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Սույն հրավերը կազմվել է ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  

մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, 
ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու 
ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։ 

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, 
կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։ 

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի 
Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության 
Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։  
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ՄԱՍ  I 
 

1. ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան հիմնադրամի կարիքների համար` սարքավորումների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), 
որոնք խմբավորված  են 3 չափաբաժիներում: 

Չափաբաժինների համարները 
և անվանումը Չափաբաժնում ներառված ապրանքների անվանումները  

1 
Համակարգիչներ, 

համակարգչային այլ 
սարքավորումներ 

1 All-in-one PC 

2 Ultrabook  

3 Notebook 

4 All-in-one Multifunctional device (Printer, Copier, Scanner) 

5 All-in-one Multifunctional device (Printer, Copier, Scanner) 

6 Color Printer 

7 Interactive panel 65 " (Smart Multimedia screen for conferences) 

8 Swivle 

2  
Ֆոտո, վիդեո տեխնիկա և 

ակսեսուարներ 

9 Photo/Video Camera 

10 Photo camera 

11 Video Camera 

12 Video Camera 

13 lens 

14 Lights 

15 LIGHTS 

16 Crane 

17 Filter 

18 LENS for GIMBAL 

3  
Կոնֆերենց համակարգեր 

և հարակից 
ակսեսուարներ 

19 Microfone 

20 Microphone (LAVALIER) 

21 Projector 

22 Projector  

23 Mini Projector 

24 Camera 

25 Microphone 

26 Speakerphone 

27 Control unit with 8 microphones 

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ 
գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի 
անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 7 հավելվածում։ 

 
 
 

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ 
ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

 
2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք. 

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.  
2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող 

եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան 
հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ. 

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող 
երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի 
շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն 
ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և 
օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.   

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է 
օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ` գնումների ոլորտում 
հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար. 

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին 
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.  

   6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին 
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: 

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում 
ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման: 

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր 
կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: 
Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար 



մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող 
պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` 
հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով: 

2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի 
(անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող 
բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն 
ընթացակարգին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված 
կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների 
գործընթացին մասնակցության դեպքերի: 

2.4 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների 
կատարման համար պահանջվող` 

1) մասնագիտական փորձառություն, 
2) տեխնիկական միջոցներ, 
3) ֆինանսական միջոցներ, 
4) աշխատանքային ռեսուրսներ։ 
 

2.5 Մասնակցին ներկայացվող` 
1) <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է 

հետևյալ կարգով` 
ա. մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում 

պատշաճ ձևով իրականացրած լինի նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված 
պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) 
շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային 
արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային 
առաջարկի հիսուն տոկոսից: Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում մատակարարված 
ապրանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի 
շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:  

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը 
հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն և 
նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի) և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճենները, իսկ 
այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի 
կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-
ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի 
գրավոր հավաստումը:  

գ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս 
ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները. 

 
2) <<Տեխնիկական միջոցներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ 

կարգով` 
ա. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն կնքվելիք 

պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին. 
բ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս 

ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ուպահանջները. 
 
3) <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ 

կարգով` 
ա. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի, բացառությամբ անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտը ներկայացնելուն նախորդող` 
- երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը չպետք է պակաս լինի սույն 

ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից. 
- հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չպետք է 

գերազանցի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը. 
բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը 

հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն և 
համապատասխան տեղեկանք ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ:  

գ. եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը 
անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ 
նախատեսված պայմանը չի գործում և տվյալ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է միայն հայտարարություն: 

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս 
ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.  

 
4) <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ 

կարգով` 
ա. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն կնքվելիք 

պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.  
բ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս 

ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները: 
 



2.6 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել 
գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող 
հանդիսանալ սույն ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:  

 2.7 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով 
(կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում` 

1) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի 
յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի 
ստանձնած` սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին. 

2) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին 
ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման 
նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված 
հայտերը. 

3) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, 
կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած 
պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են 
պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: 

 
3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  

 
3.1 Մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։ 
Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ 

օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը 
հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր` հարցումը ստանալու օրվան 
հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։   

3.2 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի 
խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից։ Ընդ որում, 
մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու 
օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում: 

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ 
հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։  

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը 
հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին մասնակիցներին ծանուցման օրվանից։ 

 
 

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
   

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ 
Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է: 

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ 
բոլոր չափաբաժինների համար։   

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։ 
Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` մրցույթի հայտերը 

պատրաստելու հրահանգում։ 
4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն 

ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը ՀՊՄՀ կայքում հրապարակվելու օրվանից հաշված 10-րդ 
օրվա ժամը 16:00-ն, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 214 սենյակ հասցեով։   

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի 
քարտուղար Գ.Մուրադյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց 
ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի 
պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո 
ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են: 

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է` 
1) գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

և էլեկտրոնային փոստի հասցեն,  
2) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված  մասնակցության 

իրավունքի պահանջներին իր համապատասխանության մասին, 
3) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված որակավորման 

չափանիշներին իր համապատասխանության մասին և որակավորումը հիմնավորող` սույն հրավերով 
նախատեսված փաստաթղթերը. 

4) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ. 
   5) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված 

տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ, ապրանքի տեխնիկական 
բնութագրերը, 

6) իր կողմից հաստատված հայտարարություն` սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի 
չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին. 



7) իր կողմից հաստատված հայտարարություն` սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն 
փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող 
բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության 
բացակայության մասին. 

8) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի 
կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, 
ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի 
նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից 
իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ 
տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է 
գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է 
ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը պայմանագիր կնքելու 
որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև ՀՊՄՀ կայքում. 

9) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե 
կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով: 

10) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին 
մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): 

 
 
 

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ  
 

5.1 Առաջարկվող գինը չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը 
պետք է ներկայացվի հայտով: 

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է Incoterms 2010 միջազգային փոխադրումների 
պայմաններին համապատասխան DDP պայմանով:  

5.3 Գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող 
ընդհանուր գնով։ 

 
 

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 
6.1 Հայտը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի 

մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։ 
6.2  Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման 

վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։ 
 

7.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ   
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ  

 
7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի բացման նիստում` որը տեղի կունենա ս.թ. 

հոկտեմբերի 2-ին ժամը 16:00-ին, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 214 սենյակ հասցեում։ 
Հայտերի բացման նիստում` 

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում 
է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գինը՝ մեկ թվով 
արտահայտված: Հանձնաժողովի քարտուղարը տեղեկատվություն է հաղորդում գրանցամատյանում 
կատարված գրառումների մասին և հանձնաժողովի նախագահին է փոխանցում հայտերի գրանցամատյանը, 
դրա անբաժանելի մասը հանդիսացող մյուս փաստաթղթերը և գրանցված հայտերը. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) 
փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է` 

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված 
կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը, 

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և 
դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին. 

