
 

 

Ծանուցում 

Հատուկ համազգեստի մատակարարման պայմանագիր կնքելու բաց մրցույթի 

անցկացման մասին  

№ ՀԿԵ- ԲՄ 022/002 ծածկագրով 

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 Գնումների կազմակերպման բաժին 

(հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ԳԿԲ) 

Գտնվելու 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 աշխատանքի, 

մատուցվող ծառայության ծավալը 

№ 

п/п 

Наименование предмета 

контракта 
Ед. изм Кол-во 

1 Տղամարդկանց բամբակյա 

վերնաշապիկ 

տարբերանշանով 

ՀԱՏ 50 

2 Տղամարդու 

համազգեստային 

ջեմպեր վզամասի կլոր 

բացվածքով կիսաբրդյա 

տրիկոտաժից 

վերադիրներով 

ՀԱՏ 100 

3 Տղամարդու բլուզ ֆլիսից ՀԱՏ 31 

4 Տրիկոտաժե ձեռնոցներ 

մեխանիկական 

ազդեցություններից 

պաշտպանվելու համար 

ԶՈՒՅԳ 600 

5 Տրիկոտաժե ձեռնոցներ՝ 

կետավոր պոլիմերային 

ծածկույթով 

ԶՈՒՅԳ 5362 

6 Տրիկոտաժե գլխարկ ՀԱՏ 30 

7 Տղամարդու անձրևանոց՝ 

պոլիուրեթանային 

մանրանցաքավոր 

ծածկույթով գործվածքից 

ջրից պաշտպանվելու 

համար 

ՀԱՏ 133 

8 Կանացի բամբակյա 

խալաթ 
ՀԱՏ 6 

9 Տղամարդու 

համազգեստային 

կոստյում միջին, կրտսեր 

ԿՄՊ 9 



ղեկավարության և 

շարքային կազմի համար 

10 Տղամարդու 

համազգեստային 

ամենօրյա կարճաթև 

վերնաշապիկ միջին, 

կրտսեր ղեկավարության 

և շարքային կազմի 

համար 

ՀԱՏ 9 

11 Տղամարդու 

համազգեստային 

ամենօրյա երկարաթև 

վերնաշապիկ միջին, 

կրտսեր ղեկավարության 

և շարքային կազմի 

համար 

ՀԱՏ 79 

12 Բամբակյա 

քողարկաներկման գլխարկ 
ՀԱՏ 30 

13 Տղամարդու քարշային 

շարժակազմի վարորդների 

և վարորդների 

օգնականների ձմեռային 

կոմպլեկտ՝ 

պատրաստված ցածր 

ջերմաստիճանից 

պաշտպանվելու համար՝ 

շքեղ որակի գործվածքից 

պատրաստված I-II 

կլիմայական գոտիների 

համար 

ԿՄՊ 18 

14 Տղամարդու 

մեքենայացված բեռնման 

և բեռնաթափման 

աշխատանքների համալիր 

թիմերի 

մեքենայագործների 

կոմպլեկտ ցածր 

ջերմաստիճանից 

պաշտպանվելու համար՝ 

շքեղ որակի գործվածքից 

պատրաստված I-II 

կլիմայական գոտիների 

համար 

ԿՄՊ 10 

15 Տղամարդու 

կոնտակտային ցանցի 

էլեկտրոմոնտյորների 

կոմպլեկտ ցածր 

ջերմաստիճանից 

պաշտպանվելու համար՝ 

շքեղ որակի գործվածքից 

պատրաստված I-II 

կլիմայական գոտիների 

համար 

ԿՄՊ 180 



16 Տղամարդու ուղու 

մոնտյորների 

կոմպլեկտցածր 

ջերմաստիճանից 

պաշտպանվելու համար՝ 

շքեղ որակի գործվածքից 

պատրաստված I-II 

կլիմայական գոտիների 

համար 

ԿՄՊ 154 

17 Տղամարդու գնացքի 

վագոնների արագության 

կարգավորիչի և գնացքի 

կոմպիլյատորի 

կոմպլեկտցածր 

ջերմաստիճանից 

պաշտպանվելու համար՝ 

շքեղ որակի գործվածքից 

պատրաստված I-II 

կլիմայական գոտիների 

համար 

 

