
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի 

ձեռքբերում ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի մասին 

տեղեկատվությունը` 

 
Գնման առարկայի 

չափաբաժնի 

համարը 
անվանումը 

չափման 

միավորը 

քանակը  նախահաշվային գինը  

համառոտ 

նկարագրությունը 

(տեխնիկական 

բնութագիր) 

պայմանագրով 

նախատեսված 

համառոտ 

նկարագրությունը 

(տեխնիկական 

բնութագիր) 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով  

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով  

ընդհանուր 

1 աթոռներ հատ 
 

50 700000 700000 

Աթոռ` մետաղյա 

կմախքով, մետաղը` 

պողպատ, օվալաձև 

խողովակից, 

խողովակի պատի 

հաստությունը` 1-

1,5մմ, սև 

փոշեներկված: 

Նստատեղը և 

թիկնակը` սպունգից, 

պաստառապատված 

որակյալ սև կտորով, 

ոտքերը պլաստմասե 

տակդիրներով, 

հանգույցները` 

հեղյուսամանեկային 

կամ պտուտակային 

միացմամբ: Բեռնել  

Աթոռ` մետաղյա 

կմախքով, մետաղը` 

պողպատ, օվալաձև 

խողովակից, 

խողովակի պատի 

հաստությունը` 1-

1,5մմ, սև 

փոշեներկված: 

Նստատեղը և 

թիկնակը` սպունգից, 

պաստառապատված 

որակյալ սև կտորով, 

ոտքերը պլաստմասե 

տակդիրներով, 

հանգույցները` 

հեղյուսամանեկային 

կամ պտուտակային 

միացմամբ: Բեռնել  

2 գրասեղաններ հատ 
 

25 950000 950000 

Աջ կողմում` 1 

տումբա` 

վակուումային 

ուղղորդիչներով 3 

դարակով, 

յուրաքանչյուր 

դարակի չափը` 

45սմx15սմ: 

Դարակների տակի 

Աջ կողմում` 1 

տումբա` 

վակուումային 

ուղղորդիչներով 3 

դարակով, 

յուրաքանչյուր 

դարակի չափը` 

45սմx15սմ: 

Դարակների տակի 
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հատվածի DVP-ն 

պետք է լինի 

լամինացված: Վերևի 

դարակը` փականով: 

Գրասեղանի 

չափերը` 

բարձրությունը` 

75սմ, 

երկարությունը` 

135սմ, լայնությունը` 

75սմ: 

Եզրաժապավենները` 

PVC 22մմx1մմ: 

Նյութը` 18 մմ հաստ. 

լամինատ: Գույնը 

համաձայնեցվում է 

Պատվիրատուի հետ: 

Ապրանքի 

մատակարարումը, 

հավաքումն ու 

տեղադրումն 

իրականացնում է 

մատակարարը: 

Բեռնել  

հատվածի DVP-ն 

պետք է լինի 

լամինացված: Վերևի 

դարակը` փականով: 

Գրասեղանի չափերը` 

բարձրությունը` 75սմ, 

երկարությունը` 

135սմ, լայնությունը` 

75սմ: 

Եզրաժապավենները` 

PVC 22մմx1մմ: 

Նյութը` 18 մմ հաստ. 

լամինատ: Գույնը 

համաձայնեցվում է 

Պատվիրատուի հետ: 

Ապրանքի 

մատակարարումը, 

հավաքումն ու 

տեղադրումն 

իրականացնում է 

մատակարարը: 

Բեռնել  

3 գրապահարաններ հատ 
 

15 600000 600000 

Չափսերը` 

180սմx80սմx45սմ: 

Վերևի հատվածը 

պետք է 

լայնությունով 

բաժանված լինի 3 

մասի: Ներքևում` 

երկուական դուռ` 67 

սմ բարձրությամբ: 

Ծխնիները` 

վակուումային: 

Դռների հետևում 

գտնվող հատվածը 

պետք է 

լայնությունով 

բաժանված լինի 2 

մասի: Պահարանի 

հետևի հատվածի 

DVP-ն պետք է լինի 

լամինացված: 

Եզրաժապավենները` 

PVC 22մմx1մմ: 

Նյութը` 18 մմ հաստ. 

լամինատ: Գույնը 

Չափսերը` 

180սմx80սմx45սմ: 

Վերևի հատվածը 

պետք է լայնությունով 

բաժանված լինի 3 

մասի: Ներքևում` 

երկուական դուռ` 67 

սմ բարձրությամբ: 

Ծխնիները` 

վակուումային: 

Դռների հետևում 

գտնվող հատվածը 

պետք է լայնությունով 

բաժանված լինի 2 

մասի: Պահարանի 

հետևի հատվածի 

DVP-ն պետք է լինի 

լամինացված: 

Եզրաժապավենները` 

PVC 22մմx1մմ: 

Նյութը` 18 մմ հաստ. 

լամինատ: Գույնը 

համաձայնեցվում է 

Պատվիրատուի հետ: 
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համաձայնեցվում է 

Պատվիրատուի հետ: 

Ապրանքի 

մատակարարումը, 

հավաքումն ու 

տեղադրումն 

իրականացնում է 

մատակարարը: 

Բեռնել  

Ապրանքի 

մատակարարումը, 

հավաքումն ու 

տեղադրումն 

իրականացնում է 

մատակարարը: 

Բեռնել  

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 18/05/2017թ. N 534-Ն որոշման 

2-րդ հավելվածով հաստատված ցուցակ 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 06.12.2022 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը  
  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը  
 

Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 

Հ/Հ Մասնակիցների անվանումները  

Յուրաքանչյուր մասնակցի աճուրդում ներկայացրած գին 

ՀՀ դրամ  

Գինն առանց 

ԱԱՀ 
ԱԱՀ Ընդհանուր 

ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր 

Չափաբաժին 1 
 

1 ԳԱԶԱՐԴ ՍՊԸ 680000 0 680000 

2 Մեգաօֆիս ՍՊԸ 580000 20 696000 

3 Լեվան ՍՊԸ 579167 20 695000.4 

4 Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան 1400000 0 1400000 

5 ԼԵՈ Ա ՍՊԸ 1200000000 20 1440000000 
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Չափաբաժին 2 
 

1 ԳԱԶԱՐԴ ՍՊԸ 930000 0 930000 

2 Մեգաօֆիս ՍՊԸ 750000 20 900000 

3 ՎԱՆԴԵԿՈՐ ՍՊԸ 1200000 0 1200000 

4 Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան 1900000 0 1900000 

5 ԼԵՈ Ա ՍՊԸ 1200000000 20 1440000000 

6 Ֆոտոն ՍՊԸ 742100 20 890520 

Չափաբաժին 3 
 

1 ԳԱԶԱՐԴ ՍՊԸ 580000 0 580000 

2 ՎԱՆԴԵԿՈՐ ՍՊԸ 800000 0 800000 

3 Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան 1200000 0 1200000 

4 ԼԵՈ Ա ՍՊԸ 1200000000 20 1440000000 

5 Ֆոտոն ՍՊԸ 500000 20 600000 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 21.12.2022  

Անգործության ժամկետ 

Անգործության ժամկետի սկիզբ Անգործության ժամկետի ավարտ 

22.12.2022 31.12.2022 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 03.01.2023 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի 

մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 
09.01.2023, 04.01.2023 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 10.01.2023, 05.01.2023 



Չափաբաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի 

համարը 

Կնքման 

ամսաթիվը 

Կատարման 

վերջնաժամկետը 

Կանխավճարի 

չափը(%) 

Գինը  

ՀՀ դրամ  

Ընդհանուր 

1 Լեվան ՍՊԸ 

ՀՀԼՄ-

ԷԱՃԱՊՁԲ-

23/02-1 

10.01.2023 25.12.2023 0 695000.4 

2 Ֆոտոն ՍՊԸ 

ՀՀԼՄ-

ԷԱՃԱՊՁԲ-

23/02-1 

05.01.2023 25.12.2023 0 890520 

3 Ֆոտոն ՍՊԸ 

ՀՀԼՄ-

ԷԱՃԱՊՁԲ-

23/02-1 

05.01.2023 25.12.2023 0 600000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափաբաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ  Բանկային հաշիվը 

ՀՎՀՀ / Անձնագրի 

համարը և սերիան 

1 Լեվան ՍՊԸ 

Արմավիր, 

Մեքենագործների 

փողոց 1-ին շենք 

բն․8։,  

levanllc@mail.ru 2470600793880000 04726413 

2 Ֆոտոն ՍՊԸ 
ք. Երևան, 

Ռոստոմի 58,  
ms.foton2014@mail.ru 16044050085000 90036001 

3 Ֆոտոն ՍՊԸ 
ք. Երևան, 

Ռոստոմի 58,  
ms.foton2014@mail.ru 16044050085000 90036001 

Այլ 

տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։  

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած 



հասարակական 

կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  

պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝  

սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: 

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. 

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս 

կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ 

նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: 

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է meda1986@mail.ru:  

Մասնակիցների 

ներգրավման  

նպատակով 

Գնումների մասին  

ՀՀ օրենքի 

համաձայն  

իրականացված 

հրապարակումների 

մասին 

տեղեկությունները 

Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել են eauction.armeps.am համակարգում 

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 

Թամարյան Դավիթ 
 

davtam@mail.ru 

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարան 


