Քաղվածք
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
Տնօրենների խորհրդի 2020 թ. դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 19/20-ՀՄ որոշումից
Ընկերության կարիքների համար ապրանքների,
աշխատանքների,
ծառայությունների
կանոնակարգված
գնումներ
անցակացնելու
կանոնակարգում
(այսուհետ՝
Կանոնակարգ)
կատարել
հետևյալ
փոփոխությունները
և
լրացումները.

Внести следующие изменения и дополнения в
Положении
о
порядке
проведения
регламентированных закупок товаров, работ,
услуг (далее – «Положение») для нужд Общества.

1.Կանոնակարգի 2.3. կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

1. 2 и 3 подпункты пункта 2.3. Положения изложить
в следующей редакцией:

«Գնումների
իրականացման
Ընկերությունը ղեկավարվում է.

«Общество в процессе закупок основывается:

գործընթացում

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի 2020 թվականի օգոստոսի 19-ի 273Ա
որոշմամբ:

Решением
Комиссии
по
регулированию
общественных услуг РА от 19 августа 2020 года
273А.

2.Կանոնակարգը լրացնել նոր 2.4 կետով հետևյալ
խմբագրությամբ.

2. Дополнить Положение новым пунктом 2.4 в
следующей редакции:

«Հանրային
կազմակերպությունների
գնումների
կարգերի վերաբերյալ ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանած
կանոնները կիրառվում են անմիջականորեն»:

«Правила,
установленные
Комиссией
по
регулированию общественных услуг Республики
Армения
о
процедурах
закупок
неправительственных организаций, применяются
напрямую».

3.Կանոնակարգի 3.1. կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.

3. 2-й подпункт 3.1. пункта Положение изложить в
следующей редакции:

«գնման գործընթացի միասնական կանոններով,
մրցակցային,
թափանցիկ,
համաչափ,
հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով
կազմակերպում»:

«организация процесса закупок по единым
правилам,
на
конкурентной,
прозрачной,
пропорциональной,
публичной
и
недискриминационной основе».

4.Կանոնակարգի 3.1. կետը լրացնել
բովանդակությամբ նոր 4-րդ ենթակետով.

հետևյալ

4. Пункт 3.1. Положения дополнить новым 4-ым
подпунктом следующего содержания:

«ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա
ֆիզիկական
անձ,
կազմակերպություն
կամ
քաղաքացիություն
չունեցող
անձ
լինելու
հանգամանքից, գնման գործընթացին մասնակցելու
իրավահավասարություն»:

«равноправное участие в процессе закупок для
любого лица, независимо от того, является ли они
иностранным физическим лицом, организацией или
лицом без гражданства».

5.Կանոնակարգի 6.2.1. կետի 7-րդ
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

ենթակետը

5. 7-й подпункт 6.2.1. пункта Положения изложить в
следующей редакции:

«պահանջ կամ հղում չպարունակեն որևէ առևտրային
նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի
կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի,
կամ արտադրողի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
գնման առարկայի բնութագրումն անհնար է առանց
դրանց:

«не содержать требование или ссылку на какой-либо
товарный знак, торговое название, лицензию, эскиз
или
модель,
страну
происхождения
или
конкретный источник или производителя, за
исключением случаев, когда невозможно описать
предмет закупки без них.

Հղումներ և պահանջներ օգտագործելու դեպքում
հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի
«կամ համարժեք» բառերը:»

При использовании ссылок и требований описание
особенностей должно содержать «или эквивалент»
слова. »

6. 10.3. կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.

6. 1-ый подпункт 10.3.
следующей редакции:

«ենթակա
են
տեղադրման
գնման
մասին
տեղեկատվության տեղադրման համար պարտադիր
Ինտերնետ կայքերում ոչ ուշ, քան հաստատումից և
(կամ)
լրացումներ
կամ
փոփոխությունների
կատարվելուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա
ընթացքում»:

«информация о покупке подлежит размещению в
сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после утверждения и (или) дополнения или
внесения изменения».

7. Կանոնակարգի 10.4. կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.

7. Пункт 10.4. Положения изложить в следующей
редакции:

«Եթե
գնման
ընթացակարգի
արդյունքներով
պայմանագրի գինը գերազանցում է գնման բազային
միավորը՝ 1.000.000 (մեկ միլիոն) դրամ, ապա
Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքելու օրվանից 5
(հինգ)
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
ներկայացնում է լիազոր մարմնին այդ մասին դիմում՝
նպատակ ունենալով հրապարակել տեղեկագրում,
բացառությամբ՝ պետական, ծառայողական կամ
բանկային գաղտնիք հանդիսացող գնումների»:

пункта

изложить

в

«Если по результатам процедуры закупки цена
договора превышает базовую единицу закупки 1,000,000 (один миллион) драмов, то Заказчик в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
договора подает заявку в уполномоченный орган с
целью опубликования в ведомости, за исключением
покупок,
состовляющих
государственную,
служебную или банковские тайные покупки».

8.Կանոնակարգի 10.3. կետի 4-րդ ենթակետի 2-րդ
պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

8. Абзац 2-ой 4-ого подпункта пункта 10.3.
Положение изложить в следующей редакции:

«Գնումների
պլանը
պարունակում է
գնվող
ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
մասին ընդհանուր տեղեկատվություն, այդ թվում՝
գնման
առարկայի
անվանումը
(մրցույթով
իրականցվող գնումների դեպքում՝ նաև առանձին
չափաբաժինների անվանումները), հատկանիշները,
քանակական բնութագրիչները, գնման ձևը, ընտրված

«План закупок содержит общую информацию о
товарах, работах и услугах, которые должны быть
закуплены, включая наименование закупаемого
предмета (в случае тендерных закупок, также
названия отдельных лотов), характеристики,
количественные характеристики, форма закупки,
основание для применения выбранной формы

գնված ձևի կիրառման հիմքը, մրցակցային
ընթացակարգով գնման դեպքում դրա անցկացման,
իսկ մեկ անձից գնման դեպքում՝ ձեռքբերման կամ
պայմանագրի կնքման ժամանակահատվածը»

закупки, в случае конкурсной закупки, срок ее
проведения, а в случае закупки одним лицом, срок
приобретения или заключения договора».

9.Կանոնակարգի 10.13. կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.

9. Пункт 10.13. Положения изложить в следующей
редакции:

«Գնումների գործընթացի հետ կապված Ընկերության
բոլոր
փաստաթղթերը
և
գործողությունները
փաստաթղթավորվում են առնվազն 3 տարի
պահպանման ժամկետով, եթե օրենքով այլ բան
սահմանված չէ»:

«Все документы Общества и действия, связанные с
процессом закупок, документируются на срок не
менее 3 лет, если иное не предусмотрено законом».

10.
Կանոնակարգի
«44.
Միակ
վերտառությամբ
բաժինը
լրացնել
բովանդակությամբ նոր կետով.

աղբյուր»
հետևյալ

10. Раздел по названием «44. Единственный
источник» Положения изложить следующим
содержанием с новым пунктом:

«44.2.17. Օրենքով և ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող
հանձնաժողովի
2020
թվականի
օգոստոսի 19-ի 273Ա որոշմամբ նախատեսված այլ
դեպքերում»:

«44.2.17. В иных случаях, предусмотренных законом
и
решением Комиссии по регулированию
общественных услуг РА от 19 августа 2020 г., 273А.

