
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

     <<Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
«տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ՏԱ-2 ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում 2021թվականի  25.05.2021թ կնքված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ՏԱ-2-1 - ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ՏԱ-2-2  
պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը` 
 Գնման առարկայի 

չափ
ա-

բաժն
ի 

համ
արը 

անվանումը 

չափ-
ման 
միա-
վորը 

քանակը1 նախահաշվային գինը  

համառոտ 
նկարագրությունը 

(տեխնիկական 
բնութագիր) 

պայմանագրով 
նախատեսված 

համառոտ 
նկարագրությունը 

(տեխնիկական 
բնութագիր) 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով2 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 
ֆինանսակ

ան 
միջոցներով

3 

ընդհանուր 

1.  
ուղղահայաց 

շերտավարագույր 
մ2 40 40 168,000 168,000 

Շերտավարագույր ուղղահայաց լայնությունը 
12.5-13սմ  գործվածքը, հատուկ նյութերից  

մշակված, արևապաշպան կտորից կամ 
պոլիմերային   նյութերից: Պտտվող 

մեխանիզմը երկակի փոխանցմամբ: Ներքևի 
շղթան և աշխատող շղթան՝ պլաստմասե, 

համալրված ամրացման համար անհրաժեշտ 
մետաղական կամ պլաստմասե բոլոր 

անհրաժեշտ դետալներով: Հավաքվող,  
պտտվող, գույնը  ծիրանագույն  32քմ և 

մոխրագուն 8քմ, քիվը ալյումինից 
փոշեներկված սպիտակ գույնի, չափսը 

2,5սմ*4,5սմ. +-5% շեղումով: Տեղադրումով: 
Տեղադրման հասցեն համաձայն 

պատվիրատուի պատվերի (ք. Երևան, 
Նալբանդյան 128, Պ. Սևակի 77 և 

Բաբաջանյան 9 ): 

2.  
Գոգաթիակ ձողով և 

իր ավելով 
հատ 60 60 90,000 90,000 

Գոգաթիակ (սավոկ) 
ձողով և իր ավելով՝ 
աղբը հավաքելու 

համար։   

 

3.  փականի միջուկ 9սմ հատ 40 40 108,000 108,000 
Փականի միջուկ 9սմ, 5 

բանալիներով, 
լատոնից:  

 

4.  
փականի միջուկ 9սմ 

(էքսցենտրիկ) 
հատ 10 10 35,000 35,000 

Փականի միջուկ՝  
էքսցենտրիկ, (մի  

կողմը երկար) 9սմ, 5 
բանալիներով, 

լատոնից:  

 

5.  
կահույք փայլոցնելու 

միջոց. 
հատ 100 100 60,000 60,000 

Կահույք մաքրելու  միջոց 300մգ, վակումային 
բալոն, գործարանային մակնանշմամբ:   

6.  
Թղթե ափսե փոքր 
(տուփում 6 հատ) 

տուփ 165 165 19,800 19,800 

Սննդային թղթե ափսե 
փոքր, տրամագիծը ոչ 

պակաս 180մմ, 
փաթեթավորված ՝ 1 

տուփում 6 հատ։ 

 

7.  
Թղթե ափսե մեծ 
(տուփում 6 հատ) 

տուփ 66 66 9,900 9,900 

Սննդային թղթե ափսե 
մեծ տրամագիծը ոչ 

պակաս 230մմ 
փաթեթավորված՝ 1 

տուփում 6 հատ։ 

 

8.  
Գդալ փոքր (տուփում 

6 հատ) 
տուփ 100 100 6,000 6,000 

սննդային պլաստիկ 
գդալ փոքր (թեյի), 
փաթեթավորված 
(տուփում 6 հատ) 

 

9.  
Խառնիչ  

(տուփում 6 հատ) 
տուփ 665 665 19,950 19,950 

Սննդային պլաստիկ 
խառնիչ՝ 

փաթեթավորված 
1տուփում 6 հատ։ 

 

 

Գնման ընթացակարգի ընտրության 
հիմնավորումը 

ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ 

 

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4 

Բաժի
ն 

Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 

     X  

…       

                                                 
1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը 
2  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված 
ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում: 
3  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  
գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում: 

4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը 



  

