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Հանրային գնումների տեղեկագիր, թողարկում  5 

 

Սույն թողարկման մեջ ներկայացված են «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» (ԹԻՀԿ) 

հասարակական կազմակերպության կողմից և Բաց հասարակություն հիմնադրամներ – Հայաստանի աջակցությամբ 

իրականացվող ՀՀ հանրային գնումների համակարգի գործունեության մոնիտորինգի ծրագրի շրջանակներում այդ 

համակարգի 2017թ. առաջին կիսամյակի գործունեության, ինչպես նաև 2016թ.-ին շրջանակային 

համաձայնագրերի, մոնիտորինգի արդյունքները:1 Որպես այդ համակարգի 2017թ. առաջին կիսամյակի 

գործունեության մոնիտորինգի ուղղություններ ընտրվել են հանրային գնումների համակարգում օրենսդրական 

փոփոխությունները, հանրային գնումների համակարգի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող պաշտոնական 

կայքերը, մեկ անձից գնումները և գնումների բողոքարկման համակարգը: 

 

   

1. Օրենսդրական զարգացումների մոնիտորինգ 
 

Տեղեկագրի նախորդ թողարկման մեջ արդեն նշվել և որոշակի վերլուծության էր ենթարկվել ՀՀ գնումների մասին 

նոր օրենքը, որը ուժի մեջ մտավ ս.թ. ապրիլի 25-ից: Բացի այդ, նույն թողարկման մեջ նշվել էր նաև մինչ այդ 

առաջին եռամսյակում` նախքան նշված օրենքի ուժի մեջ մտնելը, հանրային գնումներին առնչվող այլ ընդունված 

ընդունված իրավական ակտերի մասին: Տեղեկագրի այս թողարկման մեջ բերված են միայն երկրորդ եռամսյակում և 

ուժի մեջ մտած գնումների մասին նոր օրենքի կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերը:  

Երկրարդ եռամսյակում ՀՀ կառավարությունն ընդունեց ՀՀ գնումների մասսին նոր օրենքի կիրարկումն 

ապահովող 5 որոշում: Դրանք են.2 

                                                           
1
 2017թ. ապրիլի 25-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ գնումների մասին նոր օրենքով շրջանակային 

համաձայնագրերի կիրառումը հանվել է: Այդ իսկ պատճառով 2017թ. առաջին կիսամյակում կնքված 

համաձայնագրերը չեն ուսումնասիրվել: Ուսումնասիրվել են միայն 2016թ.-ի ընթացքում կնքված 

համաձայնագրերը` դրանք հանրային գնումների մոնիտորինգային նախորդ ծրագրերում 

ուսումնասիրված 2014թ. և 2015թ. արդյուքների հետ համեմատելու նպատակով:   
2
 Նշված որոշումների վերլուծությունը կներառվի մոնիտորինգի այս փուլի արդյունքների վերաբերյալ 

հրապարակման մեջ, որը լույս կտեսնի այս տարվա սեպտեմբերին: 



 

 
  
 

2 
 

1. Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի n 1370-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին ՀՀ կառավարության 2017թ. ապրիլի 6-ի n 386-Ն որոշումը (ուժի մեջ է մտել 2017թ. 

ապրիլի 25-ին), 

2. Գնումների պլանի ձեվը, դրա լրացման, հաստատման եվ հրապարակման կարգը հաստատելու 

մասին ՀՀ կառավարության 2017թ. ապրիլի 13-ի n 390-Ն որոշումը (ուժի մեջ է մտել 2017թ. 

ապրիլի 25-ին), 

3. Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի n 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի n 526-Ն որոշումը (ուժի մեջ է մտել 2017թ. 

հունիսի 1-ին), 

4. Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող 

ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ 

կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի n 386-Ն որոշումը (ուժի մեջ կմտնի 2017թ. հոկտեմբերի 

1-ից), 

5. Գնումների համակարգողների որակավորման շնորհման և նրանց շարունակական մասնագիտական 

վերապատրաստման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի փետրվարի 12-ի n 99-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության 

2017թ. հունիսի 29-ի n 759-Ն որոշումը (դեռևս չի հրապարակվել և ուժի մեջ չի մտել – կմտնի 

ուժի մեջ հրապարակումից 10 օր հետո): 

Բացի այդ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գնումների մասին նոր օրենքով այլևս նախատեսված չէ 

Գնումներ աջակցման կենտրոն ՊՈԱԿ-ը, ՀՀ կառավարությունն իր 2017թ. ապրիլի 13-ի n 382-Ն որոշմամբ 

լուծարեց այն: Վերջապես, գնումների մասին նոր օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով, բացի 

կառավարության վերը նշված հինգ որոշումներից, երկրորդ եռամսյակում ստորագրվեցին նաև ֆինանսների 

նախարարի 21 հրամաններ:     
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2. Հանրային գնումների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

պարունակող պաշտոնական կայքերի մոնիտորինգ 
 

Պետական գնումներին առչվող տեղեկատվություն կարելի է ստանալ հետևյալ պաշտոնական կայքերից՝ 

gnumner.am, www.armeps.am, և www.e-gov.am կայքերից: Շարունակում է հիմնախնդիր լինել այն, որ 

տեղեկատվությունը բավականին ցրված է և դժվար է գտնվում որոնողական համակարգով: Չնայած նրան, որ նոր 

գործարկված կայքի (www.armeps.am) ստեղծումով ենթադրվում էր, որ խնդիրը կլուծվեր, սակայն նորից առկա 

են որոնողական համակարգի և տեղեկատվության ձեռք բերման դժվարություններ: Մասնավորապես, 

www.armeps.am/ppcm-ում պայմանագրերի մասին ընդհանուր տեղեկատվության ֆայլ (excel կամ csv) բեռնել 

թույլ չի տրվում, առանց որի բարդանում է մոնիտորինգի ենթարկել տեղադրված պայմանագրերը3: Նույն 

համակարգում խնդիր կա նաև որոնողական համակարգում, երբ մատակարարը գրանցված է տարբեր անուններով4, 

իսկ www.armeps.am և www.e-gov.am կայքերում տեղադրված մեկ անձից գնումների պայմանագրերի քանակի 

անհամապատասխանության մասին նշված էր նաև մեր նախորդ տեղեկագրում: 2016թ. բանակցային ընթացակարգ 

առանց նախապես հայտարարության (այսինքն մեկ անձից գնումների) 6898 պայմանագիր է դրված www.e-

gov.am կայքում: www.armeps.am/ppcm -ում հրապարակված է 1183, իսկ www.armeps.am/ppcm -ում 

հրապարկված մեկ անձից գնումների առնվազն ընդհանուր 345 մլն պարտավորություն առաջացրած 338 

պայմանագիր չկա www.e-gov.am -ում, ինչը փաստում է www.e-gov.am -ի տվյալների թերի լինելը: 

Բազմաթիվ թերություններ շարունակվում են մնալ նաև www.gnumner.am կայքում, որոնցից մի քանիսը 

հարկ ենք համարում նշել:5 Որոնողական համակարգը բացառիկ ոչ կիրառելի ու նպատակահարմար է: Հնարավոր չէ 

ֆիլտրել պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարությունները ոչ ըստ տարիների, ոչ էլ ըստ պատվիրատուների կամ 

մատակարարների: Անհասկանալի է նաև արխիվացման ժամկետի սկզբունքը, ֆայլերը արխիվացվում են տարբեր ու 

անհասկանալի ժամկետներում, ինչն էլ բարդացնում է որոնումը:  

«Գնումների պլան» բաժնում պլանները և կատարված փոփոխությունները դրված են pdf ֆորմատով, որի հետ 

աշխատելն ավելորդ դժվարություններ է ստեղծում: Նաև անհասկանալի է այդ բաժնի առկայությունը և՛ 

                                                           
3
 Տե՛ս հավելված 1-ում: 

4
 Տե՛ս հավելված 2-ում: 

5
 Այս իրավիճակն առավել ևս անընդունելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գնումների մասին 

նոր օրենքի համաձայն նշված կայքը, որը նույն www.procurement.am կայքն է, հանդիսանում է 

գնումների պաշտոնական տեղեկագիրը:  

http://www.armeps.am/ppcm
http://www.e-gov.am/
http://www.armeps.am/ppcm
http://www.armeps.am/ppcm
http://www.armeps.am/ppcm
http://www.e-gov.am/
http://www.e-gov.am/
http://www.e-gov.am/
http://www.armeps.am/ppcm
http://www.armeps.am/ppcm
http://www.e-gov.am/
http://www.e-gov.am/
http://www.gnumner.am/
http://www.procurement.am/
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www.gnumner.am , և՛ www.armeps.am կայքերում: Առհասարակ անհասկանելի է գնումների մասին 

տեղեկատվության կրկնությունը տարբեր կայքերում, որը նաև մեկ անձից գնումների պայմանագրերի դեպքում է:  

 

 

3. Մեկ անձից գնումների մոնիտորինգ 
 

3.1  2017թ. առաջին եռամսյակում կատարված մեկ անձից  գնումների 

մոնիտորինգ 

 

Մոնիտորինգի համար երկրորդային տվյալներ են հավաքագրվել ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման՝ e-gov.am 

կայքի «Մեկ անձից կատարվող գնումներ» ենթաբաժնից: www.armeps.am կայքում տեղադրված գնումների 

պայմանագրերի տվյալների հավաքագրում չի իրականացվել, քանի որ տեխնիկական խնդրի պատճառով 

պայմանագրերի մասին տեղեկությունները չեն բեռնվում որպես մեկ ամբողջական Excel ֆայլ:  

Այսպիսով, 2017թ. հրապարակվել է առանց գնումների հայտարարության բանակցային ընթացակարգի 

համաձայն կնքված 4618 պայմանագիր ընդհանուր 87 մլրդ ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողությամբ, որոնցից 949-ը 

անցած տարիներին կնքված և 2017թ.-ին համաձայնագրերով երկարաձգված պայմանագրերն են ընդհանուր 13.8 

մլրդ ՀՀ դրամ պայմանագրային գնով: Դրանք հիմնականում ջրամատակարարման, գազասպառման, 

էլեկտրաէներգիայի , կապի անշարժ գույքի և ապահովագրական ծառայությունների համար կնքված պայմանագրերն 

են:  

Մեր կողմից առանձնացվել է մեկ անձի հիմքով կնքված պայմանագրերի երկու խումբ՝ մրցակցության 

բացակայությամբ պայմանավորված գնումների, որոնք կարող են համարվել օբյեկտիվ և այլընտրանքային 

առկայության պարագայում ոչ մրցակցային ընթացակարգով իրականացված գնումների պայմանագրերի: 

Մրցակցության բացակայությամբ պայմանավորված գնումների պայմանագրերը խմբավորվել են հետևյալ 

բաժիններում՝  

 Առողջապահական ծառայությունների ձեռքբերումը,  

 Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն,  

 Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում,  

 Բնական գազի բաշխում և գազասպասարկում,  

 Ջրամատակարարում,  

 Փոստային ծառայություններ: 

http://www.gnumner.am/
http://www.armeps.am/
http://www.armeps.am/
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Աղյուսակ 1. Մրցակցության բացակայությամբ պայմանավորված գնումների պայմանագրերը մեկ անձից կատարված 

գնումների կազմում 

Ենթախումբ Պայմանագրային գին, 

մլն դրամ 

Տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրում 

Պայմանագրերի 

քանակը, հատ 

Առողջապահական 

ծառայություններ 

66,914 76.8% 2666 

Էլեկտրաէներգիայի  բաշխում 5,144 5.9% 221 

Փոստային կապի 

ծառայություններ 

3,354 3.9% 100 

Գազի բաշխում և սպասարկում 2,622 3.0% 169 

Ջրամատակարարում 889 1.0% 232 

Ավտոմեքենաների 

ապահովագրություն 

55.6 0.1% 104 

 

Առողջապահական ծառայությունների համար կնքված պայմանագրերի ենթախումբը ինչպես նախորդ, այնպես էլ 

այս տարի խոշորագույնն է մեկ անձից գնումների կազմում: Հիմնական պատվիրատուն ՀՀ առողջապահության 

նախարարությունն է տարբեր բուժական հաստատությունների հետ կնքված պայմանագրերով: Պայմանագրային գնով 

խոշորագույն բուժական հաստատությունների տասնյակը 2017թ.-ին 2016թ. համեմատ անփոփոխ է: 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի  և ջրամատակարարման խոշորագույն պատվիրատուներն են ՀՀ պաշտպանության 

նախարարությունն (ՊՆ) է, ՀՀ ոստիկանությունը և Ազգային անվտանգության ծառայությունը (ԱԱԾ), իսկ 

փոստային ծառայությունների դեպքում` ՀՀ առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (ԱՍՀՆ), 

ոստիկանությունն ու դատական դեպարտամենտը: Մեքենաների ապահովագրության համար ամենաբարձր ընդհանուր 

պայմանագրային գնով մեկ անձից պայմանագրեր կնքած պետական մարմիններն են ՀՀ ԱԱԾ-ն, Արդարադատության 

նախարարությունը և Ազգային ժողովը, համապատասխանաբար 46%, 7% և 6% տեսակարար կշռով ընդհանուր 

55.6 մլն ՀՀ դրամ պայմանագրային գնով: 

Դիտարկենք մոնիտորինգային մեր հիմնական թիրախը՝ այլընտրանքային առկայության պարագայում ոչ 

մրցակցային ընթացակարգով իրականացված գնումների պայմանագրերին: 2017թ. 1-ին եռամսյակում, ըստ 

հավաքագրված տվյալների, դրանց տեսակարար կշիռը կազմում է մեկ անձից իրականացված բոլոր գնումների 

պայմանագրային գնի 9 տոկոսը: Ոչ օբյեկտիվ՝ այսինքն ոչ մրցակցային հիմքով կնքված պայմանագրերի թիվը 

հասնում է 1126-ի: Ըստ www.e-gov.am կայքի հավաքագրված տվյալների` ոչ օբյեկտիվ հիմքերով մեկ անձից 

http://www.e-gov.am/
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գնումների պայմանագրային ընդհանուր գումարը 2017 թ.-ին կազմել է 8 մլրդ ՀՀ դրամ: Ոչ օբյեկտիվ հիմքով 

կնքված պայմանագրերը ըստ գնման առարկաների խմբավորել ենք ըստ ենթախմբերի, որոնցից խոշորագույների 

տեսակարար կշիռների և պայմանագրերի քանակի մասին տեղեկությունները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում: Մեր 

կողմից առանձնացված ոչ օբյեկտիվ մեկ անձից գնումների 86 տոկոսը www.e-gov․am կայքում հիմնավորված են 

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի տողերովֈ Հարկ է նշել, որ 

վերոնշյալ պայմանագրերից միայն 31 տոկոսի՝ 298 պայմանագրի, պայմանագրային գինն է գերազանցում բազային 

միավորը՝ 1 մլն ՀՀ դրամըֈ   

 

Աղյուսակ 2. Մեկ անձից գնում կատարած խոշորագույն պետական հաստատությունները:  

Պետական մարմին Պայմանագրային գին, մլն 

դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

ընդհանուրում 

Պայմանագրերի 

քանակը, հատ 

Առողջապահության 

նախարարություն 

4,953 61% 26 

ՀՀ ԱՍՀՆ 573 7% 93 

Արդարադատության 

նախարարություն 

407 5% 31 

Ոստիկանություն 361.8 4% 59 

ՀՀ ՊԵԿ 179 2% 24 

Պետական գույքի կառավարման 

վարչություն 

152 2% 14 

ՀՀ ՊՆ 139 2% 4 

ՀՀ ՖՆ 101 1% 19 

 

Խոշորագույն պատվիրատուն ՀՀ առողջապահության նախարարությունն (ԱՆ) է` շնորհիվ պատվաստանյութերի  

ձեռքբերման հաշվին, ԱՍՀՆ-ն` ծրագրային սպասարկման ծառայությունների կնքման պայմանագրով և ՀՀ 

Արդարադատության նախարարությունը Էլեկտրական էներգիայի խնայողության համար կնքված պայմանագրերով: 

Ըստ պայմանագրերի քանակի ամենախոշոր ծախսային ուղղությունները կապի, անշարժ գույքի վարձակալման և 

համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման և  սպասարկման ծառայությունների համար կնքված 

պայմանագրերն են:  

Ստորև ներկայացված են խոշորագույն 10 ենթաուղղությունները ըստ կնքված պայմանագրերի քանակի: 
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Աղյուսակ 3. Այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային գնումների պայմանագրերի խոշորագույն 

ենթաուղղությունները ըստ պայմանագրի առարկայի 

Ենթախումբ ըստ պայմանագրի 

առարկայի 

Պայմանագրայ

ին գին, մլն 

դրամ 

Տեսակա

րար 

կշիռը 

Պայմանա

գրերի 

քանակ 

Խոշորագույն մատակարարը, 

կշիռը 

Հիգիենայի հետ կապված 

ծառայություններ 

2,903 3.3% 4 Հիվ. վերահսկ. և կանխ. 

ազգային կենտրոն, 99% 

Դեղորայքի ձեռքբերում 2,040 2.3% 4 ՄԱԿ-ի մանկական 

հիմնադրամ, 77% 

Կապի ծառայություններ 761 0.9% 244 Արմենտել, 69% 

Համակարգչային տեխն. և ծրագրային 

ապահովում և  սպասարկում 

602 0.7% 143 «Նորք ՏՎԿ», 52% 

Անշարժ գույքի վարձակալություն 549 0.6% 182 «Հանարդնախագիծ» ՓԲԸ, 

27% 

Էլեկտրական էներգիայի 

խնայողություն 

307.8 0.4% 9 Հայաստանի վերականգնվող 

էներգ. և էներգախնայող. 

հիմնադրամ, 100% 

Ավտոմեքենայների վերանորոգում և 

պահպանում 

102 0.1% 72 Տոյոտա Երևան, 67% 

Բանկային ծառայություններ 97 0.1% 19 ՎՏԲ-Հայաստան, 24% 

Նախագծահետազոտական 

աշխատանքներ 

94.5 0.1% 50 Հայջրնախագիծ ինստիտուտ, 

13% 

Պատահարների ապահովագրություն 94 0.1% 2 Ռոսգոսստրախ-Արմենիա, 

85% 

Տպագրական աշխատանքներ 76 0.1% 23 Րաբունի ՍՊԸ, 34% 

Փորձաքննության անցկացման 

ծառայություններ 

67 0.1% 3 Միջուկ. և ռադիացիոն 

անվտանգ.  գիտատեխնիկ. 

