
Հաստատում եմ ՀՀ ԱԻՆ 
«ճգնաժամային կառավարման 

պետական ւսկադեմիա» ՊՈԱԿ-ի 

ռեկտոր <'- ^ шІэ*хпЧІш^

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈԻ-ԹՅՈԻՆ N2

ԱԻՆ «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար 

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով կենցաղային նյութերի 

ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նիստի:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ ք.Երևան Ավան Աճաոյան 1 հասցեում
24 հունիսի 2020թ., ժամը' 11:00

Մասնակցում էին'

Հանձնաժողովի նախագահ'

1. Վահագն Կրբեկյան - «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի

արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամային կառավարման ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 

Անդամներ'

2. Լիլիթ Սահակյան' «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կադրերի 

գծով ավագ տեսուչ

3. Քրիստինե Առաքելյան' «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի «911 

էլեկտրոնային թերթի խմբագրության» լրագրող,

Քարտուղար'

4. Ռ-ուզաննա Մկրտչյան - «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի 

գնումների գծով մասնագետ

1. «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով ընթացակարգի ներկայացած մասնակիցները

1.1 Հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը'

N Մասնակցի անվանումը Գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը

1 «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ
ք.Երևան, Զավարյան 57/19 բն.142 

Հեռ.' 055-65-65-56
էի Հասցե' karlos.baghramyan@gmail.com

mailto:karlos.baghramyan@gmail.com


2. Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած հայտի /հայտում առկա փաստաթղթերի/' հրավերի 
պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

2.1 «ՃԿՊ11-ԳՀԼԼՊՁԲ֊20/12» ծածկագրով ընթացակարգին «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ-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 ԱԼԼՀ-ի.

Գնման ենթակա 
առարկայի անվանունը

Չափի
միավոր

Նախահաշվային
գին

Գնի առաջարկ 
/ՀՀ դրամ /

«Շուշան 
Տեխնիկս» ՍՊԸ

1 էլեկտրաեներգիայի 
բաշխման մւպուխներ

մետր 300000 288000

2 Կոմուտացիոն սարք 
/փաչ պանե|/

հատ 75000 73000

3 Սնուցման բլոկ հատ 20000 19500

4 Մարտկոց ԱՄ հատ 31850 28175

5 Մարտկոց ԱՄԱ հատ 20000 19000

4. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց'
• 1-ին, 2-րդ. Յ-րդ. 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների մասով 1֊ին տեղը զբաղեցրած մասնակից
ճանաչել «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 3, դեմ' 0:

5. «ՃԿՊԱ.-ԳՀԼԼՊՁԲ-20/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և 
պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին •

• «ՃԿՊ1Լ-ԳՀԱ.ՊՁԲ-20/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին, 2-րդ. Յ-րդ, 4-րդ և 5-րղ
չափաբաժինների մասով ընտրված մասնակից ճանաչել «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ-ին:

. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը (կցվում է):
• Համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 4֊րդ կետի' անգործության 

ժամկետը կիրառելի չէ, քանի որ մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել:
• էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցել առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցին, 

առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 
էլեկտրոնային փոստի միջոցով սահմանված կարգով ներկայացնել որակավորման 
չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը:

• «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնումներ կատարելու 
ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 
պայմանագիրը կնքելու կամ ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում



այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը (ոչ 
աշխատանքային օր լինելու դեպքում' դրան հաջորդող աշխատանքային օրը):

Ընդունվել է որոշում, կողմ’ 3, դեմ' 0:

Հանձնաժողովի նախագահ' 

Վ.Կրբեկյան

Անդամներ'

ԼՍահակյան

Ք.Առաքելյան

Քարտուղար' Ռ.Մկրտչյան



հավելված N 1 
ՀՀ ֆիևաևսևերի նախարարի 

2017 թվականի մայիսի 20-ի N 229-Ն հրամանի
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Գնման ընթացակարգի

ծածկագիրը' ֊_ԸԸ?4

Գնահատող հանձնաժողովի
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ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ

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)

Հայտերի ստացման

Հայտը գրանցողի 
ստորագրությունը Նշագրումներամիսը,

ամսաթիվը ժամը
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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)

Հայտերի ստ

ամիսը,
ամսաթիվը

ացման

ժամը
Հայտը գրանցողի 
ստորագրությունը Նշագրումներ
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