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 մետաղական լվացարան 

  ծխնելույզ d=100մմ 

 անկյուն d=100մմ 90* 

 եռաբաշխիչ d=100 

 անցում d=100-ից d=150-ին 

 անկյուն d=150մմ 90 

 ծխնելույզ d=150մմ 

 մաքուր օդի մուտքի խողովակ d=100մմ 

 մաքուր օդի մուտքի խողովակ d=150մմ 

 եռաբաշխիչ d=150 

 եռաբաշխիչ d=100 

 անցում d=100-ից d=150-ին 

 հակահրդեհային ծորակ 

 Ընդարձակման բաք մեմբրանային նյութից /փուչիկ/ EPOM 100լիտր 

 ապահովիչ փական ф=25մմ /լատունե/ 

 մոնոմետր 0-6 կգ/սմ. Քառ հիմքը ф=15մմ. 

 ջերմաչափ ջրի 

 պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф75 /պայկի/ 

 պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф50 /պայկի/ 

 պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф40 /պայկի/ 

 պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф32 /պայկի/ 

 պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф25 /պայկի/ 

 պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф20 /պայկի/ 

 փական ջեռուցման սարքի Ф15/պոլիպրոպիլենից./ 



 փական Ф32մմ/պոլիպրոպիլենից/. 

 փական Ф50մմ/պոլիպրոպիլենից/. 

 դատարկման  փական Ф40մմ/պոլիպրոպիլենից/. 

  ջեռուցման ալյումինե մարտկոց. 

 
խցան  կախիչ  /ջեռուցման մարտկոցի համար/. 

 խցանային  փական եռաբաշխիչով և խցանով.Ф20մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф20x3.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф25x4.2մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф32X5.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф50x8.3մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 45*ф25x4.2մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф25x4.2/ф20x3.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф25x4.2/ф32x5.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ 25x4.2./ф20x3.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф40X6.7մմ 

 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф32X5.4/ф25x4.2մմ 

 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф40x6.7/ф25x4.2մմ 

 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф50x8.3/ф25x4.2մմ 

 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф75x12.5/ф25X4.2մմ 

 պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ ф25x4.2/ф20x3.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե անցում ф20x3.4/ф15X3.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ф20x3.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф25x4.2մմ 

 պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф32x5.4մմ 

 պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф40x6.7մմ 

 պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф50x8.3մմ 

 պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф75х12.5մմ 

 պոլիպրոպիլենե անցում խողովակի վրայով ф20х4.2մմ 

 խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ բամբակով հաստությունը 5սմ 

 սկոտչ պոլիէտիլային թափանցիկ լայնք 5սմ  երկարությունը 90մ 



 մետաղալար (визальный) հաստությունը 1մմ 

 պողպատե խողովակ ф57 առաց  կարի 

 պողպատե խողովակ ф76  առանց կարի 

 պողպատե խողովակ ф57 առաց  կարի 

 պողպատե խողովակ ф45 առանց կարի 

 պողպատե խողովակ ф25 առանց կարի 

 պողպատե խողովակ ф20 առանց կարի 

 պողպատե խողովակ ф15 առանց կարի 

 փական թիթերնիկավոր ф80մմ 

 կցաշուրթ  ф80մմ 

 հեղյուս մանեկ ф16մմ. 

