
 

Հավելված 1  
 

Գնառաջարկի ներկայացման ձևանմուշ 
 

Հ/Հ Լոտի անվանում 
Մակերես, 

քմ 

1 քմ-ի Գին, 
շաբաթը երկօրյա 

խնամք, մեկ 
ամսվա համար 
/հոկտեմբերից-

նոյեմբեր և 
մարտից-ապրիլ 

ամիսների 
համար/ 
ՀՀ  դրամ՝ 
ներառյալ 
հարկերը 

1 քմ-ի Գին, 
շաբաթը եռօրյա 
խնամք, մեկ 

ամսվա համար 
/մայիսից -
սեպտեմբեր 

ամիսների համար/ 
/ՀՀ դրամ, 
ներառյալ 
հարկերը/ 

Ընդհանուր 
գին 

/ՀՀ դրամ, 
ներառյալ 
հարկերը/ 

1 

Լոտ 1 Երևան քաղաքի տարածքում 
գտնվող մասնաճյուղերի կանաչապատ 
տարածքի խնամք. 

 Կանաչապատ 
տարածքներում գոյություն 
ունեցող գնդաձև և 
սովորական սամշիտների, 
տույաների, փռվող 
մաժեվելնիկների, վարդերի 
և այլ բույսերի գեղեցիկ 
տեսքի պահպանում 

 Նոր կոմպոզիցաների 
ստեղծում և համալրում 

 Ոռոգում ջրող 
ավտոմեքենայով և ռետինե 
խողովակով 

 Պատահական աղբի 
հավաքում , մաքրում և 
տեղափոխում 

 Քաղհան և փխրեցում 
 Կանաչապատ 

տարածքների/սիզամարգեր
ի շարունակական հունձ 

 Կանաչապատ 
տարածքների/սիզամարգեր
ի մաքրում թափված 
տերևներից և չորուկներից, 
հավաքվածի տեղափոխում 

 Սիզամարգի աերացիա, 
թփերի խուզում և 
ձևավորում 

 Բույսերի սնուցում 
պարարտանյութով 

 Ծառերի սրսկում 
թունաքիմիկատներով, 
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ծառերի կրապատում, 
ծառերի և թփերի 
բնաբաժակների քաղհան և 
փխրեցում 

 Տարածքի մաքրում 
այգեգործական փոշեկուլով, 

 Չորացած, վնասված, 
գողացված բույսերի 
փոխարինում նմանատիպ 
նորերով կամ այլ 
համարժեք առավել գեղեցիկ 
տեսակներով 

 Տրորված և վնասված 
սիզամարգերի 
վերականգնում 

 Տարածքների ձմեռացումից 
հետո դրանց տեսքի 
վերականգնում 

 Մասնաճյուղի պատերի և 
գետնի, աստիճանների 
հանգույցների մաքրում 
մոլախոտերից 

 
 

2 

Լոտ 2 Երևան քաղաքի տարածքից 
դուրս գտնվող մասնաճյուղերի 
կանաչապատ տարածքի խնամք. 

 Կանաչապատ 
տարածքներում գոյություն 
ունեցող գնդաձև և 
սովորական սամշիտների, 
տույաների, փռվող 
մաժեվելնիկների, վարդերի 
և այլ բույսերի գեղեցիկ 
տեսքի պահպանում 

 Նոր կոմպոզիցաների 
ստեղծում և համալրում 

 Ոռոգում ջրող 
ավտոմեքենայով և ռետինե 
խողովակով 

 Պատահական աղբի 
հավաքում , մաքրում և 
տեղափոխում 

 Քաղհան և փխրեցում 
 Կանաչապատ 

տարածքների/սիզամարգեր
ի շարունակական հունձ 

 Կանաչապատ 
տարածքների/սիզամարգեր
ի մաքրում թափված 
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տերևներից և չորուկներից, 
հավաքվածի տեղափոխում 

 Սիզամարգի աերացիա, 
թփերի խուզում և 
ձևավորում 

 Բույսերի սնուցում 
պարարտանյութով 

 Ծառերի սրսկում 
թունաքիմիկատներով, 
ծառերի կրապատում, 
ծառերի և թփերի 
բնաբաժակների քաղհան և 
փխրեցում 

 Տարածքի մաքրում 
այգեգործական փոշեկուլով, 

 Չորացած, վնասված, 
գողացված բույսերի 
փոխարինում նմանատիպ 
նորերով կամ այլ 
համարժեք առավել գեղեցիկ 
տեսակներով 

 Տրորված և վնասված 
սիզամարգերի 
վերականգնում 

 Տարածքների ձմեռացումից 
հետո դրանց տեսքի 
վերականգնում 

 Մասնաճյուղի պատերի և 
գետնի, աստիճանների 
հանգույցների մաքրում 
մոլախոտերից 

 
 
 

_______________________________________ Մասնակցի/կազմակերպության անվանումը 

_______________________________________ Լիազորված ներկայացուցչի պաշտոնը, ստորագրություն 

 

Կ.Տ. 

*Գնառաջարկները պետք է լինեն ուժի մեջ առնվազն 30/երեսուն/ աշխատանքային օր՝  
հաշվարկված գնառաջարկների ներկայացման սահմանված վերջնաժամկետից: 
*Վճարման պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվություն(կանխավճարի չափ եթե առկա է) 
* Գնառաջարկը պետք է ներառի բոլոր ծախսերը և ՀՀ տարածքում գործող պարտադիր վճարումները և հարկերը: 

 


