
 

 
 

 

 

 
 

     

      ՀՀ,  0015, ք. Երևան,  Արգիշտի 1 
 

No  ________________                                                                          ________________   2022թ. 
 

 

«ԵՔ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/14» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, հիմք 

ընդունելով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից 
ներկայացված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և տրամադրման 
խորհրդատվական աշխատանքների գնման հայտը. 

1. Ձևավորել «ԵՔ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/14» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի 
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով և հաստատել դրա ստորև ներկայացվող 
անհատական կազմը. 

Մ. Մանուկյան 
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ /հանձնաժողովի 
նախագահ/ 

Ա. Հայրապետյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ԿՏ և ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի պետի տեղակալ 

Ա. Մխիթարյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ԿՏ և ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ 

Վ. Շիրինյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ԿՏ և ԲՇԿՄՀԱԿ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ 

Լ. Խաչատրյան 
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ 

2. Հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար 
նշանակել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գնումների վարչության 
աշխատանքների և ծառայությունների գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ Է. 
Հարոյանին։  

3. Հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին՝ 
հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի առաջին նիստը 
հրավիրել սույն կարգադրությունը ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող երեք աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում (ք. Երևան, Արգիշտիի 
փողոց, հ.1)։ 



    4. Հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին` 
հանձնաժողովի      գործունեությունը կազմակերպել գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությանը 
համապատասխան։  

   5. Սույն կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը 
դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գնումների վարչության պետի 
ժամանակավոր պաշտոնակատարի վրա։ 

   6. Կարգադրության կատարման հսկողությունն իրականացնում է Երևանի 
քաղաքապետի  առաջին տեղակալ  Լ. Հովհաննիսյանը: 

 
 
 

                  

X
ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Signed by: SARGSYAN HRACHYA 2302850092     ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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