
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գրենական 
պիտույքների և գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-
19/10  ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի արդյունքում 26.03.2019թ. կնքված N ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/10  
պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
 

 Գնման առարկայի 

չափ
ա-

բաժ
նի 

համ
արը 

անվանումը 

չափ-
ման 
միա-
վորը 

քանակը1 
նախահաշվային 

գինը  

համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 

պայմանագրով նախատեսված 
համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 

առկա 
ֆինա
նսակ
ան 

միջոց
ներով

2 

ընդհանու
ր 

/ՀՀ դրամ/ 
առկա 
ֆինան
սական 
միջոցն
երով3 

ընդհա
նուր 

1 

գրիչ 
գնդիկավոր 

հատ 600 600 

24000 24000 

Գրիչ գնդիկավոր, 0,7մմ մետաղական 
ծայրով /գրիչի վրա ծայրի չափի 

մակնշումով/, կափարիչով, թափանցիկ 
իրանով, որպեսզի երևա միջուկում առկա 
թանաքի մակարդակը, տարբեր գույների՝ 
կապույտ  500 հատ, սև 50 հատ, կարմիր 

50 հատ: 

Գրիչ գնդիկավոր, 0,7մմ մետաղական 
ծայրով /գրիչի վրա ծայրի չափի 

մակնշումով/, կափարիչով, թափանցիկ 
իրանով, որպեսզի երևա միջուկում առկա 
թանաքի մակարդակը, տարբեր գույների՝ 
կապույտ  500 հատ, սև 50 հատ, կարմիր 

50 հատ: 

2 

գծանշիչ հատ 100 100 

 15000 15000 

Գծանշիչ տարբեր գույների, 
նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ 
կատարելու  համար, ֆետրից կամ այլ 

ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրոցով: 

Գծանշիչ տարբեր գույների, 
նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ 
կատարելու  համար, ֆետրից կամ այլ 

ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրոցով: 

3 
թուղթ 
նշումների, 
տրցակներով 

հատ 20 20 
14000 14000 

Թուղթ նշումների համար տրցակներով, 
սպիտակ կամ գունավոր, առանց տուփի, 
800-900 թերթանի, չափսը` 90մմx90մմ: 

Թուղթ նշումների համար տրցակներով, 
սպիտակ կամ գունավոր, առանց տուփի, 
800-900 թերթանի, չափսը` 90մմx90մմ: 

4 

թղթապանակ, 
պոլիմերային 
թաղանթ, ֆայլ 

հատ 2000 2000 

18000 18000 

Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ 70 
միկրոն, A4 (210x297)մմ ձևաչափի 

թերթերի համար, արագակարներին 
ամրացնելու անցքերով: 

Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ 70 
միկրոն, A4 (210x297)մմ ձևաչափի 

թերթերի համար, արագակարներին 
ամրացնելու անցքերով: 

5 
թանաք, կնիքի 
բարձիկի 
համար 

հատ 10 10 
1400 1400 

Թանաք կնիքի բարձիկի համար 30մլ 
/կարմիր գույնի/ 

Գործարանային փաթեթավորմամբ: 

Թանաք կնիքի բարձիկի համար 30մլ 
/կարմիր գույնի/ 

Գործարանային փաթեթավորմամբ: 

6 

ժողովների 
պլանավորման 
բլոկնոտներ 

հատ 25 25 

30000 30000 

Ժողովների պլանավորման բլոկնոտներ` 
գրքի նման, կոշտ կաշվենման կազմով, 

տողանի, A5 ձևաչափի, 200-250 
թերթանի: 

Ժողովների պլանավորման բլոկնոտներ` 
գրքի նման, կոշտ կաշվենման կազմով, 

տողանի, A5 ձևաչափի, 200-250 
թերթանի: 

7 

հաշվասարք, 
գրասենյակային 

հատ 20 20 

30000 30000 

Հաշվասարք գրասենյակային, 12 նիշանի, 
գործողությունները վահանակի վրա 
ցուցադրումով, էլեկտրական մարտկոցով, 
չափսը` 145մմx195մմ: 
Գործարանային փաթեթավորմամբ: 

Հաշվասարք գրասենյակային, 12 նիշանի, 
գործողությունները վահանակի վրա 
ցուցադրումով, էլեկտրական մարտկոցով, 
չափսը` 145մմx195մմ: 
Գործարանային փաթեթավորմամբ: 

8 
կոճգամներ տուփ 30 30 

6000 6000 
Կոճգամներ մետաղական ծայրով, 
պլաստմասե գունավոր գլխիկներով, 
տուփի մեջ` 50 հատ: 

Կոճգամներ մետաղական ծայրով, 
պլաստմասե գունավոր գլխիկներով, 
տուփի մեջ` 50 հատ: 

