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Չ/Հ 

Ապրանքներ 

անունը տեխնիկական բնութագիրը 

չափմ

ան 

միավ

որը 

քանա

կը 

միավորի 

գինը /ՀՀ 

դրամ/ 

Ընդամենը /ՀՀ 

դրամ/ 

1 լատեքս 
լատեքս դույլերով ներքին հարդարման համար(շեն) կամ  

համարժեք    1կգ  10քմ.միատկ    ծածկողականությամբ. 
կգ 2000   

2 ներկ  ջրաէմուլսիոնի 
ներկ  ջրաէմուլսիոն /դույլերով/շեն կամ համարժեք  1կգ. 

10քմ.միատակ  ծածկողականությամբ. 
կգ 400   

3 ծեփամածիկ գիպսային ծեփամածիկ գիպսային  շեն  կամ   համարժեք պարկերով. կգ 3000   

4 ծեփամածիկ մելային ծեփամածիկ մելային շեն  կամ  համարժեք.պարկերով. կգ 400   

5 
շուշաթուղթ  

150համարի 
շուշաթուղթ  150համարի 25սմ. Լայնքով.որակյալ. գ.մ 30   

6 կրոմկա կրոմկա գույնը  համաձայնեցնել. գ.մ 1000   

7 
լամինատե  հատակ ԱՑ-
4 

լամինատե հատակ ԱՑ4.08սմ հաստ.սպունգով 

Չափսը1,21,5մ*19,5սմ.գույնը համաձայնեցնել. 
ք.մ 500   

8 գիպսոնիտ գիպսոնիտ  պարկերով կգ 2500   

9 
ծեփամածիկ /կնաուֆ-

ֆուգենֆուլեր/ 
ծեփամածիկ կնաուֆ-ֆուգենֆուլեր կամ համարժեք /30կգ/ կգ 200   

10 
գիպսաստվարաթուղթե  

սալիկ 

գիպսաստվարաթղթե սալիկ  հաստ.9,5մմ     1,20*2,40 /կնուաֆ/ 

կամ համարժեք. 
հատ 250   

11 
Պատուհանագոգ 

պլասմասե 50սմ լայնք. 

Պատուհանագոգ պլասմասե 50սմ լայնք, 6մ երկ.գույնը 

համաձայնեցնել. 
գ.մ 30   

12 շեմ/պառոգ/ շեմ/պառոգ/ երկաթյա 3սմլայնք. Գույնը համաձայնեցնել գ.մ 10   

13 
Մայթի սալիկ 

ուղանկյուն 

Մայթի սալիկ ուղանկյուն/չափսը 20սմ*6սմ*10սմ//ՇԵՆ/ կամ 

համարժեք արհեստական.նմուշը համաձայնեզնել. 
ք.մ 28   

14 Եզրաքար բորդյուր 
Եզրաքար բորդյուր/չափսը 50սմ*20սմ*8սմ./ՇԵՆ/. Կամ համարժեք 

Արհեստական նմուշը  համաձայնեցնել. 
հատ 110   

15 սալիկի սոսինձ սալիկի սոսինձ/ էկո / կամ  համարժեք. կգ 2000   

16 բոլգարկա մեծ 

բոլգարկա.220-240վոլտ2կվ.րոպեում 6600   պտույտ./Maktec/ MT-

903   /դիսկի/  չափսը 230մմ քաշը 5.7կգ . կամ.համարժեք. 365 օր 

երաշխիքով. 

հատ 2   

17 բոլգարկա փոքր 

Բալգարկա փոքր MAKITA 9554HM հզորությունը 

710վատ.րոպեում 10000.պտույտ.բոլգարկի սկավառակի չափը 

/դիսկը/115մմ.կամ  համարժեք. 365օր երաշխիքով. 

հատ 2   

18 
ալյումինե  մարտկոց 

50սմ. 
ալյումինե  մարտկոց  50սմ.որակյալ. հատ 400   

19 

իքնակպչող  ժապավեն 

գրանիտե 

աստիճանների համար 

իքնակպչող ժապավեն  2.5սմ  լայնքով  գրանիտե  աստիճանների 

սալիկների վրա կպցնելու  համար./BONDIT/.  Կամ  

համարժեք.նմուշը  համաձայնեցնել. 

գ.ծ 300   

20 
Լվացարանի ծորակը 

ամրացնելու կոմպլեկտ 

Լվացարանի ծորակը ամրացնելու կոմպլեկտ. Նմուշը 

համաձայնեցնել. 
հատ 30   

21 
Լոգարանի ցնցուղ 

պլաստմասե 1/2 դույմ 

Լոգարանի ցնցուղ պլաստմասե 1/2 դույմ ուղիղ.նմուշը 

համաձայնեցնել. 
հատ 25   

22 
Թաոիկով ծորակի 

միջուկ (քարթրիջ N40) 

Թաոիկով ծորակի միջուկ (քարթրիջ N40) նմուշը  

համաձայնեցնել. 
հատ 10   

23 
Ռետինե փաղորակ 

(շլանգ)  1/2 դույմ 
Ռետինե փաղորակ (շլանգ)  1/2 դույմ մ 50   

24 
Ռետիտե փաղորակ 

(շլանգ)  3/4 դույմ 
Ռետիտե փաղորակ (շլանգ)  3/4 դույմ մ 100   



25 
Այգի ջրող ցնցուղ 

պլաստմասե 1/2 դույմ 

Այգի ջրող ցնցուղ3 գլխով հողին ամրացվող  պլաստմասե 1/2 

դույմ/պտտվող.նմուշը համաձայնեցնել. 
հատ 20   

26 բանվորական ակնոց բանվորական ակնոց/բոլգարկայի աշխատանքների համար./ հատ 10   

27 Ռետինե մուրճ մեծ Ռետինե մուրճ մեծ փայտյա պոչով. հատ 10   

28 
Եռակցման դիմակ 

Քամելոն WH-8000 

Եռակցման դիմակ Քամելոն WH-8000    /մարտկոցով/ նմուշը 

համաձայնեցնել. 
հատ 2   

29 

Ջրահեռացման 

խողովակ ցինկապատ 

d=13սմ հաստությունը 

0.8մմ երկարությունը 1մ 

ոչ պակաս 

Ջրահեռացման խողովակ ցինկապատ d=13սմ հաստությունը 

0.8մմ երկարությունը 1մ ոչ պակաս 
հատ 30   

30 

Ջրահեռացման 

խողովակի անկյունակ 

ցինկապատ d=13սմ 

հաստությունը 0.8մմ 

Ջրահեռացման խողովակի անկյունակ ցինկապատ d=13սմ 

հաստությունը 0.8մմ 
հատ 30   

31 
Շինաիարական լար 

(պողպատյա, վառված) 

Շինաիարական լար (պողպատյա, 

վառված)1մմ.5կգ,2մմ.5կգ,3մմ.5կգ. 4մմ.5կգ. 
կգ 20   

32 
Եվրոդռան տակի 

խոզանակ 
Եվրոդռան տակի խոզանակ  բարձրությունը ոչ պակաս 4սմ. գ.մ 50   

33 
Ավտոմատ անջատիչ 

միաֆազ 

Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 20հատ 40ամպեր.20հատ 50ամպեր. 

լեգրանդ/Ց/ դասի. Կամ համարժեք. 
հատ 40   

34 

Պերֆերատորի պիկ 

40սմ երկարությամբ, 18 

մմ տրամագիծ 

Պերֆերատորի պիկ 40սմ երկարությամբ, 18 մմ տրամագիծ փոքր 

կոթառով նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ 
հատ 4   

35 
Վարդակի  և անջատիչի 

տուփ պլաստմասե 
Վարդակի  և անջատիչի տուփ պլաստմասե հատ 100   

36 

Մալուխ 25մմ 

հաստությամբ պղնձյա 

բազմաթել 

Մալուխ 25մմ հաստությամբ պղնձյա բազմաթել գ.մ 20   

37 

պոլիպրոպիլենի 

խողովակի  մուֆտ  

3/4ներքին  

պարուրակով. 

պոլիպրոպիլենի խողովակի  մուֆտ ներքին պարուրակով/ռեզբա/ 

պայկի/.  3/4 նմուշը  համաձայնեցնել. 
հատ 250   

38 

պոլիպրոպիլենի 

խողովակի  մուֆտ           

1դույմ ներքին  

պարուրակով. 

պոլիպրոպիլենի խողովակի  մուֆտ ներքին պարուրակով/ռեզբա/ 

պայկի/.  3/4 նմուշը  համաձայնեցնել. 
հատ 100   

39 
պոլիպրոպիլենի 

խողովակ3/4 
պոլիպրոպիլենի  խողովակ ֆոլգայով պայկի     3/4 գ.մ 100   

40 
պոլիպրոպիլենի 

խողովակ1դույմ. 
պոլիպրոպիլենի  խողովակ ֆոլգայով պայկի    1դույմ. գ.մ 100   

41 
Պոլիպրոպիլենի 

փական 3/4 
Պոլիպրոպիլենի փական 3/4/պայկի համար/. հատ 30   

42 
Պոլիպրոպիլենի 

փական  1 դույմ 
Պոլիպրոպիլենի փական  1 դույմ/պայկի համար/. հատ 50   

43 

պտուտակահան 

մարտկոցով      

/շուրուպավերտակա/ 

պտուտակահան 220վոլտ .երկու մարտկոցով. 18վոլտ.  

/շուրուպավետկա/մակիտա,կամ  համարժեք.երաշխիքով 365օր. 
հատ 2   

44 պարկ շինաղբի 
պարկ շինաղբի համար 60*90 կապրոնե մանրաթելով սպիտակ 

գույնի 
հատ 1000   

45 էլ.սղոցի լոպզիգ 
ձեռքի էլեկտական սղոցի/լոպզիգ/ սղոց              երկ.10սմ. Հաստ. 

4ից-5մմ. /T111C/.կամ  համարժեք. 
հատ 20   

46 դռելի թաթ 
դռելի խառնիչ /թաթ/60/սմ. Երկ./սալիկի  մածուկ/.խառնելու 

համար. Նմուշը համձայնեցնել. 
հատ 7   

47 

Պոլիպրոպիլենի 

խողովակի անկյունակ 

15 մմ1/2. 

Պոլիպրոպիլենի խողովակի անկյունակ 15 մմ/1/2.պայկի համար. հատ 500   

48 

Ջեռուցման մարտկոցի 

վինտիլ ամերիկանկա 

1/2 

Ջեռուցման մարտկոցի վինտիլ ամերիկանկա 1/2 հատ 100   

49 ծորակի  միջուկ ծորակի  միջուկ//diablo/ կամ  համարժեք. հատ 40   

50 
եվրո  պատուհանի 

ծղնի/պետլի/ 
եվրո  պատուհանի ծղնի/պետլի/ սպիտակ հատ 20   

51 
բռնակ/կահույքի/ 

երկաթյա 
բռնակ/կահույքի/ երկաթյա 12սմ հատ 30   



52 Եվրոդռան ծղնի Եվրոդռան ծղնի հատ 20   

53 
Պոլիպրոպիլենի 

փական 1/2 
Պոլիպրոպիլենի փական 1/2 հատ 30   

54 
Պոլիպրոպիլենի 

փական 3/4 
Պոլիպրոպիլենի փական 3/4 հատ 50   

55 
Պոլիպրոպիլենի 

փական  1 դույմ 
Պոլիպրոպիլենի փական  1 դույմ հատ 60   

56 
պոլիպրոպիլենի 

խողովակ1/2 
պոլիպրոպիլենի   խողովակ ֆոլգայով   պայկի 1/2 գ.մ 100   

57 

պոլիպրոպիլենի 

խողովակի  անցում 3/4 

ից1/2 

պոլիպրոպիլենի խողովակի  անցում 3/4 ից 1/2.     /պայկի համար/. հատ 130   

Մատակարարման 

ժամկետը և վայրը

Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 10-րդ աշխատանքային օրը /ք.Երևան 
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Վճարման ժամկետը Ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 20 բանկային օրվա ընթացքում



Պայմանագրի կողմ  
___________________________ 
___________________________ 
գտնվելու վայրը ______________ 
հհ _________________________  
___________________________  
հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 
գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 
______________________________ 
հվհհ___________________________ 

   
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
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