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ՀՀ ԱԻՆ վարչական համալիրի 

աշխատակիցների սննդի կազմակերպման 

ծառայության 

 
 

 Ընկերության ճաշարանում մատուցվող սնունդն ու ըմպելիքները պետք է պատրաստված լինեն 

բացառապես թարմ մթերքներից։ 

 Տաք/սառը մսային ուտեստները պետք է պատրաստված լինեն թարմ տեղական (չներկրված) մսից։ 

 Սնունդը մատուցվում Է բաց բուֆետի/պահարանի վրա շարված` ճաշարանի աշխատակցի 

օգնությամբ։ 

 մասնակիցները իրենց առաջարկում պետք է առանձին հավելվածով նշեն ընմելիքների, սննդի, 

քաղցրեղենի և այլնի գների և բաղադրիչների ցանկը։ 

Յուրաքանչյուր ճաշատեսակի գնի հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել ճաշատեսակի զուտ քաշը` 

գրամներով։ 

 Ընտրված մասնակիցին Պատվիրատուի կողմից սարքավորումները և սպասքը տրամադրվում են 

ցանկով։ Նշված սարքավորումները և սպասքը մասնակցին տրամադրվում են ընդունման-հանձնման 

ակտով։ 

 Նշված սարքավորումները կամ սպասքը վնասելու դեպքում մասնակիցը պետք է կրի իր կողմից 

պատճառած բոլոր վնասները` ամբողջական ցանկին համապատասխանեցնելու նպատակով։ 

 Եթե անհրաժեշտ են հավելյալ սպասք կամ սարքավորումներ, ապա դրանք պետք է գնվեն մասնակցի 

կողմից։ 

 մասնակիցները կարող են ներկայացնեն առաջարկվող հավելյալ ծառայությունների ցանկը (բաց 

բուֆետ, բուսական սնունդ, կոմպլեքս ուտեստներ (combo) և այլն)։ 

 մասնակիցները և նրանց պրոֆեսիոնալ անձնակազմը /համապատասխան արտահագուստով/ պետք 

է ունենան խոհարարական անձնակազմ առնվազն` 5 խոհարար /ներկայացվում են իրենց 

հավաստագրերը (լիցենզիաներ), սապասարկող անձնակազմ- հաց կտրող` 1, սպասք լվացող` 2, 

մատուցող` 2, յուրաքանչյուր բուֆետում` բուֆետապան և օգնական։ 

 Ողջ անձնակազմը պետք է ունենա սանիտարակական հետազոտման հավաստագրեր։ 

 Մատուցող անձնակազմի կողմից անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտարկվի որպես 

առավելություն։ 



   Յուրաքանչյուր օր մատուցվող մսից պատրաստված կերակրատեսակները, աղցանները, 

խավարտները, 1-ին և 2-րդ ճաշատեսակները պետք է լինեն օրական ոչ պակաս քան 3-4 տեսակի /մենյուն 

պետք է փոփոխվի յուրաքանչյուր օր/։ 

 Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում գները, չափաբաժինները և զուտ քաշը 

(գրամներով) ենթակա չեն փոփոխման առանց նախապես պատվիրատու ստորաբաժանման հետ 

համաձայնեցնելու։ 

 Հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, որը կներկայացնի առաջարկված գների ամենացածր 

հանրագումարը 

 Պայմանագրի կնքումից հետո հաղթող մասնակիցը յուրաքանչյուր տարվա սկզբին կունենա 

երեքամսյա փորձաշրջան, որի ընթացքում կանցկացվի հաճախորդների գոհունակության եռամսյակային 

հարցում։ Հարցումը կկատարվի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից գրավոր հաճախորդների 

համապատասխան ղեկավարներին, որպեսզի վերջիններիս կողմից իրենց ենթակայությամբ կատարվի 

հարցումներ ճաշատեսակների համային, որակական ցուցանիշների, սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

և սպասարկման վերաբերյալ, որից հետո գրավոր կտեղեկացվի պատասխանատու ստորաբաժանմանը 

տեղեկատվություն՝ գոհունակության վերաբերյալ: Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից 

կամփոփվի բոլոր հարցումները և գրավոր կտեղեկացվի ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմին՝ եթե հաճախորդների 

գոհունակության ցուցանիշը բարձր կլինի, ապա պայմանագիրը յուրաքանչյուր տարի կերկարացվի ևս 9 

