
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) 

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 

 

Պատվիրատուն` «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Նալբանդյան 128 

հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված 

պայմանագրի մասին տեղեկատվությունըֈ 

 

Գնման առարկայի 

Չ/Հ Անվանումը 
Չափման 

միավորը 

Քանակը 
Նախահաշվային գինը 

/ՀՀ դրամ/ Համառոտ 

նկարագրությունը 

(տեխնիկական 

բնութագիր) 

Պայմանագրով 

նախատեսված 

համառոտ 

նկարագրություն

ը (տեխնիկական 

բնութագիր) 

Առկա 

ֆինանսակա

ն միջոցներով 

ընդհան

ուր 

Առկա 

ֆինանսա

կան 

միջոցներ

ով 

ընդհանու

ր 

Չինաստանի 

ուղեղային 

կենտրոնները 

/թեման/կազմարար

ություն/ 

օրինակ 50 50 8000 8000 

Չինաստանի 

ուղեղային 

կենտրոնները 

կազմարարություն 

շապիկի 

լամինացիա,թելակ

ար, տերմո /95էջ/           

Ա-3 չափսի       

Չինաստանի 

ուղեղային 

կենտրոնները 

կազմարարությ

ուն շապիկի 

լամինացիա,թել

ակար, տերմո 

/95էջ/  Ա-3 

չափսի       

ՀՀ արտահանման 

բազմազանեցման և 

աճի 

հնարավորությունն

երը./թեման/                                          

կազմարարություն. 

օրինակ 50 50 8000 8000 

ՀՀ արտահանման 

բազմազանեցման.և 

աճի 

հնարավորությունն

երը. 

կազմարարություն 

շապիկի 

լամինացիա, 

թելակար, 

տերմո.180էջ.Ա-3 

չափսի. 

ՀՀ 

արտահանման 

բազմազանեցմ

ան.և աճի 

հնարավորությ

ունները. 

կազմարարությ

ուն շապիկի 

լամինացիա, 

թելակար, 

տերմո.180էջ.Ա

-3 չափսի. 

ՀՀ մարզերում փոքր 

և միջին բիզնեսի 

զարգացման 

ազդեցություն 

աղքատության 

կրճատման 

վրա.թեման. 

Կազմարարություն. 

օրինակ 50 50 8000 8000 

ՀՀ մարզերում 

փոքր և միջին 

բիզնեսի  

զարգացման 

ազդեցությունը 

աղքատության 

կրճատման վրա. 

Կազմարարություն,

95էջ.շապիկի 

լամինացիա 

թելակար տերմո.                       

ՀՀ մարզերում 

փոքր և միջին 

բիզնեսի  

զարգացման 

ազդեցությունը 

աղքատության 

կրճատման 

վրա. 

Կազմարարությ

ուն,95էջ.շապի

կի լամինացիա 



Ա-3 չափսի. թելակար 

տերմո.                       

Ա-3 չափսի. 

Լայնածավալ 

շինարարաթյան 

խթանման 

ազդեցությունը ՀՀ 

տնտեսական աճի և 

տարածական 

զարգացման վրա. 

Կազմարարություն. 

օրինակ 50 50 8000 8000 

Լայնածավալ 

շինարարաթյան 

խթանման 

ազդեցությունը ՀՀ 

տնտեսական աճի 

և տարածական 

զարգացման վրա. 

Կազմարարություն.

180էջ.շապիկի 

լամինացիա 

թելակար տերմո.Ա-

3 չափսի. 

Լայնածավալ 

շինարարաթյա

ն խթանման 

ազդեցությունը 

ՀՀ 

տնտեսական 

աճի և 

տարածական 

զարգացման 

վրա. 

Կազմարարությ

ուն.180էջ.շապ

իկի 

լամինացիա 

թելակար 

տերմո.Ա-3 

չափսի. 

Անգլերենի  

ուսումնական 

ձեռնարկ/Economcis/

. 

Կազմարարություն. 

օրինակ 200 200 32000 32000 

Անգլերենի  

ուսումնական 

ձեռնարկ/Economcis
/. 

Կազմարարություն.

214էջ.շապիկի 

լամինացիա 

թելակար տերմո.Ա-

4 չափսի. 

Անգլերենի  

ուսումնական 

ձեռնարկ/Econo

mcis/. 

Կազմարարությ

ուն.214էջ.շապի

կի լամինացիա 

թելակար 

տերմո.Ա-4 

չափսի. 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 

      

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե 

      

      
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 

Հրավերում կատարված 

փոփոխությունների ամսաթիվը 
1 

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների 

ամսաթիվը 
 

Հարցարդման ստացման 

1 - 

      

Չ/Հ 
Մասնակիցների 

անվանումները 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 

միջոցներով 
ընդհանուր 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով 

ընդհանու

ր 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով 

ընդհանուր 

1 << Աստղիկ 6650 6650 1330 1330 7980 7980 



Գրատուն>> ՍՊԸ 

2 
<< Աստղիկ 

Գրատուն>> ՍՊԸ 
6650 6650 1330 1330 7980 7980 

3 
<< Աստղիկ 

Գրատուն>> ՍՊԸ 
6650 6650 1330 1330 7980 7980 

4 
<< Աստղիկ 

Գրատուն>> ՍՊԸ 
6650 6650 1330 1330 7980 7980 

5 
<< Աստղիկ 

Գրատուն>> ՍՊԸ 
26600 26600 5320 5320 31920 31920 

 

<< Աստղիկ Գրատուն>> ՍՊԸ 
ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-

16/3-5 

  



<< Աստղիկ Գրատուն>> ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 