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային 
առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը: 

7.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:  
Հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից 

հաշված մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող 

հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի 
բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկը 
և/կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան: 

7.3 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած 
մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու 
սկզբունքով։  



7.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների 
միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու 
կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ՀՀ 
կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքով։  

7.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր 
ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած 
մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային 
պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային 
առաջարկները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման հայտով 
սահմանված գինը՝  

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով 
հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող 
գնահատված բոլոր մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին 
ներկա են բոլոր մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները), 

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում 
հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին 
էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա 
բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին:  

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  
երկրորդ և ոչ ուշ, քան տասներորդ աշխատանքային օրը,  

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս 
մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը 
մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը, 

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ մասնակիցների 
ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար հատկացված  
ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած 
մասնակիցները, 

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե մասնակիցների 
ներկայացրած գները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների համար 
գնման հայտով սահմանված գինը կամ նվազագույն գները հավասար են, գնման ընթացակարգը 
հայտարարվում է չկայացած:  

7.6 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի, ինչպես նաև մասնակցի, 
այդ թվում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը 
պարունակող փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ 
տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության 
դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է բնօրինակ փաստաթղթերը, որոնց 
վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի 
քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը: 

7.7 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի 
աշխատանքներին, եթե հայտերի բացման նիստում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ 
բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ 
խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, 
եղբայր կամ քույր) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող 
կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն 
կետով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի 
առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է 
հայտնում տվյալ ընթացակարգից:  

7.8 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին 
չափաբաժինների։  

 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը 
գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում`  

1) հանձնաժողովը գնահատում է մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի 
(տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին: Եթե առաջին տեղը 
զբաղեցրած մասնակցի`  մասնակցության իրավունքը, որակավորումը և ներկայացված ապրանքի 
ամբողջական նկարագիրը գնահատվում է բավարար, ապա վերջինս հայտարարվում է ընտրված մասնակից. 

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, 
ինչպես նաև ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի և (կամ) ապրանքի 
ամբողջական նկարագրի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ 
անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը էլեկտրոնային 
եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդ որում ծանուցմանը պարտադիր կցվում է 
հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը, որում պարտադիր և մանրամասն պետք է 
նկարագրված լինեն գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները, ներառյալ 
ապրանքի ամբողջական նկարագրի վերաբերյալ: 

7.9 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը 
սահմանված ժամկետում՝ 



1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը 
հայտարարվում է ընտրված մասնակից. 

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և նույն նիստում հանձնաժողովը 
առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով 
սույն հրավերով սահմանված ընթացակարգը: 

7.10 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու 
իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում է սույն 
հրավերով սահմանված ընթացակարգը: 

7.11 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի 
արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում 
են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։ 

7.12 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման 
նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։ 

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով 
պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների 
գրավոր եզրակացությունը: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում 
տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է: 

 
 

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ  
 

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ 
Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։ 

8.2 Ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչելուց հետո չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում 
պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և 
պայմանագրի նախագիծը:  

8.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը 
հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում պայմանագրում 
ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:  

8.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն 
ստանալուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին 
ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։  

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին 
ներկայացվում է գրավոր:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ 
իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը 
հաջորդող աշխատանքային օրը տրամադրվում է ընտրված մասնակցին: 

8.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի 
համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն 
կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի 
առաջարկած գնի ավելացմանը։  

 
 

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ  
 

9.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից 5 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի 
ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի 
ապահովում։ 

9.2 Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի 10  տոկոսը։ Պայմանագրի 
ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող 
պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը 
ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն 
ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով 
կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

Ընդ որում` պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի 
հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով`  հավելվածով սահմանված ձևին համապատասխան: 

Եթե կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չաբաժանի 
մասով լուծվում է, ապա պայմանագրի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ 
հաշվարկված գումարի չափով: 

 
10. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ 

10.1 Հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե` 
1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին. 
2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը:  
3) ներկայացվել է երեք հատից քիչ հայտեր. 
4) պայմանագիր չի կնքվում։ 
 



 

 
 
 
 
 



ՄԱՍ  II 
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

Բ Ա Ց   Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։ 
1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է 

ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող 
վավերապայմանները։ 

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։  

 
2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ 

 
Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 4-րդ բաժնով 

սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված 
համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները): 

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված` 
2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում` համաձայն հավելված N 1-ի. 
2.2 հայտարարություն սույն հրավերի 4.3 կետով նախատեսված պահանջներին բավարարելու մասին` 

համաձայն հավելված N 2-ի և հավելված N 2.1-ի:  
2.3 հաստատված հայտարարություն՝ առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված 

տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ, պայմանով, որ եթե մասնակիցը 
ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա սույն հրավերով սահմանված կարգով և 
ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի 
ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 4-ի. 

2.4 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե 
պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով. 

2.5 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին 

մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).
1
 

2.6 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 5-ի: 
2.7 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը 

հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև`  
ա) իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն 

հավելված N 6.1-ի. 
բ) հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով 

իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի և դրա հաշիվ ապրանքագրերի 
պատճենները, ինչպես նաև այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) սահմանված ժամկետում կատարումը 
հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենները կամ տվյալ պայմանագրի 
կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստման բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) 

տարբերակը: 
գ) իր կողմից հաստատված տեղեկանք` ֆինանսական ցուցանիշների մասին` համաձայն հավելված N 

6.2-ի. 
 

 
4. ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ 

 
4.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։  
Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում է 

այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ 
կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` 
բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա 
համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ 
փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։ 

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք 
ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է 
գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին 
փաստաթուղթ: 

4.2 Սույն հրահանգի 4.1-ին կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`  

                                                 
1
 

 



1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն). 
2) մրցույթի ծածկագիրը. 
3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը. 
4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը: 
4.3 Սույն հրահանգի 4.1 և 4.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը  

հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին: 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված  N 1 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 

 
ԴԻՄՈՒՄ 

մրցույթին մասնակցելու   
 
                                                                       հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել 
                           մասնակցի անվանումը  

     -ի կողմից ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով հայտարարված 
                 պատվիրատուի անվանումը 

մրցույթի                 չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի  
                              չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը 

 
պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ: 

 

                                                           -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է  
                             մասնակցի անվանումը

 

       ռեզիդենտ:   
                                          երկրի անվանումը 

 

                 

                                         -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`      : 
     մասնակցի անվանումը                                                                                   հարկի վճարողի հաշվառման համարը 

 

 

                                                 -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`      : 
    մասնակցի անվանումը                                                                                                էլեկտրոնային փոստի հասցեն

 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
    ___________________________________________________                  _____________  
   

Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը) 

 

     
Կ. Տ.    

 

 

 



 

Հավելված 2 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին 

 

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
                                      

մասնակցի անվանումը  

բավարարում է ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով  մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության 

իրավունքի պահանջներին: 

 Միաժամանակ 
                                                       -ն   

                 մասնակցի անվանումը
 

 1) հայտնում և հավաստում է, որ ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով մրցույթին մասնակցելու 

շրջանակում`   

 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է մրցույթի հրավերով սահմանված`                         -ին  
            մասնակցի անվանումը  

փոխկապակցված անձանց և (կամ)                                 -ի   
         մասնակցի անվանումը

 
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս                             -ին 
                                                                           մասնակցի անվանումը

 
պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության 

դեպք, 

 2) կից ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) 

տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող 

բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի 

բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու 

մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող 

ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին 

(իրական շահառուներ)*:  

 
___________________________________________                  _____________  

                                            մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն  

     
Կ. Տ. 

