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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` ԽԱԱԱՄԳ-ԳՀԱՊՁԲ-23/3 

Պատվիրատուն` «Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գործում է Վ. Տերյան 42/1 
հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար` պատրաստի սննդի ձեռքբերման նպատակով 

հայտարարված «ԽԱԱԱՄԳ-ԳՀԱՊՁԲ-23/3» ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու 
որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ 

Գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի մարտի 19-ի նիստի թիվ 3 որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի 
մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի` հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման 

արդյունքները, համաձայն որի` Գնման առարկա է հանդիսանում  պատրաստի սննդի ձեռքբերումը: 
Հ/Հ Մասնակցի անվանումը 

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր 

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 

համառոտ նկարագրություն 

1 ՄայLանչ  ՍՊԸ X - - 

Մասնակցի 
զբաղեցրած տեղը 

Մասնակցի անվանումը  
Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Չ/բ 
համար 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 
/առանց ԱԱՀ ՀՀ 

դրամ / 

1 ՄայLանչ  ՍՊԸ X 1 85000 

1 ՄայLանչ  ՍՊԸ X 2 745000 

1 ՄայLանչ  ՍՊԸ X 3 85000 

Հաշվի առնելով գնահատված մասնակիցների կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող գնային 

առաջարկները՝  գնահատող հանձնաժողովը որոշեց 1-ին, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների մասով ընտրված մասնակից 
ճանաչել   ՄայLանչ  ՍՊԸ -  ին. 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին 
համապատասխան և բավարար գնային առաջարկ ու ցածր գին։ 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10 - րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետը կիրառելի չէ։ 
 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների 

համակարգող՝ Գայանե Կարապետյանին։ 
 

Հեռախոս՝ 060 271 231 

Էլ. փոստ՝ gnumnermankakanazgayin@mail.ru 
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