
  

 

 
Հավելված N 4  

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի  

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի           

  
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

 

«Մելիորացիա» ՓԲԸ-ն  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վարչական շենքի 

գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման 

նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 

արդյունքում 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14 պայմանագրի 

մասին տեղեկատվությունը` 

 

 Գնման առարկայի 

չափա-
բաժնի 

համարը 
անվանումը 

չափ-
ման 
միա-
վորը 

քանակը նախահաշվային գինը  
համառոտ 

նկարագրությունը 
(տեխնիկական 

բնութագիր) 

պայմանագրով 
նախատեսված 

համառոտ 
նկարագրությունը 

(տեխնիկական 
բնութագիր) 

առկա 
ֆինանսա

կան 
միջոցներ

ով 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 

1 

Վարչական շենքի 
գազֆիկացման 
աշխատանքների 
կատարման 
որակի 
տեխնիկական 
հսկողության 
ծառայություններ 

դրամ 1 1 76 222 76 222 

1. Տեխնիկական 
հսկողությունը պետք է 
իրականացվի 
պատվիրատուի կողմից 
տրամադրվող 
նախագծանախահաշվա
յին փաստաթղթերի 
հիման վրա և պետք է 
ապահովի 
գազաֆիկացման 
աշխատանքների 
իրականացումը 
անհրաժեշտ որակով և 
ինժեներական 
նախագծերին, 
տեխնիկական 
առանձնահատկությունն
երին և այլ 
պայմանագրային 
փաստաթղթերին 
համապատասխան: 
2. Տեխնիկական 
հսկողության 
ծառայությունները 
պետք է իրականացվեն 
ՀՀ Քաղաքաշինության 
նախարարի 
28.04.1998թ.-ի N44 
հրամանով 
հաստատված 
շինարարության որակի 
տեխնիկական 
հսկողության 
իրականացման 
հրահանգով և  
Պատվիրատուի կողմից 
տրամադրվող 
պարտականությունների 
շրջանակներում: 
3. Տեխնիկական 

1. Տեխնիկական 
հսկողությունը պետք է 
իրականացվի 
պատվիրատուի կողմից 
տրամադրվող 
նախագծանախահաշվա
յին փաստաթղթերի 
հիման վրա և պետք է 
ապահովի 
գազաֆիկացման 
աշխատանքների 
իրականացումը 
անհրաժեշտ որակով և 
ինժեներական 
նախագծերին, 
տեխնիկական 
առանձնահատկությունն
երին և այլ 
պայմանագրային 
փաստաթղթերին 
համապատասխան: 
2. Տեխնիկական 
հսկողության 
ծառայությունները 
պետք է իրականացվեն 
ՀՀ Քաղաքաշինության 
նախարարի 
28.04.1998թ.-ի N44 
հրամանով 
հաստատված 
շինարարության որակի 
տեխնիկական 
հսկողության 
իրականացման 
հրահանգով և  
Պատվիրատուի կողմից 
տրամադրվող 
պարտականությունների 
շրջանակներում: 
3. Տեխնիկական 



  

հսկողություն 
իրականացնողի 
հիմնական 
պարտականություններն 
են ՝ 

• ապահովել կատարվող 
աշխատանքների 
համապատասխանություն
ը վերանորոգման 
նորմերին և կանոններին 
• Կապալառուի կողմից 
պայմանագրային 
պարտավորությունների 
կատարման շեղում 
հայտնաբերելուց 
անհապաղ տեղեկացնել 
Պատվիրատուին` կցելով 
համապատասխան 
հիմնավորումը, 
• ստուգել և վերահսկել 
նյութերի որակը և 
շինարարական 
աշխատանքների 
ընթացքը, որպեսզի 
ապահովվի 
սպեցիֆիկացիաներում և 
պայմանագրային մյուս 
փաստաթղթերին 
համապատասխանություն
ը: Արգելել կամ փոփոխել 
այն նյութերը, որոնք չեն 
համապատասխանում 
անհրաժեշտ 
պայմաններին, 
• վերահսկել և գնահատել  
շինաշխատանքների 
գործընթացը, որպեսզի 
ապահովվի 
շինաշխատանքների 
ավարտը՝ համաձայն 
պայմանագրի մեջ նշված 
ժամանակացույցի,  
• ստուգել բոլոր այն 
փորձարկումների 
արդյունքները , որոնք 
անհրաժեշտ են որակի 
ապահովման համար: 
Ստուգել բոլոր 
հաշվարկները, որոնք 
անհրաժեշտ են 
համապատասխան 
վճարումները 
իրականացնելու համար, 
• ստուգել բոլոր 
ծավալային չափերը և 
հաշվարկները, որոնք 
անհրաժեշտ են վճարման 
համար, 
• կատարել որակի և 
քանակի հսկումը, այն 
աշխատանքների 
անհրաժեշտ 
փորձարկումները, որոնք 
կատարվում են կապալի 
պայմանագրի 
իրականացման 
շրջանակում,  
• գտնել շինարարության 
ժամանակ առաջացող 
խնդիրները և առաջարկել 
այն գործողությունները, 
որոնք անհրաժեշտ կլինեն 
աշխատանքները 
արագացնելու և 
աշխատանքային 
ժամանակացույցը 
պահպանելու համար, 
• կատարել 
աշխատանքների 
ծավալների 
չափագրումներ և 
մասնակցել 