 փական թիթերնիկավոր ф50մմ 

 կցաշուրթ  ф50մմ 

 փական ф40մմ /լատունե/ 

 փական ф25մմ /լատունե/ 

 փական ф20մմ /լատունե/ 

 հետադարձ  փական ф40մմ  /լատունե/ 

 հետադարձ  փական ф25մմ  /լատունե/ 

 կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ ф50մմ 

 կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ ф100մմ 

 հոսակ ф50մմ 

 Խողովակների ներկում հակակոռոզյան փայլով 

 խողովակների ֆոլգապատում մեկուսացուն 

 երկաթյա ռեզբա  ф75 

 պողպատյա խողովակ առանց կարի ф50x3.5մմ--- 

 փական գնդիկակոր լատունե ф50 

 գալար (резба)ф50x3.5մմ 

 եռաֆաղ ավտոմատ 16A  

 եռաֆաղ ավտոմատ 10A 

 միացման կոճակ լույսով 



 անջակման կոճակ լույսով 

 մագնիսական տողարկիչ 220B 10A 

 ջերմային տվիչ (реле) 220B 10A 

 լարման կարգավորիչ 220В 1.5КV*A 

 էլեկտրական արկղ մետաղական չափսը  60սմx40սմx20սմ--- 

 ազդանշան (сирена) 220В 

 կոմուտատորի տվիչ 220В 5A  

 ամրիչ (клемник) 50 միացման (1 հառը 10միացման) 

 մանոմետր ԷԿՄ 0-6կգ/սմ. Ք.մ 

 ավտոմատների ամրացման երկաթյա պլանկա 

 պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=75մմ. 

 պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=50մմ. 

 պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=40մմ. 

 պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=32մմ. 

 պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=25մմ. 

 պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=20մմ. 

 հեղյուս     /բոլտ/   

  մանեկ      /գայկա/ 

 ֆլանեց   ֆ-100 

 փական  թիթեռնիկավոր    ֆ-100մմ.   

 հետադարձ փական /թաթիկով/100մմ. 

 երկաթյա անկյունակ ф-100 

 մետաղոպլաստե պատուհան սպիտակ գույնի 
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Չ/Հ 

Ապրանքներ 

անունը տեխնիկական բնութագիրը 

չափմ

ան 

միավո

րը 

քան

ակը 

միավորի 

գինը /ՀՀ 

դրամ/ 

Ընդամենը /ՀՀ 

դրամ/ 

1.  

մետաղական 

լվացարան 
մետաղական լվացարան600x400x200մմ. հատ 1   

2.  
 ծխնելույզ d=100մմ  D=100մմ /ներժից 0.4մմ.հաստ. գ.մ 3   

3.  
անկյուն d=100մմ 90* անկյուն d=100մմ 90*/ներժից/0.44մմ. Հաստ. հատ 8   

4.  
եռաբաշխիչ d=100 եռաբաշխիչ d=100/ներժից/0.4մմ.հաստ. հատ 1   

5.  

անցում d=100-ից 

d=150-ին 
անցում d=100-ից d=150-ին/ներժից/ 0.4մմ.հաստ. հատ 1   

6.  
անկյուն d=150մմ 90 անկյուն d=150մմ 90*/ներժից/0.4մմ. Հաստ. հատ 1   

7.  
ծխնելույզ d=150մմ ծխնելույզ d=150մմ/ներժից0.4մմ.հաստ. գ.մ 11   

8.  

մաքուր օդի մուտքի 

խողովակ d=100մմ 

մաքուր օդի մուտք խողովակ d=100մմ   

/ներժից/0.4մմ.հաստ. 
գ.մ 1.5   

9.  

մաքուր օդի մուտքի 

խողովակ d=150մմ 

մաքուր օդի մուտք խողովակ d=150մմ/ներժից/0.4մմ. 

Հաստ. 
գ.մ 1.5   

10.  
եռաբաշխիչ d=150 եռաբաշխիչ d=150/ներժից/0.4մմ. Հաստ. հատ 1   

11.  
եռաբաշխիչ d=100 եռաբաշխիչ d=100/ներժից/0.4մմ.հաստ. հատ 1   

12.  

անցում d=100-ից 

d=150-ին 
անցում d=100-ից d=150-ին/ներժից/ 0.4մմ.հաստ. հատ 1   

13.  

հակահրդեհային 

ծորակ 

հակահրեհային ծորակ ф=50/վինուս/ կամ 

համարժեք. 
հատ 1   

14.  

