
                                                                                      Հայաստանի  Հանրապետության  Շիրակի մարզի  

<<Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ –ի կառավարման խորհրդի 

22․ 05․ 2020թ․ -ի  թիվ 21 որոշման 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ  <<ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ 20 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ>> 

ՊՈԱԿ –Ի ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ,  ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ (ԵՐԿՈՒ 

ՇՈԳԵԿԱԹՍԱ, ՄԻԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ, ՕԴԱՏԱՐ ԾԽՆԵԼՈՒՅԶ, ՓԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱՔ, 

ՕԴԱՓՈԽԻՉ ԷԼԵԿՏՐՈՇԱՐԺԻՉՈՎ, ԵՐԿՈՒ ԷԼԵԿՏՐՈՇԱՐԺԻՉՆԵՐ) ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ 
 
1. Աճուրդի անցկացման  

    ժամկետը`                         2020թվականի հուլիսի 10-ին, ժամը 1300-ին: 

2.Աճուրդի կազմակերպիչը`   Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<Գյումրու թիվ 20 

հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ  

3.Աճուրդի անցկացման`   Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, ք․  Գյումրի, Թետչերի 1 

 վայրը /հասցեն/                
4.Աճուրդի ձևը և անցկացման  Հրապարակային սակարկությունների ձև, որի ընթացքում 
   կարգը`                                        հաղթող է ճանաչվում աճուրդի այն մասնակիցը, որը  աճուրդի 

                                                         դրված գույքի համար առաջարկել է առավել բարձր գին: 

5.  Լոտերի քանակը`  7 (յոթ):     
 
 6.  Աճուրդի դրված գույքի  /լոտի/ նկարագրությունը   

 
Գույքի անվա-նումը Գույքի տեխնիկական տվյալները և 

նակարագրությունը 
Քանակ Գույքի մեկնար- 

կային 
գինը 

/ՀՀ դրամ/ 

Կաթսայի 

ջեռուցման 

վառարան 

<<ֆակել>> տիպի 

Թուջից ձուլվածքով ստացված սնամեջ 

դետալները ներսում հեղուկը տաքացնելու 

համար, արտադրությունը 1980-1990 ական 

թվականներ 

2 

կոմպլեկտ 

140000  (հարյուր 

քառասուն հազար 

դրամ 

   

Ծխատարի 

մետաղական 

խողովակ 

Ծխնելույզի խողովակ, D500-600մմ տրամագծով Երկարությ

ունը 12գծմ 

90000 (իննսուն հազար) 

դրամ 

Մետաղական բաք Կլոր մետաղական բաք տարողությունը 18տ 1 հատ 360000 (երեք հարյուր 

վաթսուն հազար) դրամ 

Մետաղական 

խողովակներ  

D60-D120մմ տրամագծով, տարբեր 

երկարությունների, մոնտաժված վիճակում 

20 գծմ 19000 (տասնինը 

հազար) դրամ 

Փականներ Տարբեր տրամաչափերի՝ D60-D120մմ 

խողովակների համար  

12 հատ 55000 (հիսունհինգ 

հազար) դրամ 



Օդափոխիչ 

էլեկտրոշարժիչով 

Էլեկտրոշարժիչի հզորույթունը՝ 7ԿՎՏ, 

մետաղական վենդիլայտոր 

1 հատ 149000(հարյուր 

քառասունինը հազար) 

դրամ 

Էլեկտրոշարժիչ Էլեկտրոշարժիչի հզորությունը՝ մինչև 1ԿՎՏ 2հատ 49000 (քառասունինը 

հազար) դրամ 

                                                               
7.Աճուրդի պայմանները` 

1) Աճուրդին կարող են մասնակցել ֆիզիկական, իրավաբանական անձինք և համայնքները:  

2) Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները ներկայացնում են`  

ա/ հայտ` սահմանված ձևանմուշով,                                                                                   

բ/ ֆիզիկական անձանց համար` անձնագրի պատճեն,                                                     

գ/ իրավաբանական անձանց և համայնքների համար` ձեռնարկության հիմնադիր         

    փաստաթղթերի պատճեները   և   ներկայացուցչի լիազորությունը հաստատող  

    փաստաթուղթը,   

դ/ նախավճարի և աճուրդի մասնակցության վճարի մուծման անդորրագիրը:      

3) Աճուրդի մասնակցության հայտերն ընդունվում են <<Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-

ում աճուրդային հանձնաժողովի կողմից  2020 թվականի հունիսի 22-ից մինչև հուլիսի 7-ը` յուրաքանչյուր 

աշխատանքային օր, ժամը` 10:00-ից  մինչև 14:00-ն: 

4) Աճուրդի մասնակցի համար գնային առաջարկի նվազագույն  չափը սահմանվում է  մեկնարկային 

գնի 5 տոկոսի չափով: 

5) Աճուրդի մասնակցության վճարի չափը  սահմանված է 2000 /երկու հազար/ դրամ:  

6)Աճուրդում հաղթած է համարվում այն մասնակիցը, ով աճուրդի դրված գույքի համար ներկայացրել 

է ամենաբարձր գնային առաջարկ:  

7) Աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ  առք ու վաճառքի պայմանագիրը կնքվում  է և 

գույքի ամբողջ գնի վճարումը կատարվում է աճուրդի կայացման օրվանից հետո 10-օրյա ժամկետում: 

8) Աճուրդի կանոնակարգին ծանոթացումը և լուսապատճեի տրամադրումը կատարվում է  

<<Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ –ում 2020 թվականի հունիսի 22-ից մինչև աճուրդի 

կայացման նախորդ օրը՝ ժամը 10:00-ից մինչև 14:00-ն, հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2020 

թվականի հուլիսի 7-ին ժամը  14:00:                
10) Աճուրդի դրված գույքի ուսումնասիրման համար ժամկետ է  ահմանվում 2020 թվականի հունիսի 

22-ից մինչև աճուրդի կայացման նախորդող աշխատանքային օրը՝ հուլիսի 7-ին՝ ժամը 10:00-ից մինչև  

14:00-ն Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ –

ում։ 

11) Աճուրդը կայանալու կամ չկայացած հայտարարվելու պահից մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում աճուրդում չհաղթած մասնակցին վերադարձվում է նախավճարը: 

12) Վճարումները կատարվում են <<Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ –ի ՝ աճուրդային  

հանձնաժողովին: 

 

 

<<Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ –ի   Տնօրեն՝                                   Կարինե Մհլամյան 

 


