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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁևՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 

 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 5 նիստի որոշմամբ և հրապարակվում է  

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն   

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` «ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4» 

 ծածկագրով հայտարարված 

ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ 

Գնահատող հանձնաժողովի 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 5 նիստի որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի 

բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման 

արդյունքները, Համաձայն որի` 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 1՝ Ñ³ßí³ë³ñù, ·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ

 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1  X  

2    

3    

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 2՝ é»ïÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1  X  

2    

3    

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 3՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
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Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 4՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 5՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 6՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 7՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 8՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 
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2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած:  
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 9՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 10՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 11՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 12՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
 

 

 

 

 



 4 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 13՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու դեպքում 

նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 14՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 15՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2   

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։  
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 16՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
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Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 17՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 18՝   

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 19՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 20՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 21՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 
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2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 22՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 23՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի անվանումը  
Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 24՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի անվանումը  
Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 25՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
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Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 26՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 27՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և բավարար 

գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 28՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 29՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 30՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  
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Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

 
Գնման առարկա է հանդիսանում  Չափաբաժին 31՝  

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1  X - - 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 X 

2  

3  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ներկայացրած ։ 

 


