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Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ`  

 Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñª  Մ. Վիրաբյան– տնտեսական մասի վարիչ   

²Ý¹³ÙÝ»ñª                   Հ. Մկրտչյան – պարետ 

                                              Ա. Դավթյան- պահեստապետ                                                   

                                                  Ա.Ստեփանյան –  մատակարար 

Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ù³ñïáõÕ³ñª  Ա. Ծատուրյան – ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ  

      § ՎՊՀ-ÞÐ²ՇÒ´-15/13-16/11¦ Í³ÍÏ³·ñáí ·ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç արդյունքների ամփոփման  

Ù³ëÇÝ 

1. ÀÝ¹áõÝ»É Ç ·ÇïáõÃÛáõÝ, áñ` 

2. Մասնակիցները ներկայացրել են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը. 

N 
²åñ³ÝùÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

Մասնակիցների կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրերը   

<<ՍԵՆԴԱ>> ՍՊԸ <<Ուկրշին>> ԲԲԸ <<Ոփյան 

եղբայրներ>> ՍՊԸ 

<<ՍՄԱՐԹԼԱ

ՅՆ>> ՍՊԸ 

<<ԶՈՐԱՇԵՆ>> 

ՍՊԸ 

1 
Գրապահա

րան 

 Շագանակագույն,լամի

նատե,200սմ 

բարձրությամբ,35սմ 

խորությամբ,90սմ 

լայնությամբ:30սմ 

բարձրությամբ ամբողջ 

լայնությամբ 

նախատեսվում են 

գրքերի դրման 4 հատ 

տակդիրներ և ներքևի 

հատվածում փակովի 

դռներով 30սմ-

ոց,գրքերի դրման 2 

հատ տակդիրներ: 

 0  

2 Գրասեղան 

 Շագանակագույն,լամի

նատե,50 սմ 

բարձրությամբ,60x120ս

մ մակերևույթով,աջ 

մասում մեկ քաշովի 

դարակով և մեկ 

բացովի դռնով:  

   

3 Սեղան 

 Սեղան 

համակարգչային 

լամինատ 90x50x74սմ 

չափերով,1 հատ 

դարակով:Պրոցեսորի 

տեղը նախատեսվում է 

աջ մասում: 

   

4 Աթոռ 1 

    Աթոռ 

փայտե,նստատեղը 

և հենակը` 

փափուկ,պաստառվ

ած կտորով‚ նստոցի 

բարձրությունը` 

(420-480) մմ, 



 

 

խորությունը` (360-

450) մմ, նստոցի 

լայնքը լայն 

մասում` 360 մմ-ից 

ոչ պակաս‚ 

թիկնակի 

կորության 

շառավիղը` 

450 մմ-ից ոչ 

պակաս (320 մմ-ից 

ավելի բարձրության 

թիկնակի դեպքում) 

և 250 մմ (մինչև 320 

մմ թիկնակի 

բարձրության 

դեպքում): 

5 Աթոռ 2 

    Աթոռ 

համակարգչային,սև 

գույնի,պլաստմասե 

արմնկակալներով, 

ցածր 

թիկնակով(370մմ*22

0մմ), 

նստոցը՝350մմ*350մ

մ,պտտվող և 

անիվների վրա: 

6 Աթոռ 3 

Աթոռ 

համակարգչային,սև 

գույնի,,պլաստմասե 

արմնկակալներով,բարձ

ր 

թիկնակով(370մմ*350մմ)

,նստոցը՝450մմ*450մմ, 

պտտվող և անիվների 

վրա:  

    

7 Բազկաթոռ  

   Գրասենյակային 

շարժական 

բազկաթոռ սև 

գույնի: Կարկասը` 

մետաղից՝ 

պլաստամասե 

դետալների 

համադրմամբ, 

թիկնակի, 

նստատեղի և 

հենակների 

աշխատող 

մասերը` բնական 

կաշվի 

փոխանյութից, 

իսկ մնացած 

մասերը` 

դերմանտինից: 

Բազկաթոռը` 

պտտվող, 

անիվներով, 

նստոցը(620մմ*540

մմ)` բարձրացող-

իջնող,թիկնակը՝ 

670մմ*560մմ: 

 

8 
Զգեստապ

ահարան 

 Շագանակագույն,լամի

նատե,200սմբարձրությ

ամբ,100սմ 

լայնությամբ,50սմ 

խորությամբ:Վերին 

մասում` 170սմ-ից 

հետո, 30սմ 

բարձրությամբ 

դարակով հագուստներ 

դնելու հարմարանքով 

   



 

 

և տակից 

ձող`հագուստները 

կախիչով կախելու 

համար: 

9 Սեղան  

 Սեղան խոհանոցի 

120սմ 

երկարությամբ,75սմ 

լայնությամբ,80 սմ 

բարձրությամբ,4 

փայտե 

աթոռով(նստատեղը և 

հենակը` 

փափուկ,պաստառված‚

չափսերը` սեղանին 

համապատասխան): 

   

10 Բազմոց 1 

    Երեքտեղանոց,կտո

րե,փափուկ, 

շագանակագույն 

երանգով: 

11 Բազմոց 2 
    Երկտեղանոց,կտոր

ե,փափուկ,շագանա

կագույն երանգով: 

12 

Մահճակալ 

կողապահ

արանով  

 180x80սմ 

չափերով,մատրասով:Յ

ուրաքանչյուր 

կոմպլեկտ իր մեջ 

ներառում է մեկ 

կողապահարան`լամին

ատե,40սմ 

լայնությամբ,50սմ 

երկարությամբ և 50սմ 

բարձրությամբ,1 

քաշովի դարակով և 1 

բացվովի դռնով: 

   

13 Լեժանկա 
    70x180սմ 

չափերով,մատրասո

վ: 

14 

Կահույք 

ննջասենյա

կի 

 Կոմպլեկտն իր մեջ 

ներառում է 

մահճակալ` 

լամինատե,200x150սմ 

չափերով,մատրասով,զ

գեստապահարան`լամ

ինատե,200սմ 

բարձրությամբ,100սմ 

լայնությամբ և 50սմ 

խորությամբ,վերին 

մասում` 170սմ-ից 

հետո,30սմ 

բարձրությամբ 

նախատեսվում է 

դարակ և տակից 

ձող`հագուստները 

կախիչով կախելու 

համար,կողապահարա

ն`լամինատե,40սմ 

լայնությամբ,50սմ 

երկարությամբ և 50սմ 

բարձրությամբ,1 

քաշովի դարակով և 1 

բացվովի դռնով: 

   

15 
Կահույք 

խոհանոցի 

  Շագանակագույն,լամին

ատե,վերևի հատվածը 

2300x350x750մմ 

չափերով,ձախ և աջ 

մասերում երկուական և 

կենտրոնում մեկական 

բացովի 

դռներով:Ներքևի 

հատվածը 

  



 

 

 

 

 

 

 

2300x900x600մմ 

չափերով,ձախ և աջ 

մասերում երկուական և 

կենտրոնում մեկական 

բացովի 

դռներով:Սեղանածածկ

ը` 

պլաստիկատե,դռների 

կողքերի 

եզրաշերտերը` 

ալյումինե: 

    

 

Ընդունվել է որոշում`կողմ - 4 ,դեմ - 0: 

4. ÜÇëïÇÝ Ý»ñÏ³ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 

³ÝáõÝÝ»ñÁ , ³½·³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

 Ý³Ë³·³Ñª         Մ. Վիրաբյան                                                 Լ. Սարգսյան 

աÝ¹³ÙÝ»ñª           Հ. Մկրտչյան  

                               Ա. Դավթյան  

                               Ա. Ստեփանյան                              

ù³ñïáõÕ³ñª       Ա. Ծատուրյան                                                                                                                              

  

 

  

  

  

  
  

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  

    

    