ԿՄՊ 
95 

18 Տղամարդու 

ազդանշանային, 

կենտրոնացման և 

արգելափակման 

տնտեսության 

էլեկտրոմեխանիկների և 

էլեկտրոմոնտյորների 

կոմպլեկտցածր 

ջերմաստիճանից 

պաշտպանվելու համար՝ 

շքեղ որակի գործվածքից 

պատրաստված I-II 

կլիմայական գոտիների 

համար 

ԿՄՊ 17 

19 Տղամարդու ուղու 

մեքենաների և 

մեխանիզմների 

մեքենավարների, ուղու 

մեքենաների և այլ 

սարքավարոմների 

փականագործների և 

կարգավորիչների 

կոմպլեկտ ցածր 

ջերմաստիճանից 

պաշտպանվելու համար՝ 

շքեղ որակի գործվածքից 

պատրաստված I-II 

կլիմայական գոտիների 

համար 

ԿՄՊ 67 



20 Տղամարդու ամառային 

կոմպլեկտ զոդողների 

համար 

ԿՄՊ 13 

21 Տղամարդու ամառային 

կոմպլեկտ բամբակյա 

գործվածքից 

ԿՄՊ 93 

22 Տղամարդու ամառային 

կոմպլեկտ բամբակյա 

գործվածքից 

ԿՄՊ 92 

23 Տղամարդու ձմեռային 

քողարկաներկման 

կոստյում 

ԿՄՊ 400 

24 Տղամարդու ամառային 

կոստյում 
ԿՄՊ 452 

25 Տղամարդու ձմեռային 

քողարկաներկման 

կոստյում (բաճկոն 

կիսակաբինեզոն) 

ԿՄՊ 100 

26 Տղամարդու ամառային 

քողարկաներկման 

կոստյում (պիջակ 

տաբատ) 

ԿՄՊ 23 

27 Տղամարդու խալաթ 

խառը գործվածքից շքեղ 

որակի 

ՀԱՏ 7 

28 Ազդանշանային բաճկոն՝ 

հետադարձ 

անդրադարձող նյութից 

վերադրով ավագ 

անձնակազմի համար 

ՀԱՏ 1339 

29 Բրեզենտից գոգնոց ջրից 

և ալկալային 

լուծույթներից 

պաշտպանվելու համար 

ՀԱՏ 20 

30 Ձեռնոցներ տաքեցված 

վատինով 
ԶՈՒՅԳ 2248 

31 Բամբակյա ձեռնոցներ 

վինիլային կաշվից 

վերադիրներեվ 

պոլիմերային կետային 

ծածկույթով 

ԶՈՒՅԳ 1600 

32 Բամբակյա ձեռնոցներ՝ 

պարուսինային 

ծածկույթով 

ԶՈՒՅԳ 2680 

33 Երկարավուն 

թաթպաններ նրբկաշվից 

մանժետներվ զոդողների 

համար 

ԶՈՒՅԳ 48 

 



4. Ապրանքի մատակարարման, 

կատարվող աշխատանքների, 

մատուցվող ծառայությունների 

վայրը և ժամկետները 

Մատակարարման վայրը՝ ք․ Երևան, Արցախի 32, 

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ ՆՏԱՏ 

կենտրոնական պահեստ: 

Մատակարարման ժամկետը՝  պայմանագիրը 

կնքելուց հետո 45 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում։ 

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), առանց փոխադրման կազմում է՝ 

