Բացատրություն
ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2013թ. մարտի 22-ի թիվ 5/5 որոշմամբ հաստատված ընթացիկ հաշվետվության
վերաբերյալ (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե)
ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված
խախտումներ և թերություններ

ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված
խախտումների վերաբերյալ առարկություններ և
բացատրություններ (ՀՀ վարչապետի 04.05.2008թ. N 225Ա որոշում)

Հաշվետվությամբ արձանագրված
խախտումների վերացման
նպատակով ձեռնարկված քայլերի
և դրանց արդյունքների
վերաբերյալ տեղեկատվություն

18.323.0 հազ. դրամ ծավալի աշխատանքների չափով կատարվել են
խնայողություններ, որը համաձայն պայմանագրի 5.3 կետի` ենթակա է
հավասարապես բաշխման Կապալառուի և Պատվիրատուի միջև, որի
արդյունքում 9,161.5 հազ. դրամ փոխանցվել է Կապալառուի հաշվին:
Ըստ պայմանագրի 5.3 կետի` Սույն պայմանագրի կատարման
արդյունքում կապալառուի ստացած խնայողությունը բաշխվում է
կողմերի միջև հավասարաչափ, այսինքն, մինչև պայմանագրի
ավարտը, որի կատարման վերջնական ժամկետ է սահմանվել 2017
թվականը: Այսպիսով, 9,161.5 հազ. դրամ գումարը ենթակա է
կապալառու կազմակերպությունից հետ վերադարձման մինչև ծրագրի
ավարտը:
2010 թվականի ընթացքում 102617,4 հազ. դրամի աշխատանքներ
կատարվել են օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետի
խախտումով, որի համար հաշվարկվել է տույժ 2154,9 հազ. դրամի
չափով:

2010 թվականի ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարված
աշխատանքների ընթացքում ստացվել էր 18.323 հազ. դրամի
խնայողություն, որի 50%-ը` 9161.5 հազ. դրամը փոխանցվել էր
Կապալառուին։ ՀՀ Վերահսկիչ պալատի արձանագրության համաձայն`
9161.5
հազ.
դրամ
գումարը
ենթակա
է
Կապալառու
կազմակերպությունից հետ վերադարձման մինչև ծրագրի ավարտը`
2017 թվականը։ Կապալառու կազմակերպության հետ առկա է
պայմանավորվածություն`
համաձայն
որի
նշված
գումարը
համաձայնեցված կարգով կծախսվի թունելում համապատասխան
աշխատանքների իրականացման վրա: Այդ առումով պայմանագրում
կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ:
Ընդունվել է:

Մինչև ծրագրի ավարտը գումարը ետ
կգանձվի, ծրագրի ավարտից հետո
ստացված խնայողությունները կբաշխվեն
համաձայն պայմանագրի:

Նախագծով նախատեսված երկաթբետոնյա երեսարկը համեմատելով
փաստացի կատարվածի հետ` պարզվել է, որ А տեսակի 210,114,1 հազ.
դրամ արժեքով, 84,2 գծմ երկարությամբ երեսարկը բետոնացվել է
առանց համաձայնեցված նախագծի:

Թունելի որոշակի հատվածներում հաճախակի առաջանում են
անկանխատեսելի հետևանքներով հղի վթարային
իրավիճակներ,
փլուզվածքներ, որոնց վերացումը կատարվում է Պատվիրատու,
Կապալառու
և
Խորհրդատու
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների համատեղ քննարկման արդյունքում արված
առաջարկությունների
հիման
վրա`
մինչև
համապատասխան
նախագծային փոփոխություններ կատարելը:
Շինարարական
աշխատանքների
կատարման
ընթացքում
Պատվիրատուն համաձայնել է Խորհրդատուի և Կապալառուի
առաջարկության հետ` հաշվի առնելով, որ 11.5 կմ-ի վրա բանվորների և
բեռների տեղափոխումը կատարվում է միայն մեկ կողմից և տևում է
երկու ժամ:
Մրցութային հանձնաժողովը գործել է Պետական գնումների մասին
ՀՀ օրենքի սահմաններում:

Շինարարությունն իրականցվում է երեք հերթափոխով, նախագծով
նախատեսված չորսի փոխարեն, և յուրաքանչյուր հերթափոխում
աշխատում են 18-ից 20 բանվոր:

Պատվիրատուի
կողմից
շինարարական
մրցույթի
առաջարկի
քննարկման փուլում հաշվի չի առնվել կոնֆիդենցիալ նախահաշվի և

Կապալառուի կողմից մարտ ամսվա
ընթացքում կատարված աշխատանքների
դիմաց վճարման ենթակա գումարներից
պակաս կվճարվի 2154,9 հազ. դրամ, իսկ
գումարը կփոխանցվի ՀՀ պետբյուջեի
համապատասխան հաշվեհամարին:
Խորհրդատու կազմակերպության կողմից
84,2 գծմ երեսարկի А տիպով կառուցման
համար
փոփոխված
նախագծերը
կատարված
և
հանձնված
են
Պատվիրատուին: Ընդ որում, գումարի
փոփոխություն չի եղել:
Շինարարության
ընթացքում
աշխատանքների որակը չի տուժել:

-

մրցույթի հաղթող մասնակցի կողմից ներկայացված մի շարք
շինարարական
աշխատանքների
միավոր
գների
զգալի
տարբերությունները: Պատվիրատուի մոտեցումը ռիսկային է, քանի որ
հաշվի է առնվել միայն մրցույթի հաղթողի կողմից ներկայացված ցածր
գինը:
Ստուգումներով պարզվել է, որ շուրջ 39 տն պակաս քաշով նոր
մետաղական ամրակապեր են տեղադրվել, որը, ըստ ծավալաթերթի,
կազմում է 1,354.5 հազ. դրամ:

Ծավալաթերթի առանձին կետերում նախատեսված են աշխատանքներ,
որոնք բացակայում են նախահաշվում` օրինակ`
1. Ապամոնտաժված
և
քանդումից
առաջացած
բեռների
տեղափոխում 11.5 կմ թափոնավայր:
2. Նախատեսված է 358,35 տն քաշով նոր և հին մետաղական
կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում: Մետաղը դիտարկվել է
որպես շինարարական աղբ և նախատեսվել
դրանց
տեղափոխումը թափոնավայր` 11.5 կմ հեռավորության վրա:
3. Բաց է թողնված տարբեր կտրվածքով և մակնիշով 20508 մ
էլեկտրական մալուխներ:
4. Կետ 7,15 բացակայում է մոնտաժվող և ապամոնտաժվող
ուժային էլեկտրասարքավորումների ցանկը:
Համաձայն ՀՀ-ում գործող ՀՀՇՆIV-11.05.04-97 նախագծային նորմերի
6,2 կետի` ստորգետնյա կառույցները շինարարության ընթացքում պետք
է ապահովված լինեն հրատապ և հեռախոսային կապի միջոցներով, որը
բացակայում է տվյալ նախագծի կազմում:
Եղեգիսի
կիրճում
կառուցված
բոլոր
շենք-շինությունները,
արտադրամասերը չեն հանձնվել պատվիրատուին շահագործման, իսկ
շինհրապարակի հողամասից 3000 քմ տարածքով հատված, որի վրա
են գտնվում արտադրական շինությունների մի մասը, համաձայն
սեփականության իրավունքի վկայականի, պատկանում է Արփա-Սևան
ԲԲԸ-ին:
Վերոհիշյալ 3000 քմ հողատարածքը գյուղական
նշանակության հողատարածք է:
Պայմանագրի 5.3 կետն այսուհետ շարադրել հետևյալ կերպ`
1.
Ծրագրի
ավարտին
առաջացած
գումարային
խնայողություններն օգտագործել միայն թունելի ներսում շին.
վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով:
2. Խնայողություններից
առաջացած
գումարների
հաշվին
կատարվող աշխատանքներն իրականացնել միայն համաձայնեցված
նախագծի առկայությամբ:

Ընդունվել է:

1.
Թափոնավայր բառը վրիպակ է նախագծում, 11.5 կմ
երկարությունը թունելում շինարարական տեղամասի հեռավորությունն է
Եղեգիսի շինարարական բազայից:
2.
358.35
տն
քաշով
մետաղական
ամրակապերը
էլեկտրաքարշերով թունելից դուրս բերելը հնարավոր է միայն, երբ
տեղափոխվող էլեմենտի քաշը չի գերազանցում 50 կգ-ը, և ապահովվում
են համապատասխան չափերը: Արդյունքում դա սև մետաղի ջարդոն է և
պահեստավորվում է Եղեգիսի շինհրապարակում:
Ժամանակ առ
ժամանակ կներկայացվի վաճառքի:
3.
Մալուխների քանակների և տիպերի բազմազանությունից
ելնելով` նշվել են միայն նախահաշիվներում, բացատրագրերում և
գծագրերում:
4.
Նշված են բացատրագրերում և գծագրերում:
Կապալառուի հետ քննարկվել և ձեռք է բերվել համապատասխան
պայմանավորվածություն` ս/թ սեպտեմբեր ամսին Արփա-Աևան
թունելում շինարարական-վերականգնման աշխատանքները սկսելիս
շինարարական տեղամասը կապի միջոցներով ապահովելու համար:
Շենք-շինությունների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման
աշխատանքները շարունակելու և ավարտին հասցնելու նպատակով
անհրաժեշտ է կատարել շենք-շինությունների և հողատարածքի
քարտեզագրման և չափագրման աշխատանքներ: 

Ընդունվել է:

Կապալառուի կողմից մարտ ամսվա
ընթացքում կատարված աշխատանքների
դիմաց պակաս կվճարվի և ՀՀ պետբյուջե
կփոխանցվի արձանագրված գումարը`
1354.5 հազ. դրամի չափով:
-

Թունելով
ջրի
դադարեցնելուց հետո
կստանա:

տեղափոխումը
հարցը լուծում

«ԱՍԹՎ
ԾԻԳ
ՊՀ-ի
տարեկան
ծախսերի նախահաշվում նախատեսվում
է
կատարել
համապատասխան
փոփոխություն:

Կապալառուի
հետ
կնքված
գնման
պայմանագրում
փոփոխություններ
կատարելու մասին Վերահսկիչ պալատի
կողմից արված առաջարկությունները
գտնվում
են
Կապալառուի
հետ
քննարկման փուլում:

