
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գրասենյակային կահույքի 
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/8>> ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի արդյունքում 
2019 թվականի մարտի 29-ին կնքված N<<ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/8-1>> և N<<ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/8-2>> պայմանագրերի մասին 
տեղեկատվությունը` 
 

 Գնման առարկայի 
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համարը 
անվանումը 
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քանակը1 նախահաշվային գինը  

համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 

պայմանագրով նախատեսված 
համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 
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ֆինա
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ան 

միջոց
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վ2 

ընդհանու
ր 
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րով3 

ընդհանո
ւր 
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    Աթոռներ 

հատ 100 100 1500000 1500000 

Աթոռ` մետաղյա կմախքով, 
մետաղը` պողպատ, օվալաձև 

խողովակից, խողովակի պատի 
հաստությունը` 1-1,5մմ, սև 

փոշեներկված: Նստատեղը և 
թիկնակը` սպունգից, 

պաստառապատված որակյալ սև 
կտորով, ոտքերի պլաստմասե 
տակդիրներով, հանգույցները` 

հեղյուսամանեկային կամ 
պտուտակային միացմամբ:  

Չափերը` նկարում: 
Ապրանքի մատակարարումը, 
հավաքումն ու տեղադրումն 

իրականացնում է մատակարարը: 
Ապրանքը պետք է լինի 

չօգտագործված: 
 

Աթոռ` մետաղյա կմախքով, 
մետաղը` պողպատ, օվալաձև 

խողովակից, խողովակի պատի 
հաստությունը` 1-1,5մմ, սև 

փոշեներկված: Նստատեղը և 
թիկնակը` սպունգից, 

պաստառապատված որակյալ սև 
կտորով, ոտքերի պլաստմասե 
տակդիրներով, հանգույցները` 

հեղյուսամանեկային կամ 
պտուտակային միացմամբ:  

Չափերը` նկարում: 
Ապրանքի մատակարարումը, 
հավաքումն ու տեղադրումն 

իրականացնում է մատակարարը: 
Ապրանքը պետք է լինի 

չօգտագործված: 
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   Գրասեղաններ 

հատ 15 15 750000 750000 

Գրասեղան լամինատապատ, աջ 
կողմում` 1 տումբա` վակուումային 

ուղղորդիչներով 3 դարակով, 
յուրաքանչյուր դարակի չափը` 
45սմx15սմ: Դարակների տակի 
հատվածի DVP-ն պետք է լինի 
լամինացված: Վերևի դարակը` 

փականով: Գրասեղանի չափերը` 
բարձրությունը` 75սմ, 

երկարությունը` 135սմ, լայնությունը` 
75սմ:  

Եզրաժապավենները` PVC 
22մմx1մմ: 

Հետևից` լամինատով փակված: 
Գույնը` Venger, նյութը` խիտ MDF: 

Ապրանքի մատակարարումը, 
հավաքումն ու տեղադրումն 

իրականացնում է մատակարարը: 
Ապրանքը պետք է լինի 

չօգտագործված: 

Գրասեղան լամինատապատ, աջ 
կողմում` 1 տումբա` վակուումային 

ուղղորդիչներով 3 դարակով, 
յուրաքանչյուր դարակի չափը` 
45սմx15սմ: Դարակների տակի 
հատվածի DVP-ն պետք է լինի 
լամինացված: Վերևի դարակը` 

փականով: Գրասեղանի չափերը` 
բարձրությունը` 75սմ, 
երկարությունը` 135սմ, 

լայնությունը` 75սմ:  
Եզրաժապավենները` PVC 

22մմx1մմ: 
Հետևից` լամինատով փակված: 

Գույնը` Venger, նյութը` խիտ MDF: 
Ապրանքի մատակարարումը, 
հավաքումն ու տեղադրումն 

իրականացնում է մատակարարը: 
Ապրանքը պետք է լինի 

չօգտագործված: 

3 

 
 
 
 
 
 