Ընդարձակման բաք 

մեմբրանային 

նյութից /փուչիկ/ 

EPOM 100լիտր 

Ընդարձակման բաք մեմբրանային նյութից /փուչիկ/ 

EPOM 100լիտր 
հատ 1   

15.  

ապահովիչ փական 

ф=25մմ /լատունե/ 
ապահովիչ փական ф=25մմ /լատունե/ հատ 1   

16.  

մոնոմետր 0-6 

կգ/սմ. Քառ հիմքը 

ф=15մմ. 

մոնոմետր 0-6 կգ/սմ. Քառ հիմքը ф=15մմ. հատ 5   

17.  
ջերմաչափ ջրի ջերմաչափ ջրի մինչև 90*C հատ 4   



18.  

պոլիպրոպիլենի 

խողովակ Ф75 

/պայկի/ 

պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф75x12.5մմ /պայկի/տաք 

ջրի 90*ֆոլգայով. 
գ.մ 150   

19.  

պոլիպրոպիլենի 

խողովակ Ф50 

/պայկի/ 

պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф50x8.3մմ /պայկի/տաք 

ջրի90*ֆոլգայով 
գ.մ 190   

20.  

պոլիպրոպիլենի 

խողովակ Ф40 

/պայկի/ 

պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф40x6.7մմ /պայկի/տաք 

ջրի 90*.ֆոլգայով. 
գ.մ 210   

21.  

պոլիպրոպիլենի 

խողովակ Ф32 

/պայկի/ 

պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф32x5.4մմ /պայկի/տաք 

ջրի 90*ֆոլգայով. 
գ.մ 155   

22.  

պոլիպրոպիլենի 

խողովակ Ф25 

/պայկի/ 

պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф25x4.2մմ /պայկի/տաք 

ջրի 90*ֆոլգայով. 
գ.մ 496   

23.  

պոլիպրոպիլենի 

խողովակ Ф20 

/պայկի/ 

պոլիպրոպիլենի խողովակ Ф20x3.4մմ /պայկի/տաք 

ջրի 90*ֆոլգայով 
գ.մ 580   

24.  

փական ջեռուցման 

սարքի 

Ф15/պոլիպրոպիլեն

ից./ 

փական ջեռուցման սարքի 

Ф15/պոլիպրոպիլենից/.արտաքին  պարուրակով. 
հատ 380   

25.  

փական 

Ф32մմ/պոլիպրոպիլ

ենից/. 

փական Ф32մմ./պոլիպրոպիլենից/. հատ 4   

26.  

փական 

Ф50մմ/պոլիպրոպիլ

ենից/. 

փական Ф50մմ/պոլիպրոպիլինից/. հատ 4   

27.  

դատարկման  

փական 

Ф40մմ/պոլիպրոպիլ

ենից/. 

դատարկման  փական Ф40մմ /պոլիպրոպիլենից/. հատ 2   

28.  

 ջեռուցման 

ալյումինե 

մարտկոց. 

 ջեռուցման ալյումինե մարտկոց.h-500 լայքը 9.6սմ.     
սեկց

իա 
1796   

29.  

խցան  կախիչ  

/ջեռուցման մարտկոցի 

համար/. 

ջեռուցման մարտկոցի   խցան   կախիչի հավաքածու հատ 190   

30.  

խցանային  փական 

եռաբաշխիչով և 

խցանով.Ф20մմ 

խցանային  փական եռաբաշխիչով և 

խցանով.Ф20մմ/պայկի համար/. 
հատ 98   

31.  
պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф20x3.4մմ հատ 40   



90*ф20x3.4մմ 

32.  

պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

90*ф25x4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф25x4.2մմ հատ 204   

33.  

պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

90*ф32X5.4մմ 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф32X5.4մմ հատ 36   

34.  

պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

90*ф50x8.3մմ 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф50x8.3մմ հատ 14   

35.  

պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

45*ф25x4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 45*ф25x4.2մմ հատ 152   

36.  

պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

90*ф25x4.2/ф20x3.4մ

մ 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф25x4.2/ф20x3.4մմ հատ 20   

37.  

պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

90*ф25x4.2/ф32x5.4մ

մ 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф25x4.2/ф32x5.4մմ հատ 12   

38.  

պոլիպրոպիլենե 

եռաբաշխիչ 

25x4.2./ф20x3.4մմ 

պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ 25x4.2./ф20x3.4մմ հատ 45   

39.  

պոլիպրոպիլենե 

անկյուն 

90*ф40X6.7մմ 

պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*ф40X6.7մմ հատ 10   

40.  

պոլիպրոպիլենե 

եռաբաշխիչ 

ф32X5.4/ф25x4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф32X5.4/ф25x4.2մմ հատ 30   

41.  

պոլիպրոպիլենե 

եռաբաշխիչ 

ф40x6.7/ф25x4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф40x6.7/ф25x4.2մմ հատ 55   

42.  

պոլիպրոպիլենե 

եռաբաշխիչ 

ф50x8.3/ф25x4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф50x8.3/ф25x4.2մմ հատ 40   

43.  

պոլիպրոպիլենե 

եռաբաշխիչ 

ф75x12.5/ф25X4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ ф75x12.5/ф25X4.2մմ հատ 14   

44.  

պոլիպրոպիլենե 

քառաբաշխիչ 

ф25x4.2/ф20x3.4մմ 

պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ ф25x4.2/ф20x3.4մմ հատ 184   



45.  

պոլիպրոպիլենե 

անցում 

ф20x3.4/ф15X3.4մմ 

պոլիպրոպիլենե անցում ф20x3.4/ф15X3.4մմ հատ 200   

46.  

պոլիպրոպիլենե 

կցորդ 

/մուֆտ/ф20x3.4մմ 

պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ф20x3.4մմ հատ 200   

47.  

պոլիպրոպիլենե 

կցորդ /մուֆտ/ 

ф25x4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф25x4.2մմ հատ 220   

48.  

պոլիպրոպիլենե 

կցորդ /մուֆտ/ 

ф32x5.4մմ 

պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф32x5.4մմ հատ 115   

49.  

պոլիպրոպիլենե 

կցորդ /մուֆտ/ 

ф40x6.7մմ 

պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф40x6.7մմ հատ 40   

50.  

պոլիպրոպիլենե 

կցորդ /մուֆտ/ 

ф50x8.3մմ 

պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф50x8.3մմ հատ 35   

51.  

պոլիպրոպիլենե 

կցորդ /մուֆտ/ 

ф75х12.5մմ 

պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ ф75х12.5մմ հատ 44   

52.  

պոլիպրոպիլենե 

անցում խողովակի 

վրայով ф20х4.2մմ 

պոլիպրոպիլենե անցում խողովակի վրայով 

ф20х4.2մմ 
հատ 150   

53.  

խողովակների 

ջերմամեկուսացում 

ֆոլգայապատ 

բամբակով 

հաստությունը 5սմ 

խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ 

բամբակով հաստությունը 5սմ. 
ք.մ 150   

54.  

սկոտչ 

պոլիէտիլային 

թափանցիկ լայնք 

5սմ  երկարությունը 

90մ 

սկոտչ պոլիէտիլային թափանցիկ լայնք 5սմ  

երկարությունը 100մ 
հատ 100   

55.  

մետաղալար 

(визальный) 

հաստությունը 1մմ 

մետաղալար (визальный) հաստությունը 1մմ կգ. 10   

56.  

պողպատե 

խողովակ ф57 առաց  

կարի 

 առանց կարի պողպատե խողովակ ф57x3.5մմ գ.մ 21   

57.  

պողպատե 

խողովակ ф76  

առանց կարի 

առանց կարի պողպատե խողովակ ф76x3.0մմ գ.մ 12   



58.  

պողպատե 

խողովակ ф57 առաց  

կարի 

առանց կարի պողպատե խողովակ ф57x3.0մմ գ.մ 15   

59.  

