
 

 

 
 

ՀԱՐՑՈՒՄ  
Ծրագրային աջակցման մատակարարման   

                                                                    գնանշման  
 

«Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0010, ք. Երևան, Մ.Խորենացի 15 

հասցեում (այսուհետ՝ Պատվիրատու), իրականացնում է գնանշման հարցում 

մատակարարող կազմակերպության ընտրության՝ ստորև ներկայացվող ծրագրային 

աջակցման գնման համար․  

 

    
 PA-820  8pcs_1Y 04/08/20 - 09/30/21  
 P/N Description Q-ty 
 PAN-PA-820-TP-HA2-R Threat prevention subscription renewal for devices in 

HA pair, PA-820 8 

 PAN-SVC-BKLN-820-R Partner enabled premium support year 1 renewal, PA- 
820 8 

  
 

    
 PA-820  2pcs_1Y 09/28/20-09/30/21  
 P/N Description Q-ty 
 PAN-PA-820-TP-HA2-R Threat prevention subscription renewal for devices in 

HA pair, PA-820 
2 

 PAN-PA-820-URL4-HA2- 
R 

PANDB URL filtering subscription renewal for devices 
in HA pair, PA-820 

2 

 PAN-PA-820-WF-HA2-R WildFire subscription renewal for devices in HA pair, 
PA-820 

2 

 PAN-SVC-BKLN-820-R Partner enabled premium support year 1 renewal, 
PA-820 

2 
 

    
 PA-VM100_1Y 09/30/20 - 09/30/21  
 P/N Description Q-ty 
  

PAN-VM-100-PERP- 
BND2-BKLN-1YR-R 

Palo Alto Networks Perpetual Bundle (BND2) for VM- 
Series that includes threat prevention, DNS Security, 
PANDB URL filtering, Global Protect and WildFire 
subscriptions, and Partner enabled Premium Support, 
1 year, Renewal 

 
 

4 

 

 Գնանշման հարցմանը կարող են մասնակցել  Հայաստանի Հանրապետության 

իրավաբանական անձիք, որոնք կներկայացնեն առաջարկվող տեխնիկայի 

արտադրող կազմակերպության պաշտոնական գործընկեր լինելու և արտադրողի 



 

 

կողմից տվյալ մատակարարումն իրականացնելու համար հավաստագրում 

ստանալու վերաբերյալ փաստաթղթեր, որոնք գործում են մրցույթի անցկացման և 

մատակարարման իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածում (Manufacturer 

Autorization Form):    

Մասնակիցը ներկայացնում է հայտ, որում նշվում է առաջարկի 

- գինը՝  ներառյալ ԱԱՀ և մատակարարման արժեքը մինչև 

Պատվիրատուի գրասենյակ (ք. Երևան, Մ.Խորենացի 15), 

- վճարման պայմանները, մատակարարման ժամկետները, 

- երաշխիքային (սպասարկման) ժամկետը և պայմանները 

Մասնակիցները ներկայացնում են առաջարկ, որի գործողության ժամկետը 

պետք է կազմի գնանշման առաջարկների ուղարկման օրվանից սկսած 20 օրից ոչ 

պակաս:  

Պատվիրատուն իրավունք ունի մինչև առաջարկներն ամփոփելը ցանկացած 

պահին դադարեցնել ընտրության անցկացումը և հրաժարվել բոլոր ստացած 

հայտերից՝ առանց որևէ պարզաբանման և չկրելով որևէ պատասխանատվություն 

մասնակիցների առջև:  

 Մրցութային առաջարկները ներկայացնել  ք. Երևան, Մ.Խորենացու փողոց 15 

շենք, 8-րդ հարկ («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոնի շենք)՝ փակ ծրարով:  Մրցութային 

առաջարկների ներկայացման վերջնական ժամկետն է  01.04.2020թ.-ը ներառյալ, 

ժամը 18.00-ն: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել  

 
           +374 10 592211  ներք.160 կամ գրել Hmayak.Petrosyan@arca.am 

mailto:Hmayak.Petrosyan@arca.am

