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Հաստատում եմ Հ Հ  ԱԻՆ 
«ճգնաժամային կառավարման 

պետանան ակադեմիա»ՊՈ11Կ-ի 
^ռեկտոր Հ.Մաթևոսյան

«ՃԿՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8/16/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով

համակարգչային եվ պատճենահանման սարքավորումների եվ օժանդակ նյութերի ձեռք բերման 

գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան «30» նոյեմբերի 2016թ.

ժամը' 10:30

Մասնակցում էին'
Հանձնաժողովի նախագահ' Վ.Կրբեկյանը 

Անդամներ' Տ. Մարգարյան, Ա.Վարղանյան 

Համակարգող' Ո-.Մկրտչյան

1. «ՃԿՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8/16/1» ծածկագրով ընթացակարգի ներկայացած մասնակիցները

1.1 Հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները'

N Մասնակցի անվանումը Գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը

1 «Կոմպմարկետ» Ս Պ Ը

Իրավաբանական հասցե' ք.Երևան, Դավթաշեն 4-րդ 
թաղ., 2բ շենք, 45 բն

Գործունեության հասցե' ք.Երևան, Գյուկբենկյան 27/1 

Հեռ. 010-54-29-31 

էի հասցե' « in fo @ c o m p .a m »

2 «Նոութ.ԱՄ» Ս Պ Ը

Ք.Երևան, Հանրապետության 24 
Հեռ. 091-43-33-37 

էիհասցե' «nout@ nout.am»

3 «Սեգ» Ս Պ Ը

Ք.Երևան, Սարկավագի 72/2, բն.18 
Հեռ. 011-36-90-00 

է|.հասցե' <seg tender@mail.ru»

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

պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

2.1 «ՃԿՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8/16/1» ծածկագրով ընթացակարգին «Կոմպմարկետ» ՍՊԸ-ի, «Նոութ.ԱՄ» 

ՍՊԸ-ի և «Սեգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը /հայտում ներառված փաստաթղթերը/ 

կազմված է հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 3, դեմ' 0:



3. Մասնակիցների առաջարկած գներըառանց ԱԱՀ-ի

N Գնման ենթակա 
ապրանքի 
անվանումը

Չափման
միավորը

Նախահաշվային
գին

Գնի առաջարկ 
/ՀՀ  դրամ/

«Կոմպմարկետ»
ՍՊԸ

«Ն ո ութ. ԱՄ» 
ՍՊԸ

«Սեգ»
ՍՊԸ

1 Սերվեր հատ 3100000 2660000 2579166.67

2
Համակարգչային
սարք

հատ 3200000 2650000

3 Բարձրախոս հատ 100000

4
Պլանշետային
համակաչգիչ

հատ 740000 616000 736000

5 Պրոյեկտոր հատ 1500000 1239000 1488000

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 3, դեմ' 0:

4. «ՃԿՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8/16/1» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից «Սեգ» ՍՊԸ-ի

առաջարկած գները ավելի բարձր են քան «Նռութ.ԱՄ» ՍՊԸ ֊ի և «Կոմպմարկետ» ՍՊԸ-ի 
գները:

ա) Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» Հ Հ  օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը' 

«ՃԿՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8/16/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու 

ընթացակարգը Յ-րդ չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած:

բ) հաստատել «ՃԿՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8/16/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով 

գնում կատարելու ընթացակարգը Յ-րդ չափաբաժնի մասով չկայացած հայտարարելու մասին' 

հայտարարության տեքստը (կցվում է).

5. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

5.1 1-ին չափաբաժնի մասով 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Նոութ.ԱՄ» ՍՊԸ -ին.

2-րդ, 4-րդ, 5-րդ չափաբաժինների մասով 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 
«Կոմպմարկետ» ՍՊԸ-ին



6. Հանձնաժողովի քարտուղարին.

6.1 Ղեկավարվելով Կարգի 47-րդ կետի 1-ին ենթակետով' Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել համապատասխան հարցումը:

6.2 Ղեկավարվելով Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետով' ծանուցել առաջին տեղը զբաղեցրած 

մասնակիցներին' առաջարկելով երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում' Կարգի նշված կետով 

ներկայացնել սահմանված փաստաթղթերը:

6.3 Հաջորդ հանձնաժողովի նիստ հրավիրել Ղեկավարվելով Կարգի 49-րդ կետով:

Հանձնաժողովի նախագահ'

Վ.Կրբեկյան

Անդամներ'

Տ.Մարգարյան

Լ. Վարդանյան

Քարտուղար'Ո-.Մկրւոչյան