 
 
 

* Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների 
տվյալները:  

 
 
 
 

    
 
 

   



Հավելված 2.1 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 
 
 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
մասնակցի իրական շահառուների մասին  

 

 
 

հ/հ 
Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը 

ՀՀ քաղաքացիների համար` 

նույնականացման քարտի կամ անձնագրի 

կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված 

անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը  

Օտարերկրյա քաղաքացիների 

համար համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված 

անձը հաստատող փաստաթղթի 

տեսակը և համարը  

    

    

    

 

 

 

 

                      -ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին  

                              
մասնակցի անվանումը

 

ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ: 

 

 

___________________________________________                  _____________  
                                             մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն  

     
Կ. Տ.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 3 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 

 
 

 

 
        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին  

 
 

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
                                      

մասնակցի անվանումը  

բավարարում է ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1  ծածկագրով  մրցույթի հրավերով սահմանված որակավորման 

չափանիշների պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու 

դեպքում նշված ծածկագրով մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել 

որակավորումը հիմնավորող` հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը: 

 

 

 

 

 
________________________________________________                  _____________  

                        
մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                        ստորագրությունը 

  

     
Կ. Տ.    

 
 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 4 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 
 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
առաջարկվող ապրանքի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության 

մասին  
 
 

 

Սույնով                                                                                      -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
                                      

մասնակցի անվանումը  

ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1   ծածկագրով  մրցույթին մասնակցելու նպատակով իր կողմից ներկայացված 

մասնակցության դիմումում նշված չափաբաժնի (չափաբաժինների) մասով առաջարկվող ապրանքի 

(ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի համապատասխան 

չափաբաժնում (չափաբաժիններում) նշված ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերի 

պահանջներին: 

Կից ներկայացվում է առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների)` տեխնիկական բնութագրերը 
(ապրանքի ամբողջական նկարագիր): 
 

 

 

 

 

 

______________________________________________                  _____________  
 
 մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                        ստորագրությունը  

     
Կ. Տ.    

 
 

 

 



Հավելված 5 

ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 

 
 

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 

 
Ուսումնասիրելով ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  

պայմանագրի նախագիծը,                                         -ն առաջարկում է    
                                                                                     մասնակցի անվանումը 

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով. 
                                                                                                                                   ՀՀ դրամ 

Չափա- 
բաժինների 
համարները 

Ապրանքի անվանումը 

Արժեքը (ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող շահույթի 
հանրագումարը)՝ առանց 

մաքսատուրքի և մաքսային վճարների 
/տառերով և թվերով/ 

Մաքսատու
րք և 

մաքսային 
վճարներ* 

ԱԱՀ** 
/տառերով 
և թվերով/ 

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և թվերով/ 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 

1 
Համակարգիչներ, 
համակարգչային այլ 
սարքավորումներ 

    

2 
Ֆոտո, վիդեո տեխնիկա 
և ակսեսուարներ 

    

3 
Կոնֆերենց 
համակարգեր և 
հարակից ակսեսուարներ 

    

*Եթե մատակարարվող ապրանքն արդեն մաքսազերծված է և գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում 
4-րդ սյունյակը չի լրացվում, իսկ 3-րդ սյունյակում արժեքը լրացվում է մաքսատուրքը և մաքսային վճարները 
ներառյալ: 
 
 

     ___________________________________________                         _____________  
                                                      մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                        ստորագրությունը  

     
Կ. Տ.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

Հավելված 6.1 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 

 
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական  

 
              -ն, որպես ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1   

                                                    առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը
 

ծածկագրով մրցույթի մասնակից, ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող 

ապրանքի` անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, ծագման երկիրը և տեխնիկական 

բնութագրերը.  

 

 
Չափաբաժնի 

համար 

Առաջարկվող ապրանքի 

անվանումը ապրանքային նշանը տեխնիկական բնութագրերը երաշխիքային ժամկետը 

     
     
     

 
 
 
 

 
              
         առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)               ստորագրությո

  
 
 

Կ. Տ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 6.2 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 

 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
Ֆինանսական ցուցանիշների մասին  

 
              -ն, որպես ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1   

                                                    առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը
 

ծածկագրով մրցույթի մասնակից, ներկայացնում է տվյալներ իր ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ.  

 

Հայտը ներկայացնելու 
օրվա դրությամբ հարկային 

մարմնի կողմից 
վերահսկվող եկամուտների 

գծով ժամկետանց 
հարկային 

պարտավորությունների 
գումարի չափը/ՀՀ դրամ 

հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու 
տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ 

հայտը ներկայացվելուն 
նախորդող հաշվետու տարվա 

ընթացքում 
պարտավորությունների և 

ակտիվների հաշվապահական 
հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ 

ակտիվներ պարտավորություն 

2015թ. 2016թ. 2017թ. Ընդամենը   

 
 
 
 

 
              
         առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)               ստորագրությո

  
 
 

Կ. Տ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 7 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 
 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ    

N      
 

          ք.                                                                                                «     »            20   թ. 

 

______                         -ը ի դեմս _____                     -ի, որը գործում է                                    -ի 

կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից,  և __________________-ը, ի դեմս տնօրեն 

_____________________-ի, որը գործում է                        -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ 

«Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։ 

 
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

 
1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված 

կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` 
Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ 
Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։  

 
 2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
2.1 Գնորդն իրավունք ունի` 
2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու 

դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի: 
2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին 

չհամապատասխանող ապրանք`  
ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած 

ծախսերը. 
բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը 

պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և 
պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.  

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար 
վճարված գումարը: 

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`  
ա)  պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը, 
բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել 

է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված 
տույժը: 

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք,  իր ընտրությամբ` 
ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած 

ապրանքներից. 
բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով 

նախատեսված տույժը.  
գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց 

փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով: 
2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ 

սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի  6.2 
կետով նախատեսված տույժը։ 

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից 
պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից 
ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` 
պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես 
նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը: 

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել 
է պայմանագիրը. 

 2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե` 
 ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար 

ընդունելի ժամկետում. 
 բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի, 
2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել 

Վաճառողին։ 
 

2.2 Գնորդը պարտավոր է` 



2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն 
ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները: 

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, 
ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել 
Վաճառողին: 

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն 
ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի 
խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի  6.5 կետով նախատեսված տույժը։ 

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին 
Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ 
ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` 
ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։ 

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել 
վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։ 

 
2.3 Վաճառողն իրավունք ունի` 
2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, 

ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:  
2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, 

ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման 
ենթակա գումարները: 

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է 
պայմանագիրը: 

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են 
ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։ 

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։  
 
2.4 Վաճառողը պարտավոր է` 
2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, 

ժամկետներում և հասցեով: 
2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 

կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:   
2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք: 
2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով 

նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը 
հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։  

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել 
թերի մատակարարվածը։ 

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու 
պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել 
ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու 
հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։ 

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3  կետերով 
նախատեսված տույժը և տուգանքը։ 

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։ 
2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել 

վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։ 
2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ 

սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։ 

 
3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

3.1  Պայմանագրի գինը կազմում է ________________ ՀՀ դրամ։ Պայմանագրի գինը ներառում է 
պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները 
(ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և 
ակնկալվող շահույթը։ 

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, 
իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։ 

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական 
միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը 
կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  
ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը 
կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են 
ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

 
4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ 

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված պպրանքի որակի համապատասխանությունը 
պետական ստանդարտի պահանջներին։ 



4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 
Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված      օրացուցային օրը:  Եթե 
երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա 
Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել 
թերությունները

2
։ 

 
5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ 

 
5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման 

արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի 

միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:  

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը 

Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող 

փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):  

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը 
համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի 
կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և 
Գնորդը` 

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով 
նախատեսված միջոցները. 

 բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության 
միջոցներ։ 

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային 
օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից 
ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու 
պատճառաբանված մերժումը։ 

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված 

ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և 

պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը 

Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:  

 
6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով 
նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։ 

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների 
խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` 
մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ 
հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։ 

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք 
մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո 
ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով։ 

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և 
հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։ 

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի 
նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն 
չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։ 

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու 
կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով։ 

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային 
պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։ 

 
7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 

 
Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար 

կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության 
հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ 
կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և 
արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության 
միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են 
դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը 
շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` 
այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։ 
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8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 
8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի` 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ 

պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով 
հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ 
անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։  

8.3 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության 
դատարաններում։ 

8.4 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի 
անբաժանելի մասը։  

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող 
ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական 
փոփոխման։ 

8.5Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով. 
1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման 

կամ ոչ պատշաճ կատարման համար. 
2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր 

տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող 
անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

3
: 

8.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր 
կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ 
պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում 
պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են 
պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները

4
: 

8.7 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ 
ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի 
վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի 
մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել 
քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է: 
 8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները 
(խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։ 
 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի 
կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, 
դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն 
ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող 
նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։ 
 8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման 
հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` 
պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ 
համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների 
նվազեցումը: 

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։ 

8.11 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի բոլոր 
հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի 
Հանրապետության իրավունքը։ 

 
9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները 
  
 
 

ԳՆՈՐԴ 
  

 ՎԱՃԱՌՈՂ 
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--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 
Կ.Տ 

 
--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 
Կ.Տ 

 
Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող 

դրույթներ։ 
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

                                                                           ՀՀ դրամ 
Ապրանքի 

հրավերով 
նախատեսված 
չափաբաժնի 

համարը 

անվանումը և 
ապրանքային նշանը 

տեխնիկական բնութագիրը 
չափման 
միավորը 

միավոր 
գինը 

/ՀՀ դրամ 

ընդհանուր 
գինը 

/ՀՀ դրամ 

ընդհանուր 
քանակը 

մատակարարման 
երաշխիքային 

ժամկետը հասցեն Ժամկետը 

1 All-in-one PC HP EliteOne 800 G3 23.8 T 
AiO PC  Touch FreeDOS 2.0 
Intel 7700 7Gen Core i7-4C 
480P IR+1080P RGB/2MP 
Dual Webcam 8GB (1x8GB) 
DDR4 2400 SODIMM 256GB 
M.2 2280 PCIe NVMe TLC 
SSD HP KBD MUS WL 
BusSlim Keyboard No 
Included Mouse 9.5 DVDWR 
800 G3 Intel 8265 ac 2x2 
+BT 4.2 WW 3/3/3 AiO 
Warranty Warranty 800 G3 
AIO Adjustable Height Stand 
HP EliteOne 800 G3 AiO T 
CKIT WLAN I 
8265ac2x2+BT4.2WWvPro 
Label Intel KBL Core i7 Label 
HP standard delivery 
(Door/Dock) desktop 

հատ 

  

19 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

2 Ultrabook  HP Envy x360 15-cn0012ur 
15.6" FHD Touch/ Core i7-
8550U/ 16GB/ 256GB SSD + 
1TB/ noODD/ GeForce 
MX150 4GB/ Win10/ Natural 
silver 

հատ 

  

3 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

3 Notebook Dell Inspiron 7573 Core I7, 
8250U հատ 

  
11 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

4 All-in-one Multifunctional 

device (Printer, Copier, 

Scanner) 

HP LaserJet Pro MFP 
M426fdn Printer հատ 

  
4 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

5 All-in-one Multifunctional 

device (Printer, Copier, 

Scanner) 

EPSON-L1455 

հատ 
  

1 
 Պայմանագրի 

կնքումից 
50 օր 

 

6 Color Printer Canon i-SENSYS հատ   2  Պայմանագրի  



LBP7110Cw կնքումից 
50 օր 

7  Interactive panel 65 "  

(Smart Multimedia screen for 

conferences) 

Size 65 "(10 touches, 
diagonal 165 cm) 
Processor Intel i3 3.7 GHz 
Memory. Solid state drive 
SSD 120 / 4GB. WiFi 
Windows OS 10 
Optional: WEB HD 720p 
camera 
Full HD resolution 
1920x1080 pixels 
Viewing angle 176 ° / 176 ° 
Brightness 400 cd / m² 
Sound power 20 W (2x10W) 
Stereo 
Multitouch 10 simultaneous 
touches 
The panel body is metal 
shock-resistant, protective 
glass 6 mm 
Metal stand, adjustable panel 
height from 300 mm to 1800 
mm in 100 mm increments. 
The screen inclination is ± 15 
°. 
The colour of the panel is 
black, the racks are either of 
Outputs: USB 3.0, USB 2.0, 
HDMIx3, RJ45, VGA, DVI, 
WiFi, Audio 
The size of the panel with the 
monitor is D1500 x W920 x 
D90 (mm). 
The size of the rack with 
wheels В1930х Ш1200 х 
Г900 (mm). 
The  rack in addition to the 
panel 
The weight of the panel is 50 
kg. Weight 70 kg 

հատ 

  

4 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

8 Swivle Model                
FBA_SW2782 
Item Weight      2 pounds 
Product Dimensions  8.5 x 
6.5 x 4.5 inches 
Item model number          
SW2782 

հատ 

  

6 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 



UPC                             
851972004042 
851972004035 
Batteries:                     1 
Lithium ion batteries 
required. (included) 
Color                                
White 
Item Package Quantity           
1  
Battery Cell Type               
Lithium Ion 

9 Photo/Video Camera Canon PowerShot G3 X 
Digital 
Camera B&H # CAPSG3X M
FR # 0106C001 

հատ 

  

4 

 
Պայմանագրի 

կնքումից 
50 օր 

 

