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«ճգնաժամային կառավարման

պետական 

ռեկտոր

Արձանագրություն

«ՃԿՊԱ-ՇՀԾՁԲ-15/3-1» ծածկագրով շրջանակային 

տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկաման եվ վերանորոգման ծառայությունների 

ձեռք բերման գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան «23» օգոստոս 2016թ.

ժամը' 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ' Վ. Կրբեկյանաը 

Անդամներ' Լ. Վարդանյանը 

Համակարգող' Ա.Գևորգյանը 

Բացակայում էր' Ն. Դալլաքյան

1. «ՃԿՊԱ-ՇՀԾՁԲ-15/3-1» ծածկագրով ընթացակարգի ներկայացած մասնակիցները

1.1 Հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները'

N Մասնակցի անվանումը Գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը

1 «ԿԱՐԿՈՄԱՎՏՈ ՍԵՐՎԻՍ» Ս Պ Ը

Ք.Երևան, Տիգրանյան 1 փակ. 1,
Հեռ 010-24-96-40, 091-42-38-01, 096-92-41-04 

էլ. Հասցե Sto-karcomauto@rambler.ru,

2 «Մ-ԲԻ-Ռ» Ս Պ Ը

Ք.Երևան,Մյասնիկյան 22/4, 
Հեռ 055-55-58-50, 

էլ. Հասցե m-bi-r@mail.ru,

2. Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած հայտի /հայտում առկա փաստաթղթերի/' հրավերի 

պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

2.1 «ՃԿՊԱ-ՇՀԾՁԲ-15/3-1» ծածկագրով ընթացակարգին «Մ-ԲԻ-Ռ-» ՍՊԸ ֊ի կողմից ներկայացված 

հայտը /հայտում ներառված փաստաթղթերը/ կազմված է հրավերի պահանջներին ոչ 
համապատասխան' հրավերից բացակայում էր գնային առաջարկը:

mailto:Sto-karcomauto@rambler.ru
mailto:m-bi-r@mail.ru


2.2 «ՃԿՊԱ-ՇՀԾՁԲ-15/3-1» ծածկագրով ընթացակարգին «ԿԱՐԿՈՍ՜ԱՎՏՈ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ֊ի կողմից 

ներկայացված հայտը /հայտում ներառված փաստաթղթերը/ կազմված է հրավերի պահանջներին 

համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 2, դեմ' 0:

3. Մասնակցի կողմից առաջարկած գինըառանց ԱԱՀ-ի

N

Գ ն մ ա ն  Ե նթ ա կա  

ծա ռա յութ յա ն  ա նվա նումը

Չ ա փ մ ա ն

մի ա վո րը

Ն ա խ ա հ ա շվ ա յի  

ն գ ներ

Գնի առաջարկ 
/ՀՀ դրամ/

«ԿԱԲԿՈՄԱՎՏՈ ՍԵԸՎԻՍ» Ս Պ Ը

1

Տրանսպորտային
միջոցների
տեխնիկական
սպասարկաման եվ
վերանորոգման
ծառայություն

մեկ անգամյա 3 7 0 2 0 0 0 3 7 0 2 0 0 0

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 2, դեմ’ 0:

4. Հանձնաժողովը որոշեց.

4.1 Հիմք ընդունելով Հ Հ  կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման» մասին կարգի 44֊րդ կետի 4-րդ ենթակետի «Մ-ԲԻ֊Ռ» 

ՍՊԸ ֊ի հայտը գնահատել անբավարար:

4.2 Ղեկավարվելով Հ Հ  կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման» մասին կարգի 44-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն առաջին 

տեղը զբաղեցրած Մասնակից ճանաչել «ԿԱԲԿՈՄԱՎՏՈ ՍԵԸՎԻՍ» ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 2, դեմ' 0:

5. Հանձնաժողովի քարտուղարին.

5.1 Համաձայն կարգի 47-րդ կետի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության հարցում ներկայացնելու առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած 

մասնակիցների' Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը 

ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ' 
ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարները:

: '■՛ ! :

5.2 Համաձայն կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ծանուցել առաջին տեղը զբաղեցնող 
մասնակցին:



5.3«ՃԿՊԱ-ՇՀԾՁԲ-15/3-1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրով ընթացակարգի 

գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը և ընտրված մասնակցի ճանաչելու վերաբերյալ 

որոշումը կայացնել կարգի 49-րդ կետով սահմանված ժամկետում:

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 2, դեմ' 0:

Հանձնաժողովի նախագահ' 

Վ. Կրբեկյան

Ա. Վարդանյան

i

ՔարտուղախԼԼԳևորգյան


