
հավելված N 1 
« ՃԿՊԱ-Գ<ԱՊՁԲ֊Շ-20/11 ծածկագրով 

գևաևշմաե հարցման հրավերի

Դ Ի Մ Ո Ի Մ  2ԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈԻՆ*
գևաևշմաե հարցմաև մասնակցելու

Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ-և հաւանում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
ՄԻՆ «ճգնաժամային կառավարման պեւրական ակադեմիա» ՊՈ ԱԿ ֊ի  կողմից 

ճ  Կ Պ  LL-9-C Ա Պ  Ձ P- Շ-2 0 /11 ծածկագրով հայտարարված
պատվիրատուի աևվաևումը

գևաևշմաե հարցման 1,2.3.4 տափաբաժնին (չափաբաժիններիև) և հրավերի
չափաբաժեի (չափաբաժիեների) համարը

պահաեջեերին համապատասխան ներկայացնում է եայա:

Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ ֊և  հայանում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը

Հայաստանի հանրապետության ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ փ
մասնակցի անվանումը

•  հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 01569235:
հարկի վճարողի հաշվառման համարը

•  էլեկտրոնային փոստի հասցեն է' k arlo sh agh ram yan @ gm aiI.com :
էլեկտրոնային փոստի հասցեն

գործունեության հասցեն է ք.Երեւան Ջավարյան 57/19:
գործունեության հասցեն

հեոախոսահամարն է 055-656556:
հեուսխոսի համարը

• սպասարկող բանկն է' ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ
սպասարկող բանկի անվանումը

• հաշվեհամարն է' 205002229529-1001
հաշվեհամա

Սույնով Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ -ն հայտարայտւմ և հավաստում է, որ

mailto:karloshaghramyan@gmaiI.com


մասնակցի անվանում

1) բավարարում է « ՃԿՊԱ-4՜Հ1Ա.ՊՁխ-Շ-20/11»* ծածկագրով գևաևշմաե հարցման
հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին ն պարտավորվում ընտրված 
մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով ն ժամկետում, ներկայացնել գնային 
առաջարկի չափով որակավորման ապահովում.

2) « ճ 4Պ Ա -4-Օ յ.Պ Ձ Ո -Շ -20 /11  ծածկագրով գևանշման հարցմանը մասնակցելու
շրջանակում'

•  թույլ ճ!1 տվել ն (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և 
հակամրցակցային համաձայնություն,

•  բացակայում է հրավերով սահմանված' Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ ֊ի ն
մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց ն (կամ) Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ ֊ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի բան հիսուն տոկոս Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ ֊ի ն
մա սնակցի ան վանո ւմ ը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժիև) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա 
մասնակցության դեպք:

•  ստորն ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի
(անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում 
քվեարկող բաժնետոմսեյփ (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ 
ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու 
կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից 
իրականացվող ձեոնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի 
տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների 
մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է ն չի պարունակում ոչ հավատի

Աեուևը Ազգանունը 

ծայրանունը

11 քաղաքացիների համար՝ նույևականացման 

քարտի կամ անձնագրի կամ 11 օրենսդրությամբ 

նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի 

տեսակը և համարը

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար 

համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը 

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը

Կաոլոս Բաղրամյաև 

Գարեգինի

Անձնագիր AN0377481 տրվ.011-ի կողմից 

20.02.2013թ

Կից ներկայացվում է Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող
մասևակցի ւսեվաեումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը համաձայն հավելված 1.1 ֊ի :

Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ -ի տնօոեն' Կ.Բաղրավյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/11» ծածկագրով 

գնաեշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով « ճ4ՊԱ-(՜է-Հ!.ԱՊՁՈ֊Շ-20/11» ծածկագրով գնաեշման հարցման հրավերը, 
այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ֊ն առաջարկում է 
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ
Չափա-

բաժիննե
ՈԻ

համարնե
ՈԸ

Ապրանքի անվանումը

Արժեք
(ի ն քն ա րժ ե քի  և 

կ ա ն խ ա տ ե ս վ ո ղ  շա հույթի 
հա նրա գ ումա րը) 

