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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 

 
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-21/03» 

 
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր 

կարիքների համար   ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով 

կազմակերպված «ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-21/03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր 

կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը` 

Գնահատող հանձնաժողովի 2021 թվականի մարտի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ հաստատվել են 

ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին 

համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի` 

Չափաբաժին 1։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` ¶²¼-31, 1996թ  ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկում (1 

ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ X 2000.0 

 

Չափաբաժին 2։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` ¶²¼-31 ÇÝÅ., 2003թ  մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկում (1 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   
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Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ

X 2000.0 

 

Չափաբաժին 3։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` ¶³½»É  μáÉáñ ï»ë³ÏÇ 2006թ ., 2008թ ., 2010թ .   մակնիշի ավտոմեքենաների 
տեխնիկական սպասարկում (4 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X 2000.0 

 

Չափաբաժին 4։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` àô²¼-3962 ¨ Ùá¹ÇýÇÏ³óÛ³Ý»ñÁ 2011թ ., 2008թ ., 1987թ . , 2010թ . մակնիշի 
ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում (5 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 
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1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X 2000.0 

 

Չափաբաժին 5։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` ì²¼-212140 նի վա 2010թ., 2004թ.,2008թ., 2012թ. մակնիշի ավտոմեքենաների 
տեխնիկական սպասարկում (9 ավտոմեքենա) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ

 2000.0 

 

Չափաբաժին 6։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Ո ւ ԱԶ  Պատր ի ո տ 2006թ . մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում (1 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ

 2000.0 
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Չափաբաժին 7։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Շ և ր ո լ ե Ն ի վ ա ի ն ժ թ թ  . 2005 ., 2006 . թ, 2008 . մակնիշի ավտոմեքենաների 
տեխնիկական սպասարկում (3 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

 2000.0 

 

 

Չափաբաժին 8։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Ն ի ս ան  ի ք ս  թ ր ե յ լ  2.5, 2012թ . Մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում (1 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ

X 12000,0 
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2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ

 20488,0 

 

Չափաբաժին 9։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Նիսան  սենտրա  1.6,  2015թ. Մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում (1 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X 10000,0 

2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ

 15488,0 

 

Չափաբաժին 10։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Ֆորդ  ռենջեր  3.0  դիզել ,  2007թ. մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում (2 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 
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1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

 12000.0 

 

Չափաբաժին 11։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Տոյոտա  կորոլլա  1.6  2017թ. Մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում (1 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X 10000,0 

2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ

 15488,0 

 

Չափաբաժին 12։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Ռենո մեգան 1.4, 2006թ. Մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում 
(1 ավտոմեքենա)։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 
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մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

1 
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ 

X 10000,0 

2 
«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ

 15488,0 

 

 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն` անգործության ժամկետ  է սահմանվում 5 

օրացուցային օր : 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  

«ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-21/03»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Բուռնուչյանին: 

                    

Հեռախոս՝ 096 69 59 02։ 

Էլեկտրոնային փոստ՝ a.burnuchyan@gmail.com։ 

 Պատվիրատու` «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 


