
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Համակարգչային 
սարքերի և սարքավորումների, օդորակիչների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման 
նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ին կնքված NN «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04-1», «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04-2» պայմանագրի մասին 
տեղեկատվությունը` 

 Գնման առարկայի 

չափա-
բաժնի 

համարը 
անվանումը չափման 

միավորը 

քանակը1 նախահաշվային գինը  

համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 

պայմանագրով նախատեսված 
համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով2

ընդհանուր 
 

/ՀՀ դրամ/ 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով3

ընդհանուր 
 

1 Համակարգչային 
սարքերի և 
սարքավորումների 
սպասարկման և 
վերանորոգման 
ծառայություններ 

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: 

Համակարգչային սարքերի և 
սարքավորումների սպասարկման և 
վերանորոգման ծառայություններ 

- ծառայությունների 
ընթացքում օգտագործվող 
պահեստամասերի և օժանդակ 
նյութերի փոխարինում, 
- ծառայության մատուցման 
ժամկետները՝ Պատվիրատուի 
բանավոր կամ գրավոր 
հանձնարարությամբ՝ այն ստանալուց 
հետո մեկ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, եթե Կատարողի բանավոր 
կամ գրավոր առաջարկությամբ և 
Պատվիրատուի բանավոր կամ գրավոր 
համաձայնությամբ այլ ժամկետներ չեն 
սահմանվել, բացառությամբ տպիչ 
սարքերի, 
- տպիչի սարքերի 
լիցքավորումները մեկ ժամվա 
ընթացքում, 
- տպիչների քարթրիջները 
լիցքավորումից հետո տպագրվող էջերի 
քանակը պետք է համապատասխանի 
գործարանային լիցքավորմանը, 
թույլատրելի շեղումը ոչ ավելի 5 տոկոս, 
- փոխարինվող մասերի նոր և 
չօգտագործված լինելու պայմանը 
պարտադիր է: 

Ծառայությունների մատուցումը ըստ կցված 
գնացուցակի: 

Համակարգչային սարքերի և 
սարքավորումների սպասարկման և 
վերանորոգման ծառայություններ 

- ծառայությունների ընթացքում 
օգտագործվող պահեստամասերի և 
օժանդակ նյութերի փոխարինում, 
- ծառայության մատուցման 
ժամկետները՝ Պատվիրատուի բանավոր 
կամ գրավոր հանձնարարությամբ՝ այն 
ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, եթե Կատարողի 
բանավոր կամ գրավոր 
առաջարկությամբ և Պատվիրատուի 
բանավոր կամ գրավոր 
համաձայնությամբ այլ ժամկետներ չեն 
սահմանվել, բացառությամբ տպիչ 
սարքերի, 
- տպիչի սարքերի 
լիցքավորումները մեկ ժամվա 
ընթացքում, 
- տպիչների քարթրիջները 
լիցքավորումից հետո տպագրվող էջերի 
քանակը պետք է համապատասխանի 
գործարանային լիցքավորմանը, 
թույլատրելի շեղումը ոչ ավելի 5 տոկոս, 
- փոխարինվող մասերի նոր և 
չօգտագործված լինելու պայմանը 
պարտադիր է: 

Ծառայությունների մատուցումը ըստ կցված 
գնացուցակի: 

2 Օդորակիչների 
սպասարկման և 
վերանորոգման 
ծառայություններ 

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: 

Օդորակիչների սպասարկման և 
վերանորոգման ծառայություններ 

- ծառայությունների 
ընթացքում օգտագործվող 
պահեստամասերի և օժանդակ 
նյութերի փոխարինում, 
- ծառայության մատուցման 
ժամկետները՝ Պատվիրատուի 
բանավոր կամ գրավոր 
հանձնարարությամբ՝ այն ստանալուց 
հետո մեկ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, եթե Կատարողի բանավոր 
կամ գրավոր առաջարկությամբ և 
Պատվիրատուի բանավոր կամ գրավոր 
համաձայնությամբ այլ ժամկետներ չեն 
սահմանվել, 
- փոխարինվող մասերի նոր և 
չօգտագործված լինելու պայմանը 
պարտադիր է: 

Ծառայությունների մատուցումը ըստ 
կցված գնացուցակի: 

Օդորակիչների սպասարկման և 
վերանորոգման ծառայություններ 

- ծառայությունների ընթացքում 
օգտագործվող պահեստամասերի և 
օժանդակ նյութերի փոխարինում, 
- ծառայության մատուցման 
ժամկետները՝ Պատվիրատուի բանավոր 
կամ գրավոր հանձնարարությամբ՝ այն 
ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, եթե Կատարողի 
բանավոր կամ գրավոր 
առաջարկությամբ և Պատվիրատուի 
բանավոր կամ գրավոր 
համաձայնությամբ այլ ժամկետներ չեն 
սահմանվել, 
- փոխարինվող մասերի նոր և 
չօգտագործված լինելու պայմանը 
պարտադիր է: 

Ծառայությունների մատուցումը ըստ 
կցված գնացուցակի: 

 

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 06 01  X -  

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 08.12.2020թ. 
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 ընդհանուր առկա 

ֆինանսական ընդհանուր 

                                                 
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 
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: 



  

միջոցներով 8 միջոցներով  9

Չափաբաժին 1 
 

1 «Սեգ» ՍՊԸ 2990000 2990000 - - 2990000 2990000 
2 Բևեռային ուղի» ՍՊԸ 2770987.5 2770987.5  554198  554198 3325185 3325185 

3 ԱՁ «Արգիշտի Մկրտչյան 
Ասատուրի» 3000000 3000000 - - 3000000 3000000 

Չափաբաժին 2 

1 ԱՁ «Վահե Խաչատրյան 
Հայկի» 770000 770000 - - 770000 770000 

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` մրցույթի բոլոր մասնակիցները առաջարկված գնի նվազեցման շուրջ հրավիրվել են 
բանակցությունների: 
«Սեգ» ՍՊԸ-ն և ԱՁ «Վահե Խաչատրյան Հայկի»-ն բանակցություններին չեն ներկայացել: 
Բանակցությունների արդյունքում չափաբաժին 1-ով «Բևեռային ուղի» ՍՊԸ-ի և ԱՁ «Արգիշտի Մկրտչյան Ասատուրի» կողմից 
առաջարկած նոր գները. 
«Բևեռային ուղի» ՍՊԸ. 
չափաբաժին 1-ով՝ Գինն առանց ԱԱՀ՝ 2 194 622, Գինը՝ 2 633 546.4, 
ԱՁ «Արգիշտի Մկրտչյան Ասատուրի». 
չափաբաժին 1-ով՝ Գինն առանց ԱԱՀ՝ 2 200 000, Գինը՝ 2 200 000 

 
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 
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Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 
 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 18.12.2020թ․ 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

19.12.2020թ․ 23.12.2020թ․ 
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման 
ամսաթիվը 25.12.2020թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի 
մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 29.12.2020թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 29.12.2020թ. 
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Ընդհանուր10

1 

 

«Բևեռային ուղի» ՍՊԸ ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04-1 29.12.2020թ. 20.12.2021թ  900 000 900 000 

2 ԱՁ «Վահե Խաչատրյան 
Հայկի» ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04-2 29.12.2020թ. 20.12.2021թ  300 000 300 000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

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

ՀՎՀՀ11

1 

 / 
Անձնագրի 
համարը և 
սերիան 

«Բևեռային ուղի» ՍՊԸ ք.Երևան, Մանանդյան 25շ., բն.6 beverayin.ughi@yahoo.com 1510032345990100 02228306 

2 ԱՁ «Վահե Խաչատրյան 
Հայկի» 

ք.Երևան, ՆորՆորք 1-ին զ. 
Նանսեն 18/1 բ.9 termostatsystem@gmail.com 2050832124101001 80588284 

 

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 

 

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

http://www.armeps.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 բաժին 
(011) 818 529 gnumner.mnp@yandex.ru 

Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն:    


