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1 

Արտահագուստ 

հատ 66 66 3300 000 3201 000 

Ձմեռային արտահագուստ 
• Բաճկոն ձմեռային (նկար 1)՝ 
Հիմնական գործվածքը խակի՝ մոխրագույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բրդյա կամ բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժից՝ կանաչը գերակշռող և 
օժանդակ՝ միատոն մոխրագույն, խակի 
գործվածքներից (խտությունը՝ 240 գր/քմ, 
թույլատրելի շեղումը 10 տոկոս, նկար 6): 
Ուղիղ ուրվագծով, մեկ լանջափեշով, տաք 
սինտեպոնե ներդիրով, աստառը՝ մետաքսե, 
կանգունակ օձիքով: Բաճկոնն ունի 
կոճգամների օգնությամբ միացվող գլխանոց 
չափսերի կառավարման համար 
նախատեսված դետալով, ինչն էլ իր հերթին 
ունի արհեստական մորթուց մոխրագույն 
մասնիկ և կարգավորվող շղթայով: 
Առաջամասում ուսերին առկա է կոկետկա՝ 
առանձնացվող միատոն կտորից, երկու 
ուսադիրներով, ամրացված կոճգամներով, 
առաջամասի ձախ կողմում կտրված 
մուտքով գրպան՝ շղթայով, ինչի անմիջապես 
վերևում՝ կպչուն կոճկվածքով 
կտոր՝տարբերանշան և արյան խումբ 
փակցնելու համար: Կոճկելու հատվածը 
կափույրով, ներսում շղթայով, արտաքինից 
կոճկվող 5 կոճգամներով: Ներկարված 
թևերը ձևած երկու մասնիկից, մասնիկների 
միացման կարում առկա է բամբակե 
ընդգծված ժապավեն, ձախ թևին առկա է 
վրադիր գրպան՝ շղթայով, օղակ-կախիչ 
մասնիկով՝ գրպանի կարի մեջ տեղադրված, 
բազկակալները հավաքված ռետինե 
դետալներով: Առաջամասի երկու կողմում 
սիմետրիկ վրադիր գրպաններ: Վրադիր 
գրպանները վերին հատվածում շեղ 
կափույրներով, կոճգամով,ներքևի 
հատվածում՝ երկրորդ կափույրը 3 
կոճգամով, երկուսը դեկորատիվ, մեկը 
ֆունկցիոնալ, կաշվե ընդգծվող հիմքով, 
գրպանի մուտքը կափույրի տակից, վրայից 
շղթայով, կողքից մուտքի 
հնարավորությամբ: Վրադիր գրպաններն 
ընդգծված են վրադիր զարդակարերով, ունի 
մեկ ծոցագրպան: Ետևամասը բաղկացած է 
երեք դետալից, միացման կարերում 
ընդգծող ժապավեն, մոխրագույն 
հատվածում ասեղնագործված կամ տպված 
կազմակերպությանան վանումը կամ 
տարբերանշանը, ներքևում շրջակա 
միջավայրի նախարարության 
տարբերանշանը՝ ասեղնագործված կամ 
տպված: 
• Տաբատ ձմեռային (նկար 2)՝ 
Հիմնական գործվածքը խակի մոխրագույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բրդյա կամ բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժից և օժանդակ միատոն՝ 
մոխրագույն և խակի գործվածքներից 
(խտությունը՝ 240 գր/քմ, թույլատրելի 
շեղումը 10 տոկոս, նկար 6): Ուղիղ 
ուրվագծով, սինտեպոնե հիմքով 
աստառից,երկու կողքի գրպաներով, 
կոճկելու հատվածը շղթայով և կոճգամով, 
շղթան քողարկված կափույրով:Առաջամասի 
աջ կողմում կտրված մուտքով գրպան՝ 
շղթայով, երկու դեկորատիվ շղթա 
կողամասում, տաբատի ներքևում՝ կողքի 
կարում շղթա, կարի մեջ կոճկելու հատվածի 
մասնիկ՝ կարգավորվող կոճգամով: 
• Գլխարկ ձմեռային՝ 

Մահուդից, երեսապատված խակի 
մոխրագույն-կանաչ նրբերանգների 
համադրության մեջ բրդյա կամ բամբակյա 
գործվածքով (խտությունը՝ 240 գր/քմ, 
թույլատրելի շեղումը 10 տոկոս, նկար 6), 
բաղկացած է թասակից, ականջակալներից և 

Ձմեռային արտահագուստ 
• Բաճկոն ձմեռային (նկար 1)՝ 
Հիմնական գործվածքը խակի՝ մոխրագույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բրդյա կամ բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժից՝ կանաչը գերակշռող և 
օժանդակ՝ միատոն մոխրագույն, խակի 
գործվածքներից (խտությունը՝ 240 գր/քմ, 
թույլատրելի շեղումը 10 տոկոս, նկար 6): 
Ուղիղ ուրվագծով, մեկ լանջափեշով, տաք 
սինտեպոնե ներդիրով, աստառը՝ մետաքսե, 
կանգունակ օձիքով: Բաճկոնն ունի 
կոճգամների օգնությամբ միացվող գլխանոց 
չափսերի կառավարման համար 
նախատեսված դետալով, ինչն էլ իր հերթին 
ունի արհեստական մորթուց մոխրագույն 
մասնիկ և կարգավորվող շղթայով: 
Առաջամասում ուսերին առկա է կոկետկա՝ 
առանձնացվող միատոն կտորից, երկու 
ուսադիրներով, ամրացված կոճգամներով, 
առաջամասի ձախ կողմում կտրված մուտքով 
գրպան՝ շղթայով, ինչի անմիջապես վերևում՝ 
կպչուն կոճկվածքով կտոր՝տարբերանշան և 
արյան խումբ փակցնելու համար: Կոճկելու 
հատվածը կափույրով, ներսում շղթայով, 
արտաքինից կոճկվող 5 կոճգամներով: 
Ներկարված թևերը ձևած երկու մասնիկից, 
մասնիկների միացման կարում առկա է 
բամբակե ընդգծված ժապավեն, ձախ թևին 
առկա է վրադիր գրպան՝ շղթայով, օղակ-
կախիչ մասնիկով՝ գրպանի կարի մեջ 
տեղադրված, բազկակալները հավաքված 
ռետինե դետալներով: Առաջամասի երկու 
կողմում սիմետրիկ վրադիր գրպաններ: 
Վրադիր գրպանները վերին հատվածում շեղ 
կափույրներով, կոճգամով,ներքևի 
հատվածում՝ երկրորդ կափույրը 3 կոճգամով, 
երկուսը դեկորատիվ, մեկը ֆունկցիոնալ, 
կաշվե ընդգծվող հիմքով, գրպանի մուտքը 
կափույրի տակից, վրայից շղթայով, կողքից 
մուտքի հնարավորությամբ: Վրադիր 
գրպաններն ընդգծված են վրադիր 
զարդակարերով, ունի մեկ ծոցագրպան: 
Ետևամասը բաղկացած է երեք դետալից, 
միացման կարերում ընդգծող ժապավեն, 
մոխրագույն հատվածում ասեղնագործված 
կամ տպված կազմակերպությանան վանումը 
կամ տարբերանշանը, ներքևում շրջակա 
միջավայրի նախարարության 
տարբերանշանը՝ ասեղնագործված կամ 
տպված: 
• Տաբատ ձմեռային (նկար 2)՝ 
Հիմնական գործվածքը խակի մոխրագույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բրդյա կամ բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժից և օժանդակ միատոն՝ 
մոխրագույն և խակի գործվածքներից 
(խտությունը՝ 240 գր/քմ, թույլատրելի շեղումը 
10 տոկոս, նկար 6): Ուղիղ ուրվագծով, 
սինտեպոնե հիմքով աստառից,երկու կողքի 
գրպաներով, կոճկելու հատվածը շղթայով և 
կոճգամով, շղթան քողարկված 
կափույրով:Առաջամասի աջ կողմում կտրված 
մուտքով գրպան՝ շղթայով, երկու դեկորատիվ 
շղթա կողամասում, տաբատի ներքևում՝ 
կողքի կարում շղթա, կարի մեջ կոճկելու 
հատվածի մասնիկ՝ կարգավորվող 
կոճգամով: 
• Գլխարկ ձմեռային՝ 

Մահուդից, երեսապատված խակի 
մոխրագույն-կանաչ նրբերանգների 
համադրության մեջ բրդյա կամ բամբակյա 
գործվածքով (խտությունը՝ 240 գր/քմ, 
թույլատրելի շեղումը 10 տոկոս, նկար 6), 
բաղկացած է թասակից, ականջակալներից և 
ճակատային մասից (հովհար): 
Ականջակալները և հովհարը մշակված են 

                                                 
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: 



  

ճակատային մասից (հովհար): 
Ականջակալները և հովհարը մշակված են 
արհեստական մորթուց, թասակը 
քառապական։ 
Ամառային արտահագուստ 
• Բաճկոն ամառային (նկար 3)՝ 
Հիմնական գործվածքը խակի՝ ոսկեգույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժից՝ ոսկեգույն-կանաչը 
գերակշռող և օժանդակ միատոն՝ 
մոխրագույն և խակի գործվածքներից 
(խտությունը՝ 240 գր/քմ, թույլատրելի 
շեղումը 10 տոկոս, նկար 7): Ուղիղ 
ուրվագծով, մեկ լանջափեշով, աստառը՝ 
մետաքսե մինչև ծունկը կամ առանց 
աստառի, կանգունակ օձիքով: Բաճկոնը 
ունի կոճգամների օգնությամբ միացվող 
գլխանոց չափսերի կառավարման համար 
նախատեսված դետալով: Առաջամասում 
ուսերին առկա է կոկետկա՝ առանձնացվող 
միատոն կտորից, երկու ուսադիրներով, 
ամրացված կոճգամներով, առաջամասի 
ձախ կողմում կտրված մուտքով գրպան՝ 
շղթայով կարգավորվող, ինչի անմիջապես 
վերևում՝ կպչուն կոճկվածքով կտոր՝ 
տարբերանշան և արյան խումբ փակցնելու 
համար: Կոճկելու հատվածը կափույրով, 
ներսում շղթայով, արտաքինից կոճկվող 5 
կոճգամներով: Ներկարված թևերը ձևած 
երկու մասնիկից, մասնիկների միացման 
կարում առկա է բամբակե ընդգծված 
ժապավեն, ձախ թևին առկա է վրադիր 
գրպան՝ շղթայով, օղակ-կախիչ մասնիկով՝ 
գրպանի կարի մեջ տեղադրված, 
բազկակալները հավաքված ռետինե 
դետալներով: Առաջամասի երկու կողմում 
սիմետրիկ վրադիր գրպաններ: Վրադիր 
գրպանները վերին հատվածում շեղ 
կափույրներով, կոճգամով, ներքևի 
հատվածում՝ երկրորդ կափույրը 3 
կոճգամով, երկուսը դեկորատիվ, մեկը 
ֆունկցիոնալ, կաշվե ընդգծվող հիմքով, 
գրպանի մուտքը կափույրի տակից, վրայից 
շղթայով, կողքից մուտքի 
հնարավորությամբ: Վրադիր գրպաններն 
ընդգծված են վրադիր զարդակարերով, ունի 
մեկ ծոցագրպան: Ետևամասը բաղկացած է 
երեք դետալից, միացման կարերում 
ընդգծող ժապավեն, մոխրագույն 
հատվածում ասեղնագործված կամ տպված 
կազմակերպության տարբերանշանը, 
ներքևում շրջակա միջավայրի 
նախարարության տարբերանշանը՝ 
ասեղնագործված կամ տպված: 
• Տաբատ ամառային (նկար 4)՝ 

Հիմնական գործվածքը խակի՝ ոսկեգույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժի և օժանդակ միատոն՝ 
մոխրագույն և խակի գործվածքներից 
(խտությունը՝ 240 գր/քմ, թույլատրելի 
շեղումը 10 տոկոս, նկար 7): Ուղիղ 
ուրվագծով, մինչև ծունկ հասնող աստառով, 
երկու կողքի գրպաներով,կոճկելու հատվածը 
շղթայով և կոճգամով, շղթան քողարկված 
կափույրով: Առաջամասի աջ կողմում 
կտրված մուտքով գրպան՝ 
շղթայով,տաբատի ներքևում՝ կողքի կարում 
շղթա, կարի մեջ կոճկելու հատվածի 
մասնիկ՝կարգավորվող կոճգամով: 
• Գլխարկ ամառային՝ կեպի՝ 

Գործվածքը խակի՝ ոսկեգույն-կանաչ 
նրբերանգների համադրության մեջ 
բամբակյա, բաղկացած դաջերով կամուֆլաժի 
և օժանդակ միատոն՝ մոխրագույն և խակի 
գործվածքներից (խտությունը՝ 240 գր/քմ, 
թույլատրելի շեղումը 10 տոկոս, նկար 7), 
հովհարով, հովհարի վերին՝ ճակատային 
մասի կենտրոնում տպված 
կազմակերպությանանվանումը կամ 
տարբերանշանը: 
• Շապիկ (նկար 5) 

Գործվածքը մոխրագույն-կանաչ կամ 
ոսկեգույն-կանաչ, բամբակյա գործվածք է 
(խտությունը՝ 200 գր/քմ, թույլատրելի շեղումը 
10 տոկոս, նկար 8): Ուղիղ, ազատ 
ուրվագծով, թևքերն ու վզի հատվածում 
մշակված ընդգծված կոնտրաստ, բամբակյա 
շեղ ժապավենով, կրծքավանդակի ձախ 
հատվածում տպված շրջակա միջավայրի 
նախարարության տարբերանշանը, հետին 
հատվածում տպված կազմակերպության 
անվանումը կամ տարբերանշանը: 
• Կաշվե  գոտի 

Բնական կաշվից` 50մմ լայնությամբ, 
երկանցք, մետաղյա ճարմանդով, տարբեր 
իրերի համար  նախատեսված կախիչ-
օղակներով: 

արհեստական մորթուց, թասակը 
քառապական։ 
Ամառային արտահագուստ 
• Բաճկոն ամառային (նկար 3)՝ 
Հիմնական գործվածքը խակի՝ ոսկեգույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժից՝ ոսկեգույն-կանաչը գերակշռող 
և օժանդակ միատոն՝ մոխրագույն և խակի 
գործվածքներից (խտությունը՝ 240 գր/քմ, 
թույլատրելի շեղումը 10 տոկոս, նկար 7): 
Ուղիղ ուրվագծով, մեկ լանջափեշով, 
աստառը՝ մետաքսե մինչև ծունկը կամ 
առանց աստառի, կանգունակ օձիքով: 
Բաճկոնը ունի կոճգամների օգնությամբ 
միացվող գլխանոց չափսերի կառավարման 
համար նախատեսված դետալով: 
Առաջամասում ուսերին առկա է կոկետկա՝ 
առանձնացվող միատոն կտորից, երկու 
ուսադիրներով, ամրացված կոճգամներով, 
առաջամասի ձախ կողմում կտրված մուտքով 
գրպան՝ շղթայով կարգավորվող, ինչի 
անմիջապես վերևում՝ կպչուն կոճկվածքով 
կտոր՝ տարբերանշան և արյան խումբ 
փակցնելու համար: Կոճկելու հատվածը 
կափույրով, ներսում շղթայով, արտաքինից 
կոճկվող 5 կոճգամներով: Ներկարված թևերը 
ձևած երկու մասնիկից, մասնիկների 
միացման կարում առկա է բամբակե 
ընդգծված ժապավեն, ձախ թևին առկա է 
վրադիր գրպան՝ շղթայով, օղակ-կախիչ 
մասնիկով՝ գրպանի կարի մեջ տեղադրված, 
բազկակալները հավաքված ռետինե 
դետալներով: Առաջամասի երկու կողմում 
սիմետրիկ վրադիր գրպաններ: Վրադիր 
գրպանները վերին հատվածում շեղ 
կափույրներով, կոճգամով, ներքևի 
հատվածում՝ երկրորդ կափույրը 3 կոճգամով, 
երկուսը դեկորատիվ, մեկը ֆունկցիոնալ, 
կաշվե ընդգծվող հիմքով, գրպանի մուտքը 
կափույրի տակից, վրայից շղթայով, կողքից 
մուտքի հնարավորությամբ: Վրադիր 
գրպաններն ընդգծված են վրադիր 
զարդակարերով, ունի մեկ ծոցագրպան: 
Ետևամասը բաղկացած է երեք դետալից, 
միացման կարերում ընդգծող ժապավեն, 
մոխրագույն հատվածում ասեղնագործված 
կամ տպված կազմակերպության 
տարբերանշանը, ներքևում շրջակա 
միջավայրի նախարարության 
տարբերանշանը՝ ասեղնագործված կամ 
տպված: 
• Տաբատ ամառային (նկար 4)՝ 

Հիմնական գործվածքը խակի՝ ոսկեգույն-
կանաչ նրբերանգների համադրության մեջ 
բամբակյա, բաղկացած դաջերով 
կամուֆլաժի և օժանդակ միատոն՝ 
մոխրագույն և խակի գործվածքներից 
(խտությունը՝ 240 գր/քմ, թույլատրելի շեղումը 
10 տոկոս, նկար 7): Ուղիղ ուրվագծով, մինչև 
ծունկ հասնող աստառով, երկու կողքի 
գրպաներով,կոճկելու հատվածը շղթայով և 
կոճգամով, շղթան քողարկված կափույրով: 
Առաջամասի աջ կողմում կտրված մուտքով 
գրպան՝ շղթայով,տաբատի ներքևում՝ կողքի 
կարում շղթա, կարի մեջ կոճկելու հատվածի 
մասնիկ՝կարգավորվող կոճգամով: 
• Գլխարկ ամառային՝ կեպի՝ 

Գործվածքը խակի՝ ոսկեգույն-կանաչ 
նրբերանգների համադրության մեջ 
բամբակյա, բաղկացած դաջերով կամուֆլաժի 
և օժանդակ միատոն՝ մոխրագույն և խակի 
գործվածքներից (խտությունը՝ 240 գր/քմ, 
թույլատրելի շեղումը 10 տոկոս, նկար 7), 
հովհարով, հովհարի վերին՝ ճակատային 
մասի կենտրոնում տպված 
կազմակերպությանանվանումը կամ 
տարբերանշանը: 
• Շապիկ (նկար 5) 

Գործվածքը մոխրագույն-կանաչ կամ 
ոսկեգույն-կանաչ, բամբակյա գործվածք է 
(խտությունը՝ 200 գր/քմ, թույլատրելի շեղումը 
10 տոկոս, նկար 8): Ուղիղ, ազատ ուրվագծով, 
թևքերն ու վզի հատվածում մշակված 
ընդգծված կոնտրաստ, բամբակյա շեղ 
ժապավենով, կրծքավանդակի ձախ 
հատվածում տպված շրջակա միջավայրի 
նախարարության տարբերանշանը, հետին 
հատվածում տպված կազմակերպության 
անվանումը կամ տարբերանշանը: 
• Կաշվե  գոտի 

Բնական կաշվից` 50մմ լայնությամբ, երկանցք, 
մետաղյա ճարմանդով, տարբեր իրերի համար  
նախատեսված կախիչ-օղակներով: 

 
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը  

 
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4

Բաժին 
 

Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 
     x  

…       

                                                 
4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը 



  

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 24.05.2021թ. 

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 Նվարդ Առաքելյան Ա/Ձ 3 201 000 3 201 000 - - 3 201 000 3 201 000 

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Ծրարը 
կազմելու 
և ներկա-
յացնելու 
համա-
պատաս-
խանութ-
յունը  

Հրավերով պա-
հանջվող 
փաստաթղթերի 
առկա-յությունը 

Առաջա
րկած 
գնման 
առարկ
այի 
տեխնի
կա-
կան 
բնութ
ագրեր
ի 
համա-
պատա
սխա-
նությու
նը 

Մասնա-
գիտա-կան 
գոր-
ծունեութ-
յան 
համապատ
ասխանութ
յուն 
պայմանագ
րով 
նախատես
ված 
գործունեու
թյանը 

Մասնա-գիտա-
կան փոր-ձառութ-
յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ  

Տեխն
ի-
կակա
ն 
միջոց
-ներ 

Աշխա-
տանքա-
յին 
ռեսուրս-
ներ 

Գնային 
առաջա
րկ 

1           
…           

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 01.06.2021 թ. 

Անգործության ժամկետ 

          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 
Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 
10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝ անգործության ժամկետ 
չի սահմանվում: 
 

 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը        10.06.2021թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 17.06.2021թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 17.06.2021թ. 

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա ֆինանսական 

միջոցներով  Ընդհանուր10

1 

 

Նվարդ Առաքելյան Ա/Ձ ԿԲՀ-ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/01-1 17.06.2021թ. 07.07.2021թ. - 3 201 000 3 201 000 
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

                                                 
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: 



  

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը ՀՎՀՀ11

1 

 / Անձնագրի 
համարը և սերիան 

Նվարդ Առաքելյան Ա/Ձ 
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 

Լուսավորիչի 50/3 
+374 077 62 21 16 

northmind.consulting@gmail.com 
1510053098780100 66995786 

 

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  

 

 
 

Գնման գործընթացի շրջանակներում 
հակաօրինական գործողություններ 
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և 
այդ կապակցությամբ ձեռնարկված 
գործողությունների համառոտ 
նկարագիրը  

Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել 

 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ 
ներկայացված բողոքները և դրանց 
վերաբերյալ կայացված որոշումները 

Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել 

 

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ  

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 
Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Դիլիջան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի գնումների 
համակարգող Ա. Դիլանյանին (+374) 2 682 49 33 dilijannpgnumner@gmail.com 

Պատվիրատու` «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ:    

 

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