 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 10.05.2021թ. 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը5 
1  

…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 

 
Հարցարդման 

ստացման 
Պարզաբանման 

1   

…   

 

Չափ
աբա
ժին 

Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը  

  ՀՀ դրամ6 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով7 

ընդհանուր 
առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 8 

ընդհանուր 
առկա ֆինանսական 
միջոցներով 9 

ընդհանուր 
 

1 «Ֆոտոն» ՍՊԸ  119 266.67 119266.67 23853.33 23853.33 143120 143120 

5 «Էքստրա Հոլդինգ» ՍՊԸ 43 000  43 000  8600 8600 51600 51600 

Այլ տեղեկություններ 

Ծանոթություն` 2, 3, 4, 6-9  չափաբաժինները հայտարարել չկայացած համաձայն «Գնումների մասի» ՀՀ օրենքի 37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի: 

 

  

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափ
ա-

բաժ
նի 

համ
արը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Ծրարը կազմելու 
և ներկա-յացնելու 
համա-պատաս-
խանութ-յունը  

Հրավերով 
պա-
հանջվող 
փաստաթղ
թերի 
առկա-
յությունը 

Առաջարկ
ած 
գնման 
առարկայ
ի 
տեխնիկ
ա-կան 
բնութագ
րերի 
համա-
պատաս
խա-
նություն
ը 

Մասնա-
գիտա-կան 
գոր-
ծունեութ-
յան 
համապատա
սխանություն 
պայմանագր
ով 
նախատեսվ
ած 
գործունեութ
յանը 

Մասնա-
գիտա-կան 
փոր-
ձառութ-
յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ  

Տեխնի-
կական 
միջոց-
ներ 

Աշխա-
տանքա
-յին 
ռեսուրս
-ներ 

Գնային 
առաջար
կ 

           

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն`  

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 17.05.2021թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

  

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման 
ամսաթիվը 

17.05.2021թ 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 

25.05․ 2021թ․  

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 25․ 05․ 2021թ, 

 

Չափ
ա-

բաժն
ի 

համա
րը 

Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը 
Կնքման 

ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

Ընդհանուր10 

1 «Ֆոտոն» ՍՊԸ ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ՏԱ-2-1 
25․ 05․ 2021թ

․  
25.12.2021թ.  143 120 143 120 

5 
«Էքստրա Հոլդինգ» 

ՍՊԸ 
ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ՏԱ-2-2 

25․ 05․ 2021թ

․  
25.12.2021թ.  51 600 51 600 

Չափ
ա-

Ընտրված մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 
ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի 
համարը և սերիան 

                                                 
5  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 
6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով: 
7  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» 
սյունակում: 
8  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` 
«ընդհանուր» սյունակում: 
9  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  
սյունակում: 
10  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական 
միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: 
11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 



  

բաժն
ի 

համա
րը 

1 «Ֆոտոն» ՍՊԸ 
ք. Երևան, Ռոստոմի 58, 

հեռ. (043)10-95-30 
ms.foton2014@mail.ru 16044050085000 90036001 

5 
«Էքստրա Հոլդինգ» 

ՍՊԸ 

ք․ Երևան, 

Բաշինջաղյան 2-րդ 

նրբ․  10/53, հեռ․  

/099/90-20-44 

extra.holding@mail.ru 1570051579360100 01289245 

 

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն`  

 

Մասնակիցների ներգրավման 
նպատակով <Գնումների մասին> 
ՀՀ օրենքի համաձայն 
իրականացված 
հրապարակումների մասին 
տեղեկությունները  

Գնաման ընթացակարգի հրավերը հրապարակվել է gnumner.am կայքում: 

 
 

Գնման գործընթացի 
շրջանակներում հակաօրինական 
գործողություններ 
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց 
և այդ կապակցությամբ 
ձեռնարկված գործողությունների 
համառոտ նկարագիրը  

 

 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ 
ներկայացված բողոքները և 
դրանց վերաբերյալ կայացված 
որոշումները 

 

 

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ  

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Գոհար Թադևոսյան 593-483 gnumner.asue@mail.ru 

 

Պատվիրատու՝    << Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ    

mailto:ms.foton2014@mail.ru
mailto:extra.holding@mail.ru

