
 
«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող «Հեռակա ուսուցման 

դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների 
զուգորդմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացված հեռավար ուսուցումը 

գովազդելու եթերաժամի գնման մրցույթի վերաբերյալ 
 
 
• Հոդվածն ըստ գնումների պլանի՝ 1.6 Հեռավար ուսուցումը գովազդելու եթերաժամ 

• Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն 

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բ.Մ.Մակիչյանի 03.09.2018թ. թիվ 1/1 հրամանի 

• Գնվող ապրանքներ 

 
# Անվանում Քանակ 
1. Գովազդային հոլովակի պատրաստում 1 հատ  
2. Եթերաժամ 10 օր 

 
Նախահաշվարկային արժեք՝          1.000.000 ՀՀ դրամ  

Գնառաջարկների ներկայացում՝          01.10.2018թ. 

Ներկայացման համար տրամադրված  

Ժամանակահատված՝            15 օր 

Ներկայացման վերջնաժամկետ՝           15.10.2018թ. 
 

Հրավիրված 
հայտատուներ 

Գնառաջարկ 
ներկայացրած 
հայտատուներ 

Գնառաջարկի 
ներկայացման 
ամսաթիվ 

Ներկայացված գին 

«Շանթ» ՍՊԸ ԴԻ-ՋԻ սիստեմս ՍՊԸ 15.10.2018թ. 2.016.000 ՀՀ դրամ 

«ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ - 
ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» ՓԲԸ 

«ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ - 
ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» ՓԲԸ 15.10.2018թ 450.000 ՀՀ դրամ 

«ՀՈՒՍԱԲԵՐ» ՓԲԸ «ԵՐԿԻՐ 
ՄԵԴԻԱ» Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ 15.10.2018թ. 450.000 ՀՀ դրամ 

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԹԻ-ՎԻ» ՓԲԸ     

«ԱՐՄՆՅՈՒԶ» 
հեռուստաընկերություն ՓԲԸ Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ 15.10.2018թ. 480.000 ՀՀ դրամ 

«Ա-ԹԻՎԻ» 
հեռուստաընկերություն ՍՊԸ Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ 15.10.2018թ. 660.000 ՀՀ դրամ 

«ՇԱՐՄ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ    

 
• Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկն ըստ գների՝ 

 
Հայտող Գնահատված գին 

«ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ - ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» 
ՓԲԸ 450.000 ՀՀ դրամ 

Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ (Երկիր Մեդիա) 450.000 ՀՀ դրամ 



Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ (Արմնյուզ) 480.000 ՀՀ դրամ 

Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ (Ա-ԹԻՎԻ) 660.000 ՀՀ դրամ 

ԴԻ-ՋԻ սիստեմս ՍՊԸ (Շանթ) 2.016.000 ՀՀ դրամ 

 

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ չկան: 

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ չկան: 

Ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցներ` «ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ - ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» 

ՓԲԸ և Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ (Երկիր Մեդիա):  

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ «ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ - ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» ՓԲԸ-ի 

գնառաջարկում նախատեսվում է անիմացիոն հոլովակի, իսկ Մեդիա Սիստեմս ՍՊԸ 

(Երկիր Մեդիա)` ինֆորմացիոն հոլովակի պատրաստում՝ նախապատվությունը տրվել է 

անիմացիոն հոլովակին: 

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը` 450.000 ՀՀ դրամ: 

Պայմանագրի շնորհում՝ 
 
«ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ - ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» ՓԲԸ, 450.000 ՀՀ դրամ 
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