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Գնման ենթակա 
ապրանքների, 

աշխատանքների և 
ծառայությունների 

անվանումները

Տեխնիկական բնութագիր

1
Դանակի նետման 

ստենդի միջուկ

Փայտյա չորսուներից պատրաստված, 60x90սմ (թույլատրվող շեղում +/- 5սմ) ճակատային 
մասով, խորությունը 25սմ (թույլատրվող շեղում +/- 5սմ): Չորսուների սեղմման 
հնարավորությունով և  միմյանց պահող կառուցվածքով: Յուրաքանչյուր չուսուի 
հաստությունը առնվազն 11սմx11սմ: Դանակի նետման ստենդի կանգնակի մեջ տեղադրվող, 
երկկողմանի օգտագործման հնարավորությամբ: Ճակատային մասերը հարթ, կենտրոնում 
երկու 5սմ լայնություն ունեցող գծերով կարմիր ուղղանկյուններով (20х16 և 36х32սմ չափերի): 
100 x 130 սմ չափերի (թույլատրվող շեղում +/- 5սմ) նետման գոտին պահպանող փայտե 
շրջանակով, ամրացման հարմարանքով: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը 
պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: 

2
Վայրկյանաչափ 
պրոֆեսիոնալ 

(Էլեկտրոնային)

Պլաստմասե, առնվազն 10 արդյունք գրանցող և ցուցադրող, 1/100 ճշտությամբ, թվային 
դիսպլեյ, չափերը` լայնությունը 5-7սմ,պարանոցից կախելու համար նախատեսված 
պարանով կամ ժապավենով: Պարանի կամ ժապավենի հաստությունը 5-10մմ, 
երկարությունը 75-95սմ: Մարտկոցի առկայությամբ: Մատակարարումից առաջ 
մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը 
ստավարաթղթե տուփով: 

3
Նետման մարզական 

դանակներ

Մետաղը՝ պողպատյա (420 որակի), երկարությունը՝ 260-300սմ, որից շեղբի երկարությունը՝ 
130-160սմ, բռնակի մասը՝ 105-140սմ, լայնությունը՝  33-50մմ, հաստությունը 4-6մմ, քաշը՝ 330-
390 գր: ¶áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ ¹³Ý³ÏÝ»ñÁ ÙÇÝÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ã³÷Ç, 
ù³ßÇ Ï³Ù Ó¨Ç áñ¨¿ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ãáõÝ»Ý³Ý: Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Ó»éù»ñÁ ãíÝ³ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ïáõÏ Ùß³ÏáõÙáí, ³½áï» ÃñÍí³Íùáí  Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը 
պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը  արկղով յուրաքանչյուր 
արկղում մինչև 30 հատ դանակ, յուրաքանչյուր դանակ ստվարաթղթե տուփի մեջ: 

4 Գնդակ ֆուտբոլի

Արհեստական  կաշվից, N  5 չափի (68-70սմ շրջանագիծ), քաշը 410-450 գրամ,  2 մ 
բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի բարձրությունը 125-155սմ, 
պոլիեստերի կամ բամբակե ներքին շերտով, ռետինե կամ լատեքսե միջուկով (կամեռով): 
Մատակարարվում են չփչված վիճակում: Փչելուց հետո գնդակի ներսում մթնոլորտային 
ճնշումը պետք է ապահովի 0.6-1.1 մթն.-ի (0.6-1.1 կգ/սմ2): Մատակարարումից մեկ ամսվա 
ընթացքում անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարաին` նորով 
փոխարինելու համար: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային տոպրակների կամ ստվարաթղթե 
արկղերի  մեջ: 

5 Գնդակ ֆուտզալի

Արհեստական  կաշվից, Ֆուտզալի համար նախատեսված, N  4 չափի (62-64սմ շրջանագիծ)` 
քաշը 400-440 գրամ: 2 մ բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի 
բարձրությունը 50-65սմ, ռետինե կամ լատեքսե միջուկով (կամեռով), մրցումային (խաղային) 
որակի FIFA-ի կողմից հաստատված որակի նշանով: ՙԱդիդաս՚, ՙՊումա՚ կամ համարժեք 
ֆիրմայի: Մատակարարվում են չփչված վիճակում: Փչելուց հետո գնդակի ներսում 
մթնոլորտային ճնշումը պետք է ապահովի 0.6-0.8 մթն.-ի (0.6-0.8 կգ/սմ2): Մատակարարումից 
մեկ ամսվա ընթացքում անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարաին` նորով 
փոխարինելու համար: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային տոպրակների կամ ստվարաթղթե 
արկղերի  մեջ:

6 Գնդակ բասկետբոլի

 Արհեստական  կաշվից, N  7 չափի (75-78սմ շրջանագիծ), քաշը 567-650գրամ: 2 մ 
բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի բարձրությունը 120-140 սմ: 
Բացօդյա և փակ դահլիճներում օգտագործելու համար: Գույնը՝ շագանակագույն, 
գազարագույն, դեղին, մոխրագույն կամ այդ գույների խառը համադրմամբ: 
Մատակարարվում են չփչվաված վիճակում: Մատակարարումից մեկ ամսվա ընթացքում 
անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարաին` նորով փոխարինելու համար: 
Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային տոպրակների կամ ստվարաթղթե արկղերի  մեջ:

ÐÐ ¼àô ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³ ¨ ëåáñïÇ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó 2019Ã. ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ýáí 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ 



7 Գնդակ վոլեյբոլի

Բնական կամ արհեստական  կաշվից, N  5 չափի (65-67սմ շրջանագիծ), քաշը 250-300 գրամ: 2 
մ բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի բարձրությունը 120-140սմ, 
պոլիեստերի կամ բամբակե ներքին շերտով, ռետինե կամ նմանատիպ նյութից (կամեռով): 
Մատակարարվում են չփչվաված վիճակում: Մատակարարումից մեկ ամսվա ընթացքում 
անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարաին` նորով փոխարինելու համար: 
Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային տոպրակների կամ ստվարաթղթե արկղերի  մեջ:

8 Ցանց վոլեյբոլի (տռոսով)

Ցանցի բարձրությունը 1մ երկարությունը 9.5, ·áõÛÝÁ ë¨ Ï³Ù ëåÇï³Ï: ¶áñÍí³ÍùÇ Ã»ÉÇ 
Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ 3-4 ÙÙ: Վերին եզրը 5 սմ լայնքով սպիտակ գույնի կտոր կարված ամբողջ 
երկանքով: Վերին ժապավենի միջով անցկացված 2-4մմ հաստությամբ առնվազն 12մ 
երկարությամբ մետաղյա տռոսով: Ստորին եզրը 3-5 ëÙ É³ÛÝùáí ëåÇï³Ï Å³å³í»Ýáí ¨ 
³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ ձգելու համար նախատեսված 70-90 սմ երկարությամբ պարանով,   գործվացքը  
10 սմ քառակուսի անցքերով: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է 
համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային տոպրակների կամ 
ստավարաթղթե արկղերի մեջ:

9
Վոլեյբոլի ցանցի 

անտենա

Վոլեյբոլի ցանցի համար նախատեսված, 180սմ բարձրությամբ և 10մմ տրամագծով, կարմի և 
սպիտակ գծերով, ֆիբեռգլասից կամ նմանատիպ ճկվող  նյութից, մատակարարումից առաջ 
մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը 
պոլիեթիլենային տոպրակների մեջ; Թույլատրելի շեղումը 2%:

10 Ձգման պարան

Ձգման համար նախատեսված,20-23մ երկաությամբ, շրջագիծը 10 սմ, բամբակյա և 
կիսասինթեթիկ հումքից պատրաստված, երկու ծայրերը 15-20սմ երկարությամբ սինթեթիկ 
կտորով փաթեթավորած: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է 
համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային տոպրակների կամ 
ստվարաթղթե արկղերի  մեջ:  

11
Չափման մետր 
ժապավենով

100Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³Ù åáÉÇ»ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Å³å³í»Ýáí, äÉ³ëïÙ³ë» Ï³Ù Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
Ïáñåáõëáí, 

12

Համազգեստ մարզական 
(կարճ)

Մարզական կարճաթև մայկա և անդրավարտիք (շորտ) ֆուտբոլի, վոլեյբոլի մարզումների ու 
մրցումների համար, տարբեր գույների, կտորը  100% պոլիեստեր` 1 քառակուսի քաշը 
առնվազը 130 գրամ։ 120 հատ՝ որից 20 հատ կարմիր, 20 հատ կանաչ, 20 հատ կապույտ, 20 
հատ դեղին, 20 հատ նարնջագույն և 20 հատ սպիտակ գույների և 180 հատ՝ որից 30 հատ 
կարմիր, 30 հատ կանաչ, 30 հատ կապույտ, 30 հատ դեղին, 30 հատ նարնջագույն և 30 հատ 
սպիտակ գույների լրակազմեր։  Համազգեստից տարբերվող գույնի, ըստ համապատասխան 
խմբաքանակների 2-ից 11 և 2-ից 16 համարներով համարակալված` մեջքին 16-22 սմ 
(կենտրոնում), Թվերի գծերի լայնությունը` 3-5 սմ։ Կրծքի ձախ վերին մասում ՀՀ ԶՈՒ 
զինանշանով 10x8սմ չափերի։ Թվերն ու զինանշանը սուբլիմացիոն տպագրությամբ: Ըստ 
չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից 
առնվազը երկու  ամիս  առաջ: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ 
համարժեք: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի 
պատվիրատուի հետ` փաթեթավորումը յուրաքանչյուրը փաթեթավորված պոլիեթիլենային 
տոպրակի մեջ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի 
համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի 
բաղադրության, ներկի կայունության և  մակերեսային խտության վերաբերյալ,  ՀՀ-ում 
հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության  
եզրակացություն
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(կարճ)

Մարզական կարճաթև մայկա և անդրավարտիք (շորտ) ֆուտբոլի, վոլեյբոլի մարզումների ու 
մրցումների համար, տարբեր գույների, կտորը  100% պոլիեստեր` 1 քառակուսի քաշը 
առնվազը 130 գրամ։ Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից 
մատակարարումից առնվազը 40 օր  առաջ: Մեջքին Լատինատառ <<ARMENIA>> գրվածքով, 
տառերի բարձրությունը `5.5-6 սմ, տառերի գծերի լայնությունը՝ 1.5 սմ։ Կրծքի ձախ վերին 
մասում ՀՀ զինանշանով՝ 7x7սմ չափերի։ Թվերն ու զինանշանը սուբլիմացիոն 
տպագրությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք: 
Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի 
հետ` փաթեթավորումը յուրաքանչյուրը փաթեթավորված պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ: 
Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար 
մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի 
կայունության և  մակերեսային խտության վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված 
կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն
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պրոֆեսիոնալ

Մարզական կոստյում մարզումների ու մրցումների համար։ Քելմե, Նայք, Ադիդաս կամ 
համարժեք: Բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնի լանջափեշերի միացումը  նույն 
գույնի պլաստմասե կետրոնական կայծակ-ճարմանդով: Կայծակ-ճարմանդի բռնակի վրա 
արտադրող տարբերանշանը: Երեսացուն մուգ կապույտ և երկնագույն գույների՝ գերակշռողը 
մուգ կապույտը:  100% պոլիէսթեր:  150-170 գրամ մակերեսային խտությամբ գործվածք: 
Բաճկոնի և տաբատի կողային գրպանները չերևացող կայծակ-ճարմանդով: Կրծքի ձախ 
վերին մասում ՀՀ զինանշան` 7 x 7 սմ չափի, իսկ աջ վերին մասում արտադրողի 
տարբերանշանով: Բաճկոնի մեջքին սպիտակ գույնի լատիներեն մեծատառերով գրված 
ARMENIA: Տառերի բարձրությունը 6-8 սմ:  Բաճկոնի թևքերի ներքին եզրերը ներսից  
մշակված է 3-5 սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: Տաբատը, մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ 
ձևվածքով է` գոտկամասը  ներսից մշակված է 4սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: 
Տաբատի գոտկատեղի ռետինե ժապավենի երկայնքով անցկացված պարան: Պարանի 
շրջանագիծը 5-10մմ, երկարությունը 110-150սմ: Տաբատի ձախ գրպանի սահմաններում 
արտադրողի տարբերանշանով:  Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ 
համարժեք: Փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 
լրակազմ, երկշերտ ստվարաթղթե արկղերի մեջ մինչև  10 լրակազմ: Մատակարար 
կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման 
համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ`  1 օրինակից:  Բոլոր պարամետրերի 
թույլատրելի շեղումը` 2%: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի 
կողմից մատակարարումից առնվազը երկու  ամիս  առաջ: Պատվիրատուի պահանջով 
յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը 
պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և  մակերեսային 
խտության վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված 
լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն։
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երկարաթև