10 Photo camera Թվային ֆոտոխցիկ Canon 
EOS 4000D +75-300mm 
Black 
Մատրիցայի տեսակը և 
չափսը - 18 Megapixels 
CMOS 
Օպտիկական խոշորացում - 
EF 18-55 
Էկրան - 2,7" TFT/LCD 
Հիշ. քարտի տեսակ - 
SD/SDHC/SDXC 
Մարտկոց - LP-E10 Li-ion 

հատ 

  

1 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

11 Video Camera JVC GZ-RX-640BE Quad-
Proof HD Camcorder with 
40x Optical Zoom (PAL) 

 1080p50 HD Video / 
10MP Stills 

 Back-Illuminated 
2.5MP CMOS Sensor 

 8GB of Internal 
Memory & SD Card Slot 

 40x Optical Zoom & 
60x Dynamic Zoom 

 Android & iOS 
Wireless App Functions 

 AVCHD Bit-Rate up 
to 24 Mb/s 

 Konica Minolta HD 
Lens 

 Advanced Image 
Stabilizer (AIS) 

հատ 

  

1 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1417733-REG/jvc_rx_640be_quad_proof_camcorder_pal.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1417733-REG/jvc_rx_640be_quad_proof_camcorder_pal.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1417733-REG/jvc_rx_640be_quad_proof_camcorder_pal.html


 3" Frameless 
Touchscreen LCD 

 Durable Quad-Proof 
Body Design 

12 Video Camera Sony FDR-AX100E, Sensor 
Type of matrix 
Exmor R CMOS matrix type 
1.0 
Effective pixels (video) 
Approx. 14.2 megapixels (16: 
9) 
Image processing processor 
BIONZ X 
Lens type 
ZEISS Vario-Sonnar T * 
Diameter of the filter 62 mm, 
Diaphragm F2.8-F4.5 
Focusing distance 
f = 9.3-111.6 mm 
Focal distance (equivalent to 
35 mm) (video mode) 
f = 29.0-348.0 mm (16: 9) 
Focal length (equivalent to 
35 mm) (still image mode) 
f = 29.0-348.0 mm (16: 9), f = 
35.5-426.0 mm (4: 3) 
Zoom  Optical:12 
x,Digital:160x 
Dimensions (WxHxD) 
81.0x83.5x196.5 mm 
Weight ;790 g 

հատ 

  

3 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

13 lens Canon EF 70-200mm f/2.8L 
IS II USM Telephoto Zoom 
Lens  

հատ 
  

1 
 Պայմանագրի 

կնքումից 
50 օր 

 

14 Lights 1x Neewer Photo Studio LED 
Ring Light Lighting Kit հատ 

  
1 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

15 LIGHTS 3x Dracast LED500 S-Series 
հատ 

  
1 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

16 Crane Zhiyun-Tech Crane-2 3-Axis 
Stabilizer with Follow Focus հատ 

  
1 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

17 Filter SLR Magic Anamorphot-40 
1.33x Anamorphic Adapter հատ 

  
1 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

18 LENS for GIMBAL Sigma 20mm f/1.4 DG HSM 
Art Lens for Canon EF հատ 

  
1 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

https://www.amazon.com/Neewer-Lighting-Dimmable-Bi-color-Chargers/dp/B0785Q4K62/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1517308559&sr=8-7&keywords=ring%20light%20bicolor
https://www.amazon.com/Neewer-Lighting-Dimmable-Bi-color-Chargers/dp/B0785Q4K62/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1517308559&sr=8-7&keywords=ring%20light%20bicolor
https://www.amazon.com/Zhiyun-Crane-Brushless-Stabilizer-Mirrorless/dp/B01I2MWUOG/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1517312498&sr=1-3&keywords=Zhiyun-Tech+Crane+v2
https://www.amazon.com/Zhiyun-Crane-Brushless-Stabilizer-Mirrorless/dp/B01I2MWUOG/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1517312498&sr=1-3&keywords=Zhiyun-Tech+Crane+v2
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1334046-REG/slr_magic_slrac_40133_anamorphot_1_33x_40_adapter.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1334046-REG/slr_magic_slrac_40133_anamorphot_1_33x_40_adapter.html


19 Microfone Rode VideoMic Pro Plus On-
Camera Shotgun Microphone 
and Windbuster Kit 

հատ 
  

1 
 Պայմանագրի 

կնքումից 
50 օր 

 

20 Microphone (LAVALIER) Boya 2x Microphone 
հատ 

  
1 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

21 Projector NEC - M403H 
հատ 

  
4 

 Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

22 Projector  Vivitek DX255 (DLP, max 
8000ч., 3200lm, 10000:1, 
1024x768, VGA, HDMI, 
omposite) 

հատ 

  

1 

 
Պայմանագրի 

կնքումից 
50 օր 

 

23 Mini Projector WOWOTO T8E Full HD Mini 
Portable Projector 
WiFi&Bluetooth Home 
Theater Projector Support 
1080P Max300" DLP 3D 
Video Projector Built in 
Battery 7800mAh Android 
System For Gaming 
Business&Education 

հատ 

  

1 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

24 Camera 

 
PTZ camera CleverMic 
1010U 
Model: CleverMic 1010U 
Lens and sensor: Ambarella 
DSP + Sony CMOS 1 / 2.8 
"5MP sensor 
Magnification: 10x optical, 
12x digital 
Viewing Angle: 62.5 ° 
Video signal interface: 
USB3.0 
Resolution: 1080p60 / 
50/30/25, 720p60 / 50/30/25 
Connection to the "chain": no 
Compressed stream: 
uncompressed video 
Control: RS232 / RS485 / 
USB / IR remote control, 
Visca & UVC 
OSD Language: Chinese, 
English, Russian, Spanish 
Remote management: 
supports 
Mechanism: smooth stepper 
motor 
Angle of rotation (horizontal): 
340 ° 

հատ 

  

4 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1356640-REG/rode_videomic_pro_plus_on_camera.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1356640-REG/rode_videomic_pro_plus_on_camera.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1356640-REG/rode_videomic_pro_plus_on_camera.html


Angle of rotation (vertical): 
120 ° 
Rotational speed (horizontal): 
0 ° ~ 120 ° / s 
Rotational speed (vertical): 0 
° ~ 80 ° / s 
Presets: 128 presets 
Noise Reduction: 3D NR 
Image flipping: supports 
Signal to noise ratio:> 50dB 
Minimum illumination: 0.01lux 
The focal length: f = 3.92 
(wide) ~ 47.32mm (tele) 
Backlight Compensation: yes 
Wide dynamic range: yes 
Exposure mode: automatic / 
manual 
White balance: automatic / 
manual 
Focus: automatic / manual 
Sensitivity: automatic / 
manual 
Dimensions (cm): 
14.8x13.2x16.1 

25 Microphone 

 
The BKR BLS-4501C 
chairman microphone 
Type: Capacitive 
Directionality: unidirectional 
Frequency response: 50 - 
1700 Hz 
Sensitivity: -45 ± 2 dB / 1 kHz 
Power supply: 9 V DC 
(powered by control panel) 
Minimum input resistance: 1 
kΩ 
Signal to Noise Ratio: 68 dB 
(A) 
Output connector: 8P 
Connection cable length: 2.1 
m 8P shielded 
Flexible stand length: 430 
mm 
Dimensions: 214 x 146 m 68 
mm. 
Weight: 1 kg 

հատ 

  

