
Հաստատում եմ ՀՀ ԱԻՆ
«ճգնաժամային կառավարման

ՀՀ ԱԻՆ «ճգնաժամային 
համար «ՃԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/1»

Ш» ՊՈԱԿ-ի 
թևոսյան

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2

կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԷվի կարիքների 
ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով քարթրիջների

լիցքավորման ծառայության ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նիստի:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ ք. երևան Ավան Աճաոյան 1 հասցեում
25. դեկտեմբերի 2017թ., ժամը ’  10:00

Մասնակցում էին'

Հանձնաժողովի նախագահ'

1. Վ. Կրբեկյան - «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի ԱԻ և ՃԿ 
առկա ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Անդամներ'

2. Տ.Մարգարյան - «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի ինժեներ- 
ծրագրավորող
3. Ս.Սողոյան - «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի 
համակարգչային օպերատոր

Համակարգող'

4. Ո-.Ակրտչյան - «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի գնումների 
գծով մասնագետ

1. «ՃԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/1» ծածկագրով ընթացակարգի ներկայացած մասնակիցները

1.1 Հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները'

N Մասնակցի անվանումը Գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը

1 «Սերվիս Պլյուս» ՍՊԸ
ք.Երևան, Նալբանդյան 50 

Հեռ.' 010-56-42-74
էլ. Հասցե' service.nalbandyan50@gmail.com

mailto:service.nalbandyan50@gmail.com


2 Ա.Ձ. Գրիգոր Այվագյան
Արարատի մարզ, գ.Ոստան, Թեհլերյան 14 

Հեռ.' 055-59-50-10
էլ. Հասցե' xachagir@mail.ru

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

պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

2.1 «ՃԿՊԱ-ԳՀԾ9Բ-18/1» ծածկագրով ընթացակարգին «Սերվիս Պլյուս» ՍՊԸ֊ի և Ա.Ձ. 
Գրիգոր Այվազյան-ի կողմից ներկայացված հայտը /հայտում ներառված փաստաթղթերը/ կազմված 
է հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում, կողմ’ 3, դեմ' 0:

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գին' առանց ԱԱՀ-ի.

Գնման ենթակա 
առարկայի անվանունը

Չափի
միավոր

Նախահաշվայի 
ն գին

Գնի առաջարկ / ՀՀ դրամ /

«Սերվիս Պլյուս» 
ՍՊԸ

Ա.Ձ.
Գրիգոր

Այվագյան
1 Քարթրիջների

լիցքավորում
հատ

* • 3300 5000

* Գնման ընթացակարգը անց է կացվել «Գնումների մասին» Հ Հ  օրենքի 15-րդ հոդվածի 6- 
րդ կետի համաձայն

4. Գնումների մասին ՀՀ  օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց'

• 1-ին չափաբաժնի մասով 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Սերվիս Պլյուս» 

ՍՊԸ-ին :

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 3, դեմ' 0:

5. Հանձնաժողովի քարտուղարին.

5.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» 
526-ն որոշման 43-րդ կարգի 3-րդ կետով' Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացնել համապատասխան հարցումը:

5.2 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» 
526-Ն որոշման 43-րդ կարգի 4֊րդ կետով' էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցել առաջին տեղն

mailto:xachagir@mail.ru


զբաղեցրած մասնակցին' առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային 
օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները 
հիմնավորող' հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

5.3 Հաջորդ հանձնաժողովի նիստ հրավիրել ղեկավարվելով 526-ն որոշման 46֊րդ կարգով:

Հանձնաժողովի նախագահ' 
Վ.Կրբեկյան

Անդամներ'
Տ-Ս՜արգարյան

ԼհՍողոյան

Քարտուղար' Ո-.Մկրտչյան



2 0 -$ - թ.ին

Հաստատված է

Ըևդամեեը '

հավելված N 1 
ԼԼ ֆիեաեսեերի նախարարի 

2017 թվականի մայիսի 20-ի N 229-Ն հրամանի

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ՀԱՅՏԵՐԻ

Պատվիրատուի անվանումը'

сл^се-е^/ /г с ^ ^ £ ՜^ ՚/Հ  Հ յ/’

Գնման ընթացակարգի 

ծածկագիրը'

Գնահատող հանձնաժողովի

քարտուղար' f y a y c u & A ^

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)



ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ

Հ/հ

Հայտ
ներկայացրած

մասնակցի
անվանումը

(անունը,
ազգանունը)

Մասնակցի' այն գրության 
ելից և պատվիրատուի նույն 
գրության մտից համարները 

և ամսաթվերը, որով 
ներկայացվել է հայտը 

(Հայտը առձեռն 
ներկայացված լինելու 

դեպքում' այն 
ներկայացնողի անունը, 

ազգանունը, անձը 
հաստատող փաստաթղթի 

անվանումը և համարը)
3

Հայտերի ստացման

ամիսը,
ամսաթիվը

Հայտը գրանցողի 
ժամը ստորագրությունը Նշագրումներ
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Հայտ
ներկայացրած

մասնակցի

Մասնակցի՜ այն գրության 
ելից և պատվիրատուի նույն 
գրության մտից համարները 

և ամսաթվերը, որով 
ներկայացվել է հայտը 

(Հայտը առձեռն

Հայտերի ստացման

Հայտը գրանցողի
անվանումը

(անունը,
ազգանունը)

ներկայացված լինելու 
դեպքում' այն 

ներկայացնողի անունը, 
ազգանունը, անձը 

հաստատող փաստաթղթի 
անվանումը և համարը)

ասրսը,
ամսաթիվը Ժամը ստորագրությունը

2 3 4 5 6

Նշագրումներ

7


