






ալյուր բարձր տեսակի 

կաղամբ 

ստեպղին      /գազար/ 

գլուխ սոխ 

երշիկ եփած /բժշկական/ 

խոզապուխտ  /վիտչինա/ 

կարտոֆիլ 

բաստուրմա 

հավկիթ /ձու/ 

աղ կերակրի /տուփով1կգ./ 

շաքարավազ 

մաստակ /ծամոն/ 

խաչապուրի 

բուլկի 

հավի կրծքամիս 

պանիր լոռի 

ներբերշիկ 

լոլիկ թարմ /սեզոնային/ 

բազուկ 

վարունգ /սեզոնային/ 

պանիր /հոլանդական/ 

մակարոնեղեն /սպագետի/ 

կարագ 

կլոր սիսեռ 

ոսպ 

ցորենաձավար 

կիսաապխտած երշիկ 

հաճարաձավար 

ձեթ /արևածաղկի/ 

սունկ մարինացված 

ոլոռ պահածոացված 

եգիպտացորեն /մարինացված/ 

տոմատի մածուկ 

մարինացված վարունգ 3կգ. 

տավարի փափուկ  միս թարմ /ազդրի/ 

թարմ պղպեղ կանաչ  գույնի /սեզոնային/ 

մայոնեզ 

տոմատի կետչուպ 

թեյ սև 

կանաչի (համեմ,պետրուշկա,սամիթ,սոխ,ախցանի մարոլ) 

պղպեղ կարմիր 

պղպեղ սև 

բրինձ 

ոլոռ 



մածուն 950գր. /տուփով/ 

թթվասեր 450գր. /տուփով/ 

լիմոնի աղ 

խմորիչ /դռոժ/ 

հնդկաձավար 

թթվասեր100գր. /տուփով/ 

լիմոնադ 

խմորի վիտամին 

սխտորի փոշի /համեմունք/ 

համեմի սերմ /համեմունք/ 

շաֆրամ /համեմունք/ 

թան 

շոկոլադ 

սև սուրճ /աղացած/ 

լուծվող սուրճ 100գր. 

տաք շոկոլադ 

լուծվող սուրճ 

էկլեռ 

հաց /սենդվիչ/ 100գր. 

սոդա 0,5կգ. /տուփով/ 
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ալյուր բարձր 
որակի 

Ցորենի ալյուրին բնորոշ, առանց կողմնակի 
համի և հոտի: Առանց թթվության և 

դառնության, առանց փտահոտի ու բորբոսի: 
Խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 

15 %-ից, մետաղամագնիսական 
խառնուրդները՝ ոչ ավելի 3,0%-ից, մոխրի 

զանգվածային մասը՝ չոր նյութի 0.75%, հում 
սոսնձանյութի քանակությունը՝ առնվազն 

30,0%: ՀՍՏ 280-2007: Անվտանգությունը և 
մակնշումը N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ 

նորմատիվների և “Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի: 

կգ 300  

 

կաղամբ 

(ԳՕՍՏ 26768-85) 55% -վաղահաս, 45%- 
միջահաս Արտաքին տեսքը` գլուխները թարմ, 

ամբողջական, առանց հիվանդությունների, 
չծլած, մաքուր, մեկ բուսաբանական տեսակի, 
առանց վնասվածքների: Գլուխները պետք է 

լինեն լիովին կազմավորված, ամուր, ոչ 
փխրուն և չլխկած: Գլուխների մաքրման 

աստիճանը` կաղամբի գլուխները մաքրված 
լինեն մինչև կանաչ և սպիտակ տերևների 

խիտ մակերեսը: Կաղամբակոթի 
երկարությունը 3սմ-ից ոչ ավելի: 

Մեխանիկական վնասվածքներով, ճաքերով, 
ցրտահարված գլուխների մթերումը չի 

թույլատրվում: Մաքրված գլուխների քաշը ոչ 
պակաս - 0.7 կգ 

կգ 150  

 

ստեպղին                    
/գազար/ 

Սովարական և ընտիր տեսակի, ԳՕՍՏ 26767-
85։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 
1913-Ն որոշմամբ հաստատված “Թարմ 

պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական 
կանոնակարգի” և “Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ 
հոդված 

