ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ №ԱՆ ԴՏՊ-ՀՎԿԱԿ-1
ք.Երևան
Առողջապահության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունների կատարող Վահե Հակոբանի (այսուհետ` Պետական մարմին), որը գործում է
Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հիվանդությունների վերահսկման և
կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանի
(այսուհետ` Կազմակերպություն), որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա,
մյուս կողմից (այսուհետ` միասին` կողմեր), հիմք ընդունելով կառավարության 2018 թվականի
դեկտեմբերի 27-ի №1515-Ն որոշումը (այսուհետ` Որոշում)` «Հանրային առողջության պահպանում»
ծրագրի ապահովման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` պայմանագիր)` հետևյալի
մասին.
1. Պայմանագրի առարկան
1.1. Սույն պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է 2019 թվականի Հայաստանի
Հանրապետության
«Բնակչության

պետական

բյուջեի

«Հանրային

սանիտարահամաճարակային

առողջապահության

ծառայություններ»

առողջության

անվտանգության

միջոցառման

(Ծրագրի

պահպանում»

ապահովման

և

միջոցառում)

ծրագրի
հանրային

իրականացման

նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել` մինչև 1,847,400,000.0 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր
քառասունյոթ

միլիոն

պարտավորվում

է

չորս

Ծրագրի

հարյուր

հազար)

ՀՀ

դրամ

գումար,

միջոցառումն իրականացնել Որոշմամբ

իսկ
և

Կազմակերպությունը
սույն

պայմանագրով

սահմանված կարգով:
1.2. Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք Ծրագրի միջոցառումը և դրա ծառայությունների
ու հետազոտությունների ցանկը ներկայացված է սույն պայմանագրի Հավելված №1-ում, վճարման
ժամանակացույցը` Հավելված №2-ում (կցվում են Excel ֆայլով):
2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները
2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի`
2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում` լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության
կողմից իրականացվող Ծրագրի միջոցառումների ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս
գործունեությանը.
2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու
իրականացված

Ծրագրի

միջոցառումները՝

իր

հայեցողությամբ

սահմանելով

թերությունների

անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն
պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը.
2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու`
միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե`
ա. Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում Ծրագրի միջոցառումների իրականացումը, կամ
ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
բ. Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրի միջոցառումներով
նախատեսված

առանձին

միջոցառումների

իրականացման

իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

ժամկետները

(միջոցառումների

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրի միջոցառումներով
սահմանված պահանջներին.
2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու
դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները։
2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի`
2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում
պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն
պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է`
2.3.1. Ծրագրի միջոցառումներով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
2.3.2. կատարել Ծրագրի միջոցառումների իրականացման մոնիթորինգ` անհրաժեշտության
դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
2.3.3. իրականացնել Ծրագրի միջոցառումներով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
2.3.4. իրականացված Ծրագրի միջոցառման մասին սույն պայմանագրի 2.4.4. կետում նշված
հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել, դրանք ստանալու օրվանից
մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն,
իրականացված

միջոցառումը

համապատասխանում

է

Ծրագրի

միջոցառումների

և

սույն

պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը
հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է
Կազմակերպությանը:
2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է`
2.4.1.

իրականացնել Ծրագրի

միջոցառման

շրջանակներում

Պետական

մարմնի

կողմից

տրամադրված գումարների` Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N20
ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.
2.4.2.

պայմանագրով

նախատեսված

ֆինանսական

միջոցներն

օգտագործել

Ծրագրի

միջոցառումով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով, ընդ
որում ապահովել գոյացած ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը՝ պահպանելով
ծախսերի իրականացման հետևյալ առաջնահերթությունները.
- աշխատավարձ,
- հարկային պարտավորություններ,
- դեղերի և բժշկական նշանակության պարագաների, ապրանքների գնում,
- Այլ գործառնական և վարչական ծախսեր.
2.4.3.

կատարել Պետական

մարմնի

կողմից

բացահայտված թերությունների

վերացման

նպատակով տրված ցուցումները.
2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Պետական մարմին ներկայացնել Ծրագրի
միջոցառման

մասին

աշխատանքային

պլանի

կատարողական

հաշվետվություններ`

(ամսական/տարեկան)` Հավելված № 3-ի, ֆինանսական հաշվետվության (ամսական/տարեկան)`
Հավելված № 4-ի, վճարման հայտի (ամսական)` Հավելված № 5-ի, ծառայությունների մատուցման
մասին հանձնման-ընդունման ակտի (եռամսյակային)` Հավելված № 6-ի (կցվում են Excel ֆայլով):
Նշված հավելվածներով ներկայացվող հաշվետվությունների վերջնաժամկետները սահմանվում են
Հավելված № 7-ում.
2.4.5.

սույն

պայմանագրի

գործողության

ընթացքում

ապահովել

Ծրագրի

միջոցառման

իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը`
վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6.

Պետական

մարմնի

կողմից

առանձին

միջոցառումների

իրականացման

մասին

հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում, Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար`
Պետական

մարմնի

կողմից

սահմանված

ողջամիտ

ժամկետում

վերացնել

արձանագրված

անհամապատասխանությունները.
2.4.7. Ծրագրի միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները
և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով` պետության
կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան.
2.4.8 սույն պայմանագրի Ծրագրի միջոցառումների տարեկան արդյունքները Պետական մարմնի
կողմից

ընդունվելուց

հետո,

այդ

միջոցառումների

իրականացման

արդյունքում

առաջացած

տնտեսումները վերադարձնելու պետական բյուջե, ոչ ուշ, քան 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ը։
3. Մոնիթորինգը
3.1. Պետական մարմինը Ծրագրի միջոցառման իրականացման նախնական, ընթացիկ և
վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է
մոնիթորինգ:
3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի
կողմից:
3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների
շտկման

նպատակով

Կազմակերպությանը

տրվում

են

ցուցումներ,

և

կատարվում

են

առաջարկություններ:
3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել
մոնիթորինգ` ուսումնասիրելով Ծրագրի միջոցառմանն առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել
գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
4. Վճարման կարգը և ժամկետները
4.1. Կազմակերպությանը վճարումները կատարվում են Ծրագրի միջոցառման իրականացման
մասին հաշվետվությունն ընդունվելու օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե
Ծրագրի միջոցառումներով սահմանված չեն վճարումների կատարման այլ կարգ և (կամ) ժամկետներ:
5. Կողմերի պատասխանատվությունը
5.1. Սույն պայմանագրով և Ծրագրի միջոցառումով նախատեսված պարտավորությունների
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է
Պետական մարմնին փոխհատուցել չիրականացված Ծրագրի միջոցառման չափով և վճարել
տուգանք` չիրականացված Ծրագրի միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով:
Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները
կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Պետական մարմինը սույն կետով
նախատեսված

գումարները

հաշվարկում

և

հաշվանցում

է

Կազմակերպությանը

վճարվելիք

գումարներից:
6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը
6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից, իրականացման ժամկետով
տարածվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ և
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