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1. 7.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

շարժիչի յուղը և շարժիչի յուղի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում է 

37.800 ՀՀ դրամ/1լիտր շարժիչի 

յուղը 5,500 դրամ և շարժիչի 

տարողությունը 5.6լիտր, յուղի 

զտիչը 7,000 ՀՀ դրամ/ 

2. 7000 կմ-ը մեկ կատարվում է 

տեխ.զննում,արժեքը` 4,000 ՀՀ 

դրամ և դիագմոստիկա, 

արժեքը`4,000 ՀՀ դրամ:  

3. 15.000-20.000 կմ փոխվում է 

առջևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 41.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը`6,000 ՀՀ 

դրամ: 

4. 30.000-35.000 կմ փոխվում է 

հետևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 39.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը`6,000 ՀՀ 

դրամ: 

5. 14.000կմ-ը մեկ փոխվում է օդի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում է 

15.000 ՀՀ դրամ: 

6. 20.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

օդորակիչի զտիչը, որի արժեքը 

կազմում է 14.000 ՀՀ դրամ: 

7. 20.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

վառելիքի զտիչը, որի արժեքը 
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կազմում է 28.000 ՀՀ դրամ և 

աշխատանքը`6,000 ՀՀ դրամ: 

8. 120.000-150.000 կմ փոխվում է 

անտիֆրիզը,որի 8լ-ի 

արժեքըկազմում է  32.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը`20,000 ՀՀ 

դրամ: 

9. 70.000-80.000 կմ փոխվում են 

վառոցքի մոմերը, որոնց 4 հատի 

արժեքը կազմում է 28.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը`4,000 ՀՀ 

դրամ: 

10. 70.000-80.000 կմփոխարինվում է 

ԱՓՏ-ի յուղը և զտիչը, որի 

արժեքը կազմում է 62.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը`15,000 ՀՀ 

դրամ,կամրջակների յուղի 

արժեքը կազմում 40.000 ՀՀ դրամ 

և աշխատանքը`30,000 ՀՀ դրամ: 

11. 70.000-80.000 կմ կատարվում է 

ինժեկտորի ֆարսոնկայի 

մաքրում, որի արժեքը կազմում է 

30.000 ՀՀ դրամ: 

12. 80.000-90.000 կմ փոխարինվում է 

շարժիչի փոկը, որի արժեքը 

կազմում է 54.000 ՀՀ դրամ և 

աշխատանքը`12,000 ՀՀ դրամ: 

13. Անվաբացքի կարգաբերման 

աշխատանքի գինը կազմում է 

15.000 ՀՀ դրամ: 

14. 7.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

շարժիչի յուղը և շարժիչի յուղի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում է 

37.800 ՀՀ դրամ/1լիտր շարժիչի 

յուղը 5,500 դրամ և շարժիչի 

տարողությունը 5.6լիտր, յուղի 

զտիչը 7,000 ՀՀ դրամ/ 

15. 15.000-20.000 կմփոխվում է 

առջևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 41.000 ՀՀ 

դրամ: 

16. 30.000-35.000 կմ փոխվում է 

հետևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 39.000 ՀՀ 

դրամ: 

17. 14.000կմ-ը մեկ փոխվում է օդի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում 

է15.000 ՀՀ դրամ: 

18. 20.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

օդորակիչի զտիչը, որի արժեքը 

կազմում է 14.000 ՀՀ դրամ: 

19. 20.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

վառելիքի զտիչը, որի արժեքը 
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կազմում է 28.000 ՀՀ դրամ: 

20. 120.000-150.000 կմ փոխվում է 

անտիֆրիզը,որի 8լ-ի 

արժեքըկազմում է  32.000 ՀՀ 

դրամ: 

21. 70.000-80.000 կմ փոխվում են 

վառոցքի մոմերը, որոնց 4 հատի 

արժեքը կազմում է 28.000 ՀՀ 

դրամ: 

22. 70.000-80.000 կմփոխարինվում է 

ԱՓՏ-ի յուղը և զտիչը, որի 

արժեքը կազմում է 62.000 ՀՀ 

դրամ,կամրջակների յուղի 

արժեքը կազմում 40.000 ՀՀ 

դրամ: 

23. 70.000-80.000 կմ կատարվում է 

ինժեկտորի ֆարսոնկայի 

մաքրում, որի արժեքը կազմում է 

30.000 ՀՀ դրամ: 

24. 80.000-90.000 կմ փոխարինվում է 

շարժիչի փոկը, որի արժեքը 

կազմում է 54.000 ՀՀ դրամ: 

25. Անվաբացքի կարգաբերման 

աշխատանքի գինը կազմում 

է15.000 ՀՀ դրամ: 

26. 7.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

շարժիչի յուղը և շարժիչի յուղի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում է 

29.100 ՀՀ դրամ/1լիտր շարժիչի 

յուղը 5,500 դրամ և շարժիչի 

տարողությունը 4.2լիտր, յուղի 

զտիչը 6,000դրամ/ 

27. 15.000-20.000 կմ փոխվում է 

առջևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 41.000 ՀՀ 

դրամ: 

28. 30.000-35.000 կմ փոխվում է 

հետևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 25.000 ՀՀ 

դրամ: 

29. 14.000 կմ-ը մեկ փոխվում է օդի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում է  

9.000 ՀՀ դրամ: 

30. 20.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

օդորակիչի զտիչը, որի արժեքը 

կազմում է 15.000 ՀՀ դրամ: 

31. 20.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

վառելիքի զտիչը, որի արժեքը 

կազմում է 48.000 ՀՀ դրամ: 

32. 120.000-150.000 կմ փոխվում է 
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անտիֆրիզը,որի 1 լ-ի արժեքը 

կազմում է  4.000 ՀՀ դրամ:  

33. 70.000-80.000 կմ փոխվում են 

վառոցքի մոմերը, որոնց 4 հատի 

արժեքը կազմում է 28.000 ՀՀ 

դրամ: 

34. 70.000-80.000 կմ փոխարինվում է 

ԱՓՏ-ի յուղը և զտիչը, որի 

արժեքը կազմում է 57.000 ՀՀ 

դրամ: 

35. 70.000-80.000 կմ կատարվում է 

ինժեկտորի ֆարսոնկայի 

մաքրում, որի արժեքը կազմում է 

26.000 ՀՀ դրամ: 

36. 80.000-90.000 կմ փոխարինվում է 

շարժիչի փոկը, որի արժեքը 

կազմում է 30.000 ՀՀ դրամ 

37. Անվաբացքի կարգաբերման 

աշխատանքի գինը կազմում է 

11.000 ՀՀ դրամ: 

 

38. 7.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

շարժիչի յուղը և շարժիչի յուղի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում է 

29.100 ՀՀ դրամ/1լիտր շարժիչի 

յուղը 5,500 դրամ և շարժիչի 

տարողությունը 4.2լիտր, յուղի 

զտիչը 6,000դրամ: 

39. 7.000 կմ-ը մեկ կատարվում է 

տեխ.զննում, որի արժեքը 

կազմում է 4.000 ՀՀ դրամ և 

դիագնոստիկա, որի արժեքը 

կազմում է 4.000 ՀՀ դրամ: 

40. 15.000-20.000 կմ փոխվում է 

առջևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 41.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը` 6.000 ՀՀ 

դրամ: 

41. 30.000-35.000 կմ փոխվում է 

հետևի արգելակման կոճղակը, 

որի արժեքը կազմում է 25.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը` 6.000 ՀՀ 

դրամ: 

42. 14.000 կմ-ը մեկ փոխվում է օդի 

զտիչը, որի արժեքը կազմում է  

9.000 ՀՀ դրամ: 

43. 20.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

օդորակիչի զտիչը, որի արժեքը 
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կազմում է 15.000 ՀՀ դրամ: 

44. 40.000 կմ-ը մեկ փոխվում է 

վառելիքի զտիչը, որի արժեքը 

կազմում է 48.000 ՀՀ դրամ և 

աշխատանքը` 15.000 ՀՀ դրամ: 

45. 120.000-150.000 կմ փոխվում է 

անտիֆրիզը,որի 1 լ-ի արժեքը 

կազմում է  4.000 ՀՀ դրամ և 

աշխատանքը` 15.000 ՀՀ դրամ: 

46. 70.000-80.000 կմ փոխվում են 

վառոցքի մոմերը, որոնց 4 հատի 

արժեքը կազմում է 28.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը` 3.000 ՀՀ 

դրամ: 

47. 70.000-80.000 կմ փոխարինվում է 

ԱՓՏ-ի յուղը և զտիչը, որի 

արժեքը կազմում է 57.000 ՀՀ 

դրամ և աշխատանքը` 15.000 ՀՀ 

դրամ: 

48. 70.000-80.000 կմ կատարվում է 

ինժեկտորի ֆարսոնկայի 

մաքրում, որի արժեքը կազմում է 

26.000 ՀՀ դրամ: 

49. 80.000-90.000 կմ փոխարինվում է 

շարժիչի փոկը, որի արժեքը 

կազմում է 30.000 ՀՀ դրամ և 

աշխատանքը` 10.000 ՀՀ դրամ: 

50. Անվաբացքի կարգաբերման 

աշխատանքի գինը կազմում է 

11.000 ՀՀ դրամ: 

 

 

Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մաս 1-ին կետ

                                                 



 6 

                                                 



 7 