4 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 

26 Speakerphone 

 
Speakerphone Phoenix 
Audio Duet PCS Black 
(MT202-PCS) 

հատ 
  

4 
 Պայմանագրի 

կնքումից 
50 օր 

 



USB interface for connection 
Main characteristics: 
1 built-in microphone 
1 built-in speaker 
Full Duplex 
Noise suppression 
Built-in AGC 
360 degree coverage 
Volume control buttons 
Microphone mute button with 
indicator 
Interfaces: 
USB Plug and Play; 
3.5 mm audio jack for 
connecting external speakers 
or speakers 

27 Control unit with 8 

microphones 
Control unit with 8 
microphones: 
Conference system BKR K-
3038 
The system is equipped with 
8 wireless microphones. 
Perfectly suitable for 
equipment of conference 
rooms; 
The microphone consoles 
are powered by AA 1.5 V 
batteries, and their power 
consumption is 60 mA, 
continuous operation up to 8 
hours; 
The front panel of the system 
is equipped with an LCD 
screen that displays the 
operating status; 
4 antennas for receiving, 
ensuring the stability of 
signal transmission, better 
protection from interference 
and a large reception area; 
The light ring on the 
microphone displays the 
operating state; 
Working distance - up to 60 
meters in open area; 
Suitable for any meeting or 
conference; 
Specifications: 

հատ 

  

4 

 

Պայմանագրի 
կնքումից 

50 օր 

 



Number of channels: 8 
Mode of oscillations: Quartz 
crystal 
Modulation mode: FM 
Frequency range: VHF 190 ~ 
280MHz 
Frequency stability: 0.001% 
Maximum deviation range: 
50KHz 
Signal to noise ratio:> 105 dB 
Total harmonic distortion 
(T.H.D): 0.5%@1KHz 
Sensitivity: 
1.2/UV@S/N=12dB 
Power Supply: DC 12 ~ 17V 
Length of "goose's neck": 
435 mm 
Audio output: independent: 
0-400 mV, mixed: 0-300 mV 

 
 

ԳՆՈՐԴ 
 
 
 
 

 
--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 
Կ.Տ 

 ՎԱՃԱՌՈՂ 
 
 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 



 
Հավելված N 2 

«         »              20  թ. կնքված  
                      ծածկագրով պայմանագրի 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
                                                                                                                                                                                                            ՀՀ դրամ 

Ապրանքի 

հրավերով նախատեսված 
չափաբաժնի համարը 

անվանումը 
դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում* 

սեպտեմբեր  հոկտեմբեր  նոյեմբեր դեկտեմբեր Ընդամենը 

1 All-in-one PC 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Ultrabook  100% 100% 100% 100% 100% 

3 Notebook 100% 100% 100% 100% 100% 

4 All-in-one Multifunctional device (Printer, Copier, 

Scanner) 
100% 100% 100% 100% 100% 

5 All-in-one Multifunctional device (Printer, Copier, 

Scanner) 
100% 100% 100% 100% 100% 

6 Color Printer 100% 100% 100% 100% 100% 

7  Interactive panel 65 "  

(Smart Multimedia screen for conferences) 
100% 100% 100% 100% 100% 

8 Swivle 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Photo/Video Camera 100% 100% 100% 100% 100% 

10 Photo camera 100% 100% 100% 100% 100% 

11 Video Camera 100% 100% 100% 100% 100% 

12 Video Camera 100% 100% 100% 100% 100% 

13 lens 100% 100% 100% 100% 100% 

14 Lights 100% 100% 100% 100% 100% 

15 LIGHTS 100% 100% 100% 100% 100% 

16 Crane 100% 100% 100% 100% 100% 

17 Filter 100% 100% 100% 100% 100% 

18 LENS for GIMBAL 100% 100% 100% 100% 100% 

19 Microfone 100% 100% 100% 100% 100% 

20 Microphone (LAVALIER) 100% 100% 100% 100% 100% 

21 Projector 100% 100% 100% 100% 100% 

22 Projector  100% 100% 100% 100% 100% 

23 Mini Projector 100% 100% 100% 100% 100% 

24 Camera 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

25 Microphone 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

26 Speakerphone 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

27 Control unit with 8 microphones 100% 100% 100% 100% 100% 

* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ 

 



 

ԳՆՈՐԴ 
 

 
--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 
Կ.Տ 

 ՎԱՃԱՌՈՂ 
 
 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 



 
Հավելված N 3 

«         »              20  թ. կնքված  
                      ծածկագրով պայմանագրի 

 
 

Պայմանագրի կողմ  
___________________________ 
___________________________ 
գտնվելու վայրը ______________ 
հհ _________________________  
հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 

հվհհ___________________________ 

   
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
 

«      » «              »  20    թ. 
 
Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` 
______________________________________________________________________________________
______ 
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ. 
Պայմանագրի համարը`    __________ 
Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      
«       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն 
արձանագրությունը հետևյալի մասին. 
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝ 
 

N 

Մատակարարված ապրանքների 

անվանում
ը 

տեխնիկական  
բնութագրի 
համառոտ 

շարադրանքը 

քանակական ցուցանիշը կատարման ժամկետը 

Վճարման 
ենթակա 
գումարը 
/հազար 
դրամ/ 

Վճա
րման 
ժամկ
ետը 
/ըստ 
վճա
րման 
ժամ
անա
կացո
ւյցի/ 

ըստ 
պայմանագրով 
հաստատված 

գնման 
ժամանակացույցի 

փաստաց
ի 

ըստ 
պայմանագրով 
հաստատված 

գնման 
ժամանակացույցի 

փաստացի 

         

         
  
 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը 

և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են: 
 
 

  

Ապրանքը հանձնեց  Ապրանքը ընդունեց 

___________________________  
ստորագրություն  

___________________________ 
ստորագրություն  

___________________________  
ազգանուն, անուն 

___________________________ 
ազգանուն, անուն 

                              Կ.Տ.                                                                                                                       Կ.Տ. 

 
 
 



 
Հավելված 3.1 

«         »              20  թ. կնքված  
                      ծածկագրով պայմանագրի 

 
 
 

ԱԿՏ    N              
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                                

                                                                                                                         
 

 Սույնով արձանագրվում է, որ           -ի (այսուհետ` Գնորդ) և       
              Գնորդի անվանումը                     Վաճառողի անվանումը  

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20     թ.      -ին կնքված N      
       պայմանագրի կնքման ամսաթիվը         պայմանագրի համարը   

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը  20  թ.    -ին հանձնման-ընդունման նպատակով 
Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները. 
  

Ապրանքի 

անվանումը չափման միավորը  
քանակը 

(փաստացի) 

   

   

 
Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ: 

 
 
 

 
ԿՈՂՄԵՐԸ 

 
 
 

Հանձնեց         Ընդունեց 
                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ` 
 

___________________________  
ազգանուն, անուն 

___________________________ 
ազգանուն, անուն 

___________________________  
Ստորագրություն 

___________________________ 
ստորագրություն 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ՀՊՄՀ-ԷՌԱՊՁԲ-18/1   ծածկագրով 

մրցույթի հրավերի 
       ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  

                                                     (պայմանագրի կատարման ապահովում) 
 
     ք. Երևան                  «         »     20   թ.** 

 
   , ի դեմս Ընկերության տնօրեն         
       Ընկերության անվանումը

         
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

, որը 
գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի 
սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը. 

