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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 

 
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/09» 

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

կարիքների համար   քիմիական լաբորատորիայի սարքերի զանազան պահեստամասեր ձեռք բերելու 

նպատակով կազմակերպված «ՀՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 

պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը` 

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

ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին 

համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի` 

Չափաբաժին 3։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` էլեկտրոդ Էլեկտրահաղորդականության WTW ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 441.66 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 447.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից ։ 

Չափաբաժին 4։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` pH մետրի էլեկտրոդ WTW Sen Tix 41։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 
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1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 216.66 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 237.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 5։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` pH մետրի էլեկտրոդ WTW Sen Tix 61։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 166.66 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 177.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 6։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` էլեկտրոդ էլեկտրահաղորդականության YSI Pro DSS ։ 
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Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 560.0 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 567.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնին համապատասխան գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 7։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` էլեկտրոդ ph YSI Pro DSS ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 450.0 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 457.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 
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Չափաբաժին 9։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` զանազան պահեստամասեր Նիկելե կոնաձև սկիմեր ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Լեմուր» ՍՊԸ  

X   

2 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Լեմուր» ՍՊԸ  

X 327.0 

2 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 350.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 10։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` զանազան պահեստամասեր Նիկելե կոնաձև նմուշառիչ ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Լեմուր» ՍՊԸ  

X   

2 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Լեմուր» ՍՊԸ  

X 257.0 
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2 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 302.5 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 11։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` զանազան պահեստամասեր TOC պաշտպանիչ խողովակ ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 20.833 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 12։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` զանազան պահեստամասեր TOCայրման մնացորդների տիգել ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 83.33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից 
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Չափաբաժին 41։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Ջրի դեիոնիզատորի քարթրիջներ Սարտորիուս ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 262.5 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 267.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 42։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Ջրի դեիոնիզատորի քարթրիջներ Սարտորիուս ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 351.66 
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2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 357.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 44։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Մաքրող հավաքածու Սարտորիուս ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 113.33 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 150.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 45։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Իոնափոխանակման աշտարակ ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» 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 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 833.333 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնին համապատասխան գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 47։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Իոն քրոմատոգրաֆի մասեր ծայրային ֆիլտր ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 58.333 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնին համապատասխան գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 50։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Իոն քրոմատոգրաֆի մասեր կրկնակի ձգվող շրջանակ 043276։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 102.5 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնին համապատասխան գին առաջարկած մասնակից։ 
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Չափաբաժին 52։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Իոն քրոմատոգրաֆի մասեր Էլուենտի և թափոնի միացման պտուտակ ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 133.33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնին համապատասխան գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 53։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` Իոն քրոմատոգրաֆի մասեր Էլուենտի և թափոնի միացման կարճ 

պտուտակ ։ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 133.33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնին համապատասխան գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 63։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` էլեկտրոդ թթվածնի YSI Pro DSS: 
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Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 866.66 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ,հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնին համապատասխան գին առաջարկած մասնակից։ 

Չափաբաժին 64։  

Գնման առարկա է հանդիսանում` էլեկտրոդ թթվածնի WTW CellOx 325: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրություն 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X   

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/ 

1 
«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

X 766.66 

2 
«Լեմուր» ՍՊԸ 

 777.0 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝հայտը հրավերի պահանջներին 

համապատասխան և նախահաշվային գնից ցածր գին առաջարկած մասնակից։ 
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«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  

«ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Շ.Ավագյանին: 

                           

Հեռախոս՝ 091 24 24 47։ 

Էլեկտրոնային փոստ՝ lianna.avagyan@mail.ru։ 

 Պատվիրատու` «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 


	Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/09»

