
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ «Ա-3612283451» 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
«Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Ա-3612283451» ծածկագրով 
գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը: 

Գնումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշումով հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման» կարգի 72-րդ կետի հիմքերով:  

 
Չափաբաժին N 1 «Օճառ, հեղուկ»-ի ձեռքբերում։ 
 

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 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X   
 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X 2.75 
 
Չափաբաժին N 2 «Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ»-ի ձեռքբերում։ 
 

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 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X   
 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X 12.50 
 
Չափաբաժին N 3 «զուգարանի թուղթ, ռուլոնով»-ի ձեռքբերում։ 
 

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 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X   
 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X 10.00 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 4 «մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ»-ի ձեռքբերում։ 
 

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 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X   
 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X»/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, 
 հազար դրամ/ 

1 «Ոսկե Ագա» ՍՊԸ X 1.00 
 
Գնումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի և ՀՀ 

կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշումով հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման» կարգի 72-րդ կետի հիմքերով:  

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն` անգործության ժամկետ չի  
սահմանվում։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք 
դիմել գնումների համակարգող Լ.Զոհրաբյանին։ 

  
Հեռախոս ՝ (011) 818 529: 
Էլ. փոստ՝ gnumner.mnp@yandex.ru:  
Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն: 

 
  

mailto:gnumner.mnp@yandex.ru�

