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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2

պետական

Հաստատում եմ ՀՀ ՄԻՆ 

կառավարման 

ադեմիա» ՊՈԱԿ ի 

Հ.Մաթևոսյան

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

«ՃԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-ԱՎ-21/04» ծածկագրով գնանշման հարցման ձևով ավտոմեքենաների և 

հարակից սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման գնահատող 

հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ ք. Երևան Ավան Աճաոյան 1 հասցեում

31 մարտի 2021թ., ժամը'10:00

Մասնակցում էին'

Հանձնաժողովի նախագահ'

1. Հովհաննես Բադալյան - Փրկարարական ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

Անդամներ'

2. Անդրանիկ Խաչատրյան ֊ Փրկարարական ֆակուլտետի և ՔՊ ամբիոնի դասախոս

3. Հասմիկ Հարությունյան - «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի 

որակի ապահովման կենտրոնի ավագ մեթոդիստ

Քարտուղար'

4. Ռուզաննա Մկրտչյան ֊ «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի 

գնումների գծով մասնագետ

1. «ՃԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-ԱՎ-21/04» ծածկագրով ընթացակարգի ներկայացած մասնակիցները

1.1 Հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը'

N Մասնակցի անվանումը Գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը

1 «ԻՍՆԵՔՍՏ.ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ

Իրափհասցե' Չարենցի փ. Շ/2/28, Քաջարան 3309 
Սյունիք Հայաստան

Գործ. Հասցե' ք.Երևան, Հաւաբւան 34/2 
Հեռ.' +374(91 )-26-55-44 

էւ. Հասսե' GevnavasardvanOgmail.com



2. Մասնակցի կողմից ներկայցված ծրարը կազմված է գնման ընթացակարգի հրավերով 

սահմանված պահանջներին համապատասխան:

3. Տվյալներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

մասնակցի կողմից ներկայացված ծրարում հրավերով նախատեսված բոլոր 

փաստաթղթերը առկա են: Բոլոր ներկայացված փաստաթղթերը կազմվել են բնօրինակից և 

2 օրինակ պատճեններից:

4. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հրավերով սահմանված 

պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

֊ «ԻՍՆԵՔՍՏ.ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում 

են հրավերով սահմանված պահանջներին:

5. Մասնակցի առաջարկած գինը'

Կազմակերպության
անվանումը

«ԻՍՆԵՔՍՏ.ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ

Գնման ենթակա 
ծառայության 
անվանունը

Նախա
հաշվային
արժեքը
թվերով

/տառերով
/ՀՀ
դրամ

Արժեք
/ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը/ 

/տառերով և թվերով/ 
ՀՀ դրամ

ՄԱՀ**
/տառերո

վև
թվերով/ 
ՀՀ դրամ

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և թվերով/ 

ՀՀ դրամ

1 ավտոմեքենաների և 
հարակից սարքերի 
վերանորոգում և 
պահպանում

2000000
/երկու
միլիոն/

22470300
/քսաներկու միլիոն չորս 

հարյուր յոթանասուն 
հազար երեք հարյուր/

-

22470300 
/քսաներկու միլիոն 

չորս հարյուր 
յոթանասուն հազար 

երեք հարյուր

6. Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների հանձնաժողովը որոշեց'

«ճԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-ԱՎ-21 /04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին տեղը զբաղեցրած 

մասնակից ճանաչել «ԻՍՆԵՔՍՏ.ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ-ին, որպես գնման ընթացակարգի 

պայմանները բավարարող մասնակից



7. Հանձնաժողովի քարտուղարին.

7.1. Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» 

526֊ն որոշման 67-րդ կետով' Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացնել համապատասխան հարցումը:

7.2. Հաջորդ հանձնաժողովի նիստ հրավիրել ղեկավարվելով 526-ն որոշման 67-րդ կետի 

համաձայն

Ընդունվել է որոշում, կողմ' 3, դեմ’ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ' 

Հ.Բադալյան

Անդամներ'

Ա. Խաչատրյան

Հ. Հարությունյան



Հավելված N 1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 

2017 թվականի մայիսի 20-ի N 229-Ն հրամանի

Հաստաւրում եմ' Հ  /  А У Ц - ՜

Հ Լ .  -----շօշ] թ-ին

Ընդամենը' — —  էջ

Կ. Տ.
ЗйООГЯ

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

հայտերի գրանցման

Պատվիրատուի անվանումը՝

Գնման ընթացակարգի 

ծածկագիրը'

* /՛

Ly‘ /syctet C  օշ&և

Գնահատող հանձնաժողովի 
քարտուղար և 

գրանցամատյանի վարման 
պատասխանատու'

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)



Էջ N 1 
ՄԱՍ I

ՆԵՐԿԱՅԱՅՎԱԾ 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

ժամը

Հայտը
գրանցողի

ստորագրությունը
Նշագրումներ

t/ о

ՕՕՀՀՀՏՕձ У,
/3 03. ձ&ք ՚քթ յ

0f3 լ/'г •'/



Է ջ  N 2

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)

Հայտերի ստացման

Հայտը
գրանցողի

ստորագրությունը
Նշագրումներամիսը,

ամսաթիվը
ժամը

1 2 3 4 5 6 7

--------------------



t 2 N 3  
Մաս II

Սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացված հայտեր

</
հ

Հայտեր
ներկայացրած

մասնակցի
անվանումը

(անունը,
ազգանունը)

1 2

Մասնակցի այն 
գրության ելից և 

պատվիրատուի նույն 
գրության մտից 

համարները,որով 
ներկայացվել է հայտը 

(Հայտը առձեռն 
ներկայացված լինելու 

դեպքում այն 
ներկայացնողի անունը, 

ազգանունը, անձը 
հաստատող 

փաստաթղթի 
անկանուեր և համարր) 

3

Հայտերի ստացման

ամիսը,
ժամը

ամսաթիվը

4 5

Հայտը գրանցողի 
ստորագրությունը

Անհամապա 
տասխանութ 
յան մասին 

կցվող
արձանագրո

ւթյան
համար

6 7


