
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18» 

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է բնապահպանության և ընդերքի 
տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 
նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 
պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը: 

 
Գնահատող հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 4.3 որոշմամբ հաստատվել են 

ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին 
համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի` գնման առարկա է հանդիսանում` 

 

Չափաբաժին N 1 «Թանաք շտամպի բարձիկի համար»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
1 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 0.958.33 

 

Չափաբաժին N 2 «Սոսնձամատիտ, գրասենյակային»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
2 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 4.166.67 

 

Չափաբաժին N 3 «Սոսինձ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
3 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ  5.416.67 
 
 
 



  

 
Չափաբաժին N 4 «Սոսինձ, էմուլսիա»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
4 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 2.833.3 

 

Չափաբաժին N 5 «Շտրիխներ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
5 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 8.000 

 

Չափաբաժին N 6 «Շտրիխներ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
6 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 4.000 

 

Չափաբաժին N 7 «Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն, 19մմx36մ գրասենյակային, փոքր »-ի 
ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
7 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ  7.500 
 



  

 
 
 
Չափաբաժին N 8 «Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն, 48մմx100մ տնտեսական, մեծ»-ի 

ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
8 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 8.333.33 

 

Չափաբաժին N 9 «Թուղթ, A4 ֆորմատի1 /21x29.7/»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
9 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 680.116.67 

 

Չափաբաժին N 10 «Ծրար, մեծ, A4 ձևաչափի համար»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
10 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 6.250 

 

Չափաբաժին N 12 «Ծրար (C6 114-162մմ)»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
12 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 16.666.67 



  

Չափաբաժին N 13 «Թուղթ, նշումների համար, սոսնձվածքով»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
13 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 3.333.33 

 

Չափաբաժին N 14 «Թուղթ նշումների, տրցակներով»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
14 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 4.791.67 

 

Չափաբաժին N 15 «Նոթատետրեր»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
15 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 15.000 

 

Չափաբաժին N 17 «Մատիտներ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
17 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 3.333.33 

 
 
 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 18 «Գրաֆիտե միջուկ, մատիտի համար»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
18 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 3.333.33 

 

Չափաբաժին N 19 «Մատիտ, գրաֆիտե, տեղադրվող միջուկով»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
19 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 6.250 

 

Չափաբաժին N 20 «Թղթապանակ արագակար»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
20 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 12.500 

 

Չափաբաժին N 21 «Թղթապանակ ռեգիստրատոր»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
21 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 45.000 

 
 
 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 22 «Թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
22 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 17.500 

 

Չափաբաժին N 23 «Դանակ գրասենյակային մետաղյա»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
23 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 1.166.67 

 

Չափաբաժին N 24 «Ամրակ, մետաղյա փոքր»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
24 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 3.333.33 

 

Չափաբաժին N 25 «Ամրակ, մետաղյա մեծ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
25 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 9.583.33 

 
 
 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 26 «Կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
26 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 1.875 

 

Չափաբաժին N 27 «Կարիչի մետաղալարե կապեր, միջին»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
27 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 3.333.33 

  

Չափաբաժին N 28 «Կարիչի մետաղալարե կապեր, մեծ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
28 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 5.333.33 

 

Չափաբաժին N 29 «Սեղմակ, փոքր»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
29 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 0.750 

 
 
 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 30 «Սեղմակ, միջին»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
30 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 1.500 

 

Չափաբաժին N 31 «Սեղմակ, մեծ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
31 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 1.833.33 

 

Չափաբաժին N 32 «Հաշվասարք, գրասենյակային»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
32 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 14.583.33 

 

Չափաբաժին N 33 «Կարիչներ, մինչև 20 թերթի համար»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
33 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 7.000 

 
 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 34 «Կարիչներ 20-50 թերթի համար»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
34 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 7.916.67 

 

Չափաբաժին N 35 «Դակիչ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
35 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 8.333.33 

 

Չափաբաժին N 36 «Դատարկ սկավառակ, առանց տուփի, CD»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
36 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 1.333.33 

 

Չափաբաժին N 37 «Դատարկ սկավառակ, առանց տուփի, DVD»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
37 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 5.000 

 
 
 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 38 «Գնդիկավոր գրիչ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
38 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 10.000 

 

Չափաբաժին N 39 «Գելային գրիչ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
39 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 1.333.33 

 

Չափաբաժին N 40 «Ռետին, հասարակ»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
40 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 2.333.33 

 

Չափաբաժին N 41 «Գծանիշ (մարկեր)»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
41 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 5.208.33 

 
 
 
 
 
 



  

Չափաբաժին N 42 «Սրիչ մատիտի»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
42 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 0.500 

 

Չափաբաժին N 43 «Մարտկոցներ, AAA տեսակի»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
43 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X 7.083.33 

 

Չափաբաժին N 44 «Մարտկոցներ, AA տեսակի»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
44 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ  7.083.33 

 

Չափաբաժին N 45 «Մկրատ, գրասենյակային»-ի ձեռքբերումը։ 

Հ/Հ Մասնակցի անվանումը  
 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել «X»/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել «X»/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ X   

2 «Ագաթագիր» ՍՊԸ   

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 
526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 45-րդ կետը` ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնել «Ագաթագիր» ՍՊԸ-

ի տվյալները, որը որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է 
պայմանագիր կնքելուց: 

 

Չափաբաժնի 
համարը 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
(ընտրված մասնակցի 

համար նշել «X») 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

(առանց ԱՀՀ, հազ.դրամ) 
45 1 «Սմարթլայն» ՍՊԸ  1.583.33 

 



  

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ չափաբաժիններ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  
և 45-ով՝ հաղթող ճանաչել «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ին:  

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ սահմանել անգործության 
ժամկետ՝ պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարություն հրապարակվելու օրվան հաջորդող 
օրվանից մինչև 5-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը։ 

 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  

«ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ.Զոհրաբյանին։ 
  
Հեռախոս ՝ (011) 818 514: 
Էլ. փոստ՝ gnumner.mnp@yandex.ru։ 
Պատվիրատու` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն։ 
 


