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և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման 
նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 
թվականի հունվարի 25-ին կնքված N « ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/01» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 

 Գնման առարկայի 

չափա-
բաժնի 

համարը 
անվանումը չափման 

միավորը 
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(տեխնիկական բնութագիր) 
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ֆինանսական 
միջոցներով2

ընդհանուր 
 

/ՀՀ դրամ/ 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով3

ընդհանուր 
 

1.  Սևանա լճում և 
նրա ջրհավաք 
ավազանում 
ձկան և 
խեցգետնի 
պաշարների 
հաշվառման 
աշխատանքներ 

դրամ 1 1 գնումը 
կազմակերպվել է 

«Գնումների 
մասին» ՀՀ 

օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 6-րդ 
մասի հիմքով: 

գնումը 
կազմակերպվել 
է «Գնումների 
մասին» ՀՀ 

օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 6-րդ 
մասի հիմքով:v 

Սևանա լճում ձկների կենսաբանական չափանիշների 
որոշում և պաշարների գնահատում, նախորդ 
տարիների (բազային տարի 2017 կամ 2018 թվական և 
տվյալ տարվան նախորդող մեկ կամ երկու տարիներ) 
հետ համեմատականներ և վերլուծություններ՝ Սևանա 
լճում ձկան պաշարների հաշվառում (մեկ 
հաշվետվություն) 
Հաշվետվության կազմում հետևյալ տվյալների 
ընդգրկմամբ՝ 

• Սիգի ընդհանուր զանգվածի որոշում և 
արդյունագործական պաշարի գնահատում, 

• Սիգի գիրացող վտառի ուսումնասիրություն 
(գծային և քաշային աճ, բտվածություն, 
չափատարիքային կազմ, սննդառություն), 

• Սիգի ձվադրող վտառի ուսումնասիրություն 
(բեղունության, չափատարիքային կազմ), 

• 2022 թվա կանի համար սիգի 
արդյունագործական որսաչափի որոշում,  

• Կարասի գծային, քաշային աճի, 
չափատարիքային կազմի, բնական 
վերարտադրության 
(բեղունության,ձվադրավայրերի և ձվադրման 
ժամկետների) ուսումնասիրություն, 

• Կարասի ընդհանուր զանգվածի որոշում, 
արդյունագործական պաշարի գնահատում և 
2022 թվականի համար որսաչափի որոշում,  

• Իշխանի ընդհանուր զանգվածի որոշում, 
գիրացող վտառի և/կամ առանձնյակների 
ուսումնասիրություն (գծային և քաշային աճ, 
չափատարիքային կազմ, սննդառություն), 

• Իշխանի ձվադրող վտառի և/կամ 
առանձնյակների ուսումնասիրություն՝ 
(բեղունության, չափատարիքային կազմ, քանակ), 

Սևանա լճում Սևանի կողակի և հանդիպող այլ 
ձկնատեակների ուսումնասիրություն, զանգվածի 
որոշում և վիճակի գնահատում: 
Սևանա լճում խեցգետնի կենսաբանական 
չափանիշների որոշում, պաշարների գնահատում, 
նախորդ տարիների  (բազային տարի 2017 կամ 2018 
թվական և տվյալ տարվան նախորդող մեկ կամ երկու 
տարիներ) հետ համեմատականներ և 
վերլուծություններ` Սևանա լճում խեցգետնի 
պաշարների հաշվառում (մեկ հաշվետվություն) 
Հաշվետվության կազմում հետևյալ տվյալների 
ընդգրկմամբ՝ 

• Խեցգետնի ընդհանուր զանգվածի որոշում, 
արդյուանգործական պաշարի գնահատում, 

• Խեցգետնի կենսաբանական չափանիշների՝ 
գծային և քաշային աճի, չափատարիքային 
կազմի, սննդառության, բաշխվածության ըստ 
խորության և տարածքի ուսումնասիրություն, 

• Խեցգետնի վերարտադրության 
ուսումնասիրություն (բեղունություն, ծնունդ, 
թրթուր)  

2022 թվականի համար խեցգետնի 
արդյունագործական որսաչափի որոշում: 
Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերում էնդեմիկ 
ձկնատեսակների կենսաբանական տվյալների, 
բնական ձվադրավայրերի ուսումնասիրություն, դրանց 
առկա վիճակի գնահատում` Սևանա լճի ջրհավաք 
ավազանու գետերի ձկան և խեցգետնի 
ուսումնասիրություն (մեկ հաշվետվություն) 
Հաշվետվության կազմում հետևյալ տվյալների 
ընդգրկմամբ՝ Ձկնագետ, Գավառագետ, Լիճք, Արգիչի, 
Վարդենիկ, Մակենիս, Մասրիկ և Կարճաղբյուր 
գետերում `  

• Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերի 
ձկնատեսակների ուսումնասիրություն, վիճակի, 
բնական վերարտադրության գնահատում, 

• Իշխանի և կողակի ձվադրող վտառի և/կամ 
առանձնյակների  ուսումնասիրություն 
(բեղունության, չափատարիքային կազմ, քանակ) 
հաշվառում, վիճակի գնահատում, 

• Սևանա լճում օտարածին ձկնատեսակների 
ուսումնասիրություն և էկոհամակարգի վրա 
ազդեցության գնահատում: 

Սևանա լճի ջրհավաք  ավազանի գետերում էնդեմիկ 
ձկնատեսակների և խեցգետնի կենսաբանական 
տվյալների, բնական ձվադրավայրերի 
ուսումնասիրություն, դրանց առկա վիճակի 
գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում և 
հիմնավորում 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված 
աշխատանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ է 
ներկայանցնել 3 հաշվետվություն թղթային և 
էլեկտրոնային տարբերակներով (երեք օրինակից). 
1. Նախապատրաստական աշխատանքների 

մասին հաշվետվություն` ընդգրկելով 
հետևյալ հարցերը. 

• աշխատանքների իրականացման մեթոդները 
և միջոցառումները, 

• գիտական որսի ժամանակացույցը` նշելով 
որսագործիքները (մանրամասն տվյալներով՝ 
խորշ, չափս), ձկնորսության և խեցգետնի 

Սևանա լճում ձկների կենսաբանական չափանիշների 
որոշում և պաշարների գնահատում, նախորդ 
տարիների (բազային տարի 2017 կամ 2018 թվական և 
տվյալ տարվան նախորդող մեկ կամ երկու տարիներ) 
հետ համեմատականներ և վերլուծություններ՝ Սևանա 
լճում ձկան պաշարների հաշվառում (մեկ 
հաշվետվություն) 
Հաշվետվության կազմում հետևյալ տվյալների 
ընդգրկմամբ՝ 

• Սիգի ընդհանուր զանգվածի որոշում և 
արդյունագործական պաշարի գնահատում, 

• Սիգի գիրացող վտառի ուսումնասիրություն 
(գծային և քաշային աճ, բտվածություն, 
չափատարիքային կազմ, սննդառություն), 

• Սիգի ձվադրող վտառի ուսումնասիրություն 
(բեղունության, չափատարիքային կազմ), 

• 2022 թվականի համար սիգի արդյունագործական 
որսաչափի որոշում,  

• Կարասի գծային, քաշային աճի, չափատարիքային 
կազմի, բնական վերարտադրության 
(բեղունության,ձվադրավայրերի և ձվադրման 
ժամկետների) ուսումնասիրություն, 

• Կարասի ընդհանուր զանգվածի որոշում, 
արդյունագործական պաշարի գնահատում և 2022 
թվականի համար որսաչափի որոշում,  

• Իշխանի ընդհանուր զանգվածի որոշում, գիրացող 
վտառի և/կամ առանձնյակների 
ուսումնասիրություն (գծային և քաշային աճ, 
չափատարիքային կազմ, սննդառություն), 

