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Քիմիական
քարշիչ
պահարան

հատ

2

2

8000000

8000000

Քարշիչ համակարգ կազմված
1.քիմապես կայուն անվտանգ աշխատանքի խցիկից ՝
 չափսերը `
Բարձրությունը 250սմ ,Լայնությունը 180սմ ,
Խորությունը 80սմ,
 դիմապակին
ավտոմատ
կառավարվող,
պատրաստված իներտ ֆտորոպլաստից:
 Ներքին մակերեսները պատված բարձր որակի
թթվակայուն կերամիկայից և էպոքսի ռեզինից
համապատասխան DIN 5102 ստանդարտի:
 Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և
էլեկտրական
վարդակների
առկայություն
միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
(EN 14175):
 Հեռակառավարվող
քարշիչ
համակարգ,
բարձրորակ քիմիապես կայուն ֆիլտրերով:(Շարժիչը
ներառված)
 Օդի հոսքի արագության( դուրս բերման և
ներմղման)
3աստիճան կարգավորում:Մինիմալ
արագությունը
0,4մ3/վ,Օդի
հոսքի
վիզուալ
ինդիկատորի
առկայություն
Արագությունը
չափագրվածEN 14175 part 3
համաձայն
սերտիֆիկատի առկայություն:

Քարշիչ համակարգ կազմված
1.քիմապես կայուն անվտանգ աշխատանքի
խցիկից ՝
 չափսերը `
Բարձրությունը 250սմ ,Լայնությունը 180սմ ,
Խորությունը 80սմ,
 դիմապակին
ավտոմատ
կառավարվող,
պատրաստված իներտ ֆտորոպլաստից:
 Ներքին մակերեսները պատված բարձր որակի
թթվակայուն կերամիկայից և էպոքսի ռեզինից
համապատասխան DIN 5102 ստանդարտի:
 Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և
էլեկտրական
վարդակների
առկայություն
միջազգային
ստանդարտներին
համապատասխան (EN 14175):
 Հեռակառավարվող
քարշիչ
համակարգ,
բարձրորակ
քիմիապես
կայուն
ֆիլտրերով:(Շարժիչը ներառված)
 Օդի հոսքի արագության( դուրս բերման և
ներմղման ) 3 աստիճան կարգավորում:Մինիմալ
արագությունը 0,4մ3/վ,Օդի հոսքի վիզուալ
ինդիկատորի
առկայություն
Արագությունը
չափագրվածEN 14175 part 3
համաձայն

2

Ինկուբատոր

հատ

1

1

1500000

1500000

 Ներքին
ջերմաստիճանային
սենսորի
առկայություն
2.Թթուների և հիմքերի համար նախատեսված,
քիմապես
կայուն
մետաղական
չհրկիզվող
պահարանից՝
Չափսերը`
Բարձրությունը 90սմ ,Լայնությունը 180սմ ,
Խորությունը 80սմ,
 2 միմանցից առանձին պահարաններ առանձին
օդափոխությամբ
 Ներքին մակերեսը պատված հակակոռոզիոն
քիմապես կայուն էպօքսի նյութով
 պահարանների միմանցից առանձին կողփման
հնարավորություն:
 Հրակայուն
90ր,
համաձայն
EN
14470-1
ստանդարտի

Համակարգի միացում լաբորատորիայի ընդհանուր
քարշիչ համակարգին, գործարկումը և 2 տարվա
երաշխիքը ներառված:

սերտիֆիկատի առկայություն:
 Ներքին
ջերմաստիճանային
սենսորի
առկայություն
2.Թթուների և հիմքերի համար նախատեսված,
քիմապես կայուն մետաղական չհրկիզվող
պահարանից՝
Չափսերը`
Բարձրությունը 90սմ ,Լայնությունը 180սմ ,
Խորությունը 80սմ,
 2 միմանցից առանձին պահարաններ առանձին
օդափոխությամբ
 Ներքին մակերեսը պատված հակակոռոզիոն
քիմապես կայուն էպօքսի նյութով
 պահարանների միմանցից առանձին կողփման
հնարավորություն:
Հրակայուն
90ր,
համաձայն
EN
14470-1
ստանդարտի:
Համակարգի
միացում
լաբորատորիայի
ընդհանուր
քարշիչ
համակարգին, գործարկումը
և 2 տարվա
երաշխիքը ներառված:

Նախատեսված մանրէաբանական լաբորատորիայի
համար, միկրոօրգանիզմների աճեցման համար:
Աշխատանքային ծավալը՝ ոչպակաս քան 50լ Ներիքին
խցիկի ծավալները՝ 400x400x330մմԿառուցվածքը՝
Պողպատյա կոնստրուկցիա, մետաղյա և ապակյա
դռներով Կշիռը՝ 50-60կգ
Աշխատանքի ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +20 +800C(բայց ոչ ցածր շրջակա ջերմաստիճանից +50C)
Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0.1 0C
Դարակների քանակությունը՝ 2 հատ
Դարակները՝ Չժանգոտող պողպատից
Խցիկում մաքսիմում դարակների քանակը՝ ոչ պակաս 4ից
Սնուցումը՝ 230Վ, 50/60Հց
Հզորությունը՝ 1000Վտ
Ջերմաստիճան չափումը՝ A դասի Pt100 DIN առնվազը մեկ
տվիչի առակյությամբ
Ջերմաստիճանի ստուգումը և կարգավորումը՝ Թվային
PID միկրոպրոցեսորային կարգավորիչով և TFT գունավոր
էկրանով
Կարգավորվող պարամետրերը՝ Ջերմաստիճանը (0C),

Նախատեսված մանրէաբանական լաբորատորիայի
համար, միկրոօրգանիզմների աճեցման համար:
Աշխատանքային ծավալը՝ ոչպակաս քան 50լ Ներիքին
խցիկի ծավալները՝ 400x400x330մմ Կառուցվածքը՝
Պողպատյա կոնստրուկցիա, մետաղյա և ապակյա
դռներով Կշիռը՝ 50-60կգ: Աշխատանքի
ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +20 -+800C(բայց ոչ
ցածր շրջակա ջերմաստիճանից +50C) Ջերմաստիճանի
ճշգրտությունը՝ 0.1 0C : Դարակների քանակությունը՝
2 հատ, չժանգոտող պողպատից : Խցիկում մաքսիմում
դարակների քանակը՝ ոչ պակաս 4-ից , Սնուցումը՝
230Վ, 50/60Հց: Հզորությունը՝ 1000Վտ, Ջերմաստիճան
չափումը՝ A դասի Pt100 DIN առնվազը մեկ տվիչի
առակյությամբ: Ջերմաստիճանի ստուգումը և
կարգավորումը՝ Թվային PID միկրոպրոցեսորային
կարգավորիչով և TFT գունավոր էկրանով:
Կարգավորվող պարամետրերը՝ Ջերմաստիճանը (0C),
Ժամանակաչափ, օդափոխիչի արագությունը:
Կարգավորումների լեզուն՝ ռուսերեն կամ անգլերեն
Ստուգաճշտման հնարավորությունը՝ 3 տարբեր
կետերից Ծրագիր՝ Տվյալների պահպանման և

Ժամանակաչափ, օդափոխիչի արագությունը
Կարգավորումների լեզուն՝ ռուսերեն կամ անգլերեն
Ստուգաճշտման հնարավորությունը՝ 3 տարբեր կետերից
Ծրագիր՝ Տվյալների պահպանման և արխիվացման համար
Օդի մատակարարումը՝ Օդային փականի միջոցով
կարգավորվող, հարկադիր կոնվեկցիա
Անվտագությունը՝ Սարքի ավտոմատ անջատման
համակարգ գերտաքացման դեպքում:
Տաքացումը՝ Խցիկի 4 պատերից
Երաշխիքը՝ 2 տարի շահագործման հանձնման օրվանից
Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի
մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով,
օգտագործման ձեռնարկը, երաշխիքային գրքույկը և
կտրոնը: Գնի մեջ պետք է ներառվի նաև տեղադրման,
աշխատակազմի ուսուցման և շահագործման հանձնման
հետ կապված ծախսերը:

3

4

Ռեդուկտոր
գազային

Լաբորատոր
շպատելների
հավաքածու

Կշռման
գդալներ

հատ

Լրակ
ազմ

լրակա
զմ

3

1

2

3

1

2

150000

60000

80000

արխիվացման համար Օդի մատակարարումը՝ Օդային
փականի միջոցով կարգավորվող, հարկադիր
կոնվեկցիա: Անվտագությունը՝ Սարքի ավտոմատ
անջատման համակարգ գերտաքացման դեպքում:
Տաքացումը՝ Խցիկի 4 պատերից
Գնի մեջ ներառված է տեղադրման, աշխատակազմի
ուսուցման և շահագործման հանձնման հետ կապված
ծախսերը, ինչպես նաև սարքի անձնագիրը և 3 տարվա
երաշխիքային կտրոն:

150000

Base Control N տիպի կամ համարժեք, նախատեսված
ազոտ, արգոնի և օդի համար

Քաշը 1.4 կգ, Ընդհանուր չափսերը, 196X202X57 mm,
Ամենամեծ անցումը, ճանապարհը, խորանարդը մ/ժ50,
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում ՄՊա 20:
Աշխատանքային գազի արգոն+հելիում+ազոտ Brand
GCE-KRASS-ը Մուտքային ճնշում, 200 Գազի սպառում,
մ3/ժ50 Մուտքային կապ G3/4” , ներքին նյութը Brass,
Ելքային կապ M16X1.5, Արդյունք ճնշում 10

60000

Բարձր որակի պողպատից ներառված 10 շպատել
տարբեր չաթերի առավելագույն չափսերը 10մմX150mm
,ավտոկլավացվող, մի կողմը կլոր մյուսը ուղանկյուն
ծայրերով
Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին
պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին
հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով

-

80000

Բարձր որակի պողպատից ներառված 3 տարբեր չափերի
առավելագույն չափսերը 30մմX300mm ,
ավտոկլավացվող, մի կողմը կլոր մյուսը ուղանկյուն
ծայրերով
Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին
պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին
հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով

-

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-րդ կետ

X

19.12.2017
1

1

N

1
2

3
4

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
«Մեդիսար» ՍՊԸ
« Կոնցեռն-Էներգոմաշ » ՓԲԸ
«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
« Ռեֆորս Տեխնոլոջի » ՍՊԸ
«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ

6416664
1038333
1100000
1250000
1000000
141000
125000

6416664
1038333
1100000
1250000
1000000
141000
125000

1283336
207667
220000
250000
200000

1283336
207667
220000
250000
200000

7700000
1246000
1320000
1500000
1200000

7700000
1246000
1320000
1500000
1200000

25000

25000

141000
150000

141000
150000

-

-

-

-

-

-

4

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ

10.01.2018
12.01.2018

16.01.2018
12.01.2018
«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ - 16.01.2018
«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ - 15.01.2018
«Մեդիսար» ՍՊԸ - 16.01.2018

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ - 22.01.2018
«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ - 22.01.2018
«Մեդիսար» ՍՊԸ - 22.01.2018

1

2

3

«

«

-

«Ռեֆորս Տեխնոլոջի»

-

-17/16-1

22.01.2018

23.03.2018

7700000

7700000

-17/16/1-2

22.01.2018

23.03.2018

1246000

1246000

-17/16-3

22.01.2018

23.03.2018

141000

141000

-

1

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ

2

3

«Մեդիսար» ՍՊԸ

«Ռեֆորս Տեխնոլոջի

ք. Երևան, Ֆուչիկի 9/1
Հեռ. (010)350370
ք. Երևան, Գետառի 4/9
Հեռ. (010)543078
ք. Երևան, Կոմիտաս 59/7,
բն.12

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ
օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին
տեղեկությունները
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված
գործողությունների համառոտ նկարագիրը
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց
վերաբերյալ կայացված որոշումները

Մարինե Պետրոսյան

ՀՎՀՀ

immunofarm@yahoo.com

1930009392180100

01210095

info@medisar.am

2530400501680010

02555635

ReforceTechnologyLLCl@gmail.com

1570027662590100

00173964

www.gnumner.am, armaps.am

Հեռախոս

Էլ. փոստի հասցեն

096 075570

petmar.gnumner@mail.ru

