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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Կոտայքի մարզի “ՊՌՈՇՅԱՆԻ Պ.ՂԵՎՈՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է 2022 

թվականի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՈՏ-ՊՌՈՇՅԱՆ-ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02 
ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 22.09.2022թ կնքված թիվ NՀՀԿՈՏ-ՊՌՈՇՅԱՆ-ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02-1 և NՀՀԿՈՏ-
ՊՌՈՇՅԱՆ-ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը 
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Ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից պատրաստված, 

ՀՍՏ 31-99։ Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-

01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 %: 

Ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից պատրաստված, 

ՀՍՏ 31-99։ Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-

01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 %: 
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224.
352 
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Սպիտակ, խոշոր, բարձր, երկար տեսակի,  

չկոտրած, լայնությունից բաժանվում են 1-ից 

մինչև 4 տիպերի, ըստ տիպերի խոնավությունը 

13%-ից մինչև 14%։ Անվտանգությունը և 

մակնշումը` ըստ ՀՀ կառ. 2007թ. հունվարի 11-ի 

N 22-Ն որոշմամբ հաստատված ‚ 

Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, 

պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը 

ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 

կանոնակարգի" և "Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին" ՀՀ օրենքի  8-րդ հոդ. 

Սպիտակ, խոշոր, բարձր, երկար տեսակի,  

չկոտրած, լայնությունից բաժանվում են 1-ից 

մինչև 4 տիպերի, ըստ տիպերի խոնավությունը 

13%-ից մինչև 14%։ Անվտանգությունը և 

մակնշումը` ըստ ՀՀ կառ. 2007թ. հունվարի 11-ի 

N 22-Ն որոշմամբ հաստատված ‚ 

Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, 

պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը 

ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 

կանոնակարգի" և "Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին" ՀՀ օրենքի  8-րդ հոդ. 
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Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, կախված 

ալյուրի տեսակից և որակից` A (պինդ ցորենի 

ալյուրից), Б (փափուկ ապակենման ցորենի 

ալյուրից), B (հացաթխման ցորենի ալյուրից), 

չափածրարված և առանց չափածրարման։ 

Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի: 

Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, կախված 

ալյուրի տեսակից և որակից` A (պինդ ցորենի 

ալյուրից), Б (փափուկ ապակենման ցորենի 

ալյուրից), B (հացաթխման ցորենի ալյուրից), 

չափածրարված և առանց չափածրարման։ 

Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը` 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի: 
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Հնդկացորեն I կամ II տեսակների, 

խոնավությունը` 14,0 %-ից ոչ ավելի, 

հատիկները` 97,5 %-ից ոչ պակաս: 

Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Հացահատիկին, դրա 

արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և 

օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների 

տեխնիկական կանոնակարգի» և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 % 

Հնդկացորեն I կամ II տեսակների, 

խոնավությունը` 14,0 %-ից ոչ ավելի, 

հատիկները` 97,5 %-ից ոչ պակաս: 

Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Հացահատիկին, դրա 

արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և 

օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների 

տեխնիկական կանոնակարգի» և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 % 
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Պատրաստված արևածաղկի սերմերի 

լուծամզման և ճզմման եղանակով, բարձր 

տեսակի, զտված, հոտազերծված։ 

Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների, մակնշումը`  

“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ 

Պատրաստված արևածաղկի սերմերի 

լուծամզման և ճզմման եղանակով, բարձր 

տեսակի, զտված, հոտազերծված։ 

Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների, մակնշումը`  

“Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ 
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Չորացրած, կեղևած, գույնի: 

Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

Չորացրած, կեղևած, գույնի: 

Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 
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Համասեռ, մաքուր, չոր` խոնավությունը` (14,0-

17,0) % ոչավելի: Անվտանգությունը` ըստ N 2-

III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասինե ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի: 

Համասեռ, մաքուր, չոր` խոնավությունը` (14,0-

17,0) % ոչավելի: Անվտանգությունը` ըստ N 2-

III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասինե ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի: 
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Լոբի գունավոր, միագույն, գունավոր ցայտուն, 

չոր` խոնավությունը 15 %-ից ոչ ավելի կամ 

միջին չորությամբ` (15,1-18,0) %: 

Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների, «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի: Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս 50 % 