 
1.  Համաձայնության առարկան 

                                  
1.1 Ընկերությունը մասնակցում է                     *  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից  
                                                                 

պատվիրատուի անվանումը
 

կազմակերպված`                                                * ծածկագրով գնման ընթացակարգին: 
                                                        ընթացակարգի ծածկագիրը

 
1.2  Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, 

Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման 
պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:  

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ` 
Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ  

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման 
պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի 
գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված 
Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ 
Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:  

 բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը 
Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:  

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա 
դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին: 

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով: 
ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում 

Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, 
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող 
Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:  

1.4   Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը 
բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն 
տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու 
դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից 
արտատպված թղթային տարբերակներով: 

1.5  Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր: 
1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած 

ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ 
պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի 
պայմանները խախտելու փաստերը: 

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման 
պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի 
Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով: 

1.8  Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ 
պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, 
Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ 
Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո): 

 
2. Այլ պայմաններ 

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից 
վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /__/____/20__ ** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով 
ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային 
ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը 
ներառյալ)։  

 2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին 
ներկայացնելով`  

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային 
պարտավորությունների խախտում, իսկ 

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը 
պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից: 

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։ 

 
3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները` 

      
                               ընկերության անվանումը 

       



                              ընկերության հասցեն 

      

              ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը 

      

                   ընկերության բանկային հաշվեհամարը 

      

            ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

      

       ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը 

Կ.Տ 
 
Օր/ամիս/տարի 

 
* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից: 
** լրացվում է մասնակցի կողմից 
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1.                                                              ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ
5
  

 

2. Թիվ  

3.                                                         Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. 

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` 

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` 

6. Վճարողի հաշվի համարը` 

7. Վճարողի ՀՎՀՀ` 

8. Վճարողի ՀԾՀ` 

9. Շահառուի  անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` 

10.  Շահառուի  ՀԾՀ (չի լրացվում) 

11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 

12.Շահառուին  սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` 

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 

14.Գումարը (թվերով և բառերով)` 

15. Ակցեպտավորված գումարը՝  (թվերով և բառերով)  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի 
համար, որը չի կիրառվում) 

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` 

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը`  (պայմանագրի կատարման ապահովման համար) 
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, 
դրանց համարները, պայմանագրի  ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է  գանձումը)` 
 

 

19. Վճարման պայմանները՝                                <ակցեպտավորված վճարում> 
 

20. Առդիր էջերի քանակը՝    ---     էջ 
 

 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները 
 

/____________________/ 
 
 

/____________________/ 
 
22.բ. 
                                                                             Կ.Տ. 
 

21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները` 
 

                                               /____________________/ 
 
 

/____________________/ 
 

21.բ.                                                                    Կ.Տ. 
 

24.ա.   Շահառուին  սպասարկող ֆինանսական 
կազմակերպություն  
                                               
                                                    /____________________/ 
   
                                                       /ստորագրություն/ 
 
 

23.ա.   Վճարողին  սպասարկող ֆինանսական 
կազմակերպություն  

 
 

/____________________/ 
                                                   /ստորագրություն/ 

 



 
 
 
 
 
 

 
Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը 

 
Հ/Հ <<Վճարման 

պահանջագիր>> 
փաստաթղթի 

վավերապայմանն
երը 

Նշված դաշտի/ 
վավերապայմանի 

առկայությունը 
փաստաթղթում 

Վավերապայմանի լրացման 
պահանջը  

(գնումների գործընթացի հետ 
կապված) 

Վավերապայմանը 
լրացնող կողմը`  

շահառուն կամ վճարողը 
(գնումների գործընթացի 

հետ կապված) 

1 2 3 4 5 

1. Փաստաթղթի 
անվանումը 

պարտադիր պարտադիր Փաստաթղթի վրա 
նախապես լրացված է 

<Վճարման 
պահանջագիր> 

2.  վճարման 
պահանջագրի 
համարը 

պարտադիր պարտադիր լրացվում է շահառուի 
կողմից` վճարողի բանկին 
վճարման պահանջագիրը 

ներկայացնելիս 

3.  ներկայացման 
ամսաթիվը 

պարտադիր պարտադիր 
 

լրացվում է շահառուի 
կողմից` վճարողի 
բանկին վճարման 

պահանջագրի 
ներկայացման օրը:  

4.  Վճարողի 
անվանումը, կամ 
անուն ազգանուն 

պարտադիր պարտադիր 
լրացվում է այն անձի (վճարողի) 

անունը, որի հաշվից պետք է 
գանձվի պահանջագրով նշված 
գումարը: Լրացվում է վճարողի 
անունը, ազգանունը, եթե այն 

ֆիզիկական անձ է կամ 
անվանումը, եթե այն 

իրավաբանական անձ է: Նշվում 
են նաև այլ տվյալներ` ըստ 

անհրաժեշտության: Լրացվում է 
վճարողի կողմից 

լրացվում է վճարողի 
կողմից 

5. վճարողին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա
ն (մասնաճյուղի) 

անվանումը 
(վճարողի բանկը) 

պարտադիր պարտադիր  լրացվում է վճարողի 
կողմից 

6. վճարողի հաշվի 
համարը 

պարտադիր պարտադիր 
լրացվում է վճարողի բանկային 

հաշվի համարը իրեն սպասարկող 
ֆինանսական 

կազմակերպությունում 
(մասնաճյուղի), որից պետք է 

գանձվի պահանջագրով նշված 
գումարը  

լրացվում է վճարողի 
կողմից 

7. վճարողի ՀՎՀՀ պարտադիր ոչ պարտադիր 
լրացվում է Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ 

լրացվում է վճարողի 
կողմից 

24.բ.                                                       Կ.Տ. 
 
 
 24.գ                                                 "___" ___ 20___ թ.  
 
   
 

23.բ.                                                                 Կ.Տ.     
 
                      
23.գ.Կատարման ամսաթիվը`           "___" ___ 20___թ. 
 
 

 



իրավական ակտերով 
սահմաված դեպքերում, երբ 

վճարողը հանդիսանում է 
հաշվառված հարկատու 

8. վճարողի ՀԾՀ պարտադիր ոչ պարտադիր 
լրացվում է Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ 
իրավական ակտերով 

սահմանված դեպքերում, երբ 
վճարողը հանդիսանում է 

ֆիզիկական անձ 

լրացվում է վճարողի 
կողմից 

9. շահառուի  
անվանումը, կամ 
անուն ազգանուն 

պարտադիր պարտադիր 
լրացվում է շահառու 

հանդիսացող անձի (վճարումը 
ստացողի) անվանումը: Նշվում են 

նաև այլ տվյալներ` ըստ 
անհրաժեշտության 

նախապես լրացվում է 
շահառուի կողմից` 

հրավերով 

10. շահառուի ՀԾՀ պարտադիր ոչ պարտադիր 
 (գնումների հետ կապված 

գործընթացում չի լրացվում) 

(չի լրացվում) 

