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Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ 

ë³éÝ³ñ³ÝÝ»ñ 

:ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ 
100É,ÙÇÝÇÙ³É ë³é»óÙ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÁ -12˚C, 
Ï³é³í³ñáõÙÁ 
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, մեկ դուռ, 
ներսում սառցախցիկ: 

:ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ 
100É,ÙÇÝÇÙ³É ë³é»óÙ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÁ -12˚C, 
Ï³é³í³ñáõÙÁ 
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, մեկ դուռ, 
ներսում սառցախցիկ: 

û¹áñ³ÏÇã,1200

0 BTU 

êåÉÇï Ñ³Ù³Ï³ñ· , 
Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ 12000 BTU, 
ï³ù³óÝáÕ ¨ ë³é»óÝáÕ 
é»ÅÇÙ ,ÙÇÝã¨ 40 Ù² 
ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ: Գնի մեջ 
ներառել տեղադրումը շենքի 
երկրորդ և երրորդ 
հարկերում:  

êåÉÇï Ñ³Ù³Ï³ñ· , 

Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ 12000 BTU, 
ï³ù³óÝáÕ ¨ ë³é»óÝáÕ é»ÅÇÙ 
,ÙÇÝã¨ 40 Ù² ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ: 

Գնի մեջ ներառել տեղադրումը 

շենքի երկրորդ և երրորդ 
հարկերում:  

Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ 

ë³ñù»ñ 

Ð³Õáñ¹³É³ñ³ÛÇÝ 
ëï»ÕÝ³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë, 

³ßË³ïáõÙ ¿ ïáÝ³ÛÇÝ ¨ 
åáõÉë³ÛÇÝ é»ÅÇÙÝ»ñáí, 

Ï³ñáÕ ¿ ³Ùñ³óí»É 
å³ïÇÝ, Ó³ÛÝ³ÛÇÝ 6 

é»ÅÇÙ, í»ñçÇÝ ½³Ý·Ç 
ÏñÏÝÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, 
μ³ñÓñ³Ëáë, ½³Ý·Ç 
Éáõë³ÛÇÝ óáõóÇã, 20 

Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÇ ³ñ³· 
Ñ³í³ùÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 

Ð³Õáñ¹³É³ñ³ÛÇÝ 
ëï»ÕÝ³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë, 

³ßË³ïáõÙ ¿ ïáÝ³ÛÇÝ ¨ 
åáõÉë³ÛÇÝ é»ÅÇÙÝ»ñáí, 

Ï³ñáÕ ¿ ³Ùñ³óí»É å³ïÇÝ, 
Ó³ÛÝ³ÛÇÝ 6 é»ÅÇÙ, í»ñçÇÝ 

½³Ý·Ç ÏñÏÝÙ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, 

μ³ñÓñ³Ëáë, ½³Ý·Ç 
Éáõë³ÛÇÝ óáõóÇã, 20 

Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÇ ³ñ³· 
Ñ³í³ùÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 

                                                
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 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը 
5  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 
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Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ë³éÝ³ñ³ÝÝ»ñ

    

    

    

û¹áñ³ÏÇã,12000 BTU

    

    

    

Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ ë³ñù»ñ

 

                                                
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: 



 3 

 

 

 

                                                
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: 

http://www.armeps.am/
http://www.procurement.am/

