
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2 
ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ- Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6  

ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով շարժիչի յուղերի ձեռքբերման  
գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի 

ք. Երևան   27 փետրվարի 2018թ. 
ժամը. 14:15 

Մասնակցում էին.  
Հանձնաժողովի նախագահ` Ս. Մելքոնյան (համակարգում` ԳՊ/ԳԱՊ Գնման 

Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ, գնահատման 
հանձնաժողովի ղեկավար) 

Անդամներ` Ա. Ջալադյան (համակարգում` ԳՊ/ԳԱ Գնման 
Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ) 
Մ. Մելքոնյան (համակարգում` ԳՊ/ԳԱ Գնման 
Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ) 
Ն. Համբարձումյան (համակարգում` ԳՊ/ԲԱ Գնման 
Պատասխանատու/Բացման Աշխատակազմ) 
Բ. Եդիգարյան  (համակարգում` ԳՊ/ԲԱ Գնման 
Պատասխանատու/Բացման Աշխատակազմ) 

Հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Նիկոլայան (համակարգում`  ԳՊ/ՄՀմ՝  Գնման 
Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող )    

`   
1. Հայտերի բացման մասին

------------------------------------------------------------ 
«ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6»  ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով 

շարժիչի յուղերի ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ ք. Երևան 
Վարդանանց փակուղի 8, 6-րդ հարկ հասցեում, ժամը 14:15-ին: 

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց 
զոդանյութերի գնման հայտով նախատեսված նախահաշվային գինը մեկ   թվով արտահայտված` 

Չ/հ Գնման առարկայի անվանումը Նախահաշվային գինը  (ՀՀ դրամ) 

1 Շարժիչի յուղեր 125000 (մեկ հարյուր քսանհինգ հազար) 

2 Միներալ յուղ` 15w40 180000 (մեկ հարյուր ութսուն հազար) 

  Հայտերի բացումն իրականացվել է www.armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով 
հրավերով սահմանված կարգով: 

1.1.Հայտ ներկայացրած մասնակիցների անվանումը 
«ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6»  ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգին 

www.armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հայտ են ներկայացրել հետևյալ 
մասնակիցները` 

Հ/Հ Մասնակիցների անվանումը 
1 «Մոսէսքո» ՍՊԸ 
2 «Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ» ՍՊԸ 
3 «Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ 
4 «Հույս Մոտոր » ՍՊԸ 

http://www.armeps.am/
http://www.armeps.am/
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