
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի 

էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային ուսուցման համակարգում տեղադրման և 

սպասարկման համար խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող մասնագետի  

ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.3 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 18.04.2018թ. թիվ 59 

հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային 

ուսուցման համակարգում տեղադրման և սպասարկման համար խորհրդատվական 

ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.700.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 Գևորգ Ասատրյան  

 Պավլիկ Դավթյան 

 Թամարա Հովհաննիսյան 

 

 Հաշվի առնելով գնահատող 23.07.2018թ. նիստի արձանագրություն թ.4-ով ներկայացված 

իրավիճակը  և հիմնավորումը՝ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ընդունվել է «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային 

ուսուցման համակարգում տեղադրման և սպասարկման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրությունը մեկ աղբյուրից գնման  

տարբերակով իրականացնելու և Գ. Ասատրյանի հետ համապատասխան պայմանգիր կնքելու 

առաջարկությունը: 

 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 800.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 27.08.2018թ.  մինչև 08.11.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 27.08.2018թ.: 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի 

կազմակերպման և իրականացման աշխատանքների որակի ապահովման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.3 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 18.04.2018թ. թիվ 59 

հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի կազմակերպման և իրականացման աշխատանքների որակի 

ապահովման համար խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.700.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 Վարդան Պապիկյան  

 Խաչատուր Իսրայելյան 

 Աշխեն Տոնոյան 

 

 Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա, ինչպես նաև հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ առավելագույն միավոր ստացած խորհրդատուն առաջարկել է 

աշխատանքների վճարման համար նախահաշվային արժեքը գերազանցող գումար և 

պատվիրատուն որոշել է նրա հետ պայմանագիր չկնքել, առաջարկվում է ընտրել Վարդան 

Պապիկյանին: 

 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.200.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 24.08.2018թ.  մինչև 08.11.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 24.08.2018թ.: 

 

 

 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի տեսական 

մասի բովանդակության մշակման համար խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող 

մասնագետի  ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.3 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի 18.04.2018թ. թիվ 59 հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի տեսական մասի բովանդակության մշակման համար 

խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 Սաթենիկ Եղիազարյան 

 Սուսաննա Մուրադյան 

 Մարինե Մարության 

 

 Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է Սաթենիկ 

Եղիզարյանը: 

 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.100.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 07.08.2018թ.  մինչև 06.11.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 07.08.2018թ.: 

 

 

 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի տեսական 

մասի ուսումնամեթոդական ձևավորման համար խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող 

մասնագետի  ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.3 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի 18.04.2018թ. թիվ 59 հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի տեսական մասի ուսումնամեթոդական ձևավորման համար 

խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.200.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Աննա Չարչյան 

 Քնարիկ Հարոյան 

 Նաիրա Գրիգորյան 

 Աննա Սիմոնյան 

 

 Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է Աննա 

Չարչյանը: 

 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 900.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 21.08.2018թ.  մինչև 04.11.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 21.08.2018թ.: 

 

 

 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի անցկացման 

հայեցակարգային ծրագրի մշակման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար 

խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող մասնագետի  

ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.3 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 18.04.2018թ. թիվ 59 

հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի անցկացման հայեցակարգային ծրագրի մշակման 

աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.000.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 Լուսիկ Ղուկասյան  

 

 

 Հաշվի առնելով գնահատող հանձնաժողովի 23.07.2018թ. նիստի արձանագրություն թ.4-ով 

ներկայացված իրավիճակը և հիմնավորումը՝ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ընդունվել է «Ներառական 

կրթության կազմակերպում» դասընթացի անցկացման հայեցակարգային ծրագրի մշակման 

աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի ընտրությունը մեկ աղբյուրից գնման  

տարբերակով իրականացնելու և Լ. Ղուկասյանի հետ համապատասխան պայմանգիր կնքելու 

առաջարկությունը: 

 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 800.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 27.08.2018թ.  մինչև 08.11.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 27.08.2018թ.: 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի գործնական և 

լաբորատոր աշխատանքների բովանդակության մշակման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի  ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.3 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի կողմից 18.04.2018թ. թիվ 59 

հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների բովանդակության 

մշակման համար խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Սոֆիա Հովսեփյան 

 Աննա Չարչյան 

 Մարինե Մարության 

 Սուսաննա Մուրադյան 

 

 Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա՝ ընտրվել է Սոֆիա 

Հովսեփյանը: 

 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 1.100.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 07.08.2018թ.  մինչև 06.11.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 07.08.2018թ.: 

 

 

 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի գործնական և 

լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձևավորման համար խորհրդատվական 

ծառայություններ տրամադրող մասնագետի  ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 6.3 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի 18.04.2018թ. թիվ 59 հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի անցկացման գործնական և լաբորատոր աշխատանքների 

ուսումնամեթոդական ձևավորման համար խորհրդատվական ծառայությունների 

տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 1.200.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 

 Աննա Սիմոնյան 

 Աննա Չարչյան 

 Քնարիկ Հարոյան 

 Նաիրա Գրիգորյան 

 

 Հիմնվելով անձնական թերթիկների ուսումնասիրության տվյալների վրա, ինչպես նաև հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ առավելագույն միավոր ստացած Աննա Չարչյանն ընդգրկվում է 

տեսական մասի ուսումնամեթոդական ձևավորման աշխատանքներում՝ ընտրվել է Աննա 

Սիմոնյանը: 

 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 900.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 21.08.2018թ.  մինչև 04.11.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 21.08.2018թ.: 

 

 

 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

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

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման 

միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի անցկացման 

սեմինարավարի խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող մասնագետի 

 ընտրության արդյունքների վերաբերյալ 

 

 

 

 Տողն ըստ գնումների պլանի՝ 7.2 

 Գնման հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատված ՇՊՀ ռեկտորի 18.04.2018թ. թիվ 59 հրամանով: 

 Խորհրդատվական ծառայությունների բնույթը՝ ՇՊՀ-ում անցկացվող «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի անցկացման սեմինարավարի խորհրդատվական 

ծառայությունների տրամադրում: 

 Նախահաշվային արժեքը՝ 320.000 ՀՀ դրամ: 

 Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի օրը՝ 02.05.2018թ.: 

 Անձնական գործերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 16.05.2018թ.: 

 Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուներ՝ 

 Սաթենիկ Եղիազարյան 

 

 

 Կարճ ցանկում մրցույթի պահանջներին համապատասխանող մասնակիցների ոչ բավարար 

քանակի պատճառով գնահատման հանձնաժողովը մրցույթը հայտարարել է չկայացած: 

 Հաշվի առնելով գնահատող 23.07.2018թ. նիստի արձանագրություն թ.4-ով ներկայացված 

իրավիճակը և հիմնավորումը՝ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ընդունվել է «Ներառական կրթության 

կազմակերպում» դասընթացի սեմինարավարի խորհրդատվական ծառայություններ 

տրամադրող մասնագետի ընտրությունը մեկ աղբյուրից գնման տարբերակով իրականացնելու 

և Ս. Եղիազարյանի հետ համապատասխան պայմանգիր կնքելու առաջարկությունը: 

 Բանակցության արդյունքում որոշված պայմանագրի արժեքը՝ 320.000 ՀՀ դրամ: 

 Ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածը՝ 10.11.2018թ.  մինչև 25.12.2018թ.: 

 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 27.08.2018թ.: 
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