Լոբի գունավոր, միագույն, գունավոր ցայտուն, 

չոր` խոնավությունը 15 %-ից ոչ ավելի կամ 

միջին չորությամբ` (15,1-18,0) %: 

Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների, «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի: Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս 50 % 
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Պանիր պինդ, կովի կաթից, աղաջրային, 

սպիտակից մինչև բաց դեղին գույնի, տարբեր 

մեծության և ձևի աչքերով: 46 % 

յուղայնությամբ, պիտանելիության ժամկետը ոչ 

պակաս քան 90%: ԳՕՍՏ 7616-85 կամ 

համարժեք։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ 

Պանիր պինդ, կովի կաթից, աղաջրային, 

սպիտակից մինչև բաց դեղին գույնի, տարբեր 

մեծության և ձևի աչքերով: 46 % 

յուղայնությամբ, պիտանելիության ժամկետը ոչ 

պակաս քան 90%: ԳՕՍՏ 7616-85 կամ 

համարժեք։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ 

                                                        
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: 



2 

ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 

21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց 

արտադրությանը ներկայացվող պահանջ-ների 

տեխնիկական կանոնակարգիե և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդված 

ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 

21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց 

արտադրությանը ներկայացվող պահանջ-ների 

տեխնիկական կանոնակարգիե և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդված 

10 

Հավի 
միս 

կգ 

186.
96 

186.
96 

31783
2 

3178
32 

Հավի կրծքամիս: Մաքուր, արյունազրկված, 

առանց կողմնակի հոտերի, փաթեթավորված 

պոլիէթիլենային թաղանթներով, ԳՕՍՏ 25391-

82։ Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 

1560-Ն որոշմամբ հաստատված «Մսի և 

մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի» և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի 

Հավի կրծքամիս: Մաքուր, արյունազրկված, 

առանց կողմնակի հոտերի, փաթեթավորված 

պոլիէթիլենային թաղանթներով, ԳՕՍՏ 25391-

82։ Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 

1560-Ն որոշմամբ հաստատված «Մսի և 

մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի» և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի 

11 

Կար
տոֆի
լ 

կգ 

430.
008 

430.
008 

10750
2 

1075
02 

I տեսակի, չցրտահարված, առանց 

վնասվածքների, կլոր ձվաձև 4 սմ, 5%, 

երկարացված 3,5սմ, 5 %, կլոր ձվաձև (4-ից 5) 

սմ 20%, երկարացված (4-ից 4,5) սմ 20%, կլոր 

ձվաձև (5-ից 6սմ) 55%, երկարացված (5-ից 5,5) 

սմ 55%, կլոր ձվաձև (6-ից 7) սմ 20%, 

երկարացված (6-ից 6,5) սմ 20%: Տեսականու 

մաքրությունը` 90 %-ից ոչ պակաս, 

փաթեթավորումը` առանց չափածրարման: 

Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ 

պտուղ-բանջարեղենի 

I տեսակի, չցրտահարված, առանց 

վնասվածքների, կլոր ձվաձև 4 սմ, 5%, 

երկարացված 3,5սմ, 5 %, կլոր ձվաձև (4-ից 5) 

սմ 20%, երկարացված (4-ից 4,5) սմ 20%, կլոր 

ձվաձև (5-ից 6սմ) 55%, երկարացված (5-ից 5,5) 

սմ 55%, կլոր ձվաձև (6-ից 7) սմ 20%, 

երկարացված (6-ից 6,5) սմ 20%: Տեսականու 

մաքրությունը` 90 %-ից ոչ պակաս, 

փաթեթավորումը` առանց չափածրարման: 

Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ 

պտուղ-բանջարեղենի 

12 

Հաճ
ար 

կգ 

93.4
8 

93.4
8 54218 

5421
8 

Հաճարաձավար I կամ II տեսակների, 

խոնավությունը` 14,0 %-ից ոչ ավելի, 

հատիկները` 97,5 %-ից ոչ պակաս: 

Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Հացահատիկին, դրա 

արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և 

օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների 

տեխնիկական կանոնակարգի» և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 % 

Հաճարաձավար I կամ II տեսակների, 

խոնավությունը` 14,0 %-ից ոչ ավելի, 

հատիկները` 97,5 %-ից ոչ պակաս: 

Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Հացահատիկին, դրա 

արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և 

օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների 

տեխնիկական կանոնակարգի» և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 % 

13 

Տոմա
տի 
մածո
ւկ 

կգ 

29.9
136 

29.9
136 29914 

2991
4 

Բարձր կամ առաջին տեսակների, ապակե կամ 

մետաղյա տարաներով, ԳՕՍՏ 3343-89: 

Անվտանգությունը` N 2- III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8- րդ 

հոդվածի: Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս քան 90%: 

Բարձր կամ առաջին տեսակների, ապակե կամ 

մետաղյա տարաներով, ԳՕՍՏ 3343-89: 

Անվտանգությունը` N 2- III-4.9-01-2010 

հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8- րդ 

հոդվածի: Պիտանելիության մնացորդային 

ժամկետը ոչ պակաս քան 90%: 

14 

Կաղ
ամբ 

կգ 

373.
92 

373.
92 

11217
6 

1121
76 

(ԳՕՍՏ 26768-85) 55% -վաղահաս, 45%- 

միջահաս Արտաքին տեսքը` գլուխները թարմ, 

ամբողջական, առանց հիվանդությունների, 

չծլած, մաքուր, մեկ բուսաբանական տեսակի, 

առանց վնասվածքների: Գլուխները պետք է 

լինեն լիովին կազմավորված, ամուր, ոչ փխրուն 

և չլխկած: Գլուխների մաքրման աստիճանը` 

կաղամբի գլուխները մաքրված լինեն մինչև 

կանաչ և սպիտակ տերևների խիտ մակերեսը: 

(ԳՕՍՏ 26768-85) 55% -վաղահաս, 45%- 

միջահաս Արտաքին տեսքը` գլուխները թարմ, 

ամբողջական, առանց հիվանդությունների, 

չծլած, մաքուր, մեկ բուսաբանական տեսակի, 

առանց վնասվածքների: Գլուխները պետք է 

լինեն լիովին կազմավորված, ամուր, ոչ փխրուն 

և չլխկած: Գլուխների մաքրման աստիճանը` 

կաղամբի գլուխները մաքրված լինեն մինչև 

կանաչ և սպիտակ տերևների խիտ մակերեսը: 
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Գազ
ար 

կգ 

93.4
8 

93.4
8 28979 

2897
9 

Սովարական և ընտիր տեսակի, ԳՕՍՏ 26767-

85։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ 

պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական 

կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

Սովարական և ընտիր տեսակի, ԳՕՍՏ 26767-

85։ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ 

պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական 

կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

16 
Կարմ
իր 
բազո
ւկ 

կգ 

93.4
8 

93.4
8 28979 

2897
9 

Արտաքին տեսքը` արմատապտուղները թարմ, 

ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր, 

չկեղտոտված, առանց ճաքերի և 

վնասվածքների: Ներքին կառուցվածքը` 

միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր` տարբեր 

երանգների: Արմատապտուղների չափսերը 

(ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-14սմ: 

Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից և 

մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավել 

խորությամբ` ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ 

ավելի: Արմատապտուղներին կպած հողի 

Արտաքին տեսքը` արմատապտուղները թարմ, 

ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր, 

չկեղտոտված, առանց ճաքերի և 

վնասվածքների: Ներքին կառուցվածքը` 

միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր` տարբեր 

երանգների: Արմատապտուղների չափսերը 

(ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-14սմ: 

Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից և 

մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավել 

խորությամբ` ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ 

ավելի: Արմատապտուղներին կպած հողի 
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Խնձո
ր 

