
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՄԱԱՊՁԲ-2023/1-ԵՊԲՀ» 

 

 «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է կոգեներացիոն կայանի համար անհրաժեշտ 

պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՄԱԱՊՁԲ-2023/1-ԵՊԲՀ» 

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 

տեղեկատվությունը: 

 Գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի որոշմամբ հաստատվել է 

ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը: Համաձայն որի՝ 

  

Չափաբաժին 1: Գնման առարկա է հանդիսանում «Ջերմափոխանակչի թերթիկ միջադիրով 

ձախ» ձեռքբերումը. 

 

Հ/հ Մասնակցի անվանումը 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատաս-

խանող հայտեր 

Հրավերի 

պահանջներին 

չհամապատաս-

խանող հայտեր 

Անհամապա-

տասխանության 

համառոտ 

նկարագրություն 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի անվանումը Ընտրված մասնակից 

Մասնակցի 

առաջարկած գին 

(առանց ԱԱՀ, հազ. 

դրամ) 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X 1.658,94 

  

Ընտրված մասնակցին որոշելու կիրառված չափանիշ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 

34-րդ հոդված: 

 

Չափաբաժին 2: Գնման առարկա է հանդիսանում «Ջերմափոխանակչի թերթիկ միջադիրով 

աջ» ձեռքբերումը. 

 

Հ/հ Մասնակցի անվանումը 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատաս-

խանող հայտեր 

Հրավերի 

պահանջներին 

չհամապատաս-

խանող հայտեր 

Անհամապա-

տասխանության 

համառոտ 

նկարագրություն 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի անվանումը Ընտրված մասնակից 

Մասնակցի 

առաջարկած գին 

(առանց ԱԱՀ, հազ. 

դրամ) 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X 1.658,94 

  



Ընտրված մասնակցին որոշելու կիրառված չափանիշ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 

34-րդ հոդված: 

 

Չափաբաժին 3: Գնման առարկա է հանդիսանում «Ջերմափոխանակչի միջադիր ձախ» 

ձեռքբերումը. 

 

Հ/հ Մասնակցի անվանումը 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատաս-

խանող հայտեր 

Հրավերի 

պահանջներին 

չհամապատաս-

խանող հայտեր 

Անհամապա-

տասխանության 

համառոտ 

նկարագրություն 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի անվանումը Ընտրված մասնակից 

Մասնակցի 

առաջարկած գին 

(առանց ԱԱՀ, հազ. 

դրամ) 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X 283,50 

  

Ընտրված մասնակցին որոշելու կիրառված չափանիշ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 

34-րդ հոդված: 

 

Չափաբաժին 4: Գնման առարկա է հանդիսանում «Ջերմափոխանակչի միջադիր աջ» 

ձեռքբերումը. 

 

Հ/հ Մասնակցի անվանումը 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատաս-

խանող հայտեր 

Հրավերի 

պահանջներին 

չհամապատաս-

խանող հայտեր 

Անհամապա-

տասխանության 

համառոտ 

նկարագրություն 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի անվանումը Ընտրված մասնակից 

Մասնակցի 

առաջարկած գին 

(առանց ԱԱՀ, հազ. 

դրամ) 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X 283,50 

  

Ընտրված մասնակցին որոշելու կիրառված չափանիշ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 

34-րդ հոդված: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Չափաբաժին 5: Գնման առարկա է հանդիսանում «Ջերմափոխանակչի մուտքային միջադիր» 

ձեռքբերումը. 

 

Հ/հ Մասնակցի անվանումը 

Հրավերի 

պահանջներին 

համապատաս-

խանող հայտեր 

Հրավերի 

պահանջներին 

չհամապատաս-

խանող հայտեր 

Անհամապա-

տասխանության 

համառոտ 

նկարագրություն 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի անվանումը Ընտրված մասնակից 

Մասնակցի 

առաջարկած գին 

(առանց ԱԱՀ, հազ. 

