
 
Հավելված N 4  

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի  
մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի       

       

  
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  շինանյութերի  
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-Ջ-16 ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված N ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-Ջ-16-1 
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 Խմելու ջրի 
խողովակաշար մ 6 6 7200 7200 

Մետաղապլաստե ջրի 
խողովակաշար, d=1'': 

 

Մետաղապլաստե ջրի 
խողովակաշար, d=1'': 

 

2 
Սալիկ, 

կերամիկական, 
հատակի համար 

մ 55 55 275000 275000 

Նախատեսված 
հատակի 
երեսապատման 
համար, չափերը 
50x50սմ,  
հաստությունը 
առնվազը 8.5մմ, գունը 
ըստ պատվիրատուի 
պատվերի: 

 

3 Զուգարանակոնք հատ 1 1 35000 35000 

Կերամիկական, նստա-
տեղը ձվաձև 
500x300մմ չափերի, 
կափարիչով, բաքը իր 
սարքավորումով: 

Կերամիկական, նստա-
տեղը ձվաձև 
500x300մմ չափերի, 
կափարիչով, բաքը իր 
սարքավորումով: 

4 Ջրի պոմպ հատ 1 1 35000 35000 

Ջրասույզ խորքային 
պոմպ: Առավելագույն 
խորությունը` 5մ:  
H=10մ, 
արտադրողականությու
նը` Q>=3,6մ3/ժ, 0,75-
1,0կվտ/ժ հզորության: 
Նախատես-ված են 
մղելու ջուր առանց 
կոշտ մասնիկների: 
Հիմնականում 
օգտագործ-վում են 
ջրհորներից, գետերից 
ջրի մղման միջոցով 
ջրամատակա-րարում, 
ինչպես նաև 
կուտակված ջրերի 
հեռացման համար: 

 

5 
Ջրի ծորակ, 

փական 
 

հատ 1 1 13000 13000 

Խառնիչային տիպի: 
Լվացարանի վրա 
ամրացնելու համար, 
նիկելապատ, բռնակի 
շարժման տիրույթը 0-
90 աստիճան, երկու 
ճկուն խողովակով: 

Խառնիչային տիպի: 
Լվացարանի վրա 
ամրացնելու համար, 
նիկելապատ, բռնակի 
շարժման տիրույթը 0-
90 աստիճան, երկու 
ճկուն խողովակով: 

6 Լվացարան հատ 1 1 23000 23000 
Կերամիկական, ոտքով 
ծորակի տեղը 
լվացարանի վրայից: 

Կերամիկական, ոտքով 
ծորակի տեղը 
լվացարանի վրայից: 

 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը Ապրանքների գնումների միասնական անվանացանկի 2-րդ մակարդակի հանրագումարը չի 
գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը 

 
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 
       

…       
 

  



Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 23.10.2017թ 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 
1  
…  

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 «Էկոմիքս» ՍՊԸ 3230 3230 646 646 3876 3876 

Չափաբաժին 2 
1 «Էկոմիքս» ՍՊԸ 448983,33 448983,33 89796,67 89796,67 538780 538780 

Չափաբաժին 3 
1 «Էկոմիքս» ՍՊԸ 26246,67 26246,67 5249,33 5249,33 31496 31496 

Չափաբաժին 4 
 «Էկոմիքս» ՍՊԸ 53163,33 53163,33 10632,67 10632,67 63796 63796 

Չափաբաժին 5 
1 «Էկոմիքս» ՍՊԸ 5663,33 5663,33 1132,67 1132,67 6796 6796 

Չափաբաժին 6 
1 «Էկոմիքս» ՍՊԸ 16246,67 16246,67 3249,33 3249,33 19496 19496 

Այլ տեղեկություններ 

Մասնակցի առաջարկած գները 2-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասով գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար 
նախատեսված գինը: ՀՀ օրենսդրությամբ և հրավերով սահմանված կարգով բավարար գնահատված մասնակցին 
ծանուցվել է բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: Մասնակիցը չի ապահովել իր մասնակցությունը 
բանակցությունների վարման նիստին: 

 

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 
Մերժված հայտեր չկան 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 03.11.2017թ 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն անգործության 
ժամկետ չի կիրառվել 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը     06.11.2017թ 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 08.11.2017թ 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 09.11.2017թ 

 

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, 3, 5, 6 «Էկոմիքս» ՍՊԸ ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-
ԳՀԱՊՁԲ-Ջ-16-1 09.11.2017թ 20.12.2017թ  61664 61664 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 
Չափա-
բաժնի 

համարը 

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

համարը և սերիան 

1, 3, 5, 6 «Էկոմիքս» ՍՊԸ ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյան 60/2 ekomixllc@gmail.com 
«ՎՏԲ-Հայաստան» բանկ 

ՓԲԸ 
ՀՀ 16045050508800 

01255701 

  



 

Այլ տեղեկություններ 2-րդ և 4-րդ չափաբաժինները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ հայտարարվել են չկայացած: 

 

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

www.armeps.am , www.gnumner.am , www.scws.am  

 
 

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

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել 

 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ 
ներկայացված բողոքները և 
դրանց վերաբերյալ կայացված 
որոշումները 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ  բողոքներ չեն ներկայացվել 

 

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ  

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 
Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Նարինե Նիկոլայան 012 74-00-77 sevan_hr.gnum@mail.ru 

 

Պատվիրատու՝  ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ 

    

 

  

http://www.armeps.am/
http://www.gnumner.am/
http://www.scws.am/