պողպատե 

խողովակ ф45 

առանց կարի 

առանց կարի պողպատե խողովակ ф45x2.5մմ գ.մ 10   

60.  

պողպատե 

խողովակ ф25 

առանց կարի 

առանց կարի պողպատե խողովակ ф25x2.5մմ գ.մ 5   

61.  

պողպատե 

խողովակ ф20 

առանց կարի 

առանց կարի պողպատե խողովակ ф20x2.5մմ գ.մ 10   

62.  

պողպատե 

խողովակ ф15 

առանց կարի 

առանց կարի պողպատե խողովակ ф15x2.5մմ գ.մ 16   

63.  

փական 

թիթերնիկավոր 

ф80մմ 

փական թիթերնիկավոր ф80մմ/լատոնից/ հատ 5   

64.  
կցաշուրթ  ф80մմ կցաշուրթ  ф80մմ/ֆլանեց/. հատ 10   

65.  

հեղյուս մանեկ 

ф16մմ. 
հեղյուս մանեկ ф16մմ.երկ.12սմ. կգ. 11   

66.  

փական 

թիթերնիկավոր 

ф50մմ 

փական թիթերնիկավոր ф50մմ/լատոնից/ հատ 5   

67.  
կցաշուրթ  ф50մմ կցաշուրթ  ф50մմ/ֆլանեց/. հատ 10   

68.  

փական ф40մմ 

/լատունե/ 
փական ф40մմ /լատունե/ հատ 8   

69.  

փական ф25մմ 

/լատունե/ 
փական ф25մմ /լատունե/ հատ 2   

70.  

փական ф20մմ 

/լատունե/ 
փական ф20մմ /լատունե/ հատ 6   

71.  

հետադարձ  

փական ф40մմ  

/լատունե/ 

հետադարձ  փական ф40մմ հատ 2   

72.  

հետադարձ  

փական ф25մմ  

/լատունե/ 

հետադարձ  փական ф25մմ  /լատունե/ հատ 1   

73.  

կոյուղու 

պոլիվինիլքլորիդե 

խողովակ ф50մմ 

կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ ф50մմ գ.մ 3   



74.  

կոյուղու 

պոլիվինիլքլորիդե 

խողովակ ф100մմ 

կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ ф100մմ գ.մ 3   

75.  
հոսակ ф50մմ հոսակ ф50մմ ներժից հատ 1   

76.  

Խողովակների 

ներկում 

հակակոռոզյան 

փայլով Խողովակների ներկում հակակոռոզյան փայլով 

ք.մ 13   

77.  

խողովակների 

ֆոլգապատում 

մեկուսացուն խողովակների ֆոլգապատում մեկուսացուն 

ք.մ 4   

78.  

երկաթյա ռեզբա  

ф75 
 երկաթյա ռեզբա  ф75 հատ 2   

79.  

պողպատյա 

խողովակ առանց 

կարի ф50x3.5մմ--- 

պողպատյա խողովակ առանց կարի ф50x3.5մմ--- մ 6   

80.  

փական գնդիկակոր 

լատունե ф50 
փական գնդիկակոր լատունե ф50 հատ 4   

81.  

գալար 

(резба)ф50x3.5մմ 
գալար (резба)ф50x3.5մմ հատ 10   

82.  

եռաֆաղ ավտոմատ 

16A  
եռաֆաղ ավտոմատ 16A  հատ 1   

83.  

եռաֆաղ ավտոմատ 

10A 
եռաֆաղ ավտոմատ 10A  հատ 5   

84.  

միացման կոճակ 

լույսով 
S2PR-P3RBL հատ 3   

85.  

անջակման կոճակ 

լույսով 
S2PR-P3GAL հատ 3   

86.  

մագնիսական 

տողարկիչ 220B 10A 
մագնիսական տողարկիչ 220B 10A հատ 4   

87.  

