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գ Հ. Մաթևոսյան

ԱԻՆ «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար 
«ՃԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-Տ-21/19» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով տպագրական 
ծառայությունների ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ ք. Երևան Ավան Աճաոյան 1 հասցեում
18 նոյեմբերի, 2021թ., ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝

1. Վահագն Կրբեկյան «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի ԱԻ և ՃԿ
ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 
Անդամներ՝

2. Անի Գևորգյան՝ «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի ՃԿ ամբիոնի 
մեթոդիստ

3. Լիլիթ Վարդանյան՝ «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի 
ուսումնական բաժնի մեթոդիստ

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

գնումների գծով մասնագետ

«ՃԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-Տ-21/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և արդյունքների
ամփոփման մասին

1. Գնային առաջարկ պարունակող ծրարները բացվել են ք. Երևան, Ավան Աճաոյան 1 հասցեում, 101 
սենյակում։

2. Ընդունել ի գիտություն, որ հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը.

Մասնակցի
անվանումը Գտնվելու վայրը Կապի միջոցը 

էլ. փոստ, հեռ. համար

1. «ՎԱՌՄ» ՍՊԸ Գործ.հասցե՝ ք. Երևան, 
Տիգրան Մեծի 48, 43

էլ. Հասօե՝ ՁրրաոՋ6@րոՋւ1.րս 
Հեռ. 091 ֊19-29-00



3. Մասնակցի կողմից ներկայցված ծրարը կազմված է գնման ընթացակարգի հրավերով 
սահմանված պահանջներին համապատասխան։

4. 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։

5. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հրավերով սահմանված 
պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

- «ՎԱՌՍ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով 
սահմանված պահանջներին։
6. Մասնակիցների առաջարկած գինը՝

/V Չափաբաժնի անվանումը Նախահաշվային
արժեք

«ՎԱՌՄ» ՍՊԸ

Արժեք
/Ինքնարժեք 

և շահույթ/
ԱԱՀ Ընդհան 

ուր գինը

1
ճգնաժամային կառավարում և 
տեխնոլոգիաներ /գիտական 
հանդես/

330000 162 500 32500 195000

7. ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

7.1 «ՃԿՊԱ-ԳՀԵՁԲ-Տ-21/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով ընտրված
մասնակից ճանաչել «ՎԱՌՍ՜» ՍՊԸ֊ին։

7.2 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը։
7.3 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետը

կիրառելի չէ, քանի որ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կկնքվի պայմանագիր։
7.4 Պայմանագիր կնքելու նպատակով ընտրված մասնակցին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը և 

առաջարկել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի ապահովում 
կնքվելիք պայմանագրի տասը տոկոսի չափով և որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած 
գնային առաջարկի 15 տոկոսի չափով։

Ընդունվել է որոշում, կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

8. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ 
Վ. Կրբեկյան

Անդամներ՝
Ա.Գևորգյան

Ա. Վարդանյան

Քարտուղար՝
Ռ. Մկրտչյան
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հայտերի գրանցման

Պատվիրատուի անվանումը՝ Ա Հ Ն
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Գնման ընթացակարգի 

ծածկագիրը՝ .աա–Գ4>$՚&՜տ՜Զ–ք/տտ

Գնահատող հանձնաժողովի 
քարտուղար և 

գրանցամատյանի վարման 
պատասխանատու՝ ՀՀՀ֊

(անան, ազգանուն) (ստորագրություն)
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էջ 1Տ11 
ՄԱՍ I

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)

Հայտերի ստացման

Հայտը
գրանցողի

ստորագրությունը
Նշագրումներամիսը,

ամսաթիվը ժամը
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Էջ 1Տ1 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
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էջԱ 3 
Մաս II -

Սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացված հայտեր

• </ 
հ

Հայտեր
ներկայացրած

մասնակցի
անվանումը

(անունը,
ազգանունը)

Մասնակցի այն 
գրության ելից և 

պատվիրատուի նույն 
գրության մտից 

համարները, որով 
ներկայացվել է հայտը 

(Հայտը առձեոն 
ներկայացված լինելու 

դեպքում այն 
ներկայացնողի անունը, 

ազգանունը, անձը 
հաստատող 

փաստաթղթի 
անվանումը և համարը)

Հայտերի ստացման Հայտը գրանցողի 
ստորագրությունը

Անհամապա 
տասխանութ 
յան մասին 

կցվող
արձանագրո

ւթյան
համար

ամիսը,

ամսաթիվը
ժամը
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