614,759,500 2 4,307,379,750

2 “ Լի մուշ” ՍՊԸ 6,068,160 1 6,068,160

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 8,620,827,660 3 2,156,723,955

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

99.93 12

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 100%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 6%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 30 . 2011թ. հոկտեմբերին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

“Ոս կան Եր ևան ցի” տպագ րա տուն Ար տադ-
րահ րա տա րակ չա կան  ԲԲԸ

2,090,000 24 87,083

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա նու րում (%) 0.02 48
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Պարբերական մեկ հաղթողին է բաժին ընկնում հոկտեմբերին կայացած 
ՇՀ-ի 48%, իսկ գումարային առումով 0.02%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն առավել կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 87 հազ. 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
2.16 մլրդ. դրամ: Բացի այդ, ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտի 
գնային շեղման մեծությունը, որի արդյունքները ներկայացված են 
Հավելված 31-ում:

Հավելված 31 . 2011թ. հոկտեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 7 4 2 0

Ծա ռա յու թյուն ներ 1 1 1 1

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0

Նոյեմբեր 2011

Ապրանքներ

2011թ. նոյեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 281 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1 մլրդ դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 2011թ. 
նոյեմբերին ծառայությունների մասով կայացած 281 ՇՀ-ի մրցույթներից 
16-ում (շուրջ 5.7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:
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Հավելված 32 . 2011թ. նոյեմբերին ապրանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան 
բնու թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ առող ջա պա-
հու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Հա մա կար գիչ` 
(լափ թոփ) Core 
i3-2310M

293,700 “ Ֆայն” ՍՊԸ* “ Միկ րո րինգ” ՍՊԸ 337,300 87.2

ՀՀ առող ջա պա-
հու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Նոթ բուկ NB HP 246,000 Գա գաթ” ՍՊԸ** “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 249,900 19.5

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` HP LJ 
CE505A

13,500 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ*

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

19,000 110.0

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` Canon 
EP-26-27

14,400 « Տո նէքս» ՍՊԸ* “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

17,000 7.8

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` Canon 
728 original

12,000 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ*

“ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ

34,380 22.4

ՀՀ առող ջա պա-
հու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Տ պիչ, պատ ճե նա-
հա նող մե քե նա` 
Canon  MF 4580 dn

150,000 “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 182,700 32.7

ՀՀ առող ջա պա-
հու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Պ րի նե տեր/ պատճ.
մե քե նա/ս կա ներ 
Canon MF-4410

78,750 “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 94,200 77.3

Դա տա կան ակ-
տե րի հար կա դիր 
կա տար ման 
ծա ռա յու թյուն

Թուղթ A4 ֆոր-
մա տի

616 “ Պո լիգ րաֆ - 
բիզ նես” ՍՊԸ

“Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” ՍՊԸ

616 -

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

Ան վա դո ղեր ձմե-
ռային (265/70R16)

78,000 “ Մեծ անիվ” 
ՍՊԸ

“Ար պա նիվ” ՍՊԸ 78,000 -

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

Ան վա դո ղեր ձմե-
ռային (215/55R17)

82,000 “ Մեծ անիվ” 
ՍՊԸ

“Ար պա նիվ” ՍՊԸ 82,000 -

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Ջ րի ծո րակ “DIA-
BLO”

1,560 “ Մա րի նե-90” 
ՍՊԸ**

“Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 1,800 1.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Դ ռան փա կա նի 
մի ջուկ “KALE”

1,050 “ Մա րի նե-90” 
ՍՊԸ**

“Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 1,200 2.3

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Հաց ցո րե նի 
ալյու րից

205 “ Գաս պա րյան և 
որ դի ներ” ՓԲԸ*

“ Ռուդ-Հով” ՍՊԸ 234 493.0

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Կար տո ֆիլ 119 “ Սի սիանի հաց” 
ՍՊԸ*

“Ա բո վյա նի հա ցի 
գոր ծա րան” ՍՊԸ

140 1,921.5

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Կա ղամբ գլուխ 58 “ Սի սիանի հաց” 
ՍՊԸ*

“Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” ՍՊԸ

60 37.0

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Բա զուկ 70 “ Սի սիանի հաց” 
ՍՊԸ*

“Ա բո վյա նի հա ցի 
գոր ծա րան” ՍՊԸ

78 44.8

Ըն դա մե նը 2,856

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը մեծ չէ, և կազմում է շուրջ 2.8 մլն դրամ 
(0.28%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
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ճանաչվել 49 ընկերություններ (17%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 33 . 2011թ. նոյեմբերին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը

1 “ Մի կա Քոր փո րեյշն” ՓԲԸ 270,107,896 6 45,017,983

2 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 208,004,219 12 17,333,685

3 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 169,629,600 7 24,232,800

4 “ Ֆարմ Ադա մա” 38,676,036 4 9,669,009

5 “Օ լան դա” ՍՊԸ 35,523,000 43 826,116

6 “ Կոն տի նենտ տեքս” ՓԲԸ 30,348,900 19 1,597,311

7 “Ա բո վյա նի հա ցի գոր ծա րան” 
ՍՊԸ

30,312,450 9 3,368,050

8 “ Նյու -Ին թեր նեյշնլ Բիզ նես 
ֆարմ” ՍՊԸ

29,080,800 1 29,080,800

9 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 24,760,000 3 8,253,333

10 “ Զոմ բի” ՍՊԸ 15,600,000 1 15,600,000

11 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 13,695,304 2 6,847,652

12 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 11,750,790 14 839,342

13 “ Մաքս հուր” ՍՊԸ 11,520,000 1 11,520,000

14 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 10,165,200 10 1,016,520

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 899,174,195 132 12,514,471

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

89.8 47.0

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 90%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 47%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 34 . 2011թ. հոկտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Օ լան դա” ՍՊԸ 35,523,000.0 43 826,116.3
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2 “Ա վան գարդ” ՍՊԸ* 6,735,100.0 20 336,755.0

3 “ Կոն տի նենտ տեքս” ՓԲԸ 30,348,900.0 19 1,597,310.5

4 Մո սէս քո ՍՊԸ 7,843,700.0 15 522,913.3

5 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 11,750,790.0 14 839,342.1

6 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 208,004,219.0 12 17,333,684.9

7 “ Սեն դա” ՍՊԸ 8,859,000.0 12 738,250.0

8 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 10,165,200.0 10 1,016,520.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 319,229,909 145 2,901,362

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

31.9 51.6

Պարբերական 8 հաղթողներին է բաժին ընկնում նոյեմբերին կայացած 
ՇՀ-ի 52%, իսկ գումարային առումով 40%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն առավել կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 2.9 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
12.5 մլն. դրամ:

Ծառայություններ

2011թ. նոյեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
86 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 134 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 49 ընկերություններ (17%): 
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների 
հետ կապված միտումները:

Հավելված 35 . 2011թ. նոյեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը

1 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 87,694,600 16 5,480,913

2 “ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա նյան 
Մ/Ճ” ՍՊԸ

30,889,939 42 735,475

3 “Ար մե նիա Թրա վել +Մ” ՍՊԸ 6,056,835 6 1,009,473

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 124,641,374 64 2,408,620

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

92.6 74.4
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Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 93%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 74%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 36 . 2011թ. նոյեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա-
նյան Մ/Ճ” ՍՊԸ

30,889,939 42 735,475

2 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 87,694,600 16 5,480,913

3 “ Հա յաս տա նի ազ գային ար-
խիվ”   ՊՈԱԿ

3,123,507 9 347,056

4 “Ար մե նիա Թրա վել +Մ” ՍՊԸ 6,056,835 6 1,009,473

5 “Ս պուտ նիկ” ՍՊԸ 1,965,744 5 393,149

6 “Օֆ տեկ”Ս ՊԸ 26,100 5 5,220

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 129,756,725 83 1,328,547

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

96.4 96.5

Պարբերական 6 հաղթողներին է բաժին ընկնում նոյեմբերին կայացած 
ՇՀ-ի 96%, իսկ գումարային առումով 96%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1.3 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
2.4 մլն. դրամ:

Աշխատանքներ

2011թ. նոյեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
54 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 12 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 2011թ. 
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նոյեմբերին ծառայությունների մասով կայացած 54 ՇՀ-ի մրցույթներից 
3-ում (շուրջ 5.6%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 37 . 2011թ. նոյեմբերին աշխատանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան 
բնու թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Անձ նա կան հաշ վի 
քարտ դի մային 
երես

8 “ Հա յաս տա նի ազ-
գային գրա դա րան” 
ՊՈԱԿ*

“ Պո լիգ րաֆ - 
բիզ նես” ՍՊԸ

8 1.8

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

“ Հա յաս տա նի 
սո ցիալա կան 
պատ կե րը և աղ-
քա տու թյու նը, 2011”  
/անգ լե րեն/ գր քուկ

1,144 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Տիգ րան մեծ՚ 
հրա տա րակ չու-
թյուն” ՓԲԸ

1,176 8

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

“ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան 
մար զե րը և Եր ևան 
քա ղա քը թվե րով, 
2011” գր քուկ

1,747 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Տիգ րան մեծ՚ 
հրա տա րակ չու-
թյուն” ՓԲԸ

2,016 67.2

Ըն դա մե նը 77.0

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը մեծ չէ, և կազմում է շուրջ 77 հազ. դրամ 
(0.6%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 14 ընկերություններ (26%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 38 . 2011թ. նոյեմբերին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա-
նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

Եր ևա նի ոս կերտ չա կան գոր ծա-
րան-1 “Գ ՆՈ ՄՈՆ” ԲԲԸ

5,106,500 5 1,021,300

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

41.9 9.3

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 9.3%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 42%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
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հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 39 . 2011թ. նոյեմբերին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ոս կան Եր ևան ցի” տպագ-
րա տուն Ար տադ րահ րա տա-
րակ չա կան  ԲԲԸ

2,090,000 24 87,083

2 “ Տիգ րան Մեծ” հրա տարկ չու-
թյուն” ՓԲԸ

1,695,500 7 242,214

3 Եր ևա նի ոս կերտ չա կան գոր-
ծա րան-1 “Գ ՆՈ ՄՈՆ” ԲԲԸ

5,106,500 5 1,021,300

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 8,892,000 36 450,199

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

73.0 66.7

Պարբերական 3 հաղթողներին է բաժին ընկնում նոյեմբերին կայացած 
ՇՀ-ի 67%, իսկ գումարային առումով 73%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 450 հազ. 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
1.0 մլն. դրամ:

Ուսումնասիրվել են նաև հաղթող մասնակցի և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտի գնային շեղման 
մեծությունները, որի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 40-ում:

Հավելված 40 . 2011թ. նոյեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 3 2 1 1

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0
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Դեկտեմբեր 2011

Ապրանքներ

2011թ. դեկտեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
842 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1.6 մլրդ 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 2011թ. 
դեկտեմբերին ապրանքների մասով կայացած 842 ՇՀ-ի մրցույթներից 
29-ում (շուրջ 3.4%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 41 . 2011թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թող 
մաս նակ ցի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ Ազ գային ժո ղով Բեն զին  “Ռե գու լյար”        400  “Սի թի Պետ-
րոլ Գրուպ” 
ՍՊԸ* 

 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ           404 56

ՀՀ Ազ գային ժո ղով Բեն զին  “Պ րե միում”        410  “Սի թի Պետ-
րոլ Գրուպ” 
ՍՊԸ* 

 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ           414 1,440

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

Հա մա կար գիչ    184,583 “Ֆ րի գեյթ” 
ՍՊԸ*

“Օն լայն 
Պլյուս” ՍՊԸ

      241,660 17,123

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

 Նոթ բուք     156,610  “Ե րեք նուկ” 
ՍՊԸ* 

 “Զիգ զագ” 
ՍՊԸ 

      249,167 370.2

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Քարթ րիջ`ՀՊ ԼՋ 
1300 (HP LJ 1300)  

    16,800 “ Պատ րոն 
Ռ.Մ” ՍՊԸ*

“Օն լայն 
Պլյուս” ՍՊԸ

       31,398 219.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Քարթ րիջ`ՀՊ ԼՋ 
4100  

    34,000 “ Պատ րոն 
Ռ.Մ” ՍՊԸ*

“Օն լայն 
Պլյուս” ՍՊԸ

       43,848 197.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Քարթ րիջ`ՀՊ ԼՋ 
3005  

    26,000 “ Պատ րոն 
Ռ.Մ” ՍՊԸ*

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

       57,000 465.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Քարթ րիջ`ՀՊ ԼՋ 
2100/2200  

    22,500 “ Պատ րոն 
Ռ.Մ” ՍՊԸ*

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

       39,000 330.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Քարթ րիջ`ՀՊ ԼՋ 
2035,2055  

    22,500 “ Պատ րոն 
Ռ.Մ” ՍՊԸ*

“Օն լայն 
Պլյուս” ՍՊԸ

       36,900 216

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Քարթ րիջ `ՀՊ լա զեր 
Ջեթ P4015, 4515 (HP 
Laser Jet P4015, 4515) 

    18,350 “ Տո նեքս” 
ՍՊԸ*

“Օն լայն 
Պլյուս” ՍՊԸ

       46,415 1,684

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Մո նի տոր` Ասուս 19” 
ԼՍԴ(Asus 19” LCD) 

    43,080 “ Կոմպ մար - 
կետ” ՍՊԸ*

“Ֆ րի գեյթ” 
ՍՊԸ

       52,000 446.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Մո նի տոր` ԼՋ 20” 
ԼԷԴ 

    42,000 “Ֆ րի գեյթ” 
ՍՊԸ*

“Օն լայն 
Պլյուս” ՍՊԸ

       44,160 648.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման 
վար չու թյուն

Մո նի տոր 1     94,560 “ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ*

“Է վիր կոմպ-
Թեք” ՍՊԸ

       96,000 4.3
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ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման 
վար չու թյուն

Ս տեղ նա շար      5,370 “ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ*

 “Կոմպ մար-
կետ” ՍՊԸ 

        5,760 4.3

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման 
վար չու թյուն

Ֆաքս     46,350 “ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ*

“ Զիգ զագ” 
ՍՊԸ

       70,000 47.0

ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զու թյուն

 Ան խա փան սնուց ման 
սարք` UPS Mercury 
650 Pro Elite 650 VA 

    19,450 “ Բիլ դերս թոն” 
ՍՊԸ**

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

       23,280 134.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման 
վար չու թյուն

Տ պիչ     32,400 “Ար” ՍՊԸ*  “Էվ րի կոմպ-
Թեք” ՍՊԸ 

       63,450 155.0

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն

 Թղ թա պա նակ         43 Փեն բոքս 
ՍՊԸ*

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

           47 20.0

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն

 Կա րիչ (ս տեպ լեր)        100 “ Փեն բոքս” 
ՍՊԸ**

“ Նո յան Տա-
պան” ՍՊԸ

          250 61.0

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն

 Նշումն ե րի թուղթ մեծ        250 “ Փեն բոքս” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

          520 27.0

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն

 Մա տիտ գու նա վոր        120 “ Փեն բոքս” 
ՍՊԸ**

“Ե րեք նուկ” 
ՍՊԸ

          148 14.0

ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զու թյուն

 Լամպ 60 Վտ          95 “Բ րի դերս-
թոն” ՍՊԸ**

“ Մեծ 
Ծիածան” 
ՍՊԸ

          100 1.1

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

Գ րա սե ղան 1     60,000 Ա/Ձ Ալեք-
սանդր Հա կո-
բյան*

“ Սեն դա” 
ՍՊԸ

       67,000 42.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

Գ րա սե ղան 2     48,000 Ա/Ձ Ալեք-
սանդր Հա կո-
բյան*

“ Սեն դա” 
ՍՊԸ

       55,000 210.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

Գ րա սե ղան 3     36,000 Ա/Ձ Ալեք-
սանդր Հա կո-
բյան*

“ Սեն դա” 
ՍՊԸ

       39,000 528.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Կո ղա դիր սե ղան     25,000 Ա/Ձ Ալեք-
սանդր Հա կո-
բյան*

“ Սեն դա” 
ՍՊԸ

       28,000 300.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե

 Դի մա դիր սե ղան     25,000 Ա/Ձ Ալեք-
սանդր Հա կո-
բյան**

“ Սեն դա” 
ՍՊԸ

       28,000 93.0

ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զու թյուն

Պա հա րան` 182(h) X 
80 X 60 /սմ/

    36,200 “Բ րի դերս-
թոն” ՍՊԸ**

“Ե րեք նուկ” 
ՍՊԸ

       36,963 15.0

ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զու թյուն

Գ րա պա հա րան` 182(h)
X80X40 /սմ/

    37,280 “Բ րի դերս-
թոն” ՍՊԸ**

“Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” 
ՍՊԸ

       39,600 46.0

Ըն դա մե նը 29 24,900

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը այնքան էլ փոքր չէ, և կազմում է շուրջ 
24.9 մլն դրամ (2.1%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 75 ընկերություններ (9%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները:
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Հավելված 42 . 2011թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու-
թյան կու տա կած պար տա վո-
րու թյու նը հաղ թած մաս նակ-
ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ թած 
մաս նակ ցի մի ջին պայ մա-
նագ րային ար ժե քը

1 Մի կա Քոր փո րեյշն ՓԲԸ 171,151,100 6 28,525,183 

2 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 155,425,771 3 51,808,590 

3 “Օն լայն Պլյուս” ՍՊԸ 115,858,598 26 4,456,100 

4 “Ար ֆար մա ցիա” ՓԲԸ 94,881,410 8 11,860,176 

5 “Այյու նեթ վորքս” ՍՊԸ 56,212,960 11 5,110,269 

6 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 50,551,026 112 451,348 

7 “ Նյու -Ին թեր նեյշնլ Բիզ նես 
ֆարմ” ՍՊԸ

46,274,184 69 670,640 

8 Ա/Ձ Ար թուր Մա նու կյան 46,215,752 17 2,718,574 

9 “Ա նա ֆարմ” ՍՊԸ 39,700,200 1 39,700,200 

10 “ Սեն դա” ՍՊԸ 24,508,000 12 2,042,333 

11 “ՀՀ մա մու լի տա րած ման 
գոր ծա կա նու թյուն” ՓԲԸ

24,488,400 82 298,639 

12 “Եր ևան Տե լե կոմ Սո լուշնս” 
ՓԲԸ

23,530,000 4 5,882,500 

13 “Էվ րի կոմպ-Թեք” ՍՊԸ 23,050,400 12 1,920,867 

14 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 22,547,869 24 939,495 

15 “ Կի ֆա տո” ՍՊԸ 20,827,800 1 20,827,800 

16 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 19,800,000 2 9,900,000 

17 “ Կար-Տեգ” ՍՊԸ 19,500,000 1 19,500,000 

18 “Արմ ֆարմ” ՍՊԸ 18,465,344 7 2,637,906 

19 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 17,733,750 13 1,364,135 

20 “Գ դակ” ՍՊԸ 17,521,320 29 604,183 

21 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 16,526,411 71 232,766 

22 “ ՏՈՅՈ ՏԱ ԵՐԵ ՎԱՆ’ սպը 13,000,000 1 13,000,000 

23 “Ա րայ” ՍՊԸ 12,775,833 8 1,596,979 

24 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 12,034,500 12 1,002,875 

25 “ Ֆայն” ՍՊԸ 11,569,000 12 964,083 

26 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 11,209,110 19 589,953 

27 “ Մա գաս Ին վեստ” ՓԲԸ 10,680,000 1 10,680,000 

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 1,096,038,738 564 8,862,429

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

94.4 67.0

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 94%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 67%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:
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Հավելված 43 . 2011թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 50,551,026 112 451,348

2 “ՀՀ մա մու լի տա րած ման 
գոր ծա կա նու թյուն” ՓԲԸ

24,488,400 82 298,639

3 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 16,526,411 71 232,766

4 “ Նյու -Ին թեր նեյշնլ Բիզ նես 
ֆարմ” ՍՊԸ

46,274,184 69 670,640

5 “Գ դակ” ՍՊԸ 17,521,320 29 604,183

6 “ Վա գա Ֆարմ” ՍՊԸ 4,014,970 29 138,447

7 “Օն լայն Պլյուս” ՍՊԸ 115,858,598 26 4,456,100

8 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 22,547,869 24 939,495

9 “ Մեդ տեխ սեր վիս” ՍՊԸ 1,423,250 24 59,302

10 “Ալ ֆա-Ֆարմ” ՍՊԸ 422,330 23 18,362

11 “Օ րիենտ Ֆարմ” ՍՊԸ 908,477 22 41,294

12 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 11,209,110 19 589,953

13 “ Նո յան Տա պան” ՍՊԸ 1,437,900 19 75,679

14 “Ալ ֆա” ԱԿ 328,590 18 18,255

15 Ա/Ձ Ար թուր Մա նու կյան 46,215,752 17 2,718,574

16 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 17,733,750 13 1,364,135

17 “ Սեն դա” ՍՊԸ 24,508,000 12 2,042,333

18 “Էվ րի կոմպ-Թեք” ՍՊԸ 23,050,400 12 1,920,867

19 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 12,034,500 12 1,002,875

20 “ Ֆայն” ՍՊԸ 11,569,000 12 964,083

21 “Այյու նեթ վորքս” ՍՊԸ 56,212,960 11 5,110,269

22 “ Նոր մա-Պ լյուս” ՍՊԸ 4,237,110 11 385,192

23 “ Դել տա” ՍՊԸ 251,400 11 22,855

24 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 2,330,317 10 233,032

25 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 1,019,266 10 101,927

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 512,674,890 698 978,424

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

44.2 82.9

Պարբերական 25 հաղթողներին է բաժին ընկնում ամսվա կայացած 
ՇՀ 83%, իսկ գումարային առումով 44%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 978 հազ. 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
8.8 մլն. դրամ:
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Ծառայություններ

2011թ. դեկտեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
253 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 130 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 13 ընկերություններ (5.1%): 
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների 
հետ կապված միտումները:

Հավելված 44 . 2011թ. դեկտեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Յու քոմ” ՍՊԸ 10,560,000 1 10,560,000

2 “ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա-
նյան Մ/Ճ” ՍՊԸ

45,735,978 79 578,936

3 “Ս պուտ նիկ” ՍՊԸ 5,688,579 10 568,858

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 61,984,557 90 3,902,598

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

48.0 35.6

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 48%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 36%, ինչն, այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքներն իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 45 . 2011թ. դեկտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա-
նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Վի զա Կոն կորդ Հա յաս տա-
նյան Մ/Ճ” ՍՊԸ

45,735,978 79 578,936
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2 “Ա և Արթ Կոն սալ թինգ” ՍՊԸ 852,000 58 14,690

3 “Բ ևե րային ու ղի” ՍՊԸ 220,839 42 5,258

4 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 98,512 23 4,283

5 “Ս պուտ նիկ” ՍՊԸ 5,688,579 10 568,858

6 “ Սերժ Կոմ պյու տերս” ՍՊԸ 38,760 7 5,537

7 “ ՌՈՒ ՄԷԱ” Գայ թակ ղիչ ճա նա-
պար հոր դու թյուն նե րի ակումբ” 
ՍՊԸ

2,545,238 5 509,048

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 55,179,905 224 240,944

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

42.7 88.5

Պարբերական 7 հաղթողներին է բաժին ընկնում դեկտեմբերին կայացած 
ՇՀ-ի 89%, իսկ գումարային առումով 43%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 241 հազ. 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
3.9 մլն. դրամ:

Աշխատանքներ

2011թ. դեկտեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
64 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 12.6 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 2011թ. 
դեկտեմբերին աշխատանքների մասով կայացած 64 ՇՀ մրցույթներից 
19-ում (շուրջ 29.7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 46 . 2011թ. դեկտեմբերին աշխատանքների գծով ավելի բարձր 
գնային առաջարկով հաղթած ՇՀ մրցույթները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում 
/հազ . 
դրամ/

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Լա վաշ      2.5 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Նորք” ՏՎԿ ՓԲԸ      2.5 0

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում երե խայի 
ծնն դյան

     4.4 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “Աշ տա րա կի պո լիգ-
րա ֆիական գոր ծա-
րան” ՓԲԸ

     4.4 0
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ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Ծ րար     19.5 “ Հարդ Ընդ 
Սոֆթ” ՍՊԸ*

 “Տիգ րան Մեծ” 
հրա տա րակ չու-
թյուն” ՓԲԸ 

    21.6 95.3

ՀՀ ԱՍՀՆ 
Սո ցիալա կան 
ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Ար ձա նագ րու թյուն 
վար չա կան իրա վա-
խախտ ման վե րա-
բե րյալ

     7.2 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “Ա կա դա Պրինտ” 
ՍՊԸ

     7.2 0

ՀՀ ԱՍՀՆ 
Սո ցիալա կան 
ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Կեն սա թո շա կի վկա-
յա կան

    13.8 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “Ա կա դա Պրինտ” 
ՍՊԸ

    15.7 9.8

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A4  (Միակող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով. ֆսե թային)**

     6.9 “ Ֆար մե գուս” 
ՍՊԸ*

“ Խա չա րամ կոն սեր-
վա տո րիա” ՍՊԸ

     8.0 0.5

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A3  (Ե րկ կող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով. օֆ սե թային)**

    11.9 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Պո լիգ րաֆ- 
 բիզ նես” ՍՊԸ

    13.9 1.0

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A3  (Ե րկ կող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով. օֆ սե թային)**

     9.7 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Խա չա րամ կոն սեր-
վա տո րիա” ՍՊԸ

     9.8 0.06

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A3  (Ե րկ կող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով .օֆ սե թային)**

     8.6 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Խա չա րամ կոն սեր-
վա տո րիա” ՍՊԸ

     8.8 1.2

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A3  (Ե րկ կող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով. օֆ սե թային)**

     7.6 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Խա չա րամ կոն սեր-
վա տո րիա” ՍՊԸ

     7.9 1.5

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A4 (Ե րկ կող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով .օֆ սե թային)**

     7.9 “ Ֆար մե գուս” 
ՍՊԸ*

“ Խա չա րամ կոն սեր-
վա տո րիա” ՍՊԸ

     8.5 0.3

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A4 (Ե րկ կող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով.խ րո մեր-
զաց)**

    11.9 “ Ֆար մե գուս” 
ՍՊԸ*

“ Խա չա րամ կոն սեր-
վա տո րիա” ՍՊԸ

    13.9 10.1

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

A4 (Ե րկ կող մա նի 
տպագ րու թյուն. մեկ 
գույ նով.խ րո մեր-
զաց)**

     9.7 “ Ֆար մե գուս” 
ՍՊԸ*

“ Խա չա րամ կոն սեր-
վա տո րիա” ՍՊԸ

    10.9 6.2

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Հաշ վառ ման մա տյան    550.0 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” 
ՍՊԸ

   624.0 5.1

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

Գ րան ցա մա տյան    176.0 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “Բ լանկհ րատ” ՓԲԸ    180.0 1.0

ՀՀ ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյուն

Քի միայի լա բո րա տոր 
աշ խա տանք նե րի դա-
սա գիրք

   484.0 “ Բա վիղ” ՍՊԸ “ Նորք” ՏՎԿ ՓԲԸ    484.0 0

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

ՙ” Գյու ղատն տե սու-
թյու նը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու-
նում, 2011”

   780.0 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” 
ՍՊԸ

   900.0 24,0

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

“ՙ Հա յաս տա նի ֆի-
նանս նե րի վի ճա կագ-
րու թյուն, 2011”

   450.0 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” 
ՍՊԸ

   450.0 0

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

ՙ” Հա յաս տա նի վի ճա-
կագ րա կան տա րե-
գիրք, 2011”

 3,167.0 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* “ Նորք” ՏՎԿ ՓԲԸ  3,794.0 313

Ըն դա մե նը 19 470
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Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը այնքան էլ փոքր չէ, և կազմում է շուրջ 
470 հազ. դրամ (3.7%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 10 ընկերություններ (15.6%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները:

Գումարային վերլուծություն

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
աշխատանքների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը:

Հավելված 47 . 2011թ. դեկտեմբերին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը

1 “ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” ՍՊԸ 3,118,941 23 135,606