ամսով։ Իսկ եթե կլինի գոհունակության ցածր ցուցանիշներ, ապա սահմանված կարգով կլուծարվի 

պայմանագիրը և կհայտարարվի նոր մրցույթ: 

 Հետագայում հաճախորդների գոհունակության վերաբերյալ հարցում կանցկացվի կնքված 

պայմանագրի 9 ամիսների վերջին 3 ամսում։ 

 Սահմանված պայմանների խախտման դեպքում Պատվիրատուն սահմանում է թերությունների 

վերացման ողջամիտ ժամկետ։ Նշված ժամանակահատվածում թերությունները չվերացնելու դեպքում 

Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծարել պայմանագիրը։ 

 Սնունդը պատրաստելու համար Պատվիրատուն տրամադրում է տարածք։ 

 Ընտրված մասնակիցը իր հաշվին պետք է ապահովի անձեռոցիկների, կերակրի աղի և պղպեղի 

առկայությունը ճաշարանում։ 

 Պատվիրատուն ընտրված մասնակցին տարածքը տրամադրում է անհատույց օգտագործման 

իրավունքով։ 

 Ընտրված մասնակիցը վճարում է օգտագործված էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջեռուցման, 



  աղբահանության և ջրի վարձավճարները` առանձնացված չափիչներին համապատասխան: 

 Ճաշարանը պետք է աշխատի շաբաթական առնվազն` 5 օր, 09։00-ից մինչև 16։00-ն /ընդմիջման ժամը 

12:30-14:30/։ 

 Բուֆետները պետք է աշխատեն շաբաթական առնվազն` 5 օր, 09։00-ից մինչև 18։00-ն /ընդմիջման ժամը 

12:30-14:30/։ 

 Առանձին դեպքերում պատասխանատուի կողմից տարբեր միջոցառումների ժամանակ կտրվի 

անհրաժեշտ քանակի սննդամթերք, միջոցառմանը ներգրավված անձնակազմի կերակրման 

կազմակերպման համար, բայց ոչ ավելի քան տարեկան 5 անգամ /սպասարկումը և պատրաստումը պետք 

է կատարվի մասնակցի կողմից անվճար/ 

 Յուրաքաչյուր շաբաթ օր գործում է առնվազն 1 հերթապահ բուֆետ 09։00-ից մինչև 13։00-ն 

 Ճաշարանի տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է` 370 մ2։ 

 Բուֆետները` 225 մ2 

 Բացօթյա սրճարան 150 մ2 

 Պահեստային և խոհանոցային տարածք 145 մ2 

 Սնունդը պետք է մատակարարվի ք.Երևան Դավիթաշեն 4 թաղ.Ա.Միկոյան 109/8 հասցեում գտնվող 

ճաշարանում` միջինը 300 անձի համար։ 

 Այցելուների թիվը կարող է լինել օրական շուրջ 350 հոգի, սակայն այս թիվը երաշխավորված չէ և 

կախված է հաճախորդների գոհունակությունից։ 

 Պայմանագիրը կնքվելու է 3 տարի ժամկետով 

 
 
 

 

ՑԱՆԿ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՐԱԿՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Կերակրատեսակ Բաղադրություն Քաշը Գինը 

1 Հաց  գրամ դրամ 

1.1 Հաց սպիտակ ՀԱՏ 31-101 մինչև 500 գրամանոց կաղապարային, տեսակը` ռուսական 200 գ 75 



 (Տեսակը` ռուսական 

կաղապարային) 

բատոն, փաթետավորված կամ առանց փաթեթավորման։ 

Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4,9-01-2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) 

սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի ու “Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին “ ՀՀ օրենքի 9-րդ հովածի։ 

  

1.2.  

Հաց սև 

(Տեսակը` ռուսական 

կաղապարային) 

ՀԱՏ 31-101 մինչև 500 գրամանոց կաղապարային, տեսակը` ռուսական 

բատոն, փաթետավորված կամ առանց փաթեթավորման։ 

Անվտանգությունը` ըստ N 2-III-4,9-01-2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) 

սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի ու “Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին “ ՀՀ օրենքի 9-րդ հովածի։ 

 
 

200 գ 

 
 

75 

2. Սառը նախուտեստներ    

1. Աղցան` Մայրաքաղաքային 
Տավարի թարմ միս,գազար,ոլոռ, կարտոֆիլ,ձու,թթվասեր,մայոնեզ,թթու 

վարունգ,համեմունք 
150 280 

2. Աղցան` Վինեգրետ 
Բազուկ, լոբի, կարտոֆիլ, թթու վարունգ, գազար,կանաչի, համեմունք, 

բուսական յուղ 
150 130 

3. Աղցան `Թաբուլե 
Բլղուր,տոմատ, մառոլ, կանաչ սոխ, լոլիկ, մաղադանոս,կիտրոն, համեմունք, 
բուսական յուղ 

150 180 

4. Աղցան` Մարոլով 
Մառոլ, կանաչ սոխ, համեմ, կանաչ սխտոր, բոլոկի, համեմունք, բուսական 

յուղ 
150 130 

5. Աղցան` Բազուկով Բազուկ,թթվասեր, մայոնեզ, թթվասեր, ընկույզ, սամիթ, համեմունք 150 150 

6. Աղցան` Կորեական Գազար, համեմունքներ 150 130 

7. Աղցան` բանջարեղենային Կաղամբ, գազար,ձեթ 150 100 

8. Աղցան` կաղամբով Կաղամբ, գազար, թարմ կանաչի,կիտրոն, համեմունք, բուսական յուղ 150 100 

9. Աղցան` կարտոֆիլով և 

վարունգով 
Թթու վարունգ, կարտոֆիլ, սոխ, ծիտրոն,համեմունք, բուսական յուղ 150 100 

10. Աղցան` կարմիր լոբով 
Կարմիր լոբի, թթու վարունգ, գազար, թարմ պղպեղ, թարմ կանաչի, 

համեմունք, բուսական յուղ 
150 150 

11. Քամած մածունով՝ հավի 
կրծքամսով 

Հավի կրծքամիս, սխտոր, մարոլ, թարմ վարունգ, քամած մածուն, 
եգիպտացորեն, համեմունք 

150 250 

12. Տավարի փափկամսով Տավարի փափկամիս, նուռ, ընկույզ, թարմ կանաչի, թթվասեր, մայոնեզ 150 450 



13. Ցեզր 
Ապխտած հավի կրծքամիս, լոլիկ, հոլանդական պանիր, մարոլ, չորահաց, 

սոուս 
150 220 

14. Բանջարեղենային՝ սեզոնային Դդմիկ, պղպեղ, լոլիկ, գազար, կանաչի, համեմունք 150 100 

15. Սմբուկով Սմբուկ, պղպեղ, լոլիկ, կանաչի,սխտոր, համեմունք 150 100 

16. Սնկով 
Սունկ, թթու վարունգ, կանաչ սոխ, սամիթ, համեմունք, կիտրոնի հյութ, 

բուսական յուղ 
150 220 

3. Առաջին կերակրատեսակներ    

1. Բորշչ 
Կարտոֆիլ, կաղամբ, գազար,բազուկ, սոխ, կանաչի, տոմատ, համեմունք, 

բուսական յուղ 
500 180 

2 Բորշչ լոբով 
Կարտոֆիլ, կաղամբ, գազար,բազուկ, սոխ, կանաչի, տոմատ, համեմունք, 

բուսական յուղ, թարմ կանաչ լոբի 
500 180 

3 Բորշչ՝ մսով 
Կարտոֆիլ, կաղամբ, գազար,բազուկ, սոխ, կանաչի, տոմատ, համեմունք, 
բուսական յուղ,թարմ տավարի միս 

450/50 430 

4 Սուպ խարչո 
Բրինձ, ձավար,տավարի միս,կարտոֆիլ, սոխ, տոմատ, սխտոր, տխեմալի, 

համեմունք, բուսական յուղ 
500 350 

5 Աղապուր` 
Տավարի թարմ միս, խոզապուխտ, թռչնի միս, նրբերշիկ, սոխ, թթու վարունգ, 
լիմոն, ձիթապտուղ, կապերս, թթվասեր, համեմունք, բուսական յուղ 

500 500 

6 Բրնձով ապուր 
Կարտոֆիլ, բրինձ, գազար, արգանակ, թարմ կանաչի,սոխ, , համեմունք, 

բուսական յուղ 
500 130 

7 Դեղին ոլոռով ապուր 
Արգանակ, ոլոռ, կարտոֆիլ, գազար, սոխ, տոմատ, համեմունք, բուսական 
յուղ 

