
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01» 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Գրենական 
պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01» 
ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը` 
 

Չափաբաժնի 
համար 

Գնման առարկայի 
համառոտ նկարագրություն 

Գնման 
ընթացակարգի 
մասնակիցների 
անվանումները` 

այդպիսիք լինելու 
դեպքում 

Գնման 
ընթացակարգը 

չկայացած է 
հայտարարվել 

համաձայն` 
«Գնումների մասին» 

ՀՀ օրենքի 37-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 

/ընդգծել 
համապատասխան 

տողը/ 

Գնման 
ընթացակարգը 

չկայացած 
հայտարարելու 
հիմնավորման 
վերաբերյալ 
համառոտ 

տեղեկատվություն 

11 Էլեկտրոնային քարտերր - 

1-ին կետի 
2-րդ կետի 
3-րդ կետի 
4-րդ կետի 

Գնման ընթացակարգին 
ոչ մի հայտ չի 
ներկայացվել 

 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01» ծածկագրով գնումների համակարգող՝ Լ.Զոհրաբյանին։ 
 
 
Հեռախոս՝ (011) 818 529 

Էլ. փոստ՝ gnumner.mnp@yandex.ru  

Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն:  
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Չափաբաժնի 
համար 

Գնման առարկայի համառոտ 
նկարագրություն 

Գնման ընթացակարգի 
մասնակիցների 
անվանումները` 

այդպիսիք լինելու 
դեպքում 

Գնման ընթացակարգը 
չկայացած է 

հայտարարվել 
համաձայն` «Գնումների 
մասին» ՀՀ օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 

/ընդգծել 
համապատասխան 

տողը/ 

Գնման ընթացակարգը 
չկայացած 

հայտարարելու 
հիմնավորման 

վերաբերյալ համառոտ 
տեղեկատվություն 

19 Կարիչ 20-50 թերթի համար - 

1-ին կետի 
2-րդ կետի 
3-րդ կետի 
4-րդ կետի 

Պայմանագիր չի կնքվում, 
քանի որ մասնակցի 

ներկայացրած գնային 
առաջարկը գերազանցում է 

այդ գնումը կատարելու 
համար նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

27 թուղթ նշումերի համար 
տրցակներով - 

1-ին կետի 
2-րդ կետի 
3-րդ կետի 
4-րդ կետի 

Պայմանագիր չի կնքվում, 
քանի որ մասնակցի 

ներկայացրած գնային 
առաջարկը գերազանցում է 

այդ գնումը կատարելու 
համար նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

46 դրոշակաձող - 

1-ին կետի 
2-րդ կետի 
3-րդ կետի 
4-րդ կետի 

Պայմանագիր չի կնքվում, 
քանի որ մասնակցի 

ներկայացրած գնային 
առաջարկը գերազանցում է 

այդ գնումը կատարելու 
համար նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 

47 գերբ  

1-ին կետի 
2-րդ կետի 
3-րդ կետի 
4-րդ կետի 

Պայմանագիր չի կնքվում, 
քանի որ մասնակցի 

ներկայացրած գնային 
առաջարկը գերազանցում է 

այդ գնումը կատարելու 
համար նախատեսված 

ֆինանսական միջոցներ 
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