հսկողություն 
իրականացնողի 
հիմնական 
պարտականություններն 
են ՝ 

• ապահովել կատարվող 
աշխատանքների 
համապատասխանություն
ը վերանորոգման 
նորմերին և կանոններին 
• Կապալառուի կողմից 
պայմանագրային 
պարտավորությունների 
կատարման շեղում 
հայտնաբերելուց 
անհապաղ տեղեկացնել 
Պատվիրատուին` կցելով 
համապատասխան 
հիմնավորումը, 
• ստուգել և վերահսկել 
նյութերի որակը և 
շինարարական 
աշխատանքների 
ընթացքը, որպեսզի 
ապահովվի 
սպեցիֆիկացիաներում և 
պայմանագրային մյուս 
փաստաթղթերին 
համապատասխանություն
ը: Արգելել կամ փոփոխել 
այն նյութերը, որոնք չեն 
համապատասխանում 
անհրաժեշտ 
պայմաններին, 
• վերահսկել և գնահատել  
շինաշխատանքների 
գործընթացը, որպեսզի 
ապահովվի 
շինաշխատանքների 
ավարտը՝ համաձայն 
պայմանագրի մեջ նշված 
ժամանակացույցի,  
• ստուգել բոլոր այն 
փորձարկումների 
արդյունքները , որոնք 
անհրաժեշտ են որակի 
ապահովման համար: 
Ստուգել բոլոր 
հաշվարկները, որոնք 
անհրաժեշտ են 
համապատասխան 
վճարումները 
իրականացնելու համար, 
• ստուգել բոլոր 
ծավալային չափերը և 
հաշվարկները, որոնք 
անհրաժեշտ են վճարման 
համար, 
• կատարել որակի և 
քանակի հսկումը, այն 
աշխատանքների 
անհրաժեշտ 
փորձարկումները, որոնք 
կատարվում են կապալի 
պայմանագրի 
իրականացման 
շրջանակում,  
• գտնել շինարարության 
ժամանակ առաջացող 
խնդիրները և առաջարկել 
այն գործողությունները, 
որոնք անհրաժեշտ կլինեն 
աշխատանքները 
արագացնելու և 
աշխատանքային 
ժամանակացույցը 
պահպանելու համար, 
• կատարել 
աշխատանքների 
ծավալների 
չափագրումներ և 
մասնակցել 



  

կատարողական 
փաստաթղթերի 
կազմմանը և 
հաստատմանը, 
• շինարարության 
ավարտից հետո 5 
աշխատանքային օրվա 
ընթացքում 
Պատվիրատուին 
ներկայացնել 
Հաշվետվություն 
կատարված 
աշխատանքների 
վերաբերյալ` կցելով 
լուսանկարները, 
անհրաժեշտ գծագրերը, 
ծածկված 
աշխատանքների 
ակտերը, փորձարկման 
ակտերը, 
սերտիֆիկատները: 
շինարարության  ողջ  
ընթացքում  ապահովել  
տեխ.  հսկիչի  մշտական 
ներկայությունը 
օբյեկտներում 

կատարողական 
փաստաթղթերի 
կազմմանը և 
հաստատմանը, 
• շինարարության 
ավարտից հետո 5 
աշխատանքային օրվա 
ընթացքում 
Պատվիրատուին 
ներկայացնել 
Հաշվետվություն 
կատարված 
աշխատանքների 
վերաբերյալ` կցելով 
լուսանկարները, 
անհրաժեշտ գծագրերը, 
ծածկված 
աշխատանքների 
ակտերը, փորձարկման 
ակտերը, 
սերտիֆիկատները: 

շինարարության  ողջ  
ընթացքում  ապահովել  
տեխ.  հսկիչի  
մշտական 
ներկայությունը 
օբյեկտներում 

 
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ 

 
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 
       

…       
 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 01.11.2018 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 
1 02.11.2018 
…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 
1   
…   

 

Հ/Հ Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը  
  ՀՀ դրամ 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով ընդհանուր 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

ընդհանուր 
առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

ընդհանուր 

Չափաբաժին 1  
1 «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ 76 000 76 000 0 0 76 000 76 000 

2 «ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» 
ՍՊԸ 58 000 58 000 0 0 58 000 58 000 

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

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

Հրավերով պա-
հանջվող 
փաստաթղթերի 
առկա-յությունը 

Առաջարկած 
գնման 
առարկայի 
տեխնիկա-
կան 
բնութագրեր
ի համա-
պատասխա-
նությունը 

Մասնա-
գիտա-կան 
գոր-
ծունեութ-
յան 
համապատա
սխանությու
ն 
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 
առաջա
րկ 

1           
…           

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 



  

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 20․11․ 2018  

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 
22․ 11 ․2018 26․11․ 2018  

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 27․11․ 2018  

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 28․11․ 2018  

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 28․11․ 2018  

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսակա
ն 

միջոցներով  

Ընդհանուր 

1 

Վարչական շենքի 
գազֆիկացման 

աշխատանքների 
կատարման 

որակի 
տեխնիկական 
հսկողության 

ծառայություններ 

ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-
ԳՀԾՁԲ-18/14 28․11․ 2018  30․11․ 2018  0 58 000 58 000 

…        
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը ՀՎՀՀ / Անձնագրի 

համարը և սերիան 

1 

Վարչական շենքի 
գազֆիկացման 

աշխատանքների 
կատարման 

որակի 
տեխնիկական 
հսկողության 

ծառայություններ 

Ք․  Երևան, Նոր Նորք Բագրևանդի 
փ․  1/3, բն․  39 

Հեռ․  093 19 05 91 
taron.virabyan@mail.ru 11808003015800 00883436 

 

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման 
վերաբերյալ։ 

 

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

 

 
 

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 

Հեղինե Բաբաջանյան 094 15 18 35  

 

Պատվիրատու՝  «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ն   



  

 