• Իշխանի ձվադրող վտառի և/կամ առանձնյակների 
ուսումնասիրություն՝ (բեղունության, 
չափատարիքային կազմ, քանակ), 

Սևանա լճում Սևանի կողակի և հանդիպող այլ 
ձկնատեակների ուսումնասիրություն, զանգվածի 
որոշում և վիճակի գնահատում: 
Սևանա լճում խեցգետնի կենսաբանական 
չափանիշների որոշում, պաշարների գնահատում, 
նախորդ տարիների  (բազային տարի 2017 կամ 2018 
թվական և տվյալ տարվան նախորդող մեկ կամ երկու 
տարիներ) հետ համեմատականներ և վերլուծություններ` 
Սևանա լճում խեցգետնի պաշարների հաշվառում (մեկ 
հաշվետվություն) 
Հաշվետվության կազմում հետևյալ տվյալների 
ընդգրկմամբ՝ 

• Խեցգետնի ընդհանուր զանգվածի որոշում, 
արդյուանգործական պաշարի գնահատում, 

• Խեցգետնի կենսաբանական չափանիշների՝ 
գծային և քաշային աճի, չափատարիքային կազմի, 
սննդառության, բաշխվածության ըստ խորության 
և տարածքի ուսումնասիրություն, 

• Խեցգետնի վերարտադրության 
ուսումնասիրություն (բեղունություն, ծնունդ, 
թրթուր)  

2022 թվականի համար խեցգետնի արդյունագործական 
որսաչափի որոշում: 
Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերում էնդեմիկ 
ձկնատեսակների կենսաբանական տվյալների, բնական 
ձվադրավայրերի ուսումնասիրություն, դրանց առկա 
վիճակի գնահատում` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանու 
գետերի ձկան և խեցգետնի ուսումնասիրություն (մեկ 
հաշվետվություն) 
Հաշվետվության կազմում հետևյալ տվյալների 
ընդգրկմամբ՝ Ձկնագետ, Գավառագետ, Լիճք, Արգիչի, 
Վարդենիկ, Մակենիս, Մասրիկ և Կարճաղբյուր 
գետերում `  

• Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերի 
ձկնատեսակների ուսումնասիրություն, վիճակի, 
բնական վերարտադրության գնահատում, 

• Իշխանի և կողակի ձվադրող վտառի և/կամ 
առանձնյակների  ուսումնասիրություն 
(բեղունության, չափատարիքային կազմ, քանակ) 
հաշվառում, վիճակի գնահատում, 

• Սևանա լճում օտարածին ձկնատեսակների 
ուսումնասիրություն և էկոհամակարգի վրա 
ազդեցության գնահատում: 

Սևանա լճի ջրհավաք  ավազանի գետերում էնդեմիկ 
ձկնատեսակների և խեցգետնի կենսաբանական 
տվյալների, բնական ձվադրավայրերի 
ուսումնասիրություն, դրանց առկա վիճակի գնահատում, 
վերականգնման ուղիների մշակում և հիմնավորում 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված 
աշխատանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ է 
ներկայանցնել 3 հաշվետվություն թղթային և 
էլեկտրոնային տարբերակներով (երեք օրինակից). 
3. Նախապատրաստական աշխատանքների մասին 

հաշվետվություն` ընդգրկելով հետևյալ 
հարցերը. 

• աշխատանքների իրականացման մեթոդները 
և միջոցառումները, 

• գիտական որսի ժամանակացույցը` նշելով 
որսագործիքները (մանրամասն տվյալներով՝ 
խորշ, չափս), ձկնորսության և խեցգետնի 
որսի վայրերը, 

• պատկան լիազոր մարմինների հետ 

                                                 
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: 



  

որսի վայրերը, 
• պատկան լիազոր մարմինների հետ 

գիտական որսի կազմակերպման հետ 
կապված պայմանավորվածությունների 
արձանագրությունները: 

Նախապատրաստական աշխատանքների մասին 
հաշվետվությունը ներկայացնել պայմանագրի 
ստորագրումից ոչ ուշ, քան 15 օրվա ընթացքում: 
2. Միջանկյալ և ավարտական 