2 “ Խա չա րամ կոն սեր վա տո րիա” 
ՍՊԸ

372,119 15 24,808

3 “Աշ տա րա կի պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

508,580 7 72,654

4 “Բ լանկհ րատ” ՓԲԸ 1,030,200 6 171,700

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 5,029,840 51 101,192

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

40.0 79.7

Պարբերական 4 հաղթողներին է բաժին ընկնում դեկտեմբերին կայացած 
ՇՀ-ի 80%, իսկ գումարային առումով 40%: Տվյալների համեմատությունը, 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: 

Բացի այդ, ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակցի և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակցի գնային շեղման մեծությունները, 
որի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 48-ում:
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Հավելված 48 . 2011թ. դեկտեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 14 11 10 4

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0

2012, Հունվար

Ապրանքներ

2012թ. հունվարին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
449 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 936.7 մլն 
դրամի պարտավորություն: Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ 449 մրցույթը 
իրականացվել է ընդամենը 8 պատվիրատուի կողմից: Չնայած, բոլոր 
նշված մրցույթներում որպես հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է 
սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում 
է հաղթող ճանաչվել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած 
տնտեսավարող սուբյեկտը: Հունվարին ապրանքների մասով կայացած 
449 շրջանակային համաձայնագրերի մրցույթներից 47-ում (շուրջ 
10.5%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: Հաշվի առնելով նման մոտեցման 
ռիսկային լինելը այս մասով տվյալները հանդիսացել են առանձին 
ուսումնասիրության առարկա:

Հավելված 49 . 2012թ. հունվարին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թող 
մաս նակ ցի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “HP c 6615 
de (black) 15”

4,900 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

5,200 6

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “HP c 
8728 ae  (color)”

4,900 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

5,200 6
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ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “C 3906 A,  
HP LJ 3100, 5 L/6 L”

13,020 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

20,800 116.7

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “C 4092 A,  
HP LJ 1100 (EP22)”

10,650 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

20,200 286.5

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “C 4096 A,  
HP LJ 2100/2200”

18,000 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

41,600 472

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Q 2613 A,  
HP LJ 1300”

12,840 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

22,750 297.3

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “C 7115 A,  
HP LJ 1200 (EP 25)”

10,650 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

19,400 262.5

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Q 2612 A,  
HP LJ 1010 “

9,000 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “Ար” ՍՊԸ 19,500 2646

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “C 4127 X, 
4000 TN”

19,380 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “Ար” ՍՊԸ 35,100 62.88

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Q 5949 A, 
HP LJ 1320”

11,550 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

21,400 49.25

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Q 2610 A, 
HP LJ 2300”

17,850 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

41,600 356.25

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Q 2624 A, 
HP LJ 1150”

11,940 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “Ար” ՍՊԸ 19,500 75.6

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Q 7553 A, 
HP LJ 2015”

10,950 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

21,400 104.5

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Q 7551 A, 
HP LJ 3005”

15,960 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “Ար” ՍՊԸ 42,900 269.4

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “C 3903 F, 
HP LJ 5P/6P”

23,400 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

26,000 5.2

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “CB 435 A, 
P 1005  (35A)”

9,900 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “Ար” ՍՊԸ 19,500 192

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “CB 436 A, 
P 1505  (36A)”

11,100 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “Ար” ՍՊԸ 19,500 168

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Samsung 
SCX4200”

15,000 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ Նոր մա- 
Պ լյուս” ՍՊԸ

32,400 34.8

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Phaser 
3110”

17,040 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

22,100 151.8

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “HP LJ Q 
6000A”

25,020 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ Նոր մա- 
Պ լյուս” ՍՊԸ

35,100 60.48

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “HP LJ Q 
6001A”

25,020 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ Նոր մա- 
Պ լյուս” ՍՊԸ

38,700 82.08

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “HP LJ Q 
6002A”

25,020 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ Նոր մա- 
Պ լյուս” ՍՊԸ

38,700 82.08



65

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “HP LJ Q 
6003A”

25,020 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

38,700 82.08

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Canon  
E30, 31”

17,010 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

23,280 62.7

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Քարտ րիջ “Xerox 
3100”

35,040 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

42,300 36.3

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Լա զե րային տպիչ 
“Canon LBP 2900”

32,400 “Ար” ՍՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

36,480 20.4

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “HP LJ 
1010,1020”

4,900 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

5,250 70

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “HP LJ 1100” 6,860 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

6,860 0

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “HP LJ 1200, 
1300”

6,810 “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

“ Տո նեքս” ՍՊԸ 7,440 12.6

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “HP LJ 
2100/2200”

950 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

950 0

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “HP LJ 2300” 1,800 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ Տո նեքս” ՍՊԸ 2,070 5.4

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “HP LJ 4200” 3,350 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ Տո նեքս” ՍՊԸ 3,660 6.2

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “HP LJ P 
1005”

650 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

1,014 7.28

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “P 8 ex series” 1,870 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ Տո նեքս” ՍՊԸ 2,130 5.2

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “Xerox 3100” 1,270 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

1,370 1.5

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Տո ներ “ML1210 for 
Phaser 3120/3121”

850 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան

“ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

1,010 1.599999

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Սե ղան (1 գզ րո ցով) 24,200 “Եր վա դա” ՍՊԸ “Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” ՍՊԸ

25,320 39.2

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Սե ղան (2 գզ րո ցով) 33,000 “Եր վա դա” ՍՊԸ “Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” ՍՊԸ

34,650 90.75

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Հե ռուս տա ցույ ցի 
տակ դիր

19,800 “Եր վա դա” ՍՊԸ “ Ջի Սթայլ” 
ՓԲԸ

19,980 5.22

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Սե ղան (հա մա-
կարգ չի)

22,000 “Եր վա դա” ՍՊԸ “ Ջի Սթայլ” 
ՓԲԸ

24,990 77.74

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Գ րա պա հա րան 33,000 “Եր վա դա” ՍՊԸ “ Ռո լար” ՍՊԸ 36,960 83.16

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Կա խիչ հայե լիով 9,050 “ Բիլ դերս թոն” 
ՍՊԸ

“Ա մա րաս 
ՅՈՒՍ” ՍՊԸ

9,320 10.8
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ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Կար տո ֆիլ 131 “Ֆ /Ա Նա րեկ 
Հով հան նի սյան

“Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” ՍՊԸ

138 483

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Գա զար ու տե լու 83 “Ֆ /Ա Նա րեկ 
Հով հան նի սյան

“Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” ՍՊԸ

90 26.6

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Բա զուկ 67 “Ֆ /Ա Նա րեկ 
Հով հան նի սյան

“Ա բո վյա նի հա-
ցի գոր ծա րան” 
ՍՊԸ

78 33

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Մեղր 2,100 “ Բյու րեղ եկ-
տար” ՍՊԸ

“Ա մա րաս 
ՅՈՒՍ” ՍՊԸ

2,100 0

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Բամ բա կյա կի սա-
վար տիք

340 “ Ռաս սի” ՍՊԸ “Գ դակ” ՍՊԸ 360 32.58

Ըն դա մե նը 47 6,980

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 7.0 մլն դրամ 
(0.75%): Այնուհանդերձ, որոշակի մտահոգություննների տեղիք է տալիս 
այն հանգամանքը, որ բոլոր այն մրցույթները, որոնցում հաղթող չեն 
ճանաչվել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները 
կազմակերպվել են ԱԱԾ-ի կողմից: Ավելին, 47 մրցույթներից 13-ի 
արդյունքում հնարավոր տնտեսման չստացման չափը գերազանցում է 
100000 դրամը: Հարկ է նշել, որ մրցույթների մեկի արդյունքում հնարավոր 
էր ստանալ շուրջ 2.6 մլն դրամի տնտեսում, որն ինքնին խիստ արտառոց 
է: Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 49 ընկերություններ (11.1%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները, մասնավորապես Աղյուսակ 45-ում ներկայացված են ամսվա 
խոշորագույն մատակարարները:

Հավելված 50 . 2012թ. հունվարին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե տու-
թյան կու տա կած պար տա վո-
րու թյու նը հաղ թած մաս նակ-
ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 278,964,996 3 92,988,332

2 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ* 118,233,800 9 13,137,089

3 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 85,714,500 39 2,197,808

4 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա” 
ՍՊԸ

83,008,360 17 4,882,845

5 “ Կա մար” ՓԲԸ 55,648,500 6 9,274,750

6 “Ա բո վյա նի հա ցի գոր ծա րան” 
ՍՊԸ

38,706,000 8 4,838,250

7 “Ա գաթ 777”  ՍՊԸ 36,190,000 1 36,190,000

8 “ Ռաս սի” ՍՊԸ 24,385,650 6 4,064,275

9 “ ԿԻԱ ՄՈ ԹՈՐՍ ԱՐ ՄԵ ՆԻԱ” ՓԲԸ 24,000,000 1 24,000,000
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10 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 18,700,000 3 6,233,333

11 “ԼՍՏ գրուպ” ՍՊԸ 15,493,115 40 387,328

12 “ Մեծ անիվ” ՍՊԸ 14,257,500 9 1,584,167

13 “Գ դակ” ՍՊԸ 11,960,220 15 797,348

14 “Գ լո բալ մո թորս” ՓԲԸ 10,980,000 1 10,980,000

15 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 10,630,400 13 817,723

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 826,873,041 171 14,158,216

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

88.3 38.1

Ինչպես տեսնում ենք 15 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 88%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 38%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նշյալ մատակարարները 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
մնացած ընկերությունները, չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունն էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 51 . 2012թ. հունվարին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ թած 
մաս նակ ցի մի ջին պայ մա-
նագ րային ար ժե քը

1 “ Նոր մա-Պ լյուս” ՍՊԸ 42 4,770,240 113,577

2 “ԼՍՏ գրուպ” ՍՊԸ 40 15,493,115 387,328

3 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 39 85,714,500 2,197,808

4 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 32 5,405,880 168,934

5 “Բ լից Մե դիա” ՍՊԸ 26 3,568,020 137,232

6 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 21 5,538,500 263,738

7 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 19 3,913,650 205,982

8 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի-
կա” ՍՊԸ

17 83,008,360 4,882,845

9 “Գ դակ” ՍՊԸ 15 11,960,220 797,348

10 “ Տո նեքս”Ս ՊԸ 14 909,570 64,969

11 “ Դել տա” ՍՊԸ 14 107,800 7,700

12 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 13 10,630,400 817,723

13 “Ար” ՍՊԸ 12 7,742,100 645,175

14 “Ա մա րաս-ՅՈՒՍ” ՍՊԸ 11 8,328,630 757,148

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 315 247,090,985 817,679

Նշ ված նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

70.2 26.4

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, 
որ հունվարին արժեքային առումով մրցույթներն ավելի  կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին է վկայում այն, 
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որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին է ընկնում 
մրցույթների շուրջ 70%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով դրանց 
տեսակարար կշիռը կազմում է (26%): Այս միտումները վկայում են այն 
մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Տվյալների համեմատությունը վկայում է, որ արժեքային առումով 
մրցույթներն ավելի կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, 
պարբերական հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային գինը 
կազմում է շուրջ 818 հազ դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների 
դեպքում այն կազմում է շուրջ 14 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. հունվարին հաշվի առնելով ամսվա առանձնահատկությունները 
ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է 6 ծառայության մրցույթ, որի 
արդյունքում պետությունը կուտակել է 30.6 մլն դրամի պարտավորություն: 
Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող մասնակցի որոշման 
չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, և պետք է 
փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով ռիսկային մրցույթներ 
չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացնողը: 

Հավելված 52 . 2012թ. հունվարին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան բնու-
թա գիր

Նվ . գին Նվ . գի նը 
ներ կա յաց րած 
մաս նա կից

Հաղ թած 
մաս նա կից

Հաղ թած մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջար կը

Պե տու թյան 
պար տա վո րու-
թյան ծա վա լը

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

է լեկտ րո նային 
հա մա կար գե րի, 
հա մա կարգ չային 
սեր վեր նե րի ծրագ-
րային սպա սար կում 
և պահ պա նում

12,000,000 “ ԲԵՍԹ ՍՈՖԹ” 
ՓԲԸ

“ ԲԵՍԹ 
ՍՈՖԹ” ՓԲԸ

12,000,000 12,000,000

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

5 տե ղա նոց մար դա-
տար առջ ևի տա նող 
ա/մ տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

8,774,900 “Ար սա և Ա”  
ՍՊԸ

“Ար սա և Ա”  
ՍՊԸ

8,774,900 8,774,900

Նշ ված նե րի տե-
սա կա րար կշիռն 
ընդ հա նու րում, %

33 68

Քանակային վերլուծություն

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
ծառայությունների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը:
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Աշխատանքներ

Դիտարկվող ամսում, ըստ պաշտոնական տվյալների աշխատանքներ չեն 
իրականացվել:

Մենք փորձել ենք ուսումնասիրել հաղթող մասնակցի և նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտի շեղման 
մեծությունը, որի արդյունքները ներկայացված են հավելված 53-ում:

Հավելված 53 . 2012թ. հունվարին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 23 21 19 5

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0

Փետրվար, 2012

Ապրանքներ

2012թ. փետրվարին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
590 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 1.4 մլրդ դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող 
սուբյեկտը:  Փետրվարին ապրանքների մասով կայացած 590 ՇՀ 
մրցույթներից 7-ում (շուրջ 1.2%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի 
բարձր գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: Հաշվի առնելով 
նման մոտեցման ռիսկային լինելը այս մասով տվյալները հանդիսացել են 
առանձին ուսումնասիրության առարկա:
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Հավելված 54 . 2012թ. փետրվարին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան 
բնու թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիե

Նոթ բուկ` դյու րա-
կիր հա մա կար գիչ  
MC774RS/A

   
310,000.00 

“ Միկ րո րինգ” 
ՍՊԸ*

“Ա րայ” ՍՊԸ       
379,000.00 

1035.0

ՀՀ հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե-
րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղով

 Քարթ րիջ       
12,500.00 

Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան**

“Ալ ֆա Էտա լոն” 
ՍՊԸ

        
12,900.00 

10.4

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

 Օրի գի նալ քարթ-
րիջ` HP 12A Black 
LazerJet Toner Car-
tridge (Q2612A) 

     
23,964.00 

“Օն լայն Պլյուս” 
ՍՊԸ*

“ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

        
26,850.00 

138.5

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

 Օրի գի նալ քարթ-
րիջ` HP 92A Black 
LazerJet Toner Car-
tridge (C4092A) 

     
17,600.00 

“ Գա գաթ” ՍՊԸ* “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

        
24,240.00 

79.7

ՀՀ հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե-
րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղով

 Պրո ցե սոր    
346,800.00 

“ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ*

“Յու նի քոմփ” 
ՓԲԸ

      
413,000.00 

331.0

ՀՀ հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե-
րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղով

 Տո ներ        
3,900.00 

Ա/Ձ Լու սի նե Ավե-
տի սյան**

“ Ջի Էմ Զեթ սեր-
վիս” ՍՊԸ

          
4,500.00 

6.0

ՀՀ հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե-
րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղով

 Մե կու սիչ ժա-
պա վեն 

          
110.00 

“ Քինգ Մանչ” 
ՍՊԸ*

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

             
120.00 

0.1

Ըն դա մե նը 7 1601

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 1.6 մլն դրամ 
(0.11%): Այնուհանդերձ, որոշակի մտահոգություննների տեղիք է տալիս 
այն հանգամանքը, որ այն մրցույթները, որոնցում հաղթող չեն ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները հիմնականում 
կազմակերպվել են ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի կողմից: Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 40 ընկերություններ 
(6.8%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող 
մասնակիցների հետ կապված միտումները, մասնավորապես Հավելված 
55-ում ներկայացված են ամսվա խոշորագույն մատակարարները:
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Հավելված 55 . 2012թ. փետրվարին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 867,855,030 40 21,696,376

2 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 320,144,900 27 11,857,219

3 “ Վա լեն սիա” ՀՁ ՍՊԸ 55,141,000 27 2,042,259

4 “ Տիգ րան Մեծ” հրա տա րակ չու-
թյուն” ՓԲԸ

38,268,600 9 4,252,067

5 “ Ռաս ֆե րո Մե դիա” ՍՊԸ 24,480,000 1 24,480,000

6 “ Մաքս հուր” ՍՊԸ 20,937,570 5 4,187,514

7 “Ա րայ” ՍՊԸ 20,370,000 6 3,395,000

8 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 19,904,820 109 182,613

9 “ Պա պի րուս Գլո բալ” ՍՊԸ” ՍՊԸ 11,411,298 4 2,852,824

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 1,378,513,217 228 8,327,319

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

95.6 38.6

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն 9 մատակարար ընկերություններին 
է բաժին ընկնում ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 96%, 
իսկ քանակային ծավալի մոտ 39%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
մնացած ընկերությունները, չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 56 . 2012թ. փետրվարին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 109 19,904,820 182,613

2 “Բ լից-Մե դիա” ՍՊԸ 59 3,239,564 54,908

3 “ Նոր մա-Պ լյուս” ՍՊԸ 42 9,693,600 230,800

4 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 40 867,855,030 21,696,376

5 “ՀՀ մա մու լի տա րած ման գոր ծա-
կա նու թյուն” ՓԲԸ

38 3,366,213 88,585

6 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 34 2,408,694 70,844

7 “Պ րես Ստենդ” ՍՊԸ 33 5,278,848 159,965

8 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 31 970,200 31,297

9 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 27 967,070 35,817

10 “ Վա լեն սիա” ՀՁ ՍՊԸ 27 55,141,000 2,042,259
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11 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 27 320,144,900 11,857,219

12 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 26 521,280 20,049

13 “Ինգ լիշ Թրեյդ Հաուզ” ՍՊԸ 12 2,391,400 199,283

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 505 1,291,882,619 2,820,770

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

85.6 89.6

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով փետրվարին մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության 
մասին է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում 
բաժին է ընկնում մրցույթների շուրջ 86%, այն դեպքում, երբ արժեքային 
առումով դրանց տեսակարար կշիռը (90%): Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Տվյալների համեմատությունը փաստում է, որ արժեքային առումով 
մրցույթներն ավելի կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, 
պարբերական հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային գինը 
կազմում է շուրջ 2.8 մլն դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների 
դեպքում այն կազմում է շուրջ 8.3 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. փետրվարին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
266 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 317 մլն 
դրամի պարտավորություն: Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ 266 մրցույթը 
իրականացվել է 19 պատվիրատուի կողմից: Չնայած, բոլոր նշված 
մրցույթներում որպես հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել 
նվազագույն գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող 
ճանաչվել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող 
սուբյեկտը:  Փետրվարին ծառայությունների մասով կայացած 266 ՇՀ 
մրցույթներից միայն 2-ում (շուրջ 0.7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել 
ավելի բարձր գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 57 . 2012թ. փետրվարին ՇՀ-ով ծառայությունների 
մրցույթներում նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող 
չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/
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ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Ավ տո մե քե նա նե րի նո-
րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում 3

4,000,000 “Արմ կոնտ-
րակտ” ՍՊԸ*

“ Գա րանտ- 
 սեր վիս”  ՍՊԸ

7,172,000 3,172

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Ավ տո մե քե նա նե րի նո-
րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում 4

4,000,000 “Արմ կոնտ-
րակտ” ՍՊԸ*

“Ար սա և Ա”  
ՍՊԸ*

8,820,900 4,821

Ըն դա մե նը 2 8,000

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 8 մլն դրամ 
(2.5%): Այնուհանդերձ, որոշակի մտահոգություննների տեղիք է 
տալիս այն հանգամանքը, որ այն մրցույթները, որոնցում հաղթող չեն 
ճանաչվել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները 
կազմակերպվել են միևնույն պատվիրատուի կողմից, իսկ նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացնող սուբյեկտն էլ բոլոր դեպքերում նույնն 
է եղել: Այլ հավասար պայմաններում, կարելի է ենթադրել, որ այստեղ 
առկա է եղել միտում կոնկրետ մատակարարի նկատմամբ: Հարկ է 
նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 18 ընկերություններ (6.8%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները: 
մասնավորապես Հավելված 58-ում ներկայացված են ամսվա խոշորագույն 
մատակարարները:

Հավելված 58 . 2012թ. փետրվարին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 83,934,600 16 5,245,913

2 “Ին թե րօր թո” ՍՊԸ 65,094,000 84 774,929

3 “Ար մին կո” ՍՊԸ 44,879,520 4 11,219,880

4 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 40,757,000 14 2,911,214

5 “ Մուլ տի Մե դիա Կենտ րոն թի վի” 
ՓԲԸ

18,852,000 2 9,426,000

6 “Պ րո թե զաօր թո պե դիկ” ՍՊԸ 18,678,280 89 209,868

7 “Յու քոմ” ՍՊԸ 11,100,225 2 5,550,113

8 “Ա գաթ-777” ՍՊԸ 9,492,480 1 9,492,480

9 “Ար սա և Ա”  ՍՊԸ* 8,820,900 1 8,820,900

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 301,609,005 213 5,961,255

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

95.2 80.1

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն 9 մատակարար ընկերություններին 
է բաժին ընկնում ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 95%, 
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իսկ քանակային ծավալի մոտ 80%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
մնացած ընկերությունները չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 59 . 2012թ. փետրվարին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Պ րո թե զաօր թո պե դիկ” ՍՊԸ 89 18,678,280 209,868

2 “Ին թե րօր թո” ՍՊԸ 84 65,094,000 774,929

3 “ Կոմ պաս” ՍՊԸ 19 125,790 6,621

4 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 16 83,934,600 5,245,913

5 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 14 40,757,000 2,911,214

6 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 11 25,200 2,291

7 “Բ ևե ռային Ու ղի” ՍՊԸ 9 62,250 6,917

8 “Ս պուտ նիկ” ՍՊԸ 6 2,242,994 373,832

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 248 210,920,114 1,191,448

Նշ ված նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

93.2 66.5

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով փետրվարին մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության 
մասին է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում 
բաժին է ընկնում մրցույթների շուրջ 93%, այն դեպքում, երբ արժեքային 
առումով դրանց տեսակարար կշիռը (67%): Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Տվյալների համեմատությունը փաստում է, որ արժեքային առումով 
մրցույթներն ավելի կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, 
պարբերական հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային 
գինը կազմում է շուրջ 1.2 մլն դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների 
դեպքում այն կազմում է շուրջ 6.0 մլն դրամ:

Աշխատանքներ 

2012թ. փետրվարին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
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ձեռքբերման 9 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 
260 մլն դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: 

Հավելված 60 . 2012թ. փետրվարին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան 
բնու թա գիր

Նվ . գին Նվ . գի նը ներ-
կա յաց րած մաս-
նա կից

Հաղ թած մաս-
նա կից

Հաղ թա ծի 
գնային առա-
ջար կը

Պե տու թյան 
պար տա վո րու-
թյան ծա վա լը

ՀՀ սփյուռ քի նա-
խա րա րու թյուն

« Հայ կա կան 
սփյուռք-2011» 
տա րեգր քի 
տպագ րու թյուն

1,728 “ Պո լիգ րաֆ- 
 բիզ նես” ՍՊԸ

“ Պո լիգ րաֆ - բիզ-
նես” ՍՊԸ

1,728 5,184,000

ՀՀ ոս տի կա նու-
թյուն

Տ րանս պոր-
տային պետ հա-
մա րա նիշ ներ

3,550 “ Բիլլ Սթոուն” ՍՊԸ “ Բիլլ Սթոուն” ՍՊԸ 3,550 236,227,650

ՀՀ ոս տի կա նու-
թյուն

“Օ րեն քի պատ-
վար” Մե դալ

14,550 Եր ևա նի ոս կեր չա-
կան գոր ծա րան 
“Գ ՆՈ ՄՈՆ” ԲԲԸ

Եր ևա նի ոս կեր չա-
կան գոր ծա րան 
“Գ ՆՈ ՄՈՆ” ԲԲԸ

14,550 19,093,550

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

100 100

Հավելված 61 . 2012թ. փետրվարին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

Եր ևա նի ոս կեր չա կան գոր ծա րան 
“Գ ՆՈ ՄՈՆ” ԲԲԸ

19,093,550 7 2,727,650

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

7.3 77.8

Ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակցի և նվազագույն գնային առաջարկ 
ներկայացրած մասնակցի գնային շեղման մեծությունը, որի արդյունքները 
ներկայացված են Հավելված 70-ում:
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Հավելված 62 . 2011թ. փետրվարին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 23 21 19 5

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

2 2 2 1

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

Մարտ 2012

Ապրանքներ

2012թ. մարտին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 693 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 3 մլրդ դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Մարտին 
ապրանքների մասով կայացած 693 ՇՀ մրցույթներից 29-ում (շուրջ 
4%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 63 . 2012թ. մարտին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ գյու ղատն-
տե սու թյան 
նա խա րա րու թյան 
սնն դամ թեր քի 
ան վտան գու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Բեն զին  “Ռե գու-
լյար”

425 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ* “ Սի թի Պետ րոլ 
Գրուպ” ՍՊԸ

430 45

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

Հա մա կար գիչ 370,320 “ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ*

“Յու նի քոմփ” ՍՊԸ 386,800 824

ՀՀ հա տուկ քնն չա-
կան ծա ռա յու թյուն

Քարթ րիջ` Canon 
EP 26/27

12,600 “Օֆ տեկ” ՍՊԸ* “Ալ ֆա Էտա լոն” 
ՍՊԸ

19,500 151.8
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ՀՀ հա տուկ քնն չա-
կան ծա ռա յու թյուն

Քարթ րիջ`  HP LJ 
1010, 1012, 1015, 
1018, 1020, 1022, 
3050 Q2612A, 
(Canon 303/703)

10,437 “ Քոմփ թեք քարմ” 
ՍՊԸ*

“Ալ ֆա Էտա լոն” 
ՍՊԸ

15,600 310

ՀՀ հա տուկ քնն չա-
կան ծա ռա յու թյուն

Քարթ րիջ ` ՀՊ ԼՋ 
1160/1320 (HP LJ 
1160/1320)

12,000 “Օֆ տեկ” ՍՊԸ* “Ալ ֆա Էտա լոն” 
ՍՊԸ

20,490 170

ՀՀ հա տուկ քնն չա-
կան ծա ռա յու թյուն

Քարթ րիջ ` ՀՊ 
ԼՋ 4600(HP LJ 
4600) Սև

40,000 “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ*

“Ալ ֆա Էտա լոն” 
ՍՊԸ

66,600 106

ՀՀ հա տուկ քնն չա-
կան ծա ռա յու թյուն

Քարթ րիջ ` ՀՊ ԼՋ 
4600(HP LJ 4600) 
Գու նա վոր

51,739 “ Քոմփ թեք քարմ” 
ՍՊԸ*

“Ալ ֆա Էտա լոն” 
ՍՊԸ

90,000 306

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյան 
փր կա րար ծա ռա-
յու թյուն

Քարթ րիջ` ՀՊ ԼՋ 
1100(Քե նոն ԵՊ 22) 
(HP LJ 1100 (Canon 
EP 22) լա զե րային 
տպի չի հա մար

8,000 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան*

“ԱՐ” ՍՊԸ 15,480 60

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյան 
փր կա րար ծա ռա-
յու թյուն

Քարթ րիջ` ՀՊ ԼՋ  
4000/4050(HP 
LJ 4000/4050) 
լա զե րային տպի չի 
հա մար

22,000 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան*

“ԱՐ” ՍՊԸ 26,400 8.8

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյան 
փր կա րար ծա ռա-
յու թյուն

Քարթ րիջ` ՀՊ ԼՋ 
2015(HP LJ 2015)

8,000 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան*

“ԱՐ” ՍՊԸ 15,480 60

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյան 
փր կա րար ծա ռա-
յու թյուն

Քարթ րիջ` ՀՊ 
ԼՋ Պ1005(HP LJ 
P1005) լա զե րային 
տպի չի հա մար,սև

7,500 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան*

“ԱՐ” ՍՊԸ 15,480 24

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյան 
փր կա րար ծա ռա-
յու թյուն

Քարթ րիջ` ՀՊ 
ԼՋ Պ1505(HP LJ 
P1505) լա զե րային 
տպի չի հա մար,սև

7,500 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան*

“ԱՐ” ՍՊԸ 15,480.00 40

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

Սեր վեր 1,309,500 “ ՌԱՍ կոմ պյու-
տերս” ՍՊԸ*

“Յու նի քոմփ” ՍՊԸ 2,012,000 702

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո-
մի տե

Լա զե րային տպի չի 
փո շի /տո ներ 
ՀՊ լա զեր Ջեթ 
1010,1012,1015 
(HP Laser Jet 
1010,1012,1015)

600 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան**

“ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

600 0

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո-
մի տե

Լա զե րային տպի չի 
փո շի /տո ներ ՀՊ 
լա զեր Ջեթ1606 
(HP Lazer Jet 1606 
DN)

6,500 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան**

“ Ջի Էմ Զեթ սեր-
վիս” ՍՊԸ

7,620 56

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո-
մի տե

Լա զե րային տպի չի 
փո շի /տո ներ/ ՀՊ 
լա զեր Ջեթ 5000 
(HP Laser Jet 5000)

2,800 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան**

“ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

3,150 8.8

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Թղ թա պա նակ 
արա գա կար

46 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

53 1.4

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

Թղ թա պա նակ 
Folder A4 ձևա-
չա փի

550 Ա/Ձ Ամիր խա նյան 
Վազ գեն**

“ Դի և Լի” ՍՊԸ 558 2
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ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Կա րիչ` փոքր 825 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Դի և Լի” ՍՊԸ 850 0.8

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Բար ձիկ կնի քի 1,600 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

1,800 0.4

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Պո լի մե րային 
ինք նակպ չուն ժա-
պա վեն /ս կոչ/

35 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 45 0.3

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

Պո լի մե րային 
ինք նակպ չուն ժա-
պա վեն /ս կոչ/

40 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Օ ֆիս Պրո” ՍՊԸ 42 0.9

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

Ամ րակ 59 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Օ ֆիս Պրո” ՍՊԸ 65 1.8

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Հաշ վա սարք 1,380 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 1,400 0.6

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Մկ րատ 195 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 230 1

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Աշ խա տան քային 
գր քույկ

900 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 1,100 8

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

Աշ խա տան քային 
գր քույկ

800 Ա/Ձ Ամիր խա նյան 
Վազ գեն**

“ Դի և Լի” ՍՊԸ 900 30

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

Օ րա ցույց 600 Ա/Ձ Ամիր խա նյան 
Վազ գեն**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 680 4

ՀՀ առող ջա պա-
հու թյան նա խա րա-
րու թյուն

Հո տա զեր ծիչ 320 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

440 2.4

Ըն դա մե նը 29 2,926

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 2.9 մլն դրամ 
(0.09%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 65 ընկերություններ (9.4%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները, 
մասնավորապես Հավելված 64-ում ներկայացված են ամսվա խոշորագույն 
մատակարարները:

Հավելված 64 . 2012թ. մարտին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում 
պե տու թյան կու տա կած 
պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի 
նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 913,612,740 19 48,084,881

2 “Ա նա-Ֆարմ” ՍՊԸ 348,000,000 1 348,000,000



79

3 “ Ֆարմ Ադա մա” ՍՊԸ 244,230,000 1 244,230,000

4 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա” ՍՊԸ 217,209,266 28 7,757,474

5 “ Նյու -Ին թեր նեյշնլ Բիզ նես ֆարմ” 
ՍՊԸ

199,500,000 1 199,500,000

6 “ Գոռ” ՍՊԸ 150,478,070 13 11,575,236

7 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 132,433,498 29 4,566,672

8 “ Մա սի սի Գա րուն կա րի ֆաբ րի կա” 
ՍՊԸ

110,147,650 10 11,014,765

9 “Մ.Լ.Ն. Ֆարմ” ՍՊԸ 89,851,587 3 29,950,529

10 “ՀԳՀ Արե նա” ՓԲԸ 74,900,000 1 74,900,000

11 “Գ դակ” ՍՊԸ 62,871,110 20 3,143,556

12 “Ա շոտ Ղա րագյո զյան” ՍՊԸ 59,311,400 4 14,827,850

13 “ Կոն տի նենտ տեքս” ՓԲԸ 49,610,000 3 16,536,667

14 “Ար ֆար մա ցիա” ՓԲԸ 43,472,675 7 6,210,382

15 “ Վա գա Ֆարմ” ՍՊԸ 43,380,000 2 21,690,000

16 “Արմ ֆարմ” ՍՊԸ 31,350,000 1 31,350,000

17 “Յու նի քոմփ” ՍՊԸ 29,900,000 7 4,271,429

18 “ Կո տայք” ՍՊԸ 26,569,712 4 6,642,428

19 “ Տու մոե” ՍՊԸ** 25,622,300 17 1,507,194

20 “Ա վան գարդ” ՍՊԸ** 22,765,000 4 5,691,250

21 “ Կու րա ցիո” ՍՊԸ 22,176,000 1 22,176,000

22 “ Բիո Ու նի վեր սալ” ՍՊԸ 21,071,322 1 21,071,322

23 “ Նա րեկ” ԲԲԸ 18,060,000 3 6,020,000

24 “Էռ մա Տրանս” ՍՊԸ** 11,976,200 10 1,197,620

25 “ Մուլ տի Ագ րո” ԳԱԿ ՍՊԸ 10,836,000 1 10,836,000

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 2,959,334,531 191 46,110,050

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

96.0 27.6

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն 25 հաղթող ընկերություններին է 
բաժին ընկնում ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 96%, 
իսկ քանակային ծավալի մոտ 28%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
մնացած ընկերությունները չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 65 . 2012թ. մարտին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ մրցույթ 
հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
պե տու թյան կու տա կած 
պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի 
նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “Բ լից-Մե դիա” ՍՊԸ 128 6,808,300 53,190

2 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 104 8,246,945 79,298
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3 “Մ-Բի-Ռ”  ՍՊԸ 38 5,789,500 152,355

4 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 30 681,120 22,704

5 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 29 132,433,498 4,566,672

6 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա” ՍՊԸ 28 217,209,266 7,757,474

7 “ Դի և Լի” ՍՊԸ 23 1,000,311 43,492

8 “Գ դակ” ՍՊԸ 20 62,871,110 3,143,556

9 “Ա զի ա-Ս նաբ” ՍՊԸ 20 4,566,150 228,308

10 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 19 913,612,740 48,084,881

11 “ Տու մոե” ՍՊԸ** 17 25,622,300 1,507,194

12 “ Գոռ” ՍՊԸ 13 150,478,070 11,575,236

13 Ա/Ձ Լու սի նե Առա քե լյան** 13 781,500 60,115

14 “ Մա սի սի Գա րուն կա րի ֆաբ րի կա” 
ՍՊԸ

10 110,147,650 11,014,765

15 “Էռ մա Տրանս” ՍՊԸ** 10 11,976,200 1,197,620

16 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 10 9,935,827 993,583

17 “ԱՐ” ՍՊԸ 10 4,889,520 488,952

18 “Օ ֆիս Պրո” ՍՊԸ 10 881,149 88,115

19 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ 10 283,113 28,311

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 542 668,214,269 4,793,991

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

78.2 54.1

Տվյալների համեմատությունը փաստում է, որ արժեքային առումով 
մրցույթներն ավելի կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Ավելին, 
պարբերական հաղթողների պարագայում միջին պայմանագրային գինը 
կազմում է շուրջ 4.8 մլն. դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների 
դեպքում այն կազմում է շուրջ 46.0 մլն. դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. մարտին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
137 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 24 մլրդ 
784 մլն դրամի պարտավորություն: Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ 137 
մրցույթը իրականացվել է 24 պատվիրատուի կողմից: Չնայած, բոլոր 
նշված մրցույթներում որպես հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է 
սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում 
է հաղթող ճանաչվել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած 
տնտեսավարող սուբյեկտը: Մարտին ծառայությունների մասով կայացած 
137 ՇՀ-ի մրցույթներից միայն 4-ում (շուրջ 3%) մրցույթի հաղթող է 
ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտը:
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Հավելված 66 . 2012թ. մարտին ՇՀ-ով ծառայությունների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտը

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ 

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան դա տա-
րան

Վիեն նա-Վե նե տիկ-
Վիեն նա “Է կո նոմ 
կար գի”  

174,410 “Ա վիատ րանս” 
ՓԲԸ

“ԱՍ Թրա վել” ՍՊԸ 238,567 1431

ՀՀ գլ խա վոր դա-
տա խա զու թյուն

5-տե ղա նոց մար-
դա տար առջ ևի 
տա նող ա/մ 
տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

3,783,000 “ Կար կո մավ տո” 
ՍՊԸ

“ Դա վիթ եր թու-
ղային տաք սի” 
ՓԲԸ

5,213,750 430

ՀՀ գլ խա վոր դա-
տա խա զու թյուն

“ ՎԱԶ” մակ նի շի 
հետ ևի տա նող ա/մ 
-ի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

1,627,000 “ Կար կո մավ տո” 
ՍՊԸ

“ Դա վիթ եր թու-
ղային տաք սի” 
ՓԲԸ

2,057,250 550

ՀՀ գլ խա վոր դա-
տա խա զու թյուն

“ ԳԱԶ” մակ նի շի 
ա/մ -ի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում

1,790,000 “ Կար կո մավ տո” 
ՍՊԸ

“ Դա վիթ եր թու-
ղային տաք սի” 
ՓԲԸ

2,339,500 64

Ըն դա մե նը 4 2475

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 2.5 մլն 
դրամ (0.01%): Հարկ է նշել, որ մարտին ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 32 ընկերություններ (23.3%): Մեր 
կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ 
կապված միտումները, մասնավորապես Աղյուսակ 74–ում ներկայացված 
են ամսվա խոշորագույն մատակարարները:

Հավելված 67 . 2012թ. մարտին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ 

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Պա րա դիզ” ՍՊԸ 4 24,504,648,000 6126162000

2 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 17 92,915,550 5465621

3 “ Վի զա Կոն կորդ” ՍՊԸ ՀՄ 34 30,963,212 910683

4 “Ար մին կո” ՍՊԸ 4 28,940,000 7235000

5 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 7 21,570,000 3081429

6 “Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 9 18,145,300 2016144

7 “ԱԿ ԲԱ ԿՐԵ ԴԻՏ ԱԳ ՐԻ ԿՈԼ 
ԲԱՆԿ” ՓԲԸ

1 14,200,000 14200000

8 “Յու քոմ” ՍՊԸ 3 13,870,000 4623333

9 “ Դա վիթ եր թու ղային տաք սի” 
ՓԲԸ

4 11,452,750 2863188

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 83 24,736,704,812 685,173,044

Նշ ված նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

60.6 99.8
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Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն 9 հաղթող ընկերություններին է 
բաժին ընկնում ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 100%, 
իսկ քանակային ծավալի մոտ 61%:

Հավելված 68 . 2012թ. մարտին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու-
թյան կու տա կած պար տա վո-
րու թյու նը հաղ թած մաս նակ-
ցի նկատ մամբ 

Դի տարկ վող ամ սում հաղ թած 
մաս նակ ցի մի ջին պայ մա-
նագ րային ար ժե քը

1 “ Վի զա Կոն կորդ” ՍՊԸ ՀՄ 34 30,963,212 910,683

2 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 17 92,915,550 5,465,621

3 “Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 9 18,145,300 2,016,144

4 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ** 7 21,570,000 3,081,429

5 “Ս պուտ նիկ” ՍՊԸ 7 2,684,177 383,454

6 “Բ ևե րային Ու ղի” ՍՊԸ 7 989,600 141,371

7 “Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րան” ՊՈԱԿ

5 103,281 20,656

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 86 167,371,120 1,717,051

Նշ ված նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

62.8 0.7

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով մարտ ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով, դրա մասին է վկայում 
այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին է 
ընկնում մրցույթների շուրջ 63%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը չնչին է (0.7%): Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին:

Աշխատանքներ

2012թ. մարտին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
32 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 97.7 մլն 
դրամի պարտավորություն: Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ 32 մրցույթը 
իրականացվել է ընդամենը 7 պատվիրատուի կողմից: Չնայած, բոլոր 
նշված մրցույթներում որպես հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է 
սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում 
է հաղթող ճանաչվել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած 
տնտեսավարող սուբյեկտը: Մարտին աշխատանքների մասով կայացած 
32 ՇՀ-ի մրցույթներից 2-ում (շուրջ 6.3%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել 
ավելի բարձր գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 
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Հավելված 69 . 2012թ. մարտին ՇՀ-ով աշխատանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ 

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Ձ ևա թույթ 7-ի 
տպագ րու թյուն

11.99 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ

“ Պո լիգ րաֆ - բիզ նես” 
ՍՊԸ

12 0.2

ՀՀ ար դա րա-
դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա-
կան վար չու թյուն

«Ար գել ված գո տի» 
ամ սագ րի տպագ-
րու թյուն

550 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ

“ Նորք” ՏՎԿ ՓԲԸ 648 539

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ` շուրջ 0.5 մլն դրամ 
(0.55%): Այնուհանդերձ որոշակի մտահոգություննների տեղիք է 
տալիս մրցույթներից միայն մեկը, քանի որ դրանում բացի գումարային 
տնտեսումից ներքաշված է նաև “Նորք” ՏՎԿ ՓԲԸ: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 10 ընկերություններ 
(31.3%): Ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները, մասնավորապես Հավելված 70-ում ներկայացված են 
ամսվա խոշորագույն մատակարարները:

Հավելված 70 . 2012թ. մարտին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “ԷՅ ԷՄ ՓԻ ՋԻ Գրուպ” ՍՊԸ 65,000,000 1 65,000,000

2 “Ա լեք սերվ” ՍՊԸ 20,000,000 1 20,000,000

3 “ Տիգ րան Մեծ հրա տա րակ-
չու թյուն” ՓԲԸ

5,683,900 11 516,718

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 90,683,900 13 9,053,515

Նշ ված նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

92.8 40.6

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն 3 հաղթող ընկերություններին է 
բաժին ընկնում ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 93%, իսկ 
քանակային ծավալի մոտ 41%:
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Հավելված 71 . 2012թ. մարտին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Բա վիղ” ՍՊԸ 6 407,770 67,962

2 “ Տիգ րան Մեծ հրա տա րակ չու-
թյուն” ՓԲԸ

11 5,683,900 516,718

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 17 6,091,670

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

53.1 6.2

Տվյալների համեմատությունը փաստում է, որ արժեքային առումով 
մրցույթներն ավելի կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: 
Ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակցի և նվազագույն գնային առաջարկ 
ներկայացրած մասնակցի գնային շեղման մեծությունը, որի արդյունքները 
ներկայացված են Հավելված 72-ում:

Հավելված 72 . 2012թ. մարտին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 14 11 9 2

Ծա ռա յու թյուն ներ 4 3 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0

Ապրիլ, 2012

Ապրանքներ

2012թ. ապրիլին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 1153 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1.3 մլրդ դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Ապրիլին 
ապրանքների մասով կայացած 1153 ՇՀ մրցույթներից 64-ում (շուրջ 
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5.4%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 73 . 2012թ. ապրիլին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա-
րա վոր 
տն տե սում 
/հազ . 
դրամ/

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 
նա խա րա րու թյան սնն-
դամ թեր քի ան վտան-
գու թյան պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն

Բեն զին  “Ռե-
գու լյար”

450 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ “ Սի թի Պետ րոլ 
Գրուպ” ՍՊԸ

450 0

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Թղ թա պա նակ 46 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

51.33 0.2

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյուն

Թղ թա պա նակ 
“Ֆայլ”

7.3 ԱՁ Վազ գեն Ամիր-
խա նյան

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

7.4 0.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տե

Ա րա գա կար 44.5 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

45 3.5

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյուն

Թղ թա պա նակ 
Ռե գիստ րա տոր

550 ԱՁ Վազ գեն Ամիր-
խա նյան

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

585 3.0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տե

Թղ թա պա նակ 
Ռե գիստ րա տոր

51.96 Մար տի րուս» ՍՊԸ Դի և Լի” ՍՊԸ 549 4,970

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Դա կիչ (ծա-
կո տիչ

690 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

820 6.5

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Կա րիչ (Ս տեպ-
լեր

690 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

815 2.0

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Կա րի չի մե տա-
ղա լա րե կա պեր

42 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

48 0.5

ՀՀ քա ղա ցիական ծա ռա-
յու թյան խոր հուրդ

Կա րի չի մե տա-
ղա լա րե կա պեր 
(N 26/6)

49 “Կ. Թու մա նյան 
Գրա տուն” ՍՊԸ

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

60 1.1

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Ն շումն ե րի 
թուղթ

90 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

105 1.2

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Գ րիչ 17 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

18 0.2

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Գ րիչ /գել/ 60 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

“Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 70 2.0

ՀՀ քա ղա ցիական ծա ռա-
յու թյան խոր հուրդ

Ծ րար (210x297) 26 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Կ. Թու մա նյան 
Գրա տուն” ՍՊԸ

27 4.0

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Ծ րար 30 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

34 2.8

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Ծ րար 26 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

28 1.4
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ՀՀ քա ղա ցիական ծա ռա-
յու թյան խոր հուրդ

Կ նի քի սարք 
(Color printer 
R50)

2,150 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Կ. Թու մա նյան 
Գրա տուն” ՍՊԸ

4,700 20.4

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Կ նի քի սարք 5,000 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

5,700 1.4

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Սո սինձ չոր 34 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

54 1.8

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Բա ղադ րա նյութ 
(շտ րիխ)

169 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

192 1.8

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Պո լի մե րային 
ինք նակպ չուն 
ժա պա վեն /
ս կոչ/

43 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

50 0.6

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Պո լի մե րային 
ինք նակպ չուն 
ժա պա վեն /
ս կոչ/

300 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 335 0.4

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Ռե տին (լաս-
տիկ)

32.5 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

36 0.5

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Նո թա տետր 418 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

500 2.2

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Նո թա տետր 100 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 115 1.0

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Ամ րակ 65 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

75 0.6

ՀՀ քա ղա ցիական ծա ռա-
յու թյան խոր հուրդ

Ամ րակ 10 “Օ ֆիս Պրո” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

80 3.5

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Քա նոն 38 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

42 0.4

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Քա նոն 22 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 25 0

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Գ ծան շիչ (մար-
կեր)

104 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

120 0.6

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Գ րա սե նյա-
կային գիրք

358 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

500 11.4

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Գ րե նա կան 
պի տույք նե րի 
հա վա քա ծու

3,490 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

3,840 8.4

ՀՀ էներ գե տի կայի և 
բնա կան պա շար նե րի նա-
խա րա րու թյուն

Ս րիչ 20 “Ար վա տեկ” ՍՊԸ “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

22 0.1

ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման նա խա րա-
րու թյուն

Օ րա ցույց 500 Ա/Ձ Ռա ֆայել Կի-
րա կո սյան

Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 560 1.0

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Ա լյուր 1-ին տե-
սա կի

195 “ Ռաս ֆե րո Մե-
դիա” ՍՊԸ

“Ու նի վեր սամ 
Ավան” ՍՊԸ

205 340

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Պա նիր հա լած 1,190 “Ու նի վեր սամ 
Ավան” ՍՊԸ

“ Ռաս ֆե րո Մե-
դիա” ՍՊԸ

1,190 0

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Հե ղուկ օճառ 1,260 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

2,196 56.1
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ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Օ ճառ ձեռ քի 
(100 գ) սո վո-
րա կան

105 “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

“ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ

120 18

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Օ ճառ ձեռ քի 
(100 գ) ար տա-
սահ

190 “ Քինգ մանչ” ՍՊԸ “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

246 5.6

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Լ վաց քի միջ ւոց 
“BINGO”

270 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

312 20.1

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Ս պի տա կեց նող 
հե ղուկ “ACE”

504 Ե րեք նուկ” ՍՊԸ “ Սո ֆադ” ՍՊԸ 2,300 43.1

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Գոր գի հե ղուկ 420 “ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ, “Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

459.96 4.8

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Սա լօ ջա խի մաք-
րող հե ղուկ

654 “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

1,000 13.8

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Հե ղուկ ու նի-
վեր սալ

480 “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

“Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

726 118

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Ա մա նե ղե նի 
լվաց ման հե ղուկ

550 “Ա լի կան տե” ՍՊԸ “ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

580 90

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Սա լա հա տա կը 
մաք րող նյութ

800 “Ա լի կան տե” ՍՊԸ “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

820 12

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Սուր ճի բա ժակ 
հախ ճա պա կյա

2,250 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

3,199.98 38

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Է լեկտ րա կան 
սր ճեփ

1,600 “ ԳԵՈԹԵՐՄ” ՍՊԸ “ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

2,000 24

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Թուղթ զու գա-
րա նի

500 “ ԳԵՈԹԵՐՄ” ՍՊԸ “ Սո ֆադ” ՍՊԸ 850 280

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Փո շի մաք րե լող 
գործ վածք ներ /
ջն ջոց/

84 “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

“ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ

240 124.8

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Հա տակ Ջն ջոց /
գործ վածք/

319.98 Ե րեք նուկ” ՍՊԸ “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

612 198.6

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Ս պունգ խո հա-
նո ցի

80 “ ԳԵՈԹԵՐՄ” ՍՊԸ “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 100 8

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Ան ձե ռո ցիկ սե-
ղա նի գու նա վոր 
(ար տա սահ.)

200 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

486 143

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Ա տա մի խո զա-
նակ

1,313 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

1,500 7.5

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Սր բիչ 169.98 Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

“ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ

280 26.4

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Լու սար ձա կի 
լամպ

2,850 “ Մա րի նե 90”Ս ՊԸ “Ե րի տա սարդ 
Վագ րեր” ՍՊԸ

2,900 5

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Էլ. լար 1,260 Քինգ Մանչ ՍՊԸ Ե րեք նուկ ՍՊԸ 1,554 23.5

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Ա ռաս տաղ մաք-
րե լու խո զա նակ

1,400 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ “ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ

1,700 9.6

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Հա տա կի փայլ 822 “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

2,220 335.5

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Պո լիէթի լային 
թա ղանթ

578 Ե րեք նուկ” ՍՊԸ “ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

1,050 47.2

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Սա նի տա 200 “ ԳԵՈԹԵՐՄ” ՍՊԸ “ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

300 8

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Պո լիէթի լային 
պարկ

12 “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

“ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

289.98 27.8

ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա-
տա կազմ

Հո տա զեր ծիչ /
դե զա դոր/

340 “ Քինգ մանչ” ՍՊԸ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ

670 66
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ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ս պիրտ բժշ կա-
կան 96% 1լ    

1070 “ Ֆար մե գուս” ՍՊԸ “Ալ ֆա-Ֆարմ” 
ՓԲԸ

1140 4,9

Ըն դա մե նը 64 7,154

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 7.2 մլն դրամ 
շուրջ (0.5%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 67 ընկերություններ (5.8%): Մեր 
կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ 
կապված միտումները: մասնավորապես Հավելված 74-ում ներկայացված 
են ամսվա խոշորագույն մատակարարները:

Հավելված 74 . 2012թ. ապրիլին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 Ֆ լեշ ՍՊԸ 340,947,185 9 37,883,021

2 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 265,400,000 2 132,700,000

3 Սի թի Պետ րոլ Գրուպ ՍՊԸ 156,958,678 15 10,463,912

4 Մի կա Քոր փո րեյշն ՓԲԸ 125,912,190 2 62,956,095

5 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 56,140,000 19 2,954,737

6 “Է լիտ-ս պորտ” ՍՊԸ 38,042,100 7 5,434,586

7 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 32,094,703 133 241,314

8 “ Գոռ” ՍՊԸ 28,648,128 7 4,092,590

9 “Ա վան գարդ” ՍՊԸ** 20,631,650 103 200,307

10 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 20,247,159 230 88,031

11 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 17,628,995 58 303,948

12 “Ա զի ա-Ս նաբ” ՍՊԸ 16,268,000 6 2,711,333

13 “ Մեծ անիվ” ՍՊԸ 15,254,250 8 1,906,781

14 “ Կոն տի նենտ տեքս” ՓԲԸ 14,091,549 6 2,348,592

15 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 13,725,480 20 686,274

16 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 13,100,330 46 284,790

17 Մաքս հուր ՍՊԸ 11,338,825 2 5,669,413

18 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 11,210,000 2 5,605,000

19 “Ա շոտ Ղա րագյո զյան” ՍՊԸ 10,413,938 4 2,603,485

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 1,208,053,161 679 14,691,274

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

90.6 58.9

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն 19 հաղթող ընկերություններին է 
բաժին ընկնում ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 91%, 
իսկ քանակային ծավալի մոտ 59%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
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մնացած ընկերությունները չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 75 . 2012թ. ապրիլին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 230 20,247,159 88,031

2 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 133 32,094,703 241,314

3 “Ա վան գարդ” ՍՊԸ** 103 20,631,650 200,307

4 “Ալ ֆա-Ֆարմ” ՓԲԸ 62 3,878,839 62,562

5 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 58 17,628,995 303,948

6 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 46 13,100,330 284,790

7 “ Ռիխ տեր-Լամբ րոն”՚ ՀՁ ՍՊԸ 44 3,048,190 69,277

8 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 35 4,527,566 129,359

9 “ Վա գա ֆարմ” ՍՊԸ 22 3,731,205 169,600

10 “Ե րի տա սարդ Վագ րեր” ՍՊԸ 20 13,725,480 686,274

11 “ԻՆՏ.Մեն տաս Գրուփ” ՍՊԸ 20 8,843,530 442,177

12 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 19 56,140,000 2,954,737

13 “ Կո տայք” ՍՊԸ 19 890,100 46,847

14 “ Մո սէս քո” ՍՊԸ 16 9,318,195 582,387

15 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ 16 4,120,246 257,515

16 Սի թի Պետ րոլ Գրուպ ՍՊԸ 15 156,958,678 10,463,912

17 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 15 9,456,960 630,464

18 “ Նոր մա-Պ լյուս” ՍՊԸ 15 2,487,180 165,812

19 “Ար ֆար մա ցիա” ՍՊԸ 15 1,329,380 88,625

20 “Արմ ֆարմ” ՍՊԸ 15 804,180 53,612

21 “Ա գա թա-Ֆարմ” ՍՊԸ 14 7,279,500 519,964

22 “ Լինկ վոր” ՍՊԸ 13 2,861,262 220,097

23 “ Նյու Ին թեր նեյշնլ Բիզ նես 
Ֆարմ” ՍՊԸ

10 4,049,600 404,960

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 955 397,152,928 828,981

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

82.8 29.8

Պարբերական 23 հաղթողներին է բաժին ընկնում ապրիլին կայացած 
ՇՀ-ի 82.8%, իսկ գումարային առումով 30%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 829 հազ 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
14.7 մլն դրամ:
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Ծառայություններ

2012թ. ապրիլին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
174 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 99.2 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Ապրիլին 
ծառայությունների մասով կայացած 174 ՇՀ մրցույթներից 3-ում (շուրջ 
1.7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 76 . 2012թ. ապրիլին ՇՀ-ով ծառայությունների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ տա րա ծային 
կա ռա վար ման 
նա խա րա րու թյան 
ջրային տն տե սու-
թյան պե տա կան 
կո մի տե

Հա մա կարգ չի 
HDD փո խա րի-
նում նե րա ռյալ 
կոշտ սկա վա ռակ

20,000 Ա/Ձ Անուշ Պետ-
րո սյան

“Բ ևե րային Ու ղի” 
ՍՊԸ

20,000 0

ՀՀ տա րա ծային 
կա ռա վար ման 
նա խա րա րու թյան 
ջրային տն տե սու-
թյան պե տա կան 
կո մի տե

Հա մա կարգ չի 
սնուց ման բլո կի 
փո խա րի նում նե-
րա ռյալ սնուց ման 
բլոկ

7,000 Ա/Ձ Վլա դի միր 
Սար դա րյան

“Բ ևե րային Ու ղի” 
ՍՊԸ

7,000 0

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Վազ մակ նի շի 
հետ ևի տա նող 
ա/մ -ի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում

1,470,000 “ Կար կո մավ տո” 
ՍՊԸ

“Ա րա րատ Մո-
թորս” ՍՊԸ

1,668,000 198

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ՝ շուրջ 0.2 մլն դրամ 
շուրջ (0.2%), ինչն էլ պայմանավորում է այստեղ առկա ցածր կոռուպցիոն 
ռիսկերը: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյուքնում հաղթող են 
ճանաչվել 16 ընկերություններ (9.2%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները: 
մասնավորապես Հավելված 77-ում ներկայացված են ամսվա խոշորագույն 
մատակարարները:
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Հավելված 77 . 2012թ. ապրիլին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 27,367,500 5 5,473,500

2 “ Կայմ հե ռուս տաըն կե րու թյուն” 
ՍՊԸ

18,067,500 3 6,022,500

3 Ա րա րատ Մո թորս” ՍՊԸ 16,742,000 3 5,580,667

4 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 13,781,800 8 1,722,725

5 “Ար մեն Տել” ՓԲԸ 12,995,380 1 12,995,380

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 88,954,180 20 6,358,954

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

89.6 11.5

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն 5 հաղթող ընկերություններին է 
բաժին ընկնում ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 90%, 
իսկ քանակային ծավալի մոտ 11%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
մնացած ընկերությունները չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 78 . 2012թ. ապրիլին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը

1 “Բ ևե րային Ու ղի” ՍՊԸ 78 564,200 7,233

2 Կոմ պաս ՍՊԸ 49 1,142,580 23,318

3 Ա/Ձ Վլա դի միր Սար դա րյան 9 713,100 79,233

4 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 8 13,781,800 1,722,725

5 Ա/Ձ Անուշ Պետ րո սյան 6 901,600 150,267

6 “Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 5 27,367,500 5,473,500

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 155 44,470,780 1,486,592

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

89.1 44.8

Պարբերական 6 հաղթողներին է բաժին ընկնում ապրիլին կայացած 
ՇՀ-ի 89%, իսկ գումարային առումով 45%: Տվյալների համեմատությունը, 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
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պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1.4 մլն դրամ, 
մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 6.3 մլն 
դրամ:

Աշխատանքներ

2012թ. ապրիլին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 34 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 21 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Ապրիլին 
աշխատանքների մասով կայացած 34 ՇՀ-ի մրցույթներից միայն 1-ում 
(շուրջ 3%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 79 . 2012թ. ապրիլին ՇՀ-ով աշխատանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի 
բնու թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Տե ղե կա գիր 250 “Ա ՀԱ Պո լիգ րաֆ” 
ՍՊԸ*

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

340 135

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 135 հազ. դրամ 
շուրջ (0.6%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող 
են ճանաչվել 11 ընկերություններ (32.3%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները: 
մասնավորապես Հավելված 80-ում ներկայացված է ամսվա խոշորագույն 
մատակարարը:

Հավելված 80 . 2012թ. ապրիլին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

“ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” ՍՊԸ 9,710,190 6 1,618,365

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

45.5 17.6
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Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն ընկերությանն է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 45%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 18%, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոշոր գործարքները 
իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, որոնք պարբերաբար 
չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև պարբերական հաղթողներ 
չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ 
ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 81 . 2012թ. ապրիլին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի 
ան վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 Եր ևա նի Ոս կեր չա կան 
Գոր ծա րան-1 “Գ ՆՈ ՄՈՆ” 
ԲԲԸ

1,806,000 10 180,600

2 “ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” ՍՊԸ 9,710,190 6 1,618,365

Նշ ված նե րի հան րա գու-
մա րը

11,516,190 16 899,483

Նշ վա ծի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

53.9 47.1

Պարբերական 2 հաղթողներին է բաժին ընկնում ապրիլին կայացած 
ՇՀ-ի 54%, իսկ գումարային առումով 47%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 0.9 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
1.6 մլն դրամ: Ուսումնասիրվել է նաև հաղթող մասնակցի և նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցի գնային շեղման մեծությունը, 
որի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 82-ում:

Հավելված 82 . 2012թ. ապրիլին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 26 20 18 8

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

0 0 0 0

Աշ խա տանք-
ներ 

1 1 0 0
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Մայիս, 2012

Ապրանքներ

2012թ. մայիսին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 823 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 805 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Մայիսին 
ապրանքների մասով կայացած 823 ՇՀ-ի մրցույթներից 125-ում (շուրջ 
15.2%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 83 . 2012թ. մայիսին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ-
թում հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ մշա կույ թի նա խա-
րա րու թյան “Մ շա-
կու թային ծրագ րե րի 
իրա կա նաց ման գրա սե-
նյակ” ՊՀ

Հա մա կար գիչ 499,200 “ Ջի Բի Թի” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 555,000 558

ՀՀ մշա կույ թի նա խա-
րա րու թյան “Մ շա-
կու թային ծրագ րե րի 
իրա կա նաց ման գրա սե-
նյակ” ՊՀ

Հա մա կար գիչ 430,200 “ Ջի Բի Թի” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 443,370 395

ՀՀ մշա կույ թի նա խա-
րա րու թյան “Մ շա-
կու թային ծրագ րե րի 
իրա կա նաց ման գրա սե-
նյակ” ՊՀ

Հա մա կար գիչ 271,320 “ Ջի Բի Թի” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 288,750 610

ՀՀ ԿԱ քա ղա քա-
ցիական ավիացիայի 
գլ խա վոր վար չու թյուն

Նոթ բուկ SONY 
i5, RAM4GB, 
HDD50GB, 15,5, 
ան լար mouse

299,298 “ Ֆայն” ՍՊԸ* “ Փի սի Թրենդ” 
ՍՊԸ

329,640 152

ՀՀ ԿԱ քա ղա քա-
ցիական ավիացիայի 
գլ խա վոր վար չու թյուն

Նոթ բուկ SONY 
i3, RAM4GB, HD-
D50GB, 15,5 ,ան լար 
mouse

264,600 “ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 325,500 61

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյուն

Տ պիչ 32,400 “Ար” ՍՊԸ “ԼՍՏ գրուպ” 
ՍՊԸ

32,400 -

ՀՀ մշա կույ թի նա խա-
րա րու թյան “Մ շաույ-
թային ծրագ րե րի 
իրա կա նաց ման գրա սե-
նյակ” ՊՀ

Պատ ճե նա հան ման 
մե քե նա

309,000 “ Նոր մա Պլյուս” 
ՍՊԸ*

“ Կո պի Սեր վիս” 
ՍՊԸ

321,000 12
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ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP 
Q5949X (օ րի գի-
նալ)

22,500 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ*

“ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ

69,300 702

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP 
Q2612A (օ րի գի նալ)

11,400 “Օֆ տեկ” ՍՊԸ* “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

28,600 430

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP 
Q2610A (օ րի գի նալ)

24,900 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ*

“ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ

59,640 208

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP 
C4092A (օ րի գի նալ)

14,400 “Օֆ տեկ” ՍՊԸ* “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

26,000 70

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP 
CE505X (օ րի գի նալ)

24,900 “Ին նո վա սիս” 
ՍՊԸ

“ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ

66,720 125

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP Color 
LaserJet CC530A 
Dual Pack Black 
Print Cartridges 
(MFG#CC530AD) 
(օ րի գի նալ)

57,000 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ*

“ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ

95,280 77

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP Cyan/
Magenta/Yellow Tri-
pack LaserJet Toner 
Cartridges with 
ColorSphere Toner 
(MFG#CF340A) 
 (օ րի գի նալ)

90,000 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 158,220 273

ՀՀ էկո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյուն

Քարթ րիջ HP 
Q7553A (օ րի գի նալ)

13,200 “Օֆ տեկ” ՍՊԸ* “ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ

34,080 42

ՀՀ ԿԱ քա ղա քա-
ցիական ավիացիայի 
գլ խա վոր վար չու թյուն

Քարթ րիջ HP Laser 
Jet 1020

7,440 “ Տո նեքս” ՍՊԸ* “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

21,000 54

ՀՀ մշա կույ թի նա խա-
րա րու թյան “Մ շաույ-
թային ծրագ րե րի 
իրա կա նաց ման գրա սե-
նյակ” ՊՀ

Ցան ցային սեր վեր 1,873,088 “ Լա նար Սեր-
վիս” ՍՊԸ*

“ Լանս” ՍՊԸ 1,980,000 214

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա-
րա րու թյուն

Տո ներ HP LJ   1020 4,300 Ա/Ձ Լու սի նե 
Առա քե լյան**

“ Տո նեքս” ՍՊԸ 4,530 5

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 1 47 “Կ. Թու մա նյան 
Գրա տուն” ՍՊԸ

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

54 2

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 6 44 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

51 2

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 7 42 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

48 2

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 3 345 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

410 10

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 4 173 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

204 5

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 8 347 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

400 8
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ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 9 348 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

206 (24)

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Թղ թա պա նակ 10 468 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

560 14

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Թղ թա պա նակ 11 2,100 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

2,500 12

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Կա րիչ (Ս տեպ լեր) 1 310 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

360 3

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Կա րիչ (Ս տեպ լեր) 2 755 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

840 4

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Կա րի չի մե տա ղա-
լա րե կա պեր 1

29 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

33 1

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Կա րի չի մե տա ղա-
լա րե կա պեր 2

54 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

63 2

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ն շումն ե րի թուղթ 
տու փով

1,150 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

1,350 20

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ն շումն ե րի թուղթ  
կպ չուն

145 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

170 3

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ն շումն ե րի թուղթ  
կպ չուն

92 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

110 2

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Գ րիչ 1 55 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

64 11

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Գ րիչ 2 184 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

218 20

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Գ րիչ 3 186 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

222 7

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ծ րար 1 8 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

9 7

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ծ րար 2 27 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

30 30

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ծ րար 3 15 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

17 18
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ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Շ տամ պի թա նաք 115 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

130 2

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Բար ձիկ կնի քի 242 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

285 2

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Սո սինձ չոր 230 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

270 12

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Բա ղադ րա նյութ 
(շտ րիխ) գր չա տիպ

147 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

175 3

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Նո թա տետր 286 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

324 4

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Ամ րակ 57 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

66 3

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Հաշ վա սարք /կալ-
կու լյա տոր/

2,950 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

2,975 1

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Գ րա սե նյա կային 
գիրք

360 “Կ. Թու մա-
նյան Գրա տուն” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

430 14

ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան 
քրեակա տա րո ղա կան 
վար չու թյուն

Աշ խա տան քային 
գր քույկ

762 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

895 20

ՀՀ ազ գաին ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն

Մար դա տար ավ-
տո մե քե նա

4,992,600 “Ա րիան Մո-
թորս” ՍՊԸ*

“ Վե կար” ՍՊԸ 5,990,000 5,984

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Օ ճառ տն տե սա-
կան

79 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

94 2

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Արա գա ծոտ նի մար զի 
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Օ ճառ տն տե սա-
կան

95 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

104 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Արա րա տի  
և Վայոց Ձո րի մար զե րի  
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Ձեռ քի հե ղուկ 
օճառ

307 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

366 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ձեռ քի հե ղուկ 
օճառ

307 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

366 2

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ձեռ քի հե ղուկ 
օճառ

307 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

366 1
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ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Օ ճառ տն տե սա-
կան

95 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

105 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ձեռ քի հե ղուկ 
օճառ

307 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

366 1

ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տե

Սին թե տիկ լվա ցող  
մի ջոց /լ վաց քի 
մի ջոց/

250 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ Գեոթերմ” ՍՊԸ 280 54

ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տե

Լ վա ցող և մաք րող 
փո շի

215 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

232 34

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Ա մա նա ղե նի լվաց-
ման հե ղուկ

210 “ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ*

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

250 60

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Ա ման լվա նա լու 
մա ծուկ

350 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

414 6

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

199 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

219 14

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Արա գա ծոտ նի մար զի 
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

240 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Արա րա տի  
և Վայոց Ձո րի մար զե րի  
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Սին թե տիկ լվա ցող 
մի ջոց ներ/լ վաց քի 
փո շի/

216 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

252 2

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Արա րա տի  
և Վայոց Ձո րի մար զե րի  
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

240 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Սին թե տիկ լվա ցող 
մի ջոց ներ/լ վաց քի 
փո շի/

216 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

252 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

240 0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի մար զի   
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

258 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Սին թե տիկ լվա ցող 
մի ջոց ներ/լ վաց քի 
փո շի/

216 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

252 4
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ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

240 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Լո ռու 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

240 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Շի րա կի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Սին թե տիկ լվա ցող 
մի ջոց ներ/լ վաց քի 
փո շի/

216 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

252 4

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Շի րա կի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

240 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ա ման լվա նա լու 
մա ծուկ

420 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

498 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Սին թե տիկ լվա ցող 
մի ջոց ներ/լ վաց քի 
փո շի/

216 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

258 2

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

280 2

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ա ման լվա նա լու 
մա ծուկ

420 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

498 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Սին թե տիկ լվա ցող 
մի ջոց ներ/լ վաց քի 
փո շի/

216 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

258 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Լ վա ցող, մաք րող 
փո շի

239 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

276 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ա ման լվա նա լու 
մա ծուկ

420 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

498 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ս պի տա կեց նող 
մի ջոց / ժա վել /

119 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

131 0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Դույլ 420 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

500 5
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ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Արա րա տի  
և Վայոց Ձո րի մար զե րի  
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Դույլ 504 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

600 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Դույլ 504 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

600 1

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի մար զի   
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Դույլ 504 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

600 2

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Շի րա կի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Դույլ 504 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

600 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Դույլ 504 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

600 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Դույլ 504 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

600 1

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Բաք պլաստ մաս-
սայե (սնն դի մնա-
ցորդ նե րի հա մար)

1,800 “ Քինգ մանչ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

2,000 6

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Պ լաստ մաս սայե 
բա ժակ

450 “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ*

“ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

450 -

ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տե

Թուղթ զու գա րա նի 96 “ Քինգ մանչ” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

120 79

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Ան ձե ռո ցիկ սե-
ղա նի

85 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

100 11

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի մար զի   
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Ան ձե ռո ցիկ սե-
ղա նի

102 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

120 3

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Լո ռու 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ան ձե ռո ցիկ սե-
ղա նի

102 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

120 7

ՀՀ աշխզ տան քի և 
սո ցիալա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ցե րե կային լամպ 
/լյու մի նես ցեն-
տային/

310 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան**

“ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

320 1

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի մար զի   
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

է լեկտ րա կան ավ-
տո մատ ան ջա տիչ

1,032 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

1,050 0
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ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Շի րա կի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Է լեկտ րա կան խրոց 180 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

183 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Է լեկտ րա կան խրոց 180 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

186 0

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Բա նա լի նե րի հա-
վա քա ծու

6,400 Ա/Ձ Վա հե Ավե-
տի սյան**

“ Խաս-խազ” 
ՍՊԸ

7,000 6

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Պո լիէթի լե նային 
տոպ րակ

13 “ Քինգ մանչ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

15 1

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Պո լիէթի լե նային 
տոպ րակ

13 “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ*

Ա/Ձ Վա հե Ավե-
տի սյան**

350 101

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Բահ 1,600 “ Քինգ մանչ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

1,700 3

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թէ յուն

Բահ 1,600 “ Քինգ մանչ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

1,700 3

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ձեռ նոց ներ 204 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

219 0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Ձեռ նոց ներ 170 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

198 11

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ձեռ նոց ներ 204 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

219 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ձեռ նոց ներ 204 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

240 1

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Հա տակ մաք րե լու 
ձո ղա փայտ

740 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

786 4

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի մար զի   
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Հա տակ մաք րե լու 
ձո ղա փայտ

888 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

942 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Հա տակ մաք րե լու 
ձո ղա փայտ

888 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

975 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Հա տակ մաք րե լու 
ձո ղա փայտ

888 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

980 1
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ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի մար զի   
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Մե կու սիչ ժա պա-
վեն

174 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

204 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Մե կու սիչ ժա պա-
վեն

174 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

207 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Շի րա կի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Մե կու սիչ ժա պա-
վեն

174 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

206 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Մե կու սիչ ժա պա-
վեն

174 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

194 0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Ս պունգ 70 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

78 1

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Տա վու շի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Ս պունգ 84 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

95 0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ` ՊԿՀ -ի 
կենտ րո նա կան մար մին 
և Եր ևա նի ստո րա բա-
ժա նումն եր

Գո գա թիակ / սա-
վոկ /

140 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

190 3

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Արա րա տի  
և Վայոց Ձո րի մար զե րի  
ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան

Գո գա թիակ / սա-
վոկ /

168 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

200 0

ՀՀ դա տա կան դե պար-
տա մենտ` ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի   ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա-
տա րան

Գո գա թիակ / սա-
վոկ /

168 “Էռ մա Տրանս” 
ՍՊԸ**

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

198 0

ՀՀ ոս տիակ նու թյուն Կո շիկ սև 6,400 “Ա շոտ Ղա-
րագյո զյան” 
ՍՊԸ

“Է լիտ-ս պորտ” 
ՍՊԸ

6,400 -

ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն

Փ շա լար 678 “Ինտ. Մեն տաս 
գրուփ” ՍՊԸ

“Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 678 -

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Բինտ 7x14 ստե րիլ 146 “ Մեդ տեխ - սեր-
վիս” ՍՊԸ***

“ Նա տա լի 
Ֆարմ” ՍՊԸ***

146 -

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն Ա րյան խմ բի (III) 
որոշ ման թեստ 
(Цоликлон Aнти B)

1,375 “ Մեդ տեխ նի կա 
պլյուս” ՓԲԸ***

“ Դել տա” 
ՍՊԸ***

1,800 21

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն ՄԻԱՎ 1 և 2 վի րու-
սի նկատ մամբ IgG 
հա կա մար մին նե րի 
տար բե րակ ված 
որոշ ման թեստ- 
հա վա քա ծու (Immu-
noComb HIV 1&2 
Bispot)

18,360 “ Վիոլա” 
ՍՊԸ***

“ Դել տա” 
ՍՊԸ***

35,000 50

Ըն դա մե նը 125 10,711
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Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն բավական մեծ է շուրջ 11 մլն դրամ շուրջ 
(1.33%): Հարկ է նշել, որ դիտարկվող ամսում նկատվում են լուրջ ռիսկեր 
կապված <<Մարտսուս>> ՍՊԸ հետ: Ավելին, ներկայացված տվյալների 
հիման վրա կարելի է փաստել, որ հնարավոր է որոշակի սուբյեկտիվ 
վերաբերմունք <<Էռմա Տրանս>> ՍՊԸ նկատմամբ /կամ էլ դրանք 
ունեն փոխկապակցվածություն/: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 66 ընկերություններ (8.0%): Մեր 
կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ 
կապված միտումները:

Հավելված 84 . 2012թ. մայիսին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Մ.Լ.Ն. Ֆարմ” ՍՊԸ 280,000,000 1 280,000,000

2 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 101,895,242 19 5,362,907

3 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ 78,980,000 7 11,282,857

4 “ Վե կար” ՍՊԸ 58,610,000 3 19,536,667

5 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 41,110,820 6 6,851,803

6 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 39,751,630 17 2,338,331

7 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 27,933,750 7 3,990,536

8 “Ար փի մեդ” ՍՊԸ 26,944,000 3 8,981,333

9 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 13,442,748 80 168,034

10 “Այյու նեթ վորքս” ՍՊԸ 12,246,480 4 3,061,620

11 “ Սեն դա” ՍՊԸ 11,779,000 23 512,130

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 692,693,670 170 31,098,747

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

86.1 20.7

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 86%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 21%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը 
ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:
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Հավելված 85 . 2012թ. մայիսին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ մրցույթ 
հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” ՍՊԸ 252 6,464,610 25,653

2 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 80 13,442,748 168,034

3 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 53 6,327,717 119,391

4 “ Նոր մա-Պ լյուս” ՍՊԸ 38 3,579,810 94,206

5 “Բ լից Մե դիա” ՍՊԸ 30 539,640 17,988

6 “ Դել տա” ՍՊԸ*** 26 3,057,700 117,604

7 “ Սեն դա” ՍՊԸ 23 11,779,000 512,130

8 “Էռ մա Տրանս” ՍՊԸ** 19 1,039,518 54,711

9 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 19 101,895,242 5,362,907

10 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 17 39,751,630 2,338,331

11 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ 16 2,304,172 144,011

12 “ Կոմպ մար կետ” ՍՊԸ 14 3,611,420 257,959

13 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 14 1,268,430 90,602

14 Ա/Ձ Վա հե Ավե տի սյան** 14 1,039,600 74,257

15 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 12 3,828,026 319,002

16 “ ԹԱԳ ՀԷՄ” ՍՊԸ 12 146,700 12,225

17 “ Տո նեքս” ՍՊԸ 11 315,240 28,658

18 “ Քինգ մանչ” ՍՊԸ** 10 607,500 60,750

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 660 200,998,704 544,357

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

80.2 25.0

Պարբերական 18 հաղթողներին է բաժին ընկնում մայիսին կայացած 
ՇՀ-ի 80%, իսկ գումարային առումով 25%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 0.5 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
31 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. մայիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
164 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 117 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել է 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 15 ընկերություններ 
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(9.1%): Հավելված 86-ում ներկայացվել են հաղթող մասնակիցների հետ 
կապված միտումները:

Հավելված 86 . 2012թ. մայիսին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 36,688,100 6 6,114,683

2 “ Վի վե կա” ՍՊԸ 17,157,300 4 4,289,325

3 “Ա րա րատ Մո թորս” ՍՊԸ 12,905,467 6 2,150,911

4 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ** 11,306,000 4 2,826,500

5 “Բ ևե րային Ու ղի” ՍՊԸ 10,870,750 69 157,547

6 “Ար խի վիստ” ՍՊԸ 5,984,845 3 1,994,948

7 “ Բիզ նես -Ա” ՍՊԸ 5,912,100 4 1,478,025

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 100,824,562 96 2,715,991

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

86.2 58.5

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 86%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 21%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը 
ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 87 . 2012թ. մայիսին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Բ ևե րային Ու ղի” ՍՊԸ 69 10,870,750 157,547

2 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 51 4,611,950 90,430

3 “ԱՍ Թրա վել” ՍՊԸ 6 3,740,250 623,375

4 “Ա րա րատ Մո թորս” ՍՊԸ 6 12,905,467 2,150,911

5 “ Գա րանտ սեր վիս”  ՍՊԸ 6 36,688,100 6,114,683

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 138 68,816,517 1,827,389

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

84.1 58.8
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Պարբերական 5 հաղթողներին է բաժին ընկնում մայիսին կայացած 
ՇՀ-ի 84%, իսկ գումարային առումով 59%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1.8 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
2.7 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

2012թ. մայիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 68 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 59 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Մայիսին 
աշխատանքների մասով կայացած 68 ՇՀ-ի մրցույթներից 31-ում (շուրջ 
46%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները, որն անխոս շատ ռիսկային ցուցանիշ է:

 

Հավելված 88 . 2012թ. մայիսին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում ամուս-
նու թյան մա սին       
Ձև N 13

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում ամուս նա-
լու ծու թյան մա սին 
ամու սին նե րից 
մե կի դի մու մով 
Ձև N 15

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում դա տար. 
վճ ռի հի ման վրա 
ամուս նա լուծ 
գրան ցե լու մա սին 
Ձև N 16

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում դա տա-
րա նի վճ ռի հի ման 
վրա որ դեգ րու մը 
գրան ցե լու մա սին 
Ձև N 20

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում ՔԿԱԳ մեջ 
փո փո խու թյուն ներ, 
լրա ցումն եր և ուղ-
ղումն եր մտց նե լու 
մա սին   Ձև N 23

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4
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ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում ազ գա նու-
նը, անու նը, հայ-
րա նու նը փո խե լու 
մա սին Ձև N 26

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Եզ րա կա ցութ. 
ազ գա նու նը, անու-
նը, հայ րա նու նը 
փո խե լու մա սին  
Ձև N 27

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում ակ տի 
գրան ցու մը վե րա-
կանգ նե լու մա սին      
Ձև N 30

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Եզ րա կա ցու թյուն 
ակ տի գրան ցու մը 
վե րա կանգ նե լու 
մա սին Ձև N 31

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում /հայ տա րա-
րու թյուն  Ձև 3

4.62 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Դի մում /հայ տա րա-
րու թյուն  Ձև 4 4.62

“ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“Աշ տա րա կի 
Պո լիգ րա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

4.80 0.4

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Հա ղոր դում  որ-
դեգ րու թյան մա սին    
Ձև N 21

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Հաշ վետ վու թյուն  
Ձև N 37

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Տե ղե կանք հայ-
րու թյան որոշ ման 
ակ տի վե րա բե րյալ  
Ձև N 4

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Տե ղե կանք որ դեգր-
ման ակ տի գրաց-
ման վե րա բե րյալ  
Ձև 5

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Справка/ о 
рождении  Форма 1

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Справка/ о 
регистрации брака  
Форма 2

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Справка/ о 
расторжении брака  
Форма 3

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Справка/ об 
установлении 
отцовства  Форма 4

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Справка/ о смерти   
Форма 6

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Справка/ о 
перемене имени   
Форма 7

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Справка/ об 
отсутствии записи 
акта   Форма 8

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Ի րա վա բա նա կան 
ան ձի դի մում

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1
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ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Եզ րա կա ցու թյուն 
ՔԿԱԳ մեջ փո-
փո խու թյուն ներ, 
լրա ցումն եր և ուղ-
ղումն եր մտց նե լու 
մա սին Ձև N 24

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Запис акта/ об 
усыновлении   
Форма 1

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.0

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Запис акта/ о 
перемене имени   
Форма 2

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Запис акта/ о 
смерти   Форма 3

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Запис акта/ об 
установлении 
отцовства  Форма 4

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Запис акта/ о 
рождении   Форма 
5

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Запис акта/ о 
расторжении брака  
Форма 6

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Запис акта/ о 
заключении брака  
Форма 7

4.95 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ**

“ Ռո լար” ՍՊԸ 5.10 0.1

Ըն դա մե նը 31 6.1

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն աննշան է շուրջ 6 հազ. դրամ շուրջ 
(0.01%): Մտահոգում է այն հանգամանքը, որ Բավիղ ՍՊԸ-ն մշտապես 
ներկայացրել է նվազագույն գին, սակայն հաղթող չի ճանաչվել: Ամսվա 
ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 6 
ընկերություններ (9.0%): Հավելված 89-ում ներկայացված են հաղթող 
մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 89 . 2012թ. մայիսին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի 

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 Պո լիգ րափ բիզ նես ՍՊԸ 38,902,764 11 3,536,615

2 ԷՅԷՄ ՓԻ ՋԻ գրուպ ՍՊԸ 18,300,000 5 3,660,000

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 57,202,764 16 3,598,307

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

97.0 23.5

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն ընկերությանն է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 97%, իսկ քանակային 
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ծավալի մոտ 23%, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոշոր գործարքները 
իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, որոնք պարբերաբար 
չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև պարբերական հաղթողներ 
չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ 
ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 90 . 2012թ. մայիսին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 Աշ տա րա կի Պո լիգ րա-
ֆիական գոր ծա րան ՓԲԸ

684,480 30 22,816

2 Ռո լար ՍՊԸ 59,925 20 2,996

3 Պո լիգ րափ բիզ նես ՍՊԸ 38,902,764 11 3,536,615

4 ԷՅԷՄ ՓԻ ՋԻ գրուպ ՍՊԸ 18,300,000 5 3,660,000

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 57,947,169 66 1,805,607

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

98.3 97.1

Պարբերական 4 հաղթողներին է բաժին ընկնում մայիսին կայացած 
ՇՀ 97%, իսկ գումարային առումով 98%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1.8 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
3.6 մլն դրամ:

Հավելված 91-ում ներկայացվել է հաղթող և նվազագույն գնային առաջարկ 
ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունը:

Հավելված 91 . 2012թ. մայիսին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 15 13 11 7

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0
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Հունիս, 2012

Ապրանքներ

2012թ. հունիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 505 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 716 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Հունիսին 
աշխատանքների մասով կայացած 505 ՇՀ մրցույթներից 42-ում (շուրջ 
8.5%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 92 . 2012թ. հունիսին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ար դա րա դա-
տու թյան նա խա-
րա րու թյուն

Օ դո րա կիչ (18000 
BTU/ ժամ)