 
Գրապահարաններ հատ 10 10 550000 550000 

Գրապահարանի չափերը` 
180սմx80սմx45սմ: Գույնը` Venger, 

նյութը` խիտ MDF: Վերևի հատվածը 
պետք է լայնությունով բաժանված 

լինի 3 մասի: Ներքևում` երկուական 
դուռ` 67 սմ բարձրությամբ: 

Ծխնիները` վակուումային: Դռների 
հետևում գտնվող հատվածը պետք 
է լայնությունով բաժանված լինի 2 

մասի: 
Պահարանի հետևի հատվածի DVP-

ն պետք է լինի լամինացված: 
Եզրաժապավենները` PVC 

22մմx1մմ: 
Ապրանքի մատակարարումը, 

Գրապահարանի չափերը` 
180սմx80սմx45սմ: Գույնը` Venger, 

նյութը` խիտ MDF: Վերևի 
հատվածը պետք է լայնությունով 

բաժանված լինի 3 մասի: 
Ներքևում` երկուական դուռ` 67 սմ 

բարձրությամբ: Ծխնիները` 
վակուումային: Դռների հետևում 

գտնվող հատվածը պետք է 
լայնությունով բաժանված լինի 2 

մասի: 
Պահարանի հետևի հատվածի 

DVP-ն պետք է լինի լամինացված: 
Եզրաժապավենները` PVC 

22մմx1մմ: 

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը 
2  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով 
նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում: 
3  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  
գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում: 

  

                                                



հավաքումն ու տեղադրումն 
իրականացնում է մատակարարը: 

Ապրանքը պետք է լինի 
չօգտագործված: 

Ապրանքի մատակարարումը, 
հավաքումն ու տեղադրումն 

իրականացնում է մատակարարը: 
Ապրանքը պետք է լինի 

չօգտագործված: 
 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ,  ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.  
N 526-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ 

 
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 
01 01 01 03 X   

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 26.02.2019թ. 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը5 
1  
…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 
1   
…   

 

Հ/Հ Մասնակիցների անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը  
  ՀՀ դրամ6 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով7 ընդհանուր 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 8 

ընդհանուր 
առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 9 

ընդհանուր 

Չափաբաժին 1  
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 575000 575000 115000 115000 690000 690000 

