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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) 

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ  ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 
ՄԱՍԻՆ 

Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է  

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն 

 

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԼՄ-ՇՀԱՊՁԲ-14/1 

Պատվիրատուն` ՀՀ Լոռու մարզպետարանը, որը գտնվում է ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1 

հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ԼՄ-ՇՀԱՊՁԲ-14/1>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային 

համաձայնագրերի գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ 

Գնման առարկայի 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Անվանումը 

Չափ-
ման 
միա-
վորը 

Քանակը Նախահաշվային գինը 

Համառոտ նկարագրությունը  
(տեխնիկական բնութագիր)  

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 

1 Բենզին լիտր 20285 20285 9 128 000 9 128 000 <<Ռեգուլյար>> տեսակի բենզին: 
 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը Գնման առարկան ներառված է կնքված շրջանակային համաձայնագրերում: 
 

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

01 01 01 03 X  
…      

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 10.12.13թ. 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը1 
1  

…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 

1   
…   

 

Հ/Հ 
Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 
/ՀՀ դրամ/ 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով ընդհանուր 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 

1 <<Սի Փի Էս Քորփորեյշն>> 
ՍՊԸ 388.33 388.33 71.67 71.67 460 460 

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-
տանք
ային 

ռեսուր
սներ 

Գնային 
առաջարկ 

1           
…           

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 
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Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման ամսաթիվը 
Կատարման 

վերջնա-
ժամկետը 

Կանխա-
վճարի չափը 

Գինը 

/ՀՀ դրամ/ 

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 

Ընդհանուր2 

1 
<<Սի Փի Էս 

Քորփորեյշն>> 
ՍՊԸ 

ԼՄ-ՇՀԱՊՁԲ-14/1 28.12.13թ. 30.06.14թ.  4 103 200 4 103 200 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 
Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 
ՀՎՀՀ3 / Անձնագրի 
համարը և սերիան 

1 
<<Սի Փի Էս 

Քորփորեյշն>> 
ՍՊԸ 

ք. Երևան, Պուշկինի 1             cpsarmenia@gmail.com 1660001996600100 02614085 

 

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  

Սահմանված կարգով հրավեր (ծանուցում) է ուղարկվել շրջանակային համաձայնագրեր կնքած բոլոր մասնակիցներին:  

 

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 

                                                
 

 


