
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/08» 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Գրենական 
պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-
21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 
տեղեկատվությունը; 

Գնահատող հանձնաժողովի 2021 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 2.3 որոշմամբ հաստատվել են 
ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին 
համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի` գնման առարկա է հանդիսանում`  

Չափաբաժին N 1 «Էլեկտրոնային քարտեր»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի պահանջներին 
համապատասխանող 

հայտեր  
/համապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխա-
նության համառոտ 
նկարագրույթուն 

1 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X   
2 «Մովսեսյան» ՍՊԸ X   
3 «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X 7.458.33 
2 «Մովսեսյան» ՍՊԸ  10.90 
3 «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ  12.00 

 

Չափաբաժին N 2 «Կարիչ 20-50 թերթի համար»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի պահանջներին 
համապատասխանող 

հայտեր  
/համապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխա-
նության համառոտ 
նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   
2 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 21.666.67 
2 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ  26.000 

 

Չափաբաժին N 3 «թուղթ նշումերի համար տրցակներով»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի պահանջներին 
համապատասխանող 

հայտեր  
/համապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխա-
նության համառոտ 
նկարագրույթուն 

1 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X   
2 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X 9.75 
2 «Սմարթլայն» ՍՊԸ  10.50 



  

Չափաբաժին N 4 «դրոշակաձող»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի պահանջներին 
համապատասխանող 

հայտեր  
/համապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխա-
նության համառոտ 
նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   
2 «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ X   
3 «Վանե» ՍՊԸ X   
4 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 90.00 
2 «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ  102.00 
3 «Վանե» ՍՊԸ  108.00 
4 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ  112.50 

 

Չափաբաժին N 5 «գերբ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի պահանջներին 
համապատասխանող 

հայտեր  
/համապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխա-
նության համառոտ 
նկարագրույթուն 

1 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X   
2 «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ X 60.000 
2 «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ  96.000 

 
Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ չափաբաժիններ 1-ով, 3-ով և 5-ով, 

հաղթող ճանաչել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած «Մայ Մարկետ» ՍՊԸ-ին, չափաբաժիններ 2, 
4-ով՝ «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ին: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ սահմանել անգործության 
ժամկետ՝ պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարություն հրապարակվելու օրվան հաջորդող 
օրվանից մինչև 5-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/08» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ.Զոհրաբյանին։ 
  
Հեռախոս ՝ (011) 818 529: 
Էլ. փոստ՝ gnumner.mnp@yandex.ru:  
Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն: 

mailto:gnumner.mnp@yandex.ru�

