
  

 

 
       

  
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 

կենցաղային նյութերի ձեռքբերման ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում 09/03/2020-ին  <<ԳԿ-20>> 
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 

ֆինանսա

կան 

միջոցներ

ով2 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով3 

ընդհանուր 

1 

Զուգարանի 

թուղթ, 

ռուլոնով 

հատ 500 500 55000 55000 

Երկշերտ կամ 

եռաշերտ, 

9,8սմX12,5սմ, 150 

թերթիկ, երկ. 18,75մ, 

պատրաստված 

գրելու թղթից, 

լրագրաթղթից և այլ 

թղթերի 

թափոններից, 

թույլատրված 

սանիտարահիգիենի

կ նշանակության 

ապրանքներ 

պատրաստելու 

համար։ 

Անվտանգությունը, 

փաթեթավորումը և 

մակնշումը` ըստ ՀՀ 

կառավարության 

2006 թ. հոկտեմբերի 

19-ի N 1546-Ն 

որոշմամբ 

հաստատված 

“Կենցաղային և 

սանիտարահիգիենի

կ նշանակության 

թղթե և քիմիական 

թելքերից 

ապրանքներին 

ներկայացվող 

պահանջների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի”։ 

Երկշերտ կամ 

եռաշերտ, 

9,8սմX12,5սմ, 150 

թերթիկ, երկ. 18,75մ, 

պատրաստված 

գրելու թղթից, 

լրագրաթղթից և այլ 

թղթերի 

թափոններից, 

թույլատրված 

սանիտարահիգիենի

կ նշանակության 

ապրանքներ 

պատրաստելու 

համար։ 

Անվտանգությունը, 

փաթեթավորումը և 

մակնշումը` ըստ ՀՀ 

կառավարության 

2006 թ. հոկտեմբերի 

19-ի N 1546-Ն 

որոշմամբ 

հաստատված 

“Կենցաղային և 

սանիտարահիգիենի

կ նշանակության 

թղթե և քիմիական 

թելքերից 

ապրանքներին 

ներկայացվող 

պահանջների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի”։ 

2 

Թղթե 

անձեռոցիկ, 
երկշերտ 

 

հատ 595 595 71400 71400 

Անձեռոցիկ սեղանի` 

երկշերտ, տարբեր 

չափերի, թղթի 1 մ2 

մակերեսի 

զանգվածը՝ 20 գ, 

խոնավությունը՝ 7,0 

%, 100 հատանոց 

տուփերով, փափուկ 

թղթից։ 

Անվտանգությունը, 

մակնշումը և 

փաթեթավորումը` 

Անձեռոցիկ սեղանի` 

երկշերտ, տարբեր 

չափերի, թղթի 1 մ2 

մակերեսի 

զանգվածը՝ 20 գ, 

խոնավությունը՝ 7,0 

%, 100 հատանոց 

տուփերով, փափուկ 

թղթից։ 

Անվտանգությունը, 

մակնշումը և 

փաթեթավորումը` 

                                                
1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը 
2  Լրացնել 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: 



  

ըստ ՀՀ 

կառավարության 

2006 թ. հոկտեմբերի 

19-ի N 1546-Ն 

որոշմամբ 

հաստատված 

“Կենցաղային և 

սանիտարահիգիենի

կ նշանակության 

թղթե և քիմիական 

թելքերից 

ապրանքներին 

ներկայացվող 

պահանջների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի”։ 

ըստ ՀՀ 

կառավարության 

2006 թ. հոկտեմբերի 

19-ի N 1546-Ն 

որոշմամբ 

հաստատված 

“Կենցաղային և 

սանիտարահիգիենի

կ նշանակության 

թղթե և քիմիական 

թելքերից 

ապրանքներին 

ներկայացվող 

պահանջների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի”։ 

3 
Հոտազերծիչ

, օդի 
հատ 50 50 30000 30000 

Փակ սենյակի հոտի 

թարմացման համար, 

վակումային 

բալոնիկով, թարմ 

ծաղկային  

բուրմունքով 

Փակ սենյակի հոտի 

թարմացման համար, 

վակումային 

բալոնիկով, թարմ 

ծաղկային  

բուրմունքով 

4 
Օճառ, 

հեղուկ 
լիտր 80 80 35200 35200 

Մակերևութաակտիվ 

նյութերից և տարբեր 

կենսաբանական 

ակտիվ նյութերի 

լուսամզվածքներից 

պատրաստված 

օճառ, հոտավետ, 

ջրածնային իոնների 

խտությունը` 7-10 pH, 

ջրում չլուծվող 

խառնուկների 

պարունակությոնը ոչ 

ավել` 15%-ից, 

չօճառացվող 

օրգանական 

նյութերի և ճարպերի 

պարունակությունը` 

ոչ ավել 0,5 %-ից, 

փրփրագոյացնող 

հատկությունը` ոչ 

պակաս 300 սմ3-ից, 

անվտանգությունը, 

մակնշումը և 

փաթեթավորումը` 

ըստ ՀՀ 

կառավարության 

2004 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ի N 

1795-Ն որոշմամբ 

հաստատված 

«Մակերևութաակտի

վ միջոցների և 

մակերևութաակտիվ 

նյութեր պարունակող 

լվացող ու մաքրող 

միջոցների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի» 