500 130 

8 Կանաչ ոլոռով ապուր 
Արգանակ, ոլոռ, կարտոֆիլ, գազար, սոխ, տոմատ, համեմունք, բուսական 

յուղ 
500 130 

9 Մակարոնեղենով ապուր 
Կարտոֆիլ, մակարոնեղեն,գազար, արգանակ, սոխ, տոմատ, համեմունք, 
բուսական յուղ 

500 130 

10 Ոսպով ապուր 
Կարտոֆիլ, ոսպ,գազար, արգանակ, սոխ, տոմատ, համեմունք, բուսական 

յուղ 
500 140 

11 Կարմիր լոբով ապուր 
Կարտոֆիլ, կարմիր լոբի,գազար, արգանակ, սոխ, տոմատ, համեմունք, 

բուսական յուղ 
500 150 

12 Կանաչ լոբով ապուր Կարտոֆիլ, կանաչ լոբի,գազար, արգանակ, սոխ, տոմատ, համեմունք, 500 130 



  բուսական յուղ   

13 Սպաս Մածուն, ձավար, թարմ կանաչի 500 130 

14 Գյուղական ապուր 
Փիփերթ,կարտոֆիլ, բլղուր, գազար, սոխ, տոմատ, համեմունք, բուսական 
յուղ, թարմ կանաչի 

500 130 

15 Ավելուկով ապուր 
Ավելուկ,կարտոֆիլ, բլղուր, գազար, սոխ, տոմատ, համեմունք, բուսական 

յուղ, թարմ կանաչի 
500 140 

16 Սնկով ապուր 
Սունկ՝ շամպինիոն, բրինձ, թարմ կանաչի, գազար, սոխ, համեմունք, 

բուսական յուղ, կարտոֆիլ 
500 170 

17 Աջաբսանդալ 
Սմբուկ, լոլիկ, կանաչ պղպեղ, բամիա, սոխ, կարտոֆիլ, թարմ կանաչի, 
համեմունք, բուսական յուղ 

500 120 

4 Երկրորդ կերակրատեսակներ    

1 Շոգեխաշած տավարի միս Տավարի թարմ միս, դափնու տերև, համեմունք 70 350 

2 Տապակած խոզի միս Խոզի թարմ միս, համեմունք, սոխ բուսական յուղ 70 350 

3 Խոզի ժարկո՝ մանրակտոր Խոզի թարմ միս, համեմունք, սոխ բուսական յուղ 70 350 

4 Տավարի կոտլետ Տավարի թարմ միս, սոխ, հաց,թարմ կանաչի, համեմունք, պաքսիմատ 1 հատ 220 

5 Տավարի գուլյաշ 
Տավարի թարմ միս, սոխ,թարմ կանաչի, համեմունք,տոմատ, ալյուր, 

բուսական յուղ թթվասեր 
200 250 

6 Լանգետ տավարի ֆիլեից Տավարի թարմ միս, համեմեունք, բուսական յուղ 100 630 

7 Տժվժիկ Տավարի թարմ սիրտ, թոք, սոխ, համեմունք, բուսական յուղ 200 370 

8 Մակարոն` նավաստիական Տավարի միս, մակարոնեղեն, , սոխ, համեմունք, բուսական յուղ 200/50 250 

9 Դոլմա 
Տավարի թարմ միս, բրինձ, սոխ, կաղամբ, տոմատ, կարագ համեմեունք, 

բուսական յուղ 
250 360 

10 Գյառնի- յարախ 
Տավարի թարմ միս, սոխ, սմբուկ, թարմ կանաչի, լոլիկ, համեմեունք, 

բուսական յուղ 
200/50 250 

11 Հավի կրծքամիս Հավի կրծքամիս, համեմեունք, բուսական յուղ 70 270 

12 Հավի գուլյաշ 
Հավի միս սոխ,թարմ կանաչի, համեմունք,տոմատ, ալյուր, բուսական յուղ 

թթվասեր 
200 220 

13 Քարաջիկը սոուսում 
Հավի քարաջիկ, սոխ,թարմ կանաչի, համեմունք,տոմատ, ալյուր, բուսական 

