ՀՀ ՊՆ կադրերի և ռազմական կրթության վարչության 2019թ. գնման ենթակա ապրանքների և ծառայությունների տեխնիկական
բնութագրերը
Հ/հ
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Գնման առարկայի անվանումը

Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը

2

3

Ապրանքներ

Ուղեցույցներ
/Հայոց լեզվի և գրականության» ավարտական
քննությունների շտեմարան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ
մաս/

Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան:
Հեղինակներ՝ Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան
և ուրիշներ: 1-ին մաս- 288 էջ, 2-րդ - 304 էջ, 3-րդ 296 էջ` 2016թ.-ի հրատարակություն,
4-րդ - 288 էջ, մաս` 2017թ. հրատարակություն:
/Անհրաժեշտ քանակությունը ըստ մասերի՝ յուրաքանչյուրից 10 հատ:/

Ուղեցույցներ
/Մաթեմատիկա
պետական և միասնական
քննությունների առաջադրանքների շտեմարան 1ին,
2-րդ մաս/

2017թ.-ի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների
շտեմարան: Հեղինակներ՝ Սպարտակ Ռաֆայելյան, Վարդուհի Փիլիպոսյան, Գագիկ
Միքայելյան և ուրիշներ: Հրատարակությունը 2016թ.,; Մաս 1-ին 288 էջ, մաս 2-րդ 304 էջ:
/Անհրաժեշտ քանակությունը ըստ մասերի՝ յուրաքանչյուրից 10 հատ:/

Ուղեցույցներ
Հեղինակներ՝ Ռ.Ալավերդյան, Է.Ղազարյան: Մաս 1-ին 430 էջ, մաս 2-րդ՝ 436 էջ, մաս 3-րդ
/Ֆիզիկայի
թեստային
առաջադրանքների 294 էջ: չափսը՝ 100 x 70սմ. 1/16:
«Էդիտ Պրինտ» հրատարակչություն, 2015թ.:
շտեմարան 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մաս/
/Անհրաժեշտ քանակությունը ըստ մասերի` յուրաքանչյուրից 10 հատ:/
Ուղեցույցներ
/Ռուսաց լեզվի և գրականության թեստային
առաջադրանքների շտեմարան՝ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ
մաս/
Ուղեցույցներ
/Մաթեմատիկա 7-12 դասարաններ
տեղեկագիրք/

Նախատեսված է ռուսաց լեզվի և գրականության պետական ավարտական և միասնական
քննություննորի համար: Տպագրվել է Երևանում, 2016թ., <<Ֆիլին>> հրատարակչություն:
1-ին
մաս`440
էջ,
2-րդ
մաս
408
էջ,
3-րդ
մաս
320
էջ:
Հեղինակային խումբ` Լ.Բալասանյան, Թ.Բարսեղյան, Կ.Դավթյան:
/Անհրաժեշտ քանակությունը ըստ մասերի՝ 1-ին- 7հատ, 2-րդ-7հատ, 3-րդ-6հատ:

Նախատեսված է դպրոցականների և ԲՈՒՀ ընդունվողների համար: Հեղինակ` Արմեն
/դպրոցական Սարգսյան, Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2012թ.
/Անհրաժեշտ քանակությունը 60 հատ/
Նախատեսված է
հայոց լեզվի կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ գրավոր
Վարժությունների թերթեր
աշխատանք-ների համար: 10-րդ դասարան` Հեղինակ՝ Գ.Մկրտչյան, էջերը՝ 31, կազմը՝
/Հայոց լեզվի կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ փափուկ: 11-րդ դասարանը` Հեղինակ՝ Հ. Զաքարյան, էջերը՝ 31, կազմը՝ փափուկ: Երևան
գրավոր աշխատանքների տետր 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ 2010:
դասարանների համար /1-ին, 2-րդ կիսամյակ/
12-րդ դասարանը Հեղինակ՝ Հ. Զաքարյան, էջերը՝ 32, կազմը՝ փափուկ:Երևան 2017:
Քանակներն ըստ դասարանների և ըստ կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:

7.

