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Մասնակցում էին հանձնաժողովի'
Նախագահ՝ 4. Մխիթարյանը
անդամներ' Ա. Նավասարդյանը, Մ. Ստեփանյանը, Ն. Կիրւսկոսյանը
քարտուղար' Ա. Մկրտչյւսն

I. Ընթացակարգի հայտի գնահատման արդյունքների մասին
(4. Մխիթարյւսն)
1. Ընդունել ի գիտություն, որ.
Հրավերով սահմանված ժամկետում գնահատման թերթիկները տրամադրվել են հանձնաժողովի
անդամներին:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից
ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526 որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի
կազմակերպման» կարգի (այսուհետ' Կարգ) 44֊րդ կետով սահմանված ժամկետում ստացվել կարգի 43րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հարցման պատասխանը, ըստ որի մասնակիցների
ներկայացրած հայտարարությունները համարվում է իրականությանը համապատասխանող:
Ընդունվել է որոշում' կողմ ֊ 4, դեմ - 0:
2. Գնահատման արդյունքում’ հանձնաժողովը արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից
ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:
Ընդունվել է որոշում' կողմ - 4, դեմ - 0:
3. Հիմք ընդունելով հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված գնահատման
թերթիկները հանձանաժողովը որոշեց.
ա/ «ԷՄԳԻ ԸՆԳ ԴԻ ԸԱԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ-ի, «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ֊ի, «ՄԵԴԻՍԱԸ» ՍՊԸ-ի, «Կոնցեռնէներգոմաշ» ՓԲԸ-ի, «Մարգ֊ֆարմացիա» ՍՊԸ-ի, «Խաչպւսր» ՍՊԸ-ի և «Ատն և Աամւսրա» ՍՊԸ-ի
կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:
Ընդունվել է որոշում' կողմ ֊ 4, դեմ ֊ 0:
4. Ներկայացված գնային առաջարկի և գնահատման արդյունքների հիման վրա հանձնաժողովը
որոշեց ընտրված մասնակից ճանաչել.
ա/ 2-20-րդ չափւսբաժիննրի համար «ԷՄԳԻ ԸՆԳ ԴԻ ԸԱԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ-ին
բ/ 23-30-րդ, 41֊րդ և 51-րդ չաւիաբաժիննրի համար «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ-ին
q/ 1֊ին, ՅՑ֊րդ և 48-րդ չաւիաբաժիննրի համար «ՄԵԴԻՍԱԸ» ՍՊԸ-ին
դ/22-րդ չափաբաժնի համար «Կոնցեռն-էներգոմւսշ» ՓԲԸ-ին
ե/ 42-րդ չափաբաժնի համար «Մարգ֊ֆարմացիա» ՍՊԸ-ին
զ/ 47-րդ չափաբաժնի համար «Ատն և Աամարա» ՍՊԸ-ին

Ընտրված մասնակից են ճանաչվել որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած
մասնակիցների թվից, նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցին նախապատվություն
տալու սկզբունքով:
Ընդունվել է որոշում' կողմ - 4, դեմ - 0:

II. Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
(Կ. Մխիթարյան)
5.
Հանձնաժողովը որոշեց ընտրված մասնակիցներին պայմանագիր կնքելու առաջարկ
ներկայացնել և նրանց հետ կնքել պայմանագրեր «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով
սահմանված պահանջների և ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ֊18/03 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով
սահմանված անգործության ժամկետի ավարտից հետո:
Ընդունվել է որոշում' կողմ' 4, դեմ' 0:
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