
«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող «Հեռակա ուսուցման 
դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների 

զուգորդմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացված hեռավար ուսուցման ձեռնարկի 
տպագրության մրցույթի վերաբերյալ 

 
• Հոդվածն ըստ գնումների պլանի՝ 1.5 Հեռավար ուսուցման ձեռնարկի տպագրություն 

• Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն 

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Ն.Սարգսյանի 05.06.2018թ. 

թիվ 67/0 հրամանի 

• Գնվող ապրանքներ 

# Անվանում Քանակ 
1. Ձեռնարկի տպագրություն  300 հատ  

 
Նախահաշվարկային արժեք՝   300.000 ՀՀ դրամ 

Գնառաջարկների ներկայացում՝  28.06.2018թ. 

Ներկայացման համար տրամադրված  

Ժամանակահատված՝    14 օր 

Ներկայացման վերջնաժամկետ՝  12.07.2018թ. 

Հրավիրված 
հայտատուներ 

Գնառաջարկ 
ներկայացրած 
հայտատուներ 

Գնառաջարկի 
ներկայացման 
ամսաթիվ 

Ներկայացված գին 

«Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ «Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ 12.07.2018թ. 288.000 ՀՀ դրամ 
«Անտարես» հոլդինգ    
«Ոսկան Երեվանցի» ԲԲԸ «Ոսկան Երեվանցի» ԲԲԸ 12.07.2018թ. 360.000 ՀՀ դրամ 
«ԷԴԻԹ ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ    
«Գեվորգ-Հրայր» ՍՊԸ «Գեվորգ-Հրայր» ՍՊԸ 12.07.2018թ. 230.000 ՀՀ դրամ 
«Սամարկ» ՍՊԸ    
 

• Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկն ըստ գների՝ 
 

Հայտող Գնահատված գին 

«Գեվորգ-Հրայր» ՍՊԸ 230.000 ՀՀ դրամ 

«Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ 288.000 ՀՀ դրամ 

«Ոսկան Երեվանցի» ԲԲԸ 360.000 ՀՀ դրամ 

 

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ չկան: 

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ չկան: 

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից` «Գեվորգ-Հրայր» ՍՊԸ: 

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը` 230.000 ՀՀ դրամ: 

Պայմանագրի շնորհում՝ 

«Գեվորգ-Հրայր» ՍՊԸ, 230.000 ՀՀ դրամ 
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