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1 լվացքի  միջոց  

2 լվացող, մաքրող միջոց 

3 ռետինե  ձեռնոց 

4 օդ  թարմացնող բալոն 

5 օճառ  ձեռքի 

6 հեղուկ օճառ 

7 հատակ մաքրելու  գործվածք 

8 գոգաթիակ 

9 գոգաթիակ ձողով 

10 առաստաղի խոզանակ  5մ. 

11 ավել  սենյակային 

12 ավել բակի  

13 սպունգ 

14 ապակիների լվացման  միջոց. 

15 թուղթ զուգարանի 

16 փոշի մաքրելու  գործվածք 

17 Հոտազերծիչ 

18 զուգարանի  խոզանակ իր տակդիրով 

19 հեղուկ  լամինատի 

20 հատակ մաքրելու  փայտ 

21 ապակի  մաքրելու  խոզանակ 

22 Կրոտ կոյուղի մաքրելու 

23 Ժավելի սպիրտ  

24 Աման լվանալու սպիրալ 

25 աման լվանալու  հեղուկ 

26 Սալահատակ մաքրելու հեղուկ 

27 լամինատե հատակ  լվանալու խոզանակ. 

28 լամինատե հատակ  լվանալու խոզանակի  կտոր. 
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Չ/Հ 

Ապրանքներ 

անունը տեխնիկական բնութագիրը 
չափման 

միավորը 

քանա

կը 

միավորի 

գինը /ՀՀ 

դրամ/ 

Ընդամե

նը /ՀՀ 

դրամ/ 

1 լվացքի  միջոց  

լվացքի  միջոց /բինգո/ կամ համարժեք.  Սպիտակ  

կամ բաց դեղնավուն կամ    գույնավորված  

հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ  

ավել 5%,pH7.5-11.5 ֆոսֆորաթթվական  աղերի 

զանգվածային մասը ոչ ավելի 22% փրփրագոյացման 

ունակությունը/ցածր փրփրագոյացնող միջոցների 

համար/ ոչ ավել 200մմ, փրփուրի  կայունությունը 0.3 

միավոր, լվացող ունակությունը ոչ  պակաս 85% 

սպիտակեցնող ունակությունը/քիմիական 

սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների 

համար/ ոչ  պակաս 80% 0.4կգ.տուփերով. 

տուփ 250   

2 լվացող, մաքրող միջոց 
Լվացող, մաքրող միջոց Ռակշա 0.5կգ. կամ 

համարժեք 
տուփ 150   

3 ռետինե  ձեռնոց Ռետինե ձեռնոցներ  մատներով  զույգ 200   

4 օդ  թարմացնող բալոն 
Օդ թարմացնող սարքի բալոն 250մլ. նմուշը 

համաձայնացնել պատվիրատուի սարքի  հետ. 
հատ 20   

5 օճառ  ձեռքի Օճառ ձեռքի (100 գ) փաթեթավորված հատ 100   

6 հեղուկ օճառ 

մակերևութաակտիվ նյույթերից և տարբեր 

կենսաբանական ակտիվ նյութերի  

լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, 

հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը 7-

10ph,ջրում չլուծվող խառնուկների 

պարունակությունը ոչ ավել 15%-ից,չօճառացվող  

օրգանական նյութերի և ճարպերի 

պարունակությունը ոչ  ավել 0.5%-ից 

փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 300սմ3-

ից . եվրոպական արտադրության կամ համարժեք 

կգ 120   

7 
հատակ մաքրելու  

գործվածք 

հատակի մաքրելու  գործվածք /45սմ*85սմ/ չափսը. 