յուղ թթվասեր 
200 150 

14 Ճուտ՝ տապակած Հավի թարմ ճուտ, համեմեունք, բուսական յուղ 220 640 

15 Հավի ազդրամիս տապակած Հավի թարմ ազդրամիս, համեմեունք, բուսական յուղ 170 350 



16 Հավի թևիկներ՝ տապակած Հավի թարմ թևիկներ, աջիկա, համեմեունք, բուսական յուղ 100 320 

17 Քյուֆթա Տավարի թարմ փափկամիս,ձու, սոխ, այլուր, կոնյակ, կարագ, համեմեունք 120 150 

18 Տապակած ձուկ Ձուկ պանգասիուս, սոխ, տոմատ, մայոնեզ, համեմեունք, բուսական յուղ 120 220 

19 Խաշած ձուկ՝ իշխան Ձուկ իշխան, համեմունք, դափնու տերև, կիտրոն, թարխուն 220 700 

 
20 

 
Խինկալի 

Տավարի թարմ միս, սոխ, թարմ կանաչի, սխտոր, ալյուր, ձու, կարագ, 

համեմեունք 

400 

(3 
հատ) 

 
420 

21 Պելմենի 
Տավարի թարմ միս, սոխ, թարմ կանաչի, սխտոր, ալյուր, ձու, կարագ, 
համեմեունք 

250 420 

 

22 

 

Նրբերշիկ 

Բարձր I և II տեսակների, պատրաստված տավարի և խոզի, տավարի և 

հորթի մսերից, ԳՕՍՏ 23670-79, անվտանգությունը ըստ` N 2-III-4,9-01-2003 

(ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) սանիտարահամաճարակային կանոնների և 

նորմերի և “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

 

150 

 

400 

 

23 

 

Սարդելկա 

Բարձր, I և II տեսակների, պատրաստված տավարի և խոզի, տավարի և 

հորթի մսերից, ԳՕՍՏ 23670-79, անվտանգությունը ըստ` N 2-III-4,9-01-2003 

(ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) սանիտարահամաճարակային կանոնների և 

նորմերի և “Սննդամթերքի անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 

 

150 

 

320 

24 
Խոզի փափկամիս՝ թարմ 

ֆիլեից 
Խոզի թարմ միս, համեմունք, սոխ բուսական յուղ 150 650 

25 
Էսկալոպ՝ խոզի թարմ 
չալաղաջ 

Խոզի թարմ չալաղաջ, սունկ, հոլանդական պանիր, համեմեունք, բուսական 
յուղ 

150 550 

26 
Խոզի մսով ռուլետ՝ թարմ 

տեղական մսով 

Խոզի թարմ միս, սունկ, հոլանդական պանիր, կանաչ սոխ, 

թթվասեր,համեմունք 
120 550 

27 Խոզի լանգետ ֆիլեից Խոզի թարմ միս, համեմունք, սոխ բուսական յուղ 120 550 

28 Հարիսա Ձավար, հավի թարմ փափկամիս, համեմունք, կարագ, 480/20 330 

5 Խավարտներ    

1 Հնդկաձավարի Հնդկաձավար, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

2 Բրնձով Բրինձ, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

3 Բրնձով ոսպով Բրինձ, ոսպ, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

4 Բրնձով գազարով Բրինձ, գազար, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

5 Սպագետտի Սպագետտի, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 



6 Մակարոնեղենով Մակարոնեղեն, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

7 Տապակած կանաչ լոբի Կանաչ լոբի, համեմունք, բուսական յուղ 200 100 

8 Հաճարով Հաճար, համեմունք, բուսական յուղ 200 100 

9 Հաճարը՝ սնկով Հաճար, սունկ համեմունք, բուսական յուղ 200 120 

10 Դեղին ոլոռով պյուրե Դեղին ոլոռ, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

11 Լոլիկով ձվածեղ Լոլիկ, ձու, թարմ կանաչ պղպեղ, կանաչի, համեմունք, կարագ 200 120 

12 Տապակած բանջարեղեն Լոլիկ, սմբուկ, պղպեղ, սոոշխ, սխտոր, , կանաչի, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

13 Տապակած կարտոֆիլ Կարտոֆիլ, համեմունք, բուսական յուղ 200 80 

14 Տապակած կանաչի Սեզոնային կանաչի, սոխ, համեմունք, բուսական յուղ 200 120 

15 Շոգեխաշած կաղամբ 
Կաղամբ, գազար, սոխ, տոմատ, դափնու տերև, թարմ կանաչի, համեմունք, 
բուսական յուղ 

