
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված հեռաուսուցման դասընթացի գործնական 

և լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձևավորման համար 

խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրության արդյունքների 

վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով անցկացվող  

դասընթացի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

ձևավորման համար խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.200.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.08.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝11.09.2017թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Ասատրյան Գևորգ 

 Եղիազարյան Սաթենիկ 

 Զարգարյան Էլվիրա 

 

Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է Էլվիրա 

Զարգարյանը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.100.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝2018 թվականի մարտի 1-ց 

մինչև 2018 թվականի ապրիլի 30-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված հեռաուսուցման դասընթացի գործնական 

եվ լաբորատոր պարապմունքների բովանդակության մշակման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2.1: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով անցկացվող  

դասընթացի գործնական եվ լաբորատոր պարապմունքների բովանդակության 

մշակման համար խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.12.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝19.01.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 Մանուկյան Տիգրան  

 Սարգսյան Գարեգին  

 Տոնոյան Աշխեն 

 

Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է 

Տիգրան Մանուկյանը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.350.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝2018 թվականի մարտի 1-ց 

մինչև 2018 թվականի մայիսի 16-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում հեռաուսուցման դասընթացի 

ռազմավարական/հայեցակարգային ծրագրի մշակման աշխատանքների կազմակերպման և 

իրականացման համար մասնագետի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով անցկացվող  

դասընթացի ռազմավարական/հայեցակարգային ծրագրի մշակման աշխատանքների 

կազմակերպման եվ իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների 

տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.000.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.08.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝11.09.2017թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 Ասատրյան Գևորգ 

 Զարգարյան Էլվիրա 

 Ղուկասյան Լուսիկ 

 

Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է 

Լուսիկ Ղուկասյանը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 900.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 2018 թվականի մարտի 1-ց 

մինչև 2018 թվականի ապրիլի 16-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված հեռաուսուցման դասընթացի  

սեմինարավարի  ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2.1: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով անցկացվող  

դասընթացի սեմինարավարի խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 320.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.12.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝19.01.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Հակոբյան Աննա  

 Սարգսյան Գարեգին 

 Մանուկյան Տիգրան 

 Տոնոյան Աշխեն 

Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է 

Աննա Հակոբյանը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 320.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 2018 թվականի հունիսի 1-ց 

մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 31-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանականերում նախատեսված հեռաուսուցման դասընթացի  

տեսական մասի բովանդակության պատրաստման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով անցկացվող  

դասընթացի տեսական մասի բովանդակության պատրաստման խորհրդատվական 

ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.08.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝11.09.2017թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Զարգարյան Էլվիրա 

 Խաչատրյան Թերեզա 

 Ղուկասյան Լուսիկ 

Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է          

Թերեզա Խաչատրյանը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.350.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 2018 թվականի մարտի 1-ց 

մինչև 2018 թվականի մայիսի 16-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված հեռաուսուցման դասընթացի 

էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային ուսուցման համակարգում 

տեղադրման և սպասարկման համար խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող 

մասնագետի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2.1: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով անցկացվող  

դասընթացի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային ուսուցման 

համակարգում տեղադրման և սպասարկման խորհրդատվական ծառայությունների 

տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.700.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.12.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝19.01.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Ասատրյան Գևորգ 

 

 

 Կարճ ցանկում մրցույթի պահանջներին համապատասխանող մասնակիցների ոչ 

բավարար քանակի պատճառով գնահատման հանձնաժողովը մրցույթը հայտարարել 

է չկայացած : 

  Հաշվի առնելով գնահատող հանձնաժողովի 23.01.2018թ. նիստի արձանագրություն  

9-ով ներկայացված իրավիճակը և հիմնավորումը՝ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ընդունվել է 

հեռաուսուցման դասընթացի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլ. 

ուսուցման համակարգում տեղադրման և սպասարկման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրությունը մեկ աղբյուրից գնման 

տարբերակով իրականացնելու և Գ.Ասատրյանի հետ համապատասխան 

պայմանագիր կնքելու առաջարկությունը: 

 Պայմանագրի արժեքը՝ 900.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 2018 թվականի մարտի 1-ից 

մինչև 2018 թվականի մայիսի 31-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված   հեռաուսուցման դասընթացի տեսական 

մասի ուսումնամեթոդական ձևավորման համար խորհրդատվական ծառայություններ 

տրամադրող  մասնագետի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով անցկացվող  

դասընթացի տեսական մասի ուսումնամեթոդական ձևավորման խորհրդատվական 

ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.200.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.08.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝11.09.2017թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Եղիազարյան Սաթենիկ 
 Ղուկասյան Լուսիկ 
 Սարգսյան Արմենուհի 

Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է          

Սաթենիկ Եղիազարյանը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.100.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 2018 թվականի մարտի 1-ց 

մինչև 2018 թվականի ապրիլի 30-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 

 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից իրականացվող 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում հեռաուսուցման դասընթացի կազմակերպման 

ևիրականացման աշխատանքների որակի ապահովման  համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.2.1: 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 2017թ. 

հուլիսի 10-ի թիվ 151 հրամանի: 

 Խորհրդատվական ծառայության բնույթը՝ ՇՊՀ-ում նախատեսված հեռաուսուցման 

դասընթացի կազմակերպման եվ իրականացման աշխատանքների որակի 

ապահովում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.700.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 29.12.2017 թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝19.01.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Սարգսյան Արմենուհի  
 Զարգարյան Արմինե  
 Տոնոյան Աշխեն  

Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է          

Արմենուհի Սարգսյանը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.700.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 2018 թվականի մարտի 1-ց 

մինչև 2018 թվականի մայիսի 31-ը: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 28.02.2018թ.: 
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