2 <<Արգավանդ Կահույք>> ՍՊԸ 624000 624000 124800 124800 748800 748800 

3 <<Առկտուր>> ՍՊԸ 637500 637500 127500 127500 765000 765000 

4 <<Ֆոտոն>> ՍՊԸ 682333,33 682333,33 136466,67 136466,67 818800 818800 

5 <<Հ.Սմբատ>> ՍՊԸ 880000 880000 - - 880000 880000 

6 Արամ Խոյեցյան Ա/Ձ 920000 920000 - - 920000 920000 

7 <<0ԼԱՆԴԱ>> ՍՊԸ 790000 790000 158000 158000 948000 948000 

Չափաբաժին 2  

 <<Դամկար>> ՍՊԸ 362500 362500 72500 72500 435000 435000 

 <<ՍԵՄԱՆԳ>> ՍՊԸ 475000 475000 95000 95000 570000 570000 

 <<Հ.Սմբատ>> ՍՊԸ 495000 495000 - - 495000 495000 

 <<0ԼԱՆԴԱ>> ՍՊԸ 510000 510000 102000 102000 612000 612000 

 <<Ֆոտոն>> ՍՊԸ 555600 555600 111120 111120 666720 666720 

 <<ՆԱՐՎԱԿԻ>> ՍՊԸ 675000 675000 - - 675000 675000 

 <<Առկտուր>> ՍՊԸ 615750 615750 123150 123150 738900 738900 

 Ա/Ձ Հովիկ Պապոյան 808500 808500 - - 808500 808500 

 Արամ Խոյեցյան Ա/Ձ 975000 975000 - - 975000 975000 

Չափաբաժին 3  

 <<Դամկար>> ՍՊԸ 320750 320750 64150 64150 384900 384900 

 <<0ԼԱՆԴԱ>> ՍՊԸ 328250 328250 65650 65650 393900 393900 

 <<Առկտուր>> ՍՊԸ 328750 328750 65750 65750 394500 394500 

 <<ՍԵՄԱՆԳ>> ՍՊԸ 350000 350000 70000 70000 420000 420000 

 <<Ֆոտոն>> ՍՊԸ 353733,33 353733,33 70746,67 70746,67 424480 424480 

 <<Հ.Սմբատ>> ՍՊԸ 380000 380000 - - 380000 380000 

 <<ՆԱՐՎԱԿԻ>> ՍՊԸ 450000 450000 - - 450000 450000 

 Ա/Ձ Հովիկ Պապոյան 499000 499000 - - 499000 499000 

 Արամ Խոյեցյան Ա/Ձ 650000 650000 - - 650000 650000 

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն`  Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 
 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը 
5  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 
6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության 
դրամով: 
7  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» 
սյունակում: 
8  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` 
«ընդհանուր» սյունակում: 
9  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` 
«ընդհանուր»  սյունակում: 

  

                                                

https://eauction.armeps.am/hy/procurer/bo_details/tid/3114/id/3535/
https://eauction.armeps.am/hy/procurer/bo_details/tid/3114/id/3535/
https://eauction.armeps.am/hy/procurer/bo_details/tid/3114/id/3535/


Չափա-
բաժնի 

համարը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Ծրարը 
կազմելու 
և ներկա-
յացնելու 
համա-
պատաս-
խանութ-
յունը  

Հրավերով պա-
հանջվող 
փաստաթղթերի 
առկայությունը 

Առաջարկած 
գնման 
առարկայի 
տեխնիկա-
կան 
բնութագրեր
ի համա-
պատասխա-
նությունը 

Մասնա-
գիտա-կան 
գոր-
ծունեութ-
յան 
համապատա
սխանությու
ն 
պայմանագր
ով 
նախատեսվ
ած 
գործունեութ
յանը 

Մասնա-
գիտա-
կան փոր-
ձառութ-
յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ  

Տեխնի-
կական 
միջոց-
ներ 

Աշխա-
տանքա-
յին 
ռեսուրս-
ներ 

Գնային 
առաջա
րկ 

           
           

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 14.03.2019թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 
15.03.2019թ. 19.03.2019թ. 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   22.03.2019թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 26.03.2019թ.  

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 29.03.2019թ.  

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա
-վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով  

Ընդհանուր10 

1 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/8-1 29.03.2019թ. 15.12.2019թ. - 690000 690000 
2-3 <<Դամկար>> ՍՊԸ ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/8-2 29.03.2019թ.    15.12.2019թ. - 819900 819900 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 
Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 

ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի 
համարը և սերիան 

1 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ ք. Երևան, Վարդանանց 110 ssmartline@mail.ru 
<<Հայբիզնեսբանկ>>ՓԲԸ 
     1150009537660100 

01548908 

2-3 <<Դամկար>> ՍՊԸ ք.Երևան, Անդրանիկի 129, բն. 4 damkar777@mail.ru 
Հ/Հ 163688001532 

«Հայէկոնոմբանկ » ԲԲԸ,  
Մալաթիա Մ/Ճ 

04428836 

 

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն`  Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման 
վերաբերյալ։ 

 

Մասնակիցների ներգրավման 
նպատակով <Գնումների մասին> 
ՀՀ օրենքի համաձայն 
իրականացված 
հրապարակումների մասին 
տեղեկությունները  

Gnumner.am կայք 
http://www.armeps.am կայք  
 

 
 

Գնման գործընթացի 
շրջանակներում հակաօրինական 
գործողություններ 
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց 
և այդ կապակցությամբ 
ձեռնարկված գործողությունների 
համառոտ նկարագիրը  

- 

 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ 
ներկայացված բողոքները և - 

10  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա 
ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: 
11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 
  

                                                

http://www.armeps.am/


դրանց վերաբերյալ կայացված 
որոշումները 

 

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ - 

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 
Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Հասմիկ Հակոբյանին /0223/2-05-15 kotayq.gnumner@mta.gov.am 

 

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 

   

 

  

mailto:kotayq.gnumner@mta.gov.am

