
Հավելված 

N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բաց ընթացակարգեր 
ընդամենը, այդ թվում.

Աշխատանքներ

1,1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

1,1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բաց ընթացակարգեր 
ընդամենը, այդ թվում

Ապրանքներ

1,2,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

1,2,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

1,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բաց ընթացակարգեր 
ընդամենը, այդ թվում

Ծառայություններ

1,3,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

1,3,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

2,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Շրջանակային 
համաձայնագրեր 

ընդամենը, այդ թվում.
Աշխատանքներ

2,1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

2,1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

2,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Շրջանակային 
համաձայնագրեր 

ընդամենը, այդ թվում.
Ապրանքներ 1                                   2 385,86   

2,2,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

2,2,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ 1                                   2 385,86   

2,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Շրջանակային 
համաձայնագրեր 

ընդամենը, այդ թվում.
Ծառայություններ

2,3,1 
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

2,3,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

3,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Պարզեցված 
ընթացակարգեր` 

սահմանված շեմից ցածր
Աշխատանքներ

3,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Պարզեցված 
ընթացակարգեր` 

սահմանված շեմից ցածր
Ապրանքներ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ըստ շեմերի 2017 թվականի ընթացքում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

3,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Պարզեցված 
ընթացակարգեր` 

սահմանված շեմից ցածր
Ծառայություններ

4,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանափակ 
ընթացակարգեր 

ընդամենը, այդ թվում
Աշխատանքներ

4,1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

4,1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

5,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Մրցակցային 
երկխոսություններ 

ընդամենը, այդ թվում
Աշխատանքներ

5,1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

5,1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

5,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Մրցակցային 
երկխոսություններ 

ընդամենը,այդ թվում
Ապրանքներ

5,2,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

5,2,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

5,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Մրցակցային 
երկխոսություններ 

ընդամենը, այդ թվում
Ծառայություններ

5,3,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

5,3,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

6,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բանակցային 
ընթացակարգեր 

հայտարարելով` ընդամենը 
այդ թվում

Աշխատանքներ

6,1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

6,1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

6,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բանակցային 
ընթացակարգեր 

հայտարարելով ընդամենը 
այդ թվում

Ապրանքներ

6,2,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

6,2,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

6,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բանակցային 
ընթացակարգեր 

հայտարարելով ընդամենը 
այդ թվում

Ծառայություններ

6,3,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

6,3,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

7,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

* Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Աշխատանքներ

7,1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

7,1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

7,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

* Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ապրանքներ

7,2,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

7,2,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

7,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

* Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ծառայություններ 3                                    6 010,50   

7,3,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ   

7,3,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ 3                                    6 010,50   

8,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

** Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Աշխատանքներ

8,1,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

8,1,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

8,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

 **Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ապրանքներ 3                                      454,88   

8,2,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

8,2,2*** 
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ 3                                      454,88   

8,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

 **Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ծառայություններ 3                                    1 620,00   

8,3,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

8,3,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ 3                                    1 620,00   

9,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բաց մրցույթ, այդ թվում Աշխատանքներ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

9.1.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

9.1.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

9,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բաց մրցույթ, այդ թվում Ապրանքներ

9.2.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

9.2.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

9,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Բաց մրցույթ, այդ թվում Ծառայություններ

9.3.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

9.3.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

10,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Հրատապ բաց մրցույթ, 
այդ թվում

Աշխատանքներ

10.1.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

10.1.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

10,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Հրատապ բաց մրցույթ, 
այդ թվում

Ապրանքներ

10.2.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

10.2.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

10,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Հրատապ բաց մրցույթ, 
այդ թվում

Ծառայություններ

10.3.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

10.3.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

11,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Գնանշման հարցում, այդ 
թվում

Աշխատանքներ

11.1.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

11.1.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

11,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Գնանշման հարցում, այդ 
թվում

Ապրանքներ

11.2.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

11.2.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

11,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Գնանշման հարցում, այդ 
թվում

Ծառայություններ

11.3.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

11.3.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

12,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

***Մեկ անձ, այդ թվում Աշխատանքներ

12.1.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

12.1.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

12,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

***Մեկ անձ, այդ թվում Ապրանքներ

12.2.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

12.2.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

12,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

***Մեկ անձ, այդ թվում Ծառայություններ 2 161,15

12.3.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

12.3.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ 2 161,15

13,1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

****Մեկ անձ, այդ թվում Աշխատանքներ

13.1.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

13.1.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

13,2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

****Մեկ անձ, այդ թվում Ապրանքներ

13.2.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

13.2.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

13,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

****Մեկ անձ, այդ թվում Ծառայություններ

13.3.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

13.3.2
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

14 Ընդամենը, այդ թվում`

Աշխատանքներ Սահմանված շեմից բարձր
ա



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

Աշխատանքներ Սահմանված շեմից ցածր

Ապրանքներ Սահմանված շեմից բարձր

Ապրանքներ Սահմանված շեմից ցածր 4 2 840,74                                  

Ծառայություններ Սահմանված շեմից բարձր

Ծառայություններ Սահմանված շեմից ցածր 8 7 791,65                                  

Ծանոթություն

* նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է   միայն  ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման կարգի» 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում ընդգրկված  համապատասխանաբար աշխատանքների, ապրանքների և 