9 
դակիչ միջին հատ 20 20 

40000 40000 
Ծակոտիչ գրասենյակային, մինչև 100 
թերթ դակելու համար, չափաքանոնով: 
 

Ծակոտիչ գրասենյակային, մինչև 100 
թերթ դակելու համար, չափաքանոնով: 
 

10 
սեղմակ, փոքր հատ 200 200 

4000 4000 
Սեղմակ, փոքր, մետաղական, 
լայնությունը 19 մմ: 

Սեղմակ, փոքր, մետաղական, 
լայնությունը 19 մմ: 

11 
նոթատետրեր հատ 40 40 

48000 48000 
Նոթատետրեր գրքի նման,  հաստ 
ստվարաթղթե կազմով, տողանի, A5 
ձևաչափի, 165-200 թերթանի: 

Նոթատետրեր գրքի նման,  հաստ 
ստվարաթղթե կազմով, տողանի, A5 
ձևաչափի, 165-200 թերթանի: 

 

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 

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: 
4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը 

  

                                                



01 01 01 03 X   
 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 28.02.2019թ. 

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 30000 30000 6000 6000 36000 36000 

Չափաբաժին 2 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 10416.67 10416.67 2083.33 2083.33 12500 12500 

Չափաբաժին 3 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 13166.67 13166.67 2633.33 2633.33 15800 15800 

Չափաբաժին 4 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 30000 30000 6000 6000 36000 36000 

Չափաբաժին 5 
 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 2083.33 2083.33 416.67 416.67 2500 2500 

Չափաբաժին 7 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 38333.33 38333.33 7666.67 7666.67 46000 46000 

Չափաբաժին 8 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 4500 4500 900 900 5400 5400 

Չափաբաժին 9 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 800000 800000 160000 160000 960000 960000 

Չափաբաժին 10 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 1666.67 1666.67 333.33 333.33 2000 2000 

Չափաբաժին 11 
1 <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ 63333.33 63333.33 12666.67 12666.67 76000 76000 

Այլ տեղեկություններ 

Ծանոթություն` 1, 3-5, 7, 9, 11 չափաբաժիններում <<Սմարթլայն>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը 
գերազանցում է տվյալ ապրանքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի գնումների պլանով նախատեսված նախահաշվային 
գինը:  

Համաձայն <<ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/10>> ծածկագրով գնանշման հարցում գնման ընթացակարգի հրավերի` մասնակցի 

հետ վարվեցին բանակցություններ, ինչը հանգեցրեց գնային առաջարկի նվազեցման 1, 3-5, 7, 11 չափաբաժիններում 

Չափաբաժ
նի 

համարը 
Մասնակցի անվանումը 

Արժեք 
/ինքնարժեքի 
և 
կանխատեսվող 
շահույթի 
հանրագումար/ 

ԱԱՀ 
Առաջարկված  
ընդհանուր գինը 

 

1 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ 20000 4000 24000 

3 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ 11666.67 2333.33 14000 

4 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ 15000 3000 18000 

5 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ 1166.67 233.33 1400 

7 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ 25000 5000 30000 

11 <<Սմարթլայն>>  ՍՊԸ 40000 8000 48000 

 
 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 
Ծրա
րը 
կազմ
ելու 

Հրավերով պա-
հանջվող 
փաստաթղթերի 
առկայությունը 

Առաջարկած 
գնման 
առարկայի 
տեխնիկա-

Մասնա-
գիտա-կան 
գոր-
ծունեութ-

Մասնա-
գիտա-
կան փոր-
ձառութ-

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ  

Տեխնի-
կական 
միջոց-
ներ 

Աշխա-
տանքա-
յին 
ռեսուրս-

Գնային 
առաջա
րկ 

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: 
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և 
ներկ
ա-
յացն
ելու 
համ
ա-
պատ
աս-
խան
ութ-
յունը  

կան 
բնութագրեր
ի համա-
պատասխա-
նությունը 

յան 
համապատա
սխանությու
ն 
պայմանագր
ով 
նախատեսվ
ած 
գործունեութ
յանը 

յունը ներ 

           

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 18.03.2019թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 
- - 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   20.03.2019թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 

22.03.2019թ.  

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 26.03.2019թ.  

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսակա
ն 

միջոցներով  

Ընդհանուր10 

1-5, 7-8, 
10-11 

<<Սմարթլայն>>  
ՍՊԸ «ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-19/10»   26.03.2019թ 20.12.2019թ. - 155300 155300 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 
Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի 

համարը և սերիան 

1-5, 7-8, 
10-11 

<<Սմարթլայն>>  
ՍՊԸ 

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

01548908 

 

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն`  6 և  9 չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած: 

 

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 
դրանց վերաբերյալ կայացված 
որոշումները 

- 

 

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ - 

 

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/


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 
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