Վարժությունների թերթեր
/Ռուսաց լեզվի թեմատիկ ընթացիկ և ամփոփիչ
թեստեր 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների համար
/1-ին, 2-րդ կիսամյակ/

Նախատեսված է ռուսաց լեզվի կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ աշխատանքների
համար: 10-րդ դասարան`հեղինակ՝ Կ.Թամիրողլյան,: Երևան 2013թ.:
Էջերը՝ 27, Հրատարակված է 2013 թվականին: 11-րդ դասարան`հեղինակ՝
Կ.Թամիրողլյան,: Երևան 2013թ.: Էջերը՝ 28, Հրատարակված է 2013 թվականին:
Քանակներն ըստ դասարանների և կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:

8.

Վարժությունների թերթեր /Հանրահաշվի թեմատիկ
և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր
աշխատանքների տետր 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ
դասարանների համար /1-ին, 2-րդ կիսամյակ/

Նախատեսված է հանրահաշիվ առարկայի կիսամյակային թեմատիկ և կիսամյակային
ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքների համար: Հեղինակ՝ Ն. Պողոսյան,
էջերը՝ 10-րդ դասարան- 35, 11-րդ դասարան - 31,12-րդ դասարան-23, կազմը՝ փափուկ:
Հրատարակված է 2013թ.-ին:
Քանակներն ըստ դասարանների և կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:

9.

10.

11.

12.

13

Վարժությունների
թերթեր
/Երկրաչափության
թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր
աշխատանքների տետր 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ
դասարանների համար
/1-ին, 2-րդ կիսամյակ/
Վարժությունների թերթեր
/Հայոց պատմության թեմատիկ և կիսամյակային
ամփոփիչ գրավոր աշխատանքների տետր 10-րդ,
11-րդ և 12-րդ դասարանների համար
/1-ին, 2-րդ կիսամյակ/
Վարժությունների թերթեր /Աշխարհագրության
թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր
աշխատանքների տետր 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ
դասարանների համար
/1-ին, 2-րդ կիսամյակ/
Վարժությունների
թերթեր
/Ինֆորմատիկայի
թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր
աշխատանքների տետր 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ
դասարանների համար
/1-ին, 2-րդ կիսամյակ/
Վարժությունների թերթեր
/ՆԶՊ
թեմատիկ և
կիսամյակային ամփոփիչ
գրավոր աշխատանքների տետր 10-րդ և 11-րդ
դասարանների համար

Նախատեսված է երկրաչափություն առարկայի կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ
գրավոր աշխատանքների համար: Հեղինակներ՝ Ս. Հակոբյան, Ռ. Խաչատրյան, էջերը՝
38, կազմը՝ փափուկ: Հրատարակված է 2013թ.-ին: Քանակներն ըստ դասարանների և
կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:
Նախատեսված է հայոց պատմություն առարկայի կիսամյակային թեմատիկ և
կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքների համար: Հեղինակ՝
Արման Մալոյան, էջերը՝ 31, կազմը՝ փափուկ: Հրատարակված է 2013թ.-ին:
Քանակներն ըստ դասարանների և կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:
Նախատեսված է աշխարհագրություն առարկայի կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ
գրավոր աշխատանքների համար: Հեղինակներ՝ Ա. Հովսեփյան, Հ.Պետրոսյան., 10-րդ
դասարան- էջերը՝ 40, 11-րդ դասարան - 40 էջ, 12-րդ դասարան - 15 էջ, կազմը՝ փափուկ:
Հրատարակված է 2013թ.-ին:
Քանակներն ըստ դասարանների և կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:
Նախատեսված է ինֆորմատիկա առարկայի կիսամյակային թեմատիկ և կիսամյակային
ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքների համար: Հեղինակ՝ Ռ.Ստեփանյան,
էջերը՝ 19, կազմը՝ փափուկ: Հրատարակված է 2015թ.-ին:
Քանակներն ըստ դասարանների և կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:
Նախատեսված է ՆԶՊ առարկայի կիսամյակային թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ
ստուգողական
գրավոր
աշխատանքների
համար:
Հեղինակ՝
Խաչատուր
Խաչատրյան,Կառլեն Շամիրյան, էջերը՝ 10-րդ դասարան- 36 էջ, 11-րդ դասարան - 36 էջ,
կազմը՝ փափուկ: Հրատարակված է 2013թ.-ին: Քանակներն ըստ դասարանների և

