
Օրինակելի ձև 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) 

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01 

Պատվիրատուն` ՀՀ Լոռու մարզպետարանը, որը գտնվում է ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1 հասցեում, ստորև 
ներկայացնում է <<ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01>> ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված 
պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ 

Գնման առարկայի 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Անվանումը 

Չափ-
ման 
միա-
վորը 

Քանակը1 Նախահաշվային գինը  
Համառոտ 

նկարագրությունը 
(տեխնիկական 

բնութագիր) 

Պայմանագրով 
նախատեսված 

համառոտ 
նկարագրությունը 

(տեխնիկական 
բնութագիր) 

Առկա 
ֆինանսակ

ան 
միջոցներո

վ2 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով3 

ընդհանուր 

1 

Հագվի համայնքի 
հանդիսությունների 
սրահի կառուցում 

ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 1445100 1445100 

Նախատեսել մեկ 
հարկանի 24.0x9.0 մ 

առանցքային չափերով, 
քարե ինքնակրող 

պատերով, կարկասային 
շենք` երկթեք գունավոր 

թիթեղյա ծածկով: 
Նախատեսել 

միջոցառումների սրահ, 
խոհանոց, նախամուտք, 

սանհանգույցներ, 
օժանդակ սենյակ, 

արտաքին և ներքին 
բարեկարգում 

Նախատեսել մեկ 
հարկանի 24.0x9.0 մ 

առանցքային չափերով, 
քարե ինքնակրող 

պատերով, կարկասային 
շենք` երկթեք գունավոր 

թիթեղյա ծածկով: 
Նախատեսել 

միջոցառումների սրահ, 
խոհանոց, նախամուտք, 

սանհանգույցներ, 
օժանդակ սենյակ, 

արտաքին և ներքին 
բարեկարգում 

2 

Օձուն համայնքի 31-
րդ փողոցի 
կոյուղագծի 

կառուցում ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 840000 840000 

Նախատեսել 
պոլիվինիլքլորիդե 

խողովակներով նոր 
կոյուղագծի կառուցում 

մոտավորապես 1300,0 մ 
երկարությամբ` հաշվի 
առնելով տվյալ փողոցի 

կոյուղագծին այլ 
փողոցներից հետագա 

միացման 
հնարավորությունը 

Նախատեսել 
պոլիվինիլքլորիդե 

խողովակներով նոր 
կոյուղագծի կառուցում 

մոտավորապես 1300,0 մ 
երկարությամբ` հաշվի 
առնելով տվյալ փողոցի 

կոյուղագծին այլ 
փողոցներից հետագա 

միացման 
հնարավորությունը 

3 

Ալավերդի համայնքի 
Սանահին թաղամասի 

գազաֆիկացում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 285000 285000 

Նախատեսել Ալավերդի 
համայնքի Սանահին 

Սարահարթ թաղամասի 
հետևյալ փողոցների 

գազամատակարարում՝ 
2-րդ փողող 2-րդ նրբ., 3-
րդ փողոց,  4-րդ փողոց,  
5-րդ փողոց 1-ին նրբ. 7-

րդ փողոց: 

Նախատեսել Ալավերդի 
համայնքի Սանահին 

Սարահարթ թաղամասի 
հետևյալ փողոցների 

գազամատակարարում՝ 
2-րդ փողող 2-րդ նրբ., 3-
րդ փողոց,  4-րդ փողոց,  
5-րդ փողոց 1-ին նրբ. 7-

րդ փողոց: 

4 

Արջուտ համայնքի 
փողոցների 

լուսավորության 
համակարգի 

կառուցում ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 227100 227100 

Նախատեսել 
ներհամայնքային 

փողոցների 
լուսավորության 

իրականացում նոր 
լուսավորության 

սյուների, 
սարքավորումների և 

հաղորդալարերի 
տեղադրումով 

Նախատեսել 
ներհամայնքային 

փողոցների 
լուսավորության 

իրականացում նոր 
լուսավորության 

սյուների, 
սարքավորումների և 

հաղորդալարերի 
տեղադրումով 

5 

Վահագնի համայնքի 
սելավատարի 

կառուցում ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 227400 227400 

Նահատեսել ե/բ 
հավաքովի վաքերով, 

տան մուտքերի դիմաց 
մետաղական 

ճաղավանդակներով, 
նորմաներին 

համապատասխան` 
ավազահավաքներով 

Նահատեսել ե/բ 
հավաքովի վաքերով, 

տան մուտքերի դիմաց 
մետաղական 

ճաղավանդակներով, 
նորմաներին 

համապատասխան` 
ավազահավաքներով 

                                                
1 Լ8րացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը 
2  Լ9րացնել 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: 



սելավատար 
համակարգի կառուցում: 

սելավատար 
համակարգի կառուցում: 
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Վանաձոր համայնքի 
բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների 
վերանորոգում 

ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 1140000 1140000 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող ասբոշիֆերից 
ծածկույթի քանդում, 

վնասված փայտանյութի 
փոխում, փայտե 

կոնստրուկցիաների և 
շենքի կապերի 
կայունության 

ուժեղացում, լրացուցիչ 
կապերի լրացում, 

ցինկապատ պրոֆիլավոր 
թիթեղից ծածկույթի 

իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող ասբոշիֆերից 
ծածկույթի քանդում, 

վնասված փայտանյութի 
փոխում, փայտե 

կոնստրուկցիաների և 
շենքի կապերի 
կայունության 

ուժեղացում, լրացուցիչ 
կապերի լրացում, 

ցինկապատ պրոֆիլավոր 
թիթեղից ծածկույթի 

իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում 
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Ալավերդի համայնքի 
բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների 
վերանորոգում 

ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 750000 750000 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող ասբոշիֆերից 
ծածկույթի քանդում, 

վնասված փայտանյութի 
փոխում, փայտե 

կոնստրուկցիաների և 
շենքի կապերի 
կայունության 

ուժեղացում, լրացուցիչ 
կապերի լրացում, 

ցինկապատ պրոֆիլավոր 
թիթեղից ծածկույթի 

իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող ասբոշիֆերից 
ծածկույթի քանդում, 

վնասված փայտանյութի 
փոխում, փայտե 

կոնստրուկցիաների և 
շենքի կապերի 
կայունության 

ուժեղացում, լրացուցիչ 
կապերի լրացում, 

ցինկապատ պրոֆիլավոր 
թիթեղից ծածկույթի 

իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում 
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Ստեփանավան 
համայնքի 

բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 660000 660000 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող հարթ 
տանիքների 

վերակառուցում 
ծրարաձև տանիքների` 

նոր փայտե 
կոնստրուկցիաներով, 

ցինկապատ պրոֆիլավոր 
թիթեղից ծածկույթով 

/նվազագույն 
հաստությունը 0.55 մմ/, 

կազմակերպված 
ջրահեռացմամբ 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող հարթ 
տանիքների 

վերակառուցում 
ծրարաձև տանիքների` 

նոր փայտե 
կոնստրուկցիաներով, 

ցինկապատ պրոֆիլավոր 
թիթեղից ծածկույթով 

/նվազագույն 
հաստությունը 0.55 մմ/, 

կազմակերպված 
ջրահեռացմամբ 
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Քարկոփ համայնքի 
բազմաբնակարան 

շենքերի տանիքների 
վերանորոգում 

ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 141000 141000 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող ծածկույթի 
քանդում, վնասված 

փայտանյութի փոխում, 
ցինկապատ պրոֆիլավոր 

թիթեղից ծածկույթի 
իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում 

Նախատեսել գոյություն 
ունեցող ծածկույթի 
քանդում, վնասված 

փայտանյութի փոխում, 
ցինկապատ պրոֆիլավոր 

թիթեղից ծածկույթի 
իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում 
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Վանաձոր համայնքի 
ինֆեկցիոն 

հիվանդանոց տանող 
փողոցի 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 1090900 1090900 

Նախատեսել 
ճանապարհի  

վերակառուցում, 
ճանապարհային 

ծածկույթի պրոֆիլների 
ուղղում` ջրահեռացման 

կազմակերպումով, 
գոյություն ունեցող 

եզրաքարերի փոխում 

Նախատեսել 
ճանապարհի  

վերակառուցում, 
ճանապարհային 

ծածկույթի պրոֆիլների 
ուղղում` ջրահեռացման 

կազմակերպումով, 
գոյություն ունեցող 

եզրաքարերի փոխում 
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Վանաձոր համայնքի 
փողոցների 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 1110000 1110000 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 

իրականացում, վնասված 
եզրաքարերի փոխում, 

խարխլված եզրաքարերի 
վերաշարում: 
Համատարած 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 

իրականացում, վնասված 
եզրաքարերի փոխում, 

խարխլված եզրաքարերի 
վերաշարում: 
Համատարած 



ասֆալտապատվող 
փողոցներում 

հիմնատակի կառուցում` 
անհրաժեշտության 
դեպքում երկշերտ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթի 
իրականացում: 

ասֆալտապատվող 
փողոցներում 

հիմնատակի կառուցում` 
անհրաժեշտության 
դեպքում երկշերտ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթի 
իրականացում: 
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Ալավերդի համայնքի 
փողոցների 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 540000 540000 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 
իրականացում: 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 
իրականացում: 
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Ստեփանավան 
համայնքի փողոցների 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 510000 510000 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 
իրականացում: 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 
իրականացում: 
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Տաշիր համայնքի 
փողոցների 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 300000 300000 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 
իրականացում, 

անհրաժեշտության 
դեպքում ջրահեռացման 

կազմակերպում: 

Նախատեսել փողոցների 
փոսային նորոգում 

մանրահատիկ 
ասֆալտաբետոնե 

ծածկույթով 
/նվազագույնը 50 մմ 

հաստությամբ/, մասամբ 
խճային հիմքի 
իրականացում, 

անհրաժեշտության 
դեպքում ջրահեռացման 

կազմակերպում: 
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Վանաձոր  մոր և 
մանկան զբոսայգու 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 600000 600000 

Նախագծում 
նախատեսել 3000.0 քմ 

զբոսայգու բարեկարգում, 
բետոնե եզրաքարերի 

փոխում, ասֆալտի 
ծածկույթի քանդում, 

տարածքի 
սալիկապատում, 

ծածկարանի կառուցում, 
նստարանների, 
աղբարկղերի, 
լուսատուների 
տեղադրում: 

Նախագծում 
նախատեսել 3000.0 քմ 

զբոսայգու բարեկարգում, 
բետոնե եզրաքարերի 

փոխում, ասֆալտի 
ծածկույթի քանդում, 

տարածքի 
սալիկապատում, 

ծածկարանի կառուցում, 
նստարանների, 
աղբարկղերի, 
լուսատուների 
տեղադրում: 

16 

Վանաձոր համայնքի 
9-րդ դպրոցին 

հարակից կամրջի 
վերանորոգում 

ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

1 1 դրամ 480000 480000 

Նախատեսել մոտ 15 մ 
երկարությամբ և 1.5 մ 

լայնությամբ 
մետաղական 

հիմնակմախքով և 
բետոնե /կամ ե/բետոնե/ 

հիմքերով կամուրջի 
կառուցում: 

Նախատեսել մոտ 15 մ 
երկարությամբ և 1.5 մ 

լայնությամբ 
մետաղական 

հիմնակմախքով և 
բետոնե /կամ ե/բետոնե/ 

հիմքերով կամուրջի 
կառուցում: 
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Յաղդան համայնքի 
դպրոցի  

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 195000 195000 

Դպրոցի շենքի տանիքի 
գոյություն ունեցող 

ասբոշիֆերից ծածկույթի 
քանդում, վնասված 

փայտանյութի փոխում,  
ցինկապատ պրոֆիլավոր 

թիթեղից ծածկույթի 
իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում, ծածկի 
փայտե հատվածի վրայից 

տախտակների 
տեղադրում, 

գոլորշամեկուսիչ և 
ջերմամեկուսիչ շերտերի 

իրականացում: 

Դպրոցի շենքի տանիքի 
գոյություն ունեցող 

ասբոշիֆերից ծածկույթի 
քանդում, վնասված 

փայտանյութի փոխում,  
ցինկապատ պրոֆիլավոր 

թիթեղից ծածկույթի 
իրականացում 
/նվազագույն 

հաստությունը 0.55 մմ/, 
ջրահեռացման 

կազմակերպում, ծածկի 
փայտե հատվածի վրայից 

տախտակների 
տեղադրում, 

գոլորշամեկուսիչ և 
ջերմամեկուսիչ շերտերի 

իրականացում: 
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Մեղվահովիտ 
համայնքի 

համայնքային 
կենտրոնի 

վերանորոգում 

1 1 դրամ 225000 225000 

Նախատեսել 
աշխատասենյակների և 
դահլիճի փայտե դռների 

և պատուհանների 
փոխում, հատակների 

Նախատեսել 
աշխատասենյակների և 
դահլիճի փայտե դռների 

և պատուհանների 
փոխում, հատակների 



ծրագրի 
նախագծահետա-

զոտական 
աշխատանքներ 

վերակառուցում, ներքին 
հարդարման 

աշխատանքների 
իրականացում, տանիքի 

ծածկույթի վնասված 
հատվածների փոխում: 

վերակառուցում, ներքին 
հարդարման 

աշխատանքների 
իրականացում, տանիքի 

ծածկույթի վնասված 
հատվածների փոխում: 
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Պետրովկա համայնքի 
բուժկետի 

վերանորոգում 
ծրագրի 

նախագծահետա-
զոտական 

աշխատանքներ 

1 1 դրամ 75000 75000 

Նախատեսել դռների և 
պատուհանների 

փոխարինում, նոր 
հատակների, 
հարդարման 

աշխատանքների, ներքին 
լուսավորության 
իրականացում, 

լվացարանի տեղադրում` 
արտաքին զտիչ 

դիտահորի կառուցումով: 

Նախատեսել դռների և 
պատուհանների 

փոխարինում, նոր 
հատակների, 
հարդարման 

աշխատանքների, ներքին 
լուսավորության 
իրականացում, 

լվացարանի տեղադրում` 
արտաքին զտիչ 

դիտահորի կառուցումով: 
 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 
<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 16.02.17թ. 

թիվ 153-Ն որոշում 
 

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4 
Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե 

11 01 01 01 X  
 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 03.03.17թ. 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը5 
1  
…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 

1   
…   

 

Հ/Հ 
Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները  
  ՀՀ դրամ6 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով7 

ընդհանուր 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով 8 

ընդհանուր 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով 9 

ընդհանուր 

Չափաբաժին 1  
1 <<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ 1440000 1440000 - - 1440000 1440000 
2 <<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ 1000000 1000000 - - 1000000 1000000 
3 <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ 700000 700000 - - 700000 700000 

Չափաբաժին 2  

1 
<<Վանաձորի նախագծող>> 

ՍՊԸ 
825000 825000 - - 825000 825000 

Չափաբաժին 3  
 <<Գոռտեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ 280000 280000 - - 280000 280000 

Չափաբաժին 4  
1 <<Շինէքսպրտ>> ՍՊԸ 220000 220000 - - 220000 220000 
2 <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ 800000 800000 - - 800000 800000 

Չափաբաժին 5  
1 <<Բաֆտա>> ՍՊԸ 225000 225000 - - 225000 225000 

Չափաբաժին 6  
1 <<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ 600000 600000 - - 600000 600000 
2 <<Վանարխ>> ՍՊԸ 1135000 1135000 - - 1135000 1135000 
3 <<Աքարա>> ՍՊԸ 850000 850000 - - 850000 850000 

Չափաբաժին 7  
1 <<Վանարխ>> ՍՊԸ 745000 745000 - - 745000 745000 

Չափաբաժին 8  
1 <<Ռոսա Քոնսալթինգ>> ՍՊԸ 657000 657000 - - 657000 657000 

Չափաբաժին 9  
1 <<Շինէքսպրտ>> ՍՊԸ 135000 135000 - - 135000 135000 
2  

Չափաբաժին 10        
1 <<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ 600000 600000 - - 600000 600000 
2 <<Էկոպրոյեկտ>> ՍՊԸ 1085000 1085000 - - 1085000 1085000 

Չափաբաժին 11  
1 <<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ 600000 600000 - - 600000 600000 
2 <<Վանաձորի նախագծող>> 1090000 1090000 - - 1090000 1090000 

                                                
4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը 
5  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 

6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել 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 հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» 

սյունակում: 

9  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  

սյունակում: 



ՍՊԸ 
Չափաբաժին 12  

1 <<Ռոսա Քոնսալթինգ>> ՍՊԸ 536000 536000 - - 536000 536000 
Չափաբաժին 13  

1 <<Շինէքսպրտ>> ՍՊԸ 500000 500000 - - 500000 500000 
Չափաբաժին 14  

1 <<Էկոպրոյեկտ>> ՍՊԸ 296000 296000 - - 296000 296000 
Չափաբաժին 15  

1 <<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ 595000 595000 - - 595000 595000 
2 <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ 1500000 1500000 - - 1500000 1500000 

Չափաբաժին 16  
 <<Գոռտեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ 475000 475000 - - 475000 475000 

Չափաբաժին 17  
1 <<Շինէքսպրտ>> ՍՊԸ 190000 190000 - - 190000 190000 
2 <<Օրիոն 7>> ՍՊԸ 385000 385000 - - 385000 385000 

Չափաբաժին 18  
1 <<Բաֆտա>> ՍՊԸ 223000 223000 - - 223000 223000 

Չափաբաժին 19        
1 <<Շինէքսպրտ>> ՍՊԸ 70000 70000 - - 70000 70000 

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված 
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 փաստա-

թղթերի առկա-
յությունը 

Առաջարկած 
գնման 

առարկայի 
տեխնիկա-

կան 
հատկանիշ-
ների համա-
պատասխա-

նությունը 

Մասնա-
գիտա-

կան գոր-
ծունեութ-

յուն 

Մասնա-
գիտա-

կան փոր-
ձառութ-

յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ 

Տեխնի-
կական 
միջոց-

ներ 

Աշխա-
տանքա-

յին 
ռեսուրս-

ներ 

Գնային 
առաջար

կ 

1,6, 10, 11 
<<Տրանսնախագիծ>> 

ՓԲԸ 
         

1, 4, 15 <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ          
6 <<Աքարա>> ՍՊԸ          

Այլ տեղեկություններ 
<<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ –ի հայտում ներառված  փաստաթղթերը հաստատված չեն էլեկտրոնային ստորագրությամբ, 
<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ-ի և <<Աքարա>> ՍՊԸ-ի մոտ առկա  են հայտի ապահովման լրացման անճշտություններ: 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 10.03.17թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

- - 
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու 
ամսաթիվը 

10.03.17թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի 
մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 

13.03.17թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը 13.03.17թ. 

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման ամսաթիվը 
Կատարման 

վերջնա-
ժամկետը 

Կանխա-
վճարի չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

Ընդհանուր10 

6, 7 <<Վանարխ>> ՍՊԸ ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-1 13.03.17թ. 03..04.17թ.  1880000 1880000 
4, 9, 13, 
17, 19 

<<Շինէքսպրտ>> ՍՊԸ ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-2 13.03.17թ. 03..04.17թ.  1115000 1115000 

10, 14 <<Էկոպրոյեկտ>> ՍՊԸ ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-3 13.03.17թ. 03..04.17թ.  1381000 1381000 

2, 11 
<<Վանաձորի 

նախագծող>> ՍՊԸ 
ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-4 13.03.17թ. 03..04.17թ.  1915000 1915000 

8, 12 
<<Ռոսա 

Քոնսալթինգ>> ՍՊԸ 
ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-5 13.03.17թ. 03..04.17թ.  1193000 1193000 

1, 15 
<<Ղարաքիլիսա>> 

ՍՊԸ 
ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-6 13.03.17թ. 03..04.17թ.  2035000 2035000 

3, 16 
<<Գոռտեխպրոյեկտ>> 

ՍՊԸ 
ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-7 13.03.17թ. 03..04.17թ.  755000 755000 

5, 18 <<Բաֆտա>> ՍՊԸ ՀՀԼՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01-7 20.03.17թ. 10.04.17թ.  448 000 448 000 
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

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

                                                
10  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական 

միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: 



բաժնի 
համարը 

և սերիան 

6, 7 <<Վանարխ>> ՍՊԸ ք.Վանաձոր, Տաթևի 14 vanarkh@mail.ru 2050222082221001 06931375 
4, 9, 13, 
17, 19 

<<Շինէքսպրտ>> ՍՊԸ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 77/13 araqelyan.95@mail.ru 11500308815600 06944187 

10, 14 <<Էկոպրոյեկտ>> ՍՊԸ ք. Վանաձոր, Աղայան 94/31 ekoproektltd@mаil.ru 16036028818900 06929779 

2, 11 
<<Վանաձորի 

նախագծող>> ՍՊԸ 
ք. Վանաձոր, Բաթումի 15/27 Vannakh2014@mail.ru 2050222001611002 06938925 

8, 12 
<<Ռոսա 

Քոնսալթինգ>> ՍՊԸ 
գ. Գուգարք, Քոթեջային 10-րդ փող., 

շենք 9/1 
Косhаrуап rs@gmаil.com 220053334052000 06944711 

1, 15 
<<Ղարաքիլիսա>> 

ՍՊԸ 
ք. Վանաձոր Տ.Մեծի 63/21 gagik.hakhinyan-arkh@mail.ru 24101101941100 06929659 

3, 16 
<<Գոռտեխպրոյեկտ>> 

ՍՊԸ 
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159 poghosoval@mail.ru 2050222017631001 06938925 

5, 18 <<Բաֆտա>> ՍՊԸ 
ք. Ալավերդի, Սանահին-Սարահարթ 

շենք 1 25/2 
hovikshalagoyan@mаil.ru 163188101964 06609617 

 

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 ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել է gnumner.am և armeps.am կայքերում, ինչպես նաև 
էլեկտրոնային եղանակով ուղրկվել է թվով երեք հնարավոր մասնակցի: 

 

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 

Դավիթ Թամարյան /0322/ 4-34-99 davtam@mail.ru 

 

Պատվիրատու` ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

                                                                                                                                                                          
11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 