դրամ) 

1 
«Ցեպելին Արմենիա» 

ՍՊԸ 
X 7,36 

  

Ընտրված մասնակցին որոշելու կիրառված չափանիշ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 

34-րդ հոդված: 

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու 

համար կարող եք դիմել «ՄԱԱՊՁԲ-2023/1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի 

քարտուղար Տատյանա Միրզոյանին: 

 Հեռախոս` 091 83 72 75: 

Էլեկտրոնային փոստ՝ procurement2.ysmu@gmail.com։ 

Պատվիրատու` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարան» հիմնադրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о решении заключения договора 

Код процедуры «ՄԱԱՊՁԲ-2023/1-ԵՊԲՀ» 

Фонд “Еревансий Медицинский университет имени Мхитара Гераци” ниже 

представляет информацию о решении заключения договора в результате процедуры 

закупки под кодом «ՄԱԱՊՁԲ-2023/1-ԵՊԲՀ», организованной с целью приобретения 

зап.частей для когенерационной станции: 

Решением oценочной комиссии от 8-го декабря 2022 года 

утвержден результат оценки соответствия поданного участником процедуры заявок 

требованиям приглашения. Согласно которому: 

Лот 1: Предметом закупки является: «Лист теплообменника с прокладкой левый». 

П/Н Наименование участника  

Заявки, 

соответствующие 

требованиям 

приглашения  

/при соответствии 

указать "X"/ 

Заявки, не 

соответствующие 

требованиям 

приглашения 

/при 

несоответствии 

указать "X"/ 

Краткое описание 

несоответствия 

1 ООО «Цепелин Армения» X   

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника указать 

"X"/ 

Предложенная 

участником цена 

/без НДС, тыс. драмов/ 

1 ООО «Цепелин Армения» X 1.658,94 

 

Критерий, примененный для определения отобранного участника: Статья 34 Закона 

РА «О закупках». 

 

Лот 2: Предметом закупки является: «Лист теплообменника с прокладкой правый». 

П/Н Наименование участника  

Заявки, 

соответствующие 

требованиям 

приглашения  

/при соответствии 

указать "X"/ 

Заявки, не 

соответствующие 

требованиям 

приглашения 

/при 

несоответствии 

указать "X"/ 

Краткое описание 

несоответствия 

1 ООО «Цепелин Армения» X   

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника указать 

"X"/ 

Предложенная 

участником цена 

/без НДС, тыс. драмов/ 

1 ООО «Цепелин Армения» X 1.658,94 

 

Критерий, примененный для определения отобранного участника: Статья 34 Закона 



РА «О закупках». 

 

Лот 3: Предметом закупки является: «Прокладка теплообменника левая». 

П/Н Наименование участника  

Заявки, 

соответствующие 

требованиям 

приглашения  

/при соответствии 

указать "X"/ 

Заявки, не 

соответствующие 

требованиям 

приглашения 

/при 

несоответствии 

указать "X"/ 

Краткое описание 

несоответствия 

1 ООО «Цепелин Армения» X   

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника указать 

"X"/ 

Предложенная 

участником цена 

/без НДС, тыс. драмов/ 

1 ООО «Цепелин Армения» X 283,50 

 

Критерий, примененный для определения отобранного участника: Статья 34 Закона 

РА «О закупках». 

 

Лот 4: Предметом закупки является: «Прокладка теплообменника правая». 

П/Н Наименование участника  

Заявки, 

соответствующие 

требованиям 

приглашения  

/при соответствии 

указать "X"/ 

Заявки, не 

соответствующие 

требованиям 

приглашения 

/при 

несоответствии 

указать "X"/ 

Краткое описание 

несоответствия 

1 ООО «Цепелин Армения» X   

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника указать 

"X"/ 

Предложенная 

участником цена 

/без НДС, тыс. драмов/ 

1 ООО «Цепелин Армения» X 283,50 

 

Критерий, примененный для определения отобранного участника: Статья 34 Закона 

РА «О закупках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот 5: Предметом закупки является: «Прокладка теплообменника входная». 

П/Н Наименование участника  

Заявки, 

соответствующие 

требованиям 

приглашения  

/при соответствии 

указать "X"/ 

Заявки, не 

соответствующие 

требованиям 

приглашения 

/при 

несоответствии 

указать "X"/ 

Краткое описание 

несоответствия 

1 ООО «Цепелин Армения» X   

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника указать 

"X"/ 

Предложенная 

участником цена 

/без НДС, тыс. драмов/ 

1 ООО «Цепелин Армения» X 7,36 

 

Критерий, примененный для определения отобранного участника: Статья 34 Закона 

РА «О закупках». 

 

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим 

объявлением, можно обратиться к секретарю оценочной комиссии под кодом 

«ՄԱԱՊՁԲ-2023/1-ԵՊԲՀ» Татьяне Мирзоян. 

 
Телефон: 091 83 72 75 

Эл. почта: procurement.ysmu2@gmail.com 

Заказчик: Фонд “Еревансий Медицинский университет имени Мхитара Гераци” 

 

 


