
 
 

Արձանագրություն N 4 
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի համայնքապետարանի << ՀՀԱՄ-ԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-

19/01>> գնանշման հարցումով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի 
գնահատման արդյունքները, ՀՀ ՊԵԿ հարցում ներկայացնելու , եզրակացություն 
ստանալու վերաբերյալ տեղեկություններ  և հաղթող ճանաչված մասնակիցների 

մասին  
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Օրակարգ 

 

1. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի համայնքապետարանի << ՀՀԱՄ-ԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-
19/01>> գնանշման հարցումով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի 

գնահատման արդյունքները, ՀՀ ՊԵԿ հարցում ներկայացնելու , եզրակացություն 
ստանալու վերաբերյալ տեղեկություններ  և հաղթող ճանաչված մասնակիցների 

մասին  
(Զեկ Մանուկ Մուրադյան) 

ՀՀԱՄ-ԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի քարտուղարի կողմից ՀՀ 
Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված 
<<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետի 
համաձայյն հարցում է  ուղարկվել ՀՀ Ֆն պահանջվող էլեկտրոնային հասցեններին և 
ներկայացվել է  ՀՀԱՄ-ԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի 1-ին տեղ զբաղեցրած 
մասնակցի (<<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  ՍՊԸ) հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ, 
որտեղ կազմակերպությունը ունի  68097 ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություններ։ 

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  ՍՊԸ-ի կողմից 22.02.2019թ 
ներկայացված թիվ ԳԲՔԱ-ԱՄ-2019/26 բողոքը ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ 

    Գնահատող 
      Հանձնաժողովի                                     
     նախագահ՝ 

Մանուկ Մուրադյան- Ագարակ համայնքապետարանի 
գլխավոր մասնագետ 

 

Հ    Հանձնաժողովի  
       անդամներ՝      

Աշխեն Հարությունյան– Ագարակ համայնքապետարանի 
առաջատար մասնագետ 

          Սարինե Ստեփանյան -  Ագարակի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղար 
 
 

Գնումները 
համակարգող `            Մարզպետ Մխիթարյան 



քննող անձին բավարարվել է հիմք ընդունելով <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  ՍՊԸ –ի կողմից 
ներկայացված պահանաջված փաստաթղթերը և ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> 
ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասով 2019 թվականի փետրվարի 25-ին։ 
<<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  ՍՊԸ-ի կողմից  22,02,2019թ ներկայացված թիվ ԳԲՔԱ-ԱՄ-2019/26 
բողոքի որոշումը տեղադրված է նաև www.gnumner.am համացանցային կայքում։ 

<<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  ՍՊԸ-ի կողմից շտկվել է անհամապատասխանությունը մարելով 
իր բոլոր հարկային պարտավորությունները և ներկայացնելով բողոք ՀՀ գնումների հետ 
կապված բողոքներ քննող անձին, որը պարզաբանել է, որ դրոշմանիշային վճարը չի 
կարող համարվել հարկային պարտավորություն, ուստի անհիմն է <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  
ՍՊԸ-ին զրկել պայմանագիր կնքելու հայտարարությունից։ 

 

2. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը 

որոշեց.  

      2.1 << ՀՀԱՄ-ԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01>> ծածկագրով ընթացակարգի <<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  
ՍՊԸ-ի հայտը մերժելու մասին, որոշումը դադարեցնել։  

2.2 Համաձայն ՀՀ Ֆինանսների նախարարության 2019 թվականի  մարտի 4-ի 
<<ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ>>  ՍՊԸ-ի հայտը գնահատել բավարար և վերջինս ճանաչել << ՀՀԱՄ-
ԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01>> ծածկագրով ընթացակարգի հաղթող։ 

     2.3 << ՀՀԱՄ-ԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01>> ծածկագրով ընթացակարգի հաղթող ճանաչված 
մասնակցին առաջարկել անգործության ժամկետի ավարտից հետո կնքել պայմանագիր։ 

2․4 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը։ 
 

 