կգ 200  

 

գլուխ սոխ 

Թարմ, կծու, կիսակծու կամ քաղցր, ընտիր 
տեսակի, նեղ մասի տրամագիծը 3 սմ-ից ոչ 

պակաս, ԳՕՍՏ 27166-86, անվտանգությունը՝ 
ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 

21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված‚ 
Թարմ պտուղբանջարեղենի տեխնիկական 

կանոնակարգի և Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

կգ 150  

 



երշիկ եփած 
/բժշկական/ 

Երշիկ եփած` պատրաստված տավարի և 
խոզի մսերից, ըստ ԳՕՍՏ 23670-79 կամ 

արտադրողի տեխնիկական պայմանների, 
խոնավությունը ոչ ավելի քան 68%, 

փաթեթավորած վակուումային կամ առանց, 
յուրաքանչյուր փաթեթավորման միավորը 
համապատասխան պիտակավորմամբ: 

Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 
2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ 

հաստատված “Մսի և մսամթերքի 
տեխնիկական կանոնակարգի” և 

“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 
օրենքի 8- րդ հոդվածի։ 

կգ 20  

 

խոզապուխտ  
/վիտչինա/ 

խոզապուխտ  խոզի  մսից /վիտչինա/ կգ 100   

կարտոֆիլ 

Վաղահաս և ուշահաս, I տեսակի, 
չցրտահարված, առանց վնասվածքների, կլոր 

ձվաձև 4 սմ, 5%, երկարացված 3,5սմ, 5 %, 
կլոր ձվաձև (4-ից 5) սմ 20%, երկարացված (4-

ից 4,5) սմ 20%, կլոր ձվաձև (5-ից 6սմ) 55%, 
երկարացված (5-ից 5,5) սմ 55%, կլոր ձվաձև 
(6-ից 7) սմ 20%, երկարացված (6-ից 6,5) սմ 
20%: Տեսականու մաքրությունը` 90 %-ից ոչ 

պակաս, փաթեթավորումը` առանց 
չափածրարման: Անվտանգությունը և 

մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. 
դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ 

հաստատված «Թարմ պտուղ- բանջարեղենի 
տեխնիկական կանոնակարգի» և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 
օրենքի 8- րդ հոդվածի: 

կգ 2,000  

 

բաստուրմա 
բաստուրմա տավարի մսից չամանով 

պատված. 
կգ 20  

 

հավկիթ /ձու/ 

Ձու սեղանի կամ դիետիկ, 2-րդ կարգի, 
տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի, 

դիետիկ ձվի պահ¬ման ժամկետը՝ 7 օր, 
սեղանի ձվինը` 25 օր, սառնարանային 
պայմաններում` 90 օր, ՀՍՏ 182-2012 

Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ N2-III-
4.9-01-2010 սանիտարահամաճարակային 

կանոնների և նորմերի, "Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին" ՀՀ օրենքի 8- րդ 

հոդվածի 

հատ 300  

 

աղ կերակրի 
/տուփով1կգ./ 

Կերակրի աղ` բարձր տեսակի, յոդացված ՀՍՏ 
239-2005 Պիտանելիության ժամկետը 

արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: 
տուփ 50  

 

շաքարավազ 

Սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց 
կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր 

վիճակում, այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի 
լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, առանց 

չլուծված նստվածքի և կողմնակի 
խառնուկների, սախարոզի զանգվածային 

մասը` 99,75%-ից ոչ պակաս (չոր նյութի վրա 
հաշված), խոնավության զանգվածային մասը` 

0,14%-ից ոչ ավել, ֆեռոխառնուկների 
զանգվածային մասը` 0,0003%-ից ոչ ավել, 

ԳՕՍՏ 21-94 կամ համարժեք: 
Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01- 2010 
հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 
օրենքի 8- րդ հոդվածի: Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը` մատակարարման 
պահին սահմանված ժամկետի 50%-ից ոչ 

պակաս 

կգ 200  

 

մաստակ /ծամոն/ մաստակ /ծամոն100հատ/ տուփ 10   



խաչապուրի խաչապուրի մեծ 100գր. հատ 1,000   

բուլկի բուլկի 100գր.չամիչով հատ 800   

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս առանց ոսկորի կգ 200   

պանիր լոռի 

Պանիր պինդ, կովի կաթից, աղաջրային, 
սպիտակից մինչև բաց դեղին գույնի, տարբեր 

մեծության և ձևի աչքերով: 46 % 
յուղայնությամբ, պիտանելիության ժամկետը 

ոչ պակաս քան 90%: ԳՕՍՏ 7616-85 կամ 
համարժեք։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ 

ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 
21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց 
արտադրությանը ներկայացվող պահանջ-ների 

տեխնիկական կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի: 

կգ 40  

 

ներբերշիկ 

նրբերշիկ /կանադական/ կամ համարժեք 
փաթեթավորված  սննդամթերքի 

անվտանգության մասին ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ  8-րդ 
հոդվածի. 

տուփ 500  

 

լոլիկ թարմ 
/սեզոնային/ 

Լոլիկ թարմ անվտանգությունը` ըստ N 2-III-
4,9-01-2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) 

սանիտարահամաճարակային կանոնների և 
նորմերի և ՙՍննդամթերքի անվտանգության 

մասին՚ ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

կգ 50  

 

բազուկ 

Արտաքին տեսքը` արմատապտուղները 
թարմ, ամբողջական, առանց 

հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, 
առանց ճաքերի և վնասվածքների:Ներքին 

կառուցվածքը` միջուկը հյութալի, մուգ 
կարմիր` տարբեր 

երանգների:Արմատապտուղների չափսերը 
(ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-14սմ: 

Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից և 
մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավել 
խորությամբ` ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ 
ավելի: Արմատապտուղներին կպած հողի 
քանակությունը ոչ ավել քան ընդհանուր 

քանակի  

կգ 15  

 

վարունգ 
/սեզոնային/ 

Վարունգ թարմ անվտանգությունը` ըստ N 2-
III-4,9-01-2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) 
սանիտարահամաճարակային կանոնների և 
նորմերի և ՙՍննդամթերքի անվտանգության 

մասին՚ ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

կգ 40  

 

պանիր  
պանիր 40-ից-50%   յուղայնություն. /ֆենդել/ 

կամ համարժեք. 
կգ 30  

 

մակարոնեղեն 
/սպագետի/ 

Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, կախված 
ալյուրի տեսակից և որակից` A (պինդ ցորենի 
ալյուրից), Б (փափուկ ապակենման ցորենի 
ալյուրից), B (հացաթխման ցորենի ալյուրից), 
չափածրարված և առանց չափածրարման, 

ԳՕՍՏ 875-92 կամ համարժեք։ 
Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` 
“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի. 

կգ 100  

 



կարագ 

Սերուցքային, յուղայնությունը՝71,5-82,5%, 
բարձր որակի, թարմ վիճակում, պրոտեինի 
պարունակությունը 0,7 գ, ածխաջուր 0,7 գ, 

740 կկալ 200-250 գ կամ 20-25 կգ 
գործարանային փաթեթներով, ԳՕՍՏ 37-91 

կամ համարժեք։ Անվտանգությունը և 
մակնշումը՝ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. 

դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ 
հաստատված «Կաթին, կաթնամթերքին և 

դրանց արտադրությանը ներկայացվող 
պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» 
և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդված 

կգ 40  

 

կլոր սիսեռ 

Սիսեռ ԳՕՍՏ 8758-76, համասեռ, մաքուր, չոր 
խոնավությունը` (14,0-20,0) % ոչ ավելի: 

Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների, «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

կգ 10  

 

ոսպ 

Երեք տեսակի, համասեռ, մաքուր, չոր` 
խոնավությունը` (14,0-17,0) % ոչավելի: 

Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9- 01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների, «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

կգ 50  

 

ցորենաձավար 

Ստացված ցորենի թեփահան հատիկների 
հղկմամբ, կամ հետագա կոտրատմամբ, 
ցորենի հատիկները լինում են հղկված 

ծայրերով կամ հղկված կլոր հատիկների 
ձևով, խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, 

աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, 
պատրաստ-ված բարձր և առաջին տեսակի 

ցորենից, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ 
ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 

22-Ն որոշմամբ 
հաստատված‚“Հացահատիկին, դրա 

արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և 
օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների 

տեխնիկական կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվա 

կգ 60  

 

կիսաապխտած 
երշիկ 

Երշիկ կիսապխտած` պատրաստված 
տավարի և խոզի մսերից, ըստ ԳՕՍՏ 16351-

86 կամ արտադրողի տեխնիկական 
պայմանների, խոնավությունը ոչ ավելի քան 

45%, փաթեթավորած վակուումային կամ 
առանց, յուրաքանչյուր փաթեթավորման 

միավորը համապատասխան 
պիտակավորմամբ: Անվտանգությունը` ըստ 

ՀՀ կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի 
N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված “Մսի և 

մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի” և 
“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 

օրենքի 8- րդ հոդվածի 

կգ 30  

 

հաճարաձավար 

Ստացված հաճարի հատիկներից, 
հատիկներով խոնավությունը 15 %-ից ոչ 
ավելի, փաթեթավորումը` 50կգ ոչ ավելի 

պարկերով: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ 
ըստ ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 

11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված 
«Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, 

պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը 
ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 

կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդված 

կգ 15  

 



ձեթ /արևածաղկի/ 

Պատրաստված արևածաղկի սերմերի 
լուծամզման և ճզմման եղանակով, բարձր 
տեսակի, զտված, հոտազերծված, ԳՕՍՏ 
1129-93։ Անվտանգությունը՝ N 2- III-4.9-01-

2010 հիգիենիկ նորմատիվների, մակնշումը` 
“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 

օրենքի 8- րդ հոդվածի։ 

լիտր 150  

 

սունկ 
մարինացված 

սունկ/մարինացված/0,850կգ.անվտանգության 
մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի.  համաձայն. 

տուփ 100  
 

ոլոռ 
պահածոացված 

ոլոռի պահածո /0,850կգ/ սննդամթերքի   
անվտանգության մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ   

հոդվածի. 
տուփ 50  

 

եգիպտացորեն 
/մարինացված/ 

եգիպտացորեն /մարինացված/ 0,850կգ     
սննդամթերքի անվտանգության մասին     ՀՀ 

բօրենքի8-րդ հոդվածի. 
տուփ 100  

 

տոմատի մածուկ 

Բարձր կամ առաջին տեսակների, ապակե 
կամ մետաղյա տարաներով, 

փաթեթավորումը` մինչև 10 դմ3 
տարողությամբ, ԳՕՍՏ 3343-89: 

Անվտանգությունը` N 2- III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8- րդ 

հոդվածի 

կգ 10  

 

մարինացված 
վարունգ 3կգ. 

 Մարինացված վարունգ 3 կիլոգրամանոց 
տարրաներով:Ըստ սահմանված բնութագրի: 

Անվտանգությունը` ըստ 2- III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 
օրենքի 8- րդ հոդվածի: 

հատ 20  

 

տավարի թարմ 
փափուկ  միս 

/ազդրի/ 

Միս տավարի պաղեցրած, փափուկ միս 
առանց ոսկորի, զարգացած մկաններով, 

պահված 0 օC -ից մինչև 4օC ջերմաստիճանի 
պայմաններում` 6 ժ-ից ոչ ավելի, I 

պարարտության, պաղեցրած մսի մակերեսը 
չպետք է լինի խոնավ, ոսկորի և մսի 

հարաբերակցությունը` 
համապատասխանաբար 0 % և 100 %: 

Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառա- վարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 

1560-Ն որոշմամբ հաստատված «Մսի և 
մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի» և 
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի: ՀՍՏ 342-2011: 

կգ 150  

 

թարմ պղպեղ 
կանաչ  գույնի 
/սեզոնային/ 

Ընտիր կամ սովորական տեսակի։ 
Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և 

մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. 
դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ 

հաստատված “Թարմ պտուղ-բանջարեղենի 
տեխնիկական կանոնակարգի” և 

“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվածի: 

կգ 10  

 

մայոնեզ 

ԳՕՍՏ 30004.1-93, բաղադրությունը 
ռաֆինացված, դեզիդորացված բուսակայն 

յուղ (ձեթ), ջուր, ձվի դեղնուց, շաքար, քացախ: 
Սննդարար արժեքը 100գ. մթերքում, ճարպեր 
55գ., սպիտակուցներ 1,1 գ., ածխաջրեր 3,6գ, 

կալորիականությունը 514 կկ: 

կգ 100  

 



տոմատի կետչուպ 

Արտադրողի տեխնիկական պայմանների 
համաձայն, լուծվող չոր նյութերի 

զանգվածային մասը ոչ պակաս 21 %, 
ընդհանուր խմբաքանակի 70 %-ը կծու, 30 %-
ը՝ քաղցր տեսակի, բաղադրությունը` տոմատի 

մածուկ, շաքարավազ, աղ, սոխ, սխտոր, 
պղպեղ (կծու տեսակի դեպքում) 

համեմունքներ: Պարունակությունը` 100 
գրամում ածխաջրեր 10-18, սպիտակուցներ 

1.5, էներգետիկ արժեքը 56-88 կկալ: 
Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս, 

ԳՕՍՏ Ռ-52141-2003 

կգ 50  

 

թեյ սև 

սև թեյ հատիկավորված և մանր։ միանգամյա 
օգտագործման թեյի տոպրակները 

տեսակավորված են2.2.5,և3գր. փաթեթներով. 
բարձրորակ և I տեսակների, ԳՕՍՏ 1937-90 
կամ ԳՕՍՏ1938-90։ Անվտանգությունը` ըստ 
2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, 

իսկ մակնշումը` “Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

կգ 3  

 

կանաչի, խառը 
(համեմ,պետրուշկ

ա,սամիթ,սոխ, 
աղցանի մարոլ) 

Կանաչի տարբեր տեսակի, 
(համեմ,պետրուշկա,սամիթ,սոխ,աղցանի 

մարոլ) անվտանգությունը` ըստ N 2- III-4,9-01-
2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) 

սանիտարահամաճարակային կանոնների և 
նորմերի և ՙՍննդամթերքի անվտանգության 

մասին՚ ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

կգ 30  

 

պղպեղ կարմիր աղացած կարմիր պղպեղ կգ 6   

պղպեղ սև աղացած սև պղպեղ կգ 6   

բրինձ 

Սպիտակ, խոշոր, բարձր, երկար տեսակի, 
չկոտրած, լայնությունից բաժանվում են 1-ից 

մինչև 4 տիպերի, ըստ տիպերի 
խոնավությունը 13%-ից մինչև 15%, ԳՕՍՏ 
6293- 90։ Անվտանգությունը և մակնշումը` 
ըստ ՀՀ կառ. 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն 
որոշմամբ հաստատված ‚ Հացահատիկին, 

դրա արտադրմանը, պահմանը, 
վերամշակմանը և օգտահանմանը 

ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 
կանոնակարգի" և "Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին" ՀՀ օրենքի 8- րդ 
հոդվածի. 

կգ 100  

 

ոլոռ 

Չորացրած, կեղևած, դեղին կամ կանաչ 
գույնի: Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդված 

կգ 10  

 

մածուն 950գր. 
/տուփով/ 

Թարմ կովի կաթից, յուղայնությունը 3%-ից ոչ 
պակաս, թթվայնությունը 65-1000T,: 

անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1925-Ն որոշմամբ հաստատված «Կաթին, 
կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը 
ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 

կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի։ 

տուփ 50  

 



թթվասեր 450գր. 
/տուփով/ 

Թարմ կովի կաթից, յուղայնությունը` 20 %-ից 
ոչ պակաս, թթվայնությունը` 65-100 0T, 

անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1925-Ն որոշմամբ հաստատված “Կաթին, 
կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը 
ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 

կանոնակարգի” և “Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ 
հոդվածի։ Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս քան 90% 

տուփ 50  

 

լիմոնի աղ լիմոնի աղ կգ 2  
 

խմորիչ /դռոժ/ 

Չոր, գործարանային փաթեթավորված, 
չափածրարված, խոնավությունը` 8 %-ից ոչ 

ավելի: Անվտանգությունը` N 2- III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8- րդ 
հոդվածի: Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս 80 % 

կգ 10  

 

հնդկաձավար 

Հնդկաձավար I կամ II տեսակների, 
խոնավությունը` 14,0 %-ից ոչ ավելի, 
հատիկները` 97,5 %-ից ոչ պակաս: 

Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 
կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-
Ն որոշմամբ հաստատված “Հացահատիկին, 

դրա արտադրմանը, պահմանը, 
վերամշակմանը և օգտահանմանը 

ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 
կանոնակարգի” և “Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ 
հոդվածի։ Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս քան 70 % 

կգ 150  

 

թթվասեր100գր. 
/տուփով/ 

Թարմ կովի կաթից, յուղայնությունը` 20 %-ից 
ոչ պակաս, թթվայնությունը` 65-100 0T, 

անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 
կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1925-Ն որոշմամբ հաստատված “Կաթին, 
կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը 
ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 

կանոնակարգի” և “Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ 
հոդվածի։ Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս քան 90 % 

հատ 300  

 

լիմոնադ լիմոնադ /0,33լ. հատ 200   

խմորի վիտամին խմորի վիտամին կգ 5   

սխտորի փոշի 
/համեմունք/ 

սխտորի փոշի կգ 3  
 

համեմի սերմ 
/համեմունք/ 

համեմի սերմ /համեմունք/ կգ 2   

շաֆրամ 
/համեմունք/ 

շաֆրամ /համեմունք/ կգ 3  
 

թան թան /0.5լ.շշով/ հատ 300   

շոկոլադ շոկոլադե սալիկ  /սնիկերս / կամ համարժեք հատ 300   

սև սուրճ 
/աղացած/ 

Բնական բոված, դարչնագույն փոշի, 
հատիկների կեղևի ներառումով, համը 

դուրեկան, տարբեր երանգներով (թթու, դառը, 
տտիպ և այլն), բույրը նուրբ և վառ 

արտահայտված առանց կողմնակի համի և 
հոտի, խոնավության զանգվածային մասը` 
թողարկման ժամանակ` 4 %-ից ոչ ավելի, 
պահման ժամկետի ընթացքում` 7%-ից ոչ 

ավելի: Կոֆեինի զանգվածային մասը 

կգ 20  

 



հատիկավոր և աղացած սուրճում` 0,7%-ից ոչ 
պակաս, աղացվածքի մեծությունը՝ N 095 

մաղով անցնող սուրճ 98,5%-ից ոչ պակաս 
«թուրքական» սուրճի համար և 90,0 %-ից ոչ 

պակաս մնացած սուրճերի համար: Կողմնակի 
խառնուկների ներկայություն չի 

թույլատրվում:Անվտանգությունը` ըստ 2-III-
4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 
օրենքի 8-րդ հոդվա 

լուծվող սուրճ 
100գր. 

լուծվող սուրճ 100գր. /պելե/ կամ համարժեք  հատ 6  
 

տաք շոկոլադ տաք շոկոլադ հատ 200   

լուծվող սուրճ 

Բնական լուծվող սուրճ /մակ/ կամ համարժեք, 
չորացրած փոշու վիճակում, բնական բոված 
սուրճի խտածո, նախատեսված տաք և սառը 

ըմպելիք պատրաստելու համար, 
խոնավության զանգվածային մասը` 

թողարկման ժամանակ` 4,0 %-ից ոչ ավելի, 
պահման ժամկետի ընթացքում` 6,0 %-ից ոչ 

ավելի, կոֆեինի զանգվածային մասը` 2,3 % -
ից ոչ պակաս, թթվայնությունը` 4,7 pH-ից ոչ 

պակաս, ԳՕՍՏ 29148-97: Անվտանգությունը` 
N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, 

իսկ մակնշումը` «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

հատ 10,000  

 

էկլեռ էկլեռ 100գր. հատ 500   

հաց /սենդվիչ/ 
100գր. 

Ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից 
պատրաստված, ՀՍՏ 31- 99։ 

Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01-2010 
հիգիենիկ նորմատիվների և “Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ 
հոդվածի։ Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս քան 90 % 

հատ 110,000  

 

սոդա 0,5կգ. 
/տուփով/ 

Կերակրի սոդա 0,5կգ. /տուփով/ : տուփ 16  
 



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

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 
______________________________ 
հվհհ___________________________ 
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