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Ց Ա Ն Կ 
 

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ,  

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
  

NN 
ը/կ 

ԱՏԳ ԱԱ-ի 
ծածկագիրը Անվանումը 

Տեխնիկական 
բնութագիրը 

Չափի 
միավորը Քանակը 

Ծագման 
երկիրը 

Արտահան-
ման 

երկիրը 

Արժեքը  
(դրամ) 

Այլ 
տեղե-
կու-

թյուն-
ներ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ 

1․ 0602202000 

Tree ծառեր, թփեր ու 
թփիկներ` 

պատվաստված կամ 
չպատվաստված, որոնք 

տալիս են ուտելի 
պտուղ կամ ընկույզ 

խնձորի տնկիներ 
բաց արմատային 

համակարգով 
հատ 240 000 Իտալիա Իտալիա 684 352 000    

2․ 0602202000 
polinator խնձորի 

տնկիներ 
բաց արմատային 

խնձորի տնկիներ 
բաց արմատային 

համակարգով 
հատ       15 000   Իտալիա Իտալիա 43 306 650     
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համակարգով 
փոշոտման համար 

3. 6810990000 

pre-stressed concrete pole 
size 13x14 not 

rounded with 12x3 wires 
l. 450 cm corners                     
բետոնե սյուներ, 
ամրանավորած, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

բետոնե սյուներ, 
ամրանավորած, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 11 385 Իտալիա Իտալիա 1 248 364  

4. 6810990000 

pre-stressed concrete pole 
size 10x12 

rounded with 6x3 wires l. 
450 cm front side                     
բետոնե սյուներ, 
ամրանավորած, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

բետոնե սյուներ, 
ամրանավորած, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 269 280 Իտալիա Իտալիա 27 970 200  

5. 6810990000 

pre-stressed concrete pole 
size 7x8 with 4x3 ø 2,25 

pc strands cm 450                      
բետոնե սյուներ, 
ամրանավորած, 

հակակարկտային 

բետոնե սյուներ, 
ամրանավորած, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 887 039 Իտալիա Իտալիա 112 261 015  
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ցանցերի ամրացման 
համար 

6. 7312102009 

rope for anchors 49 wires 
ø 8 mm l: 500 cm 

pole 10x12  
սև մետաղից 

մետաճապաններ, 
բետոնե սյուների 

ամրացման համար 

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 
բետոնե սյուների 

ամրացման համար 

կգ 2 772 Իտալիա Իտալիա 10 784 681  

7. 7312102009 

rope for anchors 49 wires 
ø 8 mm l: 500 cm 

pole 10x12  
սև մետաղից 

մետաճապաններ, 
բետոնե սյուների 

ամրացման համար 

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 
բետոնե սյուների 

ամրացման համար 

կգ 208 Իտալիա Իտալիա 808 851  

8. 7312106500 

galvanized spiral rope 7 
wires ø 4.00 mm 

(12m/kg)                              
սև մետաղից մետաճա-
պաններ, ցինկապատ, 

բետոնե սյուների և 
հակակարկտային 

ցանցերի ամրացման 
համար 

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 

ցինկապատ, բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 264 Իտալիա Իտալիա 709 130  
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9. 7312106500 

wire zn/al ø2.20 mm 
el.5%                  

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 

ցինկապատ, բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 

ցինկապատ, բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 22 000 
Լյուքսեմ-

բուրգ Իտալիա 38 411 194  

10. 7312106500 

galvanized spiral rope 19 
wires ø 5.00 mm 

(8m/kg) 
սև մետաղից 

մետաճապաններ, 
ցինկապատ, պլ. 

մեկուսիչով,  բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 
ցինկապատ, պլ. 

մեկուսիչով,  բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 6 547 Իտալիա Իտալիա 14 182 595  

11. 7217203000 

wire zn/al ø4.00 mm 
el.5%                     

մետաղալարեր 
ցինկապատ, լայնակի 
առավելագույն չափը 

0,8 մմ կամ ավելի 

մետաղալարեր 
ցինկապատ, 

լայնակի 
առավելագույն չափը 

0,8 մմ կամ ավելի 

կգ 19 800 
Լյուքսեմ-

բուրգ Իտալիա 34 570 075  
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12. 3926909709 

plastic cap 13x14 for flat 
net system                            

պլ. գլխիկներ բետոնե 
սյուների վրա 

ամրացվող 

պլ. գլխիկներ 
բետոնե սյուների 
վրա ամրացվող 

կգ 38 Իտալիա Իտալիա 254 844  

13. 3926909709 

plastic cap 10x12 for flat 
net system                            

պլ. գլխիկներ բետոնե 
սյուների վրա 

ամրացվող 

պլ. գլխիկներ 
բետոնե սյուների 
վրա ամրացվող 

կգ 1 430 Իտալիա Իտալիա 4 875 267  

14. 3926909709 

plastic cap 7x8 for flat 
net system                            

պլ. գլխիկներ բետոնե 
սյուների վրա 

ամրացվող 

պլ. գլխիկներ 
բետոնե սյուների 
վրա ամրացվող 

կգ 7 700 Իտալիա Իտալիա 14 294 318  

15. 3917320009 

 
cable-stop plastic tube            

պլ. խողովակներ 
չամրանավորած, 

մետաղաճոպանների 
մեկուսացման համար, 
առանց ծայրակալների 

պլ. խողովակներ 
չամրանավորած, 

մետաղաճոպանների 
մեկուսացման 

համար, առանց 
ծայրակալների 

կգ 74 Ավստրիա Իտալիա 398 885  

16. 5608199000 

anti hail-net h.3.85 black 
color                                     

սև հակակարկտային 
ցանցեր,  քիմիական 

սև հակակարկտային 
ցանցեր,  քիմիական 
մանածագործական 

նյութերից 

կգ 32 175 Իտալիա Իտալիա 95 034 982  
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մանածագործական 
նյութերից 

17. 3926909709 

hailnet plastic plate 
wiesel         պլ. 

ամրակային դետալներ, 
հակակարկտային 

ցանցերի ամրացման 
համար 

պլ. ամրակային 
դետալներ, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 5 775 Ավստրիա Իտալիա 33 240 457  

18. 3926909709 

wiesel roof clip                      
պլ. ամրակային 

դետալներ, 
հակակարկտային 

ցանցերի ամրացման 
համար 

պլ. ամրակային 
դետալներ, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 908 Ավստրիա Իտալիա 8 937 989  

19. 3926909709 

plastic chain 50 cm + clip            
պլ. ամրակային 

դետալներ, 
հակակարկտային 

ցանցերի ամրացման 
համար 

պլ. ամրակային 
դետալներ, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 1 532 Իտալիա Իտալիա 15 438 345  

20. 7312106500 

 
galvanized rope 49 wires 

ø 8.00 mm (4 m/kg)                                                   
սև մետաղից 

մետաճապաններ, 
ցինկապատ, բետոնե 

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 

ցինկապատ, բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 

կգ 1 788 Իտալիա Իտալիա 4 009 168  
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սյուների և 
հակակարկտային 

ցանցերի ամրացման 
համար 

ցանցերի ամրացման 
համար 

21. 7312106500 

 
galvanized plastic coated 
wire rope ø4.00/6.00 mm               

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 
ցինկապատ, պլ. 

մեկուսիչով,  բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

սև մետաղից 
մետաճապաններ, 
ցինկապատ, պլ. 

մեկուսիչով,  բետոնե 
սյուների և 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 652 Իտալիա Իտալիա 2 548 435  

22. 3926909709 

plate magnum for elastic  
պլ. ամրակային 

դետալներ, 
հակակարկտային 

ցանցերի ամրացման 
համար 

պլ. ամրակային 
դետալներ, 

հակակարկտային 
ցանցերի ամրացման 

համար 

կգ 243 Իտալիա Իտալիա 1 085 855  

23. 7318290008 

spring hook galvanized  
4x60 mm  ամրակային 

դետալներ 
հակակարկտային 
ցանցի ամրացման 

համար, ցինկապատ, ոչ 

կեռեր 
զսպանականման 
հակակարկտային 
ցանցի ամրացման 

համար, ցինկապատ, 

կգ 74 
Չինաս-

տան Իտալիա 738 677  
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թանկարժեք 
մետաղներից 

ոչ թանկարժեք 
մետաղներից 

 Ընդամենը  
                        

1 149 461 977  
 

 

 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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