Հավելված
Գյումրի համայնքի ավագանու
2015 թվականի ապրիլի 30-ի
N 63-Ա որոշման
<<Արամ Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոց>> համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպության մարզադահլիճի վերանորոգման համար պահանջվող շինանյութերի
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Յուղաներկ-180լ---------------------------------------------------------------------------------246.000 դրամ
Լուծիչ-60լ-------------------------------------------------------------------------------------------60.000 դրամ
Ջրաէմուլսիոնի ներկ-20լ------------------------------------------------------------------------11.000 դրամ
Ներկելու մեծ գլորակ-14 հատ-----------------------------------------------------------------20.000 դրամ
Մեծ տարա ներկ բացելու համար-6 հատ---------------------------------------------------5.000 դրամ
Մեծ պլաստմասե աման ներկի գույն բռնելու համար-1 հատ--------------------------3.000 դրամ
Միջին մեծության վրձին-4 հատ տափակ, 2 հատ կլոր----------------------------------4.000 դրամ
Մեծ ռուլոն շինարարական թղթե սկոչ-40 հատ------------------------------------------18.000 դրամ
Ձեռնոց-14 զույգ-------------------------------------------------------------------------------------3.000 դրամ
Էջմիածնի ավազ-16 պարկ-----------------------------------------------------------------------8.000 դրամ
Ցեմենտ-4 պարկ-----------------------------------------------------------------------------------10.000 դրամ
Բազալտե խիճ-1մ3 ----------------------------------------------------------------------------------8.000 դրամ
Ծեփամածուկ-10կգ --------------------------------------------------------------------------------4.500 դրամ
Սալիկի սոսինձ-3 պարկ--------------------------------------------------------------------------6.000 դրամ
Հատակի սալիկ-14 մ2, 100 հատ մեծ խաչուկ----------------------------------------------65.000 դրամ
ԴՎՊ-120 մ2-----------------------------------------------------------------------------------------27.000 դրամ
Պաստառ-120 մ2-----------------------------------------------------------------------------------60.000 դրամ
Պաստառի կլեյ-4 տուփ---------------------------------------------------------------------------2.000 դրամ
Պենոպլաստ -4սմ –ոց,136 մ2-------------------------------------------------------------------88.400 դրամ
Դուբլ մեխ 600մմ*4մմ -200 հատ---------------------------------------------------------------3.000 դրամ
Պոբեդիտի շաղապ 4մմ-2 հատ-----------------------------------------------------------------1.000 դրամ
Երկաթե շաղապ -2 մմ-1 հատ----------------------------------------------------------------------500 դրամ
Շինարարական մառլիա-5 հատ ----------------------------------------------------------------1.000 դրամ
Ցինկապատ պրոֆիլ 30 մմ*40մմ -110 մ----------------------------------------------------20.000 դրամ
Ցինկապատ պրոֆիլի կրանշտեյն -40մ-30 հատ-------------------------------------------1.200 դրամ
Պլաստմասե կախովի առաստաղ-48 մ2,40 մ անկյունակ------------------------------80.000 դրամ
5-6 մմ գլխիկով,3մմ հաստ,, 10մմ երկար. ինքնակտրիճ-300 հատ----------------180.000 դրամ
Կոյուղու խողովակ պլաստմասե 50 սմ հաստո., 60 սմ երկարությամբ-1 հատ-------550 դրամ
Կոյուղու խողովակ պլաստմասե 50սմ հաստ., 100սմ երկարությամբ-1 հատ---------550 դրամ
Կոյուղու անկյունակ պլաստմասե 50սմ հաստությամբ, 900 -3 հատ------------------1.800 դրամ
Կոյուղու տրապ մեծ-2 հատ----------------------------------------------------------------------3.000 դրամ
Դռան բռնակ-14 հատ------------------------------------------------------------------------------14.000 դրամ
Դռան փական-2 հատ-------------------------------------------------------------------------------7.000 դրամ
Պղնձյա մալուխ-2 ժիլ 4մմ-10մ--------------------------------------------------------------------5.200 դրամ
Էլ. Անջատիչ-1 հատ------------------------------------------------------------------------------------350 դրամ
Փակ պլաֆոն էլ.-4 հատ----------------------------------------------------------------------------9.200 դրամ
Ջրատաքացուցիչ տուրբո 1մ խողովակներով-1հատ-------------------------------------80.000 դրամ
½ դույմ կապրոնե խողովակ տաք ջրի-12մ----------------------------------------------------5.000 դրամ
¾ դույմ կապրոնե խողովակ տաք ջրի-30մ իզալացիա-26մ-----------------------------17.000 դրամ
Կապրոնե անկյունակ ½ դույմ 900-16 հատ--------------------------------------------------------600 դրամ
Կապրոնե անկյունակ ¾ դույմ 900 -10 հատ-------------------------------------------------------600 դրամ
½ դույմ կապրոնե անկյունակ 900 պերեխոդ. ներքին մետաղ ½ դույմ---------------------400 դրամ
¾ - ½ դույմ կապրոնե միացման դետալ--------------------------------------------------------------50 դրամ
¾ կապրոնե եռաբաշխիչ-4 հատ-----------------------------------------------------------------------400 դրամ
½ կապրոնե եռաբաշխիչ- 4 հատ----------------------------------------------------------------------300 դրամ
¾ դույմ կապրոնե փական-1 հատ------------------------------------------------------------------- -600 դրամ
½ կապրոնե փական – 1 հատ--------------------------------------------------------------------------600 դրամ
¾ կապրոնե ֆիլտր-1 հատ-------------------------------------------------------------------------------800 դրամ
Ջրատաքացուցիչի մասեր-3 հատ-------------------------------------------------------------------4,500 դրամ
¾ դույմ կապրոն մուֆտ-6 հատ---------------------------------------------------------------------- 300 դրամ
½ դույմ կապրոն մուֆտ – 2 հատ -------------------------------------------------------------------100 դրամ
Բաղնիքի ցնցուղ-4 կոմպլեկտ ---------------------------------------------------------------------20.000 դրամ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ԸՆԴԱՄԵՆԸ 930.000 ՀՀ դրամ

Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի
Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ`

Մ.Ղազարյան

