
 

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի կողմից իրականացվող Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների 

գիտակրթական կենտրոն ծրագրի շրջանակներում անցկացրած 

գրասենյակային կահույքի մրցույթի վերաբերյալ 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 1. Կահույք գրասենյակային    
 

 Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը` հաստատված համաձայն 

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի ռեկտորի 20.01.2020 թվականի թիվ 03 Մ (§3) 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.  Համակարգչային սեղան 16 

2.  Գրապահարան 12 

3.  Զգեստապահարան 10 

4.  Տումբա 10 

5.  Աթոռ անիվներով, թևատակերով 21 

 

Նախահաշվարկային արժեք` 3605000 (երեք միլիոն վեց հարյուր հինգ հազար) ՀՀ 

դրամ 

 

Գնառաջարկների ներկայացում` 19.03.2020թ. 

Ներկայացման համար տրամադրված ժամանակահատվածը` 7 օրացուցային օր 

Ներկայացման վերջնաժամկետ` 17.04.2020թ. 

(Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված արտակարգ դրությամբ և COVID-19 անունը ստացած 

համավարակով պայմանավորված՝ գնառաջարկների ներկայացման ժամկետը երկարաձգվել է 22 օրով) 

 

 



Հրավիրված հայտատուներ 
Գնառաջարկ ներկայացրած 

հայտատուներ 

Գնառաջարկի 

ներկայացման 

ամսաթիվ 

Ներկայացված 

գին 

«ԱՏԼԱՆՏ ԷՔՍՏՐԱ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ՍԵՄԱՆԳ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ՄԵՐԿԱԴՈ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ԳՈՐԾ-555» 

փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 

«ԳՈՐԾ-555» փակ 

բաժնետիրական 

ընկերություն 

17.04.2020թ. 2037120 

«ՕԼԱՆԴԱ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ՆԱՐՎԱԿԻ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

«ՆԱՐՎԱԿԻ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

16.04.2020թ. 1925000 

«ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԿԱՀՈՒՅՔ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ԴԱՄԿԱՐ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«ԱՌԿՏՈՒՐ» 

սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 

- - - 

«Տ-ԻՆԴԱՍԹՐԻ» 

փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 

- - - 

«ՀԱՅԿԱԶ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ՄԱՔՍԻՄԻ» անհատ 

ձեռնարկատեր 

«ՀԱՅԿԱԶ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ՄԱՔՍԻՄԻ» անհատ 

ձեռնարկատեր 

16.04.2020թ. 3575000 



Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ ճշգրտված 

գների՝ 
 

Հայտող Գնահատված գին 

«ՆԱՐՎԱԿԻ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
1925000 

«ԳՈՐԾ-555» փակ բաժնետիրական ընկերություն 2037120 

«ՀԱՅԿԱԶ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՄԱՔՍԻՄԻ» անհատ 

ձեռնարկատեր 
3575000 

 

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ չկան: 

 

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ չկան: 

 

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից` «ՆԱՐՎԱԿԻ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն. 

 

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը` 1925000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր 

քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ. 

 

Պայմանագրի շնորհում 

 

«ՆԱՐՎԱԿԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, 

1925000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ 