գործվածքը  բամբակից  սրբիչանման 
հատ 200   

8 գոգաթիակ 
Գոգաթիակ (սավոկ) պլասմասե/աղբը  հավաքելու 

համար. 
հատ 50   

9 գոգաթիակ ձողով 
Գոգաթիակ (սավոկ) ձողով,  աղբը  հավաքելու  

համար. 
հատ 20   

10 առաստաղի խոզանակ  5մ. Առաստաղ մաքրելու խոզանակ 5մ-ոց հատ 5   

11 ավել  սենյակային 
Սենյակային ավել չոր /300-350/գրամ երկ. / 85-90/սմ     

ավլող մասը /35-40/սմ. 
հատ 250   

12 ավել բակի  

Բակի ավել / ցախավել բնական նյութերից /քաշը  չոր  

վիճակում/700-800/գրամ.երկ./85-90/սմ.ավլող մասի   

լայնքը/50-60/սմ. 

հատ 30   

13 սպունգ 
êåáõÝ· (·áõµÏ³) չափսը 12սմ.լայնք.20սմ.երկ.3,5սմ 

հաստ.սպիտակ գույնի 
հատ 100   

14 
ապակիների  լվացման  

միջոց. 
Ապակիների լվացման միջոց 0,5լ. հատ 60   



15 թուղթ զուգարանի 
Թուղթ զուգարանի երկ տակ սպիակ գույնի  փափուկ. 

Չափսը լայնք.10սմ.երկ.45մ. .100%մաքուր թղթից. 
հատ 80   

16 փոշի մաքրելու  գործվածք 
Փոշին մաքրելու գործվածքներ / ջնջոց /չափսը  

30սմ*30սմ.բամբակյա/վիլյուրա  տիպ/ 
հատ 300   

17 Հոտազերծիչ Հոտազերծիչ հատ 20   

18 
զուգարանի  խոզանակ իր 

տակդիրով 
զուգարանի  խոզանակ իր տակդիրով  հատ 10   

19 հեղուկ  լամինատի հեղուկ էմսալ լամինատի 1լ.կամ համարժեք. հատ 30   

20 հատակ մաքրելու  փայտ Հատակ մաքրելու փայտ/շվաբռ/ հատ 30   

21 
ապակի  մաքրելու  

խոզանակ 
Ապակի մաքրելու խոզանակ  հատ 15   

22 Կրոտ կոյուղի մաքրելու Կրոտ կոյուղի մաքրելու1լ.հեղուկ հատ 30   

23 Ժավելի սպիրտ  Ժավելի սպիրտ 1լ. հատ 70   

24 Աման լվանալու սպիրալ Աման լվանալու սպիրալ հատ 50   

25 աման լվանալու  հեղուկ Աման լվանալու հեղուկ (1,0 լիտր) 
 

հատ 60   

26 
Սալահատակ մաքրելու 

հեղուկ 
Սալահատակ մաքրելու հեղուկ 1լ. հատ 25   

27 
լամինատե հատակ  

լվանալու խոզանակ. 

լամինատե հատակ  լվանալու խոզանակ.     Ձողը 

երկաթյա  մինչև 1.35մ բացվող, մաքրող  հատվածը 

40սմ երկ. 15սմ լայնքը.կտորը 

բամբակյա./միկրոֆիբոռ./ նմուշը համաձայնեցնել. 

հատ 50   

28 

լամինատե հատակ  

լվանալու խոզանակի  

կտոր. 

լամինատե հատակ  լվանալու  կտոր.բամբակյա 

թելերով չափսը 40սմ.երկ. 15սմ. 

Լայնքը./միկրոֆիբոռ./ նմուշը  համաձայնեցնել. 

հատ 80   

Մատակարարման 

ժամկետը և վայրը

Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` պայմանագիրն  ուժի  մեջ 

մտնելու օրվանից  հաշված  մինչև  10-րդ աշխատանքային օրը : 

ք. Երևան Նալբանդյան 128 հասցով

Վճարման ժամկետը Ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 10 բանկային օրվա ընթացքում

Այլ պայմաններ 

 

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը և 

բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:  



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

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 
______________________________ 
հվհհ___________________________ 

   
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
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