
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան (ՃՇՀԱՀ) հիմնադրամը իր 

կողմից իրականացվող Ճարտարապետական և Շինարարական մասնագիտությունների ուսումնական 

ծրագրերի արդիականացումը՝ նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած ուսումնագիտափորձարարական 

լաբորատորիայի ստեղծմամբ (ԱՐԴ-ԼԱԲ) ծրագրի շրջանակներում անցկացրած  Լաբորատոր 

սարքերի մատակարարում գնանշման վերաբերյալ 

 
 Տողն ըստ գնումների պլանի- 3-րդ տող N 3.7 – Լաբորատոր սարքեր   
 Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն համալսարանի 

ռեկտորի 02.05.2017թ. N 02-02-01 հրամանի` նախագահ Մ.Ղազարյան, անդամներ Տ.Սիմոնյան, 

Վ.Աթանեսյան, Ն.Նամաթյան և Ա.Արզումանյան, քարտուղար Ղ.Բարիկյան: 
  

 Գնվող ապրանքներ   

 

# ²Ýí³ÝáõÙ ø³Ý³Ï 

1.  
Կշեռք16կգ կշռողականությամբ, 0.1գ ճշտությամբ 

Կշեռք16կգ կշռողականությամբ, 0.1գ ճշտությամբ, թվային 
1 

2.  

Հիդրոստատիկ կշեռք 0.01գ ճշտությամբ 

Սարքը պետք է աշխատի EN 12390:7 / BS 812:2, 1881:114 / UNI 6394:2 

ստանդարտներին համապատասխան, օգտագործվում է ամուր նյութերի / բետոն, 

խիճ և այլն / խտությունը գտնելու համար՝ ջրում կշռելու մեթոդով: Սարքը պետք է 

համալրված լինի թվային հիդրոստատիկ կշեռքով՝ 0,01գ ճշտությամբ և մոտ 3000 գ 

կշեռլու հնարավորությամբ, ջրի տարրայով, մետաղական ցանցատիպ դույլով և 

կախելու հարմարանքով: 

1 

3.  

Չորանոց 220լ 

Չորանոց՝ 220լ ծավալով, հարկադրական օդափոխությամբ, որի խցիկը պետք է 

պատրաստված լինի չժանգոտվող մետաղից: Այն պետք է ունենա բարձր 

ճշտությամբ աշխատող թվային էկրանով ջերմային կառավարման 

հնարավորություն մոտ 200°С-ով և գերտաքացման դեպքում համալրված լինի 

հավելյալ պաշտպանիչ հնարավորությամբ: Պետք է աշխատի ≈230վ հոսսանքով: 

1 

4.  

Վիբրոմաղ 

Էլեկտրոմագնիսային ավտոմատ վիբրոմաղը պետք է օժտված լինի եռակողմ 

շարժունակությաբ (ուղղահայաց, հորիզոնական, պտույտային) և մինչև 10 մաղ 

բեռնելու հնարավորությամբ: Այն պետք է ունենա 200մմ-ից մինչև 315մմ 

տրամագծով մաղեր կրելու հարթակ և առանձին կառավարելու վահանակ:  

- մաղման ժամանակահատված՝ 1 - 999 րոպե 

- մաղումների միջև դադարի հնարավորություն 

- 230 V 

1 

5.  

Մաղեր (անցքի չափերը կլորանցք 25-20-10-5 գործված 2-1-0.5-0.25-0.1) ընդունիչ + 

կափարիչ 

Մաղեր (անցքի չափերը կլորանցք 25-20-10-5 գործված 2-1-0.5-0.25-0.1) 300մմ 

տրամագծով՝ չժանգոտվող մետաղից՝ ներառյալ ընդունիչը և կափարիչը: 

11 

6.  

Օդոմետր  in set 

Օեդոմետր՝ հավաքածուով (դեֆորմացիայի ինդիկատոր, ֆիլտրի թուղթ, ծակոտեն 

սկավառակ, կշռաքարեր, կտրող օղակ և այլն): Գրունտի կոմպրեսիայի սեղմման 

սարքի հավաքածու 

Խցիկ/ կաղապարի հավաքածուի չափսը 75մմ  

կշռաքարերի հավաքածու: 80kg 

Ֆիլտրի թղթեր, ծակոտեն սկավառակներ և այլ անհրաժեշտ աքսեսուարներ: 

2 

7.  

Գրունտի վերին շերտի նմուշառման սարք 

Գրունտի վերին շերտի նմուշառման սարքի հավաքածու: Գրունտի 

խտացվածության ստուգման համար վերին շերտի կտրման սարք 100մմ դիամետրի 

կտրիչով, կտրիչին հարվածելու հարմարանքով: 

1 

8.  

Գրունտի հատիկաչափական անալիզի աէրոմետր 

Սարքը պետք է համալրված լինի՝  

- գրունտի հիդրոմետրով, 151H,  0,995 - 1,038 գ/մլ չափելու հնարավորությամբ՝ 

մինչև 0,001 սխալանքով, 

- գրունտի 10000 պտույտ րոպեում էլէկտրական և մեխանիկական խառնիչներով 

1 

9.  

Փաստացի խտության որոշման ավազաբեռնման սարք 

Փաստացի խտության որոշման ավազաբեռնման սարք՝ պլաստմասե տարրայով, 

≈165մմ տրամագծով մետաղյա կոնով և այլ անհրաժեշտ պարագաներով 

1 



Սարքի հավաքացուն դաշտային պայմաններում գրունտի փաստացի խտության 

որշման համար է՝ ավազաբեռնման մեթոդով: Համալրված պետք է լինի հետևյալով՝ 

-165,1մմ տրամագծով կոնաձև սարքով, 

- համապատասխան տրամագծի փականով, 

- մետաղական տակդիրով, 

- 5լ տարողությամբ տարրայով: 

 

Նախահաշվարկային արժեք  11 250,300 ՀՀ դրամ   
Գնառաջարկների ներկայացում 02.06.2017թ. 

Ներկայացման համար տրամադրված  

Ժամանակահատվածը   11 օր 
Ներկայացման վերջնաժամկետը 13.06.2017թ. 
 

Հրավիրված հայտատուներ 
Գնառաջարկ ներկայացրած 

հայտատուներ 

Գնառաջարկի 

ներկայացման 

ամսաթիվ 

Ներկայացված գին 

ՀՀ դրամ 

<<Շինսերտիֆիկատ>> ՍՊԸ <<Շինսերտիֆիկատ>> ՍՊԸ 13.06.2017թ. 12,039,360 

<<Նավասարդ շինարար>> 

ՍՊԸ 

<<Նավասարդ շինարար>> 

ՍՊԸ 
13.06.2017թ. 11,692,760 

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ 12.06.2017թ. 11,206,200 

 

Գնանշման պահանջներին համապատասխանող առաջարկների ցանկ ըստ ճշտգրտված գների՝ 

 

Հայտող Գնահատված գին 

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ 11,206,200 

<<Նավասարդ շինարար>> ՍՊԸ 11,694,960 

<<Շինսերտիֆիկատ>> ՍՊԸ 12,039,360 

 

Գնանշման պահանջներին անհամապատասխան առաջարկներ՝ Չկա 

 

Պայմանագրի կնքման համար բանակցված պայմաններ`  Չկա 

  

Ամենացածր գին առաջարկած մասնակից`    <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ 

 

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը`    11,206,200  ՀՀ դրամ 

 

Պայմանագրի շնորհում 

 

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ 11,206,200  ՀՀ դրամ 


