
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի կողմից իրականացվող Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների 

գիտակրթական կենտրոն ծրագրի շրջանակներում անցկացրած 

գրենական պիտույքների մրցույթի վերաբերյալ 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 5. Գրենական պարագաներ և պիտույքներ 

 

 Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն 

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի ռեկտորի 20.01.2020 թվականի թիվ 03 Մ (§2) հրամանի՝ 

1) Հանձնաժողովի նախագահ՝ 

Գիտության վարչության պետ՝ Սեյրան Քոչարյան 

2) Անդամներ՝ 

Գիտակազմակերպչական բաժնի պետ՝ Մարիամ Գրիգորյան 

Գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետ՝ 

Նաիրի Թևոսյան 

3) Հանձնաժողովի քարտուղար՝ 

Դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետ, գնումների բաժնի պետի 

տեղակալ՝ Պավել Գաբրելյան՝ առանց ձայնի իրավունքի 

  

 Գնվող ապրանքներ 

                                                 
№ Անվանում Քանակ 

1.  Գրասեղանի հավաքածու 12 

2.  Թղթադարակ 12 

3.  Կարիչ մեծ հզորության 1 

4.  Թուղթ A4 50 

5.  Գրատախտակ 3 

6.  Մարկեր 50 

7.  Թղթապանակ 50 

8.  Թղթապանակ 2 օղակներով 50 

9.  Գիրք կազմելու սարք 2 

10.  Լամինացիոն սարք 1 

11.  Թուղթ կտրող սարք 2 

12.  Թուղթ մանրացնող սարք 2 

13.  Դակիչ մեծ 3 

14.  Դակիչ փոքր 4 

 

Նախահաշվարկային արժեք՝ 864400 (ութ հարյուր վաթսունչորս հազար չորս 

հարյուր) ՀՀ դրամ 

 

Գնառաջարկների ներկայացում՝ 04.03.2020թ. 

Ներկայացման համար տրամադրված ժամանակահատվածը՝ 7 օրացուցային օր 

Ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 11.03.2020թ. 

 



Հրավիրված 

հայտատուներ 

Գնառաջարկ 

ներկայացրած 

հայտատուներ 

Գնառաջարկի 

ներկայացման 

ամսաթիվ 

Ներկայացված 

գին 

«Սմարթլայն» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ

ընկերություն 

«Սմարթլայն» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

11.03.2020թ. 808099.2 

«Մեծ Ծիածան» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

«Մեծ Ծիածան» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

11.03.2020թ. 428970 

«ԱՌԷԱ ՊԱՊԻՐՈՒՍ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«Ակվարիդ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«Օպտշին» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ՋԻ ԸՆԴ ՎԻ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«Հայկարլի» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ՍԴԴ Գրուպ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ

ընկերություն 

- - - 

«Դավիթ Հովհաննիսյան 

Հովհաննեսի» անհատ 

ձեռնարկատեր 

«Դավիթ Հովհաննիսյան 

Հովհաննեսի» անհատ 

ձեռնարկատեր 

11.03.2020թ. 1365000 

«Սոնիկ Երիցյան Աշոտի» 

անհատ ձեռնարկատեր 
- - - 

«Դավիթ Քոչարյան» 

անհատ ձեռնարկատեր 
- - - 



Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ ճշգրտված 

գների՝ 

 

Հայտող Գնահատված գին 

«Մեծ Ծիածան» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
428970 

«Սմարթլայն» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
808099.2 

«Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի» 

անհատ ձեռնարկատեր 
1365000 

 

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ չկան: 

 

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ չկան: 

 

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից` «Մեծ Ծիածան» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն. 

 

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը` 428970 (չորս հարյուր քսանութ հազար 

ինը հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ. 
 

Պայմանագրի շնորհում 

 

«Մեծ Ծիածան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, 

428970 (չորս հարյուր քսանութ հազար ինը հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ 


