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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-22/04 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր 

կարիքների համար լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-22/04 

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը : 

Գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ի որոշմամբ հաստատվել են 

ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին 

համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձայն որի՝  

 

1-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Մոնիտոր 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  

<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  

ԱՁ 

X 

- - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 
<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  ԱՁ 
X 51650 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

2-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Նոթբուք 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ X - - 

2.  <<Սեգ>> ՍՊԸ    

3.  

<<Տիգրան 

Առաքելյան 

Վազգենի>> ԱՁ 

 

  

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ X 277000 

2 <<Սեգ>> ՍՊԸ  348000 

3 
<<Տիգրան Առաքելյան 

Վազգենի>> ԱՁ 
 285000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 
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3-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  
<<Փրիթի Ուեյ>> 

ՍՊԸ 

X 
- - 

2.  

<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  

ԱՁ 

 

  

3.  
<<Պատրոն ՌՄ>> 

ՍՊԸ 

 
  

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Փրիթի Ուեյ>> ՍՊԸ X 141660 

2 
<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  ԱՁ 
 145000 

3 <<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ  175000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

4-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Պրոեյկտոր 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ X - - 

2.  
<<Պատրոն ՌՄ>> 

ՍՊԸ 

 
  

3.  <<Սեգ>> ՍՊԸ    

4.  

<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  

ԱՁ 

 

  

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ X 221000 

2 <<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ  307500 

3 <<Սեգ>> ՍՊԸ  397000 

4 
<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  ԱՁ 
 288300 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 
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5-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Պրոեկտորի էկրան 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1 

<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  

ԱՁ 

X 

- - 

2 
<<Պատրոն ՌՄ>> 

ՍՊԸ 

 
  

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 
<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  ԱՁ 
X 58300 

2 <<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ  70000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

 

6-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ WiFi ռաուտեր 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1 

<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  

ԱՁ 

X 

- - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 
<<Վահագն Մելիք 

Մարտիրոսյան>>  ԱՁ 
X 8080 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

7-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Լուսային մանրադիտակ   

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 
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1.  <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ X - - 

2.  <<Սեգ>> ՍՊԸ    

3.  <<Օրգանիքս>> ՍՊԸ    

4.  
<<Կոնցեռն 

Էներգոմաշ>> ՓԲԸ 

 
  

5.  
<<Խիմմմաստեր>> 

ՍՊԸ 

 
  

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ  425000 

2 <<Սեգ>> ՍՊԸ  695000 

3 <<Օրգանիքս>> ՍՊԸ  484000 

4 
<<Կոնցեռն 

Էներգոմաշ>> ՓԲԸ 
 450000 

5 
<<Խիմմմաստեր>> 

ՍՊԸ 
 583333,33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

8-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Լյուքսմետր 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

2.  
<<Խիմմմաստեր>> 

ՍՊԸ 

 
  

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ  149000 

2 
<<Խիմմմաստեր>> 

ՍՊԸ 
 250000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

10-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ 1 kbp DNA-ladder ԴՆԹ խառնուրդ 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ    

2.  <<Օրգանիքս>> ՍՊԸ X - - 
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Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ  194833,33 

2 <<Օրգանիքս>> ՍՊԸ X 165800 

 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

11-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Ագարոզ 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 47833,33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

 

12-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Ցետրիմոնիում բրոմիդ 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

2.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 49000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

13-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Տրիս 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 
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Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 24500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

14-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Էթիլենդիամին տետրաքացախաթթվի դինատրիումի աղի դիհիդրատ (EDTA) 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 21000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

15-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Իզոամիլ սպիրտ  

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 40000 

 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

17-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Իզոպրոպիլ սպիրտ 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 
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տեղերը համար նշել “X”/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 21000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

18-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Նատրիումի քլորիդ 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 15333,33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

21-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Biosan FV-2400 վորտեքս խառնիչ կամ համարժեք 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  
<<Կոնցեռն 

Էներգոմաշ>> ՓԲԸ 

X 
- - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 
<<Կոնցեռն 

Էներգոմաշ>> ՓԲԸ 
X 115000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

22-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Biobase BK-AG100 գել էլեկտրոֆորեզի համակարգ կամ համարժեք 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X - - 

2.  
<<Կոնցեռն 

Էներգոմաշ>> ՓԲԸ 

 
  

3.  <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ    
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4.  
<<Մեյդ Թու Մեյք>> 

ՍՊԸ 

 
  

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Թագ Հէմ>>  ՍՊԸ X 1448000 

2 
<<Կոնցեռն 

Էներգոմաշ>> ՓԲԸ 
 1625000 

3 <<Ջի Էմ Պրո>> ՍՊԸ  1488000 

4 
<<Մեյդ Թու Մեյք>> 

ՍՊԸ 
 1707500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

23-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Օդորակիչ Haier HSU-09HTT103/R2/HSU-09HTT103 կամ համարժեք 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  
<<Փրիթի Ուեյ>> 

ՍՊԸ 
X - - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Փրիթի Ուեյ>> ՍՊԸ  124660 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

24-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Q-scope wired USB 2.0 MP, 200xwith polarizer (QS.20200P)+stand MODEL 

QS.MS10 

Հ/Հ 

Մասնակցի 

անվանումը  

 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրույթուն 

1.  
<<Խիմմաստեր>>  

ՍՊԸ 

X 
- - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Խիմմաստեր>>  ՍՊԸ X 166666,67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

25-րդ չափաբաժին 

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Սառնարան 
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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 նկարագրույթուն 

1.  
<<Փրիթի Ուեյ>> 

ՍՊԸ 

X 
- - 

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 

անվանումը  

Ընտրված մասնակից 

/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/ 

1 <<Փրիթի Ուեյ>> ՍՊԸ X 89160 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ Բավարար գնահատված նվազագույն  

գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: 

 

 “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն` անգործության ժամկետ է սահմանվում 

սույն հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ 

ընկած ժամանակահատվածը։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  

ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-22/04 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ժաննա Հովակիմյանին: 

       
 Botanyinst@mail.ru   

Հեռախոս՝ 010-62-17-62։ 094-10-18-00 

Պատվիրատու` ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ 

mailto:Botanyinst@mail.ru