200 80 

16 Գազարով պերեց Գազար, պղպեղ, սոխ, կանաչի համեմունք, բուսական յուղ, տոմատ 200 80 

17 Կարտոֆիլի պյուրե Կարտոֆիիլ, կարագ, աղ 200 100 

18 Կարտոֆիլի ֆրի Կարտոֆիլ, համեմունք, բուսական յուղ 200 200 

19 Տապակած կանաչ լոբի Կանաչ լոբի, սոխ, սխտոր, սամիթ, համեմունք, բուսական յուղ 200 100 

6 Ըմպելիքներ    

 

1 

 

Հանքային ջուր, 

Խմելու բուժիչ սեղանի ջուր,հիդրոկարբոնատային, նատրումական, 

սիլիկատային բորային գազավորված 0.5լ. պոլիմերյան տարաներում,ՀՍՏ 

191 - 2000։ Պահպանման ժամկետը մեկ տարի, փաթեթավորումը 
պոլիէթիլենային թաղանթով։ 

 

Հատ 

 

150 

 
2 

 
Բնական ջուր 

Խմելու սեղանի ջուր, 0.5լ. պոլիմերյան տարաներում,ՀՍՏ 191 - 2000։ 

Պահպանման ժամկետը մեկ տարի, փաթեթավորումը պոլիէթիլենային 

թաղանթով 

 
Հատ 

 
130 

 
 

3 

 
 
Բնական հյութ 

Պատրաստված թարմ մրգերից և պտուղներից, պտղամասով, շաքարի 

օշարակի հավելումով կամ առանց դրա, արտաքին տեսքով պարզ` 

նստվածքի զանգվածային մասը 0,2% ոչ ավելի և ոչ պարզ` 0,8% ոչ պակաս, 

փաթեթավորումը` 1լ-նոց ստվարաթղթե տուփերով կամ շշալցված` ապակե 

տարայով։ 

 
 

Հատ 

 
 

600 

 
4 

 
Կոկա-կոլա, ֆանտա, սպրայթ 

Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <Կոկա կոլա, Ֆանտա, Սպրայթ>, 0.5 լ-ոց 

պլաստմասե շշերով։Պարութնակությունը` ջուր, շաքար, ածխածնի 

երկօքսիդ, գունանյութ / շաքարային կոլեր IV/, թթվանյության կարգավորիչ / 

 
Հատ 

 
250 



  ֆոսֆորաթթու/, բուսական թուրմեր, կոֆեին։ Պոլիէթիլենային 

փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ։ Պիտանելիության ժամկետը 
մատակարարման օրվանից ոչ պակաս քան 20%։ 

  

 

5 

 

Լիմոնադ 

Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք` Տարբեր համերի’ տեսակի, 0.5 լ-ոց 

ապակյա շշերով։ Բաղադրությունը` խմելու աղբյուրի ջուր, բնական 

համբուրավետիչ <Տարբեր համեր>, կիտրոնաթթու, նատրիումի բենզոատ, 
ածխածնի երկօքսիդ։ 

 

Հատ 

 

120 

6 Կոմպոտ թարմ մրգերից Միրգ, հատապտուղ, շաքարավաղ, կիտրոն Բաժակ 80 

 
7 

 
Թան 

Թան 0.5լ-ոց պլաստմասե շշերով, բաղադրությունը` անարատ կաթ, 

յուղազուրկ կաթ, մակարդ, աղ, սպիտակուցներ 1.4 գր. յուղ 1.3 գր., ածխաջրեր 
1.9 գր., էներգետիկ արժեքը 25 կկալ /100 գր-ում/։ 

 
հատ 

 
150 

8 Մածնաբրդոշ Մածուն, վարունգ, սամիթ, աղ, սառույց Բաժակ 150 

 
9 

 
Սառը թեյ 

Սառը թեյ, 18 գրամ հերմետիկ պոլիէթիլենային փաթեթով , բաղադրությունը` 

շաքար 94%, լուծվող սև թեյ 3.6%, լիմոնաթթու 1.3%, ասկորբինաթթու 0.6%, 
բնականին նույնանման բուրմունքանյութ <Տարբեր համերի> 0.5%։ 

 
Բաժակ 

 
150 

 

10 

 

Հանքային ջուր, 

Խմելու բուժիչ սեղանի ջուր,հիդրոկարբոնատային, նատրումական, 

սիլիկատային բորային գազավորված 0.5լ. պոլիմերյան տարաներում,ՀՍՏ 

191 - 2000։ Պահպանման ժամկետը մեկ տարի, փաթեթավորումը 

պոլիէթիլենային թաղանթով։ 

 

Հատ 

 

150 

 
11. 