հաշվետվություններում ներառել. 
• Գիտական որսի ժամանակացույցով 

սահմանված որսի բոլոր ելակետային, 
ինչպես նաև դրանց ամփոփ տվյալները 
(գծային և քաշային աճ, բտվածություն, 
չափատարքիային կազմ, սննդառություն, 
բեղունություն) աղյուսակի տեսքով՝ նշելով 
որսագործիքների չափսերը և խորշերը, 

• Վերջնական հաշվետվություն` կատարելով 
նախորդ տարիների համեմատական 
վերլուծություն: 

գիտական որսի կազմակերպման հետ 
կապված պայմանավորվածությունների 
արձանագրությունները: 

Նախապատրաստական աշխատանքների մասին 
հաշվետվությունը ներկայացնել պայմանագրի 
ստորագրումից ոչ ուշ, քան 15 օրվա ընթացքում: 
4. Միջանկյալ և ավարտական 

հաշվետվություններում ներառել. 
• Գիտական որսի ժամանակացույցով 

սահմանված որսի բոլոր ելակետային, ինչպես 
նաև դրանց ամփոփ տվյալները (գծային և 
քաշային աճ, բտվածություն, 
չափատարքիային կազմ, սննդառություն, 
բեղունություն) աղյուսակի տեսքով՝ նշելով 
որսագործիքների չափսերը և խորշերը, 

• Վերջնական հաշվետվություն` կատարելով 
նախորդ տարիների համեմատական 
վերլուծություն: 

 
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-ին ենթակետ և 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4

Բաժին 
 

Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 
05 04 01  X -  

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 30.12.2020թ. 
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 ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 

գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 6 325 000 6 325 000 1 265 000 1 265 000 7 590 000 7 590 000 

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հիմք ընդունելուվ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետը և ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի №526-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը` ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ -ին` առաջարկված գնի նվազեցման շուրջ հրավիրել բանակցությունների: 
ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից բանակցությունների արդյունքում նոր գնային առաջարկ չի ներկայացվել: 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա-
բաժնի 
համար

ը 

Մասնակցի անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Ծրարը 
կազմելու և 

ներկա-
յացնելու 
համա-

պատաս-
խանութ-յունը 

Հրավերով 
պահանջվող 

փաստաթղթերի 
առկայությունը 

Առաջարկած 
գնման 

առարկայի 
տեխնիկական 
բնութագրերի 

համա-
պատասխանությ

ունը 

Մասնագիտական 
գործունեության 

համապատասխանութ
յուն պայմանագրով 

նախատեսված 
գործունեությանը 

Մասնա-
գիտա-
կան 
փոր-

ձառութ-
յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ 

Տեխնի-
կական 
միջոց-

ներ 

Աշխա-
տանքային 
ռեսուրս-

ներ 

Գնային 
առաջա

րկ 

1           

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 
 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 15.01.2021թ․ 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

- - 
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման 
ամսաթիվը 21.01.2021թ․ 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի 
մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 22.01.2021թ․ 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 25.01.2021թ․ 
 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով 

Ընդհանուր10

                                                 
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: 
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: 



  

1 
ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության 
և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 

 ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/01 25.01.2021թ․ 20.12.2021թ  7 590 000 7 590 000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-բաժնի 
համարը Ընտրված մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 

ՀՎՀՀ11

1 

 / 
Անձնագրի 
համարը և 
սերիան 

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և 
հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 
ք.Երևան, Պարույր Սևակ 7 e_ghukasyan@yahoo.com 900018005679 01008904 

 

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  

www.armeps.am, www.gnumner.am 

 
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  

 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 
Շրջակա միջավայրի նախարարության ՖՏ վարչության 
ծրագրերի իրականացման և գնումների գործընթացի 

իրականացման բաժին 
(011) 818 529 gnumner.mnp@yandex.ru 

Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն:    

                                                 
11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 

http://www.armeps.am/�

