
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 հասցեում, ստորև 
ներկայացնում է իր կարիքների համար անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ 
կատարելու համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/33 
ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 

 
 Գնման առարկայի 

չափաբաժնի 
համարը 

անվանումը 
չափման 
միավորը 

քանակը նախահաշվային գինը  

համառոտ 
նկարագրությունը 

(տեխնիկական 
բնութագիր) 

պայմանագրով 
նախատեսված համառոտ 

նկարագրությունը 
(տեխնիկական 

բնութագիր) 

առկա 
ֆինանս
ական 

միջոցնե
րով 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 
ֆինանսական 

միջոցներով 
ընդհանուր 

1 
Ծակիչ 

(բուրավո) 
բենզափորիչ 

հատ 2 2 178 000 178 000 

Ձեռքի բենզինային 
հորատման սարք՝ 
թեթև և պարզ: 
Բենզինային շարժիչ-
գայլիկոնի պտուտակի 
տրամագիծը պետք է 
լինի 250-300մմ: 
Շարժիչը առնվազն  2-
3 ձիաուժ 
հզորությամբ: ՈՒնենա 
հովացման 
համակարգ, վառելիքի 
բաքի ծավալը՝ 1,5-3լ, 
մեկնարկային 
համակարգը՝ 
մեխանիկական 
մեկնարկիչ: 

Ձեռքի բենզինային 
հորատման սարք՝ 
թեթև և պարզ: 
Բենզինային շարժիչ-
գայլիկոնի պտուտակի 
տրամագիծը պետք է 
լինի 250-300մմ: 
Շարժիչը առնվազն  2-
3 ձիաուժ 
հզորությամբ: ՈՒնենա 
հովացման 
համակարգ, վառելիքի 
բաքի ծավալը՝ 1,5-3լ, 
մեկնարկային 
համակարգը՝ 
մեխանիկական 
մեկնարկիչ: 

2 
Բեռնասայլա

կ 
հատ 10 10 200 000 200 000 

Շինարարական, մեկ 
ակով, մետաղյա  
Երկարություն՝ վերեվի 
մասը առնվազն 81 սմ, 
հատակի 
երկարությունը 
առնվազն 43 սմ, 
լայնությունը առնվազն 
59սմ, խորությունը՝ 
թևիկների կողմից 
18սմ, առաջնամասից 
առնվազն 40սմ, 
տարողունակությունը 
առնվազն 80 կգ 

Շինարարական, մեկ 
ակով, մետաղյա  
Երկարություն՝ վերեվի 
մասը առնվազն 81 սմ, 
հատակի 
երկարությունը 
առնվազն 43 սմ, 
լայնությունը առնվազն 
59սմ, խորությունը՝ 
թևիկների կողմից 
18սմ, առաջնամասից 
առնվազն 40սմ, 
տարողունակությունը 
առնվազն 80 կգ 

3 
Բենզինային 
Խոտհնձիչ 

հատ 12 12 708 000 708 000 

Հզորությունը 
առնվազն 1250վ.տ, 
Ձիաուժը առնվազն 
1,7, պտույտի 
հաճախականությունը 
առնվազն 7600պ/ր, 
շարժիչի 
աշխատանքային 
ծավալը առնվազն  
43սմ³, վառելիքի 
տարողությունը 
առնվազն 0,95լ, 
հնձման լայնությունը 3 
թևանի դանակը 
առնվազն 250մմ, թելով 
առնվազն  305մմ, 
սկավառակով 
առնվազն 255մմ,  
առավելագույնը 8-9կգ 

Հզորությունը 
առնվազն 1250վ.տ, 
Ձիաուժը առնվազն 
1,7, պտույտի 
հաճախականությունը 
առնվազն 7600պ/ր, 
շարժիչի 
աշխատանքային 
ծավալը առնվազն  
43սմ³, վառելիքի 
տարողությունը 
առնվազն 0,95լ, 
հնձման լայնությունը 3 
թևանի դանակը 
առնվազն 250մմ, թելով 
առնվազն  305մմ, 
սկավառակով 
առնվազն 255մմ,  
առավելագույնը 8-9կգ 

 

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության 
հիմնավորումը 

ԳՀ 

 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 31.08.2022 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 
1  

…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը  Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 



1   

…   

 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման 
արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

Չափաբաժին  

1 Ա/Ձ Սամվել Համբարձումյան 170000 - 170000 
2 Ա/Ձ Սամվել Համբարձումյան 155000 - 155000 
3 Ա/Ձ Սամվել Համբարձումյան 660000 - 660000 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Հրավերով 
պահանջվող 
փաստաթղթերի 
առկայությունը 

Հայտով ներկայացված 
փաստաթղթերի 
համապատասխանությունը 
հրավերով սահմանված 
պահանջներին 

Առաջարկած գնման առարկայի 
տեխնիկական բնութագրերի 
համապատասխանությունը 
հրավերով սահմանված 
պահանջներին 

Գնային առաջարկ 

1      

…      

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 08.09.2022 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

- - 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 

14.09.2022 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 14.09.2022 

 

Չափա-
բաժնի 
համար

ը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը 
Կնքման 

ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 
ֆինանսակա

ն 
միջոցներով  

Ընդհանուր 

1,2,3 
Ա/Ձ Սամվել 

Համբարձումյան 
ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/33 14.09.2022 04.10.2022 - 985 000 985 000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 
Չափա-
բաժնի 
համար

ը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Հասցե Էլ.-փոստ, հեռ. Բանկային հաշիվը 
ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը 

և սերիան 

1,2,3 
Ա/Ձ Սամվել 

Համբարձումյան 
Ք. Երևան, Ավան, Դ. 

Վարուժան 8/9 

Hambardzumyan.sa
mvel@yahoo.com    

+37499001616 

Արարատբանկ ՓԲԸ 
ՀՀ 1510027439130100 

24206057 

 

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ 
չկայացման վերաբերյալ։ 

 

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական 
գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած 
պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ 
համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում: 
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝ 
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝  
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. 
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ 
հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և 
վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող 
անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: 

mailto:Hambardzumyan.samvel@yahoo.com
mailto:Hambardzumyan.samvel@yahoo.com


Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է---------------------------: 

 
 

Մասնակիցների ներգրավման 
նպատակով <Գնումների մասին> 
ՀՀ օրենքի համաձայն 
իրականացված 
հրապարակումների մասին 
տեղեկությունները  

 

 
 

Գնման գործընթացի 
շրջանակներում հակաօրինական 
գործողություններ 
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց 
և այդ կապակցությամբ 
ձեռնարկված գործողությունների 
համառոտ նկարագիրը  

 

 

Գնման ընթացակարգի 
վերաբերյալ ներկայացված 
բողոքները և դրանց վերաբերյալ 
կայացված որոշումները 

 

 

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ  

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Դիանա Վարդանյան (010) 653250, (095) 653250 Hayantar.pro@gmail.com         
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