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« ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՇՁԲ-10/5» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան 19-ը փետրվարի 2018թ.
Ժամը 1130

Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու`
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի խորհրդական Կ. Հակոբյան,,
գնահատողներ`
ՀՀ ՊՆ կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետի տեղակալ, ՔՀԾ 1-ին դասի

խորհրդական Մ. Խալաթյան,
ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության հատուկ օպերատիվ ծառայության սպա, լեյտենանտ Հ. Բադալյան,
ՀՀ ՊՆ իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ սպա, փոխգնդապետ

Ա. Մաղաքյան,
Գնումները համակարգող`
ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի գնումների

փաստաթղթերի ձևակերպման վարչության աշխատանքների և ծառայությունների գնման փաստաթղթերի
ձևակերպման բաժնի պետ, ՔՀԾ 1-ին դասի խորհրդական Ռ.Մարդոյան:

« ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՇՁԲ-10/5» ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.
(Ռ. Մարդոյան)

1. Տեղեկություններ հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.
2.«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՇՁԲ-10/5» ծածկագրով մրցույթի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու`

մրցույթի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտերում
պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած
փաստաթղթերի` սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին.
4.Ներկայացված գնային առաջարկներիի հիման վրա «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲՄԱՇՁԲ-10/5» ծածկագրով մրցույթի 1-

ին և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման մասին.
5. Տեղեկություններ` հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին.
6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0։

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.
(Ռ. Մարդոյան)

1.1 ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Շինարարական աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված
«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՇՁԲ-10/5» ծածկագրով մրցույթին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտ են ներկայացրել
հետևյալ մասնակիցները.
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հ

Մասնակիցներիանվանում Հասցե

1 «Սասունասար» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության նրբ., 4-րդ շենք, 75 բն.
2 «Թորդատ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Լեռ Կամսարի 30/2, բն 57
3 «Կոմերցիալ պարտներս» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Բակունցի 4շ, 35 բն.
4 «Հ.Կ.Շ.Ի.Կ» ՓԲԸ ՀՀ, ք. Երևան Արին-Բերդի 3/4
5 «Աբակ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ. 1 փող. 20տ
6 «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
7 «Մավ-Շին» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Անդրանիկի 23, բն. 19

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0։




