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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
պայմանագիր կնքելու որոշման մասին 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` ԿՄ ՆՀՊ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/09 

Պատվիրատուն`«Նոր Հաճնի Պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՄ ՆՀՊ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/09 ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվություն: 

Գնահատող հանձնաժողովի 24.06.2022թ թիվ 2 որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի բոլոր 
մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին համապատասխանության 
գնահատման արդյունքները։ Համաձայն որի` 

 

Գնման առարկա են հանդիսանում 
 

Չափաբաժին 1 
Գնման առարկա է հանդիսանում  բենզին ռեգուլյար 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 Ֆլեշ ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ / 

1 Ֆլեշ ՍՊԸ X 212 000 

 
Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ գնային առաջարկ ։ 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն` անգործության չի սահմանվում։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                   

 ԿՄ ՆՀՊ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/09 ծածկագրով գնահատող  հանձնաժողովի քարտուղար Աիդա Այվազյանին: 

Հեռախոս +374 99 04 12 92 
Էլ. փոստ  legesgnumner@gmail.com 

Պատվիրատու` «Նոր Հաճնի Պոլիկլինիկա» ՓԲԸ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ: 

о решении заключить договор 
ПРОЦЕДУРА: "КМ НХП-ГАПДЗБ-2022/09" 

Заказчик , ЗАО «Нор Ачни Поликлиника», представляет информацию о принятии решения о 
заключении договора по результатам закупочной процедуры с кодом "КМ НХП-ГАПДЗБ-2022/09", 
организованной на закуп лекарственных средств и вакцин для своих нужд. 

Оценочная комиссия 24.06.2022  2: по решению подтвержденный находятся: процедура: все участники: 
от представлен заявки - приглашение требования согласие рейтинг: результаты . В соответствии с: из которых 
: 

 
лот 1 

предмет покупки топливо 

н/л 
Участник: название  

 

Приглашение: 
требования 

соответствие 
Приложения:  

/ чтобы 
соответствовать в 
случае: знак "Х" / 

Приглашение: 
требования 

непоследовательный 
Приложения: 

/ не совпадают в случае: 
знак "Х" / 

Несоответствие в 
двух словах 
Описание: 

1 ООО Флеш X   

 

Участники: занятый 
места: 

Участник: название  
Выбрано: участник / 

выбрано : участник: за 
знак "Х" / 

Участник: 
предложенный: Цена: 

/ без НДС драм / 

1 ООО Флеш X 212 000 

 
Выбрано: к участнику: определить за использовал: критерий: Единственное ценовое предложение . 
" Покупки О " РА 10 -я часть закона Статья: по бездействию _ не устанавливается 

Для получения дополнительной информации об этом объявлении, пожалуйста, обращайтесь: 

Секретарь Оценочной комиссии с кодом "КМ НХП-ГАПДЗБ-2022/09"Аида Айвазян . 

Телефон +374 99 04 12 92 
Электронная почта Эл. адрес:  legesgnumner@gmail.com: 

Заказчик: ЗАО " Нор Ачни Поликлиника" 