/1-ին, 2-րդ կիսամյակ/

կիսամյակների՝ համաչափ 50-ական:

Ծառայություններ

1.

Երիտասարդական
հանրակացարանի Սովորող կուրսանտներն ապահովվում են հանրակացարանային պայմաններով,՝ մեկ
ծառայություններ
(սովորող կուրսանտերին սենյակում բնակեցվում են 3 մարդուց ոչ ավելի, մեկ սենյակի ընդհանուր մակերեսը ոչ
հանրակացարանով ապահովում
պակաս քան 18 քառ. մետր: Սենյակները պետք է ապահովված լինեն ապրողների թվին
համապատասխան քանակի մահճակալներով, աթոռներով, կողապահարաններով, մեկ
գրասեղանով, զգեստապահարանով, կախիչով և հայելիով: Ձմեռային ամիսներին
սենյակներում անհրաժեշտ է ապահովել 18 աստիճան C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճան:
Սանհանգույցները պետք է համապատասխանեն ընդունված սանիտարահիգիենիկ
նորմերին: Հանրակացարանը պետք է ապահովված լինի ընթերցասրահով,
ինտերնետային կապով (WIFI):Կենցաղային սենյակում պետք է լինի չորանոց, արդուկի
սեղան, արդուկ և այլ անհրաժեշտ գույք: Հանրակացարանը պետք է ունենա լվացքատուն,
սանհանգույց, լվացարան, լոգարան: Հանրակացարանային ավանի տարածքում պետք է
լինի սպորտային համալիր՝ ապահովված մարզասարքերով: Հանրակացարանից օգտվող
կուրսանտները պետք է ապահովվեն նախաճաշով: Հանրակացարանային տարածքը
պետք է գտնվի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կենտրոնական
մասնաշենքից առավելագույնը 4 կմ հոռավորության վրա:
Ճաշկերույթների
կազմակերպում
այլ
կազմակերպությունների կամ այլ ինստիտուտների
համար
/ՀՀ ՊՆ ղեկավարության հետ ՀՀ և ՕԵՊ ՌՈՒՀ–երի
շրջանավարտների հանդիպման ֆուրշետ/

2.

Ֆուրշետի կազմակերպման ծառայությունը պետք է մատուցվի Երևան քաղաքում՝ ՀՀ
պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում,
200 մարդու հաշվարկով, մեկ
անգամ՝ ս/թ հուլիսի 20-ից 30-ը ,,Պատվիրատուի,, կողմից տրված հայտի հիման վրա:
Ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ սեղանները, սպասքն ու մնացած բոլոր
անհրաժեշտ նյութերը ապահովում է ,,Կատարողը,,: Սեղանները պետք է ապահովվեն
երկկողմանի սպասարկմամբ, կողմերից յուրաքանչյուրը նախատեսված լինի 19 անձի համար,
աթոռներ չեն լինելու: Սեղաններից մեկը պետք է նախատեսված լինի 10 անձի համար և
ապահովվի միակողմանի սպասարկմամբ (ղեկավարության համար): Սպասարկող անձնակազմը
պետք է լինի 10 անձից ոչ պակաս, պարտադիր բուժ. զննում անցած:
Մատուցման ենթակա սննդամթերքի տեսականին՝ համաձային ցանկի, բաշխումն ըստ սեղանների
սպասարկվող անձնակազմի՝ հավասարաչափ:
1. Հաց ,, մատնաքաշ,, կամ ,,հրազդան,, տեսակի,
քաշը՝ 50 կգ-ից ոչ պակաս,
պատրաստված բարձր տեսակի ալյուրից, կտրտված, յուրաքանչյուր կտորի քաշը 50- 60 գրամ:
2. Լավաշ - պատրաստված բարձր տեսակի ալյուրից, քարշը՝ 40 կգ-ից ոչ պակաս, կտրտված,
յուրաքանչյուր կտորի քաշը 30-40 գրամ:
3. Պանիր հոլանդական - 4 կգ, կտրատված-200 կտոր:
4. Պանիր ռոքվոր
- 4 կգ, կտրատված-200 կտոր:
5. Պանիր լոռի
- 4 կգ, կտրատված-200 կտոր:

6. Երշիկ հում ապխտած՝ 2 տեսակի – 4 կգ, կտրատված-200 կտոր:
7. Ֆիլե
- 4 կգ, կտրատված-200 կտոր:
8. Բուժինինա
- 4 կգ, կտրատված-200 կտոր:
9. Վետչինա
- 4 կգ, կտրատված-200 կտոր:
10. Ձիթապտուղ / սև և կանաչ /
- 10 կգ, յուրաքանչյուրից 5 կգ:
11. Հանքային ջուր ,,Ջերմուկ,, կամ համարժեք 0.5 լ -200 հատ, պլաստիկե շշերով:
12. Կոկա-կոլա կամ համարժեք 0.5լ -200 հատ, պլաստիկ շշերով:
13. Բնական ջուր 0.5լ
-200 հատ, պլաստիկե շշերով:
14. Կոնյակ 20 տարվա հնեցմամբ ,,Նաիրի,, կամ համարժեք 0.5լ - 2 հատ,
15. Կոնյակ 7 տարվա հնեցմամբ ,,Ընտիր,, կամ համարժեք 0.5լ - 20 հատ,
16. Օղի ,,Բելուգա,, կամ համարժեք, ալկահոլային մասնաբաժինը 40%-ից ոչ պակաս, առանց
գենետիկական
հավելումների, ատադրված եռաստիճան թորման եղանակով: Բաղադրությունը՝
էթիլ սպիրտ (,,լյուքս,,), բնական մեղր, վանիլին, ուխտափշի
թուրմ, բյուրեղյա մաքուր ջուր:
Էներգետիկ արժեքը՝ 224 կկա:
0.5լ -60 հատ,
17. Գինի ,,Վերնաշեն,, կամ համարժեք
0.75լ -20 հատ, կիսաքաղցր, կարմիր:
18. Աղ կերակրի, յոդացված
-2 կգ,
19. Շաքարավազ
- 1 կգ,
20.Սուրճ լուծվող
- 1 տուփ, 250 գրամ:
21. Սուրճ փարիզյան կամ համարժեք, աղացած
-0.5 կգ,
22. Թե՝յ փաթեթավորված
- 2 տուփ, յուրաքանչյուրը՝ 100 գրամ (ամեն տուփում
առնվազն 25 փաթեթ)
23. Սառույց
- 30 կգ,
24. Լոլիկ
- 20 կգ, կտրատված
25. Վարունգ
-20 կգ, կտրատված
26. Պղպեղ կծու
-20 հատ,
27. Խառը կանաչի
- 20 կապ,
28. Կիտրոն
- 10 կգ, կտրատված
29. Տանձ
-10 կգ, կտրատված
30. Խնձոր
-10 կգ, կտրատված
31. Դեղձ
- 10 կգ, կտրատված
32. Սալոր
- 10 կգ,
33. Խոզի խորոված՝ անոսկոր մսից, փայտիկով
- 200 հատ, յուրաքանչյուրը 120 գրամից ոչ
պակաս:
34. Անձեռոցիկ՝ քաշովի
- 20 տուփ, յուրաքանչյուրում 100 հատից ոչ պակաս:
35. Չրախ /ատամմաքրիչ/
-11 տուփ, յուրաքանչյուրում 100 հատ:

