
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական ապրանքների և 
սանհիգիենիկ միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԱՊՁԲ-19/09 ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հունվարի 29-ին կնքված N ՀՀԼՄ-ԱՊՁԲ-19/09 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 
միջոց-
ներով 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 

1 
Թուղթ 

զուգարանի           
/ռուլոնով/ 

հատ 750 750 75000 75000 

Երկշերտ կամ եռաշերտ, 
9,8սմX12,5սմ, 150 

թերթիկ, երկ. 18,75մ, 
պատրաստված գրելու 

թղթից, լրագրաթղթից և 
այլ թղթերի 

թափոններից, 
թույլատրված 

սանիտարահիգիենիկ 
նշանակության 
ապրանքներ 

պատրաստելու համար։  

Երկշերտ կամ եռաշերտ, 
9,8սմX12,5սմ, 150 

թերթիկ, երկ. 18,75մ, 
պատրաստված գրելու 

թղթից, լրագրաթղթից և 
այլ թղթերի 

թափոններից, 
թույլատրված 

սանիտարահիգիենիկ 
նշանակության 
ապրանքներ 

պատրաստելու համար։  

2 
Օճառ ձեռքի 

/հեղուկ/  
լիտր 40 40 14800 14800 

Հեղուկ օճառ 
սոդայանյութերի 
զանգվածային 

(վերահաշվարկված ըստ 
Na2O) մասը ոչ ավելի` 

0,2 %, օճառից 
անջատված 

ճարպաթթուների 
պնդեցման 

ջերմաստիճանը 
(տիտրը)` (36-41) °C, 
նատրիումի քլորիդի 
զանգվածային մասը` 
0,4 %-ից ոչ ավելի: 

Հեղուկ օճառ 
սոդայանյութերի 
զանգվածային 

(վերահաշվարկված ըստ 
Na2O) մասը ոչ ավելի` 0,2 
%, օճառից անջատված 

ճարպաթթուների 
պնդեցման 

ջերմաստիճանը 
(տիտրը)` (36-41) °C, 
նատրիումի քլորիդի 

զանգվածային մասը` 0,4 
%-ից ոչ ավելի: 

3 

Սինթետիկ լվացող 
միջոցներ (լվացքի 

փոշի ձեռքով 
լվանալու համար) 

կգ 16 16 19200 19200 

Սպիտակ կամ բաց 
դեղնավուն կամ 

գունավորած 
հատիկավոր փոշի, 

փոշու զանգվածային 
մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը` 

7,5-11,5, 
 ֆոսֆորաթթվական 

աղերի զանգվածային 
մասը ոչ ավելի 22 %, 
փրփրագոյացման 

ունակությունը (ցածր 
փրփրագոյացնող 

միջոցների համար) ոչ 
ավել 200 մմ: 

Սպիտակ կամ բաց 
դեղնավուն կամ 

գունավորած 
հատիկավոր փոշի, փոշու 
զանգվածային մասը ոչ 
ավել 5 %, pH-ը` 7,5-11,5, 
 ֆոսֆորաթթվական 

աղերի զանգվածային 
մասը ոչ ավելի 22 %, 
փրփրագոյացման 

ունակությունը (ցածր 
փրփրագոյացնող 

միջոցների համար) ոչ 
ավել 200 մմ: 

4 
Լվացման միջոց 

ապակիների 
համար 

հատ 20 20 10000 10000 

Ապակիների մաքրող 
նյութ պլաստմասե 

տարաներով, 
չափածրարված: 

Ապակիների մաքրող 
նյութ պլաստմասե 

տարաներով, 
չափածրարված: 

5 
Կահույքի 

փայլեցման միջոց 
հատ 10 10 5500 5500 

Փայլեցնող միջոց 
փայտյա կահույքի 

համար, աերոզոլային 
փաթեթվածքով կամ 

հեղուկի տարաներով: 

Փայլեցնող միջոց 
փայտյա կահույքի 

համար, աերոզոլային 
փաթեթվածքով կամ 

հեղուկի տարաներով: 

6 Ավել հատ 40 40 36000 36000 

Սենյակի հատակը 
մաքրելու համար, 

բնական, տեղական 
արտադրության, քաշը 

չոր վիճակում (350-500) 
գրամ, երկարությունը 

(85-90) սմ, ավլող մասի 
լայնքը (35-40) սմ: 

Սենյակի հատակը 
մաքրելու համար, 

բնական, տեղական 
արտադրության, քաշը 

չոր վիճակում (350-500) 
գրամ, երկարությունը 

(85-90) սմ, ավլող մասի 
լայնքը (35-40) սմ: 

7 
էլեկտրական 

լամպ  /10 Վտ/ 
հատ 120 120 90000 90000 

Էլեկտրական խնայող 
/Led/ լամպ (220-230) Վ 

լարման, 10 Վտ 
հզորությամբ, տանձաձև 

Էլեկտրական խնայող 
/Led/ լամպ (220-230) Վ 

լարման, 10 Վտ 
հզորությամբ, տանձաձև 



  

կամ սնկաձև, կոթառը E 
27/27 տիպի: 

կամ սնկաձև, կոթառը E 
27/27 տիպի: 

8 
էլեկտրական 

լամպ  /50 Վտ/ 
հատ 1 1 5000 5000 

Էլեկտրական խնայող 
/Led/ լամպ (220-230) Վ 

լարման, 50 Վտ 
հզորությամբ, տանձաձև 
կամ սնկաձև, կոթառը E 

27/27 տիպի: 

Էլեկտրական խնայող 
/Led/ լամպ (220-230) Վ 

լարման, 50 Վտ 
հզորությամբ, տանձաձև 
կամ սնկաձև, կոթառը E 

27/27 տիպի: 

9 
Էլեկտրական 

լամպ ցերեկային 
/60 սմ/ 

հատ 15 15 9750 9750 

Խողովակաձև 
լյումինեսցենտային 

լամպ ուղիղ, օղակաձև 
կամ U- ձև G-13 տիպի 
լամպակոթով, 20, 25, 
40 Վտ անվանական 
հզորությամբ, 50 Հց 

հաճախականության, 60 
սմ ։  

Խողովակաձև 
լյումինեսցենտային լամպ 
ուղիղ, օղակաձև կամ U- 

ձև G-13 տիպի 
լամպակոթով, 20, 25, 40 

Վտ անվանական 
հզորությամբ, 50 Հց 

հաճախականության, 60 
սմ ։  

10 
Էլեկտրական 

լամպ ցերեկային 
/120 սմ/ 

հատ 40 40 34000 34000 

Խողովակաձև 
լյումինեսցենտային 

լամպ ուղիղ, օղակաձև 
կամ U- ձև G-13 տիպի 
լամպակոթով, 20, 25, 
40 Վտ անվանական 
հզորությամբ, 50 Հց 
հաճախականության, 

120 սմ ։  

Խողովակաձև 
լյումինեսցենտային լամպ 
ուղիղ, օղակաձև կամ U- 

ձև G-13 տիպի 
լամպակոթով, 20, 25, 40 

Վտ անվանական 
հզորությամբ, 50 Հց 

հաճախականության, 120 
սմ ։  

11 
Ցերեկային լույսի 

պլատա 
հատ 3 3 4500 4500 

Ցերեկային լույսի 
պլատա՝ նախատեսված 

խողովակաձև 
լյումինեսցենտային 

լամպերով աշխատող 
ցերեկային լույսերի 

համար 

Ցերեկային լույսի 
պլատա՝ նախատեսված 

խողովակաձև 
լյումինեսցենտային 

լամպերով աշխատող 
ցերեկային լույսերի 

համար 

12 Սոսինձ (էմուլսիա) կգ 7 7 6300 6300 
Սոսինձ 

պոլիվինիլացետատային 
(էմուլսիա): 

Սոսինձ 
պոլիվինիլացետատային 

(էմուլսիա): 

13 Հոտազերծիչ հատ 10 10 4500 4500 

Օդի հոտավետ 
հոտազերծիչ, Փակ 

սենյակի հոտի 
թարմացման համար, 

վակումային բալոնիկով, 
թարմ ծաղկային  

բուրմունքով: 

Օդի հոտավետ 
հոտազերծիչ, Փակ 

սենյակի հոտի 
թարմացման համար, 

վակումային բալոնիկով, 
թարմ ծաղկային  

բուրմունքով: 

14 
Կահույք մաքրելու 

լաթ 
հատ 100 100 10000 10000 

Լաթեր տրիկոտաժային 
կամ բամբակյա հումքից` 

նախատեսված փոշու 
մաքրման համար: 

Լաթեր տրիկոտաժային 
կամ բամբակյա հումքից` 

նախատեսված փոշու 
մաքրման համար: 

15 
Հատակի 

լվացման շոր 
հատ 20 20 10000 10000 

Լաթեր տրիկոտաժային 
կամ հյուսվածքային 
բամբակյա հումքից 
հատակ մաքրելու 

համար: 

Լաթեր տրիկոտաժային 
կամ հյուսվածքային 
բամբակյա հումքից 
հատակ մաքրելու 

համար: 

16 
Մեկուսիչ 
ժապավեն        
/օղակաձև/ 

հատ 12 12 2400 2400 

Հոսանքի մեկուսացման 
համար տարբեր 
երկարության և 

լայնության  
գլանափաթեթներով 

պոլիմերային 
ժապավեն, կապույտ 

կամ սև գույնի: 

Հոսանքի մեկուսացման 
համար տարբեր 
երկարության և 

լայնության  
գլանափաթեթներով 

պոլիմերային ժապավեն, 
կապույտ կամ սև գույնի: 

17 
Աման լվանալու 

հեղուկ 
հատ 15 15 6750 6750 

Աման լվանալու հեղուկ 
պլաստմասե 
տարաներով, 

չափածրարված: 

Աման լվանալու հեղուկ 
պլաստմասե 
տարաներով, 

չափածրարված: 

18 
Զուգարանի 
խոզանակ 

հատ 6 6 6600 6600 

Խոզանակ կոշտ՝ 
նախատեսված 

զուգարանակոնքերի 
մաքրման համար 

Խոզանակ կոշտ՝ 
նախատեսված 

զուգարանակոնքերի 
մաքրման համար 

19 Աղբի տոպրակներ հատ 152 152 3800 3800 
Նախատեսված 

կենցաղային աղբի 
տեղափոխման համար: 

Նախատեսված 
կենցաղային աղբի 

տեղափոխման համար: 

20 
Գորգերի 

մաքրման միջոց 
հատ 10 10 9000 9000 

Նախատեսված գորգերի 
մաքրման համար 

Նախատեսված գորգերի 
մաքրման համար 

21 
Էլ. երկարացման 

լար 
հատ 3 3 8100 8100 

Էլ. երկարացման լար, 
5մ, 3 տեղանի 

վարդակով  

Էլ. երկարացման լար, 5մ, 
3 տեղանի վարդակով  

22 Խալաթ հատ 8 8 32000 32000 

Աշխատանքային 
խալաթ նախատեսված 

տեխնիկական 
աշխատողների համար 

Աշխատանքային խալաթ 
նախատեսված 
տեխնիկական 

աշխատողների համար 



  

23 Փականի միջուկ հատ 10 10 22000 22000 
Փականի միջուկ 
բանալիներով 

Փականի միջուկ 
բանալիներով 

24 
Դռան փականի 

բռնակ 
հատ 10 10 40000 40000 

Դռան փականի բռնակ՝ 
երկկողմանի 

Դռան փականի բռնակ՝ 
երկկողմանի 

25 Ձեռնոց զույգ 20 20 4000 4000 
Ձեռնոց ռետինե՝ 
աշխատանքային 

Ձեռնոց ռետինե՝ 
աշխատանքային 

 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 
ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 23-րդ մասի 1-ին կետ, 

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 23-ի 1-ին մասի 4-րդ կետ  

 

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 

01 01 01 03 X   

 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 23.01.19թ. 

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 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 75000 75000 - - 75000 75000 

2 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 14800 14800 - - 14800 14800 

3 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 19200 19200 - - 19200 19200 

4 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 10000 10000 - - 10000 10000 

5 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 5500 5500 - - 5500 5500 

6 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 36000 36000 - - 36000 36000 

7 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 90000 90000 - - 90000 90000 

8 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 5000 5000 - - 5000 5000 

9 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 9750 9750 - - 9750 9750 

10 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 34000 34000 - - 34000 34000 

11 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 4500 4500 - - 4500 4500 

12 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 6300 6300 - - 6300 6300 

13 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 4500 4500 - - 4500 4500 

14 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 10000 10000 - - 10000 10000 

15 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 10000 10000 - - 10000 10000 

16 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 2400 2400 - - 2400 2400 

17 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 6750 6750 - - 6750 6750 

18 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 6600 6600 - - 6600 6600 

19 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 3800 3800 - - 3800 3800 

20 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 9000 9000 - - 9000 9000 

21 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 8100 8100 - - 8100 8100 

22 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 32000 32000 - - 32000 32000 

23 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 22000 22000 - - 22000 22000 

24 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 40000 40000 - - 40000 40000 

25 <<Արձագանք>> ՍՊԸ 4000 4000 - - 4000 4000 

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 
բնութագրերի 

համա-
պատասխա-

նությունը 

Մասնա-
գիտա-կան 

գոր-
ծունեության 
համապատա
սխանություն 
պայմանագր

ով 
նախատեսվ

ած 
գործունեությ

անը 

Մասնա-
գիտա-կան 

փոր-
ձառութ-

յունը 

Ֆինան-
սական 

միջոցներ 

Տեխնի-
կական 
միջոց-

ներ 

Աշխա-
տանքա-

յին 
ռեսուրս-

ներ 

Գնային 
առա-
ջարկ 

           

           

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 



  

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 25.01.19թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

  

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                     25.01.19թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 

29.01.19թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 29.01.19թ. 

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման ամսաթիվը 
Կատարման 

վերջնա-
ժամկետը 

Կանխա-վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

Ընդհանուր 

1-25 
<<Արձագանք>> 

ՍՊԸ 
ՀՀԼՄ-ԱՊՁԲ-19/09 29.01.19թ. 20.12.19թ. - 469200 469200 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 
ՀՎՀՀ/Անձնագրի համարը և 

սերիան 

1-25 
<<Արձագանք>> 

ՍՊԸ 
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 81ա                   

/098/ 58-22-74            
shinanyut.vanadzor@gmail.com 24101101216800 06915527 

 

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 

Դավիթ Թամարյան /0322/ 4-34-99, /091/ 84-85-39 davtam@mail.ru 

 

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարան:                                                                                                                                        