 
Բնական ջուր 

Խմելու սեղանի ջուր, 0.5լ. պոլիմերյան տարաներում,ՀՍՏ 191 - 2000։ 

Պահպանման ժամկետը մեկ տարի, փաթեթավորումը պոլիէթիլենային 

թաղանթով 

 
Հատ 

 
130 

7 
Բուֆետների համար    

Ըմպելիքներ 

 

1 

 

Հանքային ջուր, 

Խմելու բուժիչ սեղանի ջուր,հիդրոկարբոնատային, նատրումական, 

սիլիկատային բորային գազավորված 0.5լ. պոլիմերյան տարաներում,ՀՍՏ 

191 - 2000։ Պահպանման ժամկետը մեկ տարի, փաթեթավորումը 
պոլիէթիլենային թաղանթով։ 

 

Հատ 

 

150 

 
2 

 
Բնական ջուր 

Խմելու սեղանի ջուր, 0.5լ. պոլիմերյան տարաներում,ՀՍՏ 191 - 2000։ 

Պահպանման ժամկետը մեկ տարի, փաթեթավորումը պոլիէթիլենային 

թաղանթով 

 
Հատ 

 
130 



 
 

3 

 
 
Բնական հյութ 

Պատրաստված թարմ մրգերից և պտուղներից, պտղամասով, շաքարի 

օշարակի հավելումով կամ առանց դրա, արտաքին տեսքով պարզ` 

նստվածքի զանգվածային մասը 0,2% ոչ ավելի և ոչ պարզ` 0,8% ոչ պակաս, 

փաթեթավորումը` 1լ-նոց ստվարաթղթե տուփերով կամ շշալցված` ապակե 

տարայով։ 

 
 

Հատ 

 
 

600 

 
 

4 

 
 

Կոկա-կոլա, ֆանտա, սպրայթ 

Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <Կոկա կոլա, Ֆանտա, Սպրայթ>, 0.5 լ-ոց 

պլաստմասե շշերով։Պարութնակությունը` ջուր, շաքար, ածխածնի 

երկօքսիդ, գունանյութ / շաքարային կոլեր IV/, թթվանյության կարգավորիչ / 

ֆոսֆորաթթու/, բուսական թուրմեր, կոֆեին։ Պոլիէթիլենային 

փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ։ Պիտանելիության ժամկետը 
մատակարարման օրվանից ոչ պակաս քան 20%։ 

 
 

Հատ 

 
 

250 

 

5 

 

Լիմոնադ 

Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք` Տարբեր համերի’ տեսակի, 0.5 լ-ոց 

ապակյա շշերով։ Բաղադրությունը` խմելու աղբյուրի ջուր, բնական 

համբուրավետիչ <Տարբեր համեր>, կիտրոնաթթու, նատրիումի բենզոատ, 
ածխածնի երկօքսիդ։ 

 

Հատ 

 

120 

6 Կոմպոտ թարմ մրգերից Միրգ, հատապտուղ, շաքարավաղ, կիտրոն 250գր 80 

 
7 

 
Թան 

Թան 0.5լ-ոց պլաստմասե շշերով, բաղադրությունը` անարատ կաթ, 

յուղազուրկ կաթ, մակարդ, աղ, սպիտակուցներ 1.4 գր. յուղ 1.3 գր., ածխաջրեր 
1.9 գր., էներգետիկ արժեքը 25 կկալ /100 գր-ում/։ 

 
հատ 

 
150 

8 Մածնաբրդոշ Մածուն, վարունգ, սամիթ, աղ, սառույց Բաժակ 150 

 

9 

 

Սառը թեյ 

Սառը թեյ, բաղադրությունը` շաքար 94%, լուծվող սև թեյ 3.6%, լիմոնաթթու 

1.3%, ասկորբինաթթու 0.6%, բնականին նույնանման բուրմունքանյութ 

<Տարբեր համերի> 0.5%։ 

 

Բաժակ 

 

150 

8 Տաք ըմպելիքներ    

1 Կիսել 
Մրգային, թարմ, 250 գրշ., տուփերով, անվտանգությունը` Սան Պին 2.3.2-560- 
96, ռուսական արտադրության կամ համարժեք։ 

Բաժակ 60 

2 Թեյ 
ԳՕՍՏ-1937-90 Թղթյա տուփով, մեկ տուփի մեջ 25 հատ, պիտանելիության 

ժամկետը ոչ պակաս 80% 
Բաժակ 50 

 

3 

 

Սուրճ 

Բնական սուրճ` աղացած, 1-ին տեսակի, ԳՕՍՏ 6805-97 մինչև 0.5 կգ-ոց 

պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մինչև 1 կգ ստվարաթղթե արկղերով, 
պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ 

 

Բաժակ 

 

100 



  պակաս քան 70%։ Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ 

պակաս 9 ամիս։ 

  

 
 
 

4 

 
 
 
Տաք շոկոլադ 

Կակաոյի լուծվող ըմպելիք, 20 գրամ հերմետիկ պոլիէթիլենային փաթեթով, 

բաղադրությունը` շաքար, կակաոյի փոշի, սերուծքի փոխարինիչ, 

մալտոդեքստրին, աղ, բնականին նույնանման բուրմունքանյութեր <Շոկոլադ, 

վանլիր, կարամել>, խտացուցիչ <քսանտային բուսախեժ>, գնդավորմանը 

արգելք հանդիսացող նյութ` սիլիցիումի երկօքսիդ, քաղցրացուցիչ 

<կալցիումի, ացեսուլֆամ, նատրիումի սախարինատ, նատրիումի 
ցիկլամիտ>։ 

 
 
 

Բաժակ 

 
 
 

150 

 
 

5 

 
 
Մակ սուրճ 

Լուծվող սրճային ըմպելիք /3-ը 1-ում/, 20 գրամ հերմետիկ պոլիէթիլենային 

փաթեթով,բաղադրությունը` շաքար , սերուծքի փոխարինիչ /գլյուկոզայի 

օշարակ, բուսական յուղեր, կազեին, լակտոզա, կայունացուցիչներ / E 340 i i, 

E 341 i i, E 452 i / և էմուլգատորներ /E 471, E 472 e/, մարտոդեքստրին, լուծվող 
բնական սուրճ։ 

 
 

Բաժակ 

 
 

150 

6 Լուծվող սուրճ 
Լուծվող սուրճ 2 գր-ոց փայլաթիթեղային և պոլիէթիլենային 

փաթեթավորմամբ, պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 50%, 
Բաժակ 150 

9 Բուտերբրոտներ    

1 Ապխտած խոզի մսով Հաց, ապխտած խոզի միս, հավելում* 80/40/5 350 

2 Ապխտած տավարի մսով Հաց, ապխտած տավարի միս, հավելում* 80/40/5 350 

3 Ապխտած երշիկով Հաց, ապխտած երշիկ, հավելում* 80/40/5 200 

4 Վետչինայով Հաց, վետչինա, հավելում* 80/40/5 300 

5 Հոլանդական պանրով Հաց հոլանդական պանիր, հավելում* 80/40/5 250 

6 Լոռի պանրով Հաց, լոռի պանիր, հավելում* 80/40/5 200 

7 Նրբերշիկով Հաց, նրբերշիկ, հավելում* 80/40/5 200 

8 Հավի կրծքամսով Հաց, հավի կրծքամիս, հավելում* 80/40/5 350 

9 Խոզի մանրակտորներով Հաց, խոզի միս մանրակտորներով, հավելում* 80/40/5 350 
 

Ծանոթություն` Տավարի թարմ միս է համարվում ցլիկի, հորթի, կովի և երինջի մսերը: 

 

 

Տեխնիկական բնութագիր 



1. Պատրաստի սառը ուտեստի մեկ չափաբաժինն ելքը ոչ պակաս 120 գրամից։ 

2. Պատրաստի առաջին ճաշատեսակի մեկ չափաբաժնի ելքը 450-ից 500 գրամ, չոր նյութերի պարունակությունը 45-50 %։ 

3. Պատրաստի երկրորդ ճաշատեսակի մեկ չափաբաժնի ելքը 200 գրամ ոչ պակաս։ 

Կտրականապես արգելվում ` ոգելից խմիչքի վաճառքը։ 

 

 



 