49 155 370,86 (քառասունինը միլիոն մեկ 

հարյուր հիսունհինգ հազար երեք հարյուր 

յոթանասուն ամբողջ ութսունվեց) ՀՀ դրամ առանց 

ԱԱՀ կամ 58 986 445 (հիսունութ միլիոն ինը 

հարյուր ութսունվեց հազար չորս հարյուր 

քառասունհինգ) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն կամ 

7 814 844,33 (յոթ միլիոն ութ հարյուր տասնչորս 

հազար ութ հարյուր քառասունչորս ամբողջ 

երեսուներեք) ՌԴ ռուբլի առանց ԱԱՀ-ի կամ 

9 377 813 (ինը միլիոն երեք հարյուր 

յոթանասունյոթ հազար ութ հարյուր տասներեք) 

ՌԴ ռուբլի ներառյալ ԱԱՀ-ն:  

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: 

Դիմումների հանձման մեկնարկի ամսաթիվը - 

կայքում ծանուցման հրապարակման պահից - 2022 

թվականի դեկտեմբերի «29»  ժամը 9:00-ից 18:00-ն 

Դիմումների հանձման վերջնաժամկետն է - 2023 

թվականի հունվարի «30» ժամը 9:00-ից 18:00-ն  

Ծրարները մինչև գնումների կազմակերպչի կողմից 

ընդունելը ենթակա են գրանցման «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի 

Անվտանգության ծառայությունում՝ Տիգրան Մեծի փ․ 

86 (Երևան կայարան) հասցեով, ԱԾ ադմինիստրատիվ 

շենքում, գրանցումից հետո Մասնակիցները 

ծրարները տրամադրում են Կազմակերպչին՝ Արցախի 



փ․  32 հասցեով, ՆՏԱՏ-ի ադմինիստրատիվ շենքում, 

սենյակ 212։ 

9․  Գործընթացից հրաժարվելու 

իրավունքը  

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել 

մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի 

առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային 

գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման 

ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և 

հավակնորդներին մասնակցությանը 

թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, 

չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն 

ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը 

կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև 

փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման 

վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման 

վերջնաժամկետից 5 աշխատանքային օր առաջ: 

10. Տեղեկատվություն՝ մրցակցային 

գնումների մերժման մասին, որը չի 

բավարարում մրցակցային 

գնումների փաստաթղթերում 

սահմանված պահանջներին: 

Մասնակցին չի թույլատրվում մասնակցել բաց 

մրցույթին եթե: 

1) մրցութային փաստաթղթերով սահմանված 

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: 

11․ Բաց մրցույթի մասնակիցներին 

ներկայացվող պահանջները և 

գնումների մասնակիցների կողմից 

ներկայացված փաստաթղթերի 

ցանկը՝ սահմանված պահանջներին 

նրանց համապատասխանությունը 

հաստատելու համար. 

1) մասնակիցների համապատասխանումը 

Կիրարվող օրենսդրությամբ սահմանված 

պահանջներին և ի կատարում դրա ընդունված 

նորմատիվ իրավական ակտերով՝  Պայմանագրի 

առարկա հանդիսացող ապրանքների 

մատակարարում, աշխատանքների կատարում, 

ծառայությունների մատուցում իրականցնող 

անձանց գնումների գործունեության ոլորտում; 

2) Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում 

չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական 

անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը 

անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային 

վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման 

բացակայությունը; 

3) Գնմանը մասնակցելու հայտ ներկայացնելու 

օրվա դրությամբ մասնակցի գործունեությունը 

կիրառելի օրենքով սահմանված կարգով 

չկասեցնելը, ինչպես նաև մասնակցի գույքի վրա 

դրված արգելանքի բացակայությունը; 

4) Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, 

տույժերով, հարկային սանկցիաներով 

ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային 

համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում 

այլ պարտադիր վճարների և պետական 

արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր 

վճարների (բացառությամբ այն գումարների, 

որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, 

տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային 

վարկ հարկերի և գանձումների մասին 

օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք 

վերակառուցվել են օրենսդրությանը 

համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական 

ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների 

վճարման գծով հայտարարտուի 

պարտականությունը կատարված ճանաչելու 

մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի 



հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը 

համապատասխան գանձելու համար) գծով 

ժամկետանց պարտավորությունների 

բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է 

համապատասխանող սահմանված պահանջին 

այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված 

կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, 

ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ 

դիմումով որոշում մասնակցության հայտի 

քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի 

(կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի 

ընդունվել; 

5) ֆիզիկական անձ-մասնակցի կամ ղեկավարի, 

կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամների կամ 

իրավաբանական անձ-մասնակցի գլխավոր 

հաշվապահի տնտեսագիտության բնագավառում 

հանցագործությունների համար դտավածության 

բացակայություն  (բացառությամբ այն անձանց ում 

դատվածություն մարված է կամ հանված է), 

ինչպես նաև նշված ֆիզիկական անձանց 

նկատմամբ պատժի չկիրառումը՝ որոշակի 

պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու 

տեսքով, որոնք կապված են գնումների օբյեկտ 

հանդիսացող ապրանքների մատակարարման, 

աշխատանքի կատարման, ծառայությունների 

մատուցման հետ և վարչական պատիժ՝ 

որակազրկման ձևով; 

6) մասնակցի և «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի միջև շահերի 

բախման բացակայությունը, որը վերաբերում է 

այն դեպքերին, երբ «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի ղեկավարը, 

փորձագիտական խմբի անդամը, հանձնաժողովի 

անդամը, մրցույթը կազմակերպելու համար 

պատասխանատու անձը ամուսնացած է շահառու 

հադիսացող ֆիզիկական անձնաց հետ, 

տնտեսական ընկերության միանձյա գործադիր 

մրմնի (տնօրեն, գլխավոր տնօրեն, ղեկավար, 

նախագահ և այլն), տնտեսական ընկերության 

կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամների, 

հիմնարկի կամ ունիտար ձեռնակրության 

ղեկավարի (տնօրեն, գլխավոր տնօրեն) հետ կամ 

իրավաբանական անձ-մասնակցի ղեկավարող այլ 

մարմինների հետ, այդ թվում ֆիզիկական անձանց, 

որոնք գրանցված են որպես անհատ ձեռնարկատեր, 

- մասնակիցները կամ մերձավոր ազգականներ են 

(ուղիղ աճող և նվազող գծի հարազատներ (ծնողներ 

և երեխաներ, տատիկ-պապիկներ և թոռներ), 



լիարժեք և կիսարյուն (ընդհանուր հայր կամ մայր 

ունեցող) եղբայրներ և քույրեր), որդեգրող ծնողներ 

կամ այդ անձանց որդեգրողները; 

7) պահանջներ, ներառյալ որակավորման 

պահանջներ (կախված ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների տեխնիկական, 

տեխնոլոգիական, ֆունկցիոնալ (սպառողական) 

բնութագրերից), դրանց անվտանգության 

պահանջները և (կամ) այլ ցուցանիշներ, որոնք 

կապված են մասնակցի համապատասխանությանը 

ՀՀ օրենքով, «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի մատակարարներին 

վերաբերող (կատարողներ, կապալառուներ) 

նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված հատուկ 

պահանջներին, սահմանվում գնումների մրցութային 

փաստաթղթերում և նախատեսում են՝ 

ա) առկայություն.  

  - պայմանագրի կատարման համար ռեսուրսներ, 

այդ թվում՝ արտադրական կարողություններ, 

մասնագիտական և տեխնիկական որակավորում, 

աշխատուժ (պայմանագրի կատարման համար 

անհրաժեշտ թվով մասնագետներ և որոշակի 

մակարդակի այլ աշխատողներ) և ֆինանսական 

ռեսուրսներ, սարքավորումներ (սեփականության 

իրավունքով) և/կամ այլ իրավական պայմանագրի 

կատարման համար անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական ռեