ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Անվանումը

1-ին տեսակի ցորենի ալյուր

Տեխնիկական բնութագիրը
ՀՍՏ 280-2007, ցորենի ալյուրին բնորոշ, առանց կողմնակի համի և հոտի: Առանց թթվության և
դառնության, առանց փտահոտի ու բորբոսի: Խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 14.5 %ից, մետաղամագնիսական խառնուրդները՝ ոչ ավելի 3,0%-ից, մոխրի զանգվածային մասը՝ չոր
նյութի 0.75%, հում սոսնձանյութի քանակությունը՝ առնվազն 30,0%, 50կգ-ոց պոլիէթիլենային
պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն
Ալյուրի յուրաքանչյուր պարկի վրա ներկով, 50-ից 60մմ բարձրությամբ տառերով մակնանշված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
4. Պահպանման ժամկետը և պայմանները
5. Արտադրության տարին, ամիսը, օրը (ամիսը և օրը մատակարարի կողմից դաջվում է թանաքով)
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված
լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը

Հնդկաձավար

Հնդկաձավար` 1-ին տեսակի (մեծաձավար), ԳՕՍՏ Ռ 55290-2012: Խոնավությունը` 14,0 %-ից ոչ
ավելի, բարորակ հատիկները` 98,9 %-ից ոչ պակաս, մինչև 50 կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով,
պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Ցորենաձավար

Հաճարձավար

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն
1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված
լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
Ցորենաձավար՝ ԳՕՍՏ 276-60-ին համապատասխան, ստացված ցորենի թեփահան հատիկների 4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
հղկմամբ, կամ կոտրատմամբ, ցորենի հատիկները լինում են հղկված ծայրերով կամ հղկված կլոր
հատիկների ձևով, խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, բարորակ հատիկները 99.2%-ից ոչ պակաս, 2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, այդ թվում հանքային խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
վնասակար խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, պատրաստված բարձր և առաջին տեսակի ցորենից, 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման 3. Արտադրության ժամկետը
օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10Պարկերի
Փաթեթավորումը
խախտված
ապրանքատեսակների
մատակարարումը
արգելվում
է: պետք է դրոշմված
1)
վրա ներկով
50-ից 60մմ
(բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ
տառերով

Հաճարաձավար՝ ԳՕՍՏ 276-60-ին համապատասխան, ստացված հաճարի հատիկներից,
բարորակ հատիկները 99.2%-ից ոչ պակաս, աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, այդ թվում
հանքային խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, վնասակար խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, ջարդը 15%-ից
ոչ ավելի, հատիկներով խոնավությունը 14 %-ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%,
պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10 Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Բրինձ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն
1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված
լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը

Բրինձ առաջին տեսակի, ԻՍՕ 7301-2013։ Սպիտակ, խոշոր, երկար տեսակի, խոնավությունը 14 %- 2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10 Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված
լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը

Ոսպ

Ոսպ 1-ին տիպի 1-ին դասի, մուգ կանաչ գույնի, չափավորված՝ միջին չափի, ԳՕՍՏ 13213-77:
Համասեռ, մաքուր, չոր, խոնավությունը` 14%-ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային
պարկերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան
70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 18 ամիս: Անվտանգությունը
և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ
օրենքի 9-րդ հոդվածի:

2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Ոլոռ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ոլոռ ամբողջական 1-ին տեսակի, ԳՕՍՏ 6201-68-ին համապատասխան: Կեղևած, դեղին կամ
կանաչ գույնի, խոնավությունը` 14% ոչ ավելի, աղաբյին խառնուկները 0.40% ոչ ավելի, այդ թվում
հանքային խառնուկները 0.05% ոչ ավելի, փչացած հատիկներ 0.40% ոչ ավելի և չկեղևած
հատիկներ 3% ոչ ավելի, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 20 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն
1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված
լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10Պարկերի
Փաթեթավորումը
խախտված
ապրանքատեսակների
մատակարարումը
արգելվում
է: պետք է դրոշմված
1)
վրա ներկով
50-ից 60մմ
(բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ
տառերով
լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը

Լոբի հատիկավոր

Լոբի հատիկավոր, ԳՕՍՏ 7758-75, 2-րդ տիպի կարմիր (տարբեր երանգների)՝ երկարությունը ոչ
պակաս 11մմ կամ 3-րդ տիպի զոլավոր (բազմերանգ)՝ երկարությունը ոչ պակաս 13մմ, չոր`
խոնավությունը 14 %-ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 15 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10 Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն
1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված
լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը

Սպիտակաձավար

Մակարոն

Սպիտակաձավար ԳՕՍՏ 7022-97, խոնավությունը 15.5%-ից ոչ ավել, մոխրի զանգվածային մասը
0.7%-ից ոչ ավել: Մինչև 50 կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության մնացորդային
ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 8 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և
022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, ԳՕՍՏ 31743-2012: Պինդ (կարծր) ցորենի բարձր տեսակի
ալյուրից, խոնավությունը ոչ բարձր 11%, թթվայնությունը 4 աստիճանից ոչ բարձր:
Արտադրությունը միայն վակուումային հաստոցներով (25%` խողողակաձև, 25%` վերմիշել, 25%`
խխունջաձև, 25%` զսպանակաձև): Փաթեթավորումը 5կգ-ոց պոլիէթիլենային հերմետիկ
թաղանթով 2հատ, տեղադրված ստվարաթղթե ամուր 10 կգ-ոց արկղերում` հնգաշերտ ծալքավոր:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս քան 90%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից
պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Արկղերի վրա պետք է ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով դրոշմված
լինեն՝
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին
չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Տավարի միս

Տավարի միս ոսկրոտ, 1-ին կարգի, ԳՕՍՏ 779-55 (մկանները լավ զարգացած, ոսկորների
ելունները արտահայտված չլինեն, ենթամաշկային ճարպը, մսեղիքը ծածկի սկսած 8-րդ կողից
մինչև նստային բլրակները, պարանոցի թիակի առջևի կողերի և ազդրերի հատվածներում կարող
է լինել ճարպի ոչ մեծ կուտակումներ): Խորը սառեցրած (կով, ցուլիկ, էրինջ) կիսամսեղիքներով,
փաթեթավորված համապատասխան գործվածքով (բիազով կամ մառլյայով) կամ պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին մկանի խորը շերտի ջերմաստիճանը պետք է լինի 8 աստիճանից ոչ բարձր: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Խոզի միս

Խոզի միս, ԳՕՍՏ 4814-57, փափուկ (առանց ոսկորի), ոչ պակաս 1,5 կգ-ոց կտորներով, առանց
կաշվի, սառեցրած, ճարպի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 2սմ, ճարպի առկայությունը առանց
մսի արգելվում է, մսեղիքը փաթեթավորված պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, 15-20կգ-ոց
ստվարաթղթե արկղերով: Մատակարարման պահին մկանի խորը շերտի ջերմաստիճանը պետք
է լինի -6 աստիճանից ոչ բարձր: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 50%:
Մատակարարվող միսը պետք է պարտադիր լինի սպանդանոցային ծագման: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն
Մսեղիքի փաթեթավորումը պիտակավորված լինի կպչուն ժապավենով, որում ներառվում են`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Մսի անվանումը (նշել կենդանու տեսակը) և կարգը
4. Մսի ծագման երկիրը
5. Մսի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թ-ի սեպտեմբերի 28-ի <<Սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման
համար օգտագործվող նշանի և մակնանշվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության կանոնակարգը հաստատելու
մասին>> N 1392-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան
6. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի
պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան)
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Փաթեթավորման վրա փակցվող կպչուն պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ: Պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ մատակարարելու դեպքում պիտակը փակցված լինի պոլիէթիլենային շերտի ներսի մասից`
տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
11. Մսի մատակարարումը իրականացնել համապատասխան սառնարան մեքենաներով, որը կապահովի մսի
տեղափոխման համար անհրաժեշտ ջերմախոնավային պայմանները:
Յուրաքանչյուր կիսամսեղիք կնքված համապատասխան անասնաբուժական կնիքով, որը վկայում է մսեղիքի
կարգի և անասնաբուժական զննման վերաբերյալ:
Խոզի մսի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Մսի անվանումը (նշել կենդանու տեսակը)
4. Մսի ծագման երկիրը
5. Մսի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թ-ի սեպտեմբերի 28-ի <<Սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման
համար օգտագործվող նշանի և մակնանշվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության կանոնակարգը հաստատելու
մասին>> N 1392-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան
6. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի
պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
9. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
11. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների
վերաբերյալ գրառումները:
13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
14. Մսի մատակարարումը իրականացնել համապատասխան սառնարան մեքենաներով, որը կապահովի մսի
տեղափոխման համար անհրաժեշտ ջերմախոնավային պայմանները:
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ մատակարար կազմակերպությունը պետք է
ներկայացնի փաստաթուղթ, որը կհավաստի որ տվյալ խմբաքանակի մսեղիքը հանդիսանում է

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Հավի ազդրամիս

Հավի ազդրամիս, ԳՕՍՏ 31962-2013, խորը սառեցրած, մինչև 20 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով
պոլիէթիլենային ներդիրներով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12
ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան
80%: Մատակարարվող միսը պետք է պարտադիր լինի սպանդանոցային ծագման:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Մսի պահածո 525գ.

Մսի պահածո 1-ին տեսակի (կտորներով), ԳՕՍՏ 32125-2013, պատրաստված թարմ կամ 1
անգամից ոչ ավել սառեցված տավարի մսով և կենդանական ճարպով (բացառությամբ կենդանու
փորի ճարպի), ճարպի և շարակցական հյուսվածքների պարունակությունը 14%-ից ոչ ավել,
առանց խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների: Մսի և ճարպի զանգվածային
մասը ոչ պակաս 56%-ից, այդ թվում` ճարպի զանգվածային մասը ոչ ավել 17%-ից, քլորիդների
զանգվածային մասը 1-1,5%, պատրաստի մսի ընդհանուր քանակը ոչ պակաս 245 գրամ, մսի մեկ
կտորի զանգվածը ոչ պակաս 30 գրամից, թույլատրվում է 30 գրամից պակաս կտորների քանակը
ոչ ավել 15% մսի ընդհանուր քանակից: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գրոց սննդային վազելինով պատված մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում, մեկ
փաթեթավորման մեջ 20 տուփ, տուփերի պիտակների ֆոնը` զինվորական դաշտային
համազգեստի երանգով, յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի
կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի
ռելեֆային դաջվածքով: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է նշված լինի բաղադրությունը,
յուղի տեսակը, մսի տեսակը, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ,
սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը, <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի
ենթակա չէ>> գրառումը: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ
պակաս, քան 80%, Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 36 ամիս:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն
Հավի ազդրամսի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Մսի անվանումը (նշել կենդանու տեսակը)
4. Մսի ծագման երկիրը
5. Մսի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թ-ի սեպտեմբերի 28-ի <<Սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման
համար օգտագործվող նշանի և մակնանշվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության կանոնակարգը հաստատելու
մասին>> N 1392-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան
6. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի
պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
9. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
10. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների
վերաբերյալ գրառումները:
11. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
12. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, մակնանշված ներկով, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
14. Մսի մատակարարումը իրականացնել համապատասխան սառնարան մեքենաներով, որը կապահովի մսի
տեղափոխման համար անհրաժեշտ ջերմախոնավային պայմանները:
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ մատակարար կազմակերպությունը պետք է
ներկայացնի փաստաթուղթ, որը կհավաստի որ տվյալ խմբաքանակի մսեղիքը հանդիսանում է
սպանդանոցային ծագման:
Մսի պահածոյի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Մսի անվանումը (ԽԵԿ միս)
4. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
5. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի
պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան)
6. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
7. Տուփերի զտտաքաշը (մակնանշվում են տուփեերի պիտակները)
8. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
9. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի պիտակներին)
10. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Ճարպ (սալ)

Խոզապուխտ (վետչինա)

Բաստուրմա

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

ԳՕՍՏ Ռ 55485-2013: Խոզի սալ, աղ դրած նախուտեստային (զակուշեցնի): 0,5 - 1,5 կգ
կտորներով, յուրաքանչյուր կտորը չամանով, սխտորով վերամշակված, կտորի հաստությունը
միջինը ոչ պակաս 25մմ-ից, փաթեթավորված չափածրարված ցելյուլոզային համապատասխան
պիտակավորմամբ թաղանթով` 10 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ մինչև 20
փաթեթ, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր, պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ճարպի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմավորված, իսկ յուրաքանչյուր ճարպի կտորի թաղանթի վրա
պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղերի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ
բարձրությամբ տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո (ճարպի փաթեթավորման վրա նշվում է միայն զտաքաշը)
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Խոզապուխտ /վետչինա/, ԳՕՍՏ 18236-85 համապատասխան, վակումային փաթեթավորմամբ
(կտրատված 1.5մմ հաստությամբ՝ +/- 3 % թույլատրելի շեղումով) կշռածրարված մինչև 0.5կգ-ոց
զանգվածներով, մինչև 10 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղներով: Արտաքին տեսքը՝ մկանային
հյուսվածքը կարմրավարդագույն երանգի, առանց գորշ բծերի: Ճարպի գույնը սպիտակ,
վարդագույն երանգով, առանց դեղնության: Բաղադրությունը՝ խոզի միս, համեմունքներ: Ձևը՝
ուղղանկյունաձև կամ ձվաձև կամ ձվաձև երկարավուն կամ երկարացված պարուտակներով:
Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի տեսակը, սննդային և էներգետիկ
արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն, ածխաջրեր),
<<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը:Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս
քան 90%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Վետչինայի արկղերի և յուրաքանչյուր կտորի թաղանթի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո (սուջուխի, բաստուրմայի և վետչինայի փաթեթավորման վրա նշվում է
միայն զտաքաշը)
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների

Բաստուրմա, ՀՍՏ 369-2015, վակումային փաթեթավորմամբ (կտրատված 1.5մմ հաստությամբ՝ +/3 % թույլատրելի շեղումով) կշռածրարված մինչև 0.5կգ-ոց զանգվածներով, մինչև 10 կգ-ոց
ստվարաթղթե արկղներով: Արտաքին տեսքը՝ մկանային հյուսվածք կարմրադարչնագույն, առանց
գորշ բծերի: Թույլատրվում է երեքից ոչ ավելի քանակությամբ 3 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ
յուղի շերտեր: Բաղադրությունը՝ տավարի միս առաջին և երկրորդ կարգի /տավարի մեջքի և
ազդրի փափուկ միս/, համեմունքներ: Պատրաստման ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել
կրկնակի սառեցրած, ինչպես նաև մակերեսի գույնը փոխված միս: Խոնավության զանգվածային
մասը ոչ ավել քան 40%: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի տեսակը,
սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց,
կալորիականություն,
ածխաջրեր),
<<Զինվորի
բաժին:
Վաճառքի
ենթակա
չէ>>
գրառումը:Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս քան
90%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Բաստուրմի արկղերի և յուրաքանչյուր կտորի թաղանթի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո (սուջուխի, բաստուրմայի և վետչինայի փաթեթավորման վրա նշվում է
միայն զտաքաշը)
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների
վերաբերյալ գրառումները:
13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Սուջուխ, ՀՍՏ 369-2015, վակումային փաթեթավորմամբ (կտրատված 1.5մմ հաստությամբ՝ +/- 3 %
թույլատրելի շեղումով) կշռածրարված մինչև 0.5կգ-ոց զանգվածներով, մինչև 10 կգ-ոց
ստվարաթղթե արկղներով: Արտաքին տեսքը՝ լցոնը հավասարաչափ խառնված, լցոնի գույնը
վարդագույնից մինչև մուգ կարմիր, առանց մոխրագույն բծերի, դատարկ տեղերի: Թույլատրվում
է տավարի ճարպի կտորներ, որոնց չափերը չպետք է գերազանցեն 3 մմ-ից: Բաղադրությունը՝
տավարի փափուկ միս առաջին և երկրորդ կարգի, համեմունքներ: Պատրաստման ժամանակ չի
թույլատրվում օգտագործել կրկնակի սառեցրած, ինչպես նաև մակերեսի գույնը փոխված միս:
Խոնավության զանգվածային մասը ոչ ավել քան 30%: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի
բաղադրությունը, մսի տեսակը, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները
(ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն, ածխաջրեր), <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա
չէ>> գրառումը:Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 90%, պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011,
034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Սուջուխի արկղերի և յուրաքանչյուր կտորի թաղանթի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո (սուջուխի, բաստուրմայի և վետչինայի փաթեթավորման վրա նշվում է
միայն զտաքաշը)
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների
վերաբերյալ գրառումները:
13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Մսաբուսական պահածո հնդկաձավարով շիլա հատիկավոր` մսով, սոխով, գազարով (սուսերաձև
կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ
ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել պարունակության, մանր
կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր արյունատար անոթների և
լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից, արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված
ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 37%, ընդհանուր սպիտակուցները 10%-ից ոչ պակաս,
որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 6%-ից ոչ պակաս, պատրաստի մսի
քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10
գրամից (թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ
ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը
Մսաբուսական
պահածո 11%-ից 13%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման
հնդկաձավարով շիլա մսով
օգտագործումը: 525գր. նետտո քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր
մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը
մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի
երանգով կարմիր գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ
տաքացնել>>, բաղադրությունը` միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ,
սոխ, գազար, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ
(ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր
արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Սուջուխ

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Մսաբուսական պահածո դեղին ոլոռով խյուս` մսով, սոխով, գազարով (սուսերաձև կտրատված) և
տոմատով, տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ
ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել պարունակության, մանր
կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր արյունատար անոթների և
լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից, արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված
ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 37%, ընդհանուր սպիտակուցները 12%-ից ոչ պակաս,
որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 7%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված
վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից
(թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի
ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%,
ոլոռով քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը:
525գր. նետտո քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում: Պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա
արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային
դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի երանգով դեղին գույնի:
Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>,
բաղադրությունը` միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար,
տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ,
սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի
մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Մսաբուսական պահածո ցորենաձավարով շիլա հատիկավոր` 2-րդ կարգի խոզի մսով, սոխով,
գազարով (սուսերաձև կտրատված) և տոմատով, տեխնիկական պայմանների համաձայն,
պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված խոզի մանր կտրատված մսից
(արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված
ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 39%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս,
որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 4,5%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված
վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից
(թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի
ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 10%-ից
12%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման
Մսաբուսական
պահածո
օգտագործումը: 525գր. նետտո քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում:
ցորենաձավարով շիլա խոզի մսով
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր
մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը
մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի
երանգով մանուշակագույն: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ
տաքացնել>>, բաղադրությունը` միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ,
սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի
վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը:
Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013
և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Մսաբուսական
խյուս մսով

պահածո

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Մսաբուսական պահածո ցորենաձավարով շիլա հատիկավոր` բարձր կամ 1-ին տեսակի հավի
մսով, սոխով, գազարով (սուսերաձև կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն,
պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված հավի մանր կտրատված մսից
(արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված
ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 35%, ընդհանուր սպիտակուցները 8,5%-ից ոչ պակաս,
որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 6%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված
վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից
(թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի
ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 10%-ից
12%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման
Մսաբուսական
պահածո
օգտագործումը: 525գր. նետտո քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում:
ցորենաձավարով շիլա հավի մսով
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր
մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը
մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի
երանգով վարդագույն: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ
տաքացնել>>, բաղադրությունը` միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ,
սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի
վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը:
Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013
և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Մսաբուսական պահածո բրնձով շիլա հատիկավոր` բարձր կամ 1-ին տեսակի հավի մսով, սոխով,
գազարով (սուսերաձև կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված
թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված հավի մանր կտրատված մսից (արգելվում է աղացած
մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր
նյութերը ոչ պակաս 37%, ընդհանուր սպիտակուցները 8%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական
սպիտակուցների պարունակությունը 6%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս
100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թույլատրվում է 10 գրամից
պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը
տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 11%-ից 13%, քլորիդների
զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետտո
Մսաբուսական պահածո բրնձով
քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում:
Պիտանելիության ժամկետը
շիլա հավի մսով
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա
արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային
դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի երանգով մուգ կանաչ գույնի:
Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>,
բաղադրությունը` միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար,
պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ,
սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի
մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը
Մսաբուսական պահածո կանաչ ոլոռ հատիկավոր` մսով, սոխով, գազարով (սուսերաձև
կտրատված) և տոմատի սոուսով, տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ
կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել
պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր
արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից, արևածաղկի կամ
եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր
սպիտակուցները 9%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 6%ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների
քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի
քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի
զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է
Մսաբուսական պահածո կանաչ
սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետտո քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե
ոլոռ մսով
արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%:
Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ
գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային
համազգեսի երանգով մուգ կապույտ գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի
<<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը` միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով
ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ
սննդային
և
էներգետիկ
արժեքի
վերաբերյալ
(ճարպ,
սպիտակուց,
ածխաջուր,
կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Մսաբուսական
հաճարաձավարով
մսով

Մսաբուսական պահածո հաճարաձավարով շիլա հատիկավոր` 2-րդ կարգի խոզի մսով, սոխով,
գազարով (սուսերաձև կտրատված) և տոմատով, տեխնիկական պայմանների համաձայն,
պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված խոզի մանր կտրատված մսից
(արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված
ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 39%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս,
որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 4,5%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված
վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից
(թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի
ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 10%-ից
պահածո 12%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման
շիլա խոզի օգտագործումը: 525գր. նետտո քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր
մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը
մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի
երանգով մանուշակագույն: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ
տաքացնել>>, բաղադրությունը` միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ,
սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի
վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը:
Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013
և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Լեչո, արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված 7 հատից ոչ պակաս
ամբողջական (թույլատրվում է բաժանել երկու կամ չորս մասի), մշակված (առանց պոչի և կորիզի)
քաղցր բիբարից, տրորված լոլիկից (սեփական հյութով), ձեթից և համեմունքներից: Բիբարի
զանգվածային մասը ոչ պակաս 40%-ից: Սոուսի չոր նյութը ոչ պակաս 8%-ից, ճարպի
զանգվածային մասը 2% +/-0.2%, աղի զանգվածային մասը 1-ից 1.5%: Մինչև 1լ-ոց ապակյա կամ
թիթեղյա տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 12
հատ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը` TP TC 021/2011-ի և <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ 135-Ն օրենքի 9րդ հոդվածի համաձայն:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Մսի, կաղամբի և բազուկի ռագու՝ տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ
կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել
պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր
արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից: 525գր-ում չոր նյութերի
զանգվածային մասը 19%-ից ոչ պակաս, պատրաստի մսի զանգվածային մասը ոչ պակաս 58
գրամ, բանջարեղենի զանգվածային ընդհանուր մասը. կաղամբի մասը ոչ պակաս 50%, բազուկի
մասը ոչ պակաս 25%, գազարի ոչ պակաս 5%, կարտոֆիլի մասը ոչ պակաս 10%, սոխի մասը ոչ
պակաս 10%: Բանջարեղենը կտրտված լինի` կաղամբը, բազուկը, գազարը սուսերաձև,
կարտոֆիլը` խորանարդիկներով, սոխը կիսաօղակաձև: 525գր. նետտո քաշով մետաղյա
Բանջարեղենի ռագու՝ պահածո, տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում, մեկ փաթեթավորման մեջ 18 տուփ: Պիտակը՝
մսի, կաղամբի և բազուկի ռագու լիտոգրաֆիա, վրան պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի, յուղի և բանջարեղենի
տեսակները, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց,
կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը, <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>>
գրառումը: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս,
տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային
համազգեստի երանգով կանաչ գույնի: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Յուրաքանչյուր արկղի
մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Լեչո

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Մսի, կարտոֆիլի և գազարի ռագու՝ տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված
թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ
ավել պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց
խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից: 525գր-ում չոր
նյութերի զանգվածային մասը 19%-ից ոչ պակաս, պատրաստի մսի զանգվածաին մասը ոչ
պակաս 58 գրամ, բանջարեղենի զանգվածային ընդհանուր մասը. կարտոֆիլի մասը ոչ պակաս
60%, գազարի մասը ոչ պակաս 30%, սոխի մասը ոչ պակաս 10%: Բանջարեղենը կտրտված լինի`
կաղամբը, գազարը սուսերաձև, կարտոֆիլը` խորանարդիկներով, սոխը կիսաօղակաձև: 525գր.
նետտո քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում, մեկ փաթեթավորման մեջ 18
Բանջարեղենի ռագու՝ պահածո,
տուփ: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի, յուղի և
մսի, կարտոֆիլի և գազարի ռագու
բանջարեղենի տեսակները, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ,
սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը, <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի
ենթակա չէ>> գրառումը: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման
ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Տուփերի պիտակների
ֆոնը` դաշտային համազգեստի երանգով կարմիր գույնի: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Ձուկ խորը սառեցված, ԽԵԿ տեսակի` առանց գլխի և փորոտիկի, 1-ին տեսակի ԳՕՍՏ 323662013: Մեկ մսեղիքի քաշը ոչ պակաս 160 գրամից, մինչև 20 կգ-ոց բլոկներով: Մատակարարման
պահին մսեղիքի կամ բլոկի խորքում ջերմաստիճանը ոչ ավել -18 աստիճան: Փաթեթավորված
պոլիէթիլենային թաղանթով և տեղադրված ստվարաթղթե արկղի մեջ, պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70 %: Պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ձկան փաթեթավորման արկղերի վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում 15 սմ x 20 սմ չափսի
պիտակներով, նշված ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Ձուկ սառեցրած ա/գ

Անվանումը

Ձկան պահածո

Երշիկ կիսաապխտած

Կարագ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Ձկան պահածո` տոմատի սոուսում ԳՕՍՏ 16978-99: Ձկան զանգվածային մասը ոչ պակաս 75%,
սոուսի զանգվածային մասը ոչ ավել 25%: Բացառությամբ` կարաս, հաստաճակատ, խամսա
տեսակի ձկներից: Մինչև 250գր թիթեղյա տուփերով, մինչև 16կգ ստվարաթղթե արկղերով:
Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը, ձկան և յուղի տեսակը, սննդային և
էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները, կալորիականությունը և ճաշատեսակի
պատկերը, <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Յուրաքանչյուր
մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը մակնանշված լինի ռելեֆային
դաջվածքով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 15 ամիս:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ձկան պահածոյի տուփերի և արկղերի փաթեթավորման վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
4. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը
5. Պահպանման ժամկետը և պայմանները
6. Պիտանելիության ժամկետը
7. Ապրանքի քաշը` նետտո և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
8. Տուփի զտտաքշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
9. Պահածոների մեջ օգտագործված սննդային հավելումների ցանկը, եթե այդպիսիք կան
10. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի պիտակներին)
11. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
12. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, մակնանշված ներկով, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
13. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
14. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
15. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Երշիկ կիսաապխտած ԳՕՍՏ 31785-2012: Բ կարգի, պատրաստված տավարի և խոզի մսերից,
խոնավությունը ոչ ավել քան 45%, ճարպի զանգվածային մասը ոչ ավել 41%-ից, վակումային
փաթեթավորմամբ ներառյալ մինչև 0,5կգ ձողիկներով +/- 3% թույլատրելի շեղումով, տրամագիծը
32 մմ +/- 4մմ, յուրաքանչյուր երշիկի ձողիկի թաղանթի վրա տեսանելի պիտակավորված լինի
<<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը, ստվարաթղթե արկղերով մինչև 10 կգ.
տարողությամբ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 90 օր:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 90%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Երշիկեղենի փաթեթավորման արկղերի և յուրաքանչյուր երշիկի ձողիկի թաղանթի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո (երշիկեղենի փաթեթավորման վրա նշվում է միայն զտաքաշը)
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների
վերաբերյալ գրառումները:
13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Կարագ սերուծքային, ԳՕՍՏ-32261-2013 պատրաստված կովի կաթից (կամ դրանից
պատրաստված հումքից), քաղցր սերուցքային՝ ոչ աղի: Յուղայնությունը ոչ պակաս 82,5%, բարձր
որակի: Մինչև 20 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով, սննդային պոլիէթիլենային ներդիրով,
պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան, 80%
պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 15 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Կարագի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը և պայմանները
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Կարագ
փաթեթավորմամբ

Պանիր հալեցրած

Տեխնիկական բնութագիրը

Կարագ սերուծքային, ԳՕՍՏ-32261-2013 պատրաստված կովի կաթից (կամ դրանից
պատրաստված հումքից), քաղցր սերուցքային՝ ոչ աղի: Յուղայնությունը ոչ պակաս 82,5%, բարձր
որակի: Ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի մեջ 500 փաթեթ, յուրաքանչյուր փաթեթում 20
գրամ,
անհատական
փաթեթավորմամբ՝
փաթեթավորված
սննդային
պոլիմերային
անհատական փաթեթավորմամբ, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով: Դաշտային համազգեստի
երանգով, յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշագրված. <Կարագ սերուծքային> 20 գրամ, <Զինվորի
բաժին>, փաթեթավորման օրը, ամիսը, տարին: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման
օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման
պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և
022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն
Անհատական փաթեթավորմամբ կարագի փաթեթավորման արկղերի և փաթեթների վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը և պայմանները
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, անհատական կարագի արկղերի վրա դրոշմված լինի փաթեթների
քանակը հատով, իսկ փաթեթների վրա դրոշմված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Հալած պանրի փաթեթավորման տուփի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
Պանիր հալած, մածուկանման, ԳՕՍՏ 31690-2013, արտադրված կենդանական ծագման հումքից,
4. Արտադրության ժամկետը
յուղայնությունը չոր նյութերում ոչ պակաս 30%-ից 40%, խոնավությունը 65%-ից 70% ոչ ավել, աղի
5. Պահպանման ժամկետը
զանգվածային մասը 1.5-ից 3%,
6. Տուփերի քաշը` բրուտտո, նետտո
- ընդհանուր քանակից և յուրաքանչյուր ամսվա մատակարարվող քանակից 75%-ը՝ մինչև 200 գր7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
ոց, սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ
8. Բաղադրությունը
պոլիմերային կափարիչով, մեկ տուփի մեջ 200 գրամ հալած պանիր +/- 3% թույալտրելի շեղումով,
պիտակի ֆոնը` ԶՈՒ դաշտային համազգեստի երանգով, ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի
Հալած պանրի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի`
մեջ
մինչև 50
փաթեթ,
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
- ընդհանուր քանակից և յուրաքանչյուր ամսվա մատակարարվող քանակից 25%-ը՝ 210 գր-ոց,
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային
3. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
կափարիչով, մեկ տուփի մեջ 210 գրամ հալած պանիր +/- 3% թույալտրելի շեղումով,
4. Արտադրության ժամկետը
ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի մեջ մինչև 30 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը
5. Պահպանման ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
6. Արկղերի քաշը` բրուտտո, նետտո, արկղերի մեջ առկա տուփերի քանակը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
8. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
հոդվածի:
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
9. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Թթվասեր

Կաթնաշոռ

Թանապուր

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Թթվասեր 20% յուղայնությամբ, ԳՕՍՏ 31452-2012, կովի թարմ կաթից ստացված սերուցքից,
թթվայնությունը` 65-100 0T: 200 գր-նոց սննդային պոլիմերային տուփերով, փակված հերմետիկ
նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով,պլաստմասե արկղերով, մեկ արկղի մեջ 30
տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ ավել 7 օր: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 100%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ
N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի:

Թթվասերի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է
վերադարձվում մատակարարին` նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:

Կաթնաշոռ 9% յուղայնությամբ, ԳՕՍՏ 31453-2013, թարմ և յուղազերծված կաթից,
թթվայնությունը` 220 0T-ից ոչ ավել, 200 գր-նոց սննդային պոլիմերային տուփերով, փակված
հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, մեկ արկղի մեջ 30 տուփ:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ ավել 7 օր: Պիտանելիության մնացորդային
ժամկետը մատակարարման պահին 100%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011,
033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Կաթնաշոռի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է
վերադարձվում մատակարարին` նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:

Թանապուր /սպաս/ ձավարով – առաջին ճաշատեսակ, պատրաստված համաձայն արտադրող
կազմակերպության ՀՀ ՏՊ-ի` 1.5% յուղայնությամբ մածունից և 20% յուղայնությամբ թթվասերից,
համեմով, համը և հոտը` կաթնաթթվային, յուղի զանգվածային մասը` 1.5-3%, չոր նյութերի
զանգվածային մասը` 8% ոչ պակաս, քլորիդների զանգավծային մասը 0.8-1%, աղի զանգվածային
մասը` 1.2% ոչ ավել: 0.5կգ-ոց +/- 2% սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ
նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, պլաստմասե արկղերով, մեկ արկղի մեջ
մինչև 24 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 10 օր:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Թանապուրի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է
վերադարձվում մատակարարին` նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Մածուն, ՀՍՏ 120-2005, կովի թարմ կաթից ստացված խիտ թանձրուկ, մաքուր կաթնաթթվային
համ ու հոտով, առանց կողմնակի համ ու հոտի, գույնը` կաթնասպիտակ կամ կրեմագույն: Յուղի
զանգվածային մասը 3.2%-ից ոչ պակաս, չոր նյութերի զանգվածային մասը` 11.3%-ից ոչ պակաս,
Մածուն

խտությունը` գ/սմ3 խառնուրդ 200C պայմաններում ոչ պակաս 1.028, թթվայնություն` 90-1200T:
Մինչև 2կգ-ոց սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ
պոլիմերային կափարիչով, պլաստմասե արկղերով, մեկ արկղի մեջ մինչև 12 տուփ:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ ավել 5 օր: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Հավի ձու, ՀՍՏ 182-2012։ Սեղանի 1-ին կարգի, միջակ, տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի,
ձվի պահպանման ժամկետը՝ ոչ սառնարանային պայմաններում 25 օր, սառնարանային
Հավի ձու 30-ական

0
0
պայմաններում` (-2 C-ից) - (0 C) 90օր: 360 հատ ձու` մեկ ստվարաթղթե արկղում, ձվաբնիկի վրա
30-ական ձու, յուրաքանչյուր ձվի վրա ՊՆ դրոշմանշումով և արտացոլված լինի արտադրման օրը,
ամիսը, տարին, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս,
քան 95%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Հավի ձու, ՀՍՏ 182-2012։ Սեղանի 1-ին կարգի, միջակ, տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի,
ձվի պահպանման ժամկետը՝ ոչ սառնարանային պայմաններում 25 օր, սառնարանային
Հավի ձու 30-ական

0
0
պայմաններում` (-2 C-ից) - (0 C) 90օր: 360 հատ ձու` մեկ ստվարաթղթե արկղում, ձվաբնիկի վրա
30-ական ձու, յուրաքանչյուր ձվի վրա ՊՆ դրոշմանշումով և արտացոլված լինի արտադրման օրը,
ամիսը, տարին, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս,
քան 95%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն
Մածունի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է
վերադարձվում մատակարարին` նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:
Հավի ձվի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
9. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Ընդհանուր խմբաքանակից մատակարարումներն իրականացվում են պատվիրատուի կենտրոնական և
տարածաշրջանային պարենային բազաներ (Երևան, Վանաձոր, Սիսիան և ք.Երևանից 400կմ հեռավորության
վրա գտնվող պահեստներ)` ըստ պատվիրատուի հայտի:
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 3 օրվա ընթացքում`
խմբաքանակն ընդունողի կողմից մատակարարին ներկայացված հայտ-պահանջարկի հիման վրա:
Հավի ձվի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
9. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Ընդհանուր խմբաքանակից մատակարարումներն իրականացվում են պատվիրատուի կենտրոնական և
տարածաշրջանային պարենային բազաներ (Երևան, Վանաձոր, Սիսիան և ք.Երևանից 400կմ հեռավորության
վրա գտնվող պահեստներ)` ըստ պատվիրատուի հայտի:
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 3 օրվա ընթացքում`
խմբաքանակն ընդունողի կողմից մատակարարին ներկայացված հայտ-պահանջարկի հիման վրա:

Անվանումը

Բնական սուրճ

Չամիչ

Կերակրի աղ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Բնական սուրճ, ԳՕՍՏ 32775-2014: Բնական բոված, գույնը բաց դարչնագույնից սև դարչնագույն,
հատիկների կեղևի ներառումով, համը դուրեկան, տարբեր երանգներով (թթու, դառը տտիպ և
այլն), բույրը նուրբ և վառ արտահայտված առանց կողմնակի համի և հոտի, խոնավության
զանգվածային մասը` 5.5%-ից ոչ ավելի: Կոֆեինի զանգվածային մասը հատիկավոր և աղացած
սուրճում` 0,7%-ից ոչ պակաս, աղացվածքի մեծությունը` N095 մաղով անցնող սուրճ 98,5%-ից ոչ
պակաս: Կողմնակի խառնուկների ներկայություն չի թույլատրվում: Մինչև 0,5 կգ-ոց
պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մինչև 5կգ ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Բնական սուրճի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Խողող չորացված (քիշմիշ) 1-ին տեսակի, ԳՕՍՏ 6882-88, տարբեր գույների կամ տարբեր
գույների խառնուրդ, 100 հատ հատապտղի քաշը ոչ պակաս 30 գրամ, լուծվող չոր նյութերի
զանգավածային մասը ոչ պակաս 81%: Փաթեթավորումը մինչև 5կգ-ոց պոլիէթիլենային
հերմետիկ թաղանթով, տեղադրված ստվարաթղթե ամուր մինչև 10 կգ-ոց արկղերում:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Չամիչի արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Կերակրի աղ, ՀՍՏ 239-2005: Մանր` բարձր կամ «Էքստրա» տեսակի, յոդացված, մինչև 25կգ-ոց
ամուր պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ
պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ
պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Կերակրի աղի փաթեթավորման պարկերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Քարաղ

Պղպեղ կարմիր

Պղպեղ սև

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Կերակրի աղ (քարաղ) յոդացված, ՀՍՏ 239-2005, 2-րդ տեսակի, աղացած, ըստ հատիկաչափման
կազմի N3` աղացվածքների համապատասխան, առանց հավելումների, մինչև 50կգ-ոց ամուր
պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 9
ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Քարաղի փաթեթավորման պարկերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Պղպեղ կարմիր` աղացած, ԳՕՍՏ 29053-91: Թույլ կծու, մինչև 1 կգ-ոց պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ, մինչև 10կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Կարմիր պղպեղի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ
բարձրությամբ տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Պղպեղ սև` աղացած, ԳՕՍՏ 29050-91: Մինչև 1 կգ-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մինչև
10կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս
12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան
70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Սև պղպեղի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ
բարձրությամբ տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Քացախ

Քացախ խնձորի, ԳՕՍՏ 32097-2013, պատրաստված թարմ խնձորից, թույլատրվող թթուների
զանգվածային մասը` 2,0-4,0%, մնացորդային սպիրտի ծավալը 0,3%, մինչև 1 լիտրանոց ապակյա
կամ պոլիմերային շշերով, մինչև 10կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Քացախի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ շշերի վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ
բարձրությամբ տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Շշերի զտտաքաշը (մակնանշվում են շշերի պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և շշերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ
կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Կարտոֆիլ վաղահաս

Թարմ կարտոֆիլի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՕՍՏ 26545-85)
Արտաքին տեսքը` պալարները ամբողջական, չոր, չծլած, չկեղտոտված, չցրտահարված, առանց
հիվանդությունների և վնասվածքների, հասած, ստվար կլեպով, ըստ ձևի և գույնի կարող են լինել
և տարբեր և միաձև:
Քանակությունը ըստ չափսերի ընդհանուր զանգվածում %-ով
Հ/հ Տեսակը ամենամեծ լայնակի տրամագիծը
/մմ/ %-ով ընդանուր քանակում
1 կլորա-ձվաձև 30-40 5
երկարացված 30-35 5
2 կլորա-ձվաձև 40-50 20
երկարացված 40-45 20
3 կլորա-ձվաձև 50-60 55
երկարացված 50-55 55
4 կլորա-ձվաձև 60-70 20
երկարացված 60-65 20
Խիլերով պալարների և կանաչած պալարների (մակերեսի 1/4-ից ոչ ավել) քանակությունը
ընդհանուր զանգվածում ոչ ավել քան 2%: Պալարի մակերեսի 1/4-ից ավել կանաչեցման դեպքում
մթերումը չի թույլատրվում: Մեխանիկական վնասվածքներով պալարների (կտրտված, հարված)
քանակությունը ընդանուր զանգվածում ոչ ավելի քան 2%: Տրորված պալարների մթերումը չի
թույլատրվում: Ցրտահարված պալարների մթերումը չի թույլատրվում: Պալարներին կպած հողի
քանակությունը ընդհանուր զանգվածում 1 %-ից ոչ ավել: Փաթեթավորումը` մինչև 30 կգ-ոց
ցանցապարկերով:
Ծանոթություն. երկարացված են համարվում այն պալարները, որոնց լայնության և երկարության
հարաբերությունը կազմում է 1:1,5 և ավել: Եթե նշված հարաբերությունը
1:1,5-ից ցածր է,
ապա պալարները համարվում են կլորաձվաձև:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Անվանումը

Կարտոֆիլ ուշահաս

Կաղամբ վաղահաս

Տեխնիկական բնութագիրը
(ԳՕՍՏ 7176-85) Արտաքին տեսքը` պալարներն ամբողջական, չոր, չծլած, չկեղտոտված, առանց
հիվանդությունների, հասած, ստվար կլեպով, ըստ ձևի և գույնի կարող են լինել և տարբեր,
միաձև. կլոր ձվաձև /4սմ/` 5%, երկարացված /3,5 սմ/` 5%, կլոր ձվաձև /4-5սմ/` 20%, երկարացված
/4-4,5սմ/` 20%, կլոր ձվաձև /5-6սմ/` 55%, երկարացված` /5-5,5սմ/` 55%, կլոր ձվաձև` /6-7սմ/` 20%,
երկարացված` /6-6,5սմ/` 20%: Խիլերով պալարների և կանաչած պալարների /մակերեսի 1/4-ից ոչ
ավելի/ քանակությունն ընդհանուր զանգվածում` ոչ ավելի, քան 2%: Պալարի մակերեսի 1/4-ից
ավելի կանաչեցման դեպքում մթերումը չի թույլատրվում: Մեխանիկական վնասվածքներով
պալարների /կտրտված, հարված/ քանակությունն ընդհանուր զանգվածում` ոչ ավելի, քան 5%:
Տրորված պալարների մթերումը չի թույլատրվում: Ցրտահարված պալարների մթերումը չի
թույլատրվում: Պալարներին կպած հողի քանակությունն ընդհանուր զանգվածում 1%-ից ոչ ավելի:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Թարմ կաղամբի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՕՍՏ 1724-85)
Արտաքին տեսքը` գլուխները թարմ, ամբողջական, մաքուր, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց
հիվանդությունների, չծլած, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ գույնով. ձևով ու համ ու
հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Կաղամբի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական
վնասատուներով վնասված, չպետք է ունենան ավելորդ արտաքին խոնավություն, պետք է լինեն
խիտ կամ քիչ խիտ, բայց ոչ փխրուն:
Գլուխների մաքրման աստիճանը` կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված լինեն մինչև
մակերևույթը ամուր գրկող կանաչ և սպիտակ տերևները, թույլատրվում է կաղամբի մակերևույթը
ամուր չգրկող 2-4 հատ կանաչ տերևների առկայություն: Կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված
լինեն վարդաձև տերևաբույլերից և օգտագործման համար ոչ պիտանի տերևներից:
Կաղամբակոթի երկարությունը 3սմ-ից ոչ ավելի: Կաղամբի մաքրված գլուխների քաշը ոչ պակաս`
0.7 կգ: Ճաքած և 3 սմ-ից ոչ ավելի խորությամբ մեխանիկական վնասվածքներով կաղամբի
գլուխների զանգվածային մասը` 5%-ից ոչ ավելի: 3 սմ-ից ավելի խորությամբ մեխանիկական
վնասվածքներով,
ճաքերով,
նեխած,
գյուղատնտեսական
վնասատուներով
վնասված,
ցրտահարված, շոգեհարված` միջուկի դեղնվածության և կարմրածության նշաններով գլուխների
առկայություն չի թույլատրվում: Չի թույլատրվում նշահատված գլուխներով և կաղամբակոթերով
կաղամբի առկայություն: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն

Անվանումը

Կաղամբ ուշահաս

Տեխնիկական բնութագիրը
(ԳՕՍՏ 1724-85) Թարմ գլուխ կաղամբ` մթերման համար, ըստ հասունացման ժամկետի ուշահաս՝
100%-ը <<Խարկով-2>> կամ <<Ամագեր>> տեսակի:
Արտաքին տեսքը` գլուխները թարմ, ամբողջական, մաքուր, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց
հիվանդությունների և վնասվածքների, չծլած, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ գույնով.
ձևով ու համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի:
Կաղամբի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, չպետք է
ունենան ավելորդ արտաքին խոնավություն, պետք է լինեն ամուր, խիտ, բայց ոչ փխրուն և ոչ
լխկած:
Գլուխների մաքրման աստիճանը` կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված լինեն մինչև
մակերևույթը ամուր գրկող կանաչ և սպիտակ տերևները, թույլատրվում է կաղամբի մակերևույթը
ամուր չգրկող 2-4 հատ կանաչ տերևների առկայություն: Կաղամբակոթի երկարությունը 3սմ-ից ոչ
ավելի: Կաղամբի մաքրված գլուխների քաշը ոչ պակաս` 0.8 կգ:
Ճաքած և 3 սմ-ից ոչ ավելի խորությամբ մեխանիկական վնասվածքներով կաղամբի գլուխների
զանգվածային մասը` 5%-ից ոչ ավելի: 3 սմ-ից ավելի խորությամբ մեխանիկական
վնասվածքներով,
ճաքերով,
նեխած,
գյուղատնտեսական
վնասատուներով
վնասված,
ցրտահարված, շոգեհարված` միջուկի դեղնվածության և կարմրածության նշաններով գլուխների
առկայություն չի թույլատրվում: Չի թույլատրվում նշահատված գլուխներով և կաղամբակոթերով
կաղամբի առկայություն: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Գազար վաղահաս

Թարմ գազարի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՈՍՏ 32284-2013)
Բարձր և առաջին տեսակի։ Արմատապտուղների չափսերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով)՝
- բարձր տեսակին՝ սեպտեմբերի 1-ից հետո 20-45մմ,
- առաջին տեսակին՝ մինչև սեպտեմբերի 1-ը 20-40մմ, սեպտեմբերի 1-ից հետո 20-60մմ,
- երկարությունը ոչ պակաս 10սմ-ից:
Արտաքին տեսքը` արմատապտուղները թարմ, չթառամած, ամբողջական, առանց
հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների, միագույն:
Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից ոչ ավել 0,5սմ` ընդհանուր քանակության 10%-ից ոչ
ավելի:
Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է շեղումներ՝ ծայրերի բացակայությամբ, կոտրված
(երկարությունը 70մմ-ից ոչ պակաս), ճաքերով, գլխիկների վնասվածքներով ընդհանուր քանակից
ոչ ավել 5%, իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում:
Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ
ավելի, քան ընդհանուր քանակի 1%-ի չափով, իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Գազար ուշահաս

(ԳՕՍՏ 1721-85) Սովորական և ընտիր տեսակի։
Արտաքին
տեսքը`
արմատապտուղները
թարմ,
չթառամած,
ամբողջական,
առանց
հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների, միագույն:
Արմատապտուղների չափսերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 2,5-6,0սմ:
Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից 0,5սմ` ընդհանուր քանակության 10%-ից ոչ ավելի:
Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավելի, քան ընդհանուր քանակի 1%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Բազուկ վաղահաս

Թարմ բազուկի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՈՍՏ 32285-2013)
Բարձր և առաջին տեսակի։
Արտաքին տեսքը` արմատապտուղները թարմ, ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր,
չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների:
Ներքին կառուցվածքը` միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր` տարբեր երանգների:
Արմատապտուղների չափսերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-10սմ:
Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է նշված չափսերի շեղումներով ոչ ավել 1սմ-ից,
ընդհանուր քանակի ոչ ավել 10%, իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում:
Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից և
մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավել խորությամբ` ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ ավելի,
իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում:
Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավելի, քան ընդհանուր քանակի 1%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Բազուկ ուշահաս

(ԳՈՍՏ 1722-85) Արտաքին տեսքը` արմատապտուղները թարմ, ամբողջական, առանց
հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների:
Ներքին կառուցվածքը` միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր` տարբեր երանգների:
Արմատապտուղների չափսերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-14սմ: Թույլատրվում է
շեղումներ նշված չափսերից և մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավելի խորությամբ`
ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ ավելի: Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավելի,
քան ընդհանուր քանակի 1%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Սոխ վաղահաս

Թարմ վաղահաս սոխի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՕՍՏ 1723-86)
Թարմ, կծու, կիսակծու կամ քաղցր, ընտիր տեսակի, նեղ մասի տրամագիծը 3 սմ-ից ոչ պակաս:
Արտաքին տեսքը` սոխի գլուխները հասած, առողջ, ամբողջական, չոր, մաքուր, պոչերը չոր` 2-5
սմ. երկարությամբ:
Սոխի գլուխների չափսերը ամենամեծ լայնակի տրամագծով 3-ից 4 սմ ընդհանուր քանակի 15%ից ոչ ավել, իսկ մնացած քանակությունը 4 սմ-ից բարձր:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Սոխ ուշահաս

Ձմեռային մթերման ուշահաս սոխի որակի տեխնիկական պահանջները
(ԳՕՍՏ 1723-86)
Թարմ կծու ընտիր տեսակի, նեղ մասի տրամագիծը 3սմ-ից ոչ պակաս:
Արտաքին տեսքը` սոխի գլուխները հասած, առողջ, ամբողջական, չոր, մաքուր, ձևը` կլորավուն, ոչ
երկգլխիկանի, պոչերը չոր` 2-5 սմ. երկարությամբ:
Սոխի գլուխների չափսերը ամենամեծ լայնակի տրամագծով 3-ից 4 սմ ընդհանուր քանակի 10%ից ոչ ավել, իսկ մնացած քանակությունը 4 սմ-ից բարձր:
Նշված չափսից փոքր չափսերով սոխի գլուխների քանակները, ինչպես նաև մեխանիկական
վնասվածքներով, չնչին չափի չոր կեղտոտվածությունով քանակությունը չպետք է գերազանցի
ընդհանուր քանակի 5 %:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Սխտոր

Սխտորի փաթեթավորման արկղերի կամ պարկերի փաթեթների վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
ԳՕՍՏ 33562-2015: Բարձր և առաջին տեսակի: Մինչև 20կգ պոլիէթիլենային պարկերով կամ 5. Պահպանման ժամկետը
ստվարաթղթե արկղերով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, 6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Պարկերի և արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ
(բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ
գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Թարմ վարունգ

Վարունգ թարմ <<Կառնիշոն>> տեսակի, ԳՕՍՏ 1726-85, ամբողջովին հասունացած, չլխկած,
ամուր, չցրտահարված, առանց վնասվածքների, հողի մակերեսից ամբողջովին մաքրված, առողջ,
լիովին ձևավորված, առանց հիվանդությունների, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ կանաչ
գույնով, ձևով և համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Վարունգը չպետք է լինեն
գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, առանց արևայրվածքների: Չափսերը համաձայն
ԳՕՍՏ-ի: Մինչև 20 կգ-ոց ստվարաթղթե կամ պլաստմասե արկղերով: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Վարունգի փաթեթավորման արկղերի վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Պտուղի բերքահավաքման օրը, ամիսը, տարին
4. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
5. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
6. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
11. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ

Թարմ լոլիկ

Լոլիկ թարմ, ԳՕՍՏ 1725-85, ամբողջովին հասունացած, չլխկած, ամուր, չցրտահարված, առանց
վնասվածքների, հողի մակերեսից ամբողջովին մաքրված, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց
հիվանդությունների, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ կարմիր գույնով, ձևով և համ ու
հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Լոլիկի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական
վնասատուներով վնասված, առանց արևայրվածքների: Չափսերը համաձայն ԳՕՍՏ-ի: Մինչև 20
կգ-ոց փայտյա կամ պլաստմասե կամ ստվարաթղթե ամուր արկղերով: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Լոլիկի փաթեթավորման արկղերի վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
3. Պտուղի բերքահավաքման օրը, ամիսը, տարին
4. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
5. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
6. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
11. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ

Խնձոր, ԳՕՍՏ Ռ 54697-2011: Թարմ, պտղաբանական I-ին խմբի, (գոլդեն կամ սիմիրենկո)
տեսակների, ամենամեծ լայնակի կտրվածքը՝ կլորաձև պտուղների համար՝ ոչ պակաս 6 սմ,
օվալաձև պտուղների համար՝ ոչ պակաս 5 սմ, մինչև 25 կգ-ոց փայտյա արկղերով:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Խնձորի արկղերի վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
2. Արտադրության ժամկետը
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. Պահպանման ժամկետը
5. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Արկղերի վրա տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում
9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
10. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ:

Խնձոր

Անվանումը

Մանդարին

Կոնֆետ կարամել

Շոկոլադե սալիկ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Մանդարինի արկղերի վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
2. Արտադրության ժամկետը
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
Մանդարին, ԳՕՍՏ 4428-82: Թարմ, պտղաբանական I-ին խմբի` բաց նարնջագույնից
4. Պահպանման ժամկետը
նարնջագույն երանգով: Մինչև 25 կգ-ոց արկղերով, մեկ մանդարինի քաշը 50 գր-ից ոչ պակաս:
5. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. Արկղերի վրա տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում
9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
10. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ:

Կարամել, ԳՕՍՏ 6477-88 (ընդհանուր խմբաքանակից` կարամել միջուկով, կաթնային, մրգայինպտղային (ելակի, մորու, նարնջի համերով)` ընդհանուր 4 տեսակ, յուրաքանչյուր տեսակը
հավասար չափով)։ Մեկ կոնֆետի նետտո քաշը 6 գրամ +/- 3% թույլատրելի շեղումով, միջուկի
զանգվածային մասը` 25-ից մինչև 29%: 10% աղաթթվի մեջ մոխիրի չլուծվող զանգվածային մասը
ոչ ավել 0,2%: Կարամելի (հատի) փաթեթավորումը` թղթի մեջ, 5կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով։
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80 %: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Կոնֆետի արկղերի ու տուփերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` սալիկների և տուփերի վրա մակնանշվում է նետտո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների և
տուփերի քանակը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:

Շոկոլադ: ԳՕՍՏ 32721-2012: Մեկ շոկոլադե սալիկի քաշը 50 գրամ, պատրաստված կակաոյի
յուղով, կակաոյի ընդհանուր չոր մնացորդի զանգվածային մասը 35%-ից ոչ պակաս, կակաոյի
յուղի զանգվածային մասը 18%-ից ոչ պակաս, մոխրի զանգվածային մասը 0.1%-ից ոչ ավել:
Նրբաթիթեղային և թղթյա փաթեթավորումով, ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի մեջ 200
սալիկ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80 %: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Շոկոլադե սալիկների և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` սալիկների վրա դրոշմվում է նետտո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների քանակը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Քաղցրաբլիթ (պրյանիկ)

Թխվածքաբլիթ

Թեյ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Քաղցրաբլիթ եփած կամ հում եղանակով պատրաստված, ԳՕՍՏ 15810-14: մեկ քաղցրաբլիթի
քաշը 15 գր+/-2 գրամ, խոնավությունը՝ եփածի համար 8.5-16.0%, հումի համար 11.0-16.0%,
շաքարի ընդհանուր զանգվածը չոր նյութերի վրա հաշվարկված 24%-ից ոչ պակաս, ճարպի
զանգվածային մասը չոր նյութերի վրա հաշվարկված 15%-ից ոչ ավել, մոխիրի զանգվածային
մասը 0.1%-ից ոչ ավել, հիմնայնությունը 2%-ից ոչ ավել, թափանցիկ պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ` հերմետիկ փակված, մեկ փաթեթի քաշը մինչև 1 կգ, ստվարաթղթե
արկղերում` մեկ արկղի մեջ 10 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ
պակաս 60 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս
քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: Ապրանքի հանձնման ժամանակ պետք է
հետը ներկայացվի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից տրամադրված որակի
սերտիֆիկատ:

Քաղցրաբլիթի (պրյանիկի) արկղերի ու տուփերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` սալիկների և տուփերի վրա մակնանշվում է նետտո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների և
տուփերի քանակը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:

Թխվածքաբլիթ շաքարային, ԳՕՍՏ 24901-14: Մեկ թխվածքաբլիթի քաշը 15 գր +/-2 գրամ,
պատրաստված բարձր տեսակի ցորենի ալյուրից, շաքարի ընդհանուր զանգվածը 35%-ից ոչ ավել,
ճարպի զանգվածային մասը 30%-ից ոչ ավել, թափանցիկ պոլիէթիլենային ներդիրով, թղթյա
փաթեթավորմամբ` դաշտային համազգեստի երանգով, տուփի կողամասերը տեսանելի, 1 տուփի
քաշը 210 գրամ, ստվարաթղթե արկղերում` մեկ արկղի մեջ 50 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 3 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

ՔԹխվածքաբլիթի արկղերի ու տուփերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` սալիկների և տուփերի վրա մակնանշվում է նետտո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների և
տուփերի քանակը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:

Թեյ սև տերևով, ԳՕՍՏ 32573-2013: Մինչև 10 կգ. տարողությամբ պոլիէթիլենային պարկերով:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Թեյի պարկերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Խտացրած կաթ

Խտացրած կաթ շաքարով, ԳՕՍՏ 31688-2012: Խոնավությունը` 26,5 %-ից ոչ ավելի, սախարոզը
43,5 %-ից մինչև 45.5%, կաթնային չոր նյութերի զանգվածային մասը` 28,5 %-ից ոչ պակաս,
թթվայնությունը` 48 0T-ից ոչ ավելի, ճարպի զանգվածային մասը 8.5%-ից ոչ պակաս, մինչև 400
գր-ոց մետաղյա տուփերով, մինչև 19.2 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի:

Խտացրած կաթի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, մակնանշված ներկով, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Վիտամին C

Վիտամին Ց-ի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
Վիտամին C, (ասկորբինաթթու), ՖՍ 42-2668-89 1կգ-ոց ոչ թափանցիկ պոլիէթիլենային
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
փաթեթավորմամբ, մինչև 2կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը
5. Պահպանման ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
պահին ոչ պակաս քան 80%:
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Ջեմ

Ջեմ, ՀՍՏ 48-2007: Տեղական, մրգային, 1-ին տեսակի, մինչև 1 կգ. թիթեղյա տուփերով, մինչև 20
կգ ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24
ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ջեմի փաթեթավորման տուփերի վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Տուփերի զտտաքաշը (մակնանշվում են տուփեերի պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի վրա)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Մուրաբա մորու

Մուրաբա բալի

Մուրաբա հոնի

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Մուրաբա 1-ին տեսակի` մորու (մալինա), ԳՕՍՏ 7061-88, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային
մասը 68%-ից ոչ պակաս: Զտաքաշի մեջ պտուղների զանգվածային մասը 40%-ից ոչ պակաս,
մինչև 1 լիտրանոց ապակյա բանկաներով, մինչև 20 կգ ստվարաթղթե արկղերով:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Մուրաբայի ապակյա բանկաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապակյա բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և ապակյա բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Մուրաբա 1-ին տեսակի` բալի, ԳՕՍՏ 7061-88, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը 68%-ից
ոչ պակաս: Զտաքաշի մեջ պտուղների զանգվածային մասը 40%-ից ոչ պակաս, մինչև 1
լիտրանոց ապակյա բանկաներով, մինչև 20 կգ ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Մուրաբայի ապակյա բանկաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապակյա բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և ապակյա բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Մուրաբա 1-ին տեսակի` հոնի, ԳՕՍՏ 7061-88, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը 68%-ից
ոչ պակաս: Զտաքաշի մեջ պտուղների զանգվածային մասը 40%-ից ոչ պակաս, մինչև 1
լիտրանոց ապակյա բանկաներով, մինչև 20 կգ ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Մուրաբայի ապակյա բանկաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապակյա բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և ապակյա բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Վերմիշել արագ պատրաստման` սնկի և պանրի համով: ԳՕՍՏ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից
25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ
պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ
պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի մեջ
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ 100 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Պիտանելիության
սնկի և պանրի համով
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Վերմիշելը
պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն
պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը
ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի:

Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Վերմիշել արագ պատրաստման` բեկոնի և պանրի համով: ԳՕՍՏ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից
25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ
պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ
պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի մեջ
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս
բեկոնի և պանրի համով
քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը
պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն
պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը
ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի:

Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Վերմիշել արագ պատրաստման` վետչինայի համով: ԳՕՍՏ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից 25%,
համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ
պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ
պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի մեջ
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս
վետչինայի համով
քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը
պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն
պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը
ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի:

Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Վերմիշել արագ պատրաստման` հավի մսի և տոմատի համով (կծու): ԳՕՍՏ-31749-2012, ճարպեր16,7%-ից 25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած
գազարով, կանաչ պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ
փաթեթում 2 գրամից ոչ պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե
Վերմիշել արագ պատրաստման՝
արկղերով` մեկ արկղի մեջ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
հավի մսի և տոմատի համով
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման
(կծու)
օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց
3 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Վերմիշել արագ պատրաստման` տավարի մսի և տոմատի համով: ԳՕՍՏ-31749-2012, ճարպեր16,7%-ից 25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած
գազարով, կանաչ պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ
փաթեթում 2 գրամից ոչ պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ արկղերով` մեկ արկղի մեջ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
տավարի մսի և տոմատի համով
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման
օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց
3 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Արագ
պատրաստվող
բանջարեղենով (բորշչ)/

Արագ պատրաստվող ապուր` բանջարեղենով (բորշչ): Արտադրողի տեխնիկական պայմանների
համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված կարտոֆիլ ոչ պակաս 13 գրամ,
կաղամբ ոչ պակաս 9 գրամ, բազուկ ոչ պակաս 6 գրամ, գազար ոչ պակաս 2 գրամ, սոխ ոչ
պակաս 2 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան
համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս տեսակի), օգտագործելով նաև տոմատի
մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, 1 հատ
դափնու տերև, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ և քացախ ոչ ավել 1 գրամից: Չափաբաժինը
ապուր` փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7
չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային
ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Ստվարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը
պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր,
եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ 135-Ն
օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն:

Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Արագ
ոսպով

Արագ
լոբով

Արագ
ոլոռով

պատրաստվող

պատրաստվող

պատրաստվող

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Արագ պատրաստվող ապուր` ոսպով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն,
ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված ոսպ ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս
15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը
0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս, համեմ
տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5
գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը
փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7
ապուր`
չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային
ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Ստվարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը
պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր,
եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սնտ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սն

Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Արագ պատրաստվող ապուր` լոբով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն,
ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված լոբի ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս
15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը
0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս, համեմ
տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5
գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը
փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7
ապուր`
չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային
ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Ստվարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը
պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր,
եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Ս կգ-ոց ցանցապարկերով:
Ծանոթություն. երկարացված են համարվում այն պալարներ

Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Արագ պատրաստվող ապուր` ոլոռով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն,
ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված ոլոռ ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս
15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը
0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս, համեմ
տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5
գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը
փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7
ապուր`
չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային
ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Ստվարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը
պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր,
եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<տ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սննդ

Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Արագ
պատրաստվող
սիսեռով

Արագ պատրաստվող ապուր` սիսեռով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն,
ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված սիսեռ ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ
պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային
մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս,
համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից
7.5 գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը
փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7
ապուր`
չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային
ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Ստվարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը
պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր,
եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի ևտ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը
TP TC 021/2011-ի և <<Սննդամթ

Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Արագ
պատրաստվող
բրնձով

Արագ պատրաստվող ապուր` բրնձով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն,
ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված բրինձ ոչ պակաս 18.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ
պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային
մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս,
համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից
7.5 գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը
փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7
ապուր`
չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային
ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Ստվարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը
պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր,
եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և < կգ-ոց ցանցապարկերով:
Ծանոթություն. երկարացված են համարվում այն պալարները,

Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Արագ
պատրաստվող
մակարոնով

Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
Արագ պատրաստվող ապուր` մակարոնով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն,
դրոշմված լինի`
ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված մակարոնեղեն ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
ոչ պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս,
3. Արտադրության ժամկետը
համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
7.5 գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը
5. Պահպանման ժամկետը
փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7
ապուր`
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Ստվարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ:
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%:
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր,
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
Անվտանգությունը TP TC 021/2տ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
021/2011-ի և <<Սննդամթերքի ան
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Կետչուպ

Մարինացված վարունգ 1լ-ոց

Մարինացված վարունգ 3լ-ոց

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Կետչուպ, ԳՕՍՏ 32063-2013: Բարձր կարգի, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը ոչ պակաս
23%, ընդհանուր խմբաքանակի 70%-ը կծու, 30%-ը՝ քաղցր տեսակի, բաղադրությունը` տոմատի
մածուկ, շաքարավազ, աղ, սոխ, սխտոր, պղպեղ (կծու տեսակի դեպքում) համեմունքներ,
հերմետիկ փակվող 200գ-ոց պոլիմերայի սննդային փաթեթավորմամբ, պտուտակավոր
կափարիչով, 10կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության
ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Կետչուպի փաթեթավորման արկղերի և տուփերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
7. Տուփերի զտտաքաշը (մակնանշվում են տուփեերի պիտակները)
8. Ապրանքի քաշը` բրուտտո և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
9. Ապրանքի զտաքաշը (դրոշմվում է միայն տուփերի պիտակները)
10. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
11. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
12. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
13. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
14. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

ԳՕՍՏ 1633-73-ին համապատասխան: Վարունգի մարինադ` բանջարեղենի զանգվածային մասը,
ըստ զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների
զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քացախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Վարունգի
երկարությունը ոչ ավել 12 սմ: Մինչև 1լ-ոց ապակյա տարաներով, պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 12 հատ: Պիտանելիության մնացորդային
ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և
022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանքի ետնամասում պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
6. Բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x
20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

ԳՕՍՏ 1633-73-ին համապատասխան: Վարունգի մարինադ` բանջարեղենի զանգվածային մասը,
ըստ զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների
զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քացախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Վարունգի
երկարությունը ոչ ավել 12 սմ: Մինչև 3լ-ոց ապակյա տարաներով, պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 4 հատ: Պիտանելիության մնացորդային
ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և
022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանքի ետնամասում պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
6. Բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x
20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Պահածոյացված պոմիդոր 1լ-ոց

Պահածոյացված պոմիդոր 3լ-ոց

Կարմիր լոլիկ սեփական հյութում

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

ԳՕՍՏ 1633-73-ին համապատասխան: Լոլիկի մարինադ` բանջարեղենի զանգվածային մասը, ըստ
զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների
զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քացախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Մինչև 1լ-ոց ապակյա
տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 12 հատ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանքի ետնամասում պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
6. Բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x
20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

ԳՕՍՏ 1633-73-ին համապատասխան: Լոլիկի մարինադ` բանջարեղենի զանգվածային մասը, ըստ
զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների
զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քացախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Մինչև 3լ-ոց ապակյա
տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 4 հատ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանքի ետնամասում պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
6. Բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x
20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Լոլիկ պահածոյացված՝ 1-ին տեսակի, ԳՕՍՏ 7231-90, պատրաստված ամբողջական լոլիկից,
առանց կեղվելու և առանց կանաչեղենի, տոմատի հյութի և աղի հավելումով: Լոլիկի
զանգվածային մասը ոչ պակաս 50%-ից /7 հատից ոչ պակաս/: Մինչև 1լ-ոց ապակյա
տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 12 հատ:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Կարմիր լոլիկ սեփական հյութում ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանքի ետնամասում
պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
6. Բանկաների զտտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները)
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները)
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x
20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Խավիար

Տոմատի մածուկ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Սմբուկի խավիար, ԳՕՍՏ 2654-86: Պատրաստված տապակման կամ խորովման եղանակով: Չոր
նյութերի զանգվածային մասը 24%-ից ոչ պակաս, ճարպի զանգվածային մասը ոչ պակաս 9%,
քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-1,6%, թթուների զանգվածային մասը վերահաշվարկված
քացախաթթվի վրա ոչ ավել 0,4%, մինչև 0.550 լ-ոց մետաղյա տուփերով կամ ապակյա
տարաներով` ստվարաթղթե արկղերոում, մեկ փաթեթավորման մեջ 18 տուփ: Մետաղյա
տուփերով մատակարարման դեպքում յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա
արտադրման ժամկետը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը`
դաշտային համազգեստի երանգով նարնջագույն: Յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ 1 բացիչ:
Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության
մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 50%: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Խավիարի փաթեթավորման տուփերի կամ ապակյա տարաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա
դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
7. Ապրանքի քաշը բրուտտո, նետտո և քանակը հատով (դրոշմվում են միայն արկղերի պիտակները),
8. Ապրանքի զտաքաշը (դրոշմվում է միայն տուփերի կամ տարաների պիտակները)
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Տոմատի մածուկ 1-ին տեսակի, ԳՕՍՏ 3343-89: Մինչև 1 լ-ոց թիթեղյա տուփերով կամ ապակյա
տարաներով, մինչև 9կգ պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ ստվարաթղթե տակդիրներով կամ
ստվարաթղթե արկղերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին
ոչ պակաս, քան 80%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 36 ամիս:
Դատարկ տարաները մատակարարին հետ վերադարձման ենթակա չեն: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Տոմատի մածուկի փաթեթավորման տուփերի կամ ապակյա տարաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի
վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
7. Ապրանքի քաշը բրուտտո, նետտո և քանակը հատով (դրոշմվում են միայն արկղերի պիտակները),
8. Ապրանքի զտաքաշը (դրոշմվում է միայն տուփերի պիտակները)
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
10. Արկղերով մատակարարելու դեպքում գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ
բարձրությամբ տառերով, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթավորման ժամանակ՝ թաղաթնթի ետնամասում
պիտակավորված 15 սմ x 20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ
գրառումներ չի թույլատրվում:
11. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
12. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը
Պահածո՝ բուսական, կարմիր կամ զոլավոր հատիկավոր լոբով` սոխով, գազարով (սուսերաձև
կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված արևածաղկի կամ
եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: Չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր սպիտակուցները
5%-ից ոչ պակաս, յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից
1,5%: 0,525 կգ-ոց մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա
լոբի
արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային
դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի երանգով կարմիր գույնի:
Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>,
բաղադրությունը` ընդեղեն, յուղ (նշելով ընդեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ,
պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ,
սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1
բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածո՝ բուսական, ոսպով` սոխով, գազարով (սուսերաձև կտրատված), տեխնիկական
պայմանների համաձայն, պատրաստված արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված
ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս,
յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: 525գր. նետտո
քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման
օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման
պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման
ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի
պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի երանգով կապույտ գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա,
վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը` ընդեղեն, յուղ
(նշելով ընդեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ
սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և
ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ
ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Պահածո՝ բուսական, բրնձով, ոսպով` սոխով, գազարով (սուսերաձև կտրատված), տեխնիկական
պայմանների համաձայն, պատրաստված արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված
ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս,
յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: 525գր. նետտո
քաշով մետաղյա տուփերով` ստվարաթղթե արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման
օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման
ոսպով պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման
ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի
պիտակների ֆոնը` դաշտային համազգեսի երանգով կապույտ գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա,
վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը` ընդեղեն, յուղ
(նշելով ընդեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ
սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և
ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ
ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ
պիտակներին)
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Պահածո՝
բուսական,
հատիկավոր

Պահածո՝ բուսական, ոսպով

Պահածո՝
բրնձով

բուսական,

Ծանոթություն
Բուսական պահածոյի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի
համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է)
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի
պիտակները)
7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները)
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը՝ պարզ ընթեռնելի տեսքով
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11.Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների
վերաբերյալ գրառումները:
13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը
Համազորային
ռացիոն N 1

չոր

Տեխնիկական բնութագիրը
օրապահիկ

Ծանոթություն

Հավելված 1

Հատուկ
ստորաբաժանումների
համազորային չոր օրապահիկ Հավելված 2
ռացիոն N 2

Դափնե տերև, ԳՕՍՏ 17594-81: Չորացրած, խոնավության զանգվածային մասը տերևում` 12 %-ից
ոչ ավելի, մինչև 10կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման
օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման
պահին ոչ պակաս, քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Դափնու տերև

Դափնե տերևի պարկերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ ռեհանի տերևներից, արտաքին
տեսքը` տերևների մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված
տերևներով, ցողունի երկարությունը` ոչ ավել 3 սմ-ից, խոնավությունը` ոչ ավել 10%-ից, 30
գրամանոց +/-3% անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային
ռեհան
փաթեթով, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց ստվարաթղթե
արկղերով, մեկի արկղի մեջ 60 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

ԳՕՍՏ 32065-2013: Պատրաստված թարմ մաղադանոսի տերևներից, արտաքին տեսքը`
տերևների մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված տերևներով,
ցողունի երկարությունը` ոչ ավել 3 սմ-ից, խոնավությունը` ոչ ավել 14%-ից, 30 գրամանոց +/-3%
Չորացրած կանաչի, մաղադանոս անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային փաթեթով, ներսի
չորացրած
մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով, մեկի արկղի մեջ
60 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային
ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N
021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Չորացրած
չորացրած

կանաչի,

Անվանումը

Չորացրած
չորացրած

Չորացրած
չորացրած

Օշարակ

կանաչի,

կանաչի,

Տեխնիկական բնութագիրը

ԳՕՍՏ 32065-2013: Պատրաստված թարմ սամիթի տերևներից, արտաքին տեսքը` տերևների
մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված տերևներով, խոնավությունը`
ոչ ավել 14%-ից, 30 գրամանոց +/-3% անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված
սննդային պոլիմերային փաթեթով, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց
սամիթ
ստվարաթղթե արկղերով, մեկի արկղի մեջ 60 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12
ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից:
Անվտանգությունը`
ըստ
N
2-III-4,9-01-2003
(ՌԴ
Սան
Պին
2,3,2-1078-01)
սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի և «Սննդամթերքի անվտանգության մասինե
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ ծիտրոնի տերևներից, արտաքին
տեսքը` տերևների մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված
տերևներով,
խոնավությունը` ոչ ավել 10%-ից, 30 գրամանոց +/-3% անհատական
ծիտրոն փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային փաթեթով, ներսի մասը պատված
լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով, մեկի արկղի մեջ 60 փաթեթ:
Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011
և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Օշարակ: ԳՕՍՏ 28499-2014: Բուսական հումքով (ընդհանուր խմբաքանակից՝ 40%- մասուրի, 25%մորու, 35%-հոնի) մինչև 2 լ. պոլիէթիլենային ամուր շշերով, կոնսերվանտների խարնուրդով:
Կոնսերվատների անունը, քանակը պետք է պարտադիր նշված լինի պիտակի վրա, մինչև 12 կգոց ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ 6 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման
օրվանից ոչ պակաս 90 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից
ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Ծանոթություն
Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

40մմ բարձրությամբ

10մմ բարձրությամբ

40մմ բարձրությամբ

10մմ բարձրությամբ

Օշարակի արկղի և շշի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` շշերի վրա մակնանշվում է նետտո քաշը, իսկ արկղերի վրա շշերի քանակը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:

Անվանումը

Շաքարավազ

Խմելու ջուր

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Շաքարավազ: ԳՕՍՏ 33222-2015: ՏՍ-1, ՏՍ-2 կարգի, սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց
կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի լուծույթը պետք է
լինի թափանցիկ, առանց չլուծված նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, սախարոզի
զանգվածային մասը` 99,75%-ից ոչ պակաս (չոր նյութի վրա հաշված), խոնավության
զանգվածային մասը` 0,10%-ից ոչ ավել, ֆեռոխառնուկների զանգվածային մասը` 0,0003%-ից ոչ
ավել, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային ներդիրով և պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 36 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը`
մատակարարման պահին սահմանված ժամկետի 70%-ից ոչ պակաս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Շաքարավազի պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ բարձրությամբ (բացառությամբ 2-րդ կետի) տառերով պետք
է դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Խմելու ջուր` շշալցված, տեխնիկական պայմանների համաձայն, 5լ-ոց պլաստիկ շշերում,
պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 2 շիշ, պիտանելիության ժամկետը
ոչ պակաս 1 տարի շշալցումից հետո: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ
պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 80%:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Խմելու ջրի շշերի և պոլիէթիլենային փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Գազավորված ըմպելիք
խմբաքանակից 34%

Գազավորված ըմպելիք

տարբեր,

տեխնիկական

պայմանների

համաձայն,

ընդհանուր
կոկա-

Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <<Կոկա-կոլա>> տեսակի 1լ պլաստմասե շշերով:
Պարունակությունը` ջուր, շաքար, ածխածնի երկօքսիդ, գունանյութ (շաքարային կոլեր IV),
թթվանյութային կարգավորիչ (ֆոսֆորաթթու), բուսական թուրմեր, կոֆեին: Պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման
Գազավորված ըմպելիքի պոլիէթիլենային փաթեթավորման փաթեթների վրա դրոշմված լինի`
օրվանից, ոչ պակաս քան 20%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 4
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <<Ֆանտա>> տեսակի 1լ պլաստմասե շշերով:
5. Պահպանման ժամկետը
Պարունակությունը` ջուր, շաքար, ածխածնի երկօքսիդ, թթվանյութեր (կիտրոնաթթու, նատրիումի
6. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
ցիտրատ), կայունացնող կոմպոնենտներ (գումակացիա, գլիցերինի և խեժաթթուների եթերներ),
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
պահածոյացնող նյութեր, հակաթթվեցնող (ասկորբինաթթու), գունանյութ (բետա-կարոտին):
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
Պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
մատակարարման օրվանից, ոչ պակաս քան 20%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
օրվանից ոչ պակաս 4 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011,
10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր:
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <<Սփրայտ>> տեսակի 1լ պլաստմասե շշերով:
Պարունակությունը` ջուր, շաքար, ածխածնի երկօքսիդ, թթվանյութեր (կիտրոնաթթու, նատրիումի
ցիտրատ), պահածոյացնող նյութեր (նատրիումի բենզոատ), անուշահամ նյութեր: Պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման
օրվանից, ոչ պակաս քան 20%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 4
ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Անվանումը

Հեղուկ լվացող միջոցներ

Անձեռոցիկ

Տեխնիկական բնութագիրը
Ծանոթություն
Հեղուկ լվացող միջոցի շշերի և պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի`
Սպասքի հեղուկ լվացող միջոց, ԳՕՍՏ 32478-2013` համասեռ հեղուկ: PH 3.0-11.5: Ընդհանուր
1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
մակերևույթային
ակտ
2. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
Լվացող
հատկությունը 80 %3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
Մաքրող
հատկությունը 80 %4. Արտադրության ժամկետը
Լվացող հեղուկը պետք է լցված լինի մինչև 1 լիտր տարողության պլաստմասե թափանցիկ
5. Պահպանման ժամկետը
շշերում, գործարանային հերմետիկ փակված: Փաթեթավորումը մինչև 12կգ-ոց պոլիէթիլենային
6. Պահպանման պայմանները
փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե եռաշերտ ծալքավոր C պռոֆիլի տակդիրներով: Պլաստմասե
7. Ապրանքի քաշը` բրուտտո, նետտո
շշի ամրությունը պետք է թույլ տա որպեսզի ոչ պակաս 4 հատ մինչև 12 կգ-ոց փաթեթները
8. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
դասավորվի իրար վրա առանց դեֆորմացնելու և ճաքեր առաջացնելու առաջին շարքում գտնված
9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
շշերի վրա: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս:
10. Պոլիէթիլենային փաթեթավորման ներսի մասից փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ՝ +/Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%:
3%, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ նշված ԳՕՍՏ-ի:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Սեղանի փափուկ անձեռոցիկ, ԳՕՍՏ Ռ-52354-2005, Բ-1 խմբի, մեկ շերտանի, թղթի քաշը 21
Անձեռոցիկի տուփերի և արկղերի վրա պիտակավորված լինի`
գրամ 1մ2-ում՝ +/- 10%, գույնը սպիտակ, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր թղթից, ալերգիա
1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
չառաջացնող, փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տուփերում, յուրաքանչյուրում 100 հատ՝ +/- 2
2. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
հատ, չափսերը ոչ պակաս 240մմ x 240մմ: Անձեռոցիկի ամբողջ մակերեսով մակնանաշված
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
<<ՊՆ>> տառերը, ներկված սննդային բաց կանաչ գույնի ներկով կամ մամլված վիճակով,
4. Արտադրության ժամկետը
ամբողջ մակերեսի վրա ոչ պակաս 9 հատ: Յուրաքանչյուր տառի բարձրությունը ոչ պակաս 40մմ:
5. Պահպանման պայմանները
Պոլիէթիլենային տուփերով փաթեթավորված անձեռոցիկները տեղադրված ստվարաթղթե
6. Ապրանքի քանակը
եռաշերտ արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 50 տուփ՝ ապահովելով արկղում պահանջվող
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
անձեռոցիկների 100% քանակը: Արկղում 1 հատը համարվում է պոլիէթիլենային տուփը, որը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
պարունակում 100 հատ +/-2 հատ անձեռոցիկ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը`
9. Արկղերի վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ՝ +/- 3%, տվյալ ապրանքատեսակին
ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ-ի հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված
չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
<<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից
10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>:
Յուրաքանչյուր ամսվա համար անհատական փաթեթավորման նպատակով շաքարավազը հատկացվում է
Երևանի կենտրոնական պարենային բազայից (ք.Երևան):
Մինչև 50 կգ պարկով շաքարավազի ստացումը պարենային բազայից և անհատական փաթեթավորմամբ
շաքարավազի հանձնումը պարենային բազա կատարվում է ծառայություն մատուցողի միջոցներով:
30 գրամանոց անհատական փաթեթավորման ծառայության համար ՊՆ-ի կողմից տրամադրվում է 50 կգ-ոց
պոլիէթիլենային պարկերով, փաթեթավորված շաքարավազ, համաձայն ԳՕՍՏ 33222-2015: ՏՍ-1, ՏՍ-2 կարգի,
սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ
լուծույթում):

ՀՀ ՊՆ կողմից հատկացվող մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով շաքարավազի
փաթեթավորում 30 գրամանոց անհատական սննդային պոլիպրոպիլենային փաթեթավորմամբ,
Շաքարավազի
անհատական ստվարաթղթե արկղերով` մեկ արկղի մեջ 334 փաթեթ: Անհատական փաթեթավորմամբ՝
փաթեթավորմամբ ծառայություն փաթեթավորված սննդային պոլիպրոպիլենային թաղանթով` դաշտային համազգեստի երանգով,
յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշագրված. <<Շաքարավազ>> 30 գրամ, <<Զինվորի բաժին>>,
փաթեթավորման օրը, ամիսը, տարին, պահպանության ժամկետը:

Ծանոթություն`
Յուրաքանչյուր շաքարավազի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը` արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո,
իսկ փաթեթների վրա մակնանաշված լինի միայն զտաքաշը
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12 Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը

Հացաթխման ծառայություն

Տեխնիկական բնութագիրը
Հաց կաղապարային, 1-ին տեսակի ցորենի ալյուրից, ՀՍՏ 31-99: Խոնավությունը 42-44%,
թթվայնության աստիճանը` 2,5-3,5, քաշը` միջինը 700 գր +/- 3% թույլատրելի շեղումով,
ծակոտելիությունը` ոչ պակաս 65%-ից: Պատրաստի հացի տեղափոխումը զորամասեր
իրականացվում է հացի մեքենաներով, հացի տեփուրների վրա հացը մեկ կարգով շարանելով:
Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
Հաց մատնաքաշ, ալյուր ցորենի 1-ին տեսակից, ՀՍՏ 31-99: Խոնավությունը ոչ ավել 40-43%,
թթվայնության աստիճանը` 2.5-3, քաշը` միջինը 500 գր +/- 10% թույլատրելի շեղումով: Արտաքին
տեսքը՝ տվյալ տեսակին համապատասխան, գույնը՝ բաց դեղինից մինչև մուգ դարչնագույն,
փափուկ միջուկի վիճակը՝ լավ եփված, շոշափելիս ոչ խոնավ, առանց թերհունցման հետքերի,
համը և հոտը տվյալ տեսակին բնորոշ, առանց կողմանկի համի և հոտի, սննդահամային և
բուրավետ հավելումների օգտագործումը արգելվում է: Պատրաստի հացի տեղափոխումը
զորամասեր իրականացվում է հացի մեքենաներով, հացի տեփուրների վրա հացը մեկ կարգով
շարանելով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Սննդի
ծառայություն
Սարգսյան/

պատրաստման
/Վազգեն Հավելված 3

Սննդի
ծառայություն
Հայաստան/

պատրաստման
/Լեռնային Հավելված 4

Ծանոթություն

Հացի առաքումը զորամասեր իրականացվում է մատակարարի տրանսպորտային միջոցներով, միջինը
50-80կմ հեռավորության վրա` ամեն օր, ժամը 11.00-ին: Ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը հացի առաքումը
հացաթխումից հետո իրականացնել 6 ժամից ոչ շուտ, իսկ նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը` 4 ժամից ոչ շուտ:
Տարվա ընթացքում զորամասի մշտական տեղակայման վայրից բացի զորամասի անձնակազմը
զորավարժարանում գտնվելու ժամանակ, քաղաքացիական կազմակերպությունը հացի մատակարարումը
պետք է իրականացնի զորավարժարան, մինչև 150 կմ հեռավորությամբ:

Սննդի
պատրաստման
Հավելված 5
ծառայություն /Հավաքակայան/

Վերանորոգման ծառայություններ Հավելված 6

Ֆումիգացիա

Շների կեր

Երևանի կենտրոնական պարենային բազա` 2018թ-ի օգոստոսի 10-ից 20-ը - 5000 մ3, Վանաձորի
Ձավարեղենի պահեստների ծխեցում և միջատների ոչնչացում ֆոստոքսին կամ մագտոքսին առանձնացված բաժին` 2018թ-ի օգոստոսի 21-ից 30-ը - 1000 մ3, Սիսիանի առանձնացված բաժին` 2018թ-ի
սեպտեմբերի 1-ից 10-ը - 1000 մ3, ք.Երևանից 400կմ հեռավորության վրա գտնվող պահեստներ` 2018թ-ի
նյութերով, որից հետո դեզինսեկցիա (թաց ախտահանում):
սեպտեմբերի 11-ից 20-ը - 1000 մ3:

<<Best in show Hy- Protein>> 27/12 տեսակի չոր կերակուր կամ համարժեք, փաթեթավորումը
մինչև 25 կգ պարկերով, նորմալ ակտիվության շների համար: Պիտանելիության ժամկետը
արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Ապրանքի հանձնման ժամանակ պետք է հետը
ներկայացվի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից տրամադրված որակի սերտիֆիկատ:

Շան կերի յուրաքանչյուր պարկի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որի վրա պետք է դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը
3. Արտադրության ժամկետը
4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
8. ՊՆ կարիքների համար: Վաճառքի ենթակա չէ:
9. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում են:

Անվանումը

Խոտ

Գարի

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Արտաքին տեսքը` առանց խաշվածության նշանների: Գույնը` կանաչ և կանաչադեղնավունից
մինչև բաց շագանակագույն: Հոտը` առանց բորբոսի, նեխվածության և այլ կողմնակի հոտերի: Չի
թույլատրվում թունավոր և վնասակար բույսերի առկայությունը: Չի թույլատրվում կողմնակի
խառնուրդների առկայությունը, այդ թվում` կոշտուկների, քարերի, հողի և վառելիքաքսուկային
նյութեր: Փաթեթավորումը` մինչև 25կգ տուկեր, կապված պոլիմերային պարաններով:

Գարի` 2-րդ տեսակի, ԳՕՍՏ 28672-90: Գույնը` բնորոշ առողջ հատիկին, թույլատրվում է
մգեցվածությամբ: Խոնավությունը` 19%-ից ոչ ավելի, աղբային խառնուկները 8%-ից ոչ ավելի:
Վնասատուներով վարակվածությունը` չի թույլատրվում բացառությամբ 1-ին կարգի տզերով
վարակվածությամբ: Փաթեթավորումը` մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով:
Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%,
պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի:

Ձավարեղենի պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի`
1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը
2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ
տառերով)
3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը
4. Արտադրության ժամկետը
5. Պահպանման ժամկետը
6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո
7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն
9. Պարկերի վրա տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում:
10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում են:

Հաց կտրող մեքենայի դանակ, մետաղը ՈՒ8Ա կամ ՈՒ10Ա մարկայի գործիքային պողպատից,
նախատեսված է EMP-3001 հաց կտրող մեքենաների դանակները փոխարինելու համար,
երկարությունը 295-300մմ, լայնությունը 10,5-11,5մմ, հաստությունը 0,35-0,55մմ, վերջնամասերից
դեպի ներս 4մմ +/- 1մմ խորությամբ առկա լինի ելուստներ (մետաղական ձող): Դանակները
Հաց կտրող մեքենայի դանակներ փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Յուրաքանչյուր թաղանթում 1հատ դանակ: Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դանակները տեղադրված ստվարաթղթե տուփում: Տուփը պիտակավորված: Պիտակի չափը
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար,
վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Կարտոֆիլ մաքրող մեքենայի քար, պատրաստված հղկանյութից, տեսքը սկավառակաձև,
տրամագիծը 325-330մմ, բարձրությունը 10-40մմ: Նախատեսված է ՄՕԿ-300Մ կարտոֆիլ մաքրող
մեքենայի քարը փոխարինելու համար: Մեքենայի քարը փաթեթավորված ստվարաթղթե
Կարտոֆիլմաքրող մեքենայի քար տուփում: Յուրաքանչյուր տուփում 1հատ քար: Տուփը պիտակավորված: Պիտակի չափը Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար,
վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը
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Տեն էլ. կաթսայի ունիվերսալ

ՏԷՆ ոչ պակաս 8 ԿՎՏ, տեսքը խողովակաձև, չժանգոտվող պողպատից առանց կարի խողովակ,
խողովակի տրամագիծը 7-9մմ: ՏԷՆ-ի պարուրակը նիխրոմ X20H80: Նիխրոմե պարուրակի
ջերմաստիճանային MAX-ում հնարավորությունը 900-1100 աստիճան: Յուրաքանչյուր ՏԷՆ-ի
առաջնամասից պետք է դուրս գա 2 հատ ձող վրան հանված M4-ից 5մմ պարուրակ, որը
հնարավորություն է տալիս ՏԷՆ-ը հոսանքի սնուցման լարին միացնել պնդօղակի միջոցով:
Խողովակի ներսը պատված մագնեզիումի օքսիդով: ՏԷՆ-ի խողովակները հավաքված 5560մմX103-108մմ մետաղական թիթեղի վրա եռակցման միջոցով, թիթեղի հաստությունը ոչ
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
պակաս 2մմ: Թիթեղի վրա 6 հատ անցք կաթսային ամրացնելու համար: ՏԷՆ-ի երկարությունը
թիթեղից 345-385մմ, լայնությունը 73-88մմ: Օգտագործվում է 60-ից 250լ Աբաթ տեսակի էլ.
կաթսաների ՏԷՆ-ի վրա: ՏԷՆ-ը տեղադրված ստվարաթղթե եռաշերտ ծալքավոր C պրոֆիլի
արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 20հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակի չափը 150մմX200մմ
+/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի
ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվ են:ումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթեր

Ափսե 1-ին ճաշի չ/պ

Ափսե 1-ին ճաշի, ԳՕՍՏ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.6լ, մետաղի հաստությունը 0,5-1 մմ:
Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը 200մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ,
բարձրությունը 44մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում ռելեֆային մակնանշումով
դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման
բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված
ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին:

Ափսե 2-րդ ճաշի չ/պ

Ափսե 2-րդ ճաշի, ԳՕՍՏ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.4լ, մետաղի հաստությունը 0,5-0,8 մմ:
Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը 229մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ,
ափսեյի բարձրությունը 26մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում ռելեֆային
մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>>
գրառման բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
ռուսերեն կամ անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը
տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին:

Անվանումը

Գավաթ 0,3լ.
հենակետի

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

ՀՍՏ N 124-2007, գավաթ 0,3լ. +/- 3% պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում
օգտագործելու համար: Գավաթը բռնակով մեկ ամբողջական: Գավաթի վերևի արտաքին
տրամագիծը 80մմ, +/-3մմ, հիմքի տրամագիծը 55մմ +/-3մմ, բարձրությունը 100մմ +/-3մմ, պատի
հաստությունը 4,5մմ +/-1մմ: Գույնը բաց շականակագույն: Հիմքի դարձերեսին <<ՊՆ>> և
պոլիպռոպիլենե <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>>
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Գավաթները փաթեթավորված պոլիէթիլենային պարկում,
յուրաքանչյուր պարկում 75 հատ: Պարկը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ
+/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի
ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Գավաթ 0,3լ. պոլիպռոպիլենե

ՀՍՏ N 124-2007, գավաթ 0,35լ. +/- 3% պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում
օգտագործելու համար: Գավաթը բռնակով մեկ ամբողջական: Գավաթի վերևի արտաքին
տրամագիծը 83մմ, +/-3մմ, հիմքի տրամագիծը 79մմ +/-3մմ, բարձրությունը 90մմ +/-3մմ, պատի
հաստությունը 4,5մմ +/-1մմ: Գույնը բաց շագանակագույն: Հիմքի դարձերեսին <<ՊՆ>> և
<<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>>
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
գրառման բարձրությունը 5-10մմ:Գավաթները փաթեթավորված պոլիէթիլենային պարկում,
յուրաքանչյուր պարկում 75 հատ: Պարկը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ
+/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի
ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Գդալ ճաշի չ/պ

ՀՍՏ N 124-2007, հացաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու
համար, գույնը բաց շականակագույն, օվալաձև, հիմքի երկարությունը 480մմ +/-5մմ, լայնությունը
180մմ +/-5մմ, բարձրությունը 28-30մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3,5մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և
<<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>>
գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Հացամանները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ
+/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի
ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Գդալ թեյի չ/պ

Գդալ թեյի, ԳՕՍՏ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից: Գդալը փայլեցված, ընդհանուր երկարությունը 130-150մմ: Մետաղի
հաստությունը ոչ պակաս 1,3մմ, աշխատող մասի տարողությունը 5+/-1 սմ խորանարդ: Թեյի
գդալի բռնակի դարձերեսային մասում ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և
<<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 3-8մմ: <<Չժանգոտվող
պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Փաթեթավորումը
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
ստվարաթղթե տուփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված ստվարաթղթե
արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Փաթեթավորումը կոշտ թղթով, յուրաքանչյուր
փաթեթում ոչ պակաս 6 հատ: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Պատառաքաղ սեղանի չ/պ

Պատառաքաղ սեղանի, ԳՕՍՏ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու
համար չժանգոտվող պողպատից: Պատառաքաղը փայլեցված, ընդհանուր երկարությունը 190210մմ, աշխատող մասը 4 հատ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,8մմ: Պատառաքաղի բռնակի
դարձերեսային մասում ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող
պողպատ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 3-8մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>>
մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե տուփով,
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր
արկղում 25 տուփ: Փաթեթավորումը կոշտ թղթով, յուրաքանչյուր փաթեթում ոչ պակաս 6 հատ:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին:

Դանակ սեղանի չ/պ

Դանակ սեղանի, ԳՕՍՏ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից: Դանակը փայլեցված, ընդհանուր երկարությունը 190-210մմ, մետաղի
հաստությունը ոչ պակաս 2մմ: Կտրող սայրը պետք է լինի հավասարաչափ և սրված ոչ ավել 70
աստիճան: Կտրող սայրը պետք է ունենա սղոցիկ` սայրի երկարության մեկ չորրորդի չափով,
սղոցիկի ատամի բարձրությունը ոչ ավել 1,5մմ: Կտրող սայրի կարծրությունը ոչ պակաս HRC 48:
Դանակի բռնակի վրա ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող
պողպատ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 3-8մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>>
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե տուփով,
յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր
արկղում 25 տուփ: Փաթեթավորումը կոշտ թղթով, յուրաքանչյուր փաթեթում ոչ պակաս 6 հատ:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրո են:ումը ՄՄ
ՏԿ N 021

Թեյնիկ

Թեյնիկ 3լ-ոց` ալյումինե կափարիչով, ԳՕՍՏ P 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի
թերթավոր ալյումինից: Թեյնիկի հիմքի տրամագիծը Փ210-ից 220մմ: Բարձրությունը 110-120մմ:
Մետաղի հաստությունը հիմքի հատվածում 1,5-ից 2,5մմ: Թեյնիկները փաթեթավորված թղթով
ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 4
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հատ:Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Հացաման պ/պ

ՀՍՏ N 124-2007, հացաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու
համար, գույնը բաց շականակագույն, օվալաձև, հիմքի երկարությունը 480մմ +/-5մմ, լայնությունը
180մմ +/-5մմ, բարձրությունը 28-30մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3,5մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և
<<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>>
գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Հացամանները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ
+/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի
ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Կարագաման պ/պ

ՀՍՏ N 124-2007, կարգաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու
համար, գույնը բաց շականակագույն, օվալաձև, հիմքի արտաքին երկարությունը 160-165մմ,
հիմքի արտաքին լայնությունը 100-105մմ, խորությունը 20-25մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,8մմ:
Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի
գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Կարագամանները տեղադրված
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
ստվարաթղթե արկղերում, յուրաքանչյուր արկղում
30 հատ:Արկղը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին:

Սալաթաման պոլիպրոպիլենե

ՀՍՏ N 124-2007, սալաթաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու
համար, գույնը բաց շականակագույն, երկարությունը 235-245, լայնությունը 205-215մմ,
բարձրությունը 28-32մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,8մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի
միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման
բարձրությունը 5-10մմ: Սալաթամանները տեղադրված ստվարաթղթե արկղերում, յուրաքանչյուր Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
արկղում 30 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%:
Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ,
արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը,
ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Սալաթաման
փոքր

Կոմբինացված
պղպեղաման պ/պ

ՀՍՏ N 124-2007, սալաթաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու
համար, գույնը բաց շականակագույն, երկարությունը 165-170մմ, լայնությունը 90-95մմ,
բարձրությունը 55-60մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,8մմ, հիմքի երկարությունը 110-115մմ, հիմքի
լայնությունը 55-60մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի
պոլիպրոպիլենե օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սալաթամանները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրության ամիսը և տարին:
ՀՍՏ N 124-2007, կոմբինացված աղաման-պղպեղաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի
միջավայրում օգտագործելու համար, տեսքը օվալաձև, գույնը բաց շականակագույն, հիմքի
արտաքին երկարությունը 140մմ +/-5մմ, հիմքի արտաքին լայնությունը 70մմ +/-5մմ, խորությունը
20մմ +/-3մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,5մմ, բաղկացած 3 աշխատանքային մասից` եզրային
մասերի հիմքի երկարությունը 40մմ +/-5մմ, մեջտեղի մասի հիմքի երկարությունը 60մմ +/-5մմ:
աղաման- Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-8մմ: Կոմբինացված աղաման պղպեղամանը
տեղադրված ստվարաթղթե արկղերում, յուրաքանչյուր արկղում 100 հատ: Արկղը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Շաքարաման պոլիպրոպիլենե

ՀՍՏ N 124-2007, շաքարաման պոլիպրոպիլենե թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու
համար: Տարողությունը ոչ պակաս 2կգ շաքարավազ: Շաքարավազի ամանը օվալաձև` հիմքի
արտաքին լայնությունը 100մմ-105մմ, արտաքին երկարությունը 140մմ-145մմ, կափարիչի
հատվածում արտաքին լայնությունը 110մմ-115մմ, արտաքին երկարությունը 150մմ-155մմ,
շաքարավազի ամանի բարձրությունը 225մմ-235մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ: Գույնը
բաց շականակագույն: Շաքարամանը շաքարավազով բեռնելու համար կափարիչը ամբողջ
մակերեսով բացվելու հնարավորությամբ: Շաքարավազը շաքարամանից դատարկելու համար
կափարիչի վրա, կափարիչի երկարությամբ կողային եզրից դեպի ներս 10-15մմ խորության վրա
20-25մմ տրամագծով անցք, որը նույնպես պետք է փակվի ծխնիների միջոցով ամրացված
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
կափարիչով: Շաքարամանից շաքարավազը դատարկելու անցքի հակառակ ուղղությամբ,
կողային պատերի վրա արտաքին մակերեսին ունենա հարմարեցված գոգավորություն՝ ձեռքով
բռնելու հարմար: Հիմքի դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի
օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ:
Տեղադրված ստվարաթումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները

Պլաստմասե ձվաբնիկներ

Արկղ` ձվի տեղափոխման համար, ՀՍՏ N 124-2007, պոլիպրոպիլենե կամ համարժեք, թույլատրելի
սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Տեսքը ուղանկյունաձև, բաղկացած երկու փակվող
մասից, նախատեսված 30 հատ ձվի տեղափոխման համար: Երկարությունը 370մմ+/-10մմ,
լայնությունը 191մմ+/-10մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, յուրաքանչյուր փակվող մասի
բարձրությունը 16-20մմ, յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա կիսագնդաձև գրպանիկներ`
տրամագիծը 41մմ+/-2մմ, խորությունը 23մմ+/-2մմ, նախատեսված ձվերի տեղադրման համար:
Ձվերի դասավորվածությունը` արկղի երկայնքով չորս շարքով, որոնցից երեք շարքերում ութական
հատ ձու, բաշխված արկղի ամբողջ երկայնքով, իսկ չորրորդ շարքում վեց հատ ձու, բաշխված
արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս երեքական հատով: Չորրորդ շարքի մեջտեղի
հատվածում 80մմ+/-5մմ երկարությամբ, լայնակի վերջնամասից դեպի ներս 5-8մմ
հեռավորության, 45մմ+/-5մմ խորությամբ, 14մմX14մմ+/-2մմ հաստությամբ բռնակ: Արկղերի
փակվող մասերը իրար հետ ամրացած են 2 հատ 23մմ+/-3մմ ծխնիների միջոցով, ծխնիները
պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս
60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի
վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:
Արկղը բացելու համար` փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն
համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից` յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար
հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող
մասերի միջև հեռավորությունը և թույլ չեն տա որպեսզի պատերը սեղմվեն: Հենակները պետք է
լինեն` արկղի լայնակի երկարության մեջտեղի մասում, երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս
140մմ+/-5մմ հեռավորության վրա, արտաքին տրամագիծը 9-13մմ, բարձրությունը 14-16մմ, պատի
հաստությունը 1,5-2,5մմ: Արկղի բոլոր անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Փաթեթավորումը
ստվարաթղթե արկղում 10 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ
+/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի
ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Կաթսա 6լ.
կափարիչի

Կաթսա 8լ.
կափարիչի

ալյումինե

ալյումինե

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Կաթսա 6լ. ալյումինե, ԳՕՍՏ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
ալյումինից, առանց կափարիչ` խորությունը 128մմ +/-5մմ, վերին մասի արտաքին տրամագիծը
277մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ, հիմքի տրամագիծը 222մմ +/-5մմ, երկու
բռնակով, յուրաքանչյուրը 70-80մմ x 30-40մմ, կաթսան և բռնակը մեկ ամբողջական: Կաթսայի
ալյումինե բռնակի վրա 2 հատ գամերով ամրացված ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ
պոլիպրոպիլենե ջերմամեկուսիչ շերտ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից
առանց
ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված` կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Յուրաքանչյուր կաթսան փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 827375: Փաթեթավորված կաթսան տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 4
հատ կաթսա: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի
վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ,
արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը,
ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:

Կաթսա 8լ. ալյումինե ԳՕՍՏ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
ալյումինից, առանց կափարիչ` խորությունը 160մմ +/-5մմ, վերին մասի արտաքին տրամագիծը
277մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ, հիմքի տրամագիծը 222մմ +/-5մմ, երկու
բռնակով, յուրաքանչյուրը` 70-80մմ x 30-40մմ, կաթսան և բռնակը մեկ ամբողջական մետաղից:
Կաթսայի ալյումինե բռնակի վրա 2 հատ գամերով ամրացված ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ
պոլիպրոպիլենե ջերմամեկուսիչ շերտ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից
առանց
ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված` կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Յուրաքանչյուր կաթսան փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 827375: Փաթեթավորված կաթսան տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 4
հատ կաթսա: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի
վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ,
արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը,
ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Կաթսա 6լ. ալյումին. կափարիչ

Կաթսա 6լ. ալյումինե, կափարիչով, ԳՕՍՏ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի
օգտագործելու համար ալյումինից: Կաթսան 22 համարի, կաթսայի տրամագիծը 220մմ +/-5մմ,
կաթսայի մետաղի հաստությունը 1,5-2մմ, կափարիչի հաստությունը 1-1,5մմ: Երկու բռնակով`
պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ
գամերով այնպես,որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը`
կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ+/-2մմ և 40մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի
ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի
ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս
15մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ` պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից,
ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ
պակաս 15մմ: Տարողության տեսակը <<Խորը>>: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին
շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված` կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>>
գից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց
ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են
արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:
Արկղը բացելու համար` փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն
համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից` յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար
հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող

Անվանումը

Կաթսա 8լ. ալյումին. կափարիչ

Տեխնիկական բնութագիրը
Ծանոթություն
Կաթսա 8լ. ալյումինե, կափարիչով, ԳՕՍՏ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի
օգտագործելու համար ալյումինից: Կաթսան 24 համարի, կաթսայի տրամագիծը 240մմ +/-5մմ,
կաթսայի մետաղի հաստությունը 1,5-2մմ, կափարիչի հաստությունը 1,5-2մմ: Երկու բռնակով`
պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ
գամերով այնպես, որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը`
կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ+/-2մմ և 40մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի
ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի
ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս
15մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ` պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից,
ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ
պակաս 15մմ: Տարողության տեսակը <<Խորը>>: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին
շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված` կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>>
գից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց
ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են
արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:
Արկղը բացելու համար` փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն
համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից` յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար
հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող

Կաթսա 10լ. ալյումինե, կափարիչով, ԳՕՍՏ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի
օգտագործելու համար ալյումինից, կաթսան 26 համարի, կաթսայի տրամագիծը 260մմ, +/-5մմ,
կաթսայի մետաղի հաստությունը 1,5-2 մմ, կափարիչի հաստությունը 1,5-2 մմ: Երկու բռնակով`
պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ
գամերով այնպես,որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը`
կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ+/-2մմ և 40մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի
ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի
ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս
15մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ` պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից,
ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի
Կաթսա 10լ. ալյումին կափարիչով լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
պակաս 15մմ: Տարողության տեսակը <<Խորը>>: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին
շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված` կաթսայի տարողությունը և <<Պումը
ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը
արգելվում է:շատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>
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Կաթսա 20լ. ալյումինե, կափարիչով, ԳՕՍՏ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի
օգտագործելու համար ալյումինից: կաթսան 20 համարի, կաթսայի տրամագիծը 340մմ +/-5մմ,
կաթսայի մետաղի հաստությունը 3-5մմ: Կափարիչի հաստությունը 1,5-2մմ: Երկու բռնակով`
պատրաստված ալյումինից ամրանաձև, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես,որ
բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը` կաթսայի վերին եզրից
դեպի ներքև 25մմ+/-2մմ և 45մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի
երկարությունը ոչ պակաս 100մմ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Ф10մմ: Բռնակի ձեռքի
հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ:
Կափարիչի կենտրոնում բռնակ` պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից,
Կաթսա 20լ. ալյումին կափարիչով ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ
պակաս 20մմ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով
դրոշմավորված` կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 5ումը
ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրա
Կաթսա 40լ. ալյումինե, կափարիչով, ԳՕՍՏ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի
օգտագործելու համար ալյումինից: Կաթսան 40 համարի, կաթսայի տրամագիծը 440մմ +/-5մմ,
կաթսայի մետաղի հաստությունը 3-5մմ: Կափարիչի հաստությունը 1,5-2մմ: Երկու բռնակով`
պատրաստված ալյումինից ամրանաձև, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես, որ
բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը` կաթսայի վերին եզրից
դեպի ներքև 40մմ+/-2մմ և 60մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի
երկարությունը ոչ պակաս 100մմ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Ф14մմ: Բռնակի ձեռքի
հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ:
Կափարիչի կենտրոնում բռնակ` պատրաստված տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից,
Կաթսա 40լ. ալյումին կափարիչով ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 80մմ, բռնակի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ
պակաս 20մմ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով
դրոշմավորված` կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը ից
դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց
ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են
արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:
Արկղը բացելու համար` փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն
համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից` յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար
հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապ
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3 կաթսաներից բաղկացած կաթսաների լրակազմ, ԳՕՍՏ 17151-81 սննդի միջավայրում
թույլատրելի օգտագործելու համար ալյումինից: Տեսքը գլանաձև մեկը մյուսի մեջ մտնող: Մեծ
կաթսան 15լ տարողության +/-5%, տրամագիծը 320մմ +/-2մմ, մետաղի հաստությունը 2.0-2.5մմ,
միջին կաթսան 10լ տարողության +/-5%, տրամագիծը 260մմ +/-2մմ, մետաղի հաստությունը 1.52.0մմ, փոքր կաթսան 6լ տարողության +/-5%, տրամագիծը 220մմ +/-2մմ, մետաղի հաստությունը
1.5-2.0մմ: Յուրաքանչյուր կաթսա լինի երկու բռնակով` պատրաստված ալյումինից ամրանաձև,
յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես, որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ
լինի կաթսայի հիմքին, գամերը` կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ+/-2մմ և 40մմ+/-2մմ
հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը մեծ և միջին կաթսաներինը ոչ
պակաս 100մմ+/-5մմ, փոքր կաթսայինը` ոչ պակաս 95մմ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս
Ф8մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև
բաղկացած
հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ: Կափարիչների կենտրոնում բռնակներ` պատրաստված Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
տափակ ալյումինե մետաղաթիթեղից, ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ից դեպի ներս 60մմ+/5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ
ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի
վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:
Արկղը բացելու համար` փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն
համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից` յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար
հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող
մասերի միջև հեռավորությունը և թույլ չեն տա որպեսզի պատերը սեղմվեն: Հենակները պետք է
լինեն` արկղի լայնակի երկարության մեջտեղի մասում, երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս
140մմ+/-5մմ հեռավորության վրա, արտաքին տրամագիծը 9-13մմ, բարձրությունը 14-16մմ, պատի
հաստությո

Տակդիր ալյումինե

Տակդիր ալյումինե, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար ալյումինից: Տակդիրի
տեսքը շրջանաձև տրամագիծը 175մմ +/-5մմ կամ քառակուսի 175X175մմ +/-5մմ, նախատեսված է
սեղանների վրա տաք վիճակում մատուցվող 8լ-ոց, 6լ-ոց, 4լ-ոց կաթսաների և թեյնիկի տակ
դնելու համար, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, յուրաքանչյուր մակերեսից դուրս եկած 4
հատ ելուստ: Մի մակերեսի ելուստները դասավորված շրջանագծի առանցքով` ուղղահայաց և
հորիզոնական, մյուս մակերեսի վրա դուրս եկած ելուստները դասավորված շրջանաձև: Ելուստի
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
բարձրությունը 8մմ +/-1մմ, երկարությունը 73 մմ +/-5մմ: Տակդիրները փաթեթավորված թղթով
ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթավորված տակդիրները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում:
Յուրաքանչյուր արկղում 50հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ
+/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի
ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:

Դույլ էմալե

Դույլ էմալապատ` կափարիչով ԳՈՍՏ 24788-01, տարողությունը ոչ պակաս 12լ. թույլատրելի,
մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 0,5մմ, ներսի կողմից էմալի ծածկույթի հաստությունը ոչ
պակաս 0,2մմ: Դույլը` մետաղյա ամրանաձև ոչ պակաս Ф4մմ բռնակով, ամրանի վրա ձեռքի
հենարանի հատվածում կահավործած լաքապատ փայտե բռնակ: Դույլը փաթեթավորված թղթով
ԳՕՍՏ 8273-75, դասավորված 10 հատով մեկը մյուսի մեջ: Փաթեթավորված 10 հատ դույլերը
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Դույլը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Արկղը
պիտակավորված: Պիտակի չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված
է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրման ամիսը և տարին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Դույլ ցինկապատ

Դույլ ցինկապատ` ԳՈՍՏ 20558-82, տարողությունը ոչ պակաս 12լ., պատրաստված ցինկապատ
բարակաթերթ մետաղական թիթեղից, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 0,35մմ: Դույլը պետք է
ունենա մետաղյա ամրանաձև բռնակ: Բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Ф4մմ: Բռնակը դույլին
ամրացնելու համար նախատեսված ելուստները դույլին պետք է ամրացված լինեն ցինկե
գամերով: Դույլի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով
դրոշմավորված` դույլի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 5-10մմ:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դույլը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75, դասավորված 10 հատով մեկը մյուսի մեջ:
Փաթեթավորված 10 հատ դույլերը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Արկղը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և
տարին:

Դանակ ՚Խոհարարի եռյակՙ

Դանակ խոհարարի եռյակ, ԳՕՍՏ Ռ 51015-97, բաղկացած 3 հատ տարբեր չափերի դանակներից:
Մեծ դանակի երկարությունը 480մմ+/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 335մմ+/-5մմ, սայրի
լայնությունը 60մմ+/-3մմ, սայրի հաստությունը 3-6մմ, միջին դանակի երկարությունը 400մմ+/5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 275մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 45մմ+/-5մմ, սայրի
հաստությունը 3մմ, փոքր դանակի երկարությունը 330մմ+/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը
205մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 45մմ+/-3մմ, սայրի հաստությունը 1.8մմ: Մետաղը ՈՒ8Ա կամ
ՈՒ10Ա մակնիշի: Դանակները հավասարաչափ սրված, սրված անկյունը 30-50 աստիճան: Սայրը
պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և ունենա կարծրություն ոչ պակաս HRC 49, Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
դանակների բռնակները` պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ դրանց համարժեք նյութից:
Փաթեթավորումը ստվարաթղթե տուփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը
տեղադրված ստվարաթղթե
արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Արկղերը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարարումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ
օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տես

Դանակ բանջարեղենի

Դանակ բանջարեղենի ԳՕՍՏ Ռ 51015-97 դանակի երկարությունը 205-240մմ, կտրող սայրի
երկարությունը 100-140մմ, սայրի լայնությունը 15-30մմ, սայրի հաստությունը 0,7-2,2մմ: Մետաղը
ՈՒ8Ա կամ ՈՒ10Ա մակնիշի: Դանակը հավասարաչափ սրված, սրված անկյունը 30-50 աստիճան:
Սայրը պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և ունենա կարծրություն ոչ պակաս HRC 49,
դանակների բռնակները` պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ համարժեք նյութ:
Փաթեթավորումը ստվարաթղթե տուփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Արկղերը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրման ամիսը և տարին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Դանակ հացի

Դանակ հացի ԳՕՍՏ Ռ 51015-97 դանակի երկարությունը 380մմ +/-5մմ, կտրող սայրի
երկարությունը 250մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 105մմ +/-5մմ, սայրի հաստությունը 1,5մմ:
Մետաղը ՈՒ8Ա կամ ՈՒ10Ա մակնիշի: Դանակի սայրը հավասարաչափ սրված, սրված անկյունը
30-50 աստիճան: Սայրը պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և ունենա կարծրություն ոչ
պակաս HRC 49: Բռնակը պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ դրան համարժեք, ամրացված 3
հատ ոչ պակաս 5մմ հաստության գամերով: Դանակները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
75: Յուրաքանչյուր փաթեթում 10 հատ: Փաթեթավորված դանակները տեղադրված
ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 2հատ փաթեթ: Արկղերը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և
տարին:

Կացին

Միս կտրելու կացին` գլխիկը պատրաստված մեկ ամբողջական պողպատե մետաղից: Գլխիկի
բարձրությունը 232-245մմ, կտրող բերանի լայնությունը 225-235մմ: Փայտե բռնակի ամրացման
համար մետաղե գլխիկի մասում նախատեսված անցք, օվալաձև սրված դեպի կտրող մասը: Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Օվալի բարձրությունը 63-66մմ, լայնությունը 25-27մմ, փայտե բռնակի երկարությունը 350-450մմ:
Փայտը հղկված` բոխի կամ թխկի:

Հատիչ

Հատիչ` ԳՕՍՏ Ռ 51015-97, հատիչի երկարությունը 315 +/-5մմ, լայնությունը` բռնակի մոտ 100մմ
+/-5մմ, սկզբնամասի մոտ 110մմ +/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 175մմ+/-5մմ, սայրի
լայնությունը 90մմ+/-3մմ, սայրի հաստությունը 4,6մմ: Մետաղը ՈՒ8Ա կամ ՈՒ10Ա մակնիշի:
Հատիչի սայրը հավասարաչափ սրված: Սայրը պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և
ունենա կարծրություն ոչ պակաս HRC 49: Բռնակը պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ դրան
համարժեք նյութից, ամրացված 3 հատից ոչ պակաս 5մմ հաստության գամերով, բռնակի
երկարությունը 140մմ +/-5մմ:
Հատիչները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Յուրաքանչյուր փաթեթում 10 հատ: Փաթեթավորված հատիչները տեղադրված ստվարաթղթե
արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 2հատ փաթեթ: Արկղերը պիտակավորված: Պիտակավորման
չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների
համար,
վաճառքի
ենթակա
չէ,
արտադրող
և
մատակարար
կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և
տարին:

Մթերաթափուքների
ցինկապատ կափարիչով

Մթերաթափոնների բաք ցինկապատ` ԳՕՍՏ 20558-82, տեսքը սեղանաձև, կափարիչով և
բռնակներով: Հիմքի երկարությունը 265-275մմ, լայնությունը 245- 255մմ: Վերևի հատվածի
երկարությունը 310-320մմ, լայնությունը 300-310մմ, բարձրությունը 500-510մմ: Մետաղի
հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Բաքի երկու կողմերից ամրացված բռնակ: Բռնակի լայնությունը 2835մմ, հաստությունը ոչ պակաս 1մմ, բռնակի եզրային մասից 3-5մմ-ի չափով մետաղը հետ
ծալված դեպի հիմքը բռնակի ամրությունը ապահովելու համար: Բռնակի ձեռքի հենարանի
երկարությունը 95-105մմ, բարձրությունը հիմքից դուրս 45-55մմ: Բռնակը հիմքին ամրացված
բաք
բաքի վերին եզրագծից դեպի ներքև 60-65մմ հեռավորության վրա կենտրոնում ոչ պակաս 4մմ Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հաստության, յուրաքանչյուր կողմում 2 հատ գամերով: Բաքը կափարիչով` կափարիչը բաքին
միացված 2 ծխնու միջոցով: Կափարիչը նույնպես բռնակով: Մթերաթափոնների բաքի
փաթեթավորումը ԳՕՍՏ 8273-75 թղթով: Յուրաքանչյուր արկղում 2 հատ: Արկղերը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ
օրենքի 9-րդ հոդվածի

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

ՀՍՏ N 124-2007 Տախտակ մթերք կտրատելու համար պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ կամ
համարժեք նյութից, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, երկարությունը
405մմ+/-10մմ, լայնությունը 265մմ+/-10մմ, հաստությունը 15մմ+/-5մմ: Տախտակ տեղադրված
Տախտակ
մթերք
կտրատելու ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 30 հատ:
Արկղը պիտակավորված:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
համար (պլաստմասե)
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և
տարին:

Կարագ բաժանարար

Կարագի բաժանարար, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից: Գծագրում նշված բոլոր չափերի թույլատրելի շեղումները +/-0,1մմ: Թույլատրված
շեղումները չպետք է ազդեն մեխանիզիմի աշխատանքային պրոցեսի վրա: Կարագ բաժանարարի
աշխատանքային ծավալը պետք է կարգավորվի 1 հատ կարգավորիչ մականի միջոցով,
տեղադրված մխոցի վզիկի վրա: Կարագ բաժանարարը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Փաթեթավորված կարագ բաժանարարները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր
արկղում 20 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%:
Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ,
արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը,
ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Կարտոֆիլ տրորիչ

Կարտոֆիլ տրորիչ, ԳՕՍՏ Ռ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու
համար չժանգոտվող պողպատից: Աշխատող մասի տրամագիծը 220մմ+/-5մմ, մետաղի
հաստությունը ոչ պակաս 5մմ: Աշխատող մասի ամբողջ մակերեսով անցքեր, անցքի տրամագիծը
15մմ+/-3մմ: Աշխատող մասի կենտրոնում 3 հատ եռանկյուն թևերով` միմյանցից 120 աստիճան
բացվածքով, եռակցված վռան (ֆտուլկա), վռանի ներքին տրամագիծը 42մմ+/-5մմ, երկարությունը
100մմ+/-5մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3մմ: Վռանի վրա` փայտյա բռնակի ամրացման համար,
միմյանից 120 աստիճան բացվածքով 3 հատ անցք ոչ պակաս 5մմ, անցքերը վռանի վերևից դեպի
ներքև 20մմ+/-3մմ, 40մմ+/-3մմ և 60մմ+/-3մմ բարձրությունների վրա: Բռնակը փայտից, փայտը
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հղկված` բոխի կամ թխկի, երկարությունը աշխատող մասից 1000մմ+/-15մմ: Բոլոր եռակցման
կարերը իրականացնել չ/պ նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակել
համապատասխան նյութով: Կարտոֆիլ տրորիչը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75:
Փաթեթավորված կարտոֆիլ տրորիչները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր
արկղում 5 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%ումը ՄՄ
ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին
չվերաբերվող այլ գրառումներ

Տակդիր պլաստմասե

Տակդիր պլաստմասե` պալետ, հիգիենիկ պալետը արտադրված 100 տոկոս առաջնային
պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից կամ համարժեք տեսակի նյութից, հարթ, թույլատրելի սննդի
միջավայրում օգտագործելու համար: Երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ,
բարձրությունը 153մմ +/-5մմ, քաշը 18կգ +/-3 տոկոս: Դինամիկ բեռնվածքը` 1200կգ, ստատիկ Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
բեռնվածքը` 4800կգ: Գույնը մոխրագույն: Վերևի մակերեսը պետք է լինի հարթ, չունենա բաց
կոշտության կողեր և խորություններ: Թույլատրելի շահագործման ջերմաստիճանը` -40
աստիճանից +70 աստիճան, լվացման ջերմաստիճանը` մինչև +95 աստիճան:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Բանջարեղենի կոնտեյներ

Բանջարեղենի կոնտեյներ, տեխնիկական պայմանների համաձայն, բեռնատարողությունը ոչ
պակաս 450կգ կարտոֆիլ: Բաղկացած չորս պատերից և հատակից, որոնք ամրացվում են իրար
կեռերի և ամրանաձև փականների միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում պատերը և հատակը
հեշտությամբ իրարից առանձնանան: Գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 800մմ-1000մմ,
լայնությունը 800մմ-850մմ, բարձրությունը 1000մմ-1020մմ: Հատակը կահավորված 4 հատ
ոտքերով այնպես որ բանջարեղենի կոնտեյներները հնարավոր լինի իրար վրա դասավորելու:
Կարկասը սև մետաղից, ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ, ներկված սև գույնի սև մետաղի համար
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
նախատեսված ներկով: Հիմքը և կողամասերը պատված (ծածկված) լինեն փայտյա ձողերով:
Պատերի փայտյա ձողերի հաստությունը` ոչ պակաս 15մմ, հիմքի փայտյա ձողերի հաստությունը
ոչ պակաս 20մմ, բոլոր ձողերի լայնությունը ոչ պակաս 40մմ, փայտյա ձողերի միջև ընկած
բացակի լայնությունը մինչև 25մմ: Պատերի ամրության համար կարկասներից երկու հատ
հորիզոնական (պատի բարձրության համեմատ հավասարաչափ բաշխված) և երկու հատ վերևի
մեջտեղից դեպի ներքևի անկյունները ամրացված լինեն սև մետաղից գոտիներ՝ ոչ պակաս ից
դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փա

Փայտե տակդիր

Փայտե տակդիր ԳՕՍՏ 9557-87 2Պ04 տեսակի, չամ կամ լորենի կամ համարժեք տեսակի
փայտից, լայնությունը 800 մմ+3մմ, երկարությունը 1200 մմ+3մմ, բարձրությունը ոչ պակաս
144մմ+2մմ, բեռնաբարձման հնարավորությունը ոչ պակաս 1500կգ: Վերին շերտի փայտի
հաստությունը 22մմ+2մմ, ներքևի ոտքի փայտի հաստությունը 22մմ+2մմ, երկու արտաքին
շերտերի միջև ընկած փայտի (հեծան) 78մմ+1մմ: Արտաքին շերտի երեսապատվածքի ամրացված Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
փայտերի հեռավորությունները միմյանցից 40մմ+/-3մմ: Երեսապատվածքի աջ, ձախ և
կենտրոնում ամրացված փայտերի լայնությունը 145մմ+5մմ-3մմ: Երեսապատվածքի 145մմ+/-3մմ
լայնությամբ փայտե երեսապատվածքի միջանկյալ մասում ամրացվող փայտի լայնությունը
100մմ+/-3մմ:

Խմելու ջրի տարա 20լ. տարողությամբ, պատրաստված պոլիստիրոլից, կամ դրան համարժեք
պոլիմերային նյութից, թույլատրելի խմելու ջրի օգտագործման մեջ, գույնը սպիտակ: Տեսքը
Խմելու ջրի տարա 20 լիտրանոց ուղղանկյունաձև, երկարությունը 308մմ +/-5մմ, լայնությունը 285մմ +/-5մմ, բարձրությունը 322մմ
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
տարողությամբ
+/-5մմ, բկանցքի տրամագիծը 45մմ +/-1մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, հատակի
հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, հերմետիկ փակվող կափարիչով: Տարայի կողային պատերին
մակնանշված <<ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ>> գրառումը: Գրառման տառերի բարձրությունը 50-60մմ:

Տեփուր հացի

Տեփուր հացի ԳՕՍՏ 9396-88, փայտը
չամ կամ լորենի, երկարությունը 730մմ +/-5մմ,
լայնությունը 440- 450մմ, բարձրությունը 60մմ +/-5մմ: Տեփուրի հատակի տեսքը համաձայն կից
ներկայացված գծագրի: Հատակը հավաքված 5 հատ 730մմ+/-5մմX40-45մմX9-11մմ փայտերից:
Յուրաքանչյուրի հեռավորությունը մյուսից 54մմ +/-5մմ: Տեփուրի հատակային մասում կողային Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հատվածի կողմից ամրացված մետաղական ոչ պակաս 0,3մմ հաստության ժապավենաձև սև
մետաղից թիթեղով: Թիթեղի լայնությունը 8-14մմ: Տեփուրի կողային պատերի բարձրությունը
60մմ +/ 5մմ հաստությունը ոչ պակաս 20մմ:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Արտադրական սեղան չ/պ

Արտադրական սեղան, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից, երկարությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ, բարձրությունը 800մմ+/5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով
չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս
1,2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Սեղանի
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի
հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի
կարկասին, եռակցման հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատաքային
մակերեսի վրա: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար
նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Սեղան չ/պ հենակետի

Արտադրական սեղան, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող
պողպատից, երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 600մմ+/-5մմ, բարձրությունը 800մմ+/5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով
չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս
1,2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Սեղանի
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի
հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի
կարկասին, եռակցման հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատաքային
մակերեսի վրա: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար
նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Միս կտրտելու կոճղի սեղան չ/պ

Միս կտրտելու կոճղի սեղան, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1100մմ +/-5մմ, լայնությունը 900մմ+/-5մմ,
բարձրությունը 500մմ+/-5մմ և 30մմ+/-5մմ կողային պատնեշ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2
մմ: Սեղանի աշխատանքային մակերեսը, ինչպես նաև կողային պատնեշը լինեն մեկ ընդհանուր
թիթեղից, կողային պատերը պատրաստված լինեն կողային թիթեղի ծալվածքի արդյունքում:
Թիթեղի ամբողջ պարագծով եզրային մասերը անվտանգությունից ելնելով հետ ծալված լինեն
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
դեպի հիմք ոչ պակաս 5մմ բարձրությամբ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով
չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս
1,2մմ: Սեղանի կենտրոնական մասում անցք Փ-650+/-5մմ, փայտե կոճղի տեղադրման համար:
Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Բոլոր եռակցման
կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով,
եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Անվանումը

Արտադրական
շարժական

Տեխնիկական բնութագիրը

սեղան

Մթերաթափոնների
սեղան չ/պ

Ծանոթություն

Արտադրական սեղան շարժական, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ,
բարձրությունը 800մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Սեղանի ոտքերը
քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 30մմX30մմ, խողովակի պատի
հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող
պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի
աշխատանքային մակերեսը, ինչպես նաև աջ, ձախ և հետևի կողային բարձրությունները լինեն
չ/պ,
մեկ ընդհանուր թիթեղից, կողային պատերը պատրաստված լինեն կողային թիթեղի ծալվածքի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
արդյունքում: Թիթեղի ամբողջ պարագծով եզրային մասերը անվտանգությունից ելնելով հետ
ծալված լինեն դեպի հիմք ոչ պակաս 5մմ բարձրությամբ: Կողային պատերի բարձրությունը
20մմ+/-2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով:
Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի կարկասին, եռակցման
հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատաքային մակերեսի վրա: Բոլոր
եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվողումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011,
<<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի

Մթերաթափոնների հավաքելու սեղան, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող
պողպատից,
երկարությունը
1500մմ+/-5մմ,
լայնությունը
800մմ+/-5մմ,
բարձրությունը 800մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Սեղանի ոտքերը
քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 30մմX30մմ, խողովակի պատի
հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող
պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի
առաջամասից դեպի հետնամաս 185մմ+/-5մմ հեռավորությամ վրա, սեղանի երկարության
հավաքելու կենտրոնում բացված անցք, որի մեջ տեղադրված է չժանգոտվող պողպատից խողովակ:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Խողովակի տրամագիծը 190մմ+/-5մմ, բարձրությունը 300մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ
պակաս 1.5մմ: Սեղանի աշխատանքային մակերեսը, ինչպես նաև աջ, ձախ և հետևի կողային
բարձրությունները լինեն մեկ ընդհանուր թիթեղից, կողային պատերը պատրաստված լինեն
կողային թիթեղի ծալվածքի արդյունքում: Թիթեղի ամբողջ պարագծով եզրային մասերը
անվտանգությունից ելնելով հետ ծալված լինեն դեպի հիմք ոչ պակաս 5մմ բարձրությամբ:
Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող
մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ
ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայն

Դարսակ խոհանոցային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի
չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ,
բարձրությունը 2000մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5 մմ: Դարսակի ոտքերը
Դարսակ խոհանոցային սպասքի
քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 40մմX40մմ, խողովակի պատի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
չ/պ
հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի
համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան
նյութով:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Դարսակ ճաշարանային սպասքի

Դարսակ ճաշարանային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի
չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ,
բարձրությունը 1700մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ: Դարսակի ոտքերը
քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 40մմX40մմ, խողովակի պատի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի
համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան
նյութով:

Դարսակ հացի չ/պ

Դարսակ հացի, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից, երկարությունը 960մմ +/-5մմ, լայնությունը 810մմ+/-5մմ, բարձրությունը 2000մմ+/5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս
1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Դարսակ մթերքի պահպանման

Դարսակ մթերքի պահպանման, պատրաստված ամբողջովին 40մմX40մմ սև մետաղի
խողովակից, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ,
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
լայնությունը 760մմ+/-5մմ, բարձրությունը 1500մմ+/-5մմ: Դարսակը ներկված սև մետաղի համար
նախատեսված սև գույնի ներկով:

Դարսակ
հավաքման

Դարսակ սկուտեղների, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող
պողպատից, երկարությունը 796մմ +/-3մմ, լայնությունը 500մմ+/-3մմ, բարձրությունը 1540մմ+/5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Դարսակի կարկասը քառակուսի կտրվածքով
սկուտեղների չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 20մմX20մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
1,2մմ: Չժանգոտվող պողպատի անկյունակներից` ոչ պակաս 20X35մմ, պատրաստված
ուղղորդիչներ, 10 շարք բարձրության վրա, յուրաքանչյուր շարքի բարձրությունը մյուսից 150մմ+/2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Միս կախելու կանգնակ

Միս կախելու կանգնակ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից, խողովակի տրամագիծը 28մմ, պատի հաստությունը 2մմ: Վերին մասում
հորիզոնական դիրքով անցնող խողովակը գցվում է 2 հատ, ծանրության ժամանակ չճվելու
համար: Երկու խողովակների արանքում 400մմ+/-2մմ հեռավորության վրա եռակցվում է 28մմ
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
բարձրության և 28մմ տրամագծով խողովակ: Կանգնակի հետ պետք է լինի նաև չժանգոտվող
պողպատից պատրաստված կախիչ 8 հատ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել
չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք
մշակված համապատասխան նյութով:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Վաննա կենցաղային էմալապատ

Վաննա կենցաղային էմալապատ տակդիրով, ԳՕՍՏ 18297-96: Մետաղյա` երկարությունը
1500մմ+/-5մմ, լայնությունը 700մմ+/-5մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 400մմ, ծածկույթը
էմալապատ սպիտակ գույնի, ջրի հեռացման հարմարանքով: Ջրի հեռացման անցքի
տրամագիծը 55մմ+/-5մմ: Տակդիրը պատրաստված սև մետաղյա 30մմX30մմ խողովակից,
խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Տակդիրի երկարությունը 1400-1470մմ, Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
լայնությունը 600-670մմ, բարձրությունը 720-770մմ, վերևի մասում ամբողջ պարագծով,
եռակցման միջոցով ամրացված գոտի, ներքևից դեպի վերև 150-200մմ բարձրության վրա,
ամբողջ պարագծով, եռակցման միջոցով ամրացված գոտի: Ոտքերը և գոտիները ներկված սև
գույնի սև մետաղի համար նախատեսված ջրակայուն ներկով:

Վաննա 1սեկցիանի չ/պ

Վաննա 1 սեկցիանի, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից: Բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի
ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից
հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Վաննա
1սեկցիանի
շարժական

Վաննա 1 սեկցիանի շարժական, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից: Բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Ջրի
, հեռացման անցքի վրա պետք տեղադրված լինի խցան, անցքի հերմետիկությունը ապահովելու
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
համար: Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան:
Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

չ/պ

Վաննա 1սեկցիանի չ/պ , մեծ

Վաննա 1 սեկցիանի մեծ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից: Բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի
ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից
հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Վաննա 2սեկցիանի չ/պ

Վաննա 2 սեկցիանի չ/պ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը:
Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Վաննա 2սեկցիանի չ/պ , մեծ

Վաննա
2սեկցիանի
հենակետի

չ/պ

Ծանոթություն

Վաննա 2 սեկցիանի մեծ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը:
Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Վաննա 2 սեկցիանի հենակետի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի
չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր
,
հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Վաննա 3սեկցիանի չ/պ

Վաննա 3 սեկցիանի, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող
պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը:
Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Մատուցողի սայլակ չ/պ

ԳՕՍՏ-17524.8-93, Մատուցողի սայլակ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար
չժանգոտվող պողպատից: Գաբարիտային չափերն են` լայնքը 500 +/-5մմ, երկարությունը 900 +/5մմ, բարձրությունը 900 +/-5մմ, բաղկացած երկու դարսակից: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է
լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման
չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
համար,
վաճառքի
ենթակա
չէ,
արտադրող
և
մատակարար
կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված
էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Հենակետի սննդամթերքի պահպանման արկղ /կոմբինացված/: Բարձրությունը 1800մմ,+/-10մմ,
լայնությունը և երկարությունը 605մմ+/-6մմX605մմ+/-6մմ: Արտաքին շերտը ցինկապատ թիթեղ`
հաստությունը 0,5-ից 0,6մմ: Ներսի տարածքը սննդի միջավայրում օգտագործելու համար
թույլատրելի չժանգոտվող պողպատե թիթեղից, թիթեղի հաստությունը 0,5-ից 0,6մմ: Ներսի
տարածքը բաժանված 4 հատ դարակներով: Դարակները նույն մակնիշի չժանգոտվող
պողպատից, մետաղի հաստությունը 0,6-ից 0,8մմ: Դարակները շարժական ի հաշիվ պատերին
Հենակետի
սննդամթերքի
ամրացված 4հատ մետաղական սանդղակի միջոցով, ինչի վրա դրվում է դարակները: Դռան Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
պահպանման արկղ /իզոթերմիկ/
ամբողջ պարագծով ամրացված մագնիսական ռետինե հերմետիկ: Արկղի արտաքին շերտը
ներկված պոլիմերային ներկով, տեսքը կոմուֆլյաժ: Արկղի պատերի հաստությունը 56մմ +/-2մմ,
ներսը պատված պոլիուրէթանով: Դռան հաստությունը 40մմ +/-2մմ, ներսի տարածքը պատված
պոլիուրէթանով: Դռան վերևի մասում ամրացված ծխնին զսպանակով աշխատող: Դուռը բացելփակելու համար ներկառուցված բռնակ: Արկղի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով 30մմX30մմ
չժանգոտվող պողպատից խողովակ: Խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ:

Ջրի բաք հենակետի 300լ. չ/պ

Ջրի բաք հենակետի ոչ պակաս 300լ. տարողությամբ, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար
թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Տեսքը գլանաձև, տրամագիծը 720մմ +/-5մմ,
բարձրությունը 740+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Բաքի վերին մակերեսի վրա
բացված քառակուսի պատուհան 400մմ+/-5մմX400մմ+/-5մմ, ջրի լցման համար, պատուհանի վրա
2 հատ ծխնու միջոցով ամրացված կափարիչ, որը կփակի պատուհանը և հերմետիկ կձգվի 2
հատ պնդօղակների օգնությամբ: Կափարիչի հերմետիկությունը ապահովում է ռետինե
հերմետիկը ամրացված պատուհանի բերանին ամբողջ պարագծով: Կափարիչը պետք է փակվի
նաև կախովի փականով: Ջրի հեռացման համար բաքի տակից առջևի եզրային մասից դուրս 50- Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
ից 70մմ երկարության դուրս գա 3/4 դյույմի չժանգոտվող պողպատե խողովակ վրան ամրացված
ջրի ծորակ: Բաքի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ
40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Յուրաքանչյուր ոտքի
հեռավորությունը մյուսից 1200 բացվածքով, ոտքերի բարձրությունը 300մմ +/-5մմ: Բաքի վերին
եզրային մասից 200մմ +/-5մմ դեպի ներքև սպիտակ գույնի ներկով մակնանշված <<ԽՄԵԼՈՒ
Ջումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի: լինեն

Կենցաղային սառնարան

Կենցաղային սառնարան, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 26678-85, ընդհանուր
աշխատանքային տարողությունը երկու խցիկներինը միասին ոչ պակաս 200լ: Խցիկների ներսը
չսառցակալող: Փոքր խցիկի աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 45լ. ջերմային ռեժիմի
հնարավորությունը 0 մինչև -18 աստիճան բացասական ռեժիմով, մեծ խցիկը` 0-ից մինչև +6
աստիճանի դրական ռեժիմով: Կոմպռեսորի հզորությունը ոչ պակաս 120վտ: Հոսանքի տեսակը
միաֆազ, 220 Վ: Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
է նշված լինի` արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը,
տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ
փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%:
Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ,
արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը,
ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Սառնարան պահարան 400լ.

Սառնարան պահարան` 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 32560.2-2013
աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 400լ. ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից մինչև +6
աստիճան դրական ռեժիմով: Կոմպռեսորի տեսակը ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը
180վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ: Սառնարան պահարանը ամբողջովին
բարակաթերթ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից,
պատերը
ջերմամեկուսացված
պոլիուրէթանով:
Գաբարիտային
չափերը
ոչ
ավել
650մմX650մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ, Սառնարանը մեկ դռնանի:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Պահարանի հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի`
արտադրող
կազմակերպության
տվյալները,
գործարանային
համարը,
տեխնիկական
պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ:
Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Սառնարան պահարան 560լ.

Սառնարան պահարան` 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 32560.2-2013
աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 560լ. ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից մինչև +6
աստիճան դրական ռեժիմով: Կոմպռեսորի ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը 250վտից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ:Սառնարան պահարանը ամբողջովին
բարակաթերթ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից,
պատերը
ջերմամեկուսացված
պոլիուրէթանով:
Գաբարիտային
չափերը
ոչ
ավել
650մմX1000մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ, Սառնարանը երկու դռնանի:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Պահարանի հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի`
արտադրող
կազմակերպության
տվյալները,
գործարանային
համարը,
տեխնիկական
պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ:
Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Սառնարան պահարան 800լ.

Սառնարան պահարան` 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 32560.2-2013
աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 800լ. ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից մինչև +6
աստիճան դրական ռեժիմով: Կոմպռեսորի տեսակը ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը
250վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ: Սառնարան պահարանը ամբողջովին
բարակաթերթ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից,
պատերը
ջերմամեկուսացված
պոլիուրէթանով:
Գաբարիտային
չափերը
ոչ
ավել
650մմX1200մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ, Սառնարանը երկու դռնանաի:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Պահարանի հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի`
արտադրող
կազմակերպության
տվյալները,
գործարանային
համարը,
տեխնիկական
պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ:
Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Սառնարան պահարան 1200լ.

Սառնարան պահարան` 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 32560.2-2013
աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 1200լ. բախկացած 2 խցիկներից` մեծ խցիկը ոչ
պակաս 800լ., փոքր խցիկը ոչ պակաս 400լ.: Երկու խցիկների ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից
մինչև +6 աստիճան դրական ռեժիմով: Սառնարան պահարանը բաղկացած երկու առանձին
կոմպռեսորներից: Կոմպռեսորի տեսակը ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը փոքր
խցիկնինը ոչ պակաս 180վտ, մեծ խցիկինը 250վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ,
220 Վ: Սառնարան պահարանը ամբողջովին բարակաթերթ սննդի միջավայրում թույլատրելի
օգտագործելու
համար
չժանգոտվող
պողպատից,
պատերը
ջերմամեկուսացված
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
պոլիուրէթանով:Գաբարիտային չափերը ոչ ավել 650մմX1800մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը
100մմ +/-5մմ, մեծ խցիկը երկու դռնանի: Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ
մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի` արտադրող կազմակերպության տվյալները,
գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի
գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մաից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող
մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ
ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի

Սառնարան բունկեր

Սառնարան բունկեր բացասական ռեժիմի 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 2180776 աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 400լ: Խցիկը փակվող կափարիչով: Ջերմային
ռեժիմը ոչ պակաս -18 աստիճան: Կոմպռեսորի տեսակը EMBRAGO, LUNITE HERMETIQE կամ
համարժեք, հզորությունը 280վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, լարումը 220Վ:
Սարքավորման հետևամասում պետք է նշված լինի` արտադրող կազմակերպության տվյալները,
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի
գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար,
վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Սառնարան խցիկ 1,5տ

Սառնարան խցիկ, TY 107-2007, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության, բացասական ռեժիմով
աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 1,5տ: Ջերմային ռեժիմը 0-ից մինչև -18 աստիճան:
Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ, պանելի արտաքին մակերեսների
շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ: Սառնարանի արտաքին չափերը՝
երկարությունը ոչ պակաս 2370մմ, լայնությունը ոչ պակաս 1390մմ, բարձրությունը ոչ պակաս
2200մմ: Դուռը` տաքացվող տենով, արտաքին չափերը 1000մմ+/-5մմx2000մմ+/-5մմ, հատակը
սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Սառնարանի կազմի մեջ մտնում է՝
կոմպռեսոր MANEROP`MT-28, MTZ-28 կամ դրան համարժեք ոչ պակաս 1 1/3HP հզորության1հատ, խցիկի գոլորշիացուցիչ 2,5-3կվտ հզորության -1հատ, խցիկի ներսը կահավորված փակ
լուսամփոփով, խցիկի ջերմային ռեժիմին համապատասխան պայմաններում աշխատելու համար հատ:
1
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի լրակազմում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման
կարգավորիչ 5կվտ հզորությամբ, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը
և թողարկիչները LS, HYNDAI կամ դրան համարժեք տեսակի, մինի կոմպյուտոր սառնից դեպի
ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2
հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի
վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:
Արկղը բացելու համար` փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն
համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից` յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար
հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող
մասերի միջև հեռավորությունը և թույլ չեն տա որպեսզի պատերը սեղմվեն:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Կարտոֆիլ մաքրող մեքենա

Ծանոթություն

Կարտոֆիլ մաքրող մեքենա, պարբերական գործողության, ԳՕՍՏ-15150-69, 2016 թվականից ոչ
հին արտադրության, նախատեսված է կարտոֆիլի արմատապտուղը ծածկող շերտից մաքրելու
համար: Պահանջները` արտադրողականությունը ոչ պակաս 300 կգ/ժամ: Մեքենայի
բեռնախցիկը չժանգոտվող պողպատ: Բեռնախցիկի տարողությունը 10կգ և ավել, կափարիչը
պլաստմասե: Մեքենան պետք է ունենա նաև բեռնաթափման պատուհան: Աշխատանքային մասը`
քար հավաքված ալյումինե կամ պլաստմասե ափսեյի վրա և չժանգոտվող պողպատից թմբուկ
անցքերով: Նոմինալ լարումը 380Վ, 50 հերց հաճախականությամբ, նոմինալ օգտագործվող
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հզորությունը ոչ պակաս 750ՎՏ, սահմանված հզորությունը ոչ պակաս 550ՎՏ: Սարքավորման
վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը,
տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ
փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%:
Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ,
արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը,
ապրանքի անվանումը, քանակը,ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռա

Բանջարեղեն կտրող մեքենա, անվտանգությունը ըստ ԳՕՍՏ-27570.0-87-ի, ԳՕՍՏ 15150: 2016
թվականից ոչ հին արտադրության: Պահանջները` արտադրողականությունը ոչ պակաս 300
կգ/ժամ: Բեռնախցիկը հանելու հնարավորությամբ` սկավառականման չժանգոտվող պողպատից
դանակները ազատ փոխելու համար: Լրակազմում պետք է լինի ոչ պակաս 8 հատ
սկավառականման դանակներ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից (1.սկավառակ
կտրատող` կտրված բանջարեղենի տեսքը ծղոտանման 4X3մմ, 2. սկավառակ բարակ
կտարատման, 3. դանակ կոմբինացված` կտրված բանջարեղենի տեսքը չորսու 5X10մմ, 4. դանակ
ցանց` կտրված բանջարեղենի տեսքը խորանարդիկ 10X10մմ, 5. սկավառակ քերող` կտրված
բանջարեղենի չափը 1,3X3,5մմ, 6.դանակ սկավառակաձև` կտրված բանջարեղենի տեսքը
Բանջարեղեն կտրատող մեքենա
ծղոտանման` հաստությունը 2մմ, 7. դանակ սկավառակ 10մմ, 8. դանակ ծխոտաձև կտրտման Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
(հում և եփած)
համար 2X2մմ): Լրակազմի մեջ պետք է լինի նաև կոնտեյներ-պահարան` դանակ սկավառակները
տեղադրելու և պահպանելու համար: Նոմինալ լարումը 220Վ, շարժիչի հզորությունը 0,55կՎտ և
ավել: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,
գործարանային համարը, տեխնիկական պաումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից
10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի
թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքու

Հաց
կտրող
մեխանիկական

Հաց կտրող մեքենա 1ա տիպի, անվտանգությունը և հիգիենիան ըստ ԳՕՍՏ-13954-2013-ի, 2016
թվականից ոչ հին արտադրության, նախատեսված է կաղապարային հացը տարբեր հաստության
կտրելու համար: Պահանջները`արտադրողականությունը 16մմ հաստության կտորներով
կտրտման դեպքում ոչ պակաս 300 հաց/ժամ: Հացը կտրվում է՝ հացի ավտոմատ սեխման
միջոցով, նրբասղոց չժանգոտվող պողպատից ոչ պակաս 24 հատ դանակների միջոցով: Նոմինալ
մեքենա լարումը 220Վ, 50 հերց հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
արտադրող
կազմակերպության
տվյալները,
գործարանային
համարը,
տեխնիկական
պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ:
Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Մսաղաց մեխանիկական

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Մսաղաց մեխանիկական, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 20469-95: Մսաղացը
բաղկացած է չժանգոտվող պողպատե իրանից, որի մեջ պտտվում է որդնակը վրան հավաքված
դանակը և ցանցը: Մսաղացի կոմպլեկտում պետք է լինի համապատասխան դանակներ իրենց
ցանցերով միսը խոշոր և մանր աղալու համար: Արտադրողականությունը ոչ պակաս 300կգ/ժամ,
կրկնակի աղալու դեպքում ոչ պակաս 100կգ/ժամ: Նոմինալ լարումը 220Վ, 50 հերց տատանման
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության
տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Պիտակավորման չափը
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար,
վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Սպասքի լվացման մեքենա 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 14227-97:
Պատրաստված ամբողջովին սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից,
արտադրողականությունը մինչև 240մմ տրամագծով ափսեների դեպքում 720ափսե/ժամ,
հզորությունը ոչ պակաս 16.3 կվտ, հսանքի տեսակը եռաֆազ 380վ. ախտահանման ժամանակ
ջրի ջեմաստիճանը ոչ պակաս 85 աստիճան: Մեքենայի կոմպլեկտում պետք է լինի` բեռնման
սեղան վաննայով, ցնցուղային համակարգով և դարսակի կասետա, սեղան բեռնաթափման և
դարսակ կասետի, ափսեների և գավաթի լվացման կասետաներ: Սարքավորման վրա պետք է
Սպասքի լվացման մեքենա ՄՊՈՒնշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
700
պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ:
Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Սպասք լվացող մեքենայի թողարկման-գործարկման
աշխատանքները պետք է իրականացվի մատումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով

Սեղանի կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 29329-92 կամ ՄԿ-32.2-Ա11 կամ ՄԿ-32.2Ա21 տեսակի, որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և
վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները` էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով,
կշռման սահմանները մինչև 32 կգ: Նժարը` չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v,
պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի
աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C: Թույլատրելի շեղումը մինչև 32 կգ-ի
Սեղանի կշեռք էլեկտրոնային 32
կշռման դեպքում մինչև 10 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
կգ
կազմակերպության տվյալները,գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը:
Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Ապրանքային
էլեկտրոնային 600կգ

Ծանոթություն

Ապրանքային կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 29329-92 կամ ՏՎ-Մ-600.2-Ա3 կամ
ՏՎ-Մ-600.2-Ռ3 տեսակի որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և
վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները` էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով,
կշռման սահմանները մինչև 600 կգ: Նժարը-չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v,
պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի
աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C : Թույլատրելի շեղումը մինչև 600 կգ-ի
կշեռք
կշռման դեպքում մինչև 200 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը:
Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրության ամիսը և տարին:

Հատակին դրվող ջրի դիսպենսեր` էլեկտրական սառեցման համակարգով, 2016թ. ոչ հին
արտադրության: Գաբարիտային չափսերը 310X310X960մմ +/-40մմ, վերևից բեռնման միջոցով,
լարումը 220Վ միաֆազ: Տաք ջրի արտադրողականությունը ոչ պակաս 7լ/ժ, ջրի տաքացման
ջերմաստիճանը ոչ պակաս +90 աստիճան, տաքացման հզորությունը ոչ պակաս 700ՎՏ: Սառը
ջրի արտադրողականությունը ոչ պակաս 1լ/ժ, ջրի սառեցման ջերմաստիճանը ոչ բարձր +10
աստիճան, սառեցման հզորությունը ոչ պակաս 70ՎՏ: Դիսպենսերի հզորությունը ոչ պակաս
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
770ՎՏ: Ջրի մատակարարման եղանակը բաժակի սեղման միջոցով: Յուրաքանչյուր միավորը
պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին:

Ջրի դիսպենսեր

Էլեկտրական
կոնֆորանի,

Տեխնիկական բնութագիրը

սալօջախ

Էլ. սալօջախ 1 սալիկանի, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ի ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային
չափերը` 500X800X850մմ+/-20մմ: Սալիկի աշխատանքային մակերեսը հոծ, ոչ պակաս 0,17 մ2,
սալիկի տաքացումը ՏԷՆ-ով, կամ պարուրակով: Պարուրակը փակ տեսակի: Սալօջախի
երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը
միաֆազ 220V: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության
1
տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
պետք է լինի գործարանային
կոշտ
փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին:

Անվանումը

Էլ. սալօջախ
ջեռոցով

Էլ. սալօջախ
ջեռոցով

3

4

կոնֆորանի

կոնֆորանի

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Էլ. սալօջախ 3 սալիկանի, ջեռոցով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ի ոչ հին արտադրության: Սալիկի
աշխատանքային մակերեսը հոծ, ուղղանկյունաձև, 1 սալիկի մակերեսը ոչ պակաս 0,12 մ2,
պարուրակը փակ տեսակի: Սալօջախի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի
չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի
համար նախատեսված ներկով: Հոսանքի տեսակը - եռաֆազ 380 v կամ միաֆազ 220V:
Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,
գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի
,
գործարանային
կոշտ
փաթեթավորմամբ: Թողարկման գործարկման աշխատանքները Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
իրականացվում է մատակարարի ուժերով: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար,
վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական
սալօջախի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի
ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենայինից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա:
Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ա

Էլ. սալօջախ 4 սալիկանի, ջեռոցով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության,
սալիկիաշխատանքային մակերեսը հոծ, ուղղանկյունաձև, 1 սալիկի մակերեսը ոչ պակաս 0,12 մ2,
պարուրակը փակ տեսակի: Սալօջախի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի
չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի
համար նախատեսված ներկով: Հոսանքի տեսակը - եռաֆազ 380 v կամ միաֆազ 220V:
Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,
գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի
,
գործարանային
կոշտ
փաթեթավորմամբ: Թողարկման գործարկման աշխատանքները Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
իրականացվում է մատակարարի ուժերով: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար,
վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական
սալօջախի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի
ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենայիումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի
անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Կաթսա էլ. ԿՊԷ-100

Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից
ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 800X800X850մմ +/20մմ, աշխատանքային ծավալը 100լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի
միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու
շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը
ոչ պակաս 18,9 ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը
(կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով,
ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը:
Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրության ամիսը ումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության
մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ
տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի

Կաթսա էլ. ԿՊԷ-160

Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից
ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1200X800X850մմ
+/- 20մմ, աշխատանքային ծավալը 160լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի
միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու
շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը
ոչ պակաս 24ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը
(կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով,
ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը:
Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը
պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված`
արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար
կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,
արտադրության ամիսը և ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի
կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ
ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Կաթսա էլ. ԿՊԷ-250

Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից
ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1500X800X850մմ
+/-50մմ, աշխատանքային ծավալը 250լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի
միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու
շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը
ոչ պակաս 30ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը
(կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված սև
մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից: Սարքավորման վրա
պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ
փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%:
Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ,
արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը,
ապրանքի անվանումը, քանից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի
կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ
ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:
Արկղը բացելու համար` փակ

Էլեկտրական թավա

Էլեկտրական թավա, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը
1440X800X850մմ +/-20մմ: Անոթը թուջե, անոթի հիմքի մակերեսը ոչ պակաս 0,45 մ2,
տարողությունը 85լ և ավել, լարումը 380/220Վ, նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 12ԿՎտ:
Կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից: ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:
Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,
գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի
գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար,
վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների)
անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական
թավայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի
ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝
սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:

Կցորդ ֆուրգոն ՊՖԽ-1

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՖԽ-1: 2016թ-ից ոչ հին
արտադրության: նախատեսված է հացի տեղափոխման համար: Բազային շասին` մեկ կամրջանի
կցորդ շասի ИАПЗ-738 կամ 1-П-1,5 կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը 920 կգ:
Բեռնման բարձրությունը. նվազագույնը (ներքևի տեփուրներով) 1144մմ, առավելագույնը (վերևի
տեփուրներով) 2122մմ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով,
գաբարիտային
չափերը`
երկարությունը
2555մմ+/-50մմ,
լայնությունը
2050մմ+/-50մմ,
բարձրությունը 1430մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված փայտով կամ սննդի
միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Ներսի երեսպատումը սննդի միջավայրում
թույլատրելի օգտագործելու նյութով իրականացնելու դեպքում, առաստաղի երեսպատումը պետք
է իրականացվի փայտով` կոնդեսատի (խոնավության) առաջացումից խուսափելու նպատակով:
Բեռնախցիկը բաղկացած է երեք խցիկներից, որոնք պետք է կահավորված լինեն տեփուրների
տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներով: Յուրաքանչյուր խցիկը պետք է ունենե
առանձին դուռ, որոնք պետք է բացվեն 180 աստիճան: Կցորդ ֆուրգոնը պետք է ներկվաից դեպի
ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հատ ամրակները,

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Լրակազմի մեջ պետք է լինի
- հացի փայտյա տեփուր կամ պլաստմասե արկղ հացի համար 72 հատ,
- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,
- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,
- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ,
- լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ФП-132
2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)
Կցորդի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ

Ջրի կցորդ ՑՎ-1,2

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՍ-2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության:
Նախատեսված է սննդամթերքի տեղափոխման և պահպանման համար: Բազային շասին` մեկ
կամրջանի կցորդ շասի ГКБ-83011 կամ 1-П-2,5М կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը
1430 կգ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով,
գաբարիտային չափերը` երկարությունը
3567մմ+/-50մմ,
լայնությունը 2380մմ+/-50մմ,
բարձրությունը 2163մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված սննդի միջավայրում
թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Բեռնախցիկի ներսում պետք է կահավորված լինի.
սննդամթերքի պահպանման արկղ 0,7խոր/մ տարողությամբ 18 հատ, 4 հատ հացի խցիկներ,
որոնցում կառուցված 12 հատ տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներ,
վերին կիսահարկեր 6 հատ, մսի և ձկան պահպանման համար կոնտեյներ 2 հատ, ձեթի տարա
10լ 3 հատ: Կցորդը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման,
պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Լրակազմի մեջ պետք է լինի
- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,
- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,
- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески)2 հատ,
- լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ФП-132
2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)
Կցորդի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ

Կցորդ պահեստ ՊՍ-2

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՍ-2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության:
Նախատեսված է սննդամթերքի տեղափոխման և պահպանման համար: Բազային շասին` մեկ
կամրջանի կցորդ շասի ГКБ-83011 կամ 1-П-2,5М կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը
1430 կգ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով,
գաբարիտային չափերը` երկարությունը 3567մմ+/-50մմ,
լայնությունը 2380մմ+/-50մմ,
բարձրությունը 2163մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված սննդի միջավայրում
թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Բեռնախցիկի ներսում պետք է կահավորված լինի.
սննդամթերքի պահպանման արկղ 0,7խոր/մ տարողությամբ 18 հատ, 4 հատ հացի խցիկներ,
որոնցում կառուցված 12 հատ տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներ,
վերին կիսահարկեր 6 հատ, մսի և ձկան պահպանման համար կոնտեյներ 2 հատ, ձեթի տարա
10լ 3 հատ: Կցորդը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման,
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Լրակազմի մեջ պետք է լինի
- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,
- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,
- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески)2 հատ,
- լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ФП-132
2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)
Կցորդի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ

Կցորդ խոհանոց

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության կցորդվող
խոհանոց` ԿՊ-130-11: Նախատեսված է դաշտային պայմաններում 130 հոգու համար առաջին և
երկրորդ ճաշատեսակից տաք սննդի պատրաստման և տեղափոխման համար: Մոնտաժված
բազային շասիյի վրա: Խոհանոցի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս դաշտային
պայմաններում ճաշերի պատրաստումը իրականացնել կանգնած վիճակում ինչպես նաև
շարժման ընթացքում: Կցորդ խոհանոցը կարող է աշխատել հեղուկ և պինդ վառելիքով:
Խոհանոցը բաղկացած է հիմնական բաղկացուցիչ մասերից.
1. Ջերմային բլոկից 1 միավոր, որը կազմված է. 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ
առաջին ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող պողպատե կաթսաներից 2 հատ, 85/75լ
(լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ երկրորդ ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող
պողպատե կաթսայից 1 հատ, 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ եռացրած ջրի
պատրաստման չժանգոտվող պողպատե կաթսայից 1հատ, 36լ տարողությամբ ջրատաքացուցիչ 1
հատ, ջրատաքացուցիչի ջրահեռացման խողովակի ծորակ 1 հատ, ջրատաքացուցիչի
ջրահեռացման խողովակի զսպանակաձև տափողակ 1հատ, տապակարան 0,025խոր/մետր
ծավալով հավաքված վիճակում 1 հատ, ՖԿ-01 տեսակի բոցամուղ 2 հատ, պիտույքների արկղ 1
հատ: Բոլոր կաթսաները պատրաստված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու
չժանգոտվող պողպատից: Կաթսաների կափարիչները պետք է հերմետիկ փակվեն և ունենան
գոլորշու փական: 1-ին ճաշատեսակի և եռացրած ջրի համար նախատեսված կաթսաները մեկ
պատանի են, 2-րդ ճաշատեսակի կաթսան երկու պատանի: 2-րդ ճաշատեսակի կաթսայի ներսի և
դրսի պատերի միջև լցված լինի համապատասխան յուղ: Շահագործման, պահպանման և
2. Ընթացքային մաս` հատուկ բազային շասսի 1 հատ
3. Խոհանոցի վրան 1 լրակազմ, որը բաղկացած է. կարկասից և վրանի տանիքից հավաքված 1
հատ, տանիքին միացող պատերից հավաքված 1 հատ, ձգող պարան հավաքված 4 հատ,
մետաղյա ցից 23 հատ:
4. Մթերքի պահպանման արկղ 1 հատ:
5. Սեղան ծալովի 1 հատ:
Խոհանոցային սպասք և գույք
Կաթսա ալյումինե 8-10լ 1 հատ, դանակ բանջարեղենի 1 հատ, դանակ խոհարարի 2 հատ,
պահածո բացիչ 2 հատ, շերեփ խոհարարի 1 հատ, շերեփ փոքր 1 հատ, փլավքամիչ ալյումինե 1
հատ, քափկիր 1 հատ, փայտե խառնիչ 1 հատ, մասնատման տախտակ 1 հատ, արևածաղկի ձեթի
տարա 10լ 1 հատ, կենդանական յուղի տարա 5-10լ 1 հատ, կաթսա լվանալու խոզանակ 1 հատ,
միս հանելու պատառաքաղ 1 հատ, պատառաքաղ տրանժիրային 1 հատ:
Պահեստային մասեր
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Բոցամուղ ՖԿ-0,1 1 հատ, բոցամուղի գազի ծայրափողակ ՖԿ-01 3 հատ, տափօղակ ՖԿ-01 3
հատ, ազբեստե թել 0,5մ, ասեղ բոցամուղի ծայրափողակի մաքրման համար 3 հատ, մանոմետր
ՄՏՊ-60-6X2,5 1 հատ, ծորակ ՊՊ6-1(КР-25) 1 հատ, կրակարանի ցանց 1 հատ, գոլորշու փական 1
հատ, սեղմող պտուտակ ԿՊ-130.03.001 1 հատ, սեղմող մանեկ ԿՊ-130.03.070 1 հատ, ձախումը
ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Գործիքներ
Բանալի երկկողմանի 27X30 1 հատ, բանալի երկկողմանի 17X19 1 հատ, բանալի երկկողմանի
22X24 1 հատ, եռանկյուն խարտոց բռնակով 1 հատ, սրաքար ԲՊ 40X20X200 1 հատ, կացին 1
հատ, սղոց երկբռնականի 1 հատ, բանալի 130-3924038 1 հատ, բանալի 8301-3900104 1 հատ,
մանոմետր ՄԴ-231 1 հատ:
Պիտույքներ
Կշեռք 1 հատ, դույլ ցինկապատ 12լ 2 հատ, լվացարան 1 հատ, ձագար 1 հատ, հեղուկ վառելիքի
տարա 20լ 2 հատ, լապտեր <<Չղջիկ>> տեսակի 1 հատ, պոմպ ավտոմեքենայի ռետինե
խողովակով 1 հատ, կրակատեղի դռնակ 2 հատ, կրակխառնիչ 1 հատ, զապալնիկ 2 հատ, մսի
տարա 1 հատ, բանալի ԿՊ-130Մ.01.10.100 2 հատ, անիվների հենակ (упор противооткатный) 2
հատ, կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ:
Տեղափոխման ժամանակ խոհանոցի վրայից առանձնացվող հատուկ մասերը
Պտուտակ Մ6X12 4 հատ, պտուտակ Մ6X16 6 հատ, պտուտակ Մ6X20 4 հատ, մանեկ Մ6.5.019 22
հատ, կալպաչոկ բանալի 3 հատ, հետևի լուսադարձիչ ՖՊ-401 2 հատ, լուսարձակի
լուսաքողարկիչ ԱՍ-131 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-316 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-315 2 հատ,
տափօղակ 6.65Գ 22 հատ, հետևի լուսարձակ ՖՊ-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ 1 հատ,
հետևի ձախ լուսարձակի ամրացման հարմարանք 1 հատ, հետևի աջ լուսարձակի ամրացման
հարմարանք 1 հատ:
Կցորդի խոհանոցի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-բոցամուղի անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ

Տեղափոխվող ցիստեռն ՑՎ-4

Տեխնիկական պայմանների համաձայն: Տեղափոխվող ջրի ցիստեռն ՑՎ-4, 2016թ.-ից ոչ հին
արտադրության: Ցիստեռնը նախատեսված է խմելու ջրի տեղափոխման և կարճաժամկետ սառը
պահպանման համար: Ցիստեռնը պատրաստված մեկ պատից` սև մետաղից կամ չժանգոտվող
պողպատից թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Սև մետաղից
պատրաստված լինելու դեպքում տարողության ներսի կողմը պետք է ծածկված լինի սոսինձի և
ալյումինի փոշուց պատրաստված հատուկ խառնուրդով: Ներսի կողմում տեղադրված ջրի Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
ալիքների մեղմող ցանց: Գաբարիտային չափերը` երկարությունը 1070մմ+/-10մմ, լայնությունը
595մմ+/-10մմ, բարձրությունը 870մմ+/-10մմ, տարողությունը 320լ.: Տարողությունը ջրով
լցավորման համար պետք է ունենա համապատասխան բկանցք: Բկանցքի տրամագիծը` 500մմ+/50մմ: Բկանցքը պետք է փակվի կափարիչով: Կափարիչի վրա տեղադրված ռետինե ներդիր և
կափարիչը ձգվի 4 ձգաններով: Ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով:

Ջերմապահ ՏՎՆ-12

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, ջերմապահ Տ-12, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության:
Նախատեսված դաշտային պայմաններում տաք սննդի տեղափոխման և պահպանման համար:
Արտաքին շերտը սև մետաղ, ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Ներսի անոթը սննդի
միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գաբարիտային
չափերը 344մմ+/-5մմ X 234մմ+/-5մմ X 423մմ+/-5մմ, քաշը ոչ ավել 8կգ: Կոպլեկտավորված լինի
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
փոքր շերեփով: Ջերմապահը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում
2հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա
մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և
մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը,
քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

Անվանումը

Ջերմապահ ՏՆ-36

Ինքնասպասարկման հոսքագիծ

Տեխնիկական բնութագիրը

Ծանոթություն

Տեխնիկական պայմանների համաձայն, ջերմապահ Տ-36, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության:
Նախատեսված դաշտային պայմաններում տաք սննդի տեղափոխման և պահպանման համար:
Արտաքին շերտը սև մետաղ, ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Ներսի անոթը սննդի
միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գաբարիտային
չափերը 492մմ+/-5մմ X 393մմ+/-5մմ X 670մմ+/-5մմ, քաշը ոչ ավել 17կգ: Ջերմապահը
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 1հատ: Արկղը պիտակավորված:
Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ
կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության
(կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և
տարին:
Տեխնիկական պայմանների համաձայն, տեսքը ուղղանկյունաձև, պատրաստված ամբողջովին
սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Բաղկացած է
4 մասից: Մաս 1. գդալների, պատառաքաղների, դանակների և սկուտեղների համար
նախատեսված կանգնակ, բարձրությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ,
երկարությունը 848մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, բաղկացած 6 հատ ճաշի
գդալների, պատառաքաղների և դանակների համար ու 2 հատ թեյի գդալների համար
նախատեսված վաննաներից, բոլոր 8 հատ վաննաները մետաղական կարկասի մեջ շարժական
(հանովի-դնովի), վաննաների մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ, մակերեսային մասերը
թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 2. աղցանների, հյութի համար
նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/5մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, հետնամասում
տարածքը բաժանված 2 հավասար հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դուռ), դռների
կիպությունը ապահովվի մագնիսական փականով, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի,
դաումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ
ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը
արգելվում է:շատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>
ՀՀ
օրենքի
9-րդ
Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
հոդվածի:

Անվանումը

Դիզելային ամբարձիչ

Տեխնիկական բնութագիրը
Ծանոթություն
Սալօջախը հոծ, ոչ պակաս 300X300 մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի
հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ,
խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա
ունենան անջատիչներ, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ
ժապավենով: Մաս 4. հացի և այլ սննդատեսակների համար նախատեսված դարակաշարմատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 2000մմ
+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ հետնամասում տարածքը բաժանված 2 հավասար
հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դուռ), դռների կիպությունը ապահովվի
մագնիսական փականով, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի, դարսակի մետաղի
հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում,
ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող
(էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա ունենան
անջատիչներ, և լինի հնարավորություն լուսամփոփների էլ. էներգիայով սնուցումը մաումը ՄՄ ՏԿ
N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:
լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին
չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:
10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:
11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը
արգելվում է:շատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և
մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>
ՀՀ
օրենքի 9Դիզելային ամբարձիչ ԳՕՍՏ Ռ 50950-96, հնարավորություն ունենա ավտոմեքենաների համար
նախատեսված բոլոր ճանապարհներով տեղաշարժվելու: Շարժիչը` դիզելային, հզորությունը ոչ
պակաս 34,2Կվտ, փոխանցումատուփը ավտոմատ կամ մեխանիկական, շրջադարձի
առավելագույն շառավիղը 2370մմ, նոմինալ բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 2000կգ, բեռի
բարձրացման հնարավորությունը ոչ պակաս 3000մմ, ղեկը հիդրավլիկ, գաբարիտային չափերը
տրանսպորտային վիճակում` լայնությունը 1000մմ-1200մմ, բարձրությունը հատակից մինչև
ամենաբարձր մասը ոչ ավել քան 2200մմ: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ համակարգը Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
համապատասխան ԳՕՍՏ 17411 պահանջների, ապահովվի հերմետիկություն` համակարգում
առկա համապատասխան հեղուկների արտահոսք չպետքե լինի, բացառվում է աշխատանքային
սարքավորումների և շասսիի մասնիկների ինքնուրույն շարժեր: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ
համակարգի խափանման դեպքում համակարգը պետք է արգելափակվի և բացառվի բազուկի
(ստռելայի) ու դրա վրայի շարժվող մասնիկների ինքնուրույն շարժը, ունենա պաշտպանիչ
համակարգ` ճնշումը սահմանված արժեքից չգերազանցելու համար:

