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Աթոռ գրասենյակային, 
մետաղական հենքով, 

մետաղի պատի 

հաստությունը ոչ պակաս 

քան 1,6մմ, աթոռի հենակը և 
նստատեղի ներքևի 

հատվածը պատված է 

պլաստմասե պաշտպանիչ 

շերտով, նստատեղերը և 
հենակը՝ կտորից, փափուկ: 

Գունային համադրությունը 

համաձայնեցնել 

պատվիրատուի հետ:  

Աթոռ գրասենյակային, 

մետաղական հենքով, մետաղի 

պատի հաստությունը ոչ 
պակաս քան 1,6մմ, աթոռի 

հենակը և նստատեղի ներքևի 

հատվածը պատված է 

պլաստմասե պաշտպանիչ 
շերտով, նստատեղերը և 

հենակը՝ կտորից, փափուկ: 

Գունային համադրությունը 

համաձայնեցնել 
պատվիրատուի հետ:  

Շարժական աշխատանքային 
բազկաթոռ: Հենքը՝ մետաղից՝ 

շարժական, անիվների վրա ,  

թիկնակը և նստատեղը մեկ 

ամբողջական 
նրբատախտակով,  

արմնկակալները` 

մետաղական: Բազկաթոռը 

պատված է արհեստական 
կաշվով նստատեղը՝ տարբեր 

աստիճանի ֆիքսելու 

հնարավորությամբ, 

բարձրացվող – իջնող: Աթոռի 
ամբողջական բարձրությունը 

ոչ պակաս, քան  110սմ:

Շարժական աշխատանքային 
բազկաթոռ: Հենքը՝ մետաղից՝ 

շարժական, անիվների վրա ,  

թիկնակը և նստատեղը մեկ 

ամբողջական 
նրբատախտակով,  

արմնկակալները` 

մետաղական: Բազկաթոռը 

պատված է արհեստական 
կաշվով նստատեղը՝ տարբեր 

աստիճանի ֆիքսելու 

հնարավորությամբ, 

բարձրացվող – իջնող: Աթոռի 
ամբողջական բարձրությունը 

ոչ պակաս, քան  110սմ:

Գրասեղան աշխատանքային 

շպոնապատ ՄԴՖ-ից, 18մմ 
հաստությամբ, 

լաքապատված: 

Երկարությունը 150 սմ, 

լայնությունը 70 սմ, 
բարձրությունը 75 սմ, ետևի 

կողմից փակող մասի 

բարձրությունը 70 սմ՝ բաց 

մասը ներքևից, աջ կողմից 4 
դարակ՝ քաշովի 

մեխանիզմով: դարակի 

չափսերը՝ լայնությունը՝ 40 սմ, 

բարձրությունը 16 սմ, 
խորությունը՝ 47 սմ: 

Ձախ կողմի ներքևի 

հատվածում նախատեսել 

համակարգչի դարակ: 
Չափերը՝ բարձրությունը 

16սմ գետնից, լայնությունը 23 

սմ, խորությունը 50 սմ: 

Սեղանի երեսի ձախ 
անկյունում նախատեսել 

Գրասեղան աշխատանքային 

շպոնապատ ՄԴՖ-ից, 18մմ 
հաստությամբ, լաքապատված: 

Երկարությունը 150 սմ, 

լայնությունը 70 սմ, 

բարձրությունը 75 սմ, ետևի 
կողմից փակող մասի 

բարձրությունը 70 սմ՝ բաց 

մասը ներքևից, աջ կողմից 4 

դարակ՝ քաշովի մեխանիզմով: 
դարակի չափսերը՝ 

լայնությունը՝ 40 սմ, 

բարձրությունը 16 սմ, 

խորությունը՝ 47 սմ: 
Ձախ կողմի ներքևի 

հատվածում նախատեսել 

համակարգչի դարակ: 

Չափերը՝ բարձրությունը 16սմ 
գետնից, լայնությունը 23 սմ, 

խորությունը 50 սմ: 

Սեղանի երեսի ձախ 

անկյունում նախատեսել անցք՝ 
համակարգչի լարերի համար՝ 

                                                
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: 
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անցք՝ համակարգչի լարերի 
համար՝ բացելու և փակելու 

հնարավորությամբ:

բացելու և փակելու 
հնարավորությամբ:

Գրասեղան ղեկավարի` 

շպոնապատ ՄԴՖ-ից, 

լաքապատված: 
Երկարությունը 160 սմ, 

լայնությունը 80 սմ, 

բարձրությունը 75 սմ, ետևի 

կողմից փակող մասի 
բարձրությունը 50 սմ՝ բաց 

մասը ներքևից, աջ կողմից 2 

դարակ՝ քաշովի 

մեխանիզմով,  դարակի 
չափսերը՝ լայնությունը՝ 40 սմ, 

բարձրությունը 16 սմ, 

խորությունը՝ 47 սմ: 

Ձախ կողմից մեկ դարակ՝ 
դեպի ձախ բացվող, 

լայնությունը՝ 45 սմ, 

բարձրությունը 45 սմ, 

խորությունը՝ 57 սմ, դարակի 
ներսում համաչափ կիսած 

դարակ: Սեղանի կենտրոնում 

դիմադիր՝ երկարությունը 70 

սմ, լայնությունը 60 սմ, 
բարձրությունը 73 սմ: 

Շարժական դարակաշար 

անիվներով, երկարությունը 

90 սմ, լայնությունտ 40 սմ, 
բարձրությունը 60 սմ, 

վերեվից 30 սմ-ի վրա 

նախատեսել բաց դարակ՝ 

երկարությունը 90 սմ, 
լայնությունը 35 սմ: 

Սեղանի երեսի ձախ 

անկյունում նախատեսել 
անցք՝ համակարգչի լարերի 

համար՝ բացելու և փակելու 

հնարավորությամբ: 

Գրասեղան ղեկավարի` 

շպոնապատ ՄԴՖ-ից, 

լաքապատված: 

Երկարությունը 160 սմ, 
լայնությունը 80 սմ, 

բարձրությունը 75 սմ, ետևի 

կողմից փակող մասի 

բարձրությունը 50 սմ՝ բաց 
մասը ներքևից, աջ կողմից 2 

դարակ՝ քաշովի մեխանիզմով,  

դարակի չափսերը՝ 

լայնությունը՝ 40 սմ, 
բարձրությունը 16 սմ, 

խորությունը՝ 47 սմ: 

Ձախ կողմից մեկ դարակ՝ 

դեպի ձախ բացվող, 
լայնությունը՝ 45 սմ, 

բարձրությունը 45 սմ, 

խորությունը՝ 57 սմ, դարակի 

ներսում համաչափ կիսած 
դարակ: Սեղանի կենտրոնում 

դիմադիր՝ երկարությունը 70 

սմ, լայնությունը 60 սմ, 

բարձրությունը 73 սմ: 
Շարժական դարակաշար 

անիվներով, երկարությունը 90 

սմ, լայնությունտ 40 սմ, 

բարձրությունը 60 սմ, վերեվից 
30 սմ-ի վրա նախատեսել բաց 

դարակ՝ երկարությունը 90 սմ, 

լայնությունը 35 սմ: 

Սեղանի երեսի ձախ 
անկյունում նախատեսել անցք՝ 

համակարգչի լարերի համար՝ 

բացելու և փակելու 

հնարավորությամբ: 

Պահարան` շպոնապատ 

ՄԴՖ-ից, լաքապատված, որը 
կազմված է երկու կտորից՝ 

փակ մաս, որը կծառայի նաև 

հագուստի համար, բաց մաս, 

որը կծառայի որպես 
գրապահարան: Բաց մասի 

լայնությունը 400 մմ է, 

երկարությունը՝ 800 մմ, 

բարձրությունը՝ 2000 մմ: 80 
մմ գետնից բարձրացող 

ոտնակի հատված, ներքևից 

բարձրացող երկու 

դարակների բարձրությունը 
307մմ է, այնուհետև 

պահարանը կիսված է երեք 

հավասար մասերի 405մմ 

բարձրություններով, ներքևի 
դարակները ծածկվում են 

երկու փեխկանի փակ 

դռներով՝ որոնցից 

յուրաքանչյուրն ունի 
առանձին բռնակ, վերևի 

դարակաշարերը ծածկվում են 

ապակե դռներով՝ որոնցից 

յուրաքանչյուրն ունի 
առանձին բռնակ:Փակ մասի 

լայնությունը 400 մմ է, 

երկարությունը՝ 600 մմ, 

բարձրությունը՝ 2000 մմ, 80 
մմ գետնից բարձրացող 

ոտնակի հատված, ներքևից՝ 

առաջին դարակի 

բարձրությունը 433 մմ,  
երկրորդ դարակինը՝ 1269, 

երրորդ դարակինը՝ 200 մմ, 

մեջտեի դարակի վերևի 

հատվածում տեղադրել ձող 
հագուստի կախիչների 

համար, դարակը փակվում է 

մեկ աբողջական փակ դռով, 

որն ունի իր առանձին 
բռնակը:

Պահարան` շպոնապատ 

ՄԴՖ-ից, լաքապատված, որը 

կազմված է երկու կտորից՝ 
փակ մաս, որը կծառայի նաև 

հագուստի համար, բաց մաս, 

որը կծառայի որպես 

գրապահարան: Բաց մասի 
լայնությունը 400 մմ է, 

երկարությունը՝ 800 մմ, 

բարձրությունը՝ 2000 մմ: 80 մմ 
գետնից բարձրացող ոտնակի 

հատված, ներքևից բարձրացող 

երկու դարակների 

բարձրությունը 307մմ է, 
այնուհետև պահարանը 

կիսված է երեք հավասար 

մասերի 405մմ 

բարձրություններով, ներքևի 
դարակները ծածկվում են 

երկու փեխկանի փակ 

դռներով՝ որոնցից 

յուրաքանչյուրն ունի առանձին 
բռնակ, վերևի դարակաշարերը 

ծածկվում են ապակե դռներով՝ 

որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 

առանձին բռնակ:Փակ մասի 
լայնությունը 400 մմ է, 

երկարությունը՝ 600 մմ, 

բարձրությունը՝ 2000 մմ, 80 մմ 

գետնից բարձրացող ոտնակի 
հատված, ներքևից՝ առաջին 

դարակի բարձրությունը 433 

մմ,  երկրորդ դարակինը՝ 1269, 

երրորդ դարակինը՝ 200 մմ, 
մեջտեի դարակի վերևի 

հատվածում տեղադրել ձող 

հագուստի կախիչների համար, 

դարակը փակվում է մեկ 
աբողջական փակ դռով, որն 

ունի իր առանձին բռնակը:

Ղեկավարի սեղան` 

շպոնապատ ՄԴՖ-ից, 

լաքապատված, արտաքին 
չափսերն են 200*80*75սմ, 

սեղանի հետ կա դիմասեղան 

150*75*75սմ, կողասեղան 

120*40*75սմ, 
խորհրդակցությունների 

սեղան 400*120*75սմ, 

շպոնապատ ՄԴֆ-ից, 

լաքապատված: 16 հատ 
անշարժ բազկաթոռ` փայտե 

արմնկակալներով, 1 հատ 

ղեկավարի բազկաթոռ ` 

բնական կաշվից` շարժական 
հենքով, ամբողջական 

բարձրությունը 120սմ:

Ղեկավարի սեղան` 

շպոնապատ ՄԴՖ-ից, 

լաքապատված, արտաքին 
չափսերն են 200*80*75սմ, 

սեղանի հետ կա դիմասեղան 

150*75*75սմ, կողասեղան 

120*40*75սմ, 
խորհրդակցությունների 

սեղան 400*120*75սմ, 

շպոնապատ ՄԴֆ-ից, 

լաքապատված: 16 հատ 
անշարժ բազկաթոռ` փայտե 

արմնկակալներով, 1 հատ 

ղեկավարի բազկաթոռ ` 

բնական կաշվից` շարժական 
հենքով, ամբողջական 

բարձրությունը 120սմ:
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4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը 
5  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 
6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել 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 հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` 
«ընդհանուր» սյունակում: 

9  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  
սյունակում: 
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ՀՎՀՀ 04214335

 ՀՎՀՀ 90036001

 
 ՀՎՀՀ 04428836 

 

 ՀՎՀՀ 05015844 

 

                                                
10  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական 
միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: 
11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 

mailto:ms.foton2014@mail.ru
http://www.armeps.am/
http://www.procurement.am/