Մարզական կոստյում մարզումների ու մրցումների համար։ Բաղկացած է բաճկոնից և 
տաբատից: Բաճկոնի լանջափեշերի միացումը  պլաստմասե կետրոնական կայծակ-
ճարմանդով: î³µ³տÁ Ùáõգ կապույտ, µ³×ÏáÝÁ ³í»ÉÇ բաց երկնագույն կամ կապույտ 
գույների:  100% պոլիէսթեր:  120-160 գրամ մակերեսային խտությամբ գործվածք: 
Բաճկոնի և տաբատի կողային գրպանները չերևացող կայծակ-ճարմանդով: Կրծքի ձախ 
վերին մասում ՀՀ ԶՈՒ էմբլեմ` 6.5 x 6.5 սմ չափի: Բաճկոնի մեջքին սպիտակ գույնի 
լատիներեն մեծատառերով գրված ARMENIA: Տառերի բարձրությունը 5-6.5 սմ, գրվածքի 
գծերի լայնությունը 1.5 սմ:  Բաճկոնի թևքերի ներքին եզրերը ներսից  մշակված է 3-5 սմ 
լայնության էլաստիկ ժապավենով: Տաբատը, մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքով է` 
գոտկամասը  ներսից մշակված է 4սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի 
գոտկատեղի ռետինե ժապավենի երկայնքով անցկացված պարան: Տաբատի ձախ գրպանի 
սահմաններում ՀՀ զինանշան՝ 7 x 7 սմ չափի:  Փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային 
թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ, ստվարաթղթե արկղերի մեջ մինչև  15-
30 լրակազմ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  
պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ`  1 
օրինակից:  Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը` 2%: Ըստ չափսերի քանակները 
տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առաջ: 
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Մարզական կոստյում` կիսակարճ տաբատ (3/4) և Ï³ñ×³Ã¨ վերև, մարզումների ու 
մրցումների համար։ Թրիմտեքս, Նոնեյմ, Բրիզոս կամ համարժեք: î³µ³ïÁ 100% ³Ùáõñ ջուր 
չկլանող պոլիեստեր, Ã»Ã¨, û¹³÷áËáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ, Ï³ÛÍ³Ï³×³ñÙ³Ý¹áí Ï³Ù ³ÛÉ 
»Õ³Ý³Ïáí ÷³ÏíáÕ գñå³Ýáí, Ý»Õ Ùá¹»É: Վերևը՝ 100 % åáÉÇ»ëï»ñ, 14 ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ 
Ï³ÛÍ³Ï³×³ñÙ³Ý¹áí: 3D սուբլիմացիոն տպագրությամբ: Կրծքի ձախ վերին մասում ՀՀ ԶՈՒ 
էմբլեմ` 10x8 ëÙ. ã³÷ëÇ, մեջքին համազգեստին կոնտրաստ գույնով լատիներեն 
մեծատառերով գրված ARMENIA, տառերի բարձրությունը 8 սմ: Տաբատը սև կամ մուգ 
կապույտ, վերևը գույնսգույն: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ 
համարժեք:  ՀամազգեստÇ գունային գամման համաձայնեցնելով  ÐÐ ¼àô üä ¨ ëåáñïÇ 
µ³ÅÝÇ Ñ»ï: Øատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ` 
փաթեթավորումը յուրաքանչյուրը փաթեթավորված պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ:

17
Մարզական կոշիկ 

կողմնորոշման

Նախատեսված է արահետային (Թրեյլ) վազքի համար:  Բաղկացած է միաձույլ խորդուբորդ 
ռետինե տակացուից (0.7-1.2 սմ ռետինե շիպերով) և բարձորակ սինթետիկ կտորե 
երեսացուից: Էյսիքս, Սոլոմոն, Նոնեյմ, Ինով, Կարիմոր կամ համարժեք: Քաշը 200-320 գր: 
Տակացուն միանում է երեսացուին վուլկանացման կամ սոսնձման եղանակով: Երեսացուի 
վրա քուղերի անցկացման համար նախատեսված են 5-6 զույգ անցքեր: Քուղերի 
երկարությունը 80-100 սմ: Մարզակոշիկի  ներսի ներդիրը անտիսեպտիկ նյութից, 
հաստությունը`  3 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք: 
Փաթեթավորումը` յուրաքանչյուր զույգ ստվարաթղթե արկղով, Մատակարար 
կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման 
համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ`  1 օրինակից:  Բոլոր պարամետրերի 
թույլատրելի շեղումը` 2%: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի 
կողմից մատակարարումից առնվազն երկու  ամիս  առաջ:

18 Սպորտային կոշիկ

Մարզակոշիկներ (զույգ) բաղկացած է միաձույլ խորդուբորդ ռետինե տակացուից և  մուգ  
գույնի բարձրակարգ կաշվին փոխարինող հումքից երեսացուից: Տակացուն միանում է 
երեսացուին վուլկանացման եղանակով: Երեսացուի վրա քուղերի անցկացման համար 
նախատեսված են 4-6զույգ անցքեր: Քուղերի երկարությունը 0,8 -1 մետր: Տակացույի 
հաստությունը թաթամասում սկսում է առնվազն 5 մմ-ից և ավարտվում է կրունկամասում 20-
35 մմ: Մարզակոշիկի ներսի ներդիրը /ստելկա/ 2-3 մմ: Ըստ չափսերի քանակները 
տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առաջ: Մատակարարումից 
առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի  պատվիրատուի հետ: 
Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով արկղի մեջ 8-20 զույգ: 

19 GPS տռեկեր
ջրադիմացկուն, տեղանքի որոշման ճշտությունը 3մ, մարկոցով, օնլայն քարտեզագրման 
ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորությամբ, տեղի որոշման արագությունը մինչև 5 վրկ,, 
լիծքավորիչով, ձեռքին կամ մարմնին ամրացման հարմարանքով

20 Պատվոգիր

Ա4 ֆորմատի, 230 գ/մ2, կավճապատ թուղթ, միակողմանի գունավոր տպագրություն, 550 

հատը ոսկեգույն, 460 հատը արծաթագույն և 450 հատը բրոնզե դաջվածքներով (hամաձայն 
ՖՊ բաժնի ներկայացված էսքիզի): Փաթեթավորումը թղթե՝ 3 խմբաքանակով, ըստ գույների: 

Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի 
հետ:

21 Բաներ

720 dpi, 6 հատ հավասարաչապ եզրերով բաշխված ամրացման մետաղական օղակներով, 
տպագրություն բաների վրա, ներառյալ ձևավորման աշխատանքները, որոնք նախապես 
համաձայնեցվում է պատվիրատույի հետ: Տպագրվող նյութը, չափերը և քանակը 
տրամադրում է ՀՀ ԶՈՒ ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի բաժնի կողմից՝ 
մատակարարումից առնվազն 20 օր առաջ: 

22 Սեղանի թենիսի ցանց

Կազմված է  ցանցից և կագնակներից (մետաղյա կամ պլաստմասե), սինթետիկ նյութից, 
ցանցի լայնությունը 14.5-15.5 սմ, երկարությունը 160-180 սմ սեղանին ձգելու 
հարմարությամբ: Ցանցի ձգման աստիճանի հարմարանքով,  Մատակարարումից առաջ 
մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը 
ստվարաթղթե տուփի մեջ:

23
Պրոֆեսիոնալ 

բասկետբոլի գնդակ

Մրցման համար նախատեսված, բնական կաշվե, Մոլտեն,Վիլսոն կամ համարժեք ֆիրմայի 
N7 չափի (76-79սմ), քաշը 567-650գր: 2 մ բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ 
ցատկի բարձրությունը 120-140 սմ: Մատակարարվում են չփչվաված վիճակում: 
Մատակարարումից մեկ ամսվա ընթացքում անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում 
մատակարարաին` նորով փոխարինելու համար: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային 
տոպրակների կամ ստվարաթղթե արկղերի  մեջ:



24
Պրոֆեսիոնալ վոլեյբոլի 

գնդակ

MIKASA MVA200, 5 համարի, պրոֆեսիոնալ, FIVB հաստատված, 8 պանել, պանելները 
սոսնձված, սինթետիկ կաշի, կամեռը բութիլեª պատված նայլոնե շերտով, DIMPLE 

տեխնոլոգիայով (2մմ տրամագծով և 0.2-.03մմ խորությամբ փոսիկներով)

25 Մարզական կողմնացույց
Պրոֆեսիոնալ, հեղուկային կողմնացույց, գեր հզոր մագնիսով և հարվածադիմացկուն 
պլաստիկ: սլաքի կայունության ժամանակը 1-2 վրկ., վազքի ժամանակ ստաբիլությունը 
գերազանց: L, R, XL, XR կամ C հիմքով: Նախատեսված պոֆեսիոնալ մարզիկների համար:

26 Գանտել 

Գանտելի քաշը փոփոխվող առնվազն 10կգ: Կշռաքարերը ռետինապատ կամ նիկելապատ, 
երկկողմանի հավաքովի կշռաքարերով, կշռաքարերի ֆիքսման հարմարանքներով 
(զամոկներով): 10 կգ քաշը լրացվում է առնվազն 3 զույգ ծանրաքարերով: Ֆիքսման 
հարմարանքի(զամոկի)  և ձողի ընդհանուր քաշը մինչև 2 կգ: Մատակարարումից առաջ 
մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:Փաթեթավորումը 
գործարանային յուրաքանչյուր տուփի մեջ 2 հատ: 

27
Կախովի պտտաձող, 

զուգափայտ, որովայնի 
մարզասարք

Երկու կառուցվածվածքային մասից՝ պատին ամրացվող հենակ և կախովի պտտաձող-
զուգափայտ: Հենակի չափերնը 56x80սմ ուղղանկյուն՝ պատրաստված մետաղական 
ուղղանկյուն խողովակից (4x2.5 կամ 3x3սմ), երկու մակարդակի կախիչներով:  Կախովի 
պտտաձող-զուգափայտը երկու դրությամբ կախելու հնարավորությամբ: Զուգափայտի և 
պտտաձողի ուղիղ մասի լայնությունը 49-51 սմ, զուգափայտի երկարությունը 70-75 սմ: 
Ներկված սպիտակ կամ մոխրագույն: 4 ռետինե ծածկույթով պատված բռնակներով և մեջքի և 
ձեռքերի հենման համար արհեստական կաշվից Ï³Ù é»ïÇÝ» փափուկ հենման բարձիկներով: 
Պտտաձողի ուղիղ մասը շարունակվում է ուղիղ՝ յուրաքանչյուր կողմից 15 ապա թեքությամբ 
13-15 սմ երկարությամբ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է 
համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը ստավարաթղթե արկղով:

28  Թենիսի սեղաններ

Համապատասխանում է хххх х 56899-2016 (EN 14468-1:2004, NEQ) B ÏÉ³ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: Սեղանի եզրերին ստորին մասից ամրացված են պաշտպանիչ մետաղական 
կամ ամուր պլաստմասե քառանկյուն գոտիներ, որոնց հաստությունը առնվազն 2.5 սմ: 
Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի 
հետ: Փաթեթավորումը գործարանային: 

29 Ծանրաձող

Ընդհանուր քաշը առնվազն 50կգ, կշռաքարերը ռետինե ծածկույթով կամ նիկելապատ 
երկկողմանի հավաքովի կշռաքարերով, կշռաքարերի ֆիքսման հարմարանքներով (կողպեք): 
Ծանրաձողի առնվազն 50կգ քածը ապահովելու համար ուրաքանչյուր կողմում հավաքվում է 
առնվազն 4 տարբեր քաշերի ծանրաքարեր: Ֆիքսման հարմարանքի (կողպեքի)  և ձողի 
ընդհանուր քաշը 7-12կգ կգ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է 
համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:

30
Բռնցքամարտի պարկ 

/տանձիկ/

Արհեստական կաշվից, առնվազն 55սմ երկարությամբ և 20 սմ տրամագծով, միջուկը հատուկ 
խտացված սինդիպոնե հումքից, կախովի, մետաղյա շղթաներով։ Քաշը առնվազն 7 կգ: 
Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի 
հետ: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային կամ ստվարաթղթե արկղերի  մեջ:

31 Բռնցքամարտի ձեռնոց

Տարբեր գույների և չափերի երեսպատված կաշվին փոխարինող հումքից դաստակի մասը 
հարմարեցված կպչուն ժապավենով։ 12 և 14 չափսերի (զույգ)՝ 2հատ 12 հմարի, 3հատ 14 
համարի: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի 
պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային տոպրակների մեջ:

32 Բռնցքամարտի լապա

Միջուկը կոշտ հումքից երեսպատված կաշվին փոխարինող հումքով մի կողմը հարթ մյուս 
կողմից հարմարեցված ձեռքի ափին և մատերը ֆիքսելու  հարմարանքով, հարվածային մասի 
լայնությունը 13-18սմ, հաստությունը 3-5 սմ, մատակարարումից առաջ մատակարարը 
նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը պոլիեթիլենային 
տոպրակների մեջ:
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