/տառերով և թվերով/

ԱԱՕ*
/լոաոերո

վև
թվերով/

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և 

թվերով/

/ 2 3 4 5=3+4

1

էլեկտրական շղթաների 
փոխարկման կամ 

պաշտպանման համար 
նախատեսված 
էլեկտրական

սարքավորումներ /ԱՎԷՌ/

198000 
Մեկ հարյուր 

իննսունութ հազար

198000 
Մեկ հարյուր 
իննսունութ 

հազար

2

Միակցիչ/կոնեկտոր/ 
ամրացող սարք /լարի 

գլխիկներ

99000
Իննսունինը հազար

99000
Իննսունինը

հազար

3

էլեկտրականության 
չափման սարք /տեստեռ/

56000
Հիսունվեց հազար

56000
Հիսունվեց

հազար

4

էլեկտրական շղթաների 
փոխարկման կամ 

պաշտպանման համար 
նախատեսված 
էլեկտրական

սարքավորումներ /ԱՎԷՌ/

198000 
Մեկ հարյուր 

իննսունութ հազար

198000 
Մեկ հարյուր 
իննսունութ 

հազար

Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ ֊ի տնօրեն' Կ.Բաղրամյան

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



Հավելված 1.1
ՃԿՊԱ-Գ<ԱՊՁԲ-20/12 ծածկագրով 

գնաեշման հարցման հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ-ն « ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով գնանշման
մա սնա կցի ա նվա նումը  հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի
համար

Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային անվանումը ապրանքային
նշանը մակնիշը արտադրողի

անվանումը տեխնիկական բնութագրերը



էլեկտրական A Y R  TCM AVR AVR ԱՎԷՌ- նախագծված է
1 շղթաների 

փոխարկման կամ 
պաշտպանման 

համար
նախատեսված
էլեկտրական

սարքավորումներ
/ԱՎԷՈ-/

т е м т е м ապահովելու 
պահեստային 
էլեկտրամատակարարում 
էլեկտրական էներգիայի 
համակարգին միացված 
բեռին առաջնային և 
պահուստային մուտքերով: 
ԱՎԷՌ- սարքը ավտոմատ 
կերպով միանում է 
պահեստային 
էլեկտրահազորդման գծին 
հիմնական գծի վրա 
էլեկտրական հոսանքի 
անջատման դեպքում:
Բացի այդ, АВР ТСМ 
սարքն ունի գործառույթ' 
պաշտպանելու 
գերբեռնված հոսանքներից 
և բաշխիչ ցանցերի և 
էլեկտրական շարժիչների 
կարճ միացումներից: АВР 
ТСМ սարքը կարող է 
կազմաձևվել միացման մի 
քանի ծրագրերի համար: 
Մատակարարման գծեր. 
Մայրուղի - մայրուղի.- 
Ավտոմատ կերպով 
անցնում է պահուստային 
էլեկտրահաղորդման գծին, 
երբ հիմնական 
մատակարարման գծի 
պարամետրերը անցնում 
են սահմանված 
սահմաններից դուրս, 
հիմնական գծի 
պարամետրերը 
վերականգնելուց հետո 
ավտոմատ կերպով 
վերադառնում են 
պահեստային գծից դեպի 
հիմնական տող: 
Էլեկտրական գծերի միջև 
անցման հետաձգման 
ժամանակի սահմանում. - 
ավտոմատ անցում դեպի 
երկրորդ էլեկտրական գիծ, 
երբ առաջին



մատակարարման 
էլեկտրական գծի 
պարամետրերը դուրս են 
գալիս սահմանված 
սահմաններից 'առանց 
ավտոմատ վերադառնալու 
երկրորդ տողից դեպի 
առաջին' առաջին գծի 
պարամետրերը 
վերականգնելուց հետո: 
Առաջին տողի անցումը 
ավտոմատ կերպով տեղի է 
ունենում այն բանից հետո, 
երբ երկրորդ 
մատակարարման 
էլեկտրական գծի 
պարամետրերը դուրս են 
գալիս սահմանված 
սահմաններից: 
Էլեկտրական գծերի միջև 
անցման հետաձգման 
ժամանակի սահմանում. - 
էլեկտրական գծերի միջև 
ձեռքով անցում: Բ) 
Մատակարարման գծեր. 
Մայրուղի - գեներատոր. - 
ավտոմատ միացում 
պահուստային գծի 
գեներատորին, երբ 
հիմնական 
մատակարարման 
էլեկտրական գծի 
պարամետրերը 
գերազանցում են 
սահմանված սահմանները, 
գեներատորից ավտոմատ 
վերադարձը հիմնական 
գծի պարամետրերը 
սահմանված 
սահմաններում 
վերականգնելուց հետո: 
Էլեկտրական գծերի միջև 
անցման հետաձգման 
ժամանակի սահմանում. - 
էլեկտրական գծերի միջև 
ձեռքով անցում: 
Նախագծում և հիմնական 
գործառույթները. A B P ___



սարքը նախագծված է 
որպես մոնոբլոկ և 
բաղկացած է 
կոնտակտային բլոկից, 
կառավարման 
ստորաբաժանման և երկու 
ձուլված գործի հոսանքի 
անջատիչներից: 
Վերահսկիչ միավորն ունի 
ձեռքի հերթափոխի լծակ: 
Այս դիզայնը թույլ է տալիս 
նվազեցնել ABP- ի 
բարձրությունը և 
տեղադրման տարածքը: 
Ստատուսը ռեգողյար, 
Հոսանքի ուժը 250 Ա, 
Պոլյուսների քանակը 4, 
Պաշտպանվածությունը 
գերծանրբեռնվածության 
Ժամանակ 250...250 Ա, 
Հոսանքի ուժը (IEC947, 
leu, 400 В), кА, 25, 
Լարումը հոսանքի 
փոփոխման հետ АС 50 Гц, 
В, 400,
Պետք է ունենա ջերմային 
պաշտպանություն, 
Լայնությունը 615 մմ, 
բարձրությունը 330 մմ, 
խորությունը 200 մմ, 
Երաշխիքային ժամկետը 5 
տարի,
աշխատանքային 

գործունեությունը 10 
տարի: ԱՎԷՌ-Ը պետք է 
լինի գործարանային :



2
Միակցիչ/կոնեկտոր/ 

ամրացող սարք 
կարի գւխիկներ

Մալուխի ծարակալ 
185,16* 21 պղնձյա :

3
էլեկտրականության 
չափման սարք 
/տեստեո/

Wire
tacker

Wire
tacker

Wire
tacker

Մալուխի Փորձարկիչ 
UTP STP RJ45 (ձեռքով 
աեջաաիչ)
2. Ավտոմատ 
արդյունավետ սկան բաց 
թողնված էլեկտրագծերի, 
խառնաշփոթ մալուխի, 
բաց Ա կարճ միացման 
համար
Գործող հոսանք. 

Փորձարկող ' ստացող 10 
մԱ' 30 մԱ
Ազդանշանի փոխանցման 
ոեժիմ թվային 
ազդաևշաև, Արդյունքի 
մակարդակ 8Vp-p 
Ազդանշանի փոխաևցմաև 
հեռավորությունը 3 կմ, 
Չափերը հաղորդիչ 
126x49x34 մմ հաղորդիչ 
175x42x25 մմ, 
էլեկտրաէներգիա. 2 9 V 
DC մարտկոցից 
(ներառված չէ): 
ձավաքածուև ներառում է. 
1 X Emitter մալուխ 
1 X մալուխի ստացող 
1 RJ11 մալուխ 
1 RJ45 մալուխ 
1 X ականջակալ 
Կաբելային տեսակը 
"կոկորդիլոս" ֊1  հատ:
1 X պայուսակ: 
Երաշխիքային ժամկետը 
մեկ տարի :

4
էլեկտրական 

շղթաների 
փոխարկման կամ 

պաշտպանման 
համար

նախատեսված
էլեկտրական

սարքավորումներ
/ԱՎԷ1Դ/

A Y R  TCM A V R
TCM

A V R
TCM

Ա 4ԷՌ  նախագծված է 
ապահովելու 
պահեստային 
էլեկտրամատակարարում 
էլեկտրական էներգիայի 
համակարգին միացված 
բեռին առաջնային ե 
պահուստայ ին



մուտքերով: Ա 4ԷՄ  սարքը 
ավտոմատ կերպով 
միանում է պահեստային 
էլեկտրաեարլորդման 
գծին հիմնական գծի վրա 
էլեկտրական հոսանքի 
անջատման դեպքում: 
Բացի այդ, АВР TCM 
սարքն ունի դործաոույթ 
պաշտպաևելու 
գերբեռնված 
հոսանքներից և բաշխիչ 
ցանցերի և էլեկտրական 
շարժիչների կարճ 
միացումներից: АВР TCM 
սարքը կարող է 
կազմաձեվել միացման մի 
քանի ծրագրերի համար: 
Մատակարարման գծեր. 
Մայրուղի - մայրուղի.֊ 
Ավտոմատ կերպով 
անցնում է պահուստային 
էլեկտրահաղորդմաև 
գծին, երբ հիմնական 
մատակարարման գծի 
պարամետրերը անցնում 
են սահմանված 
սահմաններից դուրս, 
հիմնական գծի 
պարամետրերը 
վերականգնելուց հետո 
ավտոմատ կերպով 
վերադառնում են 
պահեստային գծից դեպի 
հիմնական տող: 
Էլեկտրական գծերի միջև 
անցման հետաձգման 
ժամանակի սահմանում. - 
ավտոմատ անցում դեպի 
երկրորդ էլեկտրական 
գիծ, երբ առաջին 
մատակարարման 
էլեկտրական գծի 
պարամետրերը դուրս են 
գալիս սահմանված 
սահմաններից ՚  առանց



ավւրւոմասւ
վերադառնալու երկրորդ 
աողից դեպի աոաջին' 
աոաջին գծի 
պարամետրերը 
վերականգնելուց հետո: 
Աոաջին տողի անցումը 
ավտոմատ կերպով տեղի 
է ունենում այն բանից 
հետո, երբ երկրորդ 
մատակարարման 
էլեկտրական գծի 
պարամետրերը դուրս են 
գալիս սահմանված 
սահմաններից: 
Էլեկտրական գծերի միջն 
անցման հետաձգման 
ժամանակի սահմանում. - 
էլեկտրական գծերի միջն 
ձեռքով անցում: Բ) 
Մատակարարման գծեր. 
Մայրուղի - գեներատոր. - 
ավտոմատ միացում 
պահուստային գծի 
գեներատորին, երբ 
հիմնական 
մատակարարման 
էլեկտրական գծի 
պարամետրերը 
գերազանցում են 
սահմանված 
սահմանները, 
գեներատորից ավտոմատ 
վերադարձը հիմնական 
գծի պարամետրերը 
սահմանված 
սահմաններում 
վերականգնելուց հետո: 
Էլեկտրական գծերի միջն 
անցման հետաձգման 
ժամանակի սահմանում. - 
էլեկտրական գծերի միջն 
ձեռքով անցում: 
Նախագծում ն հիմնական 
գործառույթները. ABP 
սարքը նախագծկած է



որպես մոեոբլոկ ե 
բաղկացած է 
կոնտակտային բլոկից, 
կառավարման 
ստորաբաժանման ե 
երկու ձուլված գործի 
հոսանքի անջատիչներից: 
Վերահսկիչ միավորն 
ունի ձեռքի հերթափոխի 
լծակ: Այս դիզայնը թույլ է 
տայիա նվազեցնել ABP- ի 
բարձրությունը ե 
տեղադրման տարածքը: 
Ստատուսը ռեգուլյար, 
ձոսաևքի ուժը 250 Ա, 
Պոլյուսևերի քանակը 4, 
Պաշապաևվածություևը 
գերծաևրբեռնվածությաև 
ժամանակ 250.. .250 Ա, 
ձոսաևքի ուժը (IEC947, 
Icu, 400 В), кА, 25, 
Լարումը հոսանքի 
փոփոխման հետ АС 50 
Гц, В, 400,
Պետք է ունենա ջերմային 
պաշտպանություն, 
Լայնությունը 615 մմ, 
բարձրությունը 330 մմ, 
խորությունը 200 մմ, 
Երաշխիքային ժամկետը 
5 տարի,
աշխատաևքայ ին 

գործունեությունը 10 
տարի: Ա4ԷՌ -Ը պետք է 
լինի գործարանային:

Շուշտն Տեխնիկս ՍՊԸ ֊հ տնօոեն' Կ.Բաղրամյան
առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)