11. շահառուի ՀՎՀՀ պարտադիր ոչ պարտադիր 
լրացվում է Հայաստանի 

Հանրապետության նորմատիվ 
իրավական ակտերով 

սահմանված դեպքերում, երբ 
շահառուն հանդիսանում է 
հաշվառված հարկատու  

նախապես լրացվում է 
շահառուի կողմից` 

հրավերով 

12. շահառուին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա
ն (մասնաճյուղի) 

անվանումը  

պարտադիր պարտադիր նախապես լրացվում է 
շահառուի կողմից` 

հրավերով 

13. շահառուի հաշվի 
համարը 

պարտադիր պարտադիր 
լրացվում է շահառուի այն 

բանկային (գանձապետական) 
հաշվի համարը, որի վրա պետք է 
փոխանցվեն վճարողից գանձված 

միջոցները 

նախապես լրացվում է 
շահառուի կողմից` 

հրավերով 

14. գումարը (թվերով 
և բառերով) 

պարտադիր պարտադիր 
լրացվում է շահառուին վճարման 

ենթակա գումարը 

լրացվում է վճարողի 
կողմից  

15. Ակցեպտավորվա
ծ գումարը՝  
(թվերով և 
բառերով)   

պարտադիր ոչ պարտադիր 
(նախատեսված է նշված գումարի 
մասնակի ակցեպտի համար, որը 

գնումների հետ կապված չի 
կիրառվում) 

(չի լրացվում եւ չի 
կիրառվում) 

16. արժույթը 
(բառերով և 

կոդով) 

պարտադիր պարտադիր լրացվում է վճարողի 
կողմից 

17. գործարքի 
նպատակը 

պարտադիր Պարտադիր լրացվում է 
«պայմանագրի կատարման 

ապահովման համար» բառերը 

նախապես լրացվում է 
շահառուի կողմից` 

հրավերով 

18. Վճարման 
կատարման 

հիմքերը՝  

պարտադիր պարտադիր 
լրացվում է պահանջագրով 
նշված գումարի գանձման և 

շահառուին վճարման համար 
հիմք հանդիսացող փաստաթղթի 
տվյալները, որոնց հիման վրա 

շահառուն վճարման 
պահանջագիր է ներկայացնում 
վճարողին սպասարկող բանկին 

լրացվում է պահանջագրի 
ներկայացման համար հիմք 
հանդիսացող պայմանագրի 

համարը,  գնման ընթացակարգի 
ծածկագիրը ըստ տուժանքի 

մասին համաձայնագրի, 

լրացվում է շահառուի 
կողմից 



19. Վճարման 
պայմանները՝                                 

պարտադիր պարտադիր  
լրացվում է <ակցեպտավորված 

վճարում> բառերը,  
որը նշանակում է որ վճարողը  
ստորագրելով պահանջագիրը 

նախապես տալիս է իր 
համաձայնությունը նշված 

գումարը իր հաշվից գանձելու 
համար  

նախապես լրացվում է 
շահառուի կողմից  

20. առդիր էջերի 
քանակը 

պարտադիր ոչ պարտադիր 
լրացվում է պահանջագրին կից 
ներկայացված փաստաթղթերի 
էջերի քանակը, որոնք պետք է 

տրամադրվեն վճարողին 
(վճարողի բանկին) 

Եթ ե լրացվել է <Վճարման 
կատարման հիմքեր> դաշտը 

ապա այս տվյալը պարտադիր 
լրացվում է: 

լրացվում է շահառուի 
կողմից 

21.ա. վճարողի 
ստորագրությունը 

պարտադիր պարտադիր 
այս դաշտը լրացվում է վճարողի 

կողմից պահանջագրի 
ներկայացման դեպքում: Ընդ 

որում եթե Վճարման պայմաններ 
դաշտում նշված է 

<ակցեպտավորված վճարում> 
ապա վճարողը ստորագրելով՝ 

նախապես համաձայնվում     
նշված գումարը իր հաշվից 
գանձելու համար: Վճարողի 

կողմից էլեկտրոնային եղանակով 
պահանջագրի ներկայացման 

դեպքում այս դաշտում դրվում է 
վճարողի էլեկտրոնային 

ստորագրությունը: 
 

ստորագրվում է վճարողի 
կողմից կամ  

դրվում է վճարողի 
էլեկտրոնային 

ստորագրությունը 
 

21.բ. 

վճարողի կնիքը պարտադիր պարտադիր`  
կնիքի առկայության դեպքում, երբ 

վճարողը պահանջագիրը 
ներկայացնում է թղթային 

եղանակով 

կնքվում է վճարողի 
կողմից  

թղթային եղանակով 
ներկայացնելիս 

22.ա. շահառուի 
ստորագրությունը 

պարտադիր Պարտադիր՝  
լրացվում է բանկ ներկայացնելիս 

ստորագրվում է 
շահառուի կողմից 

22.բ. 

շահառուի կնիքը պարտադիր պարտադիր`  
կնիքի առկայության դեպքում 

կնքվում է շահառուի 
կողմից  

թղթային եղանակով բանկ 
ներկայացնելիս 

23.ա. վճարողին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա
ն (մասնաճյուղի) 

աշխատակցի 
ստորագրությունը 

պարտադիր պարտադիր 
վճարման պահանջագիրը 
վճարողին սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությանը թղթային 

եղանակով  ներկայացված լինելու 
դեպքում 

 

23.բ. 

վճարողին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա
ն (մասնաճյուղի) 

դրոշմակնիքը  

պարտադիր պարտադիր 
վճարման պահանջագիրը 
վճարողին սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությանը թղթային 

եղանակով ներկայացված լինելու 
դեպքում 

 

23.գ վճարողին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա
ն (մասնաճյուղի) 

կողմից 
կատարման 

պարտադիր պարտադիր 
վճարողին սպասարկող 

ֆինանսական կազմակերպության 
(մասնաճյուղի) կողմից 
պարտադիր նշվում է 

պահանջագրի կատարման 
ամսաթիվը, ժամը, րոպեն 

 



ամսաթիվը, ժամը, 
րոպեն 

24.ա. շահառուին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա
ն (մասնաճյուղի) 

աշխատակցի 
ստորագրությունը 

պարտադիր ոչ պարտադիր 
լրացվում է վճարման 

պահանջագիրը շահառուին 
սպասարկող ֆինանսական 

կազմակերպությանը  
ներկայացվելու դեպքում, որտեղ   
աշխատակցի ստորագրությունը 

դրվում է թղթային եղանակով 
ներկայացված պահանջագրի 

վրա 

 

24.բ. շահառռւին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա
ն (մասնաճյուղի) 

դրոշմակնիքը 

պարտադիր ոչ պարտադիր 
լրացվում է վճարման 

պահանջագիրը վերջինիս 
ներկայացվելու դեպքում, որտեղ   
դրոշմակնիքը դրվում է թղթային 

եղանակով ներկայացված 
պահանջագրի վրա 

 

24.գ շահառռւին 
սպասարկող 

ֆինանսական 
կազմակերպությա

ն ամսաթիվը, 
ժամը, րոպեն 

պարտադիր ոչ պարտադիր 
լրացվում է վճարման 

պահանջագիրը վերջինիս 
ներկայացվելու դեպքում,   որտեղ   

սույն տվյալները դրվում են 
թղթային եղանակով 

ներկայացված պահանջագրի 
վրա 

 

 

 

 

 

 

 
 