ծառայությունների գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը

** նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգերով 
իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը` բացառությամբ  ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում ընդգրկված   աշխատանքների, ապրանքների և 
ծառայությունների գնումների

Աղյուսակը լրացնելիս «Սահմանված շեմից բարձր» և «Սահմանված շեմից ցածր» տողերը լրացվում են յուրաքանչյուր ընթացակարգի արդյունքում կնքված 
պայմանագրի (պայմանագրերի) համապատասխանաբար քանակների և գումարների  ամփոփով` ըստ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների 

համար նախատեսված շեմերի: Օրինակ.  պատվիրատուի կողմից տարվա ընթացքում հայտարարվել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով 
ապրանքների ձեռքբերման թվով 5 ընթացակարգ:  Մեկ ընթացակարգի արդյունքում կնքվել է 1 պայմանագիր, որի գինը գերազանցում է  սահմանված շեմը 

և 2 պայմանագիր սահմանված շեմից ցածր գնով: Մնացած չորս ընթացակարգերի արդյունքում կնքվել են մեկական պայմանագրեր, որոնց գինը չի 
գերազանցում սահմանված շեմը: Արդյունքում աղյուսակի 2,2,1 տողում լրացվում է քանակով 1 պայմանագիր իր գնով, իսկ 2,2,2 տողում նշվում է քանակով 6 

պայմագիր և դրանց գների հանրագումարը: 

ա

բ

գ

*** նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման կարգի» 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում ընդգրկված  համապատասխանաբար աշխատանքների, ապրանքների և 

ծառայությունների գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը

**** նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է մեկ անձից իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը` բացառությամբ  ՀՀ կառավարության 
04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում 

ընդգրկված   աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների գնումների



Հավելված 

N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բաց ընթացակարգեր 
ընդամենը, այդ թվում.

Աշխատանքներ

1,1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

1,1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բաց ընթացակարգեր 
ընդամենը, այդ թվում

Ապրանքներ

1,2,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

1,2,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

1,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բաց ընթացակարգեր 
ընդամենը, այդ թվում

Ծառայություններ

1,3,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

1,3,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

2,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Շրջանակային 
համաձայնագրեր 

ընդամենը, այդ թվում.
Աշխատանքներ

2,1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

2,1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

2,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Շրջանակային 
համաձայնագրեր 

ընդամենը, այդ թվում.
Ապրանքներ

2,2,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

2,2,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

2,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Շրջանակային 
համաձայնագրեր 

ընդամենը, այդ թվում.
Ծառայություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ըստ շեմերի 2015 թվականի ընթացքում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

2,3,1 
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

2,3,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

3,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Պարզեցված 
ընթացակարգեր` 

սահմանված շեմից ցածր
Աշխատանքներ

3,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Պարզեցված 
ընթացակարգեր` 

սահմանված շեմից ցածր
Ապրանքներ

3,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Պարզեցված 
ընթացակարգեր` 

սահմանված շեմից ցածր
Ծառայություններ

4,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանափակ 
ընթացակարգեր 

ընդամենը, այդ թվում
Աշխատանքներ

4,1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

4,1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

5,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Մրցակցային 
երկխոսություններ 

ընդամենը, այդ թվում
Աշխատանքներ

5,1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

5,1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

5,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Մրցակցային 
երկխոսություններ 

ընդամենը,այդ թվում
Ապրանքներ

5,2,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

5,2,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

5,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Մրցակցային 
երկխոսություններ 

ընդամենը, այդ թվում
Ծառայություններ

5,3,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

5,3,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

6,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բանակցային 
ընթացակարգեր 

հայտարարելով` ընդամենը 
այդ թվում

Աշխատանքներ

6,1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

6,1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

6,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բանակցային 
ընթացակարգեր 

հայտարարելով ընդամենը 
այդ թվում

Ապրանքներ

6,2,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

6,2,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

6,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բանակցային 
ընթացակարգեր 

հայտարարելով ընդամենը 
այդ թվում

Ծառայություններ

6,3,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

6,3,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

7,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

* Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Աշխատանքներ

7,1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

7,1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

7,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

* Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ապրանքներ

7,2,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

7,2,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

7,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

* Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ծառայություններ 37                                     1 510,19   

7,3,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

7,3,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ 37                                     1 510,19   

8,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

** Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Աշխատանքներ

8,1,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

8,1,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

8,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

 **Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ապրանքներ 24                                       481,67   

8,2,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

8,2,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ 24                                       481,67   

8,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

 **Բանակցային 
ընթացակարգեր առանց 

հայտարարելու ընդամենը 
այդ թվում

Ծառայություններ 7                                        761,10   

8,3,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

8,3,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ 7                                        761,10   