ջերմային տվիչ 

(реле) 220B 10A 
ջերմային տվիչ (реле) 220B 10A հատ 3   

88.  

լարման 

կարգավորիչ 220В 

1.5КV*A 

լարման կարգավորիչ 220В 1.5КV*A հատ 2   

89.  

էլեկտրական արկղ 

մետաղական 

չափսը  

60սմx40սմx20սմ--- 

էլեկտրական արկղ մետաղական չափսը  

60սմx40սմx20սմ 
հատ 1   

90.  ազդանշան (сирена) 
ազդանշան (сирена) 220В հատ 1   



220В 

91.  

կոմուտատորի 

տվիչ 220В 5A  
կոմուտատորի տվիչ 220В 5A  հատ 1   

92.  

ամրիչ (клемник) 50 

միացման (1 հառը 

10միացման) 

ամրիչ (клемник) 50 միացման (1 հառը 10միացման) հատ 5   

93.  

մանոմետր ԷԿՄ 0-

6կգ/սմ. Ք.մ 
մանոմետր ЭКМ 0-6կգ/սմ. Ք.մ հատ 1   

94.  

ավտոմատների 

ամրացման 

երկաթյա պլանկա 

ավտոմատների ամրացման երկաթյա պլանկա մ 2   

95.  

պոլիպրոպիլային 

խողովակի ամրակ 

d=75մմ. 

պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=75մմ./կլիպս/ հատ 250   

96.  

պոլիպրոպիլային 

խողովակի ամրակ 

d=50մմ. 

պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=50մմ./կլիպս/ հատ 300   

97.  

պոլիպրոպիլային 

խողովակի ամրակ 

d=40մմ. 

պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=40մմ./կլիպս/ հատ 350   

98.  

պոլիպրոպիլային 

խողովակի ամրակ 

d=32մմ. 

պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=32մմ./կլիպս/ հատ 220   

99.  

պոլիպրոպիլային 

խողովակի ամրակ 

d=25մմ. 

պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=25մմ./կլիպս/ հատ 700   

100.  

պոլիպրոպիլային 

խողովակի ամրակ 

d=20մմ. 

պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=20մմ./կլիպս/ հատ 800   

101.  
հեղյուս     /բոլտ/   հեղյուս     /բոլտ/ F16 H-10 հատ 25   

102.  
 մանեկ      /գայկա/ մանեկ /գայկա/ F16 H-10 հատ 25   

103.  
ֆլանեց   ֆ-100 ֆլանեց   ֆ-100 հատ 4   

104.  

փական  

թիթեռնիկավոր    ֆ-

100մմ.   

փական  թիթեռնիկավոր    ֆ-100մմ.   հատ 2   

105.  

հետադարձ փական 

/թաթիկով/100մմ. 
հետադարձ փական /թաթիկով/100մմ. հատ 1   

106.  

երկաթյա 

անկյունակ ф-100 
երկաթյա անկյունակ ф-100 հատ 4   



107.  

մետաղոպլաստե 

պատուհան 

սպիտակ գույնի 

մետաղոպլաստե պատուհան սպիտակ  գույնի. 

պրոֆիլը  5սմ լայնք հաստ 6սմ. ապակե փաթեթով 

4+4մմ .հաստ.չափսը 2մ.03սմ բարձր .լայնքը   1մ.14սմ 

.2հատ.  /58սմ.բարձր.1մ.14սմ.խրամոկ/.  Մեկ կողմը 

բացվող.  փեղկերի չափսերը համաձայնեցնել 

պատվիրատուի  հետ.      Տեղադրումով. 

ք.մ 4.63   

Մատակարարման 

ժամկետը և վայրը

Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 10-րդ աշխատանքային օրը 1-106 

չափաբաժինները /ք.Երևան Նալբանդյան 128/, 

  իսկ 107 –րդ չափաբաժինը  մատակարարել   ք. Երևան , Ավան  Բաբաջանյան 9 հասցեով: 

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 

 

§        ¦ §                     ¦  20    Ã. 
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