կենտրոն,100% 

Ախտահանում և մակաբույծերի 

ոչնչացում 

57 0.1% 28 Ախտահանման կենտրոն ՓԲԸ, 

56% 
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Հիգիենայի հետ կապված ծառայությունների միակ պատվիրատուն ՀՀ առողջապահության նախարարությունն է, 

որը այս տարի ևս խոշորագույն 2,875 մլն-ի պայմանագիր է կնքել Հիվանդությունների վերահսկման և 

կանխարգելման ազգային կենտրոնի հետ 

Մեկ անձով պատվաստանյութեր և գլիկլազիդ ձեռք է բերվել առողջապահության նախարարության կողմից ՄԱԿ-

ի մանկական հիմնադրամից և Լես լաբորատուար սերվիեից, որոնց հետ պայմանագրերը երկարաձգվել են 

համաձայնագրերով՝ 2017թ. պայմանագրային գումարը կազմելով համապատասխանաբար 1,584 և 455 մլն ՀՀ 

դրամ:  

Կապի ծառայությունը դիտարկել ենք որպես մեկ անձից կատարված ոչ օբյեկտիվ գնում, քանի որ շուկայում կան 

մրցակից կազմակերպություններ ոչ ֆիքսված գներով, ինչպես ապահովագրական ընկերությունների դեպքում էր: Մեկ 

անձից գնման պայմանագրի հիման վրա կապի ծառայություն ապահոված 11 ընկերություններից խոշորագույնը 

ԱրմենՏելն է 69%  մասնաբաժնով ենթախմբում:  

 

Գրաֆիկ 1. Կապի ծառայության խոշորագույն մատակարարները 

 

 

Կապի ծառայությունների ենթախմբի ամբողջ պայմանագրային գնի կեսից ավելի պատվիրատուն ՀՀ ԱՍՀՆ-ն է, 

որին հետևում են Ոստիկանությունն ու ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունը (ՖՆ): 

 

Աղյուսակ 4. Կապի ծառայության խոշորագույն 5 պատվիրատուները 

Պատվիրատու Պայմանագրային գին, 

ՀՀ մլն դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանագրերի 

քանակը 
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Ոստիկանություն 178.6 23% 45 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն 55 7% 5 

ՀՀ դատախազություն 51 7% 3 

ՀՀ դատական դեպարտամենտ 48 6% 25 

ՀՀ Ազգային ժողով 47 6% 5 

 

Համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների ձեռբերման 

համար մեկ անձից գնումներով կնքվել է 143 պայմանագիր ընդհանուր 602 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ: Այս 

ենթախմբի պայմանագրային գնի կեսը պայմանավորված է Նորք սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական եվ 

իրազեկման կենտրոն հիմնադրամի և ՀՀ ԱՍՀՆ-ի  միջև սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական 

համակարգի սպասարկման ծառայությունների համար կնքված պայմանագրով:  

 

Աղյուսակ 5. Համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների 

խոշորագույն մատակարարները:  

Մատակարար Պայմանագրային գին, ՀՀ 

մլն դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանագրերի 

քանակը 

«Նորք» հիմնադրամ 314 52.1% 1 

Լ Սոֆտ 68.9 11.4% 9 

Էլեկտրոն. կառավարման 

ենթակառուցվածքների ներդրման 

գրասենյակ 

65 10.8% 1 

ՖՎ & Գ 60 10.1% 5 

ԵՐՄՄԳԻ 25.7 4.3% 41 

 

 Երկրորդ խոշորագույն մատակարարը «Լսոֆտ» ՍՊԸ-ն է, որի հիմնական պատվիրատուն ՀՀ ՖՆ-ն է:  

Պայմանագրերի քանակով առաջատարն է Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը: 

Վերջինիս և մնացած խոշորագույն մատակարարների պատվիրատուն Ոստիկանությունն է: Գրաֆիկ 2–ում 

ներկայացված են այս ենթախմբի խոշորագույն պատվիրատուները:  

 

Գրաֆիկ 2. Համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայություններ ձեռք 

բերած խոշորագույն պատվիրատուները:  
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Ոստիկանությունն ընդհանուր 340 մլն ՀՀ դրամ պայմանագրային գնով երկրորդ խոշորագույն պատվիրատուն է 

մեկ անձից գնումներով, իսկ ամենահաճախը պայմանագրեր այս եռամսյակում կնքել է Քննչական ծառայությունը:  

Ինչ վերաբերում է անշարժ գույքի մեկ անձից գնումներին, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք հիմնավորված 

են 168-Ն որոշմամբ, այն ևս դասել ենք ոչ օբյեկտիվ գնումների շարքին, քանի որ բարձր է կոռուպցիոն ռիսկի 

հավանականությունը: Հատկանշական է Սամվել Մայրապետյանի և ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության միջև 

2013թ. կնքված վարձակալության 9մլն դրամ արժողությամբ պայմանագիրը ՆԱՏՕ-Ի շենքի վարձակալության 

համար: Իսկ խոշորագույն վարձատուն ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի, մնում է 

«Հանարդնախագիծ» ՓԲԸ-ն:  

 

 

Գրաֆիկ 3. Առաջին եռամսյակի խոշորագույն վարձատուները 
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Խոշորագույն վարձատու «Հանարդնախագիծ» ՓԲԸ-ի պատվիրատուն Պետական գույքի կառավարման 

վարչությունն է, որը 2017թ. կնքել է 3 պայմանագիր 148 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ: Վերջինս նաև 

խոշորագույն պատվիրատուն է ենթախմբում 27 տոկոս տեսակարար կշռով: 

 

Աղյուսակ 6. Անշարժ գույքի խոշորագույն վարձակալները 

Վարձակալ Պայմանագրային գին, 

մլն ՀՀ դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանագրերի 

քանակը 

Խոշորագույն վարձատուն, 

կշիռը 

Պետական գույքի 

կառավարման 

վարչություն 

150 27% 4 «Հանարդնախագիծ» ՓԲԸ, 

99% 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 123 22% 12 Շողերինա Մկրտչյան, 64% 

ՀՀ ԱՍՀՆ 84.5 15% 56 Լիլիթ Մրրիկյան, 25% 

Անշարժ գույքի 

կադաստրի ՊԿ 

50.8 9% 17 «Արմենմոտոր» ՓԲԸ, 61% 

Նախագահի 

աշխատակազմ 

31 6% 1 Էրեբունի Պլազա, 100% 

Վերահսկիչ պալատ 26.8 5% 3 «Վարդանանց» բժշկական 

կենտրոն, 82% 

ՀՀ ՊՆ 13 2% 1 ԵՊԲՀ, 100% 

ՀՀ ԱԳՆ 9.6 2% 1 Սամվել Մայրապետյան, 100% 

 

Ավտոմեքենաների վերանորոգման և պահպանման ծախսերի համար կնքված մեկ անձից կատարված գնումների 72 

պայմանագրերի ընդհանուր գինը կազմում  է 102 մլն ՀՀ դրամ: Այս ենթախմբում ենք խմբավորել և վերանորոգման 

ծախսերը և ավտոպահեստամասերի գնումներ պահպանման համար, այսինքն ոչ միայն ծառայություններն են 

ներառված, այլև ապրանքների գնումը: Ընդհանուր առմամբ, պետական հաստատությունների և հիմնարկների հետ 

այս ենթախմբում մեկ անձով պայմանագիր կնքած խոշորագույն պայմանագրային կողմ-մատակարարներն են Տոյոտա 

Երևանը, Կարկոմավտո սերվիսը և Ավանգարդ մոթորսը, համապատասխանաբար ընդհանուր գնի 57, 13 և 9 ՀՀ մլն 

դրամ պայմանագրային ընդհանուր գներով:   
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Գրաֆիկ 4. Ավտոմեքենաների վերանորոգման և պահպանման համար խոշորագույն ընդհանուր պայմանագրային գնով 

մատակարար կողմերը 

 

Ընդհանուր առմամբ առաջին եռամսյակում մեքենաների վերանորոգման և պահպանման համար մեկ անձից գնման 

պայմանագրեր  են կնքել 32 տարբեր պետական հաստատություններ և հիմնարկներ, որոնցից խոշորագույն 

պատվիրատուն Ոստիկանությունն է: Ստորև ներկայացված է աղյուսակ, որտեղ կգտնեք խոշորագույն 10 

պատվիրատուների պայմանագրային գների, քանակի և խոշորագույն պայմանագրային գնով մատակարարների մասին 

տեղեկություններ:  

 

Աղյուսակ 7. Ավտոմեքենաների վերանորոգման և պահպանման համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գնով 

խոշորագույն պատվիրատուները 

Պատվիրատու Պայմանագրայի

ն գին, մլն ՀՀ 

դրամ 

Տեսակարա

ր կշիռը 

Պայմանագ

րերի 

քանակը 

Խոշորագույն մատակարարը, կշիռը 

Ոստիկանություն 35 34% 2 Տոյոտա Երևան, 100% 

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ  34.8 34% 5 Կարկոմավտո սերվիս, 31% 

ՀՀ դատախազություն 3.5 3% 1 Տոյոտա Երևան, 100% 

ՀՀ ՀՔԾ 3 3% 2 Մագաս Ինվեստ ՓԲԸ, 70% 

ՀՀ ՀԾԿՀ 2.6 3% 4 Տոյոտա Երևան, 55% 

Շիրակի մարզպետարան 2 2% 6 Սևաչունի ՍՊԸ, 50% 

Արարատի մարզպետարան 2 2% 3 Խաչիկ Խաչատրյան ՖԱ, 69% 

ՀՀ ՖՆ 1.9 2% 2 Տոյոտա Երևան, 100% 

Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի 

ազգային հանձնաժողով 

1.7 2% 2 Գարանտսերվիս, 52% 
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Գեղարքունիքի մարզպետարան 1.7 2% 1 Տոյոտա Երևան, 100% 

 

Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից Ոստիկանության, դատախազության, ՀԾԿՀ-ի, ՀՀ ՖՆ-ի, և Գեղարքունիքի 

մարզպետարանի խոշորագույն մատակարարը Տոյոտան է: Պայմանագրերի քանակով առաջատարը Շիրակի 

մարզպետարանն է: 

Ինչ վերաբերում է բանկային ծառայություններին, ապա պետական հաստատություններից միայն երեքն են 

պայմանագրեր կնքել բանկերի հետ: Դրանք են՝ ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ՖՆ-ն և արդարադատության նախարարությունը 

համապատասխանաբար 72, 24 և 0.9 մլն ՀՀ դրամ պայմանագրային ընդհանուր արժեքով: Պետական 

հաստատությունների հետ մեկ անձով պայմանագիր կնքած պայմանագիր կնքած 14 բանկերից խոշորագույնները 

ներկայացված են գրաֆիկում:  

 

Գրաֆիկ 5. Բանկային ծառայությաններ սպասարկող խոշորագույն բանկերը:  

 

 

Նախագծահետազոտական աշխատանքների համար մեկ անձից գնման պայմանագրեր են կնքել մեծամասամբ 

մարզպետարանները: Պայմանագրային ընդհանուր գնով խոշորագույնն է Սյունիքի մարզպետարանը, իսկ 

ամենահաճախը պայմանագրեր կնքել է Գեղարքունիքի մարզպետարանը: Աղյուսակ 8–ում ներկայացված են 

խոշորագույն պատվիրատուները և դրանց խոշորագույն պայմանագրային գնով մատակարարները: Ընդհանուր 

առմամբ, նախագծահետազոտական աշխատանքների համար մեկ անձից գնման պայմանագիր է կնքել 9 պատվիրատու 

ընդհանուր 33 տարբեր մատակարարների հետ:  
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Աղյուսակ 8. Նախագծահետազոտական աշխատանքների համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գնով 

խոշորագույն պատվիրատուները 

Պատվիրատու Պայմանագրային 

գին, մլն ՀՀ դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանա 

գրերի 

քանակը 

Խոշորագույն 

մատակարարը, կշիռը 

Սյունիքի մարզպետարան 14.5 15% 4 Վիլհամ ՍՊԸ, 52% 

Արագածոտնի մարզպետարան 13.5 14% 3 Էկոպրոեկտ, 52% 

Արմավիրի մարզպետարան 11 12% 6 Սերյոժա Մկրտչյան 

ՖԱ, 33% 

ՀՀ էներգետիկ 

ենթակառուցվածքների եւ 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

10.9 12% 1 Հայջրնախագիծ 

ինստիտուտ, 100% 

Գեղարքունիքի 

մարզպետարան 

10.9 12% 18 Սուրո Օսկանի ՍՊԸ, 

26% 

Լոռու մարզպետարան 10.7 11% 8 Ղարաքիլիսա ՍՊԸ, 

19% 

Վայոց ձորի մարզպետարան 9 10% 3 ՀԳՇՆ ՍՊԸ, 70% 

Շիրակի մարզպետարան 7.7 8% 4 Սվետլանա Դոգուզովա 

Ա/Ձ 

Տավուշի մարզպետարան 5.5 6% 3 Իջնախ ՍՊԸ 

 

Պատահարների ապահովագրության համար մեկ անձից գնման պայմանագրերի պատվիրատուն հանդիսանում է ՀՀ 

ՊՆ-ն, իսկ պայմանագրային մյուս կողմերն են Ռոսգոստրախն ու Նաիրի ինշուրանսը, համապատասխանաբար 80 և 

14 մլն դրամ արժողությամբ պայմանագրային գներով:  

Տպագրական աշխատանքների համար մեկ անձից պայմանագիր է կնքել 11 պետական հաստատություն 20 

մատակարարների հետ:  Խոշորագույն պատվիրատուներն են ՀՀ կրթության և գիտության (ԿԳՆ) նախարարությունը և 

Մշակույթի նախարարությունը, համապատասխանաբար 58 և 38 տոկոս տեսակարար կշռով ընդհանոր տպագրական 

աշխատանքների ընդհանուր պայմանագրային գնի մեջ:  
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Գրաֆիկ 6. Տպագրական աշխատանքների համար մեկ անձից գնման պայմանագիր կնքած խոշորագույն 

պատվիրատուները և մատակարարները 

 

 

Հաջորդ խոշոր պայմանագիրը փորձաքննության անցկացման ենթախմբին է պատկանում, որը կնքվել է ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե Միջուկային և 

ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոնի միջև: Պայմանագրի գինը կազմում է 66.8 մլն ՀՀ դրամ:  

Մյուս խոշոր մեկ անձից գնումը առաջին եռամսյակում 60 մլն դրամի սննդամթերքի՝ 1-ին տեսակի ցորենի 

գնումն է, որը Արդարատության նախարարությունը գնել է Աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամից:  

Այս տարի ևս ինչպես նախորդներին մեկ անձից գնման կարգով 24 պետական հաստատություն կնքել են 

ախտահանման և մակաբույծերի ոչնչացման ծառայությունների ընդհանուր 57 մլն արժողությամբ պայմանագրեր: 

Խոշորագույնները ՀՀ ՊՆ, ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն են:   

 

Աղյուսակ 9. Ախտահանման և մակաբույծերի ոչնչացման ծառայությունների խոշորագույն պատվիրատուները և 

մատակարարները 

Պատվիրատու Պայմանագրային գին, 

մլն ՀՀ դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Խոշորագույն մատակարարները 

ՀՀ ՊՆ          31.8  56% 

 

Ոստիկանություն            8  14% 

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ             7  13% 
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ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

           3.6  6% 

Արդարադատության 

նախարարություն 

           2.9      5% 

 

Հատկանշական են նաև լրատվամիջոցների ձեռքբերման համար կնքված մեկ անձից գնումները: Ընդհանուր 

առմամբ պարբերական մամուլի համար մեկ անձից պայմանագիր է կնքել 10 պետական մարմին, բայց խոշորագույնը 

ՀՀ ԿԳՆ-ի և «Անդին Ա» ՍՊԸ-ի միջև կնքված 25 մլն դրամ արժողությամբ պարբերական մամուլի ձեռքբերման 

պայմանագիրն է, ինչպես 2017թ., այնպես էլ 2015թ.-ին և 2016թ.-ին: Համացանցում միակ տեղեկությունը, որ 

հնարավոր է գտնել այս ամսագրի մասին այն է, որ Երևանի քաղաքապետարանը Երևան համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող Փ. Բուզանդի փողոցում գտնվող տարածքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել է 

վերջինիս:  

Ինչ վերաբերում է սարքերի ու սարքավորումների համար կնքված ընդհանուր 20 մլն արժողությամբ 36 

պայմանագրերին, ապա խոշորագույնը կնքվել է Ոստիկանության կողմից` ինչպես 2016թ. այս տարի ևս 

էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ծառայությունների համար Ոստիկանությունը պայմանագիր է կնքել 

«Ալիկանտե» ՍՊԸ-ի հետ: 

Մեկ անձից պայմանագրեր են կնքվել նաև մամուլում հայտարարությունների համար: 28 պետական մարմնի 

15մլն ընդհանուր արժողությամբ 45 հայտարարության համար մեկ անձից գնումների 90 տոկոսի մատակարարը ՀՀ 

պետական կառավարման ակադեմիա ՊՈԱԿ-ն է: 

 

 

3.2  2017թ. երկրորդ եռամսյակում կատարված մեկ անձից գնումների 

մոնիտորինգ 

 

2-րդ եռամսյակում կնքվել է 383 պայմանագիր ընդհանուր 2,304.8 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ: 

Դրանցից 35 պայմանագիր կնքվել են մեր կողմից առաձնացված օբյեկտիվ գնման հիմքով, որոնց հետ կարող եք 

ծանոթանալ Աղյուսակ 10-ում: 
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Աղյուսակ 10. Մրցակցության բացակայությամբ պայմանավորված գնումների պայմանագրերը մեկ անձից կատարված 

գնումների կազմում 2-րդ եռամսյակում 

Ենթախումբ Պայմանագրային գին, 

մլն դրամ 

Տեսակարար կշիռը 

ընդհանուրում 

Պայմանագրերի 

քանակը, հատ 

Փոստային 

ծառայություններ 

442 94.9% 12 

Ապահովագրական 

ծառայություններ 

9.4 2% 14 

Առողջապահական 

ծառայություններ 

5 1% 1 

Էլեկտրաէներգիայի 

բաշխում 

4.7 1% 7 

Գազի բաշխում և 

սպասարկում 

0.011 0.0% 1 

 

Մնացած 348 պայմանագրերը ընդհանուր 1,843 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ կնքվել են ըստ մեր մոնիտորինգի 

առանձնացված ոչ օբյեկտիվ գնման հիմքով: 348 պայմանագրից 57-ի պայմանագրային գինը գերազանցում է 

բազային՝ 1 մլն ՀՀ դրամը: Ընդհանուր պայմանագրային գինը վերոնշյալ 57 պայմանագրի կազմում է 1,767 մլն 

դրամ:  

Աղյուսակ 11. 2-րդ եռամսյակում ոչ օբյեկտիվ մեկ անձից գնումներ կատարած խոշորագոյն պատվիրատուները 

Պատվիրատու Պայմանագրային գին, մլն 

ՀՀ դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանագրերի 

քանակ 

ՀՀ ԿԳՆ 890 48% 24 

ՀՀ ՊՆ 659.8 36% 3 

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 89 5% 26 

ՀՀ ԱՍՀՆ 53.7 3% 7 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 34.8 2% 17 

ՀՀ  ԿԱ պետական գույքի կառավարման 

վարչություն 

17.5 

1% 

5 

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ 17.5 1% 25 
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Այս եռամսյակի խոշորագույն պատվիրատուները հիմնականում տպագրական աշխատանքների պատվիրատուներն 

են, հանձինս ՀՀ ԿԳՆ-ի և Սփյուռքի նախարարության: ՀՀ ՊՆ-ի պայմանագրային գինը պայմանաորված է եռամսյակի 

խոշորագույն 650 մլն դրամ արժողությամբ պայմանագրով՝ կնքված Ռադվան Տեխնոլոգիայի հետ վարժասարքերի 

ձեռքբերման համար: 

 

Աղյուսակ 12. Այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային գնումների պայմանագրերի խոշորագույն 

ենթաուղղությունները ըստ պայմանագրի առարկայի 

Ենթախումբ ըստ պայմանագրի 

առարկայի 

Պայմանագրային 

գին, մլն դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանագրերի 

քանակ 

Խոշորագույն 

մատակարարը, 

կշիռը 

Տպագրական աշխատանքներ 979 42.5% 49 «Մանմար» 

ՓԲԸ, 29% 

Վարժասարքեր 650 28.2% 1 «Ռադվան 

տեխնոլոգիա» 

ՍՊԸ, 100% 

Համակարգչային տեխն. և 

ծրագրային ապահովման և 

սպասարկման ծառ. 

