
 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 
 
 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  
«Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով 
կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի 
հունվարի 27-ին կնքված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02-1» ծածկագրով պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 
5-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը 
պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 

 
 
Փոփոխության պատճառ`  Գնումը կատարվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու 

պայմանով,  
Փոփոխության նկարագրություն`  Պայմանագիրը լրացվել է վճարման ժամանակացույց 

հավելվածով,  
Փոփոխության հիմնավորում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

հիմքով կնքված պայմանագիր: Պայմանագրի 8.5 և 8.13 
կետեր: 

 
 
 
 
 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք 
դիմել գնումների համակարգող՝ Լիլիթ Զոհրաբյանին։ 

Հեռախոս՝ (011) 818-529։ 
Էլ. փոստ՝ gnumner.mnp@yandex.ru։ 

 
 

Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն: 

mailto:gnumner.mnp@yandex.ru�






 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 
 
 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  
«Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով 
կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի 
հունվարի 27-ին կնքված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02-2» ծածկագրով պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 
5-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը 
պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 

 
 
Փոփոխության պատճառ`  Գնումը կատարվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու 

պայմանով,  
Փոփոխության նկարագրություն`  Պայմանագիրը լրացվել է վճարման ժամանակացույց 

հավելվածով,  
Փոփոխության հիմնավորում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

հիմքով կնքված պայմանագիր: Պայմանագրի 8.5 և 8.13 
կետեր: 

 
 
 
 
 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք 
դիմել գնումների համակարգող՝ Լիլիթ Զոհրաբյանին։ 

Հեռախոս՝ (011) 818-529։ 
Էլ. փոստ՝ gnumner.mnp@yandex.ru։ 

 
 

Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն: 

mailto:gnumner.mnp@yandex.ru�






 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 
 
 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  
«Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով 
կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի 
հունվարի 27-ին կնքված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02-3» ծածկագրով պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 
5-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը 
պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 

 
 
Փոփոխության պատճառ`  Գնումը կատարվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու 

պայմանով,  
Փոփոխության նկարագրություն`  Պայմանագիրը լրացվել է վճարման ժամանակացույց 

հավելվածով,  
Փոփոխության հիմնավորում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

հիմքով կնքված պայմանագիր: Պայմանագրի 8.5 և 8.13 
կետեր: 

 
 
 
 
 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք 
դիմել գնումների համակարգող՝ Լիլիթ Զոհրաբյանին։ 

Հեռախոս՝ (011) 818-529։ 
Էլ. փոստ՝ gnumner.mnp@yandex.ru։ 

 
 

Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն: 

mailto:gnumner.mnp@yandex.ru�





