
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, որը գտնվում է Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում 
է իր կարիքների համար «Ձևաթղթեր»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Ա-8534496081» ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում կնքված 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 

ֆինանսա
կան 

միջոցներ
ով3 

ընդհանուր 

1. տոմսեր հատ 8835 8835 123690 123690 Զևաթղթի չափը A5, թղթի 
տեսակը օֆսեթ, ոչ պակա 
80գր/մ2, տպագրությունը 
երկկողմանի, գունավոր, 
համարակալված, 
նախատեսված որսի 
կտրոնների համար: Նմուշները 
տրամադրում է 
Պատվիրատուն: 
Որսի կտրոնները ըստ 
տեսակների և քանակների՝ 
- սեզոնային որսի կտրոն՝ 6500 
հատ, 
- քարակաքավի որսի կտրոն՝ 
2000 հատ, 
- նապաստակի որսի կտրոն՝ 
200 հատ, 
- վայրի խոզի որսի կտրոն՝ 30 
հատ, 
- գորշուկի և քարակզաքիսի 
որսի կտրոն՝ 105 հատ: 

Զևաթղթի չափը A5, թղթի
տեսակը օֆսեթ, ոչ պակա 
80գր/մ2, տպագրությունը 
երկկողմանի, գունավոր, 
համարակալված, 
նախատեսված որսի 
կտրոնների համար: Նմուշները 
տրամադրում է Պատվիրատուն:
Որսի կտրոնները ըստ 
տեսակների և քանակների՝ 
- սեզոնային որսի կտրոն՝ 6500 
հատ, 
- քարակաքավի որսի կտրոն՝ 
2000 հատ, 
- նապաստակի որսի կտրոն՝ 
200 հատ, 
- վայրի խոզի որսի կտրոն՝ 30 
հատ, 
- գորշուկի և քարակզաքիսի 
որսի կտրոն՝ 105 հատ: 

 

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության 
հիմնավորումը 

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

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 16.08.2021թ.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը4 1 - 

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման 

ստացման Պարզաբանման 

1

Հ/Հ Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման 
արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ5 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր
Չափաբաժին 1 

1 «Ռեդ-Փոինթ» ՍՊԸ 103 075 103 075 20 615 20 615 123 690 123 690 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի 
համարը Մասնակցի անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Հրավերով 
պահանջվող 

փաստաթղթերի 
առկայությունը 

Հայտով ներկայացված
փաստաթղթերի 

համապատասխանությունը 
հրավերով սահմանված 

պահանջներին 

Առաջարկած գնման առարկայի 
տեխնիկական բնութագրերի 

համապատասխանությունը հրավերով 
սահմանված պահանջներին 

Գնային առաջարկ 

1   

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։
 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 16.08.2021թ  

Անգործության ժամկետ 
         Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ

- -
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման 
ամսաթիվը 16.08.2021թ  

                                                 
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  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 

5 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության 
դրամով: 



  

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 16.08.2021թ  

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 17.08.2021թ․ 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի

Պայմանագրի 
համարը 

Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով 

Ընդհանուր6 

1 «Ռեդ-Փոինթ» ՍՊԸ Ա-8534496081 16.08.2021թ  20.12.2021թ  123 690 123 690 
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-
բաժնի 

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

ՀՎՀՀ7 / 
Անձնագրի 
համարը և 
սերիան 

1 «Ռեդ-Փոինթ» ՍՊԸ ք. Երևան, Սոսեի 13 redpointprint@mail.ru 1510009470860100 03312103

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.gnumner.am 

 

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

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված 
բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված 
որոշումները 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել 

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:    

                                                 
6  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: 
7 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 