53 2.3% 24 «Կրտսեր 

Ալեքսանյան և 

որդիներ» ՍՊԸ, 

79% 

Անշարժ գույքի 

վարձակալություն 

28.9 1.3% 10 Յուրի 

Վաղինակի 

Աբելյան,58% 

Ավտոմեքենաների 

վերանորոգման և պահպանման 

ծախսեր 

19.5 0.8% 39 Կարկոմավտո, 

50% 

Մամուլում 

հայտարարությունների 

հրապարակում 

18 0.8% 14 էդիթ պրինտ, 

45% 

Ուսուցման և 

վերապատրաստման  

ծառայություններ 

15.5 0.7% 11 Զանգակ-97, 

52% 
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Խոշորագույն ենթաուղղությունը այս եռամսյակում տպագրական աշխատանքներն են: Ընդհանուր առմամբ կնքվել 

է 49 պայմանագիր տպագրական աշխատանքների համար, որոնցից 27-ի պայմանագրային արժեքները գերազանցում 

են բազային 1 մլն ՀՀ դրամը:  

Աղյուսակ 13. Տպագրական աշխատանքների համար մեկ անձից գնման պայմանագիր կնքած խոշորագույն 

պատվիրատուները և մատակարարները 

Պատվիրատու Պայմանա 

գրային գին, մլն 

դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանա 

գրերի 

քանակ 

Խոշորագույն մատակարարը, 

կշիռը 

ՀՀ ԿԳՆ 860.5 88% 10 Մարմար, 33% 

Զանգակ-97, 29% 

ՀՀ սփյուռքի 

նախարարություն 

73 7% 16 Զանգակ-97, 37% Էդիթ 

Պրինտ, 34% 

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

34.6 4% 16 Մշակութային կրթության 

աջակցության հիմնադրամ, 

24% 

ՀՀ ԱՍՀՆ 10.5 1% 1 Հայաստանի կույրերի 

միավորման հրատարակչ., 

100% 

 

Խոշորագույն տպագրական ընկերությունների շարքին են դասվում «Տիգրան Մեծ» հրատարակչությունը և 

«Աստղիկ գրատուն»-ը համապատասխանաբար 94 և 66 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գնով: 

Խոշորագույն պայմանագրերը կնքված են հիմնականում ՀՀ ԿԳՆ-ի հետ դասագրքերի տպագրման համար:  

Հաջորդ խոշորագույն ենթախումբը ներառում է համակարգչային ծրագրային ապահովման համար 

պայմանագրերը: Կնքված 24 պայմանագրից 4-ի գինը գերազանցում է բազային 1 մլն դրամը: Խոշորագույն 

պատվիրատուները և նրանց մատակարարները ներկայացված են աղյուսակում:  
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Աղյուսակ 14. Համակարգչային տեխնիկա և ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների համար 

ընդհանուր պայմանագրային գնով խոշորագույն պատվիրատուները և մատակարար կողմերը 

Պատվիրատու Պայմանա 

գրային 

գին, մլն 

դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանա 

գրերի քանակ 

Խոշորագույն մատակարարը, 

կշիռը 

Ոստիկանություն 3.0 6% 1 «Էյջ էս ընդ էյ» ՍՊԸ, 100% 

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական 

կոմիտե 

3.0 6% 1 «Դոմ-դենիել» ՍՊԸ, 100% 

ՀՀ ԱԳՆ 2.2 4% 2 «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ, 

69% 

Խոշորագույն պայմանագիրը այս ենթաուղղությունում կնքվել է ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի 

նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության և «Կրտսեր Ալեքսանյան և որդիներ» ՍՊԸ-ի 

միջև կենսաթոշակային համակարգի մշակումն ապահովող ծրագրային գործիքի ապահովման ծառայության 

մատուցման համար: Մեկ անձից գնումներում ինչպես առաջին եռամսյակում, այնպես էլ երկրորդում առաջատար 

ենթախումբ է նաև անշարժ գույքի վարձակալման համար կնքված պայմանագրերը:  

 

Աղյուսակ 15. Անշարժ գույքի վարձակալման համար ընդհանուր պայմանագրային գնով խոշորագույն 

պատվիրատուները և մատակարար կողմերը 

Պատվիրատու Պայմանա 

գրային գին,  

մլն դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանա 

գրերի 

քանակ 

Խոշորագույն մատակարարը, կշիռը 

Պետական գույքի 

կառավարման 

վարչություն 

16.6 58% 1 Յուրի Վաղինակի Աբելյան, 100% 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

8.3 27% 2 Գեղարվեստի կոմբինատ, 93% 

ՀՀ ԱՆ 1.2 4% 1 Պետական գույքի գույքագրման և 

գնահատման գործակալ., 100% 
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Ավտոմեքենաների վերանորոգման և պահպանման համար մեկ անձից կատարված գնումների պատվիրատուների 

ցանկից այս եռամյսակում բացակայում է Ոսիկանությունը: ԱԱԾ-ն ու ՊՆ-ն կրկին առաջատար են: Խոշորագույն 

մատակարար շարունակում է մնալ Կարկոմվատո ՍՊԸ-ն:  

 

Աղյուսակ 16. Ավտոմեքենաների վերանորոգման և պահպանման համար ընդհանուր պայմանագրային գնով 

խոշորագույն պատվիրատուները և մատակարար կողմերը 

Պատվիրատու Պայմանա 

գրային գին, 

մլն դրամ 

Տեսակարար 

կշիռը 

Պայմանա 

գրերի քանակ 

Խոշորագույն 

մատակարարը, կշիռը 

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ 9.5 49% 3 Կարկոմավտո, 84% 

ՀՀ պաշտպանության 

նախարարություն 

1.8 9% 1 Կարկոմավտո, 100% 

ՀՀ սահմանադրական 

դատարան 

1.2 7% 13 «Եռյակ» ՍՊԸ, 46% 

ՀՀ քննչական կոմիտե 1.2 6% 1 Մեգնա ՍՊԸ, 100% 

ՀՀ ԱՎԾ 1 5% 6 Արպանիվ ՍՊԸ, 65% 

ՀՀ Ազգային ժողով 1 5% 1 Եուրոմոթորս ՓԲԸ, 

100% 

 

Մամուլում պարբերական հայտարարությունների տպման համար կնքված 14 պայմանագրերից 1 մլն ՀՀ դրամը 

գերազանցող խոշորագույն պայմանագրերը 2-ն են, որոնք կնքվել են ԿԳՆ-ի և մատակարարներ՝ Էդիտ պրինտ և 

Բնագետ ամսագրի միջև, համապատասխանաբար 8.3 և 7.9 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ պայմանագրային գներով: 

Վերջիններիս հաշվին էլ ընդհանուր պայմանագրային գնով խոշորագույն պատվիրատուն հանդիսանում է ՀՀ ԿԳՆ-ն: 

Վերապատրաստման և ուսուցման ծառայությունների համար կնքված 11 պայմանագրից 6-ի պայմանագրային 

գինը գերազանցում է 1մլն-ի շեմը, որոնք հիմնականում էլեկտրոնային ուսուցման համար կնքված պայմանագրեր են, 

իսկ դրանց պատվիրատուն Սփյուռքի նախարարությունն է: 

Այսպիսով, եթե ներկայացնենք 2 եռամսյակների մեկ անձից կատարված գնումների ամփոփ վիճակագրությունը, 

կստացվի.  

 



 

 
  
 

22 
 

Աղյուսակ 17. 2017թ. առաջին կիսամյակում մեկ անձից կատարված գնումների ամփոփ վիճակագրություն 

 2017թ. 1-ին եռամսյակ 2017թ. 2-րդ եռամսակ 

Ընդհանուր 

պայմանագրային գին, 

մլն ՀՀ դրամ 

Պայմանագրերի 

քանակ 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գին, մլն ՀՀ դրամ 

Պայմանագրերի 

քանակ 

Ոչ օբյեկտիվ 

գնումներ, որից՝ 

8,112 

 

1,127 1,843 

 

348 

1 մլն-ից բարձր 

պայմանագրային 

գնով գնումներ 

7,861 

 

279 1,767 

 

57 

Օբյեկտիվ հիմքով 

գնումներ 

78,980 

 

3,492 461 

 

35 

Ընդհանուր 87,092 

 

4,618 2,304 383 

 

 

4. Բողոքարկում և սև ցուցակ. 2017թ. առաջին կիսամյակի 

մոնիտորինգի արդյունքներ 
 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանը հանդիսանում է անցումային ժամանակաշրջան կապված «Գնումների մասին» ՀՀ 

օրենքի ուժի մեջ մտնելու և հին օրենքն ուժը կորցրած ճանաչվելու, հին օրենքով գործող Գնումների բողոքարկման 

խորհրդի (ԳԲԽ) լիազորությունների դադարեցման և նոր ձևավորված ԳԲԽ լիազորությունների ստանձնման հետֈ 

 2017թ. հունիսի  30-ի դրությամբ գնումների պաշտոնական տեղեկագրում (www.procurement.am) 

հրապարակված է հին ԳԲԽ-ի անդամների վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ նոր ԳԲԽ-ի անդամների, նրանց 

պաշտոնի նշանակման, պաշտոնավարման ժամկետների վերաբերյալ որևէ տեղեկություններ բացակայում ենֈ 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում մասնակիցների կողմից ներկայացվել է թվով 82բողոք, որից  52-ը հին ԳԲԽ, 30-ը 

նորֈՀին ԳԲԽ-ի կողմից կայացվել է թվով 51որոշում, որոնցից 25-ով բավարարվել է բողոքը, 5-ով մասնակի է 

բավարարվել, 20-ով մերժվել է, 4-ով մասնակցի դիմումով առանց քննության է թողնվե,1բողոքի վերաբերյալ 

կայացված որոշումը և որոշում կայացնելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է կայքումֈ Նոր ԳԲԽ-ի 
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կողմից կայացվել է թվով 23որոշում, որոնցից12-ով բավարարվել է բողոքը, 2-ով մասնակի է բավարարվել, 4-ով 

մերժվել է, 5-ով մասնակցի դիմումով առանց քննության է թողնվելֈ 7 բողոք գտնվում է ընթացիկ փուլումֈ 

Աղյուսակ 18.Բողոքարկման վիճակագրություն 

 

Բողոքը բավարարելուց հետո 2 դեպքում պատվիրատոները կատարել են ԳԲԽ որոշումները այնուհետև 

անմիջապես դադարեցրել են գնման պահանջը՝ պայմանագիր չշնորհելով բողոք ներկայացրած մասնակցինֈ «Երևանի 

պետական համալսարան» հիմնադրամ (բողոքի ծածկագիրը՝ 52/17) և «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ 

(բողոքի ծածկագիրը՝ 27/17)ֈ 

Ինչպես նոր այնպես էլ նախկին օրենքով նախատեսվում է բողոքարկման վճար 30000 հազար ՀՀ դրամի չափովֈ  

Սակայն ի տարբերություն նախկին օրենքի նոր օրենքով նախատեսվում է այն վճարել ՀՀ պետական բյուջե և 

բողոքը բավարարվելու դեպքում վճարը ենթակա է վերադարձման բողոքը ներկայացրած անձին, ինչը կարելի է 

արձանագրել որպես դրական տեղաշարժֈ 

Դիտարկվող ժամանակշրջանում լիազոր մարմնի կողմից նախաձեռնվել է թվով 74 պաշտոնական ընթացակարգ 

մասնակիցներին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (սև ցուցակ) 

ներառելու հիմքերն ուսումնասիրելու և առկայության դեպքում համապատասխան որոշում կայացնելու նպատակով, 

որից 34-ը հին 40-ը Նոր ԳԲԽ-ի կողմից: 14 դեպքում ԳԲԽ որոշմամբ մասնակիցները ներառվել են սև ցուցակում 

Ներկայացված 

բողոքներևդրանցկարգա

վիճակը ՀինԳԲԽ 

ՆորԳԲԽ 

Ընդամենը 

ԷմիլՍա

ր-

գսյան 

ՄհերԱն

ա-նյան 

Ընդամ

ենը 

ներկայացվածբողոքներ 52 18 12 30 82 

ընթացիկ 0 5 2 7 7 

որոշում 51 13 10 23 74 

բավարարված 25 5 7 12 37 

մասնակիբավ 5 2 0 2 7 

մերժված 20 2 2 4 24 

առանցքննության 4 4 1 5 9 

որոշումըբացակայումէ 1       1 
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տարբեր ժամկետներով, 32 դեպքում համապատասխան հիմքերի բացակայությամբ ԳԲԽ-ն մերժելէ, 28-ը գտնվում է 

ընթացքումֈ 

 

Աղյուսակ 19. Նախաձեռնված պաշտոնական ընթացակարգերի և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումների 

վիճակագրություն 

 

Ընթացակարգերևդրանց

վերա-բերյալ 

կայացված 

որոշումներ 

ՀինԳԲ

Խ 

ՆորԳԲԽ Ընդամենը 

ԷմիլՍար

գսյան 

ՄհերԱն

ա-նյան 

Ընդամենը 

ընթացակարգեր 34 17 23 40 74 

ընթացիկ 0 16 12 28 28 

որոշում 34 1 11 12 46 

բավարարված 14 0 0 0 14 

մերժված 20 1 11 12 32 

Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ ԳԲԽ-ի կողմից որոշում կայացնելու համար ինչպես նախկին այնպես էլ 

գործող օրենքով ժամկետ նախատեսված չէ, և արդյունքում գործերը կուտակվել են: Հին ԳԲԽ-ի կողմից որոշումները 

կայացվել են մի քանի ամիսների ընթացքում առկա են ընդհուպ մինչև մեկ տարի և ավելի տևողությամբ գործեր, ինչը 

մեծամասամբ պայմանավորված է ցուցակում ներառելու համար անհրաժեշտ և բավարար երկու պայմանների 

առկայությամբ՝ հայտներ կայացնելը և նախորդող մեկ տարվա ընթացքում խախտում թույլ տալը, այսինքն խախտման 

առկայության պարագայում անհրաժեշտ է եղել նաև որ մասնակիցը հայտ ներկայացնիֈ Սրան հակառակ կիրառվում է 

զանգվածային քննության մոտեցում՝ մի քանի կազմակերպության հարցը խորհրդի կողմից քննվում է մեկ ծածկագրով 

պաշտոնական ընթացակարգի շրջանակներում, և կայացվում է մեկ որոշում, ինչը անթույլատրելի է քանի որ 

ցուցակում ներառելու կամ չներառելու որոշումը անհատական է և վերաբերվում է կոնկրետ մասնակցինֈ 

Դիտարկվող ժամանակշրջանում նախաձեռնված բոլոր պաշտոնական ընթացակարգերը վերաբերվում են նախկին 

օրենքով կազմակերպված գնման ընթացակարգերինֈ  

 

Աղյուսակ 20. Սև ցուցակում ընդգրկելու հիմքերն ըստ գնումների մասին նախկին և ներկա օրենքների 

Սև ցուցակում ընդգրկելու հիմքերը 
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Դրանք հիմնականում կապված են «կեղծ տվյալներ» ներկայացնելու հետֈ Ինչպես տեսնում եք համեմատական 

աղյուսակից նոր օրենքով կեղծ տվյալների վերաբերյալ դրույթը բացակայում էֈ Սա կարելի է արձանագրել որպես 

 Նախկին օրենքի համաձայն  Անձը նշված ցուցակում 

ընդգրկվում է 6 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով 

Գործող օրենքով  անձը նշված ցուցակում ընդգրկվում է 

երկու տարի ժամկետով: 

Մասնակիցն ընդգրկվում է նշված ցուցակում, եթե հայտը 

ներկայացնելու պահին նախորդող տարվա ընթացքում` 
Մասնակիցն ընդգրկվում է նշված ցուցակում, եթե` 

ա. ավելի քան մեկ անգամ խախտել է պայմանագրով 

նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում 

ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է 

պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի 

լուծարմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի 

հետագա մասնակցության դադարեցմանը, 

ա. խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման 

գործընթացի շրջանակում ստանձնած 

պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի 

կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման 

գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության 

դադարեցմանը, 

բ. գնման գործընթացի շրջանակում ներկայացրել է կեղծ 

տվյալ, 
բ. որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է պայմանագիր կնքելուց, 

գ. որպես ընտրված մասնակից մեկ անգամից ավելի 

հրաժարվել է պայմանագիր կնքելուց, 

գ. հայտերը բացելուց հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա 

մասնակցությունից: 

դ. օրենքով նախատեսված կարգով մասնակցի 

առնչությամբ կայացվել է 

որոշում գնումների գործընթացում հակամրցակցային 

վարքագծի` հակամրցակցային համաձայնության կամ 

գերիշխող դիրքի չարաշահման համար, 

ե. որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը 

ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների 

ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական 

գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ 

ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված 

կարգով հանված կամ մարված է. 
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դրական տեղաշարժ, քանի որ գրեթե բոլոր դեպքերում մասնակցի կողմից ներկայացված տվյալները որակվել են 

«կեղծ» հարկային պարտավորություն ունենալու կամ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին 

«չհամապատասխանող» համարժեք ապրանքներ առաջարկելով, ինչը պայմանավորված էր լիազոր մարմնի կողմից 

սահմանված օրինակելի ձևերով համապատասխան հայտարարությունների ստորագրումովֈ Սրան հակառակ 

թույլատրվում էր օրինակ մեկ անգամ խախտել կնքված պայմանագիրը, որը արդյունքում միակողմանի կլուծվեր, և 

չհայտնվել սևցուցակումֈ 

Պետք է փաստենք, որ նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ինչպես նոր, այնպես էլ նախկին ԳԲԽ-ն շարունակել 

են սև ցուցակում ընդգրկելու նպատակով հիմնվել ուժը կորցրած օրենքի դրույթների վրա՝ քանի որ նոր օրենքը չի 

նախատեսել մեղմացուցիչ հանգամանքերի հետադարձ ուժ ունենալու համապատասխան դրույթներֈ  

«Գնումների մասին» ՀՀ նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելով ուժը կորցրած է ճանաչվել հին օրենքը և տվյալ օրենքով 

հին ԳԲԽ-ին տրված լիազորություններըֈ Նոր օրենքով չի նախատեսվել նախկին ԳԲԽ-ի լիազորությունների 

ժամանակավոր շարունակություն՝ անավարտ գործերը վերջացնելու նպատակովֈ 

Ուսումնասիրելով հրապարակված որոշումները, պարզվում է, որ նախկին ԳԲԽ-ն անավարտ գործերը չի հանձնել նոր 

ԳԲԽ-ին, շարունակել է իր գործունեությունը չունենալով օրենքով տրված համապատասխան լիազորություններ և 

կայացրել է թվով 35 որոշումներ, այդ թվում 29-ը սև ցուցակի հետ կապված, որոնցից 13 որոշմամբ մասնակիցները 

ընդգրկվել են սև ցուցակումֈ Բավարարվել է մասնակիցների կողմից ներկայացված 2 բողոք, իսկ 4-ը մերժվել էֈ 

2017թ-ի հունիսի 30-ի դրությամբ դատական տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվությամբ ԳԲԽ-ի 

կողմից կայացված 15 որոշումները (Նոր ԳԲԽ-ի կողմից կայացված որոշումներից բողոքարկվել է 2 որոշում) 

անվավեր ճանաչելու պահանջով հայցադիմում է ներկայացվել դատարան, որոնցից 9-ը գտնվում է ընթացիկ փուլում, 

2-ը բավարարվել է, 4-ը վերադարձվել էֈ 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ սույն օրենքի հիման վրա և դրա 

պահանջների կատարման նպատակով խորհուրդը հաստատում է իր գործունեության կարգը` անդամների ձայների 

մեծամասնությամբֈ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ խորհուրդն իր 

գործունեության կարգը հաստատում է խորհրդի առաջին կազմը հաստատելու օրվանից երկամսյա ժամկետումֈ Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ նշված կարգը որևէ աղբյուրում հասանելի չէ, ԹԻՀԿ-ի կողմից այն տրամադրելու 

հարցում է ուղարկվել ԳԲԽֈ 

Ինչպես նախկին այնպես էլ նոր օրենքով ԳԲԽ-ին չի տրվել իրավաբանական անձի կարգավիճակֈ Բողոքարկման 

խորհուրդն ընդունում է որոշումներ, որոնք իրավունքներ և պարտականություններ են սահմանում մասնավոր, ինչպես 

նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար և այդ որոշումներն իրավապարտադիր են: 
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Ինչպես նախկին, այնպես էլ գործող օրենքով, սահմանված է, որ բողոքարկման խորհրդի որոշումները կարող են 

բողոքարկվել դատարան: Օրենքի համաձայն՝ գնումների, այդ թվում բողոքի քննության հետ կապված 

հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիաիրավական իրավահարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ: Օրենքի տրամաբանությունից 

հետևում է, որ բողոքարկման խորհրդի որոշումները հնարավոր է բողոքարկել միայն ընդհանուր իրավասության 

դատարան և հետևաբար այդ հարաբերությունները կարգավորվելու են ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքով: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 

պատասխանողներ են քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք, որոնց դեմ հայց է հարուցվել: Դատական կարգով 

բողոքարկման խորհրդի որոշումը բողոքարկելու դեպքում որպես պատասխանող հայցադիմումում նշվելու է 

բողոքարկման խորհուրդը:  

Տվյալ դեպքում հարց է առաջանում՝ բողոքարկման խորհուրդը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

վերը նշված հոդվածի իմաստով ինչ կարգավիճակով է որպես պատասխանող հանդես գալու` չունենալով 

իրավաբանական անձի կարգավիճակ: Լիազոր մարմնի կարծիքով բողոքարկման խորհրդի անդամն է հանդես գալու 

որպես ֆիզիկական անձ, ինչը զուրկ է ցանկացած տրամաբանությունից, քանի որ օրենքի 49-րդ հոդվածի առաջին 

մասի համաձայն՝ բողոքը քննվում է խորհրդի անդամի կողմից` միանձնյա, ղեկավարվելով սույն օրենքով և նորմատիվ 

իրավական այլ ակտերով: Բողոքը քննելիս խորհրդի անդամը հանդես է գալիս որպես գնումների բողոքարկման 

խորհուրդ: Հետևաբար վերջինս դատարանում չի կարող հանդես գալ որպես ֆիզիկական անձ, քանի որ բողոքների 

վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անունից: Անհրաժեշտ է ԳԲԽ-ին տալ իրավաբանական անձի 

կարգավիճակ, որի արդյունքում կլուծվի  «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների միջև առկա հակասությունը: 

Այս կապակցությամբ առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի ԵԱՔԴ/2177/02/17 և ԵԱՔԴ/2539/02/17 

դատական գործերը, որոնք հիմնավորում են, ԳԲԽ-ին իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալու 

անհրաժեշտությունըֈ 

2017թ. մայիսի 31-ին Դանինի ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղը, իսկ 2017թ. հունիսի 26-ին ՎԱՆԳԱՍ 

ՍՊԸ-ն հայցադիմում են ներկայացրել դատարան ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդի տարբեր որոշումներ անվավեր 

ճանաչելու մասին պահանջովֈ Երկու դեպքում էլ դատարանի կողմից որոշում է կայացվել հայցադիմումը 

վերադարձնել և երեք օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները (որ հնարավոր չի շտկել) հետևյալ 

հիմնավորմամբ. 

«…ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 87 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ ենթակետի համաձայն 

հայցադիմումում պետք է նշվեն գործին մասնակցող …իրավաբանական անձի անվանումը, նրանց գտնվելու վայրի 
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հասցեները: 

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 29 հոդվածի 3-րդ մասի պատասխանողներ են 

քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք, որոնց դեմ հայց է հարուցվել:  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 58 հոդվածի համաձայն իրավաբանական անձն ունի իր անվանումը, որը ցուցում է 

պարունակում նրա կազմակերպական-իրավական ձևի մասին:  

Տվյալ դեպքում հայցվոր կողմը պահանջն ուղղել է ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին` չնշելով իրավաբանական 

անձի ձևի մասին ցուցում պարունակող տեղեկություններ, որից հնարավոր կլիներ հանգել եզրակացության վերջինիս 

կազմակերպական-իրավական ձևի մասին…»: 

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի համաձայն` շահագրգիռ անձն իրավունք ունի 

նույն օրենսգրքով սահմանված կարգով դիմել դատարան` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կամ պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքների, 

ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության համար: Նշված իրավունքը երաշխավորված է ՀՀ 

Սահմանադրությամբ և «Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայով: Հետևաբար ԳԲԽ-ին իրավաբանական անձի կարգավիճակ չշնորհելը վտանգ է պարունակում նշված 

իրավունքի խախտման տեսանկյունիցֈ 

 

 

 

5. 2016թ. շրջանակային համաձայնագրերով 

ուսումնասիրություն 

 

Մոնիտորինգն իրականացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնումների կայքում (www.gnumner.am) 

տեղադրված Գնումների աջակցման կենտրոնի շրջանակային համաձայնագրերի (ՇՀ) ամսական հաշվետվությունների 

հիման վրա: Շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների 

գնումների տվյալների վերլուծությունը ներկայացված են եռամսյակային կտրվածքով:  

Ըստ եռամսյակների առանձնացվել են ապրանքների ձեռքբերման 100 մլն ՀՀ դրամից բարձր ընդհանուր 

պայմանագրային գնով ենթաուղղությունները, աշխատանքների և ծառայությունների համար 50 մլն ՀՀ դրամից 
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բարձրները, իսկ 50 մլն ՀՀ դրամը չգերազանցելու դեպքում ընդհանուրի 4 տոկոս և ավել տեսակարար կշիռ ունեցող 

ենթաուղղություններըֈ Նույն սկզբունքով առանձնացվել են նաև խոշորագույն պատվիրատուներըֈ Յուրաքանչյուր 

ենթաուղղության մեջ առանձնացրել ենք մրցույթներիի արդյունքում հաղթած խոշորագույն մատակարար 

ընկերություններին և դրանց տեսակարար կշիռներին ընդհանուր ենթաուղղություններում:   

Այնուհետև, ամբողջ տարվա կտրվածքով, ուսումնասիրելով 10-ից ավել մրցույթներից բաղկացած 

ենթաուղղությունները ըստ գնման առարկաների՝ պարզել ենք տվյալ ենթաուղղության 3 մատակարար-

կազմակերպությունների գումարային և  հաղթած մրցույթներով քանակային կենտրոնացվածության աստիճանը (the 

three-firm concentration ratio)6: Այս ցուցանիշը ցույց կտա, հաղթող ընկերությունների կենտրոնացվածության 

աստիճանը՝ վեր հանելով պետական հաստատությունների ՇՀ ընթացակարգով հայտարարած մրցույթների հիմնական 

հաղթողներին և նրանց հետ կնքված պայմանագրերի կշիռը ընդհանուրում7:  

 

5.1. Առաջին եռամսյակի ՇՀ ընթացակարգով գնումներ. 

 

5.1.1. Ապրանքներ 

 

Առաջին եռամսյակի ընթացքում ըստ առանձին չափաբաժիններով 1939 մրցույթի արդյունքում ապրանքների 

ձեռք բերման համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարային արժեքը կազմում է 6,600 մլն դրամ, 125 

հաղթող մասնակիցերի հետ: Խոշորագույն մատակարարները վառելիքի, դեղորայքի և սննդամթերքի վաճառքով 

զբաղվող ընկերություններն են, որոնց կանդրադառնանք ըստ ոլորտների: Խոշորագույն պատվիրատուների ցանկը 

կարող եք տեսնել ստորև: Եռամսյակի ամբողջ գնումների 76%-ը բաժին է հասնում երեք պատվիրատուների ՀՀ ԱՆ, 

Ոստիկանությանը և ՀՀ արդարադատության նախարարությանը, ինչը վկայում է ՇՀ գնումներով պատվիրատուների 

միջին կենտրոնացվածության մասին:  

 

Աղյուսակ 21. 100 մլնից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով պատվիրատուները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարար, կշիռը 

ՀՀ առողջապահության 2,616 40% 138 Տելիա-Մեդ 

                                                           
6
 Ցածր կենտրոնացվածություն՝ 0-50%, միջին՝ 50-80%, բարձր՝ 80-100%:  

7
 Տես Հավելված 1,2,3 
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նախարարություն 

Ոստիկանություն 1,621 25% 97 Ֆլեշ ՍՊԸ, 90% 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարության ՔԿ 

697 11% 40 Անանո ՍՊԸ, 22% 

ՀՀ ՏԿԱԻՆ 392 6% 311 Ֆլեշ ՍՊԸ, 77% 

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ 280 4% 355 Անանո ՍՊԸ, 57% 

ՀՀ ՖՆ 213 3% 29 Էդելնա ՍՊԸ, 56% 

ՀՀ ԱՍՀՆ 122 2% 16 ՍիՓիԷս Օիլ 

Քորփորեյշն ՍՊԸ, 

34%  

 

Ինչ վերաբերում է ոլորտներին, ըստ ապրանքատեսակի, ապա 1-ին եռամսյակում խոշորագույն 

ենթաուղղություններն ըստ գումարային արժեքի դեղերի ու վառելիքի գնումն էր, համապատասխանաբար 2,5 և 2,4 

մլրդ ՀՀ դրամ արժողությամբ: Աղյուսակ 22-ում բերված են նաև մնացած այլ ոլորտների պայմանագրերի ընդհանուր 

արժեքները, մրցույթների քանակները և տվյալ ոլորտում երեք մատակարար-կազմակերպությունների 

կենտրոնացվածության տոկոսները:  

Աղյուսակ 22. 50 մլնից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով ենթաուղղությունները 

Խոշորագույն ենթաուղղությունները 

ըստ գնման առարկայի 

Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությ

ունը (C3) 

 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Դեղորայքի և պատվաստանյութեր 2,598 92.5% 244 

Վառելիքի ձեռքբերում 2,416 99.7% 90 

Սննդամթերքի ձեռքբերում 782 74% 

 

89 

Գրենական պիտույքների և 

գրասենյակային նյութեր 

191 73.5% 

 

635 

Համակարգչ և պատճեն. 

սարքավորումների և օժ. նյութեր 

172 82.1% 194 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

137 100% 16 
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Հաշմանդամների լսողական 

ապարատների և սայլակներ 

81 97% 10 

Գյուղատնտես. կենդանիների 

վարակիչ հիվանդությունների դեմ 

կենսապատվաստուկներ և ախտորոշիչ 

միջոցներ 

63 100% 7 

Ավտոպահեստամասեր 54 61% 82 

 

Անդրադառնանք ենթաուղղություններին՝ ըստ ձեռքբերված ապրանքների, և խոշորագույն պատվիրատուներին 

առանձին:  

Ըստ կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարի խոշորագույն ենթաուղղությունը բաժին է ընկնում դեղերի 

գնմանը: Եռամսյակում տվյալ ենթաուղղության 244 մրցույթում 8 հաղթողներից խոշորագույն երեք 

ընկերությունները, ըստ եռամսյակում կնքած պայմանագրերի գումարի, «Տելիա-մեդ» ՍՊԸ-ն, «Նատալի Ֆարմ» 

ՍՊԸ-ն և «Վագա Ֆարմ» ՍՊԸ-ն են: Նատալի ֆարմը խոշորագույնն է նաև քանակային տեսանկյունից: Ամբողջ 

ենթաուղղության 99.4 տոկոսի պատվիրատուն Առողջապահության նախարարությունն է:  

Վառելիքի ձեռքբերման 90 մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել չորս մասնակից, որոնցից խոշորագույններն են 

«Սիփիէս Օիլ Քորփորեյշն» ՍՊԸ-ն 14.1% մասնաբաժնով ընդհանուր ենթաուղղություննում և «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն 

85.6%-ով, որն էլ հանդիսանում է խոշորագույն պատվիրատուի՝ Ոստիկանության վառելիքի միակ մատակարարը՝  

1,464 մլն դրամի ընդհանուր պայմանագրային գնով:     

 

 

 

Աղյուսակ 23. Դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերման խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, հատ 

Տելիա-Մեդ ՓԲԸ8 1,216 46.8% 6 

Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ 1,057 40.7% 74 

                                                           
8
 Չնայած նրան, որ ՀՀ առողջապահության նախարարությունը հերքել է Տելիա Մեդի հետ 

պատվաստանյութերի պայմանագրերը, սակայն ԳԱԿ-ի հաշվետվություններում դեռևս ներառված է 

որպես գնումֈ  
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Վագա Ֆարմ ՍՊԸ 130 5.0% 42 

 

Սննդամթերքի հիմնական պատվիրատուներն են Արդարադատության նախարարության ՔԿՀ-երը, ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ն 

և Ոստիկանությունը: Եռամսյակի ընթացքում սննդամթերքի մատակարարման ոլորտի 19 հաղթող ճանաչված 

ընկերություններից խոշորագույնն է «Անանո» ՍՊԸ-ն՝ առաջին երկու պատվիրատուների հետ կնքած պայմանագրերի 

հաշվին: Վերջինիս անդրադարձել ենք նաև մեր նախորդ հրապարումներում որպես ունիվերսալ կազմակերպություն և 

որի նկատմամբ 2014թ. գործընթաց էր սկսվել մանկապարտեզներում պայմանագրերի տեխնիկական բնութագրերին 

անհամապատասխան սննդամթերք մատակարարելու դեպքերով:9 Այս ենթաուղղության կենտրոնացվածությունը երեք 

խոշոր մատակարարների հետ կնքած պայմանագրերի ընդհանուր գումարի հաշվին միջին է՝ 74 տոկոս: Հրայր 

Մանուկյան ԱՁ-ն ու «Ֆոտոն» ՍՊԸ-ները Արդարադատության ՔՀ-ի սննդամթեքի ձեռքբերման մրցույթների 

հաղթողներն ու հիմնական մատակարարներից են, սակայն միևնույն է «Անանո» ՍՊԸ-ն պայմանագրային ընդհանուր 

գնով կազմում Արդարադատության ամբողջ եռամսյակի սննդամթերքի ձեռբերման համար կնքված պայմանագրային 

ընդհանուր գնի 22.3 տոկոսը: Ոստիկանության մրցույթների հաղթողներն են «Մակրո ֆուդ» ՍՊԸ-ն և «Ցիկլոիդ» 

ՍՊԸ-ն:  

 

Աղյուսակ 24. Սննդամթերքի ձեռքբերման խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը, հատ 

Անանո ՍՊԸ       314  40% 33 

Հրայր Մանուկյան ԱՁ       152  20% 7 

Ֆոտոն ՍՊԸ       111  14% 10 

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռբերման համար առաջին եռամսյակում ՇՀ 

ընթացակարգով հայտարարություններով 635 մրցույթից հաղթող 20 մասնակցից գումարային մասնաբաժնով 

խոշորագույնն Աստղիկ գրատունն է 71 մլն ընդհանուր պայմանագրային արժեքով, իսկ քանակային առումով 

խոշորագույնը «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն է 422 հաղթած մրցույթներով՝ ըստ չափաբաժինների, որը կազմում է 

ընդհանուրի 66.5%-ը: Պատվիրատուների մասով ևս կենտրոնացվածություն կա. խոշորագույն պատվիրատուններն 

են ՀՀ Ոստիկանությունն է ամբողջի 41.7% մասնաբաժնով և ՀՀ Դատական դեպարտամենը՝ 31.2%-ով: 

 

Աղյուսակ  25. Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման խոշորագույն մատակարարները: 

                                                           
9
 http://www.aravot.am/2015/01/23/535261/  
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Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը, հատ 

Աստղիկ գրատուն ՍՊԸ  71 37.3% 62 

Արիկո Գոռ ՓԲԸ  40 21.0% 6 

Սմարթլայն ՍՊԸ  29 15.2% 422 

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման համար ՇՀ 

ընթացակարգերով հայտարարված մրցույթներին հաղթել են 28 ընկերություններ: Այս ուղղությամբ ևս 

կենտրոնացվածությունը 80%-ից բարձր է: Ընդհանուր պայմանագրային գնով խոշորագույն պատվիրատուներն են ՀՀ 

ՖՆ-ն ընդհանուր ենթաուղղության գումարի 73.5%-ով և ՀՀ ԿԱ ոստիկանությունը՝ 11%-ով, ինչն էլ ենթադրում է, 

որ կա նաև պատվիրատուների կենտրոնացվածություն: Պայմանագրային գնով խոշորագույնը «Էդելնա» ՍՊԸ-ն է ՀՀ 

ՖՆ-ի հետ համակարգիչների ձեռքբերման պայմանագրերով: Մրցույթների քանակով առաջատար է մեծամասամբ 

քարթրիջների ձեռքբերման մրցույթների հաղթող «Նորմա Պլյուս» ՍՊԸ-ն՝ եռամսյակում 57 մրցույթով և ընդհանուր 

6 մլն պայմանագրային գնով:  

 

Աղյուսակ 26. Համակարգչային և պատճեն. սարքավորումների և օժ. նյութերի ձեռքբերման խոշորագույն 

մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը ըստ 

չափաբաժինների, հատ 

Էդելնա ՍՊԸ  120 69.8% 2 

Օնլայն կոմպյուտերս ՍՊԸ  11.7 6.8% 2 

Կոմպասս ՍՊԸ  9 5.5% 13 

Չորրորդ եռամսյակում հանդերձանքի և անկողնային պարագաների միակ պատվիրատուներն են եղել 

Արդարադատության ՔԿ-ն միակ մատատակար «Գառու գրուպ» ՍՊԸ-ով և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության 

նախարարությունը՝ «Էլիտ-Սպորտ» ՍՊԸ-ի հետ կնքած պայմանագրերով: Վերջինս նաև միակ մասնակիցն է եղել 

հայտարարաված մրցույթի:  

Հաշմանդամների լսողական ապարատների և սայլակների ձեռքբերման միակ պատվիրատուն ՀՀ ԱՍՀՆ-ն է, որի 

հայտարարած 10 մրցույթում հաղթող է ճանաչվել 4 ընկերություն, որոնցից խոշորագույնները «Ագաթ-777» ՍՊԸ-ն 

և «Դանինի»-ի Հայաստանյան մասնաճյուղն է: Վերջինս ունիվերսալ ընկերություն է, հանդիսանում է նաև 

սննդամթերքի մատակարար:  
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Ավտոպահեստամասերի ձեռբերման խոշորագույն պատվիրատուն ՀՀ ՏԿԱԻՆ-ն է ընդհանուրում 85.6% 

մասնաբաժնով:  

 

Աղյուսակ 27. Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Ֆլեշ Մոտորս ՍՊԸ 11.7 21.8 10 

Ավտոֆան Էյ Սի ՍՊԸ 11.4 21.2 9 

Աբի ՍՊԸ 9.7 18.1 9 

Այս ենթաուղղությունում ընդհանուր պայմանագրային գնով մատակարարների կենտրոնացվածությունը միջին է: 

Խոշորագույնը իր պայմանագրային գնով «Ֆլեշ մոտորս» ՍՊԸ-ն է, իսկ մրցույթների քանակով առաջատար են 

«Արպանիվ» և «Դարֆ» ընկերությունները:  

 

5.1.2. Ծառայություններ 

ՇՀ ընթացակարգով ծառայությունների համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարը կազմում է 2,786 

մլն դրամ, իսկ մրցույթների քանակը ըստ ծառայության տեսակ 449 է:  Այս մրցույթներում հաղթած մասնակիցների 

թիվը կազմում է 82, որոնցից ձեռք բերված ծառայությունները խմբավորվել են 17 ենթաուղղություններում: 

Խոշորագույնների՝ 100մլն դրամը գերազանցող ընդհանուր պայմանագրային արժեքով ենթաուղղությունների հետ 

կարող եք ծանոթանալ Աղյուսակ 28-ում: 

 

 

 

Աղյուսակ 28. 50 մլնից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով պատվիրատուները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը 

ՀՀ ԱՍՀՆ 1,434 51.5% 135 Սատար ՀԿ, 43% 

ՀՀ ՖՆ 516 18.6% 4 Յուքոմ ՍՊԸ, 52% 

ՀՀ ոստիկանություն 237 8.5% 19 Լոկատոր ՓԲԸ , 36% 

ՀՀ ՊՆ 138 5% 11 Գարանտսերվիս ՍՊԸ, 
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57% 

ՀՀ ԿԱ ԱԳ կադաստրի 

պետական կոմիտե 

114 4% 14 Յուքոմ ՍՊԸ, 51% 

ՀՀ դատախազություն 76 2.7% 74 Յուքոմ ՍՊԸ, 55% 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

54 2% 24 Մեյսիս ինֆորմեյշն 

սիսթեմս ՍՊԸ,41% 

 

ՀՀ ԱՍՀՆ-ն խոշորագույնն է եռամսյակում ՇՀ ընթացակարգով պրոթեզաօրթոպեֆիկ պարագաների պատրաստման 

և վերանորոգման ծառայությունների ձեռբերման համար կնքված պայմանագրերի հաշվին: Տվյալ ենթաուղղությունը 

հանդիսանում է նաև եռամսյակի խոշորագույնը: 

 

Աղյուսակ  29. 50 մլնից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով ենթաուղղությունները 

Խոշորագույն ենթաուղղությունները 

ըստ ծառայության տեսակի 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածություն

ը (C3), տոկոս 

 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 

պատրաստման և վերանորոգում  

1,355     100  125    

Ինտերնետային կապ 373  98.7   37    

Համակարգչային տեխնոլոգիաների և 

ծրագրային ապահովում և 

սպասարկում 

322  88.7 

 

    7    

Տրանսպորտային միջոցների 

տեխնիկական սպասարկում 

281  80   85    

Տվյալների փոխանակման, 

տեղեկատվական, գերատեսչական 

համակարգչային գլոբալ ցանցի 

սպասարկում 

187.5  99     7    

Հեռուստատեսային և 

ռադիոհեռարձակման ծառայություններ 

62  8 
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 Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների ենթաուղղության միակ պատվիրատու ՀՀ ԱՍՀՆ-ի առաջին եռամսյակում 

հայտարարված 125 մրցույթների հաղթողներն երեք ՍՊԸ-ներ են, որոնցից ընդհանուր պայմանագրային գնով 

խոշորագույնը «Սատար»-ն է՝ տվյալ ենթաուղղությունում 45.5% մասնաբաժնով: 

 

Աղյուսակ 30. Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Ինտերօրթո ՍՊԸ 533 39.4% 35 

Պրոթեզաօրթոպեդիկ 

ՍՊԸ 

204 15.1% 75 

Սատար  ՀԿ 617 45.5% 15 

 

Պետական հաստատություններն ու հիմնարկները առաջին եռամյակում ինտերնետային ծառայություններ գնել են 

մեծամասամբ «Յուքոմ» ՍՊԸ-ից: Կենտրոնացվածությունը հիմնականում բարձր է հենց այս մատկարարի շնորհիվ: 

Մյուս խոշոր մատակարարները Արմենտելն ու Ղ-Տելեկոմն են, որոնք գումարային առումով գրեթե հավասար են, 

սակայն հաղթած մրցույթների քանակով «Արմենտել» ՓԲԸ-ն գերազանցում է: 

 

Աղյուսակ 31. Ինտերնետային կապի խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Յուքոմ ՍՊԸ 297 79.8% 14 

Ղ-Տելեկոմ ՓԲԸ 36 9.7% 7 

ԱրմենՏել ՓԲԸ 36 9.7% 13 

 

«Յուքոմ»-ը «Լոկատոր»-ՍՊԸ-ի հետ միասին հանդիսանում է նաև տվյալների փոխանակման, տեղեկատվական, 

գերատեսչական ցանցի սպասարկման ծառայություններ ապահովող խոշորագույն մատակարարը 52% մասնաբաժնով: 

Համակարգչային և ծրագրային ապահովման և սպասարկման համար եռամսյակի ընթացքում 6 հաղթող 

մասնակիցներից խոշորագույնը՝ ընդհանուր կնքված պայմանագրերի 73 տոկոս գումարային մասնաբաժնով 
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«Այյունեթվորքս» ՍՊԸ-ն է՝ ՀՀ ՖՆ-ի հետ ՖՆ-ում ներդրված էլեկտրոնային համակարգերի և համալրող միջոցների 

սպասարկման ծառայությունների համար կնքած պայմանագրով: 

 

Աղյուսակ 32. Համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների 

խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը, հատ 

Այյունեթվորքս ՍՊԸ 234 73% 1 

Վի իքս սոֆթ ՍՊԸ 27 9% 1 

Մեյսիս ինֆորմեյշն 

սիսթեմս ՍՊԸ 

23 7% 1 

 

Պետական տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման համար 

հայտարարված մրցույթներում եռամսյակի ընթացքում հաղթող է ճանաչվել 10 մատակարար ընկերություն, սակայն 

այստեղ ևս կա գումարային կենտրոնացվածություն:  Խոշորագույն ընդհանուր պայմանագրային գումարով 

մատակարարը «Գարանտսերվիս» ՍՊԸ-ն է, որը նաև ՀՀ ՊՆ-ի հիմնական իսկ Ոստիկանության միակ մատակարարն 

է: ՀՀ ՊՆ-ն ենթաուղղության ամբողջ պայմանագրային գումարի 44% մասնաբաժնով հանդիսանում է մեքենաների 

տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման խոշորագույն պատվիրատուն է: Մյուս խոշորագույններն 

են Ոստիկանությունը և Դատախազությունը՝ միակ հաղթող մասնակից «Էմերալդա» ՍՊԸ-ի հետ պայմանագրերով: 

 

 

 

Աղյուսակ 33. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների խոշորագույն 

մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը ըստ 

չափաբաժինների, հատ 

Գարանտսերվիս ՍՊԸ 154 55% 16 

Կարկոմավտո սերվիս ՍՊԸ 41 15% 27 

Մ-ԲԻ-Ռ ՍՊԸ 31 11% 22 
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5.1.3. Աշխատանքներ 

ՇՀ ընթացակարգով աշխատանքների ձեռբերման համար կնքվել են 137 պայմանագրեր 2,162 մլն արժողությամբ 

44 հաղթող մասնակիցների հետ: Գնումները ըստ աշխատանքի բնութագրի խմբավորվել են 3 ենթաուղղությունում, 

որոնցից ավտոմոբիլային միջպետական և հանրապետական ճանապարհների պահպանման համար արված 

աշխատանքներին բաժին է հասնում ամբողջ աշխատանքների 98%-ը: 

 

Աղյուսակ 34. Ըստ աշխատանքի բնույթի խմբավորված ենթաուղղությունները 

Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները  

Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությունը 

(C3), տոկոս 

 

Մրցույթների քանակը 

ըստ չափաբաժինների, 

հատ 

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհների պահպանման 

աշխատանքներ 

2,129 50% 48 

Տպագրության աշխատանքներ 31 49% 87 

Մեդալներ և կրծքանշաններ 0.72 100% 2 

 

Առաջին եռամսյակում վերոնշյալ աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթներում հաղթել է 27 

ընկերություն, սակայն գումարային առումով նկատվում է 3 մատակարար-ընկերությունների միջին 

կենտրոնացվածություն: Ստորև` Աղյուսակ 35-ում կարող եք տեսնել 3 խոշոր մատակարարների ցանկը: Հաղթած 

մրցույթների քանակով կենտրոնացվածություն չկա: 

 

Աղյուսակ 35. Ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքների խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը 

ըստ 

չափաբաժինների, 

հատ 

Կապավոր ՍՊԸ 503 7 24% 

Կոտայքի ՃՇՇ ՍՊԸ 331 3 16% 
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Ոսմար ՍՊԸ 222 2 10% 

Հատկանշական է, որ ճանապարհների պահպանման համար ՇՀ ընթացակարգով հայտարարված յուրաքանչյուր 

չափաբաժնի համար ընդամենը մի ընկերություն է մասնակցել և հաղթել:  

Տպագրական աշխատանքների հաղթող խոշորագույն ընկերություններն են  «Աստղիկ Գրատուն» ՍՊԸ-ն և  

«Բլանկհրատ» ՓԲԸ, համապատասխանաբար 21 և 18 տոկոս մասնաբաժնով ընդհանուրում: Այս 

ենթաուղղությունում կենտրոնացվածությունը ցածր է՝ 49 տոկոս: ՇՀ-երով մեդալների և կրծքանշանների 

պատրաստման աշխատանքներ ձեռք են բերվել միայն «Երևանի ոսկերչական գործարան-1 Գնոմոն» ԲԲԸ-ից սպորտի 

և երիտասարդության նախարարության կողմից: 

Ինչ վերաբերում է խոշորագույն պատվիրատուներին, ապա աշխատանքների ձեռբերման խոշորագույն 

պատվիրատուներ են Տրանսպորտի նախարարությունը և Արագածոտնի մարզպետարանը՝ ճանապարհների 

պահպանմանն ուղղված գնումներով: 

 

Աղյուսակ 36. 1-ին եռամսյակում աշխատանքների ձեռքբերման 50 մլն և բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով 

խոշորագույն պատվիրատուները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը 

Տրանսպորտի և 

կապի 

նախարարություն 

1,551 71.8% 21 Կապավոր ՍՊԸ, 30% 

 

Արագածոտնի 

մարզպետարան 

203 9.4% 8 Ավտոճանապարհային 

մեքենաներ ՓԲԸ, 26% 

Գեղարքունիքի 

մարզպետարան 

80.9 3.7% 4 Կապավոր ՍՊԸ, 45% 

Տավուշի 

մարզպետարան 

80 3.7% 4 Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ, 

57% 

Լոռու 

մարզպետարան 

74.8 3.5% 5 Թումանյանի ՃՇՇՁ 

ԲԲԸ, 22% 

Վայոց ձորի 

մարզպետարան 

72 3.3% 2 Վայքի ՃՇՇ  ՓԲԸ, 

50% 
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Մրցույթների քանակով առաջատարն է ՀՀ ՖՆ-ն, որին բաժին է հասնում ամբողջ եռամսյակում տպագրական 

աշխատանքների համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գնի 35%-ը: Խոշորագույն մատակարարները 

«Բլանկհրատ» և «Ասողիկ» ՍՊԸ-ներն են: 

 

 

5.2. Երկրորդ եռամսյակի ՇՀ ընթացակարգով գնումներ 

5.2.1. Ապրանքներ 

 

Այս եռամսյակում ապրանքների ընդհանուր պայմանագրային գումարը կազմում էր 2,979 մլն, իսկ մրցույթների 

քանակը` 3130 ըստ չափաբաժինների: Խոշորագույն պատվիրատուն այս եռամսյակում ՀՀ ՊՆ-ն է, իսկ 

հայտարարված մրցույթների քանակով առաջատար է Ոստիկանությունը: 

 

Աղյուսակ 39. 2-րդ եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման 100 մլն և բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով 

խոշորագույն պատվիրատուները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուր ում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը, 

մասնաբաժինը 

ՀՀ ՊՆ 810 27% 351 Վանգաս ՍՊԸ, 

20% 

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ 626 21% 334 ՍիՓիԷս Օիլ 

Քորփորեյշն ՍՊԸ, 

40% 

Ոստիկանություն 483.8 16% 524 Տոյոտա Երևան 

ՍՊԸ, 34% 

Արդարադատության 

նախարարություն ՔԿ 

183.8 6% 316 Սվետա ՍՊԸ, 41% 

Առողջապահության 

նախարարություն 

161.9 5% 110 Վագա Ֆարմ ՍՊԸ, 

48% 

Կառավարության 

աշխատակազմ 

152 5% 137 Ֆլեշ ՍՊԸ, 63% 
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Դատական դեպարտամենտ 104.9 4% 91 Յունիքոմփ ՓԲԸ, 

45% 

    

ՀՀ ՊՆ-ի ըստ ապրանքների խմբավորված եռամսյակի խոշորագույն ենթաուղղությունների մասին առավել 

մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ստորև (տես Աղյուսակ 40): Ինչպես տեսնում ենք խոշորագույն մատակարարների 

մասնաբաժինը ենթաուղղության ընդհանուր պայմանագրային գնի մեջ բավականին բարձր է: Ըստ 3 մատակարար-

ընկերությունների կենտրոնացվածության բանաձևի բոլոր խոշոր ենթաուղղություններում նկատվում է միջին՝ 70-

80% կենտրոնցվածություն:  

 

Աղյուսակ 40. ՀՀ ՊՆ-ի100մլն  ՀՀ դրամ և ավելի ընդհանուր պայմանագրային գումարով ենթաուղղությունները 

Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Պայմանագրային 

գին, մլն 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն մատակարարը, 

կշիռը  

Ավտոպահեստամասերի 

ձեռքբերում 

237.7 213 Իդեալ Թրավել ՍՊԸ, 38% 

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և 

լվացքի միջոցներ 

222.8 36 Մակրո Ֆուդ ՍՊԸ, 41% 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

165.9 2 Վանգաս ՍՊԸ, 100% 

Էլեկտրոտեխնիկայի, 

ռադիոտեխնիկայի և կենցաղային 

սարքավորումներ 

110.5 31 Երվադա ՍՊԸ, 38% 

 

Ինչպես 1-ին եռամսյակում այս եռամսյակում էլ ենթաուղղություններից խոշորագույններից է վառելիքի 

ձեռբերումը, որին հաջորդում է հանդերձանքի և անկողնային պարագաների գնման համար ծախսերը: Անդրադառնանք 

յուրաքանչյուրին առանձին:  

 

Աղյուսակ 41. Երկրորդ եռամսյակում 100մլն և ավելի ընդհանուր պայմանագրային գումարով ենթաուղղությունները 

Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությունը 

(C3), տոկոս 

 

Մրցույթների քանակը 

ըստ չափաբաժինների, 

հատ 
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Վառելիքի ձեռքբերում 467.6 100% 38 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

460 62 -71% 79 

Ավտոպահեստամասեր 376.8 60% 556 

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և 

լվացքի միջոցներ 

311.7 68% 399 

Ավտոմեքենաների ձեռքբերում 308 95% 7 

Համակարգչային և 

պատճենահանման 

սարքավորումների և օժանդակ 

նյութեր 

284 41% 576 

Գրենական պիտույքների և 

գրասենյակային նյութեր 

226 73% 751 

Դեղորայքի և պատվաստանյութեր 167.5 77% 428 

Էլեկտրոտեխնիկայի, 

ռադիոտեխնիկայի և կենցաղային 

սարքավորումներ 

135 74% 48 

Սննդամթերք 106 92% 15 

 

Վառելիքի ապահովող մատակարարները չեն փոխվել. «ՍիՓիԷս Օյլ Քորփորեյշն» ՍՊԸ և «Ֆլեշ» ՍՊԸ 

ընկերությունները մնում են շուկայում գերիշխող համապատասխանաբար ընդհանուրի մեջ 67 և 32 տոկոս 

համամասնությամբ:  

Պետական հաստատությունների հանդերձանքի և անկողնային պարագաների կարիքների բավարարման համար 

կնքված պայմանագրերի խոշորագույն կողմ է եղել «Վանգաս» ՍՊԸ-ն՝ ինչպես արդեն նշվել է ՀՀ ՊՆ-ի հետ 130 

ՈՒՍԲ-56 և ՈՒՍՏ-56 տեսակի վրանի գնման պայմանագրերով: Մյուս խոշոր մատակարարը Քանաքեռի կարի 

ֆաբրիկան է, որի խոշորագույն պայմանագիրը՝ 47մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ կնքվել է ՀՀ ԱԻՆ-ի հետ տոնական 

հագուստների ձեռբերման համար: «ԱԲԻ» ՍՊԸ-ի պայմանագրերի մեծամասնությունը ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ի 

համազգեստների համար կնքած պայմանագրերն են: 

 

Աղյուսակ 42. 2-րդ եռամսյակում հանդերձանք և անկողնային պարագաներ մատակարարող խոշորագույն 

ընկերությունները 
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Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը 

ըստ չափաբաժինների, 

հատ 

Վանգաս ՍՊԸ 165.9 36% 2 

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա 

ՍՊԸ 

117.9 26% 14 

Աբի ՍՊԸ 439 9% 11 

 

Մյուս ենթաուղղության գնումների մրցույթներին հաղթող են ճանաչվել 27 մատակարար-ընկերություններ:  

Խոշորագույն մատակարարները ներկայացված են Աղյուսակներ 43-48-ում: մատակարարների 

կենտրոնացվածությունը տվյալ ենթաուղղությունում միջին է: Եռամսյակում ավտոպահեստամասերի ձեռբերման 

ամբողջ գումարի 63%-ը՝ 237մլն-ը, կնքվել է ՀՀ ՊՆ-ի հետ: Խոշորագույն մատակարարների՝ Իդեալ թրավելի և ԱՁ 

Հարություն Հարությունյանի բոլոր պայմանագրերը կնքված են հենց ՀՀ ՊՆ-ի հետ:  

 

Աղյուսակ 43. 2-րդ եռամսյակում ավտոմասեր մատակարարող խոշորագույն ընկերությունները: 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը ըստ 

չափաբաժինների, հատ 

Իդեալ թրավել ՍՊԸ 90 24% 104 

ԱՁ Հարություն 

Հարությունյան 

88 23% 32 

Արպանիվ ՍՊԸ 48 13% 39 

 

Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման համար եռամսյակի ընթացքում մրցույթների հաղթող է ճանաչվել 27 

մատակարար, սակայն կենտրոնացվածությունը այս ուղղությունում ևս միջին է՝ 68 տոկոս: Խոշորագույն 

մատակարարներ են «Մակրո Ֆուդ» և «Մագնատէս» ՍՊԸ-ները, որոնք նաև համապատասխանաբար սննդամթերքի և 

գրենական ապրանքների ձեռքբերման մատակարարներ են: Տնտեսական ապրանքների խոշորագույն պատվիրատուները 

ՀՀ ՊՆ-ն, Արդարադատության նախարարությունն ու Ոստիկանությունն են, համապատասխանաբար ընդհանուրում 

71, 18 և 3 տոկոս մասնաբաժիններով: 

  

Աղյուսակ 44. 2-րդ եռամսյակում տնտեսական ապրանքներ մատակարարող խոշորագույն ընկերությունները 
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Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը 

ըստ չափաբաժինների, 

հատ 

Մակրո Ֆուդ ՍՊԸ 100 32% 78 

Մագնատէս ՍՊԸ 80 26% 23 

Սմարթլայն ՍՊԸ 32.6 10% 47 

 

Այս եռամսյակում Ոստիկանությունը կնքել է 28 մեքենա ձեռք բերելու պայմանագիր, որոնցից 21-ը «Տոյոտա» 

ՍՊԸ-ի հետ՝ 162 մլն արժողությամբ:  ԱԱԾ-ի ՇՀ ընթացակարգով 16 մեքենա գնելու համար հայտարարած 

մրցույթներին մասնակցել և նվազագույն գնով հաղթել է «Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ն: 

 

Աղյուսակ 45. 2-րդ եռամսյակում ավտոմեքենաների գնման համար հայտարարած մրցույթների հաղթող 

մասնակիցները 

Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը ըստ 

չափաբաժինների, հատ 

Տոյոտա Երևան ՍՊԸ 162 53% 2 

Կարկոմավտո ՍՊԸ 99.5 32% 3 

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ 31 10% 1 

 

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների համար հայտարարված 576 մրցույթի հաղթողների 

ընդհանուր թիվը 37 է , իսկ կետրոնացվածությունը համեմատաբար ցածր է՝ 41 տոկոս: Ըստ պայմանագրային 

ընդհանուր արժեքի խոշորագույնն է Յունիքոմփը՝ ՀՀ դատական դեպարտամենտի հետ կնքած «Ֆեմիդա» 

ձայնագրման համակարգի ձեռբերման համար կնքված պայմանագրերի շնորհիվ10: Ընդ որում, վերոնշյալ ապրանքի 

համար հայտարարված մրցույթի միակ մասնակիցն է եղել:  

Ըստ հաղթած մրցույթների քանակի առաջատար են Պատրոն ՌՄ և Նորմա Պլյուս ՍՊԸ-ները, 

համապատասխանաբար 85 և 68 հաղթած մրցույթների թվով: Քանակային կենտրոնացվածությունը նույնպես բարձր 

չէ:  

                                                           
10

 Առկա ֆինանսական միջոցերին՝ 9մլն-ին համապատասխան կնքվել է 4 «Ֆեմիդա» համակարգի 

համար, մնացած 15-ը նախատեսվում է գնել ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում 

համաձայնագրով:  
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Աղյուսակ 46. 2-րդ եռամսյակում համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների համար հայտարարած 

մրցույթների հաղթող մասնակիցները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Յունիքոմփ ՓԲԸ 47 17% 3 

Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ 40.9 14% 85 

Կոմպմարկետ ՍՊԸ 29 10% 22 

 

Կենտրոնացվածության նույն պատկերը չի, սակայն, գրենական ապրանքների ձեռբերման համար հայտարարված 

մրցույթների դեպքում: Ընդհանուր առմամբ 751 մրցույթում հաղթող է ճանաչվել 29 ընկերություն, սակայն 

կենտրոնցվածությունը ձգտում է բարձրի ՝ 73 տոկոս: Ինչպես նախորդ եռամսյակում, այնպես էլ 2-րդում, 

խոշորագույն մատակարար է ճանաչվում «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն՝ և հաղթած մրցույթների քանակով, և ընդհանուր 

պայմանագրային գնով: Գրենական պարագաների խոշորագույն պատվիրատուները 2-րդ եռամսյակում ՀՀ 

ոստիկանությունը, ՀՀ ՊՆ-ն և ՀՀ ԱՍՀՆ են՝ համապատասխանաբար եռամսյակի ենթաուղղության մեջ 28%, 26% 

և14% մասնաբաժիններով:  

 

Աղյուսակ 47. 2-րդ եռամսյակում գրենական պիտույքների և պարագաների համար հայտարարած մրցույթների 

հաղթող խոշորագույն մասնակիցները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Սմարթլայն ՍՊԸ 108.9 48% 534 

Իմպերիալ-Տուր ՍՊԸ 36 16% 5 

Արիկո-Գոռ ՓԲԸ 19 8% 6 

 

Երկրորդ խոշորագույն մատակարարի (Իմպերիալ Տուր ՍՊԸ) միակ պատվիրատուն ՊՆ-ն է, իսկ երրորդ 

խոշորագույն մատակարարը (Արիկո-Գոռ ՍՊԸ) նախորդ եռամսյակում հաղթող էր ճանաչվել Ոստիկանության 

մրցույթներում, իսկ այս եռամսյակում մեծամասամբ ԱԱԾ-ի հայտարարած մրցույթներում: 
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Դեղորայքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում այս եռամսյակում է խոշորագույն մատակարներ 

են Վագա Ֆարմ և Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ-ներ, համապատասխանաբար՝ 48 և 19 տոկոս մասնաբաժիններով, որոնք էլ 

ԱՆ-ի հիմնական մատակարարներն են եռամսյակում: Խոշորագույն պայմանագրերը կնքվել են ՀՀ ԱՆ-ի հետ ֆենիլ 

անալինի և տուբերկուլինի ձեռքբերման համար: Դեղորայքի խոշոր պատվիրատուներից է նաև Ոստիկանությունը՝ 56 

մլն արժողությամբ պայմանագրային արժողությամբ, իսկ խոշորագույն պայմանագիր կնքել է  «Ռիխտեր-լամբրոն» ՀՁ 

ՍՊԸ-ի հետ ինսուլինի ձեռքբերման համար:  

Էլեկտրո- և ռադիոտեխնիկական կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման համար հայտարարված 48 

մրցույթի շրջանակում եռամսյակի ընթացքում հաղթող է ճանաչվել 15 ընկերություն, որոնցից խոշորագույնները 

գումարային և քանակային առումով հաղթողները աղյուսակում ներկայացված ընկերություններն են: 

Կենտրոնացվածությունը կրկին միջին է: «Երվադա» և «Սիգռամ» ՍՊԸ-ների դեպքում միակ մատակարարը ՀՀ ՊՆ-ն 

է: «Սիգռամ» ՍՊԸ-ն հաղթած մրցույթներից 13-ում միակ մասնակիցն է եղել:  

 

Աղյուսակ 48. 2-րդ եռամսյակում Էլեկտրո, ռադիո տեխնիկական, կենցաղային սարքավորումների համար 

հայտարարած մրցույթների հաղթող խոշորագույն մասնակիցները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Տեխնո-Ար ՍՊԸ 45 34% 4 

Երվադա ՍՊԸ 42 31% 13 

Սիգռամ ՍՊԸ 12 9% 14 

 

Մատակարարների բարձր կենտրոնացվածություն կա սննդամթերքի ձեռքբերման ենթաուղղությունում՝ 92 տոկոս: 

Եռամսյակի ընթացքում հաղթող 6 մասնակիցներից այդ հարցում նշանակալի ներդրում ունեն «Սվետա» և «Անանո» 

ՍՊԸ-ները՝ համապատասխանաբար, 71 և 15 տոկոս մասնաբաժնով: Խոշորագույն պատվիրատուներն են ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն ՔԿՎ-ն ամբողջի 87% մասնաբաժնով և ԱԱԾ-ն 11%-ով: Հատկանշական է 

նաև այս ենթաուղղությունում ՀՀ ՊՆ-ի 1.5 մլն- 15 և 20 տարվա կոնյակների գնումը «Մակրո ֆուդ» և «Ֆոտոն» 

ՍՊԸ-ներից: 

 

5.2.2. Ծառայություններ 

Երկրորդ եռամսյակում ՇՀ ընթացակարգով ծառայությունների համար հայտարարված 222 մրցույթների 

արդյունքում կնքվել է 647.7 մլն ընդհանուր արժողությամբ պայմանագրեր: Եռամսյակում ՇՀ ընթացակարգով 
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ծառայությունների ձեռբերման մրցույթների հաղթող մասնակիցների թիվը 69 է: Խոշորագույն պատվիրատուն 

Ոստիկանությունն է խոշորագույն մատակարարի՝ «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի հետ կնքած պայմանագրով: 

 

Աղյուսակ 49. 50մլն-ից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով պատվիրատուներ 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը 

Ոստիկանություն 291 45% 28 Լոկատոր ՓԲԸ, 

60% 

Կառավարության 

աշխատակազմ 

100 15.5% 15 Վի իքս սոֆթ ՍՊԸ, 

82% 

ՀՀ ԱՍՀՆ 86 13.4% 71 Գարանտսերվիս 

ՍՊԸ, 56% 

ՀՀ ԳՆ 51 7.9% 3 Սիստեմ վեյ ՍՊԸ, 

34% 

 

Ծառայությունների ձեռք բերման համար կնքված պայմանագրերը ամփոփված են ենթաուղղություններում, 

որոնցից խոշորագույնները՝ 50 մլն ՀՀ դրամից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով ենթաուղղությունները 

ներկայացված են Աղյուսակ 50-ում:  

 

 

 

 

Աղյուսակ 50. 50մլն ՀՀ դրամից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով ենթաուղղություններ 

Խոշորագույն ենթաուղղությունները Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությունը 

(C3) 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Համակարգչային տեխնոլոգիաների և 

ծրագրային ապահովումների 

մշակում, համակարգչային գլոբալ 

ցանցի սպասարկում 

314.7 87% 16 
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Տրանսպորտային միջոցների 

տեխնիկական սպասարկում 

79.8 97.5% 68 

Սարքերի և սարքավորումների 

սպասարկում 

75.6 78.5% 26 

 

Այս ենթաուղղության խոշորագույն պատվիրատուն Ոստիկանությունն է: «Լոկատոր» ՓԲԸ-ն և «Սոֆթ Պրոֆ» 

ՍՊԸ-ն Ոստիկանության հետ կնքած պայմանագրերով տվյալ ծառայության համար հայտարարված մրցույթների 

հաղթող12 մատակարարներից համարվում են խոշորագույնները:  Երկրորդ խոշոր մատակարարը կնքել է ՀՀ 

կառավարության հետ համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման համար պայմանագիր: 

 

 

Աղյուսակ 51. Համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովումների մշակում, համակարգչային գլոբալ 

ցանցի սպասարկում համար հայտարարած մրցույթների հաղթող խոշորագույն մասնակիցները 

Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Լոկատոր ՓԲԸ 175.6 55.80% 3 

Վի իքս սոֆթ ՍՊԸ 82.5 26.21% 1 

Սոֆթ պրոֆ ՍՊԸ 16.5 5.24% 1 

 

Կենտրոնացվածությունը 100-ի է ձգտում մեքենաների տեխնիկական սպասարկման ենթաուղղությունում: 

Ընդհանուր առմամբ, տվյալ ծառայության համար հայտարարված մրցույթներում հաղթող է ճանաչվել 4 ընկերություն, 

որոնցից խոշորագույնին՝ Ֆլեշ Մոտորսին, բաժին է հասնում ամբողջ պայմանագրային գնի կեսը: 

Այս ենթաուղղությունում խոշորագույն պատվիրատուն պայմանագրային գնով կրկին Ոստիկանությունն է, իսկ 

մրցույթների քանակով ՀՀ ԱՎԾ-ն:  

 

Աղյուսակ 52. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման համար հայտարարած մրցույթների հաղթող 

խոշորագույն մասնակիցները 

Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Ֆլեշ Մոտորս ՍՊԸ 40 50% 8 

Գարանտսերվիս ՍՊԸ 18.9 23.7% 11 
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Մ-Բի-Ռ ՍՊԸ 18.8 23.6% 47 

 

Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման համար հայտարարված 26 

մրցույթներին հաղթող է ճանաչվել 14 ընկերություն: Կենտրոնացվածությունը այս ենթաուղղությունում միջին է: 

Խոշորագույն պատվիրատուն կրկին Ոստիկանությունն է 65 տոկոս մասնաբաժնով, որի տարբեր սարքավորումների 

համար հայտարարած մրցույթների խոշորագույն պայմանագրային գնով հաղթողը անհատ ձեռներեց Ռուզաննա 

Գրիգորյանն էֈ Երկրորդը ընդհանուր պայմանագրային գնով Կադաստրի պետական կոմիտեն է 13 տոկոսսով՝ «Ջի Էյ 

գրուպ»-ի հետ կնքված պայմանագրերով: Իսկ դատական դեպարտամենտը երրորդ խոշոր պատվիրատուն է 

հիմնականում «Սիգ» ՍՊԸ-ի հետ կնքած 5 մլն արժողությամբ պայմանագրի շնորհիվֈ  

 

Աղյուսակ 53. Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման համար հայտարարած մրցույթների հաղթող խոշորագույն 

մասնակիցները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

ԱՁ Ռուզաննա Գրիգորյան 43.5 58% 3 

Ջի Էյ Գրուպ ՍՊԸ 10 13% 2 

ԱՁ Անուշ Պետրոսյան 5 6.9% 2 

Ինչ վերաբերում է երրորդ խոշոր մատակարարին, պայմանագրերը կնքվել են ՊԵԿ-ի և Ոստիկանության հետ 

օդորակիչների վերանորոգման համարֈ 

 

 

5.2.3. Աշխատանքներ 

 

2-րդ եռամսյակում հայտարարված 331 մրցույթների արդյունքում հաղթող է ճանաչվել 21 ընկերություն, որի 

արդյունքում կնքվել են ընդհանուր 3,328 մլն դրամի պայմանագրեր, որոնց ըստ աշխատանաքի բնույթի խմբավորվել 

են 5 ենթաուղղություններում: Ընդհանուր պայմանագրային գումարով խոշորագույն պատվիրատուններն են ՊԵԿ-ը և 

Ոստիկանությունը:  

 

Աղյուսակ 54. 2-րդ եռամսյակի աշխատանքների ձեռքբերման խոշորագույն ենթաուղղությունները 

Խոշորագույն Ընդհանուր Գումարային Մրցույթների քանակը, 
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ենթաուղղությունները պայմանագրային 

գինը, մլն 

կենտրոնացվածությունը 

(C3), տոկոս 

հատ 

Տպագրության աշխատանքներ 2,893 99 281 

Ավտոմեքենաների պետ. 

համարանիշների պատրաստում 

396 100 3 

Մեդալներ և կրծքանշաններ  30 100 14 

 

Տպագրական աշխատանքների համար 281 մրցույթների արդյունքում 2-րդ եռամսյակում հաղթող է ճանաչվել 17 

ընկերություն, սակայն ամբողջի մեջ պայմանագրային գնով «Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ» ՍՊԸ-ին է բաժին հասնում 98 

տոկոսը ՊԵԿ-ի հետ ակցիզների և դրոշմանիշերի տպագրության համար կնքած պայմանագրերի հաշվին: Հետևաբար 

կենտրոցվածությունը ստացվում է շատ բարձր տվյալ ենթաուղղությունում, իսկ մրցույթների քանակով 62 տոկոս, 

ամենահաճախ հաղթած ընկերություններն են՝ «Խաչարամ Կոնսերվատորիա» և  «Աստղիկ Գրատուն» ՍՊԸ-ները, 

համապատասխանաբար՝ 80  և 59 հաղթած մրցույթների քանակով: Մրցույթների քանակով առաջատար 

պատվիրատուն է ԱՎԾ-ն: Այս եռամսյակում174 մրցույթ հայտարարվել է տպագրական աշխատանքների համար: 

 

Աղյուսակ 55. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման համար հայտարարած մրցույթների հաղթող 

խոշորագույն մասնակիցները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ ՍՊԸ 2,848.5 98.% 3 

Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 11.9 0.4% 59 

Խաչարամ Կոնսերվատորիա 

ՍՊԸ 

11.8 0.4% 80 

 

Պետհամարանիշների ձեռքբերման միակ հաղթողը «Բիլլ Սթոուն» ՍՊԸ-ն է, այդ իսկ պատճառով 

կենտրոնացվածությունը 100 տոկոս է այս ենթաուղղությունում:11 Պատվիրատուն Ոստիկանությունն է: Նույն 

իրավիճակն է մեդալների և կրծքանշանների պատրաստման աշխատանքների դեպքում: 14 մրցույթում հաղթող է 

ճանաչվել Երևանի ոսկերչական գործարանը, որոնցից 12-ը ընդհանուր 19 մլն արժողությամբ պայմանագրերի 

պատվիրատու կողմը Ոստիկանությունն է:  

                                                           
11

 www.gnumner.am -ում չկա կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությունը: 

http://www.gnumner.am/
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Իսկ ընդհանուր առմամբ, այս եռամսյակում աշխատանքներ ձեռք բերած խոշորագույն պատվիրատուների մասին 

կարող եք ծանոթանալ ստորև ներկայացված Աղյուսակ 56-ումֈ  

 

Աղյուսակ 56. 2-րդ եռամսյակում աշխատանքներ ձեռքբերած  խոշորագույն պատվիրատուները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը, 

մասնաբաժինը 

ՊԵԿ 2,849 85.6% 4 Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ 

ՍՊԸ, 99.9% 

Ոստիկանություն 418 12.6% 16 Բիլլ  Սթոուն ՍՊԸ, 

94% 

Նախագահի 

աշխատակազմ 

15 0.5% 12 Գնոմոն ԲԲԸ, 70% 

Կառավարության 

աշխատակազմ 

13 0.4% 37 Խաչարամ 

Կոնսերվատորիա ՍՊԸ, 

63% 

ՀՀ ԱՎԾ 10.9 0.3% 174 Խաչարամ 

Կոնսերվատորիա ՍՊԸ, 

28% 

 

 

5.3. Երրորդ եռամսյակի ՇՀ ընթացակարգով գնումներ 

 

5.3.1. Ապրանքներ 

 

3-րդ եռամսյակում 859 մրցույթների արդյունքում հաղթած 118 ընկերություների հետ կնքվել է ընդհանուր 

1,996 մլն արժողությամբ պայմանագրեր, որոնք էլ ըստ ապրանքատեսակի խմբավորվել են 18 

ենթաուղղություններում: Աղյուսակ 57–ում ներկայացված են խոշորագույն՝ 100մլն ՀՀ դրամից բարձր 

ենթաուղղությունների պայմանագրային գինը, մրցույթների քանակը և 3 մատակարար-ընկերությունների 

կենտրոնացվածության աստիճանը:  
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Աղյուսակ 57. 3-րդ եռամսյակի 50 մլն  դրամից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով պատվիրատուները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարար 

ՀՀ ՊՆ 884.8 44% 132 Երևանի սննդի 

կոմբինատ ՍՊԸ, 

39% 

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ 286 14% 5 Սի փի էս օիլ 

Քորփորեյշն ՍՊԸ, 

88% 

Ոստիկանություն 265.8 13% 266 Արմքոմփվիններ 

ՓԲԸ, 48% 

Առողջապահության 

նախարարություն 

178.9 9% 16 Արփիմեդ ՍՊԸ, 

47% 

Արդարադատության 

նախարարություն 

175.9 8.8% 172 Կոտայքկոշ ԲԲԸ, 

38% 

Նախագահի 

աշխատակազմ 

62.6 3% 56 Յունիքոմփ ՓԲԸ, 

33% 

 

Ընդհանուր պայմանագրային գնով խոշորագույն պատվիրատուն ինչպես 2-րդ եռամսյակում, այնպես էլ 3-րդում՝ 

ՊՆ-ն է: Ստորև առանձնացրել ենք ամփոփ աղյուսակ ՊՆ-ի ՇՀ ընթացակարգերով կնքված պայմանագրերը՝ ըստ 

գնման առարկաներիֈ 

 

Աղյուսակ 58. 3-րդ եռամսյակում ՇՀ ընթացակարգով գնման պայմանագրերի ենթաուղղությունները ըստ 

ապրանքատեսակի  

ՊՆ-ի խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Պայմանագրային 

գին, մլն 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն մատակարարը 

ենթաուղղությունում, տոկոսը 

Սննդամթերք 527 7 Երևանի սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 

60% 

Շինանյութեր 104.9 34 Մաժէվ ՍՊԸ, 21% 
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Ավտոպահեստամասեր 97 18 Պապ և թոռ Գրիգորյաններ 

ՍՊԸ, 83% 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

96.6 47 Ավանգարդ ՍՊԸ, 24% 

Էլեկտրո, ռադիոտեխն. և 

կենցաղային սարքավորումներ 

40.6 2 Երվադա ՍՊԸ, 95% 

Սպառազինության օժ. 

ապրանքանյութական միջոցներ 

12.6 15 Թրեյդիմպեքս ՍՊԸ, 62% 

Լրատվամիջոցներ 2.8 1 Ավանգարդ-Տաթև ՍՊԸ, 100% 

Քիմիական նյութեր 2 8 Վարբադ ՍՊԸ, 100% 

 

Անդրադառնանք բոլոր պետական հաստատությունների ՇՀ ընթացակարգով մրցույթներիի արդյունքում կնքված 

գնման պայմանագրերին ըստ ապրաքատեսակի խմբավորված խոշորագույն ենթաուղղություններում: Այս եռամսյակում 

խոշորագույնը ընդհանուր պայմանագրային գումարով սննդամթերքի համար կնքված պայմանագրերն են, որը մեծ 

հաշվով պայմանավորված է ՀՀ ՊՆ-ի գնման պայմանագրերովֈ 

 

Աղյուսակ 59. 3-րդ եռամսյակի խոշորագույն ենթաուղղությունները ըստ ապրանքատեսակի 

Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությունը 

(C3), տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Սննդամթերք 542.7 63 97 

Վառելիք 302.5 11 100 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

299 100 54 

Դեղորայքի և պատվաստանյութեր 166.5 123 94 

Գրենական պիտույքների և 

գրասենյակային նյութեր 

138 109 99.5 

Շինանյութեր 104.9 34 51 

Ավտոպահեստամասեր 101 28 98 

 



 

 
  
 

54 
 

Սննդամթերքի ձեռքբերման համար ՇՀ ընթացակարգով մրցույթներին 3-րդ եռամսյակում հաղթող է ճանաչվել 5 

ընկերություն, բարձր կենտրոնացվածությունը հիմնականում «Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ-ի մեծ մասնաբաժնի 

շնորհիվ է: Սննդի ձեռքբերման միակ պատվիրատուներն են եղել ՀՀ ՊՆ-ն և Ոստիկանությունը: Վերջինիս կնքած 

պայմանագրերի գինը ընդհանուրի 3 տոկոս է: Մնացած 97 տոկոսը ՀՀ ՊՆ-ի և խոշորագույն մատակարարների հետ 

կնքված պայմանագրային գինն է:  

 

Աղյուսակ 60. Սննդամթերքի ձեռքբերման համար ՇՀ ընթացակարգով մրցույթներում հաղթող ընդհանուր 

պայմանագրային գնով խոշորագույն ընկերություններ 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Երևանի սննդի կոմբինատ ՍՊԸ 348.7 64% 3 

ՍԱՄԻԿ ՍՊԸ 112 21% 2 

Էրիզ ՍՊԸ 64 12% 1 

 

Վառելիքի ձեռքբերման առաջատարները ինչպես նախորդ եռամսյակներում ՍԻ ՓԻ ԷՍ ՕԻԼ Քորփորեյշն և Ֆլեշ 

ՍՊԸ-ներն են, սակայն այս եռամսյակում 85 և 14 տոկոս մասնաբաժնով ընդհանուրում, իսկ ամբողջ 

պայմանագրային գումարի 83 տոկոսը խոշորագույն պատվիրատուի՝ ԱԱԾ-ի կարիքների համար էֈ 

Ինչ վերաբերում է հանդերձանք և անկողնային պարագաների ձեռքբերմանը, ապա այստեղ 100 մրցույթի 

շրջանակներում 12 հաղթած մասնակիցների մեջ կենտրոնացվածությունը համեմատաբար ցածր է: Այս եռամսյակում 

ևս Քանաքեռի կարի ֆաբրիկան խոշորագույնների շարքում է ՀՀ արդարադատության նախարարության և ՊՆ-ի հետ 

կնքված պայմանագրերով: Վերջիններս նաև հենց խոշորագույն պատվիրատուներն են վերոնշյալ պարագաների ձեռք 

բերման ընդհանուրի 56 և 32 տոկոս մասնաբաժիններով: Խոշորագույն մատակարարի՝ «Կոտայքկոշ» ՍՊԸ-ի բոլոր 

պայմանագրերը ՀՀ արդարադության հետ են կնքված:  

 

Աղյուսակ 61. Սննդամթերքի ձեռքբերման համար ՇՀ ընթացակարգով մրցույթներում հաղթող ընդհանուր 

պայմանագրային գնով խոշորագույն ընկերություններ 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Կոտայքկոշ ԲԲԸ 66 22% 5 

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա 56 19% 4 
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ՍՊԸ 

Պահապան ՍՊԸ 39 13% 19 

 

Դեղորայքի ձեռքբերման ենթաուղղությունում գումարային կենտրոնացվածությունը կրկին բարձր է 3-րդ 

եռամսյակում, սակայն այս եռամսյակում դեղորայքի մրցույթներում հաղթած 10 ընկերություններից 

խոշորագույնների ցանկում բացակայում է «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ-ն, որը սակայն հաղթած մրցույթների քանակով 2-

րդն է: Այս եռամսյակի առաջատարը «Արփիմեդ» ու «ՎԱԳԱ» ՍՊԸ-ներն են: Պատվիրատուներն երկուսն են՝ ՀՀ 

ԱՆ-ն ու Արդարադատության նախարարությունը՝ համապատասխանաբար 96 և 4 տոկոս մասնաբաժիններով:  

 

Աղյուսակ 62. Դեղորայքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթների խոշորագույն հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Արփիմեդ ՍՊԸ 85 51% 25 

Վագա Ֆարմ ՍՊԸ 60.5 36% 17 

Ֆարմ Ադամա ՍՊԸ 12 7% 1 

 

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման համար երրորդ եռամսյակում 

հայտարարված մրցույթներում հաղթող 6 մասնակից-ընկերություններից խոշորագույն մատակարարների շարքում 

հաղթած մրցույթների քանակով կրկին առաջատարն է «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն, սակայն ըստ պայմանագրային գնի 

խոշորագույնն է «Արմքոմփվիններ» ՓԲԸ-ն միայն Ոստիկանության հետ գրիչների, թղթապանակների ձեռքբերման 

համար կնքված պայմանագրերով: Ընդհանուր առմամբ Ոստիկանության գնման պայմանագրերի ընդհանուր գումարը 

կազմում է ենթաուղղության 93 տոկոսըֈ  

 

Աղյուսակ 63. Գրենական պիտույների և պարագաների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթների 

խոշորագույն հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Արմքոմփվիններ ՓԲԸ 128 93% 10 

Սմարթլայն ՍՊԸ 7 5% 86 

Լիգա-Տեք ՍՊԸ 1.6 1% 2 
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Այս եռամսյակում շինանյութի միակ պատվիրատուն եղել է ՀՀ ՊՆ-ն: Հայտարարված մրցույթների հաղթող 15 

մատակարար ընկերություններ, որոնցից խոշորագույնները ներկայացված են Աղյուսակ 64-ում: Գումարային 

կենտրոնացվածությունը միջին է, քանակային կենտրոնացվածությունը՝ ցածր: Գնման առարկա են հանդիսացել 

տարբեր շինարարական նյութեր:  

 

Աղյուսակ 64. Շինանյութի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթների խոշորագույն հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Մաժէվ ՍՊԸ 22.5 21% 1 

Հայկ Հակոբյան ԱՁ 19.7 19% 1 

Երվադա ՍՊԸ 12 12% 4 

  

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման ենթաուղղությունում, 3-րդ եռամսյակում այս ապրանքատեսակի համար 

հայտարարված մրցույթներում հաղթող է ճանաչվել 8 մատակարար-ընկերություն: Կենտրոնացվածությունը շատ 

բարձր է, ի հաշիվ ՀՀ ՊՆ-ի և խոշորագույն մատակարար «Պապ և թոռ Գրիգորյաններ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված 

պայմանագրերի, որը կազմում է ընդհանուր պայմանագրային գնի 80 տոկոսը: Իսկ ընդհանուր առմամբ ՀՀ ՊՆ-ի 

ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարը կազմում է այս 

ենթաուղղության 96 տոկոսըֈ 

5.3.2. Ծառայություններ 

 

3-րդ եռամսյակում ՇՀ ընթացակարգով ծառայությունների համար հայտարարված 113 մրցույթների 

արդյունքում կնքվել է 172 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողությամբ պայմանագրեր: Ընդհանուր առմամբ, 

մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել 44 ընկերություն: Ծառայությունների ձեռբերման խոշորագույն պատվիրատուն 

Ոստիկանությունն է՝ ՍԻստեմ պորտլանդի և Գարանտսերվիսի հետ, համապատասխանաբար մեքենաների 

տեխնիկական սպասարկման և համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովումների մշակման և 

սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման պայամանագրերով:  

 

Աղյուսակ 65. 3-րդ եռամսյակում ծառայությունների ձեռք բերման համար պայմանագրեր կնքած խոշորագույն 

պատվիրատուները 
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Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը, կշիռ 

Ոստիկանություն 48 28% 10 «Սիստեմ Պորտլանդ» 

ՍՊԸ, 20% 

ՀՀ ԱՍՀՆ 42 25% 50 Լենտեքս ՍՊԸ, 41% 

ՀՀ ՊՆ 21.8 13% 20 Արմենիա Թրավել+Մ 

ՍՊԸ, 42% 

Կոտայքի մարզպետարան 19 11% 1 Մ-ԲԻ-Ռ ՍՊԸ, 100% 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

զարգացման 

նախարարություն 

13.9 8% 4 «Մաստեր Սթայլ» 

ՍՊԸ, 70% 

ՀՀ ԳՆ 10 6% 4 Հանրային 

հեռուստաընկերություն 

ՓԲԸ, 83% 

 

Ձեռք բերված ծառայությունները ըստ տեսակի խմբավորվել են 13 ենթաուղղությունում, որոնցից  խոշորագույն 

ենթաուղղությունների ընդհանուր պայմանագրային գինը չի գերազանցում 50 մլն ՀՀ դրամը, այդ պատճառով 

կանդրադառնանք խոշորագույն 15 մլն ՀՀ դրամից բարձր պայմանագրային ընդհանուր գին ունեցող 

ենթաուղղություններինֈ 

 

Աղյուսակ 66. 3-րդ եռամսյակում խոշորագույն ենթաուղղությունները ըստ ձեռքբերված ծառայությունների տեսակի 

Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությունը 

(C3), տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Մասնագիտական ուսուցում 44.9 51% 42 

Տրանսպորտային 

միջոցների տեխնիկական 

սպասարկում 

44.5 100% 17 

Համակարգչային տեխն. և 26 100% 2 
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ծրագրային ապահովում 

մշակում և սպասարկում 

Ավիասպասարկում 16 95% 22 

Հեռուստատեսային և 

ռադիոհեռարձակման 

ծառայություններ 

12 100% 7 

Սարքերի և 

սարքավորումների 

սպասարկում 

11 100% 6 

 

Մասնագիտական ծառայությունների մրցույթներում կենտրոնացվածությունը բարձր չէ: Հիմնական մատակարար 

ՀՀ ԱՍՀՆ-ի հետ կնքված են պայմանագրեր տարբեր մասնագիտությունների ուսուցման համար տարբեր ԱՁ-ների, 

ՊՈԱԿ-ների և ՍՊԸ-ների հետ:  Ամենահաճախ հաղթած մասնակիցը Երևանի տարածաշրջանային N1 պետական 

քոլեջ ՊՈԱԿ-ն է:  

 

Աղյուսակ 67. Մասնագիտական ուսուցման ծառայությունների համար հայտարարված մրցույթների խոշորագույն 

հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Լենտեքս ՍՊԸ 11 24% 1 

Ավիաուսումնական կենտրոն ՓԲԸ 6 15% 1 

ԱՁ Արթուր Շահմուրադյան 5 12% 1 

 

Մեքենաների տեխնիկական սպասարկման 17 մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել հենց երեք մատակարար, այդ 

իսկ պատճառով 3 մատակարար-ընկերությունների կենտրոնցվածոթյունը 100 տոկոս է: «Մ-Բի-Ռ» և 

«Գարանտսերվիս» ՍՊԸ-ները այս եռամսյակում ևս տվյալ ենթաուղղությունում շարունակում են մնալ 

խոշորագույնները: Ուշագրավ է, որ խոշորագույն պատվիրատուն այս եռամսյակում տեխնիկական սպասարկման 

համար «Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ-ի կնքած պայմանագրով Կոտայքի մարզպետարանն է, որի գումարը կազմում է ամբողջ 

ենթաուղղության 44 տոկոսըֈ Մյուս երկու խոշորագույնները Ոստիկանությունն ու ԱԻՆ-ը՝ համապատասխանաբար 

36 և 16 տոկոս մասնաբաժիններովֈ 
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Աղյուսակ 68. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար հայտարարված 

մրցույթների խոշորագույն հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Մ-Բի-Ռ ՍՊԸ 26.5 59.7% 5 

Գարանտսերվիս ՍՊԸ 15.5 35% 7 

Ֆլեշ Մոտորս ՍՊԸ 2 5% 5 

 

Երրորդ եռամսյակում համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովումների մշակման սպասարկման 

ծառայությունների համար հայտարարված 2 մրցույթի հիման վրա կնքված պայմանագրերի պատվիրատուներն են 

Ոստիկանությունն ու ՀՀ ՏԿԶՆ-ըֈ Ոստիկանության և «Սիստեմ Պորտլանդ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի 

գումարը կազմում է 24մլնֈ 

Ավիասպասարկման ծառայությունների համար ՀՀ ՊՆ-ի կողմից ՇՀ-ով հայտարարված մրցույթներին եռամսյակի 

ընթացքում հաղթող է ճանաչվել 4 կազմակերպություն, որոնցից երեքին է բաժին հասնում ամբողջ պայմանագրային 

գնի 95 տոկոսը: Հաղթած ընկերությունները մեկ անձով ավիատոմսեր ապահովող մշտական մատակարարներն են՝ 

«Արմենիա թրավել+Մ», «Տրինիդատ», «Ավիատուր գրուպ» ՍՊԸ-ներըֈ 

Հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ծառայությունների պատվիրատուներն են ՀՀ ԳՆ-ն և ՀՀ զարգացման 

հիմնադրամն էֈ Վերջինս գովազդային արշավների համար պայմանագրեր է կնքել ենթաուղղության խոշորագույն 

մատակարարի՝ «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ-ի հետ, իսկ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական 

ծառայությունը 8 մլն-ի պայմանագիր է կնքել Հանրային հեռուստատեսության հետֈ 

 

5.3.3. Աշխատանքներ 

 

Երրորդ եռամսյակում աշխատանքների ձեռբերման 43 մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել 11 

ընկերություն, որի արդյունքում կնքվել է ընդհանուր 42.5 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ պայմանագրեր: Այս 

եռամսյակում ձեռք բերված ապրանքները ըստ տեսակի խմբավորվել են ընդամենը 4 ենթաուղղություններում:   

Քանի որ աշխատանքների ձեռք բերման համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 

50 մլն ՀՀ դրամը, իսկ մրցույթների թիվը 43-ը, նպատահարմար չի ուսումնասիրել առանձին ենթաուղղությունների 
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կենտրոնացվածության աստիճանըֈ Թերևս կենտրոնանանք խոշորագույն պատվիրատուների և նրան խոշորագույն 

մատակարարների վրաֈ  

 

Աղյուսակ 69. 3-րդ եռամսյակում աշխատանքների ձեռք բերման համար պայմանագրեր կնքած խոշորագույն 

պատվիրատուները և մատակարարները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Տեսակարար կշիռը  

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը, 

կշիռը 

Գեղարքունիքի 

մարզպետարան 

22 53% 1 Գավառի ՃՇՇ 

ԲԲԸ, 100% 

Նախագահի 

աշխատակազմ 

5 12% 15 Գնոմոն ԲԲԸ, 

89% 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

4.5 11% 3 ԱՀԱ Պոլիգրաֆ 

ՍՊԸ, 100% 

ՀՀ ԳՆ  4 10% 10 Ոսկան Երևանցի 

ԲԲԸ, 100% 

ՀՀ ԱԻՆ 3 7% 4 Ուրարտու 

առևտրա-

արտադրական 

կոմբինատ ԲԲԸ, 

100% 

ՀՀ ԱՍՀՆ 2.9 7% 9 Բլանկհրատ ՓԲԸ, 

93% 

 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման աշխատանքների համար եռամսյակում կնքվել է միայն մեկ 

պայմանագիր «Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ և Գեղարքունիքի մարզի հետ՝ Գավառի տարածաշրջանի մարզային (տեղական) 

նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 

համար:  

Տպագրության խոշորագույն պատվիրատուն ՀՀ ԱՆ-ն է «ԱՀԱ Պոլիգրաֆ» ՍՊԸ-ի հետ կնքած պայմանագրով: 

Իսկ պետական նշանակության տպագրության աշխատանքների միակ մատակարարը, ինչպես 2-րդ եռամսյակում, 

այնպես էլ այս եռամսյակում միակ պատվիրատուի՝ ՀՀ ԳՆ-ի համար հանդիսանում է «Ոսկան Երևանցի» ԲԲԸ: 
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Մեդալների պատրաստման գործում այս եռամսյակում երկու ՍՊԸ-ներ են միայն հաղթողները: Ինչպես 

նախորդներում խոշորագույն մատակարարն է Երևանի ոսկերչական գործարանը 59.89%-ով, իսկ մյուսը՝ 

«Ուրարտու առևտրա-արտադրական կոմբինատ» ԲԲԸ-ն է 40.11%-ով:  

 

 

5.4. Չորրորդ եռամսյակի ՇՀ ընթացակարգով գնումներ 

 

5.4.1. Ապրանքներ 

 

Չորրորդ եռամսյակում 1460 մրցույթների արդյունքում հաղթած 123 ընկերություների հետ կնքվել է 

ընդհանուր 5,087 մլն արժողությամբ պայմանագրեր, որոնք էլ ըստ ապրանքատեսակի խմբավորվել են 19 

ենթաուղղություններում: Աղյուսակ 67–ում ներկայացված են խոշորագույն՝ 100մլն-ից բարձր ենթաուղղությունների 

պայմանագրային գինը, մրցույթների քանակը և 3 մատակարար-ընկերությունների կենտրոնացվածության աստիճանը: 

Մնացած նախորդ եռամսյակների խոշորագույն պատվիրատուների ցանկից չի տարբերվում նաև չորրորդը. ՀՀ ԱՆ, ՀՀ 

ՊՆ-ն և Ոստիկանությունը առաջատարներն են:  

 

 

 

Աղյուսակ 70. 4-րդ եռամսակի 50 մլն-ից բարձր ընդհանուր պայմանագրային գնով խոշորագույն պատվիրատուները 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարար, 

կշիռ 

Առողջապահության 

նախարարություն 

953 37% 30 Նատալի Ֆարմ 

ՍՊԸ, 37% 

ՀՀ ՊՆ 688 27% 208 ԱՁ Հրայր 

Մանուկյան, 

24% 

ՀՀ Ոստիկանություն 266 10% 530 Ֆլեշ ՍՊԸ, 

43% 

ՀՀ արդարադատության 160.8 6% 250 Կոտայքկոշ ԲԲԸ, 
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նախարարություն 23.4% 

ՀՀ ԳՆ 108 4% 2 Հրաշք Այգի 

ՍՊԸ, 99% 

 ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ  

 98  4% 17 Տեխնոֆորում 

ՍՊԸ, 85% 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը խոշորագույնն է եռամսյակում դեղորայի ձեռք բերման համար կնքված 

պայմանագրերի հաշվին, ինչին կանդրադառնանք ենթաուղղության շրջանակներումֈ Երկրորդ խոշորագույն 

պատվիրատուն ՀՀ ՊՆ-ն է, որի գնումները ՇՀ-երի շրջանակում առանձնացրել ենք Աղյուսակ 71-ումֈ 

 

Աղյուսակ 71. ՀՀ ՊՆ-ի խոշորագույն ենթաուղղությունները ըստ ապրանքատեսակի 

ՀՀ ՊՆ-ի խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարարը, կշիռը 

Սննդամթերքի ձեռքբերում 577 166 ԱՁ Հրայր Մանուկյան, 

25.7% 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

46 1 Բլաժ ՍՊԸ, 100% 

Համակարգչ. և պատճեն. 

սարքավորումների և օժ. նյութեր 

33 18 Կոմպյուտեր Սերվիս 

ՍՊԸ, 98% 

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և 

լվացքի միջոցներ 

20.9 3 ԱՁ Հրայր Մանուկյան, 

100% 

 

 ՀՀ ՊՆ-ի եռամսյակի ընթացքում ՇՀ ընթացակարգով ձեռք բերված ապրանքները ըստ տեսակների խմբավորվել 

են 7 ենթաուղղություններում, որոնցից խոշորագույնները՝ 10 մլն-ից բարձր ընդհանուր պայմանագրային 

արժողությամբ ենթաուղղությունները ներկայացված են աղյուսակումֈ Հատկանշական է հատկապես ՀՀ ՊՆ-ի՝ այն էլ 

տարբեր ապրանքատեսակների ենթաուղղությունների ապրանքատեսակի ձեռքբերման համար հայտարարած 

մրցույթներում ԱՁ Հրայր Մանուկյանի հաճախակի հաղթող ճանաչվելու և գումարային առումով խոշոր 

պայմանագրային կնքելու փաստըֈ 

 

Աղյուսակ 72. 4-րդ եռամսյակում խոշորագույն ենթաուղղությունները ըստ ձեռք բերված ապրանքատեսակի 
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Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությունը 

(C3), տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Դեղորայքի և 

պատվաստանյութեր 

931 82% 154 

Սննդամթերք 577 71% 166 

Վառելիքի ձեռքբերում 263 95.9% 17 

Համակարգչ. և պատճեն. 

սարքավորումների և օժ. 

նյութեր 

229.5 60.5% 166 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

147 74% 33 

Գյուղատնտես. 

թունանյութեր 

107.9 100% 1 

Ավտոպահեստամասերի 

ձեռքբերում 

76.6 69.5% 435 

 

Խոշորագույն մատակարարները դեղորայքի ձեռք բերման շուկայում այս եռամսյակում էլ շարունակում են մնալ 

Նատալի Ֆարմն ու Արփիմեդը՝ ապահովելով բարձր կենտրոնացվածություն ենթաուղղությունում: Պատվիրատուներն 

են ՀՀ ՊՆ-ն, Արդարադատության նախարարությունը և ՀՀ ԱՆ:   

 

Աղյուսակ 73. Դեղորայքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթների խոշորագույն հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ 356.9 38% 27 

Արփիմեդ ՍՊԸ 337.6 36% 36 

Ֆարմատեք ՓԲԸ 68.8 7% 1 
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Սննդամթերք ձեռք է բերել միայն Պաշտպանության նախարարությունը: 166 մրցույթում հաղթող են ճանաչվել 

7 ընկերություն, որոնցից 3-ին բաժին է հասնում ընդհանուր պայմանագրային գնի 71 տոկոսը, այսինքն՝ 

կենտրոնացվածությունը միջին է: Խոշորագույն մատակարարները ներկայացված են աղյուսակում:  

 

Աղյուսակ 74. Սննդամթերքի ձեռք բերման համար հայտարարված մրցույթների խոշորագույն հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Ա/Ձ Հրայր Մանուկյան 148 25.7% 88 

Էրիզ ՍՊԸ 141 24.5% 3 

Ֆ/Ա Սանասար Մուրադյան 122.7 21% 8 

 

Վառելիքի ձեռքբերման խոշորագույն մատակարարների ցանկը այս եռամսյակում զարմանալիորեն տարբերվում 

է նախորդ եռամսյակներից: Մրցույթների 4 հաղթողներից ընդհանուր պայմանագրային գնով առաջատարը «Ֆլեշ» 

ՍՊԸ-ն 64 տոկոս մասնաբաժնով, սակայն «Սիփիէս օիլ քորփորեյշն» ՍՊԸ-ն 40 մլն դրամ պայմանագրային գնով իր 

տեղն է զիջել «Մաքսուր» ՍՊԸ-ին, որի ընդհանուր պայմանագրային գինը կազմում է 41 մլն դրամ: Վառելիքի 66 

ձեռբերման ենթաուղղության 44 տոկոսի պատվիրատուն այս եռամսյակում Ոստիկանությունն է, իսկ ընդհանուր 

պայմանագրային գնի մեջ 12 և 10 տոկոս մասնաբաժին ունեն համապատասխանաբար Կադաստրը և ՀՀ ԱԻՆ-ըֈ 

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման 166 մրցույթում 30 ընկերություններ են հաղթող ճանաչվել, 

որոնցից 3 խոշորագույնի ընդհանուր պայմանագրային գինը կազմում է ամբողջի 60.5 տոկոսը: «Տեխնոֆորում» 

ՍՊԸ-ի  պայմանագրերի ընդհանուր գնի 94 տոկոսը կնքվել է ՀՀ պատական դեպարտամենտի հետ, որը խոշորագույն 

պատվիրատուն է ենթաուղղության ընդհանուր գումարի 39 տոկոս մասնաբաժնովֈ «Կոմպաս»-ի հիմնական 

պատվիրատուն Ոստիկանությունն է՝ 94 տոկոս մասնաբաժնով: Վերջինս նաև ընդհանուր պայմանագրային գնով 

երկրորդն է ենթաուղղությունում 27 տոկոս մասնաբաժնովֈ ՀՀ ՊՆ-ն 15 տոկոսով երրորդն է, իսկ «Կոմպյուտեր 

Սերվիս» ՍՊԸ հիմնական մատակարարն էֈ 

 

Աղյուսակ 75. Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթների խոշորագույն 

հաղթողները 

Մատակարար 

ընկերություն 

Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 
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Տեխնոֆորում ՍՊԸ 89.6 39% 8 

Կոմպյուտեր Սերվիս 

ՍՊԸ 

32.8 14% 17 

Կոմպասս ՍՊԸ 16.5 7% 8 

 

Հանդերձանք և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար 33 մրցույթից հաղթող է ճանաչվել 8 

ընկերություն, որոնցից 3-ին բաժին է հասնում ենթաուղղության ընդհանուր պայմանագրային գնի 74 տոկոսը: 3 

պատվիրատուներից խոշորագույն 2-ը ՊՆ-ն ու Արդարադատության նախարարությունն են, համապատասխանաբար 

88 և 11.5 տոկոս մասնաբաժիններովֈ «Բլաժ» ՍՊԸ-ի պատվիրատուն ՀՀ ՊՆ-ն է, իսկ «Կոտայքկոշ» և 

«Էլաամոդա» ՍՊԸ-ների միակ պատվիրատուն Արդարադատության նախարարությունը:  

 

Աղյուսակ 76. Հանդերձանք և անկողնային պարագաների խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների քանակը, 

հատ 

Բլաժ ՍՊԸ 46 31% 1 

Կոտայքկոշ ԲԲԸ 37.6 25.5% 3 

ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ 26.7 18% 11 

Այս եռամսյակում խոշորագույն ենթաուղղությունների շարքում է դասվել նաև գյուղատնտեսության 

նախարարության թունանյութերի ձեռբերման107 մլն պայմանագրային գնով պայմանագիրը «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ի 

հետ: Վերջինս հանդիսացել է մրցույթի միակ մասնակիցը:    

Ինչ վերաբերում է ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման 435 մրցույթներին, հաղթող մասնակիցների թիվը 14 

մասնակիցներից խոշորագույններից են ընդհանուր պայմանագրային գումարով «Դարֆ» ՍՊԸ-ն և ինչպես 2-րդ 

եռամսյակում այս շարքում է նաև «Արպանիվ» ՍՊԸ-ն:  

 

Աղյուսակ 77. Ավտոպահեստամասերի խոշորագույն մատակարարները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Դարֆ ՍՊԸ 21.6 28% 45 

Արպանիվ ՍՊԸ 17 22.6% 28 
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Սամվել Տեր-Գրիգորյան Ա/Ձ 14 18.7% 163 

Աբի ՍՊԸ 8 10.8% 159 

Մրցույթների քանակով առաջատար են Ա/Ձ Սամվել Տեր-Գրիգորյանը և «Աբի» ՍՊԸ-ն: Վերջիններիս միակ 

պատվիրատուն Ոստիկանությունն է: Վերջինս նաև խոշորագույն պատվիրատուն է ենթաուղղության պայմանագրային 

ընդհանուր գումարի 65 տոկոսի չափովֈ Ընդանուրի մեջ 8-ական տոկոսներով պատվիրատուներ են նաև ՀՀ 

կառավարության աշխատակազմը, արդարդատության նախարարությունը և ՊԵԿ-ըֈ 

 

5.4.2. Ծառայություններ 

 

ՇՀ ընթացակարգով ծառայությունների համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարը կազմում է 636 մլն 

դրամ, իսկ մրցույթների քանակը ըստ ծառայության տեսակ 194 է: Ձեռք բերված ծառայությունները խմբավորվել են 

10 ենթաուղղություններում, որոնցից խոշորագույն՝ 50 մլն դրամը գերազանցող ընդհանուր պայմանագրային 

արժեքով ենթաուղղությունները ներկայացված են Աղյուսակ 78-ում: 

 

 

 

 

Աղյուսակ 78. 4-րդ եռամսյակում 50 մլն դրամը ընդհանուր պայմանագրային արժեքը գերազանցող 

ենթաուղղությոսնները 

Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Գումարային 

կենտրոնացվածությունը (C3), 

տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Համակարգչ. տեխնոլոգիաների 

և ծրագրային ապահովում և 

սպասարկում 

457 95.7% 13 

Սարքերի և սարքավորումների 

սպասարկում 

62.7 73% 32 

Տրանսպորտային միջոցների 

տեխն. սպասարկում 

61.7 95.9% 56 

Մասնագիտական ուսուցում 48 57% 79 
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Համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման համար հայտարարված 13 մրցույթներին հաղթող 

է ճանաչվել 8 ընկերություն, որոնցից միայն մեկին՝ «Այյունեթվորքս» ՍՊԸ-ին, որը ՊԵԿ-ի հայտարարած 

մրցույթների միակ մասնակիցն ու հաղթողն է, բաժին է հասնում ամբողջ պայմանագրային գնի 80 տոկոսը:  ՇՀ 

ընթացակարգով  մյուս խոշոր ձեռբերումը ՀՀ ԱՆ-ի հայտարարած մրցույթների հաղթող՝ «ԼանԱր Սերվիս» ՍՊԸ-ն է 

48 մլն պայմանագրային գնով և «Մեյսիս ինֆորմեյշն սիսթեմս» ՍՊԸ դատական դեպատամենտի հետ կնքած 23 

մլնով: Հատկանշական է, որ բոլոր մրցույթներում մասնակցել են միայն մեկ ընկերություն: Այս ենթաուղղության 

մյուս խոշոր պատվիրատուն Ոստիկանությունն է, որի խոշորագույն՝ 6 մլն-ի պայմանագիրը կնքված է «Ստեպ լոջիկ 

յուգ» ՍՊԸ-ի հետֈ 

Տարբեր սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման 32 

մրցույթներում հաղթող մասնակիցների թիվը 10 է, որոնցից 3-ին բաժին է հասնում ամբողջ պայմանագրային գնի 73 

տոկոսը: Ընդհանուր պայմանագրային գնով առաջատար է «Էլեկտրասերվիս» ՍՊԸ-ն (շնորհիվ Ոստիկանության և 

արդարադատության նախարարության հաղթած 2 մրցույթների), իսկ հաղթած մրցույթների քանակով Ա/Ձ Գրիգոր 

Այվազյանը: Պայմանագրային գնով խոշորագույն պատվիրատուն արդարադատության նախարարությունն է, 

այնուհետև ՀՀ ՖՆ-ն և դատական դեպարտամենտը, համապատասխանաբար 23 և 21 տոկոս տեսակարար կշիռներով 

ենթաուղղության ընդհանուր պայմանագրային գնումֈ 

 

Աղյուսակ 79. Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման երեք 

հիմնական մատակարարները  

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Էլեկտրասերվիս ՍՊԸ 22 35% 2 

Բևեռային ուղի ՍՊԸ 14 22% 8 

ԱՁ Գրիգոր Այվազյան 9.9 15.8% 10 

 

«Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ն և «Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ-ն կրկին խոշորագույն մատակարարների շարքում են մեքենաների 

տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ապահովման գործում, որոնց հաղթած մրցույթների ընդհանուր 

պայմանագրային գինը կազմում է ենթաուղղության ընդհանուր գնի 88 տոկոսը՝ ապահովելով բարձր 

կենտրոնացվածություն: Առաջինի խոշորագույն մատակարարը այս եռամսյակում ՀՀ նախագահի աշխատակազմն է 37 

տոկոս մասնաբաժնով ֈ Մյուս խոշոր պատվիրատուներն են՝ ՀՀ քննչական կոմիտեն և ՀՀ հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, համապատասխանաբար 29 և 12 տոկոս մասնաբաժիններով 
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ընդհանուր ենթաուղղությունումֈ Առաջին երկու պատվիրատուների հայտարարած մրցույթների միակ հաղթողը 

եռամսյակում «Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ն է, իսկ երրորդինը՝ «Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ-նֈ 

 

 

Աղյուսակ 80. Մեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման երեք հիմնական 

մատակարարները  

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Կարկոմավտո սերվիս ՍՊԸ 41 66.5% 22 

Մ-ԲԻ-Ռ ՍՊԸ 13.5 21.9% 21 

Ֆերդիկ ՍՊԸ 4.6 7% 1 

 

Մասնագիտական ուսուցման ծառայությունների ձեռքբերման համար հայտարարված 79 մրցույթներում 18 

ընկերություններ և ՊՈԱԿ-ներ հաղթող են ճանաչվել: Գումարային կենտրոնացվածությունը համեմատած մյուս 

ենթաուղղություների ցածր է՝ 57 տոկոս: Միակ պատվիրատուն ՀՀ ԱՍՀՆ-ն էֈ 

Ընդհանուր առմամբ այս եռամսյակում ընդհանուր պայմանագրային գնով խոշորագույն պատվիրատունն է եղել 

ՊԵԿ-ը «Այյունեթվորքս» ՍՊԸ-ի հետ պայմանագրերով, իսկ մրցույթներ ամենահաճախը հայտարարել է ՀՀ ԱՍՀՆ՝ 

հիմնականում մասնագիտական ուսուցման ծառայությունների ձեռքբերման համար: 

 

Աղյուսակ 81. 4-րդ եռամսյակի ծառայությունների ձեռքբերման խոշորագույն պատվիրատուները՝ ըստ ընդհանուր 

պայմանագրային գնի 

Պատվիրատու Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը, մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 

Խոշորագույն 

մատակարար, 

կշիռ 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 365 57% 3 Այյունեթվորքս 

ՍՊԸ, 100% 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

56 9% 4 ԼանԱր Սերվիս 

ՍՊԸ, 86% 

ՀՀ ԱՍՀՆ 48 8% 79 Ա/Ձ Հունան 

Մանթաշյան, 

26% 
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ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

38.7 6% 23 Մեյսիս 

ինֆորմեյշն 

սիսթեմս ՍՊԸ, 

60% 

ՀՀ նախագահի 

աշխատակազմ 

23.9 4% 19 Կարկոմավտո 

սերվիս ՍՊԸ, 

96% 

 

Ընդհանուր առմամբ այս եռամյսակում պատվիրատուների թիվը 19 է, սակայն ընդհանուր ծառայություններ ձեռք 

բերելու համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարի 4%-ը գերազանցում են Աղյուսակ 81-ում 

ներկայացված պատվիրատուներըֈ  

 

 

 

 

5.4.3. Աշխատանքներ 

 

Չորրորդ եռամսյակում պետական հաստատությունների աշխատանքի ձեռբերման համար ՇՀ ընթացակարգով 

հայտարարված 57 մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել 20 ընկերություն, որի արդյունքում կնքվել է 

ընդհանուր 85 մլն դրամ արժողությամբ պայմանագրեր: Այս եռամսյակում ձեռք բերված ապրանքները ըստ 

աշխատանքի բնութագրի խմբավորվել են ընդամենը 4 ենթաուղղություններում:     

ՇՀ ընթացակարգով տպագրական աշխատանքների համար հայտարարված 45 մրցույթների արդյունքում չորրորդ 

եռամսյակում 16 ընկերություն է հաղթող ճանաչվել: Պայմանագրային գնով խոշորագույնները է «ԱՀԱ Պոլիգրաֆ» 

և «Ակադապրինտ» ՍՊԸ-ներն, որոնք ՀՀ ԱՍՀՆ-ի ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տպագրության 

համար հայտարարված մրցույթի հաղթող մասնակիցն է: Մրցույթների քանակով առաջատար է Ա/Ձ Արման 

Ասմանգուլյանը:  

 

Աղյուսակ 82. Տպագրական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթների խոշորագույն հաղթողները 

Մատակարար ընկերություն Ընդհանուր 

պայմանագրային գինը, 

մլն 

Մասնաբաժինը 

ընդհանուրում, 

տոկոս 

Մրցույթների 

քանակը, հատ 



 

 
  
 

70 
 

ԱՀԱ Պոլիգրաֆ ՍՊԸ 8.4 20.5% 1 

Ակադապրինտ ՍՊԸ 7.5 18% 1 

ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ 6.7 16.5% 8 

 

Հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող` պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրության 

աշխատանքների ձեռքբերման, մասնավորապես՝ ՀՀ մուտքի վիզաների տպագրության համար ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարության հայտարարած մրցույթի հաղթողն է «Էյէմփիջի գրուպ» ՍՊԸ-, որի հետ կնքվել է 31 մլն դրամի 

պայմանագիրֈ 

Աշխատատանքների ձեռքերման 4-րդ եռամսյակի խոշոր պատվիրատուներին են նաև ՀՀ ԱՍՀՆ-ն տպագրական 

աշխատանքների և Ոստիկանությունը տպագրական, նաև կրծքանշանների պատրաստման պայմանագրերի շնորհիվ՝ 

ձեռք բերված աշխատանքների ընդհանուր պայմանագրային գումարի 22 և 14 տոկոս մասնաբաժիններովֈ 
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Հավելվածներ 

 

Հավելված 1. Արմեպս համակարգի տեխնիկական խնդիրը կապված excel կամ csv ֆայլ բեռնելու հետ 
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Հավելված 2. Արմեպս համակարգի տեխնիկական խնդիրը որոնողական համակարգի հետ 
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Հավելված 3. ՇՀ ընթացակարգով ապրանքների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում հաղթող մատակարար ընկերությունների 

կենտրոնացվածության աստիճանը ըստ ենթաուղղությունների 

 

Խոշորագույն ենթաուղղությունները 

ըստ գնման առարկայի 

Ընդհանուր 

պայմանագրային 

գինը 

Մրցույթների քանակը 

ըստ 

ապրանքատեսակի 

Գումարային 

կենտրոնացվածո

ւթյունը (C3)12 

Քանակային 

կենտրոնացվա

ծությունը 

(C3) 

Խոշորագույն մատակարարները ըստ ընդհանուր 

պայմանագրային գնի 

Դեղորայքի և պատվաստանյութերի 

ձեռքբերում 

3,864 949 81% 50% Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ 

Տելիա-Մեդ ՓԲԸ 

Արփիմեդ ՍՊԸ 

Վառելիքի ձեռքբերում 3,449 156 99% 97% Ֆլեշ ՍՊԸ 

Սիփիէս Օիլ Քորփորեյշն ՍՊԸ 

Սննդամթերքի ձեռքբերում 2,008 333 44% 50% Երևանի սննդի կոմբինատ ՍՊԸ 

Անանո ՍՊԸ 

Էրիզ ՍՊԸ 

Հանդերձանք և անկողնային 

պարագաներ 

1,044 228 44% 52% Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ 

Վանգաս ՍՊԸ 

Կոտայքկոշ ԲԲԸ 

Համակարգչ. և պատճեն. 

սարքավորումների և օժ. նյութեր 

769.5 1015 37% 35% Էդելնա ՍՊԸ 

Տեխնոֆորում ՍՊԸ 

Յունիքոմփ ՓԲԸ 

                                                           
12

 Կենտրոնացվածության ցուցանիշները գունավորված են մուգ և բաց երանգներով՝ բարձր և ցածր աստիճանին համապատասխան 
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Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում 608.5 1101 43% 48% Իդեալ Թրավել ՍՊԸ 

Ա/Ձ Հարություն Հարությունյան 

Պապ և Թոռ Գրիգորյաններ ՍՊԸ 

Գրենական պիտույքների և գրասեն. 

նյութերի  

575 1586 63% 78% Սմարթլայն ՍՊԸ 

Արմքոմփվիններ ՓԲԸ 

Աստղիկ գրատուն ՍՊԸ 

Ավտոմեքենաների ձեռքբերում 379 11 96% 91% Տոյոտա Երևան ՍՊԸ 

Կարկոմավտո ՍՊԸ 

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ 

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և 

լվացքի միջոցների ձեռքբերում 

363 892 60% 55% Մակրո ֆուդ ՍՊԸ 

Մագնատէս ՍՊԸ 

Սմարթլայն ՍՊԸ 

Էլեկտրոտեխն., ռադիոտեխն. և 

կենցաղային սարքավորումներ 

256 199 58% 66% Երվադա ՍՊԸ 

Տեխնո-Ար ՍՊԸ 

Կոնսէլ ՍՊԸ 

Շինանյութերի ձեռքբերում 160 160 38% 54% Մաժէվ ՍՊԸ 

Հայկ Հակոբյան ԱՁ 

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ 

Գրասենյակային և կենցաղային 

կահույքի ձեռքբերում 

148.6 212 58% 67% Օլանդա ՍՊԸ 

Սմարթլայն ՍՊԸ 

Ֆոտոն ՍՊԸ 

Քիմիական նյութերի ձեռքբերում 88.5 177 82% 51% Վիոլա ՍՊԸ 

Մաժէվ ՍՊԸ 
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Վարբադ ՍՊԸ 

Հաշմանդամների լսողական 

ապարատների և սայլակների 

ձեռքբերում 

81.6 10 97% 90% Դանինի ՍՊԸ-ի Հայաստանյան մճ 

Ագաթ-777 ՍՊԸ 

Մանուսկրիպտ ՍՊԸ 

Բժշկական սարքավորումների, 

գործիքներ և պարագաներ 

54.5 122 77% 49% Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ 

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ 

Լրատվամիջոցների ձեռքբերում 40.8 205 79% 99% 02 շաբաթաթերթ ՓԲԸ 

Բլից Մեդիա ՍՊԸ 

ՀՀ մամուլի տարածման գործակալություն ՓԲԸ 

Սպառազինության օժանդակ 

ապրանքանյութական միջոցներ 

12.6 15 100% 100% Թրեյդիմպեքս ՍՊԸ 

ՆԻԿՕ ՏԵԿ ՍՊԸ 
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Հավելված 4. ՇՀ ընթացակարգով ծառայությունների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում հաղթող մատակարար ընկերությունների 

կենտրոնացվածության աստիճանը ըստ ենթաուղղությունների 

 

Խոշորագույն ենթաուղղությունները ըստ 

գնման առարկայի 

Ընդհանուր 

պայմանա 

գրային գինը 

Մրցույթների 

քանակը ըստ 

ապրանքա 

տեսակի 

Գումարային 

կենտրոնա 

ցվածությունը (C3) 

Քանակային 

կենտրոնա 

ցվածությունը (C3) 

Խոշորագույն մատակարարները ըստ ընդհանուր 

պայմանագրային գնի 

Տրանսպորտային միջոցների 

տեխնիկական սպասարկման 

ծառայություններ 

467 226 77.5% 80.5% 

 

Գարանտսերվիս ՍՊԸ 

Մ-Բի-Ռ ՍՊԸ 

Կարկոմավտո սերվիս ՍՊԸ 

Մասնագիտական ուսուցման և 

աշխատանքային ունակությունների 

վերականգնում 

132 176 26.9% 

 

29.5% 

 

Ա/Ձ Հունան Մանթաշյան 

Երևանի տարածաշրջանային N1 պետական 

քոլեջ ՊՈԱԿ 

Լենտեքս ՍՊԸ 

Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 

պատրաստման և վերանորոգում 

1,355.5 125 100% 

 

100% 

 

Սատար ՀԿ 

Ինտերօրթո ՍՊԸ 

Պրոթեզաօրթոպեդիկ ՍՊԸ 

Սարքերի և սարքավորումների 

սպասարկում 

186.7 115 46.3% 

 

45.2% 

 

Ա/Ձ Ռուզաննա Գրիգորյան 

Էլեկտրասերվիս ՍՊԸ 

Բևեռային ուղի ՍՊԸ 

Թարգմանության ծառայությունների 

ձեռքբերում 

3 62 94.1% 88.7% Գաուդեամուս ՍՊԸ 

Վի Գրուպ ՍՊԸ 

Արթ քոնսալթինգ ՍՊԸ 
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Ավիասպասարկման ծառայությունների 

ձեռքբերում 

34.8 53 66.7% 81.1% Արմենիա Թրավել+Մ ՍՊԸ 

Տրինիդատ ՍՊԸ 

ՍՍ Թրեվլ ՍՊԸ 

Ինտերնետային կապի տրամադրում 373 37 99.2% 91.9% Յուքոմ ՍՊԸ 

Ղ-Տելեկոմ ՓԲԸ 

ԱրմենՏել ՓԲԸ 

Վերապատրաստման ծառայությունների 

ձեռքբերում 

51 25 60.6% 

 

52.0% 

 

Ուսումնամեթոդական կենտրոն ՊՈԱԿ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա ՊՈԱԿ 

Մաստեր Սթայլ ՍՊԸ 

Համակարգչային տեխնոլոգիաների և 

ծրագրային ապահովումների մշակում, 

համակարգչային գլոբալ ցանցի 

սպասարկում 

1,307.9 45 61.8% 

 

24.4% 

 

Այյունեթվորքս ՍՊԸ 

Վի իքս սոֆթ ՍՊԸ 

Յուքոմ ՍՊԸ 

Արխիվացման ծառայությունների 

ձեռքբերում 

38.9 21 95.2% 85.7% Սիստեմ վեյ ՍՊԸ 

Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ 

Նորք տեղեկատվավերլուծ. կենտրոն ՓԲԸ 

Հեռուստատեսային և 

ռադիոհեռարձակման ծառայությունների 

ձեռքբերում 

89 20 71.1% 

 

50% 

 

Պանարմենիան գրուպ ՓԲԸ 

Հելթ Մեդիա ՍՊԸ 

Իլուզիոն Պրոդակշն ՍՊԸ 

Հեռախոսակապի ծառայություններ 22.8 19 97.0% 94.7% Օրանժ Արմենիա ՓԲԸ 

Յուքոմ ՍՊԸ 

ԱրմենՏել ՓԲԸ 

Տրանսպորտային փոխադրումներ 41.6 18 100% 100% Էլիտբաս ՍՊԸ 
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Տաքսի պրեստիժ ՍՊԸ 

Ավտոմեքենաների լվացման և մաքրման 

ծառայություններ 

27 15 86.4% 

 

60.0% 

 

Յուտեկ-Ավտո ՍՊԸ 

Հակվա ՍՊԸ 

Մ-Բի-Ռ ՍՊԸ 

 

 

 

Հավելված 5. ՇՀ ընթացակարգով աշխատանքների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում հաղթող մատակարար ընկերությունների 

կենտրոնացվածության աստիճանը ըստ ենթաուղղությունների 

 

Խոշորագույն 

ենթաուղղությունները ըստ 

գնման առարկայի 

Ընդհանուր 

պայմանա 

գրային գինը 

Մրցույթների 

քանակը ըստ 

ապրանքա 

տեսակի 

Գումարային 

կենտրոնա 

ցվածությունը 

(C3) 

Քանակային կենտրոնա 

ցվածությունը (C3) 

Խոշորագույն մատակարարները ըստ ընդհանուր 

պայմանագրային գնի 

Տպագրության աշխատանքներ 

 

2,975.8 430 97% 48% 

 

Էյ Էմ Փի Ջի Գրուպ ՍՊԸ 

Աստղիկ Գրատուն ՍՊԸ 

Խաչարամ Կոնսերվատորիա ՍՊԸ 

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհների պահպանում 

2,151.8 49 49% 

 

27% 

 

Կապավոր ՍՊԸ 

Կոտայքի ՃՇՇ ՍՊԸ 

Ոսմար ՍՊԸ 

Մեդալների և կրծքանշանների 

պատրաստում 

49.9 41 100% 100% Երևանի ոսկերչական գործարան-1 Գնոմոն ԲԲԸ 

(94%) 
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Ուրարտու առեվտրա-արտադրական կոմբինատ ԲԲԸ 

Հատուկ պաշտպանվածություն 

պահանջող` պետական 

նշանակության փաստաթղթերի 

տպագրություն 

38 22 100% 100% Էյէմփիջի գրուպ ՍՊԸ (83%) 

Ոսկան Երևանցի ԲԲԸ 

 

 


