
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գրասենյակային գույքի 
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԱՊՁԲ-19/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 
թվականի ապրիլի 4-ին կնքված N ՀՀԼՄ-ԱՊՁԲ-19/24 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 Գրասեղան հատ 10 10 350000 350000 

Գրասեղան 
լամինատապատ, աջ 
կողմում` 1 տումբա` 

սովորական 
ուղղորդիչներով 3 

դարակով, 
յուրաքանչյուր դարակի 

չափը` 45սմx15սմ: 
Դարակների տակի 

հատվածի DVP-ն պետք 
է լինի լամինացված: 

Վերևի դարակը` 
փականով: Գրասեղանի 
չափերը` բարձրությունը` 

75սմ, երկարությունը` 

135սմ, լայնությունը` 
75սմ:  

Եզրաժապավենները` 
PVC 22մմx1մմ: 

Հետևից` լամինատով 
փակված: 

Գույնը` Venger: 

Գրասեղան 
լամինատապատ, աջ 
կողմում` 1 տումբա` 

սովորական 
ուղղորդիչներով 3 

դարակով, 
յուրաքանչյուր դարակի 

չափը` 45սմx15սմ: 
Դարակների տակի 

հատվածի DVP-ն պետք 
է լինի լամինացված: 

Վերևի դարակը` 
փականով: Գրասեղանի 
չափերը` բարձրությունը` 

75սմ, երկարությունը` 

135սմ, լայնությունը` 
75սմ:  

Եզրաժապավենները` 
PVC 22մմx1մմ: 

Հետևից` լամինատով 
փակված: 

Գույնը` Venger: 

2 Գրապահարան հատ 5 5 225000 225000 

Գրապահարանի 
չափերը` 

180սմx80սմx45սմ: 
Գույնը` Venger: Վերևի 

հատվածը պետք է 
լայնությունով 

բաժանված լինի 3 
մասի: Ներքևում` 

երկուական դուռ` 67 սմ 
բարձրությամբ: Դռների 

հետևում գտնվող 
հատվածը պետք է 

լայնությունով 
բաժանված լինի 2 

մասի: 
Պահարանի հետևի 

հատվածի DVP-ն պետք 
է լինի լամինացված: 
Եզրաժապավենները` 

PVC 22մմx1մմ: 

Գրապահարանի 
չափերը` 

180սմx80սմx45սմ: 
Գույնը` Venger: Վերևի 

հատվածը պետք է 
լայնությունով 

բաժանված լինի 3 
մասի: Ներքևում` 

երկուական դուռ` 67 սմ 
բարձրությամբ: Դռների 

հետևում գտնվող 
հատվածը պետք է 

լայնությունով 
բաժանված լինի 2 

մասի: 
Պահարանի հետևի 

հատվածի DVP-ն պետք 
է լինի լամինացված: 
Եզրաժապավենները` 

PVC 22մմx1մմ: 

 

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 01.04.19թ. 

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 

ընդհանուր 
առկա 

ֆինանսական 
ընդհանուր 



  

միջոցներով  միջոցներով  

Չափաբաժին 1  

1 ԱՁ Արթուր Փահլևանյան 350000 350000 - - 350000 350000 

Չափաբաժին 2  

2 ԱՁ Արթուր Փահլևանյան 225000 225000   225000 225000 

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 
առաջար

կ 

           

           

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 03.04.19թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

  

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                    03.04.19թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 

04.04.19թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 04.04.19թ. 

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման ամսաթիվը 
Կատարման 

վերջնա-
ժամկետը 

Կանխա-
վճարի չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

Ընդհանուր 

1 
ԱՁ Արթուր 

Փահլևանյան 
ՀՀԼՄ-ԱՊՁԲ-19/24 04.04.19թ. 30.04.19թ. - 575000 575000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

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

և սերիան 

1 
ԱՁ Արթուր 

Փահլևանյան 
ք. Վանաձոր, Սունդուկյան 72 

հեռ. 093 32-15-20 
- 2050232215881001 66965977 

 

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:                                                                                                                              


