
  

 

 

                                                                     Ծանուցում                                                           

Վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի 

անցկացման մասին 

Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/006 
 

 

 կ/կ Գնման գործընթացի չափանիշներ Գնման պայմաններ 

1. Գնման տարբերակ Բաց մրցույթ թղթային ձևով 

2. Գնման գործընթացի 

կազմակերպողի անվանումը, 

գտնվելու վայրը, հասցեն, 

էլեկտրոնային հասցեն, 

կոնտակտային հեռախոսահամար 

Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 

Նյութատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն 

(հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՆՏԱՏ) 

Գտվելու վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32 

Փոստային հասցե՝ 0053, ք.Երևան, Արցախի պող., 32 

Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am 

Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 

3. Գնման առարկան, 

մատակարարվող ապրանքի 

քանակը, կատարվող 

աշխատանքների, 

ծառայությունների ծավալը 

Չափաբաժին 1 

Անվանում Չ/մ Քանակ 

Դիզելային 

վառելիք 

Կգ 901 909 

 

Չափաբաժին 2 

Անվանում Չ/մ Քանակ 

Դիզելային 

վառելիք (կտրոն) 

Լ 80 980 

Բենզին ԱԻ-92 

(կտրոն) 

Լ 107 340 

Բենզին ԱԻ-95 

(կտրոն) 

Լ 18 350 

 

4. Ապրանքի մատակարարման, 

կատարվող աշխատանքների, 

ծառայությունների վայրը և 

ժամկետները 

 Մատակարարման վայրը՝ ք․ Երևան, Արցախի 32, 

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 

կենտրոնական պահեստ, ք․ Գյումրի, ք․ Սանաին: 

Մատակարարման ժամկետը՝  Մայիս – Դեկտեմբեր 

2021թ: 



5. Պայմանագրի մեկնարկային 

(առավելագույն) գինը 

(չափաբաժնի գինը) կամ 

ապրանքի միավորի, 

աշխատանքի, 

ծառայության  արժեքը 

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը 

կազմում է, հաշվի առնելով բոլոր տեսակի հարկերը 

(այդ թվում՝ առանց ԱԱՀ-ի / ներառյալ ԱԱՀ-ն) և 

փոխադրումը՝  

Չափաբաժին №1- 296 628 851 (երկու հարյուր 

իննսուն վեց միլիոն վեց հարյուր քսանութ հազար 

ութ հարյուր հիսուն մեկ) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի 

կամ 355 954 621 (երեք հարյուր հիսուն հինգ միլիոն 

ինը հարյուր հիսուն չորս հազար վեց հարյուր քսան 

մեկ) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ;  

Չափաբաժին №2- 60 645 402 (վաթսուն միլիոն վեց 

հարյուր քառասուն հինգ հազար չորս հարյուր 

երկու) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 72 774 482 

(յոթանասուն երկու միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուն 

չորս հազար չորս հարյուր ութանասուն երկու) ՀՀ 

դրամ ներառյալ ԱԱՀ: 

 

6. Տեղեկատվություն հայտի 

ապահովման կիրառման չափի, 

կարգի և ժամանակի մասին 

(ներառվում է հաճախորդի / 

գործառնական հաճախորդի 

պահանջով) 

«ՀԿԵ» ՓԲԸ  

Հայտի ապահովում չի տրամադրվում 

7. Գնման փաստաթղթերի 

ներկայացման վայրը և կարգը 

Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ"ՓԲԸ կայքում: 

Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում 

առանց սահմանափակումների հրապարակման 

պահից: 

8. Գնմանը մասնակցելու հայտերի 

ներկայացման ժամկետի սկզբի 

կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը: 

Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ 

"Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: 

Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման 

հրապարակման պահից կայքում –  

2021թ. 5 ապրիլի, ժամը 9:00- ից մինչև 18:00-ը  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2021թ. 

մայիսի 4-ը, ժամը 9 :00-ից մինչև 18:00-ը 

Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին 

հանձնելը (Արցախի 32, ՆՏԱՏ, սենյակ 6 հասցեով) 

ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության 

ծառայության կողմից (Արցախի 32 հասցեում): 

9․ Տեղեկատվություն ՝մրցակցային 

գնումների փաստաթղթերում 

նշված պահանջներին 

Մասնակցին չի թույլատրվում մասնակցել բաց մրցույթին 

եթե: 

1) մրցութային փաստաթղթերով սահմանված 



չբավարարելու մասին  փաստաթղթերը չեն ներկայացվելը և (կամ) մասնակցի 

կամ այն ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

տրամադրելը, որոնց գնումն իրականացվում է 

իրականությանը չեն համապատասխանում; 

2) մասնակիցը՝ մրցութային փաստաթղթերով 

նախատեսված պահանջներին չի համապատասխում; 

3) մրցույթի հայտի ապահովումը չի հրապարակել (եթե 

մրցութային փաստաթղթերով դա սահմանված է); 

4) մրցութային հայտը չի համապատասխանում 

մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին, այդ թվում ' 

եթե: 

մրցութային հայտը չի համապատասխանում 

մրցութային փաստաթղթերով սահմանված ձևին, չի 

պարունակում փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն՝ 

համաձայն մրցութային փաստաթղթերի պահանջների; 

փաստաթղթերը պատշաճ կերպով չեն ստորագրվել 

(մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին 

համապատասխան); 

պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, 

աշխատանքի, ծառայության միավորի առաջարկը 

գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական 

(առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և / կամ 

ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության 

սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե նման գին 

սահմանված է); 

մեկ մասնակցի կողմից հանդես եկող անձինք նույն 

գնմանը մասնակցելու հայտ են ներկայացրել ինքնուրույն 

կամ այլ մասնակցի կողմից; 

5) մասնակցի հրաժարվում է մրցույթի հայտի 

գործողության ժամկետի երկարաձգումից և դրա 

ապահովումից: 

10․ Գործընթացից հրաժարվելու 

իրավունքը 

 

Կազմակերպողն իրավունք ունի հրաժարվել գնման 

գործընթացից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի 

դիտարկումը և մասնակցության իրավունքի 

տրամադրումը, որևէ պատասխանատվություն չկրելով 

ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

առջև, որոնց նման գործողությունը կարող է վնաս 

պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի 

անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի 



ներկայացման վերջնաժամկետից 5 աշխատանքային օր 

առաջ: 

11․ Ապրանքի, աշխատանքի, 

ծառայության վճարման ձևը, 

ժամկետները և կարգը 

Մրցակցային գնման պայմաններով կանխավճար 

նախատեսված չէ։ Վճարումը կատարվում է 

մատակարարումից և հանձնման-ընդունման ակտի 

ստորագրումից հետո 10 (տաս) աշխատանքային 

օրվա ընթացքում: 

12. Պայմանագրի կնքման ժամկետը Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված 

մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ 

արձանագրության ստորագրման օրվանից 

հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ։ 

 

 

 

 

 