կգ 

713.
4393

6 

713.
4393

6 
19976

3 
1997

63 

Խնձոր թարմ, պտղաբանական I խմբի, 

Հայաստանի տարբեր տեսակների, նեղ 

տրամագիծը 5 սմ-ից ոչ պակաս, ԳՕՍՏ 21122-

75, անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ 

պտուղբանջարեղենի տեխնիկական 

կանոնակարգի»և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

Խնձոր թարմ, պտղաբանական I խմբի, 

Հայաստանի տարբեր տեսակների, նեղ 

տրամագիծը 5 սմ-ից ոչ պակաս, ԳՕՍՏ 21122-

75, անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ 

կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 

1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ 

պտուղբանջարեղենի տեխնիկական 

կանոնակարգի»և «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 

18 Շաք
արավ
ազ 

կգ 

89.7
408 

89.7
408 41101 

4110
1 

Սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց 

կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, 

այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի լուծույթը 

պետք է լինի թափանցիկ, առանց չլուծված 

նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, 

սախարոզի զանգվածային մասը` 99,75%-ից ոչ 

պակաս (չոր նյութի վրա հաշված), 

խոնավության զանգվածային մասը` 0,14%-ից 

Սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց 

կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, 

այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի լուծույթը 

պետք է լինի թափանցիկ, առանց չլուծված 

նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, 

սախարոզի զանգվածային մասը` 99,75%-ից ոչ 

պակաս (չոր նյութի վրա հաշված), 

խոնավության զանգվածային մասը` 0,14%-ից 



3 

ոչ ավել, ֆեռոխառնուկների զանգվածային 

մասը` 0,0003%-ից ոչ ավել, ԳՕՍՏ 21-94 կամ 

համարժեք: Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-

4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների 

ոչ ավել, ֆեռոխառնուկների զանգվածային 

մասը` 0,0003%-ից ոչ ավել, ԳՕՍՏ 21-94 կամ 

համարժեք: Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-

4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների 

19 
Աղ 

կգ 37.3
92 

37.3
92 7104 7104 

Կերակրի աղ` բարձր տեսակի, յոդացված ՀՍՏ 

239-2005  Պիտանելիության ժամկետը 

արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: 

Կերակրի աղ` բարձր տեսակի, յոդացված ՀՍՏ 

239-2005  Պիտանելիության ժամկետը 

արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: 

20 

Ձու 

հատ 

1,87
0 

1,87
0 

13087
2 

1308
72 

Ձու սեղանի կամ դիետիկ, 1-րդ կարգի, 

տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի, 

դիետիկ ձվի պահման ժամկետը՝ 7 օր, սեղանի 

ձվինը` 25 օր, սառնարանային պայմաններում` 

120 օր, ՀՍՏ 182-2012։ Անվտանգությունը և 

մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2011 

թվականի սեպտեմբերի 29-ի «Ձվի և 

ձվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը 

հաստատելու մասինե N 1438-Ն որոշմանը և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 % 

Ձու սեղանի կամ դիետիկ, 1-րդ կարգի, 

տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի, 

դիետիկ ձվի պահման ժամկետը՝ 7 օր, սեղանի 

ձվինը` 25 օր, սառնարանային պայմաններում` 

120 օր, ՀՍՏ 182-2012։ Անվտանգությունը և 

մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2011 

թվականի սեպտեմբերի 29-ի «Ձվի և 

ձվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը 

հաստատելու մասինե N 1438-Ն որոշմանը և 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ 

օրենքի 8-րդ հոդվածի։ Պիտանելիության 

մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 % 

 

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության 

հիմնավորումը 
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 19.08.2021 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների 

ամսաթիվը4 

1  

…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 

 
Հարցարդման 

ստացման 
Պարզաբանման 

1   

…   

 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման 

արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ5 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

Չափաբաժ

ին 1 
 

1 «Կարինե Կուրղինյան» Ա/Ձ 546858 - 546858 

Չափաբաժին 2 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 59983 11996,6 71979,6 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 68474,1 13694,82 82168,92 

Չափաբաժին 3 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 56555,4 11311,08 67866,48 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 65436 13087,2 78523,2 

Չափաբաժին 4 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 77532,31 15506,46 93038,77 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 102828 20565,6 123393,6 

Չափաբաժին 5 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 5141,4 1028,28 6169,68 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 5297,2 1059,44 6356,6 

Չափաբաժին 6 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 116538,4 23307,68 139846,08 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 130872 26174,4 157046,4 

Չափաբաժին 7 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 26330,2 5266,04 31596,24 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 43624 8724,8 52348,8 

Չափաբաժին 8 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 263925,2 52785,04 316710,24 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 311600 62320 373920 

Չափաբաժին 9 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 58269,2 11653,84 69923,04 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 66215 13243 79458 

Չափաբաժին 10 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 260497,6 52099,52 312597,12 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 274208 54841,6 329049,6 

Չափաբաժին 11 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 32328,5 6465,7 38794,2 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 35834 7166,8 43000,8 

Չափաբաժին 12 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 79458 15891,6 95349,6 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 93480 18696 112176 

Չափաբաժին 13 

                                                        
4  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 

5 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով: 
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1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 15555,07 3111,01 18666,09 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 23681,6 4736,32 28417,92 

Չափաբաժին 14 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 32456,26 6491,25 38947,51 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 33652,8 6730,56 40383,36 

Չափաբաժին 15 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 95058,33 19011,67 111070 

2 «Կարինե Կուրղինյան» Ա/Ձ 130870 - 130870 

3 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 109083,33 21816,67 130900 

Չափաբաժին 16 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 19007,6 3801,52 22809,12 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 27265 5453 32718 

Չափաբաժին 17 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 164091,05 32818,21 196909,26 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 178359,84 35671,97 214031,8 

Չափաբաժին 18 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 60450,4 12090,8 72540,48 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 109090 21812 130872 

Չափաբաժին 19 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 19475 3895 23370 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 27265 5453 32718 

Չափաբաժին 20 

1 <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ 78834,8 15766,96 94601,76 

2 << ԳԻՐԳՈՐՅԱՆ Ս >> ՍՊԸ 125419 25083,8 150502,8 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չա

փա-

բաժ

նի 

համ

արը 

Մասնակցի 

անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Հրավերով 

պահանջվող 

փաստաթղթերի 

առկայությունը 

Հայտով ներկայացված 

փաստաթղթերի 

համապատասխանություն

ը 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  

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

03.09.2022 13.09.2022 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 

Ընտրված մասնակցի կողմից 

ստորագրված պայմանագիրը 

պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու 

ամսաթիվը 

 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 

ստորագրման ամսաթիվը 
 

 

Չա

փա-

բաժ

նի 

համ

արը 

Ընտրված 

մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը 
Կնքման 

ամսաթիվը 

Կատարման 

վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-

վճարի 

չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 

ֆինանսակ

ան 

միջոցներով 

Ընդհանուր6 

1 
«Կարինե 

Կուրղինյան» 

Ա/Ձ 

ՀՀԿՈՏ-ՊՌՈՇՅԱՆ-ՄԴ-

ԳՀԱՊՁԲ-22/02-1 
22.09.2022 

Պայմանագրի 

ուժի մեջ 

մտնելուց 

հետո մինչև 

25.12.2022թ. 

-  546852 

2-20 
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ՀՀԿՈՏ-ՊՌՈՇՅԱՆ-ՄԴ-

ԳՀԱՊՁԲ-22/02-2 
22.09.2022 

Պայմանագրի 

ուժի մեջ 

մտնելուց 

հետո մինչև 

25.12.2022թ. 

-  1822785 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն  

Չա

փա-

Ընտրված 

մասնակիցը 
Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 

ՀՎՀՀ7 / Անձնագրի համարը 

և սերիան 

                                                        
6  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` 

«Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: 
7 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 



5 

բաժ

նի 

համ

արը 

1 
«Կարինե 

Կուրղինյան» 

Ա/Ձ 

Ք.Երևան, Բաշինջաղյան 

187/9, 037493228239 

Armen.petrosyan.petrosyan

@mail.ru 

 
19300176578600 ՀՎՀՀ 43197579 
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Ք.Երևան, Ռոստոմի 58, 094 

099 477 

Ms.foton2014@m

ail.ru  ՀՎՀՀ   

 

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

վերաբերյալ։ 

 

 

 

 

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 գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել 

 

Գնման ընթացակարգի 

վերաբերյալ 

ներկայացված բողոքները 

և դրանց վերաբերյալ 

կայացված որոշումները 

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել 

 

Այլ անհրաժեշտ 

տեղեկություններ 
 

 

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

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Արևիկ Գրիգորյան 

 
098 60-98-10 arevgrigoryan99@gmail.com 

 

 

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի “ՊՌՈՇՅԱՆԻ Պ.ՂԵՎՈՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ 
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