
 

 1 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  

ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 

 2016 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 5  որոշմամբ հրապարակվում է  

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԴՓԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-2016 
          Պատվիրատուն` «Ակադեմիկոս Է.Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների 
փորձագիտական կենտրոն»  ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է  ք. Երևան Կոմիտաս  49/4  հասցեում, ստորև  
ներկայացնում է ԴՓԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15 -2016 ծածկագրով  հայտարարված  շրջանակային համաձայնագրերի 
միջոցով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ 

          Գնահատող հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 5 որոշմամբ հաստատվել են 
ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին 
համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի` 

Չափաբաժին 1։ Տետրաբութիլամոնիում  պերքլորատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

Հայտարարվել է չկայացած 327500 

 

Չափաբաժին 2։ Ջրածնի պերօքսիդ 30% 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1    X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

2 
 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 

մասնակցի համար 
նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1  X 1166.67 

   68333.33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

 
 
 



 

 2 

Չափաբաժին 3։ Նատրիումի տետրաֆենիլ բորատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

X   

3 
 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած 

գին 
/առանց ԱՀՀ/ 

1  X 66666 

   146666.67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 4։ Եռֆտոր քացախաթթու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած 

գին 
/առանց ԱՀՀ/ 

1  X 27500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 5։ Սառցային քացխաթթու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1  
 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1  X 23333 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 



 

 3 

Չափաբաժին 6։ Կիտրոնաթթու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

X   

2 
 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
 

X 6667 

   13333.33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 7։ Ամոնիումի կարբոնատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

X   

2   X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 

մասնակցի համար 
նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
 

X 45833 

 
 

 
 101666.67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 8։ Գինեթթվի նատրիու-մական, կալյումական աղ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

X   

   X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 



 

 4 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
 

X 27500 

   60000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 9։ Մուրեքսիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2   X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 

մասնակցի համար 
նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 23334 

   72500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 10։ Մեթիլ նարնջագույն 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2    X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 28333 

 
 

 
 50000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 
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Չափաբաժին 11։ Ադամանդային կանաչ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2  X   

3 «ԼԵՅԿԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «ԼԵՅԿԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ X 1665.83 

2 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  40000 

3   41666.67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 12։ Ացետոնիտրիլ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2   X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 2408332 

 
 

 
 9500000 

 
Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  

նվազագույն գնային առաջարկ։ 
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Չափաբաժին 13։ Մեթանոլ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2   X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 1937500 

 
 

 
 7250000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 14։ Էթանոլ  96% 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 
համապատասխանող 

հայտեր  
/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի 
պահանջներին 

չհամապատասխանող 
հայտեր 

/չհամապատասխանելո
ւ դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանութ
յան համառոտ 

նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

2 «Լեյկոալեքս» ՍՊԸ X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Լեյկոալեքս» ՍՊԸ X 186600 

   6700000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ 

Չափաբաժին 15։ Արծաթի նիտրատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանե
լու դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 
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Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 183333 

 
 

 
 352500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 16։ Հեքսան 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ  
 

X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  

 
X 141666 

   316666.67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 17։ Լանթանի օքսիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ  
 

X   

2 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  X 26667 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  45833.33 
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Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 18։ Կոնգո կարմիր 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

   23333.33 

Հայտարարվել է չկայացած  

 

Չափաբաժին 19։ pH-Բուֆերային լուծույթ pH 4.010 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ  
 

X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  

 
X 150000 

   275000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 20։ pH-Բուֆերային լուծույթ pH 7.010 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ  
 

X   

2 «ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 
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Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  

 
X 150000 

 «ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ  275000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 21։ Ոչխարի արյան պլազմա 50 մլ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ  
 

 X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

2  X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
 

 
X 1575000 

 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  1791666 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 22։ Ամոնյակ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ  
 

X   

   X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 316661 
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 56666.67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 23։ Քլորոֆորմ-5լ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ  
 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 56666 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 24։ Օրթոֆոսֆորական թթու-5լ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 

X Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 75000 

 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 128333.33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 25։ Դիմեթիլ ֆորմամիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   
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2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 16667 

 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 31666.67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 26։ Դիմեթիլ սուլֆօքսիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 36667 

 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 90000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 27։ Դիքլորմեթան 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 
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1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 65000 

 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 118333.33 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 28։ Նատրիումի ֆենիլ տետրաբորատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

 

Չափաբաժին 29։ Մրջնաթթու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 30000 

 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 40000 

 

Չափաբաժին 30։ Անիսալդեհիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 
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1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 36666 

 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
 48333.33 

 

Չափաբաժին 31։ Ցետիլպիրիմիդային քլորիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ 

 
X 40000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 32։ Նատրիումի ֆոսֆատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 29166 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 33։ Յոդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2 
 

 
X   
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Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
 

 
X 31666.67 

2 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  91666 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 34։ Նատրիումի թիոսուլֆատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 62500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 35։ Նատրիումի նիտրատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 60833 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 36։ Կալիումի յոդատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 
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1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 37500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 37։ Կալիումի բրոմատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 41666.7 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 38։ Ամոնիումի թիոցիանատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 50000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 39։ Նատրիումի հիդրոքսիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 
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/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

դեպքում նշել “X”/ 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 37500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 40։ Ցինկի փոշի 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 40000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 41։ Կալյումի պերմանգանատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

 
X   

2 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
 

 
X 2500 

2 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  66666.6 
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Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 42։ Բարիումի քլորիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  X 79166.6 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 43։ Կալյումի դիքրոմատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  X 70833.3 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 44։ Կալյումի թիոցիանատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 
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1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  X 66666.6 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 45։ Կալյումի քլորիդ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ  X 75000 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

 
 

Չափաբաժին 46։ Թրթնջկաթթու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 83333.3 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 47։ Մագնեզիումի սուլֆատ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
«Իմմունոֆարմ» 

ՍՊԸ 
X   

2 
 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 
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Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ X 50000 

 
 

 
 51666.67 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 48։ Պոնկու Ս 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1  
 

X   

2 
 

 
X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1 
 

 
X 61666.67 

2  
 

 79166.6 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 49։ Դիֆենիլ բորաթթվի ամինոէթիլեսթեր 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 
 

 
 60000.00 

Հայտարարվել է չկայացած 

։ 

Չափաբաժին 50։ 9-ֆտորմեթիլքլորֆորմատ 
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Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 
 

 
 60000.00 

Հայտարարվել է չկայացած 

Չափաբաժին 51։ Դոդեկան սուլֆոնաթթվի նատրիումական աղ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1  
 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1  
 

X 112500 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ բավարար գնահատված հայտերից  
նվազագույն գնային առաջարկ։ 

Չափաբաժին 52։ Տետրաբութիլամոնիում  բրոմիդ 99% HPLC grade 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 
 

 
 188333.33 
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Հայտարարվել է չկայացած 

 

Չափաբաժին 53։ Տետրահեպտիլ ամոնիում բրոմիդ 99% HPLC grade 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 
 

 
 X 

Գինը գերազանցում է 
նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

   202500 

Հայտարարվել է չկայացած 

Չափաբաժին 54։ Ֆարմակոպեական ստանդարտ խառնուրդների հավաքածու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1  
 

X   

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

1  

 

X 666666.4 

 
 

Չափաբաժին  56: Սաբուրո-Գլյուկոզ ագար Խլորամֆենիկոլով 

 

Չափաբաժին 55 Կազեին – սոյա ֆերմենտացված ագար (Soybean Casein Digest Agar) 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 



 

 22 

Չափաբաժին  57: Մանիտոլ աղային ագար 

 
 

 

Չափաբաժին  58: Եռաշաքարային, երկաթ պարունակող ագար 

 

Չափաբաժին  59: Քսիլոզա-Լիզին Դեօքսիխոլատ ագար 

 
 

Չափաբաժին  60: Կոլումբիան ագար 

 

Չափաբաժին  61: Դեօքսիխոլատ ցիտրատ Ագար 

Չափաբաժին 62: Մակկոնկի Արգանակ 

Չափաբաժին 63: Կազեին – սոյա ֆերմենտացված արգանակ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 
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Չափաբաժին 64: Չեզոք կարմիրով և բյուրեղային մանուշակագույնի լեղային ագար գլյուկոզայով 

Չափաբաժին  65:Մակկոնկի ագար 

 

Չափաբաժին 66: Մոսելի Արգանակ 

Չափաբաժին  67: Ռապապորտի արգանակ 

Չափաբաժին 68: Բակտերիալ սուսպենզիայի պղտորության չափման ստանդարտների հավաքածու 

Չափաբաժին 69: Գենտամիցինով հավելանյութ 

 

Չափաբաժին 70։ Տվին 80 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  158333.33 

Հայտարարվել են չկայացած 

հայտեր  
/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

/չհամապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել է չկայացած: 
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Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել են չկայացած: 

Չափաբաժին 72 ՄԻԿ-ի որոշման տեստերի հավաքածու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել են չկայացած: 

Չափաբաժին 73 Բիոքիմական տեստերի հավաքացու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել են չկայացած: 

 

Չափաբաժին 74։ Տետրազոլիլկապույտտետրազոլիում  

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  15000 

Հայտարարվել է չկայացած 

Չափաբաժին 75։ Գել-ֆիլտրացիոն մարկերների հավաքածու 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Չափաբաժին 71: Հավաքածու միկրոօրգանիզմների իդենտիֆիկացիայի համար (API 

strips) 
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Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  355000 

Հայտարարվել է չկայացած 

Չափաբաժին 76։ Ֆոսֆատային բուֆերացվաց աղ 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  158333.33 

Հայտարարվել է չկայացած 

Չափաբաժին 77։ Միջավայր DMEM 

 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  40000 

Հայտարարվել է չկայացած 

 

Չափաբաժին 78: Միջավայր RPMI-1640   

/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված մասնակից 
/ընտրված մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի 
առաջարկած գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  64500 
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Հայտարարվել է չկայացած 

Չափաբաժին 79: Կումասի ռեագենտ սպիտակուցների որոշման համար 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 
համար նշել 

“X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  165000 

Հայտարարվել է չկայացած 

 

Չափաբաժին 80: Միջավայր անաերոբների աճեցման համար 

Հ/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

Հայտեր չեն ներկայացվել: 
Հայտարարվել են չկայացած: 

Չափաբաժին 81: Տրիպսին ֆերմենտ 1գ 

/Հ 
Մասնակցի 
անվանումը  

 

Հրավերի 
պահանջներին 

համապատասխանող 
հայտեր  

/համապատասխանելու 
դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 
չհամապատասխանող 

հայտեր 
/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության 
համառոտ նկարագրույթուն 

1 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  X 
Գինը գերազանցում է 

նախահաշվային արժեքը 

 

Մասնակիցների 
զբաղեցրած 

տեղերը 

Մասնակցի 
անվանումը  

Ընտրված 
մասնակից 
/ընտրված 
մասնակցի 

համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած 
գին 

/առանց ԱՀՀ/ 

 «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ  73333.33 

Հայտարարվել է չկայացած 

 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` անգործության ժամկետ է սահմանվում սույն 

հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 5-րդ օրացուցային օրը ներառյալ 
ընկած ժամանակահատվածը։ 

Ընտրված մասնակիցների հետ պայմանագրերը կնքվելու են սույն հայտարարությամբ սահմանված 
անգործության ժամկետի ավարտից հետո. 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
գնումների համակարգող՝ Վ.Նավասարդյանին: 
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Հեռախոս՝ 096 075570։ 

Էլ. փոստ՝ petmar.gnumner@mail.ru։  

Պատվիրատու` «Ակադեմիկոս Է.Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների 

փորձագիտական կենտրոն»  ՓԲԸ 


