Інформаційна довідка щодо участі у публічних закупівлях Вірменії.

1. Загальний обсяг ринку державних закупівель відповідно до Угоди СОТ про
державні закупівлі (далі - Угода)
-

Станом на 2012 рік – 171,9 мільярдів вірменських драмів (350,715 доларів США);

-

Вартість товарів та послуг, зареєстрованих в електронній системі державних
закупівель – 11,8 мільярдів вірменських драмів або 6,8% від загальної вартості;

-

Станом на 2013 рік – 208,3 мільярдів вірменських драмів (423,768 доларів США):

2. Основні галузі державних закупівель у Вірменії
Закупівлі товарів, робіт та послуг:
-

Найбільш популярні товари для закупівель у Вірменії: мідь, кольорові метали,
природний

газ,

продукція

машинобудування

нафтопродукти,

тканина,

комп’ютерне обладнання, меблі та лінії електропередачі.
-

Найбільш популярні послуги для закупівель у Вірменії: ділові послуги, послуги зі
збору сміття, послуги з машинобудування, поштові та кур’єрські послуги,
транспортні та архітектурні послуги, комп’ютерні та суміжні послуги, послуги,
пов’язані з орендою/лізингом без обслуговуючого персоналу, послуги, пов’язані з
сільським господарством, мисливством та лісовим господарством, тощо.

-

Будівельні роботи.

3. Участь у державних закупівлях:
Головний веб-портал: www.armeps.am

Усі центральні та інші органи влади зобов’язані забезпечити проведення процедури
конкурентних торгів через ARMEPS (Міністерство фінансів Республіки Вірменія, Центр
підтримки закупівель) – головний портал для здійснення електронних державних
закупівель.

Більше

інформації

можна

отримати

за

адресою:

системі

ARMEPS

http://www.armeps.am/epps/home.do

Всі

зацікавлені

на

сторінці

постачальники
Центру

повинні

підтримки

зареєструватися

закупівель

за

в

наступним

посиланням:

http://www.armeps.am/epps/prepareRegisterEOOrg.do?registerEO=true

4. Види процедур закупівелі.
-

Відкриті торги;

-

Селективний тендер;

-

Рамкові угоди (широко застосовуються)

-

Обмежений тендер

5. Що підпадає під сферу дії Угоди у Вірменії?
Закупівлі усіх центральних органів влади та підлеглих установ, а також міські
комунальні закупівлі, вартість яких перевищує визначені цінові пороги. Існують
виключення для деяких видів закупівель Центрального банку та Міністерства оборони,
Служби національної безпеки, Служби державної безпеки.

Перелік державних органів, що підпадають під сферу дії Угоди та встановлені пороги
державних

закупівель,

знаходиться

на

сайті

Світової

організації

торгівлі

у

розділі

щодо

Угоди

СОТ

про

державні

закупівлі

за

адресою:

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm
-

57 центральних органів влади та підлеглі їм установи, діяльність яких підпадає
під сферу дії Закону про закупівлі Республіки Вірменія

-

усі товари та послуги. Вартість значної більшості державних закупівель, що
проводяться у Вірменії є нижчою порогів, які встановлені країною у додатках до
Угоди у розмірі $172,000.

-

основні товари: залізничне обладнання, трактори, мотузки, кабель,арматура,
ланцюги, фотографічні прилади та апарати, книжки, тощо.

-

усі послуги зазначені в Тимчасовій центральній класифікації товарів ООН

-

Тендерну документацію можна завантажити з веб-сайту електронної системи
державних закупівель, також на цей сайт можна буде завантажити тендерні
пропозиції. Користувачеві буде надіслано підтвердження отримання тендерної
пропозиції.

6. Ключові законодавчі акти та затверджені вимоги щодо імпорту:
-

«Закон про державні закупівлі» Республіки Вірменія 2010 року;

-

Звіт контрольної палати Республіки Вірменія (2013) , в якому опубліковані
основні проблеми електронної системи державних закупівель.

Відповідне законодавство можна знайти вірменською мовою за наступним посиланням:
http://www.armeps.am/epps/viewInfo.do?section=legal

7. Інші корисні приватні сайти/Ділові посібники/Дослідження ринку:
-

Global SPC – Інвестування у Вірменії “Режим імпорту та експорту”
http://investinarmenia.am/en/import-and-export-regime?display=2

-

DHL Express, Керівництво з імпорту у Вірменії::
http://www.dhl.com/en/am/country_profile/import_guidelines_express.htmlFedEx

-

Вірменія: огляд країни. https://smallbusiness.fedex.com/international/countrysnapshots/armenia.html

-

Регламенти щодо комп’ютерних товарів та послуг
http://web.ita.doc.gov/ITI/itiHome.nsf/9b2cb14bda00318585256cc40068ca69/ee26bde9a6e
ad2fe85256d3c004a35cf?OpenDocument