220,293 “ Զիգ զագ” ՍՊԸ “ԼՍՏ Գրուպ” ՍՊԸ 275,000 164

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Լա զե րային տպիչ 
HP LJ 1606dn  կամ 
հա մար ժե քը

49,200 “ Սի Այ Թի” ՍՊԸ* “Օն լայն Պլյուս” 
ՍՊԸ

78,600 29.4

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Պատ ճե նա հան ման 
մե քե նա Canon 
iR2318

330,000 “ ԹԱՍԿ” ՍՊԸ* “Օն լայն Պլյուս” 
ՍՊԸ

440,100 330.3

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` HP Q 
7553A

8,000.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 26,500 462.5

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` Canon 
303/703

8,000.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ

23,184 121.5

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` HP CE 
505A

8,500.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“Ին նո վա սիս” ՍՊԸ 25,000 99

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` Canon 
712

7,800.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 24,000 48.6

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` Canon 
FX 9/10

8,000.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 24,000 32.0

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Քարթ րիջ` Canon 
728

7,800 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 24000 32.4
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ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Փո շի (տո ներ) 
ՀՊ լա զեր Ջեթ 
1000,1200,1300( 
Քե նոն ԼԲՊ1210), 
(HPLaser Jet 
1000,1200,1300 
(Canon LBP 1210), 
լա զե րային տպի չի 
հա մար

640.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“ Ջի Էմ Ջեթ սեր-
վիս” ՍՊԸ

762.00 40.0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Փո շի (տո ներ) 
ՀՊ լա զեր Ջեթ 
1010,1012,1015 
(HP Laser Jet 
1010,1012,1015), 
լա զե րային տպի չի 
հա մար

540.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“ Ջի Էմ Ջեթ սեր-
վիս” ՍՊԸ

612.00 340.6

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Փո շի (տո ներ) 
ՀՊ լա զեր Ջեթ 
1160/1320 (HP La-
ser Jet LJ1160/1320), 
լա զե րային տպի չի 
հա մար

600.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“ Ջի Էմ Ջեթ սեր-
վիս” ՍՊԸ

642.00 75.0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Փո շի (տո ներ) ՀՊ 
լա զեր Ջեթ 2015 
(HP Laser Jet 2015), 
լա զե րային տպի չի 
հա մար

600.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“ Ջի Էմ Ջեթ սեր-
վիս” ՍՊԸ

654.00 18.5

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Փո շի (տո ներ) 
Սամ սունգ ՄԼ-1610 
(SAMSUNG ML-
1440/ 1450/ 1451/ 
1610/ 2010/ 6040/ 
6060/ 6080; XE-
ROX Phaser  3117/ 
3122)  լա զե րային 
տպի չի հա մար

450.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան**

“ Ջի Էմ Ջեթ սեր-
վիս” ՍՊԸ

516.00 0.8

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Փո շի (տո ներ) ՀՊ 
ԼՋ 1010  լա զե-
րային տպի չի (կգ)

4,200.00 Ա/Ձ Լու սի նե Առա-
քե լյան

“ Փի սի Թրենդ” 
ՍՊԸ

4,440.00 6,000

ՀՀ տրանս պոր տի 
և կա պի նա խա րա-
րու թյուն

Թղ թա պա նակ 19 7.8 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Օ ֆիս Պրո” ՍՊԸ 8.20 0.5

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Թղ թա պա նակ 6.30 Ա/Ձ Վազ գեն Ամիր-
խա նյան**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

6.48 7.2

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Թղ թա պա նակ 140.00 Ա/Ձ Վազ գեն Ամիր-
խա նյան**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 165.00 40.8

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Կա րիչ 325.00 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 330.00 1.6

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Գ րիչ 67.00 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 68.00 0.9

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Ծ րար 28.00 Ա/Ձ Վազ գեն Ամիր-
խա նյան**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 32.00 98.0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Սեղ մակ 36.00 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

39.96 12.0

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Քա նոն 35.00 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 40.00 3.8

ՀՀ տրանս պոր տի 
և կա պի նա խա րա-
րու թյուն

Գ րա սե նյա կային 
գիրք 3

1,240.00 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 1,300.00 0.7

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Գ րա սե նյա կային 
գիրք

720.00 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

799.00 30.4

ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մենտ

Աշ խա տան քային 
գր քույկ

790.00 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

900.00 5.4
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ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Շար ժի չի յուղ 5w 
30/ՍԼ/ՍՓ

3,200.00 “Ինգ լիշ Թրեյդ 
Հաուզ” ՍՊԸ*

“ Մո սէս քո” ՍՊԸ 3,390.00 47. 5

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն.

Ավ տո մատ փո-
խանց ման տու փի 
յուղ/ հե ղուկ ATF 
/Դեքստ րոն/ 
Տրանս մի սիոն յուղ

2,050.00 “Ինգ լիշ Թրեյդ 
Հաուզ” ՍՊԸ*

“ Մո սէս քո” ՍՊԸ 4,490.00 244. 0

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Փո խանց ման տու-
փի յուղ

1,490.00 “Ֆ լեշ Թե գե տա 
մո տորս” ՍՊԸ*

“ Մո սէս քո” ՍՊԸ 3,450.00 196.0

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Փո շի մաք րե լու 
ջն ջոց

98.00 “ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ*

“ Սեար գրուպ” 
ՍՊԸ

140.00 6.3

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան լամպ 95.00 “ Գեոթորմ” ՍՊԸ* “ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

96.00 0.2

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան լամպ 600.00 Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

“ Գեոթորմ” ՍՊԸ 1,000.00 16.0

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան լամպ 600.00 Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

1,498.00 36

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան լամպ 600.00 Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

“ Գեոթորմ” ՍՊԸ 1,550.00 38.0

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Եր կա րաց ման լար 
/5 մետր /

1,125.00 “ Խաս-խազ” ՍՊԸ “ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

1,125.00 0

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան խրոց 99.00 “ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ*

Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան**

100.00 0

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան 
ապա հո վիչ

944.00 “ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ*

Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան**

1,150.00 28.4

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան եր-
կա րաց ման լար

1,200.00 Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

“ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” 
ՍՊԸ

1,367.00 1.7

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան եր-
կա րաց ման լար

1,550.00 Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

“ Գեոթորմ” ՍՊԸ 1,850.00 3

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Հա տակ մաք րե լու 
ձող

900.00 “ Գեոթորմ” ՍՊԸ* Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան**

1,000.00 0.5

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Մե կու սիչ ժա պա-
վեն

130.00 Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

“ Սեար գրուպ” 
ՍՊԸ

140.00 0.2

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Գո գա թիակ / սա-
վոկ /

1,287.00 “ Սեար գրուպ” 
ՍՊԸ*

Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան**

2,350.00 10.6

Ըն դա մե նը 42 2,630

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն բավական մեծ է շուրջ 2630 հազ. 
դրամ շուրջ (0.36%): Ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 62 ընկերություններ (12.3%): Հավելված 93-ում 
ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակիցների միտումները:

Հավելված 93 . 2012թ. հունիսին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե-
տու թյան կու տա կած պար-
տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին պայ-
մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 349,413,625 30 11,647,121

2 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 93,357,022 7 13,336,717
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3 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 27,636,340 6 4,606,057

4 “ Կիա Մո թորս Ար մե նիա” ՓԲԸ 25,600,000 1 25,600,000

5 “Հ րաշք Այ գի” ՍՊԸ 25,470,000 1 25,470,000

6 “Օն լայն Պլյուս” ՍՊԸ 23,870,838 11 2,170,076

7 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 23,808,525 64 372,008

8 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա” 
ՍՊԸ

12,092,000 30 403,067

9 “Ար տակ Խա լա թյան” ՍՊԸ*** 11,025,000 1 11,025,000

10 “Ալ ֆա Էտա լոն” ՍՊԸ 10,345,140 12 862,095

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 602,618,490 163 9,549,214 

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

84.1 32.3

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 84%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 32%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը 
ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 94 . 2012թ. հունիսին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ա զի ա-Ս նաբ” ՍՊԸ 65 2,374,385 36,529

2 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 64 23,808,525 372,008

3 “Ու նի վեր սամ Ավան” ՍՊԸ 30 349,413,625 11,647,121

4 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա” 
ՍՊԸ

30 12,092,000 403,067

5 “ ՄԱՐՏ ՍՈՒՍ” ՍՊԸ 24 2,509,969 104,582

6 “ Փի սի Թրենդ” ՍՊԸ 19 7,893,102 415,426

7 “ Մո սէս քո” ՍՊԸ 17 2,460,240 144,720

8 “Ալ ֆա Էտա լոն” ՍՊԸ 12 10,345,140 862,095

9 “ Նոր մա Պլյուս” ՍՊԸ 12 6,299,400 524,950

10 “Ա լի կան տե” ՍՊԸ 12 4,298,500 358,208

11 “Օն լայն Պլյուս” ՍՊԸ 11 23,870,838 2,170,076

12 “ Թասկ” ՍՊԸ 11 5,226,580 475,144

13 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ** 11 2,346,000 213,273

14 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 11 1,937,000 176,091

15 “ Մեծ Ծիածան” ՍՊԸ 10 2,689,790 268,979

16 “ Գա րանտ սեր վիզ” ՍՊԸ 10 172,515 17,252

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 349 457,737,609 1,136,845

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

69.1 63.9
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Պարբերական 16 հաղթողներին է բաժին ընկնում հունիսին կայացած 
ՇՀ 69%, իսկ գումարային առումով 64%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1 մլն դրամ, 
մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 8.8 մլն 
դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. հունիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 124 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 126 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը:  Հունիսին 
ծառայությունների մասով կայացած 124 ՇՀ մրցույթներից 2-ում (շուրջ 
1.6%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 95 . 2012թ. հունիսին ՇՀ-ով ծառայությունների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ տրանս պոր տի 
և կա պի նա խա րա-
րու թյուն

ՎԱԶ 21214 
մակ նի շի ա/մ -ի 
տեխ նի կա կան 
սպա սար կում

1,706,500 “Մ-ԲԻ-Ռ”  
ՍՊԸ

“Ա րա րատ Մո-
թորս” ՍՊԸ

  2,028,100 321.6

ՀՀ տրանս պոր տի 
և կա պի նա խա րա-
րու թյուն

ՎԱԶ 2107 մակ նի շի 
ա/մ -ի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում

1,357,500 “Մ-ԲԻ-Ռ”  
ՍՊԸ

“Ա րա րատ Մո-
թորս” ՍՊԸ

  1,625,908 268.4

Ըն դա մե նը 590.0

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն բավական մեծ է շուրջ 590 հազ. դրամ 
շուրջ (0.46%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 17 ընկերություններ (13.7%): Հավելված 
96-ում ուսումնասիրված են հաղթող մասնակիցների տվյալները:
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Հավելված 96 . 2012թ. հունիսին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի 
ան վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Աստ ղա ձոր” ՍՊԸ 38,936,271 25 1,557,450.84

2 “ Գեո Լո ջիք” ՍՊԸ 38,888,596 22 1,767,663.45

3 “Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 7,283,500 9 809,277.78

4 “Ագ րո Էյր Սեր վիս” ՍՊԸ 6,210,000 1 6,210,000.00

5 “Ին ֆոէ լեկտ րոն” ՍՊԸ 5,935,013 3 1,978,337.67

6 “ Վի զա Կոն կորդ” ՍՊԸ 
ՀՄ

5,464,842 6 910,806.98

7 “ Նորք” տե ղե կատ վա վեր-
լու ծա կան կենտ րոն” ՓԲԸ

5,146,340 3 1,715,446.67

Նշ ված նե րի հան րա գու-
մա րը

107,864,562 69 2,135,569

Նշ վա ծի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

85.6 55.6

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 87%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 56%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը 
ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 97 . 2012թ. հունիսին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի 
ան վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ա լի կան տե” ՍՊԸ 4,000,000 35 114,286

2 “Աստ ղա ձոր” ՍՊԸ 38,936,271 25 1,557,451

3 “ Գեո Լո ջիք” ՍՊԸ 38,888,596 22 1,767,663

4 “Մ-ԲԻ-Ռ”  ՍՊԸ 7,283,500 9 809,278

5 “ Վի զա Կոն կորդ” ՍՊԸ 
ՀՄ

5,464,842 6 910,807

Նշ ված նե րի հան րա գու-
մա րը

94,573,209 97 1,031,897

Նշ վա ծի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

75.1 78.2

Պարբերական 5 հաղթողներին է բաժին ընկնում հունիսին կայացած 
ՇՀ 78%, իսկ գումարային առումով 75%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
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են, քան քանակային առումով: Ավելին պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 2.1 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
1 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

2012թ. հունիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 35 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 45 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Հունիսին 
աշխատանքների մասով կայացած 35 ՇՀ մրցույթներից 3-ում (շուրջ 
8.6%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 98 . 2012թ. հունիսին ՇՀ-ով աշխատանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Պե տա կան տուր քի 
ան դո րա գիր

2.86 “ Բա վիղ” ՍՊԸ “ Ռո լար” ՍՊԸ 3.20 51

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Հաշ վառ ման քար-
տեր երկ կող մա-
նի A3

4.4 “Կ ռուկ տպագ-
րա տուն”, “Բա-
վիղ” ՍՊԸ

“Ա սո ղիկ” ՍՊԸ 4.47 1.8

ՀՀ ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Մաս նա գի տա կան 
գրան ցա մա տյան-
ներ (6 տե սա կի)

620 “Կ ռուկ տպագ-
րա տուն

“ Ռո լար” ՍՊԸ 680 20.0

Ըն դա մե նը 73.0

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն աննշան է շուրջ 73 հազ. դրամ շուրջ 
(0.16%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյուքնում 
հաղթող են ճանաչվել 10 ընկերություններ (28.6%): Հավելված 99-ում 
ուսումնասիրված են հաղթող մասնակիցների տվյալները:
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Հավելված 99 . 2012թ. հունիսին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի 
ան վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 < <Ոս կան Եր ևա նի ցի>> 
տպագ րա տուն -ար տադ-
րահ րա տա րակ չա կան 
ԲԲԸ

29,938,400 7

2 “ Բիոպ րոյեկտ” ՍՊԸ 11,986,000 1

Նշ ված նե րի հան րա գու-
մա րը

41924400 8 8,131,457

Նշ վա ծի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

91.2 22.9

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 91%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 23%, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոշոր գործարքները 
իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, որոնք պարբերաբար 
չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև պարբերական հաղթողներ 
չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ 
ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները /
տես հավելված 100/:

 

Հավելված 100 . 2012թ. հունիսին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “ Պո լիգ րափ բիզ նես” ՍՊԸ 388,800 15 25,920

2 < <Ոս կան Եր ևա նի ցի>> 
տպագ րա տուն -ար տադ րահ-
րա տա րակ չա կան ԲԲԸ

29,938,400 7 4,276,914

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 30,327,200 22 2,151,417

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

66.0 62.9

Պարբերական 2 հաղթողներին է բաժին ընկնում հունիսին կայացած 
ՇՀ-ի 63%, իսկ գումարային առումով 66%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 2.1 մլն դրամ, 
մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 8.1 մլն 
դրամ:

Հավելված 101-ում ուսումնասիրվել են հաղթող և նվազագույն գնային 
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առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունը:

Հավելված 101 . 2012թ. հունիսին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 17 15 13 10

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

0 0 0 0

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

Հուլիս 2012

Ապրանքներ

2012թ. հուլիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 783 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 3.3 մլրդ դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Հուլիսին 
ապրանքների մասով կայացած 783 ՇՀ մրցույթներից 30-ում (շուրջ 
3.8%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 102 . 2012թ. հուլիսին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ոս տի կա նու-
թյուն

Հա մա կար գի չի 
հա վա քա ծու

215,880 “ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 277,200 1,533

ՀՀ ոս տի կա նու-
թյուն

Պատ ճե նա հան ման 
սարք Multifunction 
Canon iR 1022

282000 “ Կոմպ մար կետ” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 407,400 627

ՀՀ ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյուն

Քարթ րիջ` Ք755-
3Ա(Q7553A)

28000 “ Գա գաթ” ՍՊԸ** “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 28,000 -
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ՀՀ ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյուն

Քարթ րիջ` Ք261-
2Ա(Q2612A)

19000 “ Գա գաթ” ՍՊԸ** “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 19,000 -

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Լա զե րային սկա-
վա ռակ

144 “ Նոր մա Պլյուս” 
ՍՊԸ*

“ Կոմ պասս” ՍՊԸ 312 84

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Ան խա փան սնուց-
ման սարք

18513 “ Սի Այ Թի” ՍՊԸ* “Օն լայն Պլյուս” 
ՍՊԸ

46,600 562

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Թղ թա պա նակ 7.8 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 9 1

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար-
ցե րի նա խա րա րու-
թյան սո ցիալա կան 
ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Թղ թա պա նակ-ռո-
գիստր

144 “ Փոստ Պրինտ” 
ՍՊԸ*

“ Դի և Լի” ՍՊԸ 1,300 231

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Կա րիչ (ս տեպ լեռ) 384 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 384 -

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Կա րիչ (ս տեպ լեռ) 690 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 690 -

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար-
ցե րի նա խա րա րու-
թյան սո ցիալա կան 
ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Գ րիչ 42 “ Փոստ Պրինտ” 
ՍՊԸ

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 42 -

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Գ րիչ (գել) 70 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Փեն Բոքս” ՍՊԸ 77 3

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Ծ րար 7.8 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 8 2

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար-
ցե րի նա խա րա րու-
թյան սո ցիալա կան 
ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Սո սինձ գրա սե նյա-
կային

78 “ Փոստ Պրինտ” 
ՍՊԸ*

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 120 8

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Սո սինձ չոր 205 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 240 2

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար-
ցե րի նա խա րա րու-
թյան սո ցիալա կան 
ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Գ ծան շիչ (մար կեր) 96 “ Փոստ Պրինտ” 
ՍՊԸ*

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 500 242

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Գ րա սե նյա կային 
գիրք

700 “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ**

“ Դի և Լի” ՍՊԸ 700 -
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ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիալա կան հար-
ցե րի նա խա րա րու-
թյան սո ցիալա կան 
ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն

Աշ խա տան քային 
գր քույկ

900 “ Պո լիգ րաֆ- 
 բիզ նես” ՍՊԸ

“ Մեծ Ծիածան” 
ՍՊԸ

900 -

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Ձեռ քի հե ղուկ 
օճառ

460 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ* Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

590 3

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Լ վա ցող և մաք րող 
փո շի

280 “ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ*

Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

460 7

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Լ վաց ման մի ջոց 
ապա կի նե րի 
հա մար

759 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ* “ ԳԵՈԹԵՐՄ” ՍՊԸ 800 2

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Սան հան գույց մաք-
րող հե ղուկ

450 “ ԳԵՈԹԵՐՄ” 
ՍՊԸ*

Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

1,300 43

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Կա հույ քի փայ լեց-
ման մի ջոց

897 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ* Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

1,100 8

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Զու գա րա նա կոնք 40250 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ* Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

51,000 22

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Ջ րի ծո րակ 3105 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ* Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան*

8,400 64

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

Ձեռ նոց ներ 280 Ա/Ձ Սամ վել Հով-
հան նի սյան

“ ԳԵՈԹԵՐՄ” ՍՊԸ 300 1

ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Էգ լո նիլ` դե ղա հատ 
200մգ N12 (ներ կա-
յաց վել է հա մար-
ժեք Բե տա մաքս` 
դե ղա հատ 200մգ 
N30)

1445 “Ալ ֆա-Ֆարմ” 
ՓԲԸ*

“ Նա տա լի Ֆարմ” 
ՍՊԸ

3,049 13

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Մե տոպ րո լո լի 
տարտ րատ 100մգ

25.4 “Ար ֆար մա ցիա” 
ՍՊԸ*

“ Ռիխ տեր Լամբ-
րոն” ՍՊԸ

82 17

ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Բ րոմ թի մո լային 
կա պույտ

42000 “Ք րաուն Քե մի քալ” 
ՍՊԸ

“ Թագ Հեմ” ՍՊԸ 42,000 -

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Օփ թի բոնդ սո լո 
պլյուս 5մլ

4500 “ Մեդ տեխ սեր վիս” 
ՍՊԸ*

“ Նյու -Ին թեր նեյշնլ 
Բիզ նես ֆարմ” 
ՍՊԸ***

30,000 51

Ըն դա մե նը 30 3,524

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն բավական մեծ է շուրջ 3.5 մլն դրամ 
շուրջ (0.1%): Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 58 ընկերություններ (7.4%): Հավելված 103-ում ներկայացված 
են հաղթող մասնակիցների մասով տվյալներ:

Հավելված 103 . 2012թ. հուլիսին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 2,883,963,966 22 131,089,271

2 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 194,364,487 5 38,872,897
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3 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 16,478,080 19 867,267

4 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 14,154,670 91 155,546

5 “ Կար կո մավ տո” ՍՊԸ** 24,990,000 1 24,990,000

6 “ Մա սի սի “Գա րուն” կա րի 
ֆաբ րի կա” ՍՊԸ

13,159,305 3 4,386,435

7 “Է լիտ Հե լիզ” ՍՊԸ 10,702,560 16 668,910

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 3,157,813,069 157 28,718,618

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

96.3 20.1

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 96%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 20%, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոշոր գործարքները 
իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, որոնք պարբերաբար 
չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև պարբերական հաղթողներ 
չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ 
ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները /
Հավելված 104/:

Հավելված 104 . 2012թ. հուլիսին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 22 2,883,963,966 131,089,271

2 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 19 16,478,080 867,267

3 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 18 5,222,196 290,122

4 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 91 14,154,670 155,546

5 “ Նոր մա Պլյուս” ՍՊԸ 15 1,432,440 95,496

6 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 74 1,910,855 25,822

7 “Այյու նեթ վորքս” ՍՊԸ 26 9,019,650 346,910

8 “ Ջի Էմ Ջեթ սեր վիս” ՍՊԸ 10 3,093,600 309,360

9 “ Փեն Բոքս” ՍՊԸ 13 429712 33,055

10 Ա/Ձ Սամ վել Հով հան նի սյան** 12 712,150 59,346

11 “ Սեն դա” ՍՊԸ 11 1743000 158,455

12 “Ար ֆար մա ցիա” ՍՊԸ 11 1,416,900 128,809

13 “Ալ ֆա-Ֆարմ” ՓԲԸ 13 7,740,150 595,396

14 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 59 4,899,529 83,043

15 “ Նյու -Ին թեր նեյշնլ Բիզ նես 
ֆարմ” ՍՊԸ

52 3,778,120 72,656

16 “ Թագ Հեմ” ՍՊԸ 144 2108830 14,645

17 “Է լիտ Հե լիզ” ՍՊԸ 16 10702560 668,910

18 “Ք րաուն Քե մի քալ” ՍՊԸ 14 89329.8 6,381

19 “ Մեդ տեխ սեր վիս” ՍՊԸ*** 11 453000 41,182

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 631 2,969,348,738 7,107,456

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

80.6 90.5
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Պարբերական 19 հաղթողներին է բաժին ընկնում հուլիսին կայացած 
ՇՀ 81%, իսկ գումարային առումով 91%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 7.1 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
28.7 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. հուլիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 15 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 51 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Հուլիսին 
ծառայությունների մասով կայացած 15 ՇՀ մրցույթներից 3-ում (շուրջ 
20%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 105 . 2012թ. հունիսին ՇՀ-ով ծառայությունների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան 
բնու թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Մշ տա կան պահ-
պա նու թյան գոր ծեր

320 “Ար խի վիստ” 
ՍՊԸ*

730 “ Նորք տե ղե-
կատ վա վեր լու-
ծա կան կենտ-
րոն” ՓԲԸ 

676

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Անձ նա կազ մին վե-
րա բե րող գոր ծե րի 
ար խի վա ցում

155 “Ար խի վիստ” 
ՍՊԸ*

355 “ Նորք տե ղե-
կատ վա վեր լու-
ծա կան կենտ-
րոն” ՓԲԸ 

330

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա-
րա րու թյուն

Պահ պա նու թյան ոչ 
են թա կա գոր ծե րի 
ար խի վա ցում

62,07 Ֆ /Ա Սու սան նա  
Ժո րայի Հա րու-
թյու նյան*

227 “ Նորք տե ղե-
կատ վա վեր լու-
ծա կան կենտ-
րոն” ՓԲԸ 

272

Ըն դա մե նը 3 1278

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը կարող էր կազմել շուրջ 1280 հազ. 
դրամ շուրջ (2.5%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 8 ընկերություններ (53.3%): Մեր 
կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ 
կապված միտումները /տես Հավելված 106/:
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Հավելված 106 . 2012թ. հուլիսին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 « ՏԻԳ ՏԱ» ՍՊԸ 40,949,700 1 40,949,700

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

79.7 6.7

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 87%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 56%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: 

Քանակային վերլուծություն

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
ծառայությունների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը:

Աշխատանքներ

2012թ. հուլիսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 5 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 152.6 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Հուլիսին 
աշխատանքների մասով կայացած 5 ՇՀ մրցույթներից 2-ում (շուրջ 
40%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 107 . 2012թ. հունիսին ՇՀ-ով աշխատանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Աշ խա տան քի 
բնու թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո-
մի տեի նա խա գա հի 
առա ջին տե ղա կա-
լի բլանկ

11 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“Ա սո ղիկ” ՍՊԸ 12.3 13
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ՀՀ առող ջա պա հու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Բուկ լետ, ցու ցա-
նակ

73.04 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“Ա սո ղիկ” ՍՊԸ 80.17 85.5

Ըն դա մե նը 98.5

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն աննշան է շուրջ 98 հազ. դրամ 
շուրջ (0.06%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 4 ընկերություններ (80%): Հավելված 
108-ում ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակիցների որոշ տվյալներ:

Հավելված 108 . 2012թ. հուլիսին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի 
ան վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ” 
ՍՊԸ

149,850,000 1 149,850,000

Նշ վա ծի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

98.2 20

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 98%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 20%, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոշոր գործարքները 
իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, որոնք պարբերաբար չեն 
մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև պարբերական հաղթողներ չեն 
ճանաչվում: 

Քանակային վերլուծություն

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
աշխատանքների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը: 
Հավելված 109-ում ուսումնասիրվել են հաղթող և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունները:
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Հավելված 109 . 2012թ. հուլիսին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 16 12 11 9

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

5 4 0 0

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

Օգոստոս 2012

2012թ. օգոստոսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 525 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 0.7 մլրդ դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Օգոստոսին 
ապրանքների մասով կայացած 525 ՇՀ մրցույթներից 29-ում (շուրջ 
5.5%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 110 . 2012թ. օգոստոսին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա-
ջար կած մաս-
նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

 Քար թիրջ` HP 
Q7553A 

   19,950  “Ին նո վա սիս” 
ՍՊԸ* 

 “Կոմ պասս” ՍՊԸ     34,980          450

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

 Քար թիրջ` HP CE 
505A 

   18,600  “Ին նո վա սիս” 
ՍՊԸ* 

 “Կոմ պասս” ՍՊԸ     34,410          632 

ՀՀ տրանս պոր տի 
և կա պի նա խա րա-
րու թյուն

 Քարթ րիջ`ՀՊ ԼՋ 
1100(Քե նոն ԵՊ 22) 
լա զե րային տպի չի 
հա մար 

    6,930  “Տո նէքս” ՍՊԸ*  “Նոր մա Պլյուս” 
ՍՊԸ 

     8,750              7

ՀՀ տրանս պոր տի 
և կա պի նա խա րա-
րու թյուն

 Քարթ րիջ` Քե-
նոն ԵՊ 26/27 
(Canon EP 26/27) 
լա զե րային տպի չի 
հա մար 

    8,360  “Տո նէքս” ՍՊԸ*  “Նոր մա Պլյուս” 
ՍՊԸ 

     8,975              3
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ՀՀ տրանս պոր տի 
և կա պի նա խա րա-
րու թյուն

 Քարթ րիջ`ՀՊ ԼՋ 
1010,1012,1015, 
1018, 1020, 1022 
լա զե րային տպի չի 
հա մար 

    5,225  “Տո նէքս” ՍՊԸ*  “Նոր մա Պլյուս” 
ՍՊԸ 

     7,475            15

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

 Հա մա կարգ չային 
մա լուխ 

   27,822  “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ* “ Կոմ պասս” ՍՊԸ     71,370            43

ՀՀ ՏԿՆ միգ րա-
ցիոն պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն

 Թղ թա պա նակ /
ա րա գա կար/ 

       49  “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ         50              0.1

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Թղ թա պա նակ 
(ռե գիստ րա տոր) 

      600  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        650              0.4

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Նշումն ե րի թուղթ        120  “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        130              0.1

ՀՀ կենտ րո նա կան 
ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով

 Գրիչ        26  Ա/Ձ Ռա ֆայել 
Կի րա կո սյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ         28            45

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Ծրար         17  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ         20              6

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Ծրար         25  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ         29              2

ՀՀ ՏԿՆ միգ րա-
ցիոն պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն

 Պո լի մե րային ինք-
նակպ չուն ժա պա-
վեն /ս կոչ/24մմ 

       70  “Ար վա տեկ” 
ՍՊԸ** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ         70                   -   

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Նո թա տետր        140  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

“Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        160              0.5

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Հաշ վա սարք (կալ-
կու լյա տոր) 

    1,100  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ      1,250              0.4

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Թուղթ օֆ սե թային 
(A4) 

      600  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        656            11

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Թուղթ օֆ սե թային 
(A4) 

      600  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        656            56

ՀՀ կենտ րո նա կան 
ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով

 Թուղթ       630  Ա/Ձ Ռա ֆայել 
Կի րա կո սյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        690            22

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 Օրա տետր     1,200  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ      1,300              1 

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

  Օրա ցույց  սե-
ղա նի 

      600  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        700              1

ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

 էջա բա ժա նիչ       250.00  Ա/Ձ Հայկ Դա-
նիելյան** 

 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ        260              0.2 

ՀՀ կենտ րո նա կան 
ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով

 Թել ամ րա կով        41.00  Ա/Ձ Ռա ֆայել 
Կի րա կո սյան** 

 “Ինտ.Մեն տաս 
Գրուպ” ՍՊԸ 

        48            73

ՀՀ բնա պահ-
պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան 
բնա պահ պա նա-
կան ԾԻԳ ՊՀ

 Օդաճն շա կան 
դո ղեր (հա մա սե զո-
նային 205/60R16)  

   40,000  “Մ-ԲԻ-Ռ ՍՊԸ”**  “Բիզ նես -Ա” ՍՊԸ     44,160            17
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ՀՀ բնա պահ-
պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան 
բնա պահ պա նա-
կան ԾԻԳ ՊՀ

 Օդաճն շա կան 
դո ղեր (հա մա սե զո-
նային 245/75R16)  

   65,000  “Մ-ԲԻ-Ռ ՍՊԸ”**  “Բիզ նես -Ա” ՍՊԸ     65,280              1

ՀՀ բնա պահ-
պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան 
բնա պահ պա նա-
կան ԾԻԳ ՊՀ

 Օդաճն շա կան 
դո ղեր (հա մա սե զո-
նային 205/70R15)  

   34,000  “Մ-ԲԻ-Ռ ՍՊԸ”**  “Ար պա նիվ” ՍՊԸ     35,000              4 

ՀՀ բնա պահ-
պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան 
բնա պահ պա նա-
կան ԾԻԳ ՊՀ

 Օդաճն շա կան 
դո ղեր (հա մա սե զո-
նային 275/70R16)  

   70,000  “Մ-ԲԻ-Ռ ՍՊԸ”**  “Ար պա նիվ” ՍՊԸ     75,000            20 

ՀՀ բնա պահ-
պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան 
բնա պահ պա նա-
կան ԾԻԳ ՊՀ

 Շար ժի չի յուղ  (SL/
CF 5W40) սին-
թե տիկ 

    2,200  “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ**  “Ինգ լիշ Թրեյդ 
Հաուզ” ՍՊԸ 

     2,500            65 

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

 Պա հա րան (պա տի 
խոր շի մեջ)  

  137,500  “Ին տեր սեր վիս 
Մեկ” ՍՊԸ* 

 “Ա շոտ Ավո յան” 
ՍՊԸ 

   275,000      1,650 

ՀՀ էկո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյուն

 Ղե կա վա րի բազ-
կա թոռ 

   91,200  “Զո րա շեն” ՍՊԸ*  “Գործ-555” ՍՊԸ    125,500            69

Ըն դա մե նը 29 3200

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը կարող էր կազմել շուրջ 3.2 մլն դրամ 
շուրջ (1.3%): Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 56 ընկերություններ (10.7%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 111 . 2012թ. օգոստոսին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /հազ . զրամ/

1 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 479,651,248 4          119,913 

2 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 97,729,613 4            24,432 

3 “Օն լայն Պլյուս” ՍՊԸ 15,471,420 6              2,579 

4 “ Լի մուշ” ՍՊԸ 11,937,000 5              2,387 

5 “Գ դակ” ՍՊԸ 10,823,000 18                  601 

6 “ Պո լիգ րաֆ Բիզ նես” ՍՊԸ 10,792,860 3              3,598 

7 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 10,492,093 62                  169 

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 636,897,234 102            21,954 

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

86.5 19.4

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 87%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 19%, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոշոր գործարքները 
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իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, որոնք պարբերաբար 
չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև պարբերական հաղթողներ 
չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ 
ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները /
տես Հավելված 112/:

Հավելված 112 . 2012թ. օգոստոսին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
պար տա վո րու թյու նը հաղ թած 
մաս նա կից նե րի նկատ մամբ

10 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /հազ . զրամ/

1 “ Նայն Քե փիթլս” ՍՊԸ**** 94 1,700,000 18.1

2 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ*** 62 10,492,093 169.2

3 Ա/Ձ Հայկ Դա նիելյան** 33 218,156 6.6

4 “Անթ Հիլլ” ՍՊԸ 32 979,822 30.6

5 Ա/Ձ Մու շեղ Սար գի սյան** 32 6,560,800 205.0

6 “Ա զիա Սնաբ” ՍՊԸ 27 7,700,100 285.2

7 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ** 23 3,703,000 161.0

8 “Գ դակ” ՍՊԸ 18 10,823,000 601.3

9 “ Նոր մա Պլյուս” ՍՊԸ 17 1,695,990 99.8

10 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 14 4,058,843 289.9

11 “ Նա րեկ” ԲԲԸ 14 1,690,420 120.7

12 “ Կոմպ մար կետ” ՍՊԸ* 12 1,478,640 123.2

13 Ա/Ձ Վա չա գան Բաղ դա սա-
րյան

12 3,859,000 321.6

14 “Ա գաթ-777” ՍՊԸ 10 1,540,969 154.1

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 400 56,500,833 184.714

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

76.2 7.7

14

Պարբերական 14 հաղթողներին է բաժին ընկնում օգոստոսին կայացած 
ՇՀ 76%, իսկ գումարային առումով 7.7%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 0.18 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
22.0 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. օգոստոսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
28 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 561 մլն 

14 Հաշվարկված է, որպես հաղթողների միջին պայմանագրային գումարի միջին:
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դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Օգոստոսին ծառայությունների մասով կայացած 28 ՇՀ մրցույթներից 
1-ում (շուրջ 3.5%) մրցույթի հաղթող է ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտը: 

Հավելված 113 . 2012թ. օգոստոսին ՇՀ-ով ծառայությունների 
մրցույթներում նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող 
չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան բնու թա գիր Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ էկո նո մի-
կայի նա խա-
րա րու թյուն

Սեր վեր նե րի օպե րա ցիոն 
հա մա կար գե րի ծրագ րային 
ապա հով ման, ար դիակա-
նու թյան պահ պան ման, տե-
ղային և գլո բալ ցան ցային 
հա մա կար գի տվյալ նե րի 
ան վտան գու թյան

400000 “Ար մին կո” 
ՍՊԸ*

“ Հե լիքս Կոն սալ-
տինգ” ՍՊԸ**

720000 320000

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը կարող էր կազմել շուրջ 320 հազ. դրամ 
շուրջ (0.06%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների 
արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 8 ընկերություններ (53.3%): Մեր 
կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ 
կապված միտումները /տես Հավելված 114/:

Հավելված 114 . 2012թ. օգոստոսին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 “Բ ևե րային Ու ղի” ՍՊԸ 548,705,400 5       109,741,080 

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

97.8 17.9

Աշխատանքներ

2012թ. օգոստոսին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
73 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 879.4 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
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գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Օգոստոսին աշխատանքների մասով կայացած 73 ՇՀ մրցույթներից 
6-ում (շուրջ 8%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

Հավելված 115 . 2012թ. օգոստոսին ՇՀ-ով աշխատանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Աշ խա տան քի 
բնու թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա րա-
րու թյուն

Վար չա կան վա-
րույթ մինչև 18 տ. 
երե խայի ԲՍՓ 
գոր ծի N  

9.9 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“ Ռո լար” ՍՊԸ 10.2 0.8

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Հանձ նա րա րա գիր` 
ՀԲՍ

13.97 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“ Տիգ րան Մեծ 
հրա տա րակ չու-
թյուն” ՓԲԸ

15 1,0

ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
եկա մուտ նե րի 
կո մի տե

Հանձ նա րա րա գիր` 
ՀԲՍ/կրկ նօ րի նակ

13.97 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“Աշ տա րա կի 
Պո լի գա ֆիական 
գոր ծա րան” ՓԲԸ

15.6 1.6

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա րա-
րու թյուն

Քաղ վածք վար-
չա կան ակ տից 
մինչև 18 տա րե կան 
երե խայի ԲՍՓ  N  
հա մա րա կալ ված

7.7 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“ Նորք” տե ղե կատ-
վա վեր լու ծա կան 
կենտ րոն ՓԲԸ

7.92 0.1

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա րա-
րու թյուն

Ծ րար (225մմ-
320մմ)

66 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“ Նորք” տե ղե կատ-
վա վեր լու ծա կան 
կենտ րոն ՓԲԸ

72.6 0.5

ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցիալա կան 
հար ցե րի նա խա րա-
րու թյուն

Ծ րար (225մմ-
115մմ)

38.5 “ Բա վիղ” 
ՍՊԸ*

“ Նորք” տե ղե կատ-
վա վեր լու ծա կան 
կենտ րոն ՓԲԸ

39.6 0.8

Ըն դա մե նը 6 4.9

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն աննշան է շուրջ 5 հազ. դրամ շուրջ 
(0.00%): Հարկ է նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 14 ընկերություններ (19%): Հավելված 116-ում 
ուսումնասիրված են հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 116 . 2012թ. օգոսստսին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում հաղ-
թած մաս նակ ցի մի ջին 
պայ մա նագ րային ար ժե քը

1 «Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ» ՍՊԸ 846000000 3 282000000
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2 «Ա լեք սերվ» ՍՊԸ 20000000 1 20000000

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

98.4 5.5 151000000

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 98%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 6%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն մասին, 
որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, 
որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունն 
ավելի է ամրապնդվում, պարբերական հաղթողների տվյալներն 
ուսումնասիրելիս: 

 

Հավելված 117 . 2012թ. օգոստոսին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
կու տա կած պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նակ ցի նկատ մամբ

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

5 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /հազ . դրամ/

1 “Բ լանկհ րատ” ՓԲԸ 79700 16 5.0

2 “ Ռո լար” ՍՊԸ 2966300 12 247

3 “ Պո լիգ րափ բիզ նես” ՍՊԸ 4146600 11 377

4 “ Բա վիղ” ՍՊԸ* 1392028 9 155

5 “Աշ տա րա կի Պո լիգ րա-
ֆիական գոր ծա րան” ՓԲԸ

165600 8 21

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 8750228 56 161

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

1 76.7

Պարբերական 5 հաղթողներին է բաժին ընկնում օգոստոսին կայացած 
ՇՀ-ի 77%, իսկ գումարային առումով 1%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 0.1 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
151 մլն դրամ:

Հավելված 118-ում ուսումնասիրված են հաղթող և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունները:

Հավելված 118 . 2012թ. օգոստոսին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի շեղման վերլուծությունը
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Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 7 6 4 2

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

1 1 1 0

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

Սեպտեմբեր 2012

Ապրանքներ

2012թ. սեպտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
229 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1.6 մլրդ 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Սեպտեմբերին ապրանքների մասով կայացած 229 ՇՀ մրցույթներից 
4-ում (շուրջ 1.7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 119 . 2012թ. սեպտեմբերին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի 
բնու թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին առա ջար-
կած մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ առող ջա պա հու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Հոս քային 
իմու նա ցի տո-
մետր

16400000 “ Կոն ցեռն Էներ գո-
մաշ” ՓԲԸ

“ Վիոլա” ՍՊԸ 31403000 15003

ՀՀ առող ջա պա հու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Հե մա տո-
լո գիական 
ավ տո մատ 
անա լի զա տոր

7460000 “ Դել տա” ՍՊԸ “ Վիոլա” ՍՊԸ 8893000 1433

ՀՀ առող ջա պա հու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

ՊՇՌ հա մա-
կարգ

18500000 “ Կոն ցեռն Էներ գո-
մաշ” ՓԲԸ

“ Վիոլա” ՍՊԸ 25480000 6980

ՀՀ առող ջա պա հու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Կեն սա քի-
միական 
ավ տո մատ 
անա լի զա տոր

6600000 “ Դել տա” ՍՊԸ “ Վիոլա” ՍՊԸ 12313000 5713

Ըն դա մե նը 4 29129
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Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարը կարող էր կազմել շուրջ 29 մլն դրամ (1.9%): 
Հատկապես ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ բոլոր նվազագույն գին 
առաջարկած սակայն հաղթող չճանաչված մրցույթները իրականացվել 
են ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից, իսկ պայմանագիր 
կնքվել է միևնույն սուբյեկտի` Վիոլա ՍՊԸ հետ: Ամսվա ՇՀ-ով կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 37 ընկերություններ 
(16%): Հավելված 120-ում ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակիցների 
հետ կապված տվյալները:

Հավելված 120 . 2012թ. սեպտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե տու-
թյան կու տա կած պար տա վո-
րու թյու նը հաղ թած մաս նակ-
ցի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 371.6 3 123.9

2 “ Մա նա նա Գրեյն” ՍՊԸ 344.8 1 344.8

3 “Ա մի րիա Պա լաս” ՍՊԸ 215.5 1 215.5

4 “ Թալգ րիգ” ՍՊԸ 214.5 1 214.5

5 “ Սի սա կա նի Հասկ” ՍՊԸ 158.3 1 158.3

6 “ Վիոլա” ՍՊԸ 106.7 7 15.2

7 “ Մաունթ” ՍՊԸ 31.0 3 10.3

8 “ Վեստ դիա Մե դիա Ար մե նիա” 
ՍՊԸ

20.0 38 0.5

9 “Ա ՍԻ Ա-Ս ՆԱԲ” ՍՊԸ 14.1 4 3.5

10 « Փինկ Ֆլա մին գո Գ և Ա կենտ-
րոն» ՍՊԸ

13.3 2 6.7

11 Ֆ լեշ ՍՊԸ 12.4 1 12.5

12 “ Տո պազ-95” ՍՊԸ 10.2 5 2.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 1512.5 67 92.3

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

96.6% 29.2%

Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 97%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 30%, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոշոր գործարքները 
իրականացվում են այն ընկերությունների հետ, որոնք պարբերաբար 
չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև պարբերական հաղթողներ 
չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ 
ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները /
տես հավելված 121/:
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Հավելված 121 . 2012թ. սեպտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
պար տա վո րու թյու նը հաղ թած մաս-
նա կից նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

10 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Մե դի սար” ՍՊԸ 70 8.3 0.1

2 “ Վեստ դիա Մե դիա Ար մե-
նիա” ՍՊԸ

38 19.9 0.5

3 “ Փի սի Թրենդ” ՍՊԸ 16 8.2 0.5

Նշ ված նե րի հան րա գու-
մա րը

124 36.5 1.1

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի-
ռը ընդ հա նու րում (%)

54% 2.3% 0.4

Պարբերական 3 հաղթողներին է բաժին ընկնում սեպտեմբերին կայացած 
ՇՀ մոտ 54%, իսկ գումարային առումով 2.3%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 0.4 մլն 
դրամ, մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 
92.3 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. սեպտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
69 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 43 մլն 
դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: Հարկ է նշել, 
որ ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 
8 ընկերություններ (12%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել 
հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները /տես հավելված 122/:

Հավելված 122 . 2012թ. սեպտեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ 
մրցույթի խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե տու-
թյան կու տա կած պար տա վո-
րու թյու նը հաղ թած մաս նակ-
ցի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ-
թած մր ցույթ-
նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում 
հաղ թած մաս նակ ցի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն դրամ/

1 Մե դի տեք ՍՊԸ 14.6 5

2 Սա գա ՍՊԸ 12.0 1

3 “Էյ -Էյ սոֆթ” ՍՊԸ 8.1 1

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 34.7 7 7.6

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա նու-
րում (%)

81.2 10.1
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Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարներին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 81%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 10%, ինչը այլ հավասար պայմաններում վկայում է այն 
մասին, որ խոշոր գործարքները իրականացվում են այն ընկերությունների 
հետ, որոնք պարբերաբար չեն մասնակցում մրցույթներին, ինչպես նաև 
պարբերական հաղթողներ չեն ճանաչվում: Նշված եզրակացությունը 
ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական 
հաղթողներին առնչվող տվյալները: 

Հավելված 123 . 2012թ. սեպտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
պար տա վո րու թյու նը հաղ թած մաս-
նա կից նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/ 

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

5և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “Գ լեն սեր” ՍՊԸ 3.0 22 0.1

2 “Ա լի կան տե” ՍՊԸ 2.0 34 0.06

3 “ Մե դի տեք” ՍՊԸ 14.6 5 3.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 19.6 61 1.0

Նշ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

46% 88%

Պարբերական 3 հաղթողներին է բաժին ընկնում սեպտեմբերին կայացած 
ՇՀ 88%, իսկ գումարային առումով 46%: Տվյալների համեմատությունը 
փաստում է, որ արժեքային առումով մրցույթներն ավելի կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Ավելին, պարբերական հաղթողների 
պարագայում միջին պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1 մլն դրամ, 
մինչդեռ խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 7.6 մլն 
դրամ:

Աշխատանքներ

2012թ. սեպտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
13 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 7 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Սեպտեմբերին աշխատանքների մասով կայացած 13 ՇՀ-ի մրցույթներից 
1-ում (շուրջ 8%) մրցույթի հաղթող է ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտը: 
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Հավելված 124 . 2012թ. սեպտեմբերին ՇՀ-ով աշխատանքների 
մրցույթներում նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող 
չճանաչված սուբյեկտը

Պատ վի րա տու Աշ խա տան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն

«ՀՀ մի ջազ գային 
ներդ րու մային և 
ար տա քին պարտ քի 
դիր քե րը, 2012» (հայե-
րեն, ան գլե րեն)

533 “ Լու սա բաց 
հրա տա րակ չու-
թյուն” ՍՊԸ

“Պ րինտ Պրո վայ-
դեր” ՍՊԸ

534 0.1

Ըն դա մե նը 0.1

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն աննշան է շուրջ (150 դրամ): Հարկ է նշել, 
որ ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյուքնում հաղթող են ճանաչվել 
6 ընկերություններ (46%): 

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
աշխատանքների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը: 
Հավելված 125-ում ուսումնասիրվել են հաղթող և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունները:

Հավելված 125 . 2012թ. սեպտեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 3 3 2 0

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

0 0 0 0

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

Հոկտեմբեր 2012թ .

Ապրանքներ

2012թ. հոկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
313 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1180 մլն 
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դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: 
Հոկտեմբերին ապրանքների մասով կայացած 313 ՇՀ մրցույթներից 
23-ում (շուրջ 7%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: Հաշվի առնելով նման մոտեցման 
ռիսկային լինելը այս մասով տվյալները հանդիսացել են առանձին 
ուսումնասիրության առարկա՝ տես Հավելված 126:

Հավելված 126 . 2012թ. սեպտեմբերին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

Հա մա կար գիչ HP 
Compaq Pro 6300

442800 “ Փի սի Թրենդ” 
ՍՊԸ

“Յու նի քոմփ” ՓԲԸ 445800 150

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

Տ պիչ Lazerjet pl 
606dm  

84000 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Միկ րո րինգ” ՍՊԸ 127670 873

ՀՀ Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազմ

Ս կա ներ ԱԴՖ 
Scanjet N6350

524040 “ Փի սի Թրենդ” 
ՍՊԸ

Յու նի քոմփ” ՓԲԸ 546500 67

ՀՀ ԿԱ պե տա-
կան եկա մուտ նե-
րի կո մի տե

Քարթ րիջ` Քե նոն 
ՊՆ- ԵՊ-27 (Canon 
PN-EP-27)

8730 “ Տո նէքս” ՍՊԸ “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

29820 1265

ՀՀ ԿԱ պե տա-
կան եկա մուտ նե-
րի կո մի տե

Քարթ րիջ` ՀՊ 
ԼՋ ՊՆ- ՑԲ43 5Ա 
(HP LJ CB435A /
PN-35A/)

7248 “ Տո նէքս” ՍՊԸ “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

29000 2175

ՀՀ ԿԱ պե տա-
կան եկա մուտ նե-
րի կո մի տե

Քարթ րիջ` Քե նոն 
ՊՆ-ՖԻԿՍ 10  
(Canon PN-FX 10)

7110 “ Տո նէքս” ՍՊԸ “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

30000 458

ՀՀ ԿԱ պե տա-
կան եկա մուտ նե-
րի կո մի տե

Քարթ րիջ` ՀՊ ԼՋ-
ՊՆ-Ք261 2Ա (Canon 
PN-Q2612A)

6888 “ Տո նէքս” ՍՊԸ “ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

29400 2251

ՀՀ ֆի նան սա-
կան նա խա րա-
րու թյուն

Կա ռատ րոն` Քե նոն 
Իռ 6570 պատ ճե-
նա հան մե քե նայի, /
FG 6-5911/

135000 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

135000 0

ՀՀ ֆի նան սա-
կան նա խա րա-
րու թյուն

Ա տամն ա նիվ` 
Քե նոն Իռ 6570 
պատ ճե նա հան 
մե քե նայի, /IR FC 
6-3494/

29100 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

29100 0

ՀՀ ֆի նան սա-
կան նա խա րա-
րու թյուն

Ա տամն ա նիվ` 
Քե նոն Իռ 6570 
պատ ճե նա հան 
մե քե նայի, /IR FU 
6-0737/

8400 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

8400 0

ՀՀ ֆի նան սա-
կան նա խա րա-
րու թյուն

Ա տամն ա նիվ` 
Յու տաքս 1020 
պատ ճե նա հան մե-
քե նայի, /2AV22180/

4200 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

4200 0
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ՀՀ ֆի նան սա-
կան նա խա րա-
րու թյուն

Ա տամն ա նիվ` 
Քե նոն Իռ 6570 
պատ ճե նա հան 
մե քե նայի, /IR FB 
3-8346, FL2-5844-
000/

10500 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

10500 0

ՀՀ ֆի նան սա-
կան նա խա րա-
րու թյուն

Սե պա ռա ցիոն 
ռո լիկ (վալ)` Քե նոն 
Իռ 6570 պատ ճե-
նա հան մե քե նայի, 
/Canon IR FF5-1220/

3900 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

3900 0

ՀՀ ֆի նան սա-
կան նա խա րա-
րու թյուն

Սե պա ռա ցիոն 
ռո լիկ (վալ)` Քե նոն 
Իռ 6570 պատ ճե-
նա հան մե քե նայի, /
Canon IR FF5-1221/

3900 “ Նոր մա-Պ լյուս” 
ՍՊԸ

“ Պատ րոն Ռ.Մ” 
ՍՊԸ

3900 0

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ-
րի պե տա կան 
կո մի տե

Մաք րող հե ղուկ 600 Ա/Ձ Նա ռա Տո-
նո յան

“ Գեոթերմ” ՍՊԸ 700 10

ՀՀ դա տա կան 
դե պար տա մենտ

Ցե րե կային լամպ / 
լյու մի նի ցետ. 60սմ/

250 “Ա վան գարդ” 
ՍՊԸ

“ ԳԱԿՍ” ՍՊԸ 250 0

ՀՀ դա տա կան 
դե պար տա մենտ

Ցե րե կային լամպ 
/ լյու մի նի ցետ. 
120սմ/

300 “Ա վան գարդ” 
ՍՊԸ

“Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 320 15

ՀՀ դա տա կան 
դե պար տա մենտ

Է կո նոմ լամպ 750 “Ա վան գարդ” 
ՍՊԸ

“ ԳԱԿՍ” ՍՊԸ 850 20

ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Ափ սե 1-ին ճա շա-
տե սա կի մե կան գա-
մյա օգ տա գործ ման

26 “Ե րեք նուկ” 
ՍՊԸ

“ Մաս տեր ֆուդ” 
ՍՊԸ

35 180

ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Ափ սե 2-րդ ճա շա-
տե սա կի մե կան գա-
մյա օգ տա գործ ման

23 “Ե րեք նուկ” 
ՍՊԸ

“ Մաս տեր ֆուդ” 
ՍՊԸ

30 420

ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Գ դալ ճա շի մե-
կան գա մյա օգ տա-
գործ մա

6 “Ե րեք նուկ” 
ՍՊԸ

“ Մաս տեր ֆուդ” 
ՍՊԸ

10 80

ՀՀ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Զո րա նո ցային հո-
ղա թափ

1280 “Ար ցախ 
կա րի կո շի կի” 
ար տադ րա կան 
միավո րում 
ՓԲԸ

“Գ դակ” ՍՊԸ 1280 0

ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Ա թոռ փա փուկ 
կաշ վե

31800 Ա/Ձ Ար տակ 
Խա չատ րյան

“Ա մա րաս-ՅՈՒՍ” 
ՍՊԸ

31800 0

Ըն դա մե նը 23 7965

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 8 մլն դրամ 
(0.7%): Հարկ է նշել, որ կայացած երկու մրցույթներից յուրաքանչյուրի 
արդյունքում հնարավոր էր ակնկալել ավելի քան 2.0 մլն դրամի 
տնտեսում, որն ինքնին խիստ արտառոց հանգամանք է: Հարկ է նշել, որ 
ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 
62 ընկերություններ (20%): Հավելված 127-ում ուսումնասիրվել են հաղթող 
մասնակիցների տվյալները: 
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Հավելված 127 . 2012թ. հոկտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող ամ սում պե տու-
թյան պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նա կից նե րի 
նկատ մամբ /մլն դրամ/

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Մե դի սար” ՍՊԸ 639 9 71.0

2 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 92.8 19 4.9

3 Ֆ /Ա Գոռ Պետ րո սյան 64.6 6 10.8

4 Ֆ /Ա Զար զանդ Ալեք սա նյան 54.5 5 11.0

5 “Յու նի քոմփ” ՓԲԸ 31.7 3 10.6

6 Ֆ /Ա Իշ խան Միր զո յան 30.5 3 10.2

7 Ֆ /Ա Շա լի կո Բա դե յան 24.0 9 2.7

8 Ֆ /Ա Սեր գեյ Մեր գե լյան 22.3 1 22.3

9 “Աս պար Արմս” ՍՊԸ 18.3 8 2.3

10 Ֆ /Ա Սու րեն Միր զո յան 16.5 6 2.7

11 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 15.6 16 1.0

12 “ Մաս տեր ֆուդ” ՍՊԸ 14.8 8 1.8

13 “ ԳԱԿՍ” ՍՊԸ 13.7 12 1.1

14 Ֆ /Ա Նա րեկ Հով հան նի սյան 13.2 2 6.6

15 Ֆ /Ա Բագ րատ Մկրտ չյան 12.4 1 12.4

16 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա” 
ՍՊԸ

10.6 13 0.8

17 “ Տո նեքս” ՍՊԸ 10.4 7 1.5

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 1084.9 128 10.2

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

92 41

Ինչպես տեսնում ենք 17 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 92%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 41%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նշյալ մատակարարները 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
մնացած ընկերությունները չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 128 . 2012թ. հոկտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի 
ան վա նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Դի տարկ վող ամ սում պե տու թյան 
պար տա վո րու թյու նը խո շո րա գույն 
հաղ թող նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

10 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” 
ՍՊԸ

19 92.8 4.9

2 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 16 15.6 1.0
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3 “ Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ-
րի կա” ՍՊԸ

13 10.6 0.8

4 “ ԳԱԿՍ” ՍՊԸ 12 13.7 1.1

Նշ ված նե րի հան րա գու-
մա րը

60 132.7 1.9

Նշ ված նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

19.2 11.2

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով հոկտեմբեր ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության 
մասին է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում 
բաժին է ընկնում մրցույթների շուրջ 19%, այն դեպքում, երբ արժեքային 
առումով դրանց տեսակարար կշիռը (11%): Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 1.9 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 10 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. հոկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է 40 ծառայության 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 79.0 մլն դրամի 
պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների 
մասով ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես 
հաղթել է նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Հարկ է 
նշել, որ ամսվա ՇՀ-ով կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են 
ճանաչվել 9 ընկերություններ (22%): Հավելված 129-ում ներկայացված են 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների մասով որոշ տվյալներ: 

Հավելված 129 . 2012թ. հոկտեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ 
մրցույթի խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “Ար մե նիա Թրա վել+Մ” ՍՊԸ 29.8 23 1.3

2 “ Կայմ հե ռուս տաըն կե րու թյուն” 
ՍՊԸ

19.9 5 4.0

3 “ Լի վա սա” ՍՊԸ 13.0 1 13.0
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4 “ Պոլ Էյր տուր” ՍՊԸ 6.0 5 1.2

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 68.7 34 4.9

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

87 85

Ինչպես տեսնում ենք 4 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին ընկնում 
ամսական գնումների գումարային ծավալի մոտ 87%, իսկ քանակային 
ծավալի մոտ 85%, ինչը վկայում է այն մասին, որ նշյալ մատակարարները 
հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ 
մնացած ընկերությունները չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, 
սակայն դրանք հիմնականում ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: 
Նշված եզրակացությունը ավելի է ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում 
ենք պարբերական հաղթողներին առնչվող տվյալները:

Հավելված 130 . 2012թ. հոկտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը 

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

5և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “Ար մե նիա Թրա վել+Մ” ՍՊԸ 23 29.9 1.3

2 “ Պոլ Էյր տուր” ՍՊԸ 5 6.0 1.2

3 “ Կայմ հե ռուս տաըն կե րու թյուն” 
ՍՊԸ

5 19.9 4.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 33 55.7 2.2

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

82.5 70.5

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով հոկտեմբերին մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության 
մասին է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում 
բաժին է ընկնում մրցույթների շուրջ 82%, այն դեպքում, երբ արժեքային 
առումով դրանց տեսակարար կշիռը (70%): Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 2.2 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 4.9 մլն դրամ:
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Աշխատանքներ

2012թ. հոկտեմբերին ՇՀ-ի շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 
ձեռքբերման 35 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 
3.6 մլն դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, և պետք է փաստել, որ այս ամսում ծառայությունների մասով 
ռիսկային մրցույթներ չեն արձանագրվել, քանի որ մշտապես հաղթել 
է նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողը: Ամսվա ՇՀ կայացած 
մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 7 ընկերություններ (20%): 
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների 
հետ կապված միտումները, մասնավորապես գումարային վերլուծություն չի 
իրականացվել, քանի որ նշված 7 ընկերություններից և ոչ մեկի նկատմամբ 
պետությունը չի կուտակել 5 մլն դրամից ավելի պարտավորություն: Այս 
կապակցությամբ իրականացվել է միայն քանակական վերլուծություն:

Հավելված 131 . 2012թ. հոկտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Հաղ թած մր-
ցույթ նե րի թի վը

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

5և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 Ռո լար ՍՊԸ 5 0.3 0.07

2 “Ոս կան Եր ևան ցի” տպագ րա տուն -
ար տադ րահ րա տակ չա կան ԲԲԸ

21 0.2 0.01

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 26 0.5 0.04

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

74 17

Ակնհայտ է, որ տվյալ ամսում աշխատանքներ կատեգորիայում 
շահած ընկերությունները, ոչ ռիսկային են, ու կրկնվում է արդեն իսկ 
բացահայտված միտումը: 

Հավելված 132-ում ուսումնասիրված են հաղթող և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունները:

 .



143

Հավելված 132 . 2012թ. հոկտեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 20% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 30% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 50% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 100% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 9 9 6 4

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

0 0 0 0

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

2012, Նոյեմբեր

Ապրանքներ

2012թ. նոյեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 382 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1.1 մլրդ դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Նոյեմբերին 
ապրանքների մասով կայացած 382 ՇՀ մրցույթներից 8-ում (շուրջ 
2.0%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 133 . 2012թ. նոյեմբերին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

Հար դա րող մե-
քե նա

869400 “ Նոր մա Պլյուս” 
ՍՊԸ

“ Լի մուշ” ՍՊԸ 1500000 631

ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա-
կազմ

Հա մա կարգ չի S/
FTP մա լուխ

150 “ Ֆայն” ՍՊԸ “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 400 24

ՀՀ առող ջա պա հու-
թյան նա խա րա-
րու թյուն

գե նե տի կա կան 
անա լի զա տոր

118000000 “ Փինկ ֆլա մին-
գո Գ և Ա կենտ-
րոն” ՍՊԸ

“Պ րոմ տեստ” 
ՍՊԸ

120000000 2000

ՀՀ բնա պահ-
պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան 
բնա պահ պա նա-
կան ԾԻԳ ՊՀ

Շար ժի չի յուղ  
(SL/CF 5W40) 
սին թե տիկ

2200 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ “Ինգ լիշ Թրեյդ 
Հաուզ” ՍՊԸ

2500 65
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ՀՀ ԿԱ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Ար տադ րա կան 
սե ղան

118000 “Էմ-Դի -Է Ջ” 
ՍՊԸ

“Եր վան դա” ՍՊԸ 132000 112

ՀՀ ԿԱ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Սե ղան մե տա ղե 138000 “Էմ-Դի -Է Ջ” 
ՍՊԸ

“Եր վան դա” ՍՊԸ 156000 126

ՀՀ ԿԱ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Դա րա կա շար 
ճա շա րա նային 
սպաս քի

136000 “Էմ-Դի -Է Ջ” 
ՍՊԸ

“Եր վան դա” ՍՊԸ 156000 140

ՀՀ ԿԱ ազ գային 
ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն

Դա րա կա շար 
հա ցի

134000 “Էմ-Դի -Է Ջ” 
ՍՊԸ

“Եր վան դա” ՍՊԸ 156000 154

Ըն դա մե նը 8 3251

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն բավական մեծ է շուրջ 3.2 մլն դրամ 
(0.3%): Ամսվա ՇՀ կայացած ապրանքների մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 54 ընկերություններ (14%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները /տես Հավելված 134/:

Հավելված 134 . 2012թ. նոյեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ԷԼ ԷՍ ԼԻՖՏՍ” ՍՊԸ 400 1 400

2 «Ու զավ տո-Հա յաս տան» ՍՊԸ 263.4 1 263.4

3 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 156.6 10 15.6

4 “Պ րոմ տեստ” ՍՊԸ 120 1 120

5 “ Նոր մա Պլյուս” ՍՊԸ 19.2 9 2.1

6 “ Կոմ պյու տեր սեր վիս” ՍՊԸ 10.6 16 0.6

7 “ Կոմպ մար կետ” ՍՊԸ 10.6 24 0.4

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 980.4 62 114.6

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

88.6 16.2

Ինչպես տեսնում ենք 7 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ապրանքների գնումների գումարային ծավալի մոտ 
90%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 16%, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք 
ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները չնայած 
ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:
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Հավելված 135 . 2012թ. նոյեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա-
նու մը

Դի տարկ վող 
ամ սում հաղ թած 
մր ցույթ նե րի թի վը

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

10 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Խաս-Խազ” ՍՊԸ 64 3.6 0.06

2 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 31 1.4 0.05

3 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 29 6.2 0.2

4 “ Կոմպ մար կետ” ՍՊԸ 24 10.6 0.4

5 «Ար վա տեկ» ՍՊԸ 24 4.9 0.2

6 “Ա զիա Սնաբ” ՍՊԸ 20 5.1 0.3

7 “ Կոմ պյու տեր սեր վիս” ՍՊԸ 16 10.6 0.7

8 “Եր վան դա” ՍՊԸ 14 8.1 0.6

9 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 13 3.2 0.3

10 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 12 4.1 0.3

11 “ Մո սէս քո” ՍՊԸ 11 1.7 0.2

12 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 10 156.6 15.7

13 “Ինգ լիշ Թրեյդ Հաուզ” ՍՊԸ 10 7.8 0.8

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 278 224 1.5

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
ընդ հա նու րում (%)

72.7 20.2

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, 
որ արժեքային առումով նոյեմբերին մրցույթներն ավելի  կենտրոնացված 
են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին է վկայում այն, 
որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին է ընկնում 
մրցույթների շուրջ 73%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով դրանց 
տեսակարար կշիռը կազմում է 20%: Այս միտումները վկայում են այն 
մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 1.5 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 115 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. նոյեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
95 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 81.6 
մլն դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, և պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: Ամսվա 
ծառայությունների գծով ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող 
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են ճանաչվել 17 ընկերություններ (18%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները /տես 
Հավելված 136/:

Հավելված 136 . 2012թ. նոյեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե րի 
թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 «Ար մե նիա Թրա վել+Մ» ՍՊԸ 45.4 22 2

2 “ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 13.7 1 13.7

3 “ Ջեյ Վի ԷՍ Մե դիմ պորտ” ՍՊԸ 6.5 2 3.2

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 65.6 25 6.3

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

80.5 26.3

Ինչպես տեսնում ենք 3 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ծառայությունների ձեռքբերումների գումարային 
ծավալի մոտ 80%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 26%, ինչը վկայում է 
այն մասին, որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են 
մեծ արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները 
չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:

Հավելված 137 . 2012թ. նոյեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

5 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 «Ար մե նիա Թրա վել+Մ» ՍՊԸ 22 45.4 2.0

2 “ Պատ րոն Ռ.Մ” ՍՊԸ 21 0.09 0.004

3 “Բ ևե ռային Ու ղի” ՍՊԸ 14 0.09 0.006

4 “ Կոմ պասս” ՍՊԸ 8 0.07 0.009

5 “Ատ լան տա Տուր 4+1” ՍՊԸ 7 2.3 0.3

6 “ Ֆեյ մոս”Ս ՊԸ 6 1.8 0.3

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 78 49.8 0.4

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

82.1 61.0

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով նոյեմբեր ամսվա մրցույթներն ավելի  
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կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին 
է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին 
է ընկնում մրցույթների շուրջ 82%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 61%: Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 0.4 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 6.3 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

2012թ. նոյեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է 22 աշխատանքների 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 6.0 մլն դրամի 
պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող 
մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Նոյեմբերին 
ծառայությունների մասով կայացած 22 ՇՀ մրցույթներից 3-ում (շուրջ 
14%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 138 . 2012թ. նոյեմբերին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Աշ խա տան քի 
բնու թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Տ վյալ մր ցույ թում 
հաղ թող ճա նաչ-
ված մաս նա կից

Հաղ թող մաս-
նակ ցի գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սում /
հազ . դրամ/

ՀՀ աշ խա տան քի և սո-
ցիալա կան հար ցե րի նա-
խա րա րու թյան սո ցիալա-
կան ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա յու թյուն

Մա տյան 1 3100 “ Հայ կար լի” 
ՍՊԸ

“Բ լանկհ րանտ” 
ՓԲԸ

3600 0.5

ՀՀ աշ խա տան քի և սո-
ցիալա կան հար ցե րի նա-
խա րա րու թյան սո ցիալա-
կան ապա հո վու թյան 
պե տա կան ծա ռա յու թյուն

Մա տյան 2 3100 “ Հայ կար լի” 
ՍՊԸ

“Բ լանկհ րանտ” 
ՓԲԸ

3600 0.5

ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տե

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
նա խա գա հի 
առա ջին տե-
ղա կա լի բլանկ

11 “Աստ ղիկ” 
ՍՊԸ

“ Խա չա րամ Կոն-
սեր վա տո րիա” 
ՍՊԸ

11.22 6.6

Ըն դա մե նը 3 7.6

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն այնքան էլ մեծ չէ շուրջ 7.6 հազ դրամ 
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(0.12%): Ամսվա ՇՀ կայացած աշխատանքների մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 7 ընկերություններ (31.8%): Աշխատանքների գծով 
տվյալ ամսում կենտրոնացվածություն չի նկատվել: Միայն “Խաչարամ 
կոնսերվատորիա” ՍՊԸ-ն է, որ հաղթող է ճանաչվել 5 մրցույթներում, 
որոնց արդյունքում պետության կուտակած պարտավորությունը կազմել 
է 1.5 մլն դրամ: 

Հավելված 139-ում ուսումնասիրվել են հաղթող և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունները:

Հավելված 139 . 2012թ. նոյեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 20% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 30% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 50% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց րած 
տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի միջև 100% և ավե լի 
շե ղում պա րու նա կող 
մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 2 2 2 0

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

0 0 0 0

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

2012, Դեկտեմբեր

Ապրանքներ

2012թ. դեկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
220 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 1.16 մլրդ 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը:  
Դեկտեմբերին ապրանքների մասով կայացած 220 ՇՀ մրցույթներից 20-
ում (շուրջ 9.0%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները:
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Հավելված 140 . 2012թ. դեկտեմբերին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու թա գիր Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Օդ- ճնշ ման դո ղեր 215/55R16 52000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

53000 10.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Օդ- ճնշ ման դո ղեր 185/75R16 27000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

29000 20.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ջ րի պոմպ 28000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

30000 20.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ար գե լակ ման կոճ ղակ հետ ևի 29000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

30000 4.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ար գե լակ ման կոճ ղակ հետ ևի 17500 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

19980 9.9

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Հր շեջ պոմ պի լի սեր 95000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

99900 49.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Կոմպ րե սոր 47000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

49800 14.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Կամր ջա կի ռե դուկ տոր 105000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

109500 4.5

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Գ լան նե րի գլ խիկ 120000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

129600 57.6

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Շար ժի չի վե րա նո րոգ ման 
հա վա քա ծու

140000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

149700 9.7

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ռա դիատոր 125000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

129600 9.2

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Խ լա ցու ցիչ 17000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

19980 14.9

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ղե կային վար ման վե րա նո-
րոգ ման լրա կազմ

93000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

99600 6.6

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ղե կային վար ման վե րա նո-
րոգ ման լրա կազմ

70000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

79500 28.5

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ձայ նային ազ դան շա նային 
սարք

46000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

49800 57.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Մեկ նա սարք 50000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

57960 23.9

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Ղե կային անիվ եր, ղե կա սյու-
նակ ներ և ղե կային մե խա-
նիզ մի հե նա տու փեր

58000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

60000 12.0

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Շար ժի չի վե րա նո րոգ ման 
հա վա քա ծու

105000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

117900 12.9
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ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Շար ժի չի վե րա նո րոգ ման 
հա վա քա ծու

220000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

224400 8.8

ՀՀ ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րու թյուն

Շար ժի չի ներ դիր նե րի հա-
վա քա ծու

18000 “Մ-ԲԻ-Ռ” 
ՍՊԸ

“Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

21000 6.0

Ըն դա մե նը 20 378.5

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն բավական մեծ է շուրջ 400 հազ. դրամ 
շուրջ (0.03%): Այնուհանդերձ, որոշակի մտահոգություննների տեղիք է 
տալիս այն հանգամանքը, որ բոլոր այն մրցույթները, որոնցում հաղթող 
չեն ճանաչվել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները 
կազմակերպվել են ԱԻՆ կողմից: Ավելին, չնայած այն հանգամանքին, 
որ բոլոր 20 մրցույթներում մշտապես նվազագույն գինն առաջարկվել է 
Մ-Բի-Ռ ՍՊԸ-ի կողմից, սակայն բոլոր մրցույթներում հաղթող է ճանաչվել 
Ազիա Սնաբ ՍՊԸ-ն: Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 31 ընկերություններ (14.1%): Հավելված 141-ում 
ուսումնասիրվել են հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 141 . 2012թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Մե դի տեք” ՍՊԸ 638.4 4 160

2 “ Մա նա նա Գրեյն” ՍՊԸ 305.7 1 305.7

3 “ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 35.8 9 4.0

4 “ Մու րան” ՍՊԸ 31.2 2 15.5

5 “Ալ ֆա-Ֆարմ” ՓԲԸ 21.7 2 10.9

6 “ Մու շեղ Սար գի սյան” Ա/Ձ 19.6 12 1.6

7 “Օ լան դա” ՍՊԸ 17.2 10 1.7

8 “Ե րեք նուկ” ՍՊԸ 14.0 8 1.7

9 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 13.5 12 1.1

10 “Ա զիա Սնաբ” ՍՊԸ 10.8 30 0.3

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 1108 90 50.2

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

96% 41%

Ինչպես տեսնում ենք 10 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ապրանքների գնումների գումարային ծավալի մոտ 
96%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 41%, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք 
ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները չնայած 
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ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:

Հավելված 142 . 2012թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

10 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Մու շեղ Սար գի սյան” Ա/Ձ 12 19.6 1.6

2 “Օ լան դա” ՍՊԸ 10 17.2 1.7

3 “Ար պա նիվ” ՍՊԸ 12 13.5 1.1

4 “Ա զիա Սնաբ” ՍՊԸ 30 10.5 0.3

5 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 49 4.5 0.09

6 “ Պո լի-Սերվ” ՍՊԸ 22 2.1 0.09

7 “Բ լից-Մե դիա” ՍՊԸ 19 0.4 0.02

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 154 67.8 0.7

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

70 5.8

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով նոյեմբեր ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին 
է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին 
է ընկնում մրցույթների շուրջ 70%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 6%: Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 0.7 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 50 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2012թ. դեկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
22 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 62.9 
մլն դրամի պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, և պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: Ամսվա 
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ծառայությունների գծով ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող 
են ճանաչվել 11 ընկերություններ (50%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել 
ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները /տես 
Հավելված 143/:

Հավելված 143 . 2012թ. դեկտեմբերին ծառայությունների գծով ՇՀ 
մրցույթի խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 15.3 7 2,1

2 “ Տիգ տա” ՍՊԸ 39.3 1 39,3

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 54.6 8 20,7

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

87% 36%

Հավելված 144 . 2012թ. դեկտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողը

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու թյու-
նը հաղ թած մաս նա կից նե րի 
նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե րի 
թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 15.3 7 2,1

Աշխատանքներ

2012թ. դեկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է 6 աշխատանքի 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 418 մլն դրամի 
պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող մասնակցի 
որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, և 
պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

Ամսվա աշխատանքների գծով ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 4 ընկերություններ (67%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները /տես Հավելված 145/:
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Հավելված 145 . 2012թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նա կից նե րի նկատ-
մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած մր-
ցույթ նե րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 15.3 7 2,1

Կցանկանայինք հավելել, որ դիտարկվող ամսում աշխատանքների գծով 
իրական մրցակցություն չի եղել, քանի որ մշտապես հայտը ներկայացվել 
է միայն հաղթողի կողմից: 

Քանակային վերլուծություն

Դիտարկվող ամսում, ոչ մի հաղթող հանրագումարում չի բավարարել 
աշխատանքների գծով մեր մեթոդաբանությամբ սահմանված շեմը:

Հավելված 146-ում ուսումնասիրվել են հաղթող և նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների գնային շեղման մեծությունները:

Հավելված 146 . 2012թ. դեկտեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% և 
ավե լի շե ղում պա րու նա-
կող մր ցույթ նե րի թի վը

Ապ րանք ներ 0 0 0 0

Ծա ռա յու-
թյուն ներ

0 0 0 0

Աշ խա տանք-
ներ 

0 0 0 0

2013, Հունվար

Ապրանքներ

2012թ. հունվարին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
825 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 6.2 մլրդ 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 



154

նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը:  
Հունվարին ապրանքների մասով կայացած 825 ՇՀ մրցույթներից 26-ում 
(շուրջ 3%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:

Հավելված 147 . 2013թ. հունվարին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային առա-
ջարկ

Պո տեն ցիալ 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան 
կո մի տե

Կ րիչ (ֆ լեշ) 2450 Ար վա տեկ 
ՍՊԸ

Ս մարթ լայն 
ՍՊԸ

2625 7

ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան 
կո մի տե

Կ րիչ (ֆ լեշ) 3330 Ար վա տեկ 
ՍՊԸ

Ս մարթ լայն 
ՍՊԸ

3600 8,1

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րո նային 
կրիչ ներ

2450 Ար վա տեկ 
ՍՊԸ

Ս մարթ լայն 
ՍՊԸ

2450 0

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Պ րոյեկ տոր 174600 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

«Իքս -Ա րթ» 
ՍՊԸ

258000 83.4

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Հա մա կար գիչ լրա-
կազմ 1

267600 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

«Իքս -Ա րթ» 
ՍՊԸ

271000 17

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Հա մա կար գիչ լրա-
կազմ 2

253240 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

«Իքս -Ա րթ» 
ՍՊԸ

281000 277,6

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Կոշտ սկա վա ռակ 26240 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

«Իքս -Ա րթ» 
ՍՊԸ

30000 82.3

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Կոշտ սկա վա ռակ 1 42840 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

«Իքս -Ա րթ» 
ՍՊԸ

50000 7.1

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Մայր պլա տա 26480 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

“ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ

34380 79

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Տ պիչ 1 105800 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

«Իքս -Ա րթ» 
ՍՊԸ

119000 13.2

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Ս կա ներ 144600 « Կոմ պար կետ» 
ՍՊԸ

“ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ

195240 50.6

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Նոութ բուք 342700 «Յու նի քոմփ» 
ՓԲԸ

“ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ

399000 56.3

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Ան խա փան սնուց-
ման սարք

39600 «Յու նի քոմփ» 
ՓԲԸ

“ Կոմ պասս” 
ՍՊԸ

46800 43.2

ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ-
րա կան հանձ նա ժո ղով

Մոմ 30 “Ս մարթ լայն” 
ՍՊԸ

«էս էմ Ֆոքս» 
ՍՊԸ

1650 9720

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Հաշ վիչ 1050 «Ար վա տեկ» 
ՍՊԸ

Ս մարթ լայն 
ՍՊԸ

1080 0.2

ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Դա կիչ 670 «Ար վա տեկ» 
ՍՊԸ

«Ս մարթ լայն» 
ՍՊԸ

795.6 0.2

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
աշ խա տա կազմ

Մարտ կոց 6CT46 30000 Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ “Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

30000 0

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
աշ խա տա կազմ

վա կում 25000 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ “Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

26400 1.4

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
աշ խա տա կազմ

ջե ռուց ման հո վա-
ցու ցիչ

8000 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ “Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

9000 4.0

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
աշ խա տա կազմ

Վա ռո ցի տվիչ 
(ծնկ նաձև լի սե ռի)

4000 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ “ Գա րանտ - 
սեր վիս” 
ՍՊԸ

4000 0
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ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
աշ խա տա կազմ

Գե նե րա տոր 40000 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ “Ա զիա 
Սնաբ” ՍՊԸ

46800 6.8

ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
ՊՊԳՎ ՀՄՊ վար չու թյուն

Գա րե ձա վար 320 « Հաղ թա նակ- 
2000» ՍՊԸ

« Դա նի նի» 
ՍՊԸ

320 0

ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Ամ րա կապ 
ՄԲՕԱԱ-Հ

37000 Ա/Ձ Հայկ Մար-
տի րո սյան

« Լու-Լի-Լու» 
ՍՊԸ

37000 0

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
աշ խա տա կազմ

Ավ տո մե քե նա 16700000 « Մու րան» ՍՊԸ « Տոյո տա Եր-
ևան» ՍՊԸ

26700000 10000

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
աշ խա տա կազմ

Ավ տո մե քե նա 7200000 « Մու րան» ՍՊԸ Կիա Մո թորս 8580000 2760

Ըն դա մե նը 26 23224

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն բավական մեծ է շուրջ 23 մլն. դրամ 
շուրջ (0.37%): Արտառոց է, որ տեխնիկական բնութագրիչների առումով 
համեմատաբար պարզ մրցույթում /ավտոմեքենա/ մասնակիցների 
առաջարկած գնային շեղումը գերազանցել է 10 մլն դրամը: Հաջորդ 
մտահոգիչ հանգամանքը դա ձեռք բերված մոմերի բարձր գնային շեղումն 
է:

Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 88 
ընկերություններ (10.7%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել 
հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները /Հավելված 148/:

Հավելված 148 . 2013թ. հունվարին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 «ԱԱՍ ԷՍ ՍԻ ԷՄ» ՍՊԸ 10.0 1 10.0

2 «էս էմ Ֆոքս» ՍՊԸ 10.4 4 2.6

3 «Ա վան գարդ» ՍՊԸ 11.2 1 11.2

4 Ար պա նիվ ՍՊԸ 11.7 7 1.7

5 « Նա րեկ» ԲԲԸ 11.9 2 6.0

6 ԹԱԳ-ՀԷՄ ՍՊԸ 14.3 1

7 « Կիա Մո թորս Ար մե նիա» ՓԲԸ 17.2 1 17.2

8 Ալ ֆա-Ֆարմ ՓԲԸ 17.2 19 0.9

9 Է լիտ Հիլզ ՍՊԸ 19.4 8 2.4

10 « Կոն տի նենտ տեքս» ՓԲԸ 19.8 1 19.8

11 Ին տեր մեդ ՍՊԸ 22.6 3 7.5

12 « Լու-Լի-Լու» ՍՊԸ 23.1 12 1.9

13 « Մե դի տեք» ՍՊԸ 24.8 1 24.8

14 «Ս տեպ Լո ջիկ Յուգ» ՍՊԸ 25.3 3 8.4

15 « Ժո սեֆ և ըն կեր ներ» ՍՊԸ 25.3 2 12.6

16 « Տոյո տա Եր ևան» ՍՊԸ 26.7 1 26.7

17 «Թ րեյ դիմ պեքս» ՍՊԸ 31.7 1 31.7

18 «Ա մա սիա» ՍՊԸ 34.9 4 8.7
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19 «Աշ բիլդ» ՍՊԸ 38.2 1 38.2

20 « Քա նա քե ռի կա րի ֆաբ րի կա» ՍՊԸ 40.4 3 13.4

21 «Գ դակ» ՍՊԸ 40.9 14 2.9

22 «Ար ֆար մա ցիա» ՓԲԸ 46.4 4 11.6

23 « Մաքս հուր» ՍՊԸ 47.6 6 7.9

24 « Ռաս սի» ՍՊԸ 51.4 2 25.7

25 Ա շոցք ՍՊԸ 66.4 2 33.2

26 « Գոռ» ՍՊԸ 88.4 4 22.1

27 Լարս ՍՊԸ 96.1 59 1.6

28 «Է ԼԻՏ ԿԱ ՊԻ ՏԱԼ»  ՍՊԸ 97.6 1 97.6

29 «Է րիզ» ՍՊԸ 123.9 5 24.8

30 Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 150.6 17 8.9

31 “ Նա տա լի Ֆարմ” ՍՊԸ 178.8 1 178.8

32 « Մա սի սի Գա րուն Կա րի Ֆաբ րի կա» 
ՍՊԸ

181.8 17 10.7

33 «Աք վա տիկ»Ս ՊԸ 216.1 1 216.1

34 « Գե ղարդ» ԱԿ 216.9 1 216.9

35 ԱՁ Հ.Հով սե փյան 218.1 1 218.1

36 Տե լի ա-Մեդ ՓԲԸ 262.8 6 43.8

37 ՄԱ ՆԱ ՆԱ ԳՐԵՅՆ ՍՊԸ 305.8 1 305.8

38 « Սե լե վեր տա» ՍՊԸ 659.8 9 73.3

39 « Դա նի նի» ՍՊԸ 701.7 10 70.1

40 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 934.4 11 85

41 “ Մո սէս քո” ՍՊԸ 960.4 34 28.2

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 6082 282 47.4

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

97% 34%

Ինչպես տեսնում ենք 41 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ապրանքների գնումների գումարային ծավալի մոտ 
97%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 34%, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք 
ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները չնայած 
ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:

Հավելված 149 . 2012թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

10 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 «Ինտ. Մեն տաս. Գրուփ» ՍՊԸ 10 6.4 0.6

2 « Դա նի նի» ՍՊԸ 10 701.7 70.2

3 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 11 934.4 84.9
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4 « Լու-Լի-Լու» ՍՊԸ 12 23.1 1.9

5 « Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ 12 3 0.2

6 «Գ դակ» ՍՊԸ 14 40.9 2.9

7 «ՀՀ մա մու լի տա րած ման գոր ծա կա լու-
թյուն»Փ ԲԸ

16 0.3 0.0

“ Սի թի Պետ րոլ Գրուպ” ՍՊԸ 17 150.6 8.9

« Մա սի սի Գա րուն Կա րի Ֆաբ րի կա» 
ՍՊԸ

17 181.8 10.7

Ջի Էմ Ջեթ Սեր վիս ՍՊԸ 19 8.3 0.4

Ալ ֆա-Ֆարմ ՓԲԸ 19 17.2 0.9

«Ար վա տեկ» ՍՊԸ 22 0.6 0.0

«Պ րես Ստենդ» ՍՊԸ 33 5.2 0.1

“ Մո սէս քո” ՍՊԸ 34 960 28.2

“ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 37 0.3 0.0

“Բ լից-Մե դիա” ՍՊԸ 54 1.6 0.0

 < Լարս> ՍՊԸ 59 96.1 1.6

“Ա զիա Սնաբ” ՍՊԸ 71 7.9 0.1

«Ս մարթ լայն» ՍՊԸ 141 9.2 0.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 608 3149 11.1

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

73.7 50.4

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով հունվար ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին 
է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին 
է ընկնում մրցույթների շուրջ 74%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 50%: Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 11 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 47 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2013թ. հունվարին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
155 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 650 մլն 
դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում որպես 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային 
առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը: Հունվարին 
ծառայությունների մասով կայացած 155 ՇՀ մրցույթներից 11-ում (շուրջ 
7.0%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:
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Հավելված 150 . 2013թ. հունվարին ՇՀ-ով ծառայությունների 
մրցույթներում նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող 
չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ծա ռա յու թյան բնու-
թա գիր

Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային առա-
ջարկ

Հ նա րա վոր 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ հա տուկ քնն չա-
կան ծա ռա յու թյուն

Ին տեր նե տային կա պի 
ապա հով ման  ծա ռա-
յու թյուն

1087800 < <Ար մեն Տել>> 
ՓԲԸ

Յու քոմ 
ՍՊԸ

2814000 1726

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Հա մա կարգ չի RAM 
փո խա րի նում  նե րա ռյալ 
պա հես տա մա սե րը

900 « Կոմ պասս» 
ՍՊԸ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

8520 1120

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Հա մա կարգ չի Սնուց ման 
բլո կի փո խա րի նում  նե-
րա ռյալ սնուց ման բլո կը

600 « Կոմ պասս» 
ՍՊԸ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

5760 928

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Ան խա փան սնուց-
ման սարք Մարտ կո ցի 
փո խա րի նում առանց 
մարտ կո ցի

750 « ՍԵՐԺ 
ԿՈՄՊՅՈՒ-
ՏԵՐՍ» ՍՊԸ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

840 5.9

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Ան խա փան սնուց ման 
սարք Ղե կա վա րող սա-
լի կի վե րա նո րո գում

4600 Ա նուշ Պետ րո-
սյան ԱՁ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

4800 20

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Լա զե րային տպի չի Պրո-
ֆի լակ տի կա

1420 « ՍԵՐԺ 
ԿՈՄՊՅՈՒ-
ՏԵՐՍ» ՍՊԸ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

1440 6

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Լա զե րային տպի չի 
Լից քա վո րում  ( առանց 
տո նե րի )

       500 « Պատ րոն ՌՄ» 
ՍՊԸ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

840 150

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Պատ ճե նա հա նող 
սար քի Լից քա վո րում  ( 
առանց տո նե րի )

     1,000 Ա նուշ Պետ րո-
սյան ԱՁ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

1140 11.5

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Պատ ճե նա հա նող 
սար քի Վա ռա րա նի 
թեր մո թա ղան թի փո-
խա րի նում նե ռա րյալ 
թեր մո թա ղանթ

     9,100 Ա նուշ Պետ րո-
սյան ԱՁ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

10260 72

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Պատ ճե նա հա նող սար-
քի Վա ռա րա նի տեֆ լո նե 
լի սե ռի ատամն ա նի վի 
փո խա րի նում նե րա ռյալ 
ատամն ա նի վը

     3,800 Ա նուշ Պետ րո-
սյան ԱՁ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

4020 13

ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե

Պատ ճե նա հա նող 
սար քի Շար ժի չի շար-
ժա բե րի ատամն ա նի վի 
փո խա րի նում նե րա ռյալ 
ատամն ա նի վը

     3,400 Ա նուշ Պետ րո-
սյան ԱՁ

«Բ ևե ռային 
ու ղի» ՍՊԸ

3660 17

Ըն դա մե նը 11 4070

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարի մասնաբաժինը ընդհանուրում այնքան էլ 
մեծ չէ և կազմում է 0.6% (շուրջ  4.0 մլն): Նկատելի է, որ առկա է որոշակի 
կապ ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և Բևեռային 
ուղի ՍՊԸ-ի միջև: Նմանօրինակ կապ է նկատվել Դավիթ երթուղային 
տաքսի ՓԲԸ և ՀՀ դատախազության միջև: 

Ամսվա ծառայությունների գծով ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում 
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հաղթող են ճանաչվել 25 ընկերություններ (16%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները /տես Հավելված 151/:

Հավելված 151 . 2013թ. հունվարին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան-
վա նու մը

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած մր ցույթ նե րի 
թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 5.3 2 2.6

2 Զոր-Սամ-Սաք ՍՊԸ 20.3 1 20.3

3 «Բ ևե ռային ու ղի» ՍՊԸ 21.1 32 0.7

4 Ար մին կո ՍՊԸ 23.4 3 7.8

5 Էջ միած նի հաց ԲԲԸ 28.9 8 3.6

6 « Դա վիթ եր թու ղային տաք-
սի» ՓԲԸ

38.3 6 6.4

7 << ՏԻԳ ՏԱ>> ՍՊԸ 39.3 1 39.3

8 « Գա րանտ սեր վիս» ՍՊԸ 52.8 5 10.6

9 Հ րանտ Կա րա պե տյան ՍՊԸ 66.0 5 13.2

10 Յու քոմ ՍՊԸ 335.5 10 33.5

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 630.1 73 13.8

Նշ ված նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նու րում (%)

87% 36%

Հավելված 152 . 2012թ. դեկտեմբերին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողը

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը 
հաղ թած մաս նա կից նե րի նկատ-
մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե րի 
թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն. դրամ/

1 Հ րանտ Կա րա պե տյան ՍՊԸ 66.0 5 13.2

« Գա րանտ սեր վիս» ՍՊԸ 52.8 5 10.6

< <Ար մեն Տել>> ՓԲԸ 2.5 6 0.4

« Դա վիթ եր թու ղային տաք սի» ՓԲԸ 38.3 6 6.4

Էջ միած նի հաց ԲԲԸ 28.9 8 3.6

«Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան» 
ՊՈԱԿ

2.7 8 0.3

Յու քոմ ՍՊԸ 33.5 10 33.5

«Ար մե նիա Թրա վել + Մ» ՍՊԸ 4.2 11 0.4

«Բ ևե ռային ու ղի» ՍՊԸ 21.1 32 0.7

« Գաու դեամուս» ՍՊԸ 0.2 34 0.006

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 552.3 125 6,9

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

85.1 80.6
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Աշխատանքներ

2012թ. դեկտեմբերին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է 34 աշխատանքի 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 169 մլն դրամի 
պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում որպես հաղթող մասնակցի 
որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, և 
պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

Ամսվա աշխատանքների գծով ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 12 ընկերություններ (35%): Մեր կողմից փորձ 
է կատարվել ուսումնասիրել հաղթող մասնակիցների հետ կապված 
միտումները /տես հավելված 153/:

Հավելված 153 . 2012թ. դեկտեմբերին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ” ՍՊԸ 12,0 1 12

2 Նի տա Լայն ՍՊԸ 15.8 3 5.2

3 Ա նի ՃՇՇ ՍՊԸ 20 1 20

4 Ա շոց քի ԱՏՃ ՓԲԸ 53 1 1

5 Ա խու րյա նի ՃՇՇ ՓԲԸ 17.5 1 17.5

6 Ճան շին ՓԲԸ 14.5 1 14.5

7 Ա րա րա տի ճան շին ՍՊԸ 35.6 1 35.6

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 156.4 9 15,1

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

92.5% 26.5%

Ինչպես տեսնում ենք 7 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ապրանքների գնումների գումարային ծավալի մոտ 
92%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 27%, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք 
ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները չնայած 
ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:
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Հավելված 154 . 2013թ. հունվարին աշխատանքների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողները

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

5 և ավե լի ՇՀ հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 «Պ րինտ պրո վայ դեր» ՍՊԸ 12 0.00 0,00

2 « Խա չա րամ կոն սեր վա տո րիա» ՍՊԸ 6 0.00 0.00

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 18 0.00 0.00

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

53 0.00

Մենք փորձել ենք ուսումնասիրել հաղթող մասնակցի և նվազագույն 
գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտի շեղման 
մեծությունը, որի արդյունքները ներկայացված են Հավելված 155-ում:

Հավելված 155 . 2012թ. դեկտեմբերին կայացած ՇՀ հաղթող մասնակցի և 
նվազագույն գին առաջարկած սուբյեկտի գնային շեղման վերլուծությունը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 20% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 30% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 50% և 
ավե լի շե ղում պա րու-
նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Հաղ թող մաս նակ ցի և 
նվա զա գույն գնային 
առա ջարկ ներ կա յաց-
րած տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի միջև 100% 
և ավե լի շե ղում պա-
րու նա կող մր ցույթ նե րի 
թի վը

Ապ րանք ներ 0 0 0 0

Ծա ռա յու թյուն ներ 0 0 0 0

Աշ խա տանք ներ 0 0 0 0

2013, Փետրվար

Ապրանքներ

2013թ. փետրվարին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 
264 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 258 
մլն դրամի պարտավորություն: Չնայած, բոլոր նշված մրցույթներում 
հաղթող մասնակցի որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն 
գնային առաջարկը, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաղթող ճանաչվել 
նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած տնտեսավարող սուբյեկտը:  
Փետրվարին ապրանքների մասով կայացած 264 ՇՀ մրցույթներից 8-ում 
(շուրջ 3%) մրցույթի հաղթող են ճանաչվել ավելի բարձր գնային առաջարկ 
ներկայացրած սուբյեկտները:



162

Հավելված 156 . 2013թ. փետրվարին ՇՀ-ով ապրանքների մրցույթներում 
նվազագույն գին առաջարկած, սակայն հաղթող չճանաչված սուբյեկտները

Պատ վի րա տու Ապ րան քի բնու թա գիր Նվ . 
գնային 
առա ջարկ

Նվ . գին 
առա ջար կած 
մաս նա կից

Հաղ թող 
ճա նաչ ված 
մաս նա կից

Հաղ թո ղի 
գնային 
առա ջարկ

Պո տեն ցիալ 
տն տե սու մը /
հազ . դրամ/

ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Ձեռ քի հե ղուկ օճառ 
(5կգ)

1750 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան

“Ս մարթ-
լայն”Ս ՊԸ

2040 1.4

ՀՀ մար դու իրա վունք-
նե րի պաշտ պա նի 
գրա սե նյակ

Ձեռ նոց ներ 215 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան

“ Ռեալ Բո իս-
նեսս” ՍՊԸ

246 1

ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Թուղթ զու գա րա նի 99 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան

“Ս մարթ-
լայն”Ս ՊԸ

108 3

ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Սան հան գույ ցի պա հես-
տա մա սեր

2000 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան

“Ս մարթ-
լայն”Ս ՊԸ

2280 0.6

ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Է լեկտ րա կան շի կաց-
ման լամպ

99 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան

“Ս մարթ-
լայն”Ս ՊԸ

108 0.4

Մար դու իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նի գրա սե նյակ

Է լեկտ րա կան եր կա-
րաց ման լար

1250 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան

“Ս մարթ-
լայն”Ս ՊԸ

1320 0.4

ՀՀ մար դու իրա վունք-
նե րի պաշտ պա նի 
գրա սե նյակ

Մե կու սիչ ժա պա վեն 
(թա փան ցիկ)

135 Ա/Ձ Սամ վել 
Հով հան նի-
սյան

“Էյչ Գրուպ”Ս-
ՊԸ

149 0.7

ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյուն

Զ գես տա պա հա րան 
ձևա փոխ ված

38190 “ Ռոալ” ՍՊԸ “ Ռո լար” ՍՊԸ 38190 0

Ըն դա մե նը 7

Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ չստացված 
հնարավոր տնտեսման գումարն աննշան է շուրջ 7000 դրամ շուրջ 
(0.00%): 

Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 33 
ընկերություններ (13%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել 
հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 157 . 2013թ. փետրվարին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Ջի սթայլ” ՍՊԸ 10.6 7 1.5

2 “ ՍԻ ՓԻ ԷՍ ՕԻԼ ՔՈՐ ՓՈ ՐԵՅՇՆ” 13.5 3 4.5

3 “ Ռո լար” ՍՊԸ 24.1 13 1.9

4 “Ա մա րաս Յուս” ՍՊԸ 26 6 4.3

5 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 26.8 2 13.4

6 “ Նի տա Լայն” ՍՊԸ 51.6 7 7.4

7 “Ա Վա րո սյան և Ըն կեր ներ” ՍՊԸ 59.6 3 19.9
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Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 212.5 41 7.6

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

82.2 15.5

Ինչպես տեսնում ենք 7 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ապրանքների գնումների գումարային ծավալի մոտ 
82%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 15%, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք 
ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները չնայած 
ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:

Հավելված 158 . 2013թ. փետրվարին ապրանքների գծով 10 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողը

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող-
նե րի մի ջին պայ մա նագ-
րային ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 Ա/Ձ Նաի րա Նա զա րյան 0.2 12 0.0

2 “ Պատ րոն Ռ Մ” ՍՊԸ 0.6 13 0.0

3 “ Ռո լար” ՍՊԸ 24.3 13 1.9

4 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 1.3 16 0.0

5 Ա/Ձ Սամ վել Հով հան նի սյան 0.7 16 0.0

6 “ Կոմպ մար կետ” ՍՊԸ 3.9 20 0.2

7 “ՀՀ մա մու լի տա րած ման գոր ծա կա լու-
թյուն” ՓԲԸ

6.2 37 0.2

8 “Բ լից-Մե դիա” ՍՊԸ 4.3 53 0.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 41.5 180 0.3

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա-
նու րում (%)

16 68

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով փետրվար ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին 
է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին 
է ընկնում մրցույթների շուրջ 68%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 16%: Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 0.3 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 8 մլն դրամ:
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Ծառայություններ

2013թ. փետրվարին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 
85 մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 310 մլն դրամի 
պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում հաղթող մասնակցի 
որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, և 
պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

 Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 17 
ընկերություններ (20%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել 
հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 159 . 2013թ. փետրվարին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից-
նե րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային ար ժե-
քը /մլն . դրամ/

1 “Այյու նեթ վորքսս” ՍՊԸ 216 1 216

2 “ Տո պազ-95” ՍՊԸ 26 1 26

3 “ Գա րանտ սեր վիս” ՍՊԸ 25.6 2 12.8

4 “Մ-ԲԻ-Ռ” ՍՊԸ 8 1 8

5 “Ար մե նիա Թրա վել+Մ” ՍՊԸ 5.6 8 0.7

6 “ Մեյ սիս ին ֆոր մեյշն սիս թեմս” ՍՊԸ 23.2 1 23.2

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 304.5 14 47.8

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

98.1 16.5

Ինչպես տեսնում ենք 6 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ապրանքների գնումների գումարային ծավալի մոտ 
98%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 16%, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք 
ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները չնայած 
ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:

Հավելված 160 . 2013թ. փետրվարին ծառայությունների գծով 5 և ավելի 
ՇՀ մրցույթ հաղթողը

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից նե-
րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/
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1 “Ար մե նիա Թրա վել+Մ” ՍՊԸ 5.6 8 0.7

2 “ Գաու դե մաուս” ՍՊԸ 0.1 24 0.0

3 “Ա և Արթ կոն սալ թինգ” ՍՊԸ 0.3 37 0.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 0.7 69 0.2

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

0.2 81

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով փետրվար ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին 
է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին 
է ընկնում մրցույթների շուրջ 81%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 0.2%: Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 0.2 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 47.8 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

Դիտարկվող ամսում աշխատանքների գծով տեղի է ունեցել ընդամենը 
2 ՇՀ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է 85 հազ. դրամի 
պարտավորություն: Ընդ որում այդ 2 ՇՀ-ում մասնակցել է միայն մեկ 
մասնակից: 

Մարտ, 2013

Ապրանքներ

2013թ. մարտին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ապրանքների 288 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 445 մլն դրամի 
պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում հաղթող մասնակցի 
որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, և 
պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 28 
ընկերություններ (10%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել 
հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:
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Հավելված 161 . 2013թ. մարտին ապրանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից նե-
րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային ար ժե-
քը /մլն . դրամ/

1 “ Գոլ դեն Մառ կետ”Ս ՊԸ 13.6 3 4.6

2 “ Մար կոս -Աիդ” ՍՊԸ 23,4 1 23.4

3 “Ա լեք սերվ” ՍՊԸ 34 1 34

4 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 76.9 6 12.8

5 “ Դարֆ”Ս ՊԸ 91.5 16 5.7

6 “ Ռիմկ -Ավ տո”Ս ՊԸ** 160 1 160

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 399 28 40

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

90 9.7

Ինչպես տեսնում ենք 6 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ապրանքների գնումների գումարային ծավալի մոտ 
90%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 10%, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ արժեք 
ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները չնայած 
ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում ցածր 
արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:

Հավելված 162 . 2013թ մարտին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողը

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից նե-
րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային ար ժե-
քը /մլն . դրամ/

1 “Ֆ լեշ” ՍՊԸ 76.9 6 12.8

2 “ Միս մա” ՍՊԸ 1.4 7 0.2

3 “ Նոր մա-պ լյուս” ՍՊԸ 3,6 8 0.4

4 “Ա շոտ Ավո յան” ՍՊԸ 1,2 10 0.1

5 “Ալ ֆա Էտա լոն” ՍՊԸ 2.4 11 0.2

6 “ Դարֆ”Ս ՊԸ 91,5 16 5.7

7 “ Փեն բոքս” ՍՊԸ 0.8 17 0.0

8 “ Դի և Լի” ՍՊԸ 0.3 22 0.0

9 “Ս մարթ լայն” ՍՊԸ 7.5 158 0.0

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 185 255 2.2

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

41,8 88.5

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
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մասին, որ արժեքային առումով մարտ ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին 
է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին 
է ընկնում մրցույթների շուրջ 88%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 42%: Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 2.2 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 40 մլն դրամ:

Ծառայություններ

2013թ. մարտին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է ծառայությունների 40 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 41 մլն դրամի 
պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում հաղթող մասնակցի 
որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, և 
պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 14 
ընկերություններ (35%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել 
հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:

Հավելված 163 . 2013թ. մարտին ծառայությունների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից նե-
րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային ար ժե-
քը /մլն . դրամ/

1 “ Պոլ Էյր տուր” ՍՊԸ 5.4 3 1.8

2 “Է ներ գա նո րո գում” ԲԲԸ 6.0 1 6.0

3 “Ար խի վիստ” ՍՊԸ 8.4 3 2.8

4 Ար մե նիա Թրա վել+Մ ՍՊԸ 9.3 15 0.6

Նշ ված նե րի հան րա գու մա րը 29.1 22 2.8

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

70.7 55

Ինչպես տեսնում ենք 4 խոշորագույն ընկերություններին է բաժին 
ընկնում ամսական ծառայությունների գնումների գումարային ծավալի 
մոտ 70%, իսկ քանակային ծավալի մոտ 55%, ինչը վկայում է այն 
մասին, որ նշյալ մատակարարները հիմնականում հաղթում են մեծ 
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արժեք ունեցող մրցույթներում մինչդեռ մնացած ընկերությունները 
չնայած ավելի հաճախակի են հաղթում, սակայն դրանք հիմնականում 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ են: Նշված եզրակացությունը ավելի է 
ամրապնդվում, երբ ուսումնասիրում ենք պարբերական հաղթողներին 
առնչվող տվյալները:

Հավելված 164 . 2013թ մարտին ծառայությունների գծով 5 և ավելի ՇՀ 
մրցույթ հաղթողը

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից նե-
րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող նե րի 
մի ջին պայ մա նագ րային ար ժե-
քը /մլն . դրամ/

1 Ար մե նիա Թրա վել+Մ ՍՊԸ 9.3 15 0.6

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

22.7 37

Պարբերական հաղթողների ուսումնասիրությունը վկայում է այն 
մասին, որ արժեքային առումով մարտ ամսվա մրցույթներն ավելի  
կենտրոնացված են, քան քանակային առումով: Նշված իրողության մասին 
է վկայում այն, որ պարբերական հաղթողներին հանրագումարում բաժին 
է ընկնում մրցույթների շուրջ 37%, այն դեպքում, երբ արժեքային առումով 
դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է 22%: Այս միտումները վկայում են 
այն մասին, որ պարբերական հաղթողները հիմնականում հաղթում են 
ցածր արժողությամբ մրցույթներ, իսկ խոշոր գնումները հաղթում են այն 
ընկերությունները, որոնք մասնակցում են միայն նման մրցույթներին: 
Ավելին, պարբերական հաղթողների պարագայում պայմանագրային 
ընդհանրական միջին գինը կազմում է շուրջ 0.6 մլն դրամ, մինչդեռ 
խոշորագույն հաղթողների դեպքում այն կազմում է շուրջ 2.8 մլն դրամ:

Աշխատանքներ

2013թ. մարտին ՇՀ շրջանակում իրականացվել է աշխատանքների 9 
մրցույթ, որի արդյունքում պետությունը կուտակել է շուրջ 7 մլն դրամի 
պարտավորություն: Բոլոր նշված մրցույթներում հաղթող մասնակցի 
որոշման չափանիշ է սահմանվել նվազագույն գնային առաջարկը, և 
պետք է փաստել, որ հաղթող են ճանաչվել միայն նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած սուբյեկտները: 

Ամսվա ՇՀ կայացած մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 3 
ընկերություններ (33%): Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել 
հաղթող մասնակիցների հետ կապված միտումները:
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Հավելված 165 . 2013թ. մարտին աշխատանքների գծով ՇՀ մրցույթի 
խոշորագույն հաղթողներն ըստ գումարային չափանիշի

Հաղ թած մաս նակ ցի ան վա նու մը Պե տու թյան պար տա վո րու-
թյու նը հաղ թած մաս նա կից նե-
րի նկատ մամբ /մլն դրամ/

Հաղ թած 
մր ցույթ նե-
րի թի վը

ՇՀ խո շո րա գույն հաղ թող նե-
րի մի ջին պայ մա նագ րային 
ար ժե քը /մլն . դրամ/

1 “ Պո լիգ րաֆ բիզ նես” ՍՊԸ 5.4 3 1.8

Նշ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը ընդ-
հա նու րում (%)

74 33
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Նկար 1 .
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Նկար 2 .

Նկար 3 .



172

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գնումների իրականացման համաձայնագրային մեթոդի նպատակը 
գնումների իրականացման նպատակով կատարվող ծախսերի և 
ժամանակի խնայողությունն է: Պետք է նշել, որ ամենաէական 
խնայողությունները հիմնականում կատարվում են, երբ շրջանակային 
համաձայնագրի (ՇՀ) միջոցով կատարվող գնումները համակցվում են 
կենտրոնացված գնումների և էլեկտրոնային գնումների հետ:

ՇՀ կիրառումը ճիշտ է այն դեպքում, երբ պատվիրատուն ունի 
աշխատանքների կատարման, ապրանքների մատակարարման կամ 
ծառայությունների մատուցման պահանջ, սակայն անհայտ է դրանց 
քանակը: ՇՀ շնորհման չափորոշիչ կարող է լինել կա՛մ ամենացածր գինը, 
կա՛մ տնտեսապես ամենաշահավետ հայտը: ՇՀ ժամկետը սովորաբար 
չի գերազանցում չորս տարին և կարող է ավելի կարճ լինել: ԵՄ 
հանձնարարականը նախատեսում է, որ ժամկետը կարող է գերազանցել 
չորս տարին միայն “պատշաճ կերպով արդարացված բացառիկ 
դեպքերում, մասնավորապես` շրջանակային համաձայնագրի առարկայի 
հետ կապված”: Հրահանգը չի սահմանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում 
պատշաճ արդարացումը` չորս տարվա ժամկետը գերազանցելու համար:

ՇՀ կազմում են ողջ պետական գնումների շուրջ 70% արժեքային 
արտահայտությամբ, ուստի այս ընթացակարգերի մոնիտորինգը ձեռք է 
բերում կարևոր նշանակություն:

Սույն հոդվածում նախևառաջ ուսումնասիրվել են ՇՀ օրենսդրական 
հենքերը: ՇՀ գնահատման նպատակով կառուցվել և կիրառվել է 
մոնիտորինգային գործիքակազմ: Մասնավորապես, ուսումնասիրվել են 
հետևյալ մոնիտորինգային հիմնահարցերը/ուղղությունները.

1. Մասնակիցների գրանցումը ՇՀ (ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ)

2. ՇՀ թափանցիկությունը, մասնավորապես

Ա) Գնումների պլանների առկայությունը և մատչելիությունը,

Բ) ՇՀ հաշվետվությունների առկայությունը

Գ) ՇՀ միտումների ուսումնասիրությունը սահմանված 
մեթոդաբանությամբ15

Դ) ՇՀ ռիսկայնության գնահատումներ:

15 Ապրանքների դեպքում ամսական կտրվածքով. Ա)10 և ավելի հաղթողներ Բ) 10 և ավելի գնման 
բազային շեմը հաղթողներ

 Աշխատանքների և Ծառայությունների դեպքում ամսական կտրվածքով. Ա) 5 և ավելի հաղթողներ Բ) 
5 և ավելի գնման բազային շեմը հաղթողներ
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Ուսումնասիրվել են ամսական տվյալները, և ամսական կտրվածքով 
կատարվել է ռիսկ վերլուծություն: Դրանից հետո տվյալները ագրեգացվել 
են: 2011թ հուլիս-դեկտեմբեր ամիսներին կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորման 
հավանականությունը կազմել է 42% ըստ քանակի, և 1.65 ըստ կոռուպցիոն 
ազդեցության արժեքի (0-3 միջակայք, որտեղ 3-ը ամենաբարձր արժեքն 
է):

2012թ. հունվար-դեկտեմբերին նկատվել է որոշակի բարելավում 
կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորման հավանականությունը կազմել է 40% 
ըստ քանակի, և 1.27 ըստ կոռուպցիոն ազդեցության արժեքի (0-3 
միջակայք, որտեղ 3-ը ամենաբարձր արժեքն է):

Հատկանշական է, որ աշխատանքների մրցույթները քանակապես ավելի 
ռիսկային են, իսկ գումարային առումով ավելի քիչ ազդեցություն ունեցող, 
մինչդեռ ապրանքների մրցույթները՝ հակառակը: Ներկայացվել է 
հաղթողների մատրիցա, որը վկայում է գնումների խիստ կենտրոնացված 
լինելու մասին, հատկապես գումարային առումով:

Այս ամենը հիմք են տալիս պնդելու, որ չնայած իրականացվող 
վերափոխումներին, պետական գնումների համակարգը դեռևս միջին 
բարձր ռիսկային է:
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