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Առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` Պատվիրատու), որպես բժշկական
օգնության և սպասարկման պետական պատվեր տեղադրող, մի կողմից` ի դեմս առողջապահության
նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարող Վահե Հակոբյանի, որը
գործում է առողջապահության նախարարության կանոնադրության հիման վրա և «Սյունիքի
մարզային արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ (այսուհետ` Կատարող), (լիցենզիա NԿ-XX000582__, տրված 18.06.2004թ.)` ի դեմս տնօրեն Արթուր Առաքելյանի, որը գործում է «,Սյունիքի
մարզային արյան փոխներարկման կայան՛՛ ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (միայն
իրավաբանական անձանց դեպքում), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.
I. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1. Պատվիրատուն հանձնարարում, իսկ Կատարողը պարտավորվում է առողջապահական
պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ցուցաբերել պետության կողմից
երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում (արյան
հավաքագրման ծառայություններ, այսուհետ` Բուժօգնություն) օրենսդրությամբ նախատեսված
դեպքերում դրա իրավունքը ունեցող անձանց` Պատվիրատուի կողմից թույլատրված Բուժօգնության
տեսակների գծով, սույն պայմանագրի հավելված 1-ով սահմանված ծառայություններով և գներով,
սույն պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված պայմանագրային գումարի շրջանակներում:
II.

ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1.
Կատարողն իրավունք ունի.
2.1.1. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով ստանալ փոխհատուցում սույն պայմանագրի
պայմաններին համապատասխան ծավալով և որակով մատուցված Բուժօգնության համար,
2.1.2. անհրաժեշտության դեպքում հիմնավորել Պատվիրատուին ներկայացված Բուժօգնության
վերաբերյալ
հաշվետվությունների
արժանահավատությունը՝
լրացուցիչ
փաստաթղթեր
ներկայացնելու միջոցով,
2.1.3. հերթագրման ոչ ենթակա դեպքերում Բուժօգնության պայմանագրային ծավալների ամսական
համամասնությունների
գերակատարման
հետևանքով
հաշվետու
ժամանակահատվածում
չներկայացված հաշվետվությունները ներկայացնել Պատվիրատուին փոխհատուցման` սույն
պայմանագրով հաստատված պայմանագրային գումարի շրջանակներում,
2.1.4. ներկա գտնվել Պատվիրատուի կողմից բժշկական կազմակերպությունում իրականացվող
դիտարկումներին,
մշտադիտարկումներին,
ուսումնասիրություններին,
փորձագիտական
գործունեությանը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկել Պատվիրատուի
գործողությունները,
2.1.5. օգտվել ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներից:

2.2. Կատարողը պարտավոր է.
2.2.1. Բուժօգնությունն իրականացնել ոլորտը կարգավորող օրենքներին, որոշումներին և
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի (այսուհետ` Նախարար)
անհատական և նորմատիվ հրամաններին համապատասխան,
2.2.2. յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 2-րդ աշխատանքային
օրվա աշխատանքային ժամի ավարտը (դեկտեմբեր ամսվա համար մինչև դեկտեմբերի 15-ին
հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրվա աշխատանքային ժամի ավարտը) էլեկտրոնային
համակարգի միջոցով ամփոփել և ներկայացնել Բուժօգնության շրջանակներում կատարված
աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ, պայմանագրային գումարի ամսական
համամասնությունների ծավալներին համապատասխան՝ սույն պայմանագրի 5-րդ հավելվածով
սահմանված
չափաքանակների
շրջանակներում,
հավելված
2-ով
նշված
ծրագրերին
համապատասխան առանձին ընդունման-հանձնման արձանագրություններ և հաշվարկային
փաստաթղթեր, ինչպես նաև իր կողմից իրականացվող գործունեության վերաբերյալ նախարարի
կողմից և այլ իրավական ակտերով սահմանված հաշվետվություններ, ձևեր և տեղեկանքներ,
2.2.3. ապահովել սույն պայմանագրի Ծառայությունների մատուցման պայմանները,
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2.2.4. Պատվիրատուի կողմից էլ. առողջապահական համակարգի տվյալների փոխանցումն
ապահովող ցանցի (data network) ներդրման դեպքում 14 օրյա ժամկետում միանալ տվյալ ցանցին`
միևնույն ժամանակ ունենալով էլ. առողջապահական համակարգի տվյալների փոխանցման ցանցը
սպասարկող մատակարարից տարբերվող այլ մատակարարի կողմից մատուցվող պահուստային
կապուղի` ապահովելով 10 օգտատիրոջ հաշվով 2 մբ/վ սիմետրիկ ինտերնետ սնուցում,
2.2.5. ապահովել սույն պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող Բուժօգնության մասին
տեղեկատվության հրապարակայնությունը, այդ թվում՝ բնակչության համար տեսանելի վայրում
տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն Բուժօգնության տրամադրման հետ կապված
հարցերի կամ բողոքների ներկայացման կարգի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի ,«Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ
պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին՛՛ թիվ 318-Ն որոշմամբ հաստատված
բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի, Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 1717-Ն որոշմամբ
հաստատված բնակչության սոցիալական խմբերի և այն հիվանդությունների ցանկերի, որոնց
դեպքում դեղերը հատկացվում են անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով, Նախարարի
հրամաններով հաստատված «,Հիմնական դեղերի ցանկի՛՛, հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ
հետազոտությունների ցանկերի և սահմանված արտոնությունների մասին,
2.2.6. ապահովել գոյացած ֆինանսական միջոցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը`
պահպանելով ծախսերի իրականացման հետևյալ առաջնահերթությունները.
2.2.6.1. աշխատավարձ,
2.2.6.2. հարկային պարտավորություններ,
2.2.6.3. դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների գնում,
2.2.6.4. այլ ծախսեր,
2.2.7. սահմանել աշխատողների աշխատավարձը, այդ թվում՝ ըստ բուժաշխատողների տարբեր
կատեգորիաների աշխատավարձի նվազագույն ամսական չափերը, Նախարարի հրամաններով
հաստատված՝ աշխատողների աշխատանքի վարձատրության հաշվարկման և վճարման
չափորոշիչներին համապատասխան,
2.2.8. ՀՀ օրենսդությամբ սահմանված կարգով իր իրավասության սահմաններում ապահովել
էլեկտրոնային առողջապահության համակարգից մշակվող տեղեկատվության գաղտնիությունը,
2.2.9.
ապահովել
ներկայացված
հաշվետվությունների
տվյալների
իսկությունը
և
արժանահավատությունը, որի համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ինքն է կրում
պատասխանատվություն,
2.2.10. նախքան դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների գնման պլանները և
հայտարարությունները հրապարակվելը Պատվիրատուի պահանջով դրանք տրամադրել
Պատվիրատուին,
2.2.11.
պետությանը
սեփականության
իրավունքով
պատկանող
բաժնեմաս
ունեցող
առողջապահական բաժնետիրական ընկերությունների համար՝ ապահովել ընկերության տարեկան
զարգացման ծրագրով սահմանված ցուցանիշների, այդ թվում՝ շահութաբերության ապահովման
կատարումը,
2.2.12. պայմանագրի գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու
դեպքում դրա մասին անհապաղ գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին,
2.2.13.
Պատվիրատուի
կողմից
դիտարկում,
մշտադիտարկում,
ուսումնասիրություն,
փորձագիտական գնահատում իրականացնելու ամբողջ ընթացքում ապահովել Պատվիրատուին
անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի և այլ տեղեկատվության ներկայացումը, ապահովել
համապատասխան
մասնագետների
համար
աշխատանքային
պայմաններ,
օժանդակել
աշխատանքները ժամանակին և լիարժեք կատարելու հարցում,
2.2.14. ապահովել սույն պայմանագրի գաղտնի հավելված 4-ով սահմանված դրույթների
կատարումը, ինչպես նաև այդ դրույթների կատարման հիմքով իրեն հայտնի դարձած, օրենքով
պաշտպանվող կամ այլ տեղեկությունների գաղտնիությունը,
2.2.15. Պատվիրատուի կողմից սահմանված ընթացակարգով ապահովել բուժաշխատողների
մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների գնահատմանն ուղղված
կազմակերպչական աշխատանքները, ինչպես նաև ընթացք տալ (իրագործել) գնահատման
արդյունքների հիման վրա բուժաշխատողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային
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ունակությունների կատարելագործման և աշխատողների աշխատանքային գործունեության
վերաբերյալ Պատվիրատուի ներկայացրած առաջարկություններին,
2.2.16. սույն պայմանագրի հավելված 2-ով նախատեսված` 200,0 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող
կազմակերպությունը մինչև օգոստոսի 31-ը ապահովում է անկախ աուդիտորի կողմից հաստատված
նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվություններ և աուդիտորական եզրակացություն:
2.2.17. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշմամբ
սահմանված կարգով բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի
ցանկում չընդգրկված անձանց Բուժօգնության համար քվոտաների շրջանակներում տրամադրված
ուղեգրերի վերաբերյալ հանձնաժողով ձևավորող բժշկական կազմակերպությունները Նախարարի
կողմից սահմանված կարգով ներկայացնել
հաշվետվություն ՀՀ առողջապահության
նախարարություն,
2.2.18. Պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում տրամադրել
վերջին 2 տարիների ընթացքում պետական պատվերի պայմանագրի շրջանակներում իր կողմից
դուրս գրած դեղատոմսերի պատճենները,
2.2.26. կատարել Բուժօգնության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված այլ
պարտականություններ:
2.3. Պատվիրատուն իրավունք ունի.
2.3.1. սույն պայմանագրի համաձայն, իրականացնել դիտարկումներ, մշտադիտարկումներ,
ուսումնասիրություններ, փորձագիտական գնահատում Կատարողի կողմից Բուժօգնության
կատարման ընթացքի, Նախարարի կողմից հաստատված չափորոշիչներով և Պայմանագրով
սահմանված ծավալների, որակի, Կատարողի գործունեությունը բնութագրող տեղեկատվության
արժանահավատության և ստացված ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ու նպատակային
օգտագործման ճշտության և իրավական ակտերով սահմանված պահանջների կատարման և
պահպանման վերաբերյալ, սահմանել հայտնաբերված թերությունները սեփական միջոցներով
վերացնելու ողջամիտ ժամկետ,
2.3.2. հիվանդանոցային Բուժօգնության մասով իրականացնել Բուժօգնության ընթացիկ
մշտադիտարկման
աշխատանքներ`
տվյալ
բժշկական
կազմակերպությանը
կցագրված
Պատվիրատուի ներկայացուցիչների միջոցով, որոնց իրավասությունների շրջանակը և
կցագրումները ըստ բժշկական կազմակերպությունների հաստատվում են Նախարարի հրամանով,
2.3.3. պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ուսումնասիրության, դիտարկման,
մշտադիտարկման, փորձագիտական գնահատման արդյունքներով հայտնաբերված թերությունները
վկայակոչելու և դրանց հետ կապված պահանջներ ներկայացնելու՝ աշխատանքն ընդունելուց հետո
մինչև երեք տարվա ընթացքում: Սույն կետը կիրառվում է նաև կողմերի միջև մինչև սույն
պայմանագրի կնքումը ծագած հարաբերությունների նկատմամբ` կապված նախորդ երկու
տարիների ընթացքում պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման
ծառայությունների ձեռքբերման հետ,
2.3.4. ամբողջությամբ կամ մասնակի չֆինանսավորել մշտադիտարկման, դիտարկման կամ
ուսումնասիրություն իրականացնելու ընթացքում հայտնաբերված`
2.3.4.1. Բուժօգնության այն ծավալները, որոնք ըստ Կատարողի կողմից էլեկտրոնային
համակարգի միջոցով ներկայացված հաշվետվությունների` մատուցվել են ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն ոչ պատշաճ ծավալի և որակի,
2.3.4.2. ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի դրութների չպահպանման դեպքերում,
2.3.5. առողջության առաջնային պահպանում իրականացնող կազմակերպություններում
Նախարարի կողմից սահմանված Բուժօգնության որակի չափանիշները և ցուցանիշները
չապահովելու դեպքում Կատարողի կողմից կատարված փաստացի աշխատանքների ծավալներում
իրականացնել նվազեցումներ Նախարարի կողմից սահմանված կարգով,
2.3.6. Կատարողի կողմից սույն պայմանագրով սահմանված միևնույն դրույթը պայմանագրի
գործողության ժամկետում կրկնակի խախտելու դեպքում`
2.3.6.1. կիրառել սույն պայմանագրով նախատեսված տույժեր, տուգանքներ և ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսված պատասխանատվության այլ միջոցներ,
2.3.6.2. միակողմանի լուծել պայմանագիրը` հաշվի առնելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 780րդ հոդվածը,
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2.3.7. այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման
նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում
արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել
է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից
ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի
միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև սույն
պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում,
Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի
համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով
պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով Պայմանագիրը լուծվել է.
2.3.8. միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողը էականորեն խախտել է սույն
պայմանագրի դրույթները։ Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`
2.3.8.1. մատուցված ծառայությունները չեն համապատասխանում սույն պայմանագրով
սահմանված պահանջներին,
2.3.8.2. խախտվել են ծառայությունների մատուցման ժամկետները,
2.3.9. պահանջել պայմանագրով նախատեսված տույժերի և տուգանքների վճարում,
2.3.10. պահանջել և 15-օրյա ժամկետում ստանալ Կատարողի կողմից վերջին 2 տարիների
ընթացքում պայմանագրի շրջանակներում իր կողմից դուրս գրած պատճենները,
2.3.11. կրել Բուժօգնության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված այլ
իրավունքներ:
2.3.12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված եռամսյակային
համամասնությունների
շրջանակներում
առանձին
ծրագրերով
վճարել
կանխավճար՝
առավելագույնը պայմանագրային գումարի 13 տոկոսի չափով:
2.4. Պատվիրատուն պարտավոր է.
2.4.1. իրավական ակտերով սահմանված ժամկետներում ընդունել և ամփոփել Կատարողի կողմից
իրականացված Բուժօգնության վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունները և ներկայացնել
վճարման,
2.4.2. սահմանված կարգով ապահովել ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի
մուտքագրումը և այլ անհրաժեշտ գործողությունների կատարումը՝ մինչև հաշվետու ամսվան
հաջորդող ամսվա 15-ը, իսկ դեկտեմբեր ամսվա առաջին կեսի համար` մինչև տվյալ տարվա
դեկտեմբերի 25-ը` Կատարողի կողմից սույն պայմանագրի 2.2.2. կետով սահմանված ժամկետների
պահպանման պայմանով,
2.4.3. կատարողին ցուցաբերել անհրաժեշտ կազմակերպամեթոդական օժանդակություն,
Հայաստանի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
(այսուհետ`
Նախարարություն) պաշտոնական կայք-էջում ստեղծել հատուկ դարան և տեղադրել պետության
կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտը կարգավորող իրավական
ակտերը,
2.4.4. վճարումներ իրականացնելիս` պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում
ապահովել Կատարողի նկատմամբ տույժերի և տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը,
2.4.5. եթե պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի
արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված, և պայմանագրով սահմանված
վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը պատվիրատուն պայմանագրի կողմին է
տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում,
պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստն ամրագրվում է երկկողմ հաստատված
փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը (էլեկտրոնային հասցեով հանձնելու
դեպքում հիմք է ընդունվում էլեկտրոնային նամակի ուղարկման ամսաթիվը),
2.4.6. Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին
ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը:
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Կատարողը համարվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին պատշաճ ծանուցված`
ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից,
2.4.7.
կատարել
ոլորտը
կարգավորող
իրավական
ակտերով
սահմանված
այլ
պարտականություններ:
III. ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ
3.1. Կատարողի կողմից սույն պայմանագրի շրջանակներում մատուցված կամ մատուցվող
ծառայությունների որակի և ծավալի համապատասխանության գնահատումը սույն պայմանագրի
պահանջներին իրականացվում է`
3.1.1. ՀՀ օրենսդրությամբ և Նախարարի հրամանով հաստատված ընթացակարգով՝
մշտադիրատուկումների, դիտարկումների, ուսումնասիրությունների միջոցով,
3.1.2. Կատարողի կողմից դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների գնման նպատակով
կնքված պայմանագրերի, ինչպես նաև գնման գործընթացների ընտրանքային մշտադիտարկում
իրականացնելու միջոցով, այդ թվում՝ Կատարողից այդ գործարքներին առնչվող բոլոր
փաստաթղթերը պահանջելով և ստանալով, ինչպես նաև մշտադիտարկման արդյունքներով
բացահայտված խնդիրների շտկման նպատակով համապատասխան գործողություններ
իրականացնելով` նախապես համաձայնեցնելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ
(վերաբերվում է միայն 50% և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային և պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություններին):
IV. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման համար պայմանագրով սահմանվում են տույժեր և տուգանքներ: Տուգանքի
չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի գնի 0,5 տոկոսից, իսկ տույժերի չափը` 0,05 տոկոսից:
Ընդ որում, տույժը հաշվարկվում է օրացուցային օրերով` պայմանագրի չկատարված մասի գնի
նկատմամբ, իսկ տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար
տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:
4.2. Պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարում է համարվում նաև`
4.2.1. եթե Կատարողի կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ մուտգարված
տվյալներում յուրաքանչյուր ծրագրի մասով հայտնաբերված թերությունների, անճշտությունների
կամ ոչ արժանահավատ դեպքերի թիվը ամսական կտրվածքով կազմում է ներկայացված
հաշվետվությունների 5 տոկոսը կամ ավելին,
4.2.2. Կատարողի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված Բուժօգնության ծավալները ոչ
ամբողջությամբ կամ մասնակի կամ ոչ պատշաճ որակի Բուժօգնության տրամադրումը`
Պատվիրատուի կողմից Կատարողին սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում առնվազն մեկ
անգամ գրավոր տեղեկացրել է նախազգուշացնելուց հետո նույն խախտումը կրկնվելու կամ այն
չվերացնելու դեպքում,
4.3. սույն պայմանագրով հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետները խախտելու դեպքում
Կատարողից ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար գանձվում է տույժ` հաշվետու
ժամանակահատվածում ներկայացման ենթակա կատարողականի արժեքի 0,05%-ի չափով,
4.4. Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 2.4.2. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման
համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ`
վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով,
4.5. Կատարողը սահմանված կարգով և չափերով պատասխանատվություն է կրում նաև սույն
պայմանագրի 3-րդ հավելվածում` «,Ծառայությունների մատուցման պայմաններում՛՛ նշված
պարտավորությունների չկատարման համար,
4.6.
սույն
պայմանագրի
շրջանակներում
մշտադիտարկումների,
դիտարկումների,
ուսումնասիրությունների, դեպքերի անհատական վարման միջոցով հայտնաբերված այն
խախտումների գումարը, որոնք կատարվել են սույն պայմանագրի գործողության
ժամանակահատվածում, Պատվիրատուն պակասեցնում է Կատարողի ընթացիկ տարվա
փաստացի
աշխատանքների
ծավալից,
իսկ
սույն
պայմանագրի
գործողության
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ժամանակահատվածից դուրս հայտնաբերված խախտումների արձանագրված գումարը
փոխանցվում է ՀՀ պետական բյուջեի համապատասխան հաշիվներին,
4.7. Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերված խախտումների ճշտումը չի ազատում Կատարողին իր
պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն պայմանագրով
նախատեված պատասխանատվությունից,
4.8. տուգանքի և տույժի վճարումը Պատվիրատուին և Կատարողին չի ազատում իրենց
պայմանագրային պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարելու կամ խախտումները
վերացնելու պարտականությունից,
4.9. սույն պայմանագրի շրջանակում նախատեսված տուգանքները և տույժերը հաշվարկվում և
վճարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
4.10. սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Պատվիրատուին և Կատարողին իրենց
պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության
են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
V. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
5.1. Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու
համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե եղել է անհաղթահարելի ուժի
ազդեցություն, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող
կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը,
պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները,
գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի
դադարեցումը, պետական
մարմինների ակտերը, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների
կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա
Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ
պահելով մյուս կողմին:
VI. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
6.1. Սույն պայմանագիրը կարող է լուծվել, եթե կողմերը կամ լուծարվել, կամ վերակազմակերպվել,
կամ սնանկ են ճանաչվել` հատուցելով կողմերի կատարած ծախսերը,
6.2. Սույն պայմանագիրը կարող է լուծվել 2.3.8. և 5.1 կետերով նախատեսված դեպքերում,
6.3. Սույն պայմանագիրը կարող է միակողմանի լուծվել` 7.2 կետում նշված համաձայնագրի
կնքումից Կատարողի հրաժարման դեպքում,
6.4. ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված այլ դեպքերում:
VII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
7.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 31.12.2019
թվականը: Պայմանագրի պայմանները կիրառվում են 2018թ. դեկտեմբերի 15-ից մինչև պայմանագիր
կնքելը, բայց ոչ ուշ, քան 2019թ. փետրվարի 5-ը կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների
նկատմամբ՝ բացառությամբ Պայմանագրի 2.3.6. կետի: Ընդ որում՝ մինչև Պայմանագիր կնքվելը
Կատարողի կողմից մատուցված ծառայության դիմաց վճարումը իրականացվում է Պայմանագիրը
սույն կետի համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:
7.2. Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ (պետական պատվերի շրջանակներում
իրականացվող բժշկական օգնության տեսակների նորմատիվներում և գներում, Կատարողի
պայմանագրային գումարներում Նախարարի համապատասխան հրամաններով իրականացվող
փոփոխությունները և լրացումները) կարող են կատարվել համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը
կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։
7.3. Սույն պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման դեպքում տվյալ պահին բուժումը դեռ չավարտած
պացիենտների բուժման հետագա փոխհատուցումը իրականացնելու նպատակով, Կատարողը
Պատվիրատուին է ներկայացնում պակասեցման ենթակա ծառայության մասով բուժումը
շարունակող պացիենտների ցանկը և հիվանդության պատմագրերի համարները:
7.4. Կողմերի միջև վեճերը լուծվում են Կողմերի բանակցությունների միջոցով, իսկ
համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
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7.5. Սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին
կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում, արգելվում է կատարել
այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայությունների ծավալների կամ, ձեռք
բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:
7.6. Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման դեպքերը
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունըֈ
7.7. Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման
հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու
համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում,
պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ
լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար
անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը: Ընդ որում, արգելվում է միևնույն
բյուջետային տարվա ընթացքում նույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման
նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:
7.8. Սույն պայմանագրից ծագած Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ
պայմանագրից ծագած` հակընդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր և
կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի
կարող փոխանցվել այլ անձի առանց պարտապան Կողմի (ՀՀ ֆինանսների նախարարության)
գրավոր համաձայնության:
7.8.1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ
առաջացնող գնումների դեպքում պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է այդ գործարքի` լիազորված մարմնի կողմից հաշվառված
լինելու հանգամանքը:
7.9. Սույն պայմանագիրը և նրան կից հավելվածները կազմված են հավասար իրավաբանական ուժ
ունեցող երկու օրինակից, որոնցից մեկը գտնվում է Պատվիրատուի, մյուսը` Կատարողի մոտ`
բացառությամբ գաղտնի հավելված 4-ի:
VIIII. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պատվիրատու` Հայաստանի Հանրապետության Կատարող`
,«Սյունիքի
մարզային
առողջապահության նախարարություն
փոխներարկման կայան՛՛ ՓԲԸ
Հասցե` Երևան, Կառավարական տուն 3

արյան

Հասցե` ք.Գորիս, Օրբելյանների 5

Սպասարկող
բանկ`
Հայաստանի Սպասարկող բանկ`
Հանրապետության
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նախարարության
կենտրոնական
գանձապետարանի գործառնական վարչություն
Բանկային հաշիվ` 900011105088
Բանկային հաշիվ` 247570266319
ՀՎՀՀ 02507171

ՀՎՀՀ 09205924
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Email:syuniqimarzayinaryankayan@mail.ru
8

Հ ավ ե լ վ ած 1
02.2019թ . N Ա Ն Մ Ա Ծ Ձ Բ -2019/7-1
պայ մ ան ագ ր ի

ՑԱՆԿ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ և
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԵՐԻ
ՀՀ Սյունիքի մարզ ,«Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան՛՛ ՓԲԸ
(տարածաշրջանի և բժշկական կազմակերպության անվանումը, կոդը)
Ծառայության կոդը

Բժշկական օգնության և
սպասարկման տեսակը և
ծառայությունը

Չափման միավորը

Միավորի գինը
(դրամ)

Միավորի
օրական գինը
(դրամ)

Դոնորական արյան վարակային
անվտանգության ապահովում,
այդ թվում`
1. հեպատիտ B/HBsAg/

12 500

2. HBcor գումարային
հակամարմիններ
3. հեպատիտ C /HCV-ի

-

հակամարմիններ/
4. ՁԻԱՀ /ՄԻԱՎ-1, ՄԻԱՎ-2
հակածին, հակամարմին/
5-6. սիֆիլիս /TPHA և RPR/
7. բրուցելյոզ
Դոնորական արյան և դրա
բաղադրամասերի պաշարում,

Մեկ արյան բաղադրամաս

10 000

-

պահպանում /մեկ արյան

9

բաղադրամասի հաշվով/
Կադրային դոնորի
փոխհատուցում /մեկ
արյունատվության հաշվով`

Մեկ արյունատվություն

15 000

-

Մեկ ամիս

544 000

-

Մեկ հետազոտություն

300

ելնելով դոնորական արյան
միավորներից/
Արյան կայանի պահպանում /մեկ
ամսվա համար/
Հղիների, բժշկական ցուցում
ունեցող և ռիսկի խմբերում
ընդգրկված անձանց ՄԻԱՎ-ի
հետազոտություն /միայն
աշխատավարձի,վրաեկի և

-

կոմունալ ծախսերի մասով/

Պատվիրատու
ԱՆ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարող `
HAKOBYAN
VAHE
3514770623

Digitally signed by HAKOBYAN
VAHE 3514770623
DN: cn=HAKOBYAN VAHE
3514770623, c=AM
Date: 2019.02.05 11:30:54 +04'00'

Կատարող`

Տնօրեն`

Digitally signed by
ARAKELYAN ARTUR
2108590366
Date: 2019.02.04 16:07:22
GMT+04:00
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Հավելված 2
02.2019թ. N ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2019/7-1
պայմանագրի
ՀԱՇՎԱՐԿ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ*
հազ. դրամ
Բաժին,
խումբ, դաս,
ծրագիր

Բուժօգնության և սպասարկման ծրագրի
անվանումը

07.04.01

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ-որից

1003.11003

Արյան հավաքագրման ծառայություններ

Չափման
միավոր

Թվաքանակ

դրամ

1

2019 թվականի
պայմանագրային
գումար

13.715,0

Չափման միավոր և Թվաքանակ սյունակները լրացվում են ըստ անհրաժեշտության
Պատվիրատու
ԱՆ գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունների կատարող `
HAKOBYAN
VAHE
3514770623

Digitally signed by HAKOBYAN
VAHE 3514770623
DN: cn=HAKOBYAN VAHE
3514770623, c=AM
Date: 2019.02.05 11:31:07 +04'00'

Կատարող

Տնօրեն
Digitally signed by ARAKELYAN ARTUR
2108590366
Date: 2019.02.04 16:10:24 GMT+04:00
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Հավելված 4
02.2019թ. N ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2019/7-1
պայմանագրի

Գաղտնի

Պատվիրատու

Կատարող

ԱՆ գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունների կատարող `

Տնօրեն
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Հավելված 5
02.2019թ. N ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2019/7-1
պայմանագրի

Ընդամենը
տարի

դեկտեմբեր

նոյեմբեր

հոկտեմբեր

սեպտեմբեր

օգոստոս

հուլիս

հունիս

մայիս

ապրիլ

փետրվար

մարտ

Ծրագրի
անվանումը
դեկտեմբեր
ի 16-ից 30ը
հունվար

N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ*
Հազ. դրամ
2019թ պայմանագրային գումարի կատարման ամսական համամասնություններ ըստ ամսիների՝ ընդ որում

2.286,3 2.286,3 5.715,0 5.715,0 5.715,0 9.143,8 9.143,8 9.143,8 13.715,0 13.715,0 13.715,0 13.715,0 13.715,0

Ընդամենը
տարի

դեկտեմբեր

նոյեմբեր

հոկտեմբեր

սեպտեմբեր

օգոստոս

հուլիս

հունիս

մայիս

ապրիլ

մարտ

փետրվար

Ծրագրի
անվանումը

հունվար

N

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
Հազ. դրամ
2019թ նախատեսվում է ֆինանսավորել ըստ ամսիների՝ ընդ որում
դեկտեմբեր
ի 16-ից 30ը

ՎՃԱՐՄԱՆ

2.286,3 2.286,3 5.715,0 5.715,0 5.715,0 9.143,8 9.143,8 9.143,8 13.715,0 13.715,0 13.715,0 13.715,0
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Հավելված 3
02.2019թ. N ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2019/7-1
պայմանագրի

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

1.

Սույն

պայմանագրի

2-ով

հավելված

նախատեսված

1000,0

մլն

դրամը

գերազանցող

կազմակերպությունների կողմից ընտրված աուդիտ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է
բավարարի հետևյալ պայմաններին,
1)

Առողջապահական կազմակերպության աուդիտի իրականացման առնվազն 5 տարվա փորձ:

Ընդ որում, այս չափանիշը չի տարածվում միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական
կազմակերպությունների վրա
(http://www.accountancyage.com/static/top50-this-year,

http://accountants.entrepreneur.com/,

հttp://www.vault.com/wps/portal/usa/rankings/landing?rankingId=177&regionId=0

կայքերից

որևէ

մեկում տեղադրված ցանկում ներառված լավագույն 10 աուդիտորական ցանցերի լիիրավ անդամ
հանդիսացող կազմակերպություններ),
2)

աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը պետք է ունենա

առողջապահական ոլորտի կազմակերպությունների աուդիտի մասնակցության առնվազն 3
տարվա

աշխատանքային

փորձ

և

փորձի

ընթացքում

առնվազն

2

առողջապահական

կազմակերպության աուդիտի իրականացման փորձ և միջազգային հաշվապահական և (կամ)
աուդիտորական որակավորման (օրինակ՝ Էյ-Սի-Սի-Էյ, ՍԻ-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն
կեսն ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական),
3)

աուդիտորական խմբում ներգրավված աշխատակիցների առնվազն կեսը պետք է ունենա

աուդիտորական կազմակերպությունում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և միջազգային
հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման (օրինակ՝ Էյ-Սի-Սի-Էյ, ՍԻ-Փի-Էյ, Սի-ԱյԷս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսն ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական)
կամ

Հայաստանի

աուդիտորների

և

հաշվապահների

ասոցիացիայի

կամ

Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից տրված աուդիտորի
որակավորում:
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