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«ՀՀ ՏՄԻՔ 5Դ -ԳՀԱ Պ ՁԲ19/02» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Իջևան « 2 2 »  « 0 4 »  2019թ., Ժամը 11:10

Մասնակցում էին'

Հանձնաժողովի նախագահ Ս. Մկրտոնմյաև 

Անդամներ Մ. Ւսոջայան

Թ. Աղասարյան 

նԼԹիրաբյաև

Հանձնաժողովի քարտուղար Թ. Օրղինյան

«ՀՀ ՏՄԻՔ-5Դ-ԳՀԱՊՁԲ19/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և արդյունքների 
ամփոփման մասին

1. Գնային առաջարկ պարունակող ծրարները բացվել են ք. Իջևան, Երիտասարդական 3 հասցեում, 1 
սենյակում:

2. Ընդունել ի գիտություն, որ հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N Մասնակցի անվանումը Գտնվելու վայրը
Կապի միջոցը 

էրփոստ, հեո.համար

1 «Կոմպասս» ՍՊԸ ք. Երևան, Չարենցի 66
+374 10523737 

compassarmeps@gmail.com

3. Մասնակցի կողմից ներկայացված ծրարները կազմված են գնման ընթացակարգի հրավերով 

սահմանված պահանջներին համապատասխանում եե:

4. Տվյա լներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

- Մասնակցի կողմից ներկայացված ծրարում հրավերով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը առկա են: 

Բոլոր ներկայացված փաստաթղթերը կազմվել են բնօրինակից և 2 օրինակ պատճեններից:

5. Տփ ալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հրավերով սահմանված 
պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված 

պահանջներին:

6. Մասնակցի առաջարկած գինը'

mailto:compassarmeps@gmail.com
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թվերով
(տառերով)

<< Կոմպ ա սս» ՍՊԸ

Առաջարկվող գինը 

/ՀՀ դրամ/առանց 

Ա1Ա

Ընղհանուր 
գինը 1ՀՀ 

դրամ/ 
թվերով 
(տառերով)

1 Տպիչ սարք, 

բազմաֆուեկցխեալ -

A3

480000 269500 323400

2 Տպիչ սարք, 

բազմաֆուեկցիոևալ -

А4

160000 125750 150900
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6.«ՀՀ ՏՄԻՔ-5Դ-ԳՀԱՊՁԲ 19/02t> ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1, 2 -րդ չափաբաժիեեերով 1-իե 
տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Կ ո մ պ ա ս ս » ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում կողմ 4, դեմ 0:

7. Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին

֊ՀՀ կառավարության 2017 թ. Մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի 
կազմակերպման կարգի 43-րղ կետի 3-րղ ենթակետով սահմանված կարգով, հայտերի բացման նիստի 
ավարտին հաջոյւղող աշխատանքային օրը, մասնակիցների հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ 
ժամկետանց հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ հարցում ուղարկել ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե:

Մին տեղը զբաղեցրած մասնակցից պահանջել հրավերով և հայտով սահմանված որակավորման 
հատկանիշներ հիմնավորող փաստաթղթերը:

8 . « ՀՀ ՏՄԻՔ-5Դ-ԳՀԱՊՁԲ 19/02» ծածկագրով մրցույթի արդյունքների ամփոփ նիստ գումարելոչ ուշ, քան 
մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և Հայաստանի հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից եզրակացությունը ստանալու օրվան հաջորդ 
աշխատանքային օրը, ժամը 11:00-ին:

Ընդունվել է որոշում կողմ 4, դեմ 0:

9. հանձնաժողովի հաջորդ գնահատման արղյունքերի հաստատման նիստ հրավիրել ոչ ուշ քան, 
որակավորման փաստաթղթերի գնահատման վերջնաժամկետին հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ընղունվեւ է որոշում' կողմ 4, դեմ 0:

10. Նիստիս ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի

Նախագահ

Անդասներ

Քարտուղար

Ս. Սկրտում] աե 

Թ-Աղասարյաե 

Մ.1սոջայան 

ՍԹիրաբյան

Թ.Օրղինյան