Չափման միավորը` 

լիտրով 

Մակերևութաակտիվ 

նյութերից և տարբեր 

կենսաբանական 

ակտիվ նյութերի 

լուսամզվածքներից 

պատրաստված 

օճառ, հոտավետ, 

ջրածնային իոնների 

խտությունը` 7-10 pH, 

ջրում չլուծվող 

խառնուկների 

պարունակությոնը ոչ 

ավել` 15%-ից, 

չօճառացվող 

օրգանական 

նյութերի և ճարպերի 

պարունակությունը` 

ոչ ավել 0,5 %-ից, 

փրփրագոյացնող 

հատկությունը` ոչ 

պակաս 300 սմ3-ից, 

անվտանգությունը, 

մակնշումը և 

փաթեթավորումը` 

ըստ ՀՀ 

կառավարության 

2004 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ի N 

1795-Ն որոշմամբ 

հաստատված 

«Մակերևութաակտի

վ միջոցների և 

մակերևութաակտիվ 

նյութեր պարունակող 

լվացող ու մաքրող 

միջոցների 

տեխնիկական 

կանոնակարգի» 

Չափման միավորը` 

լիտրով 

5 

 

Ավելներ  

հատ 6 6 8400 8400 

Սենյակի հատակը 

մաքրելու համար, 

բնական, քաշը չոր 

վիճակում (350-500) 

գրամ, երկարությունը 

(85-90) սմ, ավլող 

մասի լայնքը (35-40) 

սմ 

Սենյակի հատակը 

մաքրելու համար, 

բնական, քաշը չոր 

վիճակում (350-500) 

գրամ, երկարությունը 

(85-90) սմ, ավլող 

մասի լայնքը (35-40) 

սմ 
…         



  

 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 

ՀՀ կառավարոթյան 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման 23-րդ կետի 1-ին ենթակետ. 

«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-րդ մասի 4-րդ 

կետւ 

 

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 

             09          08                       01                    01              2020թ   

…       

 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 09.03.2020թ 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը5 
1  

…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 

 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 

1   

…   

 

Հ/Հ 
Մասնակիցների 

անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը  

  ՀՀ դրամ6 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 

միջոցներով7 
ընդհանուր 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով 8 

ընդհանուր 

առկա 

ֆինանսական 

միջոցներով 9 

ընդհանուր 

  

Չափաբաժին 1 , «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 45833 45833 9167 9167 55000 55000 

Չափաբաժին 2 , «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 59500 59500 11900 11900 71400 71400 

Չափաբաժին 3 , «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 25000 25000 5000 5000 30000 30000 

Չափաբաժին 4 , «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 29333 29333 5867 5867 35200 35200 

Չափաբաժին 5 , «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 7000 7000 1400 1400 8400 8400 

…        

 

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 

բնութագրեր

ի համա-

պատասխա-

նությունը 

Մասնա-

գիտա-կան 

գոր-

ծունեութ-

յան 

համապատա

սխանությու

ն 

պայմանագր

ով 

նախատեսվ

ած 

գործունեութ

յանը 

Մասնա-

գիտա-

կան փոր-

ձառութ-

յունը 

Ֆինա-

նսական 

միջոցներ  

Տեխնի-

կական 

միջոց-

ներ 

Աշխա-

տանքա-

յին 

ռեսուրս-

ներ 

Գնային 

առաջա

րկ 

1           

…           

Այլ տեղեկություններ 

Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 09..03.2020թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

  

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   09..03.2020թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 

պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 
09..03.2020թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 09..03.2020թ. 

                                                
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 գները լրացնել  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 հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` 

«ընդհանուր» սյունակում: 

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

«ընդհանուր»  սյունակում: 



  

 

Չափա-

բաժնի 

համարը 

Ընտրված 

մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը 
Կնքման 

ամսաթիվը 

Կատարման 

վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-

վճարի 

չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 

ֆինանսակա

ն 

միջոցներով  

Ընդհանուր10 

1 
, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» 

ՍՊԸ 

<<ԳԿ- 20>> 
09.03.2022թ. 20.12.2020թ.  55000 55000 

2 
, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» 

ՍՊԸ 

<<ԳԿ- 20>> 
09.03.2022թ. 20.12.2020թ.  71400 71400 

3 
, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» 

ՍՊԸ 

<<ԳԿ- 20>> 
09.03.2022թ. 20.12.2020թ.  30000 30000 

4 
, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» 

ՍՊԸ 

<<ԳԿ- 20>> 
09.03.2022թ. 20.12.2020թ.  35200 35200 

5 
, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» 

ՍՊԸ 

<<ԳԿ- 20>> 
09.03.2022թ. 20.12.2020թ.  8400 8400 

…        

նտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-

բաժնի 

համարը 

Ընտրված 

մասնակիցը 
Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 

ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի 

համարը և սերիան 

1-5 
, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» 

ՍՊԸ 

ք. Երևան, Դավթաշեն 1-ին 

թաղամաս 52-24 

Հեռ. (010)470300 

aovxanyan@mail.ru             1510028723080100 
ՀՎՀՀ 01237057 

 

…      

 

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  

Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները 

 

 

Գնման գործընթացի 

շրջանակներում հակաօրինական 

գործողություններ 

հայտնաբերվելու դեպքում դրանց 

և այդ կապակցությամբ 

ձեռնարկված գործողությունների 

համառոտ նկարագիրը  

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել 

 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ 

ներկայացված բողոքները և 

դրանց վերաբերյալ կայացված 

որոշումները 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել 

 

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ  

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Լարիսա Կարապետյան 010 21 01 40  -124 gitpetkom@rambler.ru 

 

Պատվիրատու՝  ՀՀ ԳԻՏԳՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՄԻՏԵ 

 

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

ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: 
11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 