9,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բաց մրցույթ, այդ թվում Աշխատանքներ

9.1.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

9.1.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

9,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բաց մրցույթ, այդ թվում Ապրանքներ

9.2.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

9.2.2 «Հասարակական Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

9,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Բաց մրցույթ, այդ թվում Ծառայություններ

9.3.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

9.3.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

10,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Հրատապ բաց մրցույթ, 
այդ թվում

Աշխատանքներ

10.1.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

10.1.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

10,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Հրատապ բաց մրցույթ, 
այդ թվում

Ապրանքներ

10.2.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

10.2.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

10,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Հրատապ բաց մրցույթ, 
այդ թվում

Ծառայություններ

10.3.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

10.3.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

11,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Գնանշման հարցում, այդ 
թվում

Աշխատանքներ

11.1.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

11.1.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

11,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
Գնանշման հարցում, այդ 

թվում
Ապրանքներ

11.2.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

11.2.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

11,3
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Գնանշման հարցում, այդ 
թվում

Ծառայություններ

11.3.1
Հայաստանի հանրային 

հեռուստառադիոընկերութ
յուն ՊՀ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

11.3.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

12,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

***Մեկ անձ, այդ թվում Աշխատանքներ

12..1.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

12.1.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

12,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

***Մեկ անձ, այդ թվում Ապրանքներ

12.2.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

12.2.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ

12,3
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

***Մեկ անձ, այդ թվում Ծառայություններ

12.3.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ

12.3.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

13,1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

****Մեկ անձ, այդ թվում Աշխատանքներ

13.1.1
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Աշխատանքներ

13.1.2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Աշխատանքներ

13,2
«Հասարակական 

կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

****Մեկ անձ, այդ թվում Ապրանքներ 2 329,00

13.2.1
«Հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ապրանքներ

13.2.2
«Հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ապրանքներ 2 329,00

13,3
«Հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

****Մեկ անձ, այդ թվում Ծառայություններ

13.3.1
«Հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից բարձր Ծառայություններ



N ը/կ
Պատվիրատուի 

անվանումը
Գնման ձևը

Գնման  առարկաների 
անվանումները

Կնքված պայմանագրերի 
քանակը (հատ)

Կնքված պայմանագրերի գումարը 
(հազ.ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

13.3.2
«Հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիրման 
կենտրոն» ՓԲԸ

Սահմանված շեմից ցածր Ծառայություններ

14 Ընդամենը, այդ թվում`

Աշխատանքներ
Սահմանված շեմից բարձր

Աշխատանքներ
Սահմանված շեմից ցածր

Ապրանքներ
Սահմանված շեմից բարձր

Ապրանքներ
Սահմանված շեմից ցածր 26 810,67                                        

Ծառայություններ
Սահմանված շեմից բարձր

Ծառայություններ Սահմանված շեմից ցածր 44 2 271,29                                      

Ծանոթություն

ա

բ

գ

*** նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման կարգի» 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում ընդգրկված  համապատասխանաբար աշխատանքների, ապրանքների և 

ծառայությունների գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը

**** նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է մեկ անձից իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը` բացառությամբ  ՀՀ կառավարության 
04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում 

ընդգրկված   աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների գնումների

Աղյուսակը լրացնելիս «Սահմանված շեմից բարձր» և «Սահմանված շեմից ցածր» տողերը լրացվում են յուրաքանչյուր ընթացակարգի արդյունքում կնքված 
պայմանագրի (պայմանագրերի) համապատասխանաբար քանակների և գումարների  ամփոփով` ըստ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների 

համար նախատեսված շեմերի: Օրինակ.  պատվիրատուի կողմից տարվա ընթացքում հայտարարվել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով 
ապրանքների ձեռքբերման թվով 5 ընթացակարգ:  Մեկ ընթացակարգի արդյունքում կնքվել է 1 պայմանագիր, որի գինը գերազանցում է  սահմանված շեմը 

և 2 պայմանագիր սահմանված շեմից ցածր գնով: Մնացած չորս ընթացակարգերի արդյունքում կնքվել են մեկական պայմանագրեր, որոնց գինը չի 
գերազանցում սահմանված շեմը: Արդյունքում աղյուսակի 2,2,1 տողում լրացվում է քանակով 1 պայմանագիր իր գնով, իսկ 2,2,2 տողում նշվում է քանակով 6 

պայմագիր և դրանց գների հանրագումարը: 

* նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է   միայն  ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման կարգի» 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում ընդգրկված  համապատասխանաբար աշխատանքների, ապրանքների և 

ծառայությունների գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը

** նշանի դեպքում տվյալ տողում լրացվում է առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգերով 
իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը` բացառությամբ  ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված ցանկում ընդգրկված   աշխատանքների, ապրանքների և 
ծառայությունների գնումների
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