
 
 

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

զուգորդմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացված աուդիո և վիդեո կոնֆերանս 
համակարգերի ձեռքբերման մրցույթի արդյունքների ամփոփում 

 
• Հոդվածն ըստ գնումների պլանի՝ 1.3 Աուդիո և վիդեո կոնֆերանս համակարգեր  
• Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն 

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Մ.Բ.Մակիչյանի 03.04.2018թ. թիվ 50/2 հրամանի 
• Գնվող ապրանքներ 

# Անվանում Քանակ 
1.  Վիդեո կոնֆերանս համակարգ 1 հատ 
2.  Աուդիո կոնֆերանս համակարգ 1 հատ 

 
Նախահաշվարկային արժեք 3000000 ՀՀ դրամ   
Գնառաջարկների ներկայացում  18.05.2018թ. 
Ներկայացման համար տրամադրված  
ժամանակահատվածը  12 օր 
Ներկայացման վերջնաժամկետ 04.06.2018թ. 
 

 
Հրավիրված հայտատուներ Գնառաջարկ ներկայացրած 

հայտատուներ 
Գնառաջարկի 
ներկայացման 

ամսաթիվ 

Ներկայացված 
գին 

«ՋԻԹԻ - ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» 
ՍՊԸ 

«ՋԻԹԻ - ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ 04.06.2018. 3.052.500 ՀՀ դրամ 

«Արմեն Ազատյան» ԱՁ  «Արմեն Ազատյան» ԱՁ 04.06.2018. 3.365.000 ՀՀդրամ 
«Լանզա» ՍՊԸ  «Լանզա» ՍՊԸ 04.06.2018թ. 1.591.200 ՀՀ դրամ 
«Իքս-Արթ » ՍՊԸ «Իքս-Արթ » ՍՊԸ 04.06.2018թ.  3.213.600 ՀՀ դրամ 
«Նարեկ Խաչատրյան» ԱՁ «Նարեկ Խաչատրյան» ԱՁ 04.06.2018թ. 2.965.000 ՀՀ դրամ 
«Այ-Թի պլազա» ՍՊԸ    
«Էդուարդ Ավետիսյան» ԱՁ «Էդուարդ Ավետիսյան» ԱՁ 1.06.2018թ.  3.382.000 ՀՀ դրամ 
 
 

• Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ գների 
 

Հայտող Գնահատված գին  
«Նարեկ Խաչատրյան» ԱՁ 2.965.000 ՀՀ դրամ 

«ՋԻԹԻ - ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ 3.052.500 ՀՀ դրամ 

«Իքս-Արթ » ՍՊԸ 3.213.600 ՀՀ դրամ 

«Արմեն Ազատյան» ԱՁ 3.365.000 ՀՀդրամ 

«Էդուարդ Ավետիսյան» ԱՁ 3.382.000 ՀՀ դրամ 

 

 



• Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ`  

«Լանզա» ՍՊԸ-ի ներկայացրած գնառաջարկում առաջարկված է միայն վիդեո 
կոնֆերանս համակարգը, այդ իսկ պատճառով «Լանզա» ՍՊԸ-ի առաջարկը 
համարվում է անհամապատասխան հայտ: 
 

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ` չկան: 

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակից` «Նարեկ Խաչատրյան՚ ԱՁ: 

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը` 2.965.000 ՀՀ դրամ: 

 
Պայմանագրի շնորհում՝ 

 
ՙՆարեկ Խաչատրյան՚ ԱՁ, 2.965.000 ՀՀ դրամ 
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