
Հավելված 5 
«ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/7»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 

 
Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 

 
Ուսումնասիրելով «ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/7» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, 

այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը, «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ն առաջարկում է   
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով. 

                                                                                                                                   ՀՀ դրամ 

Չափա- 
բաժինն

երի 
համարն

երը 

Ապրանքի  անվանումը 

 Արժեքը 
(ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը) 

/տառերով և 
թվերով/ 

ԱԱՀ 
/տառեր

ով և 
թվերով/ 

Ընդհանուր գինը 
 /տառերով և 

թվերով/ 

1 2 3 4 5=3+4 

1 
Նեյրովիրաբուժական 
վիրահատությունների համար 
նախատեսված կրանիոտոմ  

19,200,000.00 
Տասնինը միլիոն 
երկու հարյուր 

հազար 

0 
զրո 

19,200,000.00 
Տասնինը միլիոն 
երկու հարյուր 

հազար 

3 
Սթրեսս ԷՍԳ համակարգ՝ 
համալրված տրեդմիլ տիպի 
վազքուղով 

5,800,000.00 
Հինգ միլիոն ութ 
հարյուր հազար  

0 
զրո 

5,800,000.00 
Հինգ միլիոն ութ 
հարյուր հազար 

4 

Սրտաբանական ունիվերսալ 
անդրաձայնային համակարգ 
համալրված երկու տվիչով և 
անխափան սնուցման սարքով: 

20,100,000.00 
Քսան միլիոն 

հարյուր հազար  

0 
զրո 

20,100,000.00 
Քսան միլիոն 

հարյուր հազար 

5 

Դիագնոստիկ 
հետազոտությունների համար 
նախատեսված հատուկ 
հնարավորություններով 
բազմաֆունկցիոնալ 
անդրաձայնային համակարգ, 
համալրված 3 տվիչով և 
անխափան սնուցման սարքով 

18,900,000.00 
Տասնութ միլիոն 

ինը հարյուր 
հազար  

0 
զրո 

18,900,000.00 
Տասնութ միլիոն ինը 

հարյուր հազար 

6 

Վերակենդանացման 
բաժանմունքում օգտագործման 
համար նախատեսված 
բազմաֆունկցիոնալ 
անդրաձայնային համակարգ, 
համալրված 3 տվիչով և 
անխափան սնուցման սարքով 

18,900,000.00 
Տասնութ միլիոն 

ինը հարյուր 
հազար 

0 
զրո 

18,900,000.00 
Տասնութ միլիոն ինը 

հարյուր հազար 

7 

Մեծահասակների, երեխաների և 
նորածինների   համար նախա-
տեսված անոթաբանական - 
նյարդաբանական, 

20,300,000.00 
Քսան միլիոն 
երեք հարյուր 

հազար  

0 
զրո 

20,300,000.00 
Քսան միլիոն երեք 

հարյուր հազար 



սրտաբանական ունիվերսալ 
անդրաձայնային համակարգ 
համալրված չորս տվիչով և 
անխափան սնուցման սարքով: 

8 

Սրտաբանական ունիվերսալ 
անդրաձայնային համակարգ 
համալրված երկու տվիչով և 
անխափան սնուցման սարքով: 

24,800,000.00 
Քսանչորս 
միլիոն ութ 

հարյուր հազար 

0 
զրո 

24,800,000.00 
Քսանչորս միլիոն 

ութ հարյուր հազար 

9 Ֆիբրո-Բրոնխոսկոպ 

14,900,000.00 
Տասնչորս միլիոն 

ինչ հարյուր 
հազար  

0 
զրո 

14,900,000.00 
Տասնչորս միլիոն 

ինը հարյուր հազար 

10 
Բազմաֆունկցիոնալ 
էլեկտրական մանկաբարձական 
սեղան/բազկաթոռ 

20,800,000.00 
Քսան միլիոն ութ 
հարյուր հազար  

0 
զրո 

20,800,000.00 
Քսան միլիոն ութ 
հարյուր հազար 

 
 
 
   «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Թորոսյան   
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