
                                                                                                                               

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին  

 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 
կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի            
ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 
կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-13/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2013 թվականի սեպտեմբերի 
13-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 պայմանագրում 2018 թվականի սեպտեմբերի 10-ին կատարված 
փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 

  
Փոփոխության առաջացման պատճառ     Կապալառու կազմակերպության գրությունը Պայմանագրում 

բանկային վավերապայմանների փոփոխության 
վերաբերյալ:  

 
Փոփոխության նկարագրություն      Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում 

համապատասխան համաձայնագրով փոխվել են 
Կապալառուի բանկային վավերապայմանները: 

 
Փոփոխության հիմնավորում       Պայմանագրի 8.4 կետ: 
 

  
 

Պատվիրատու`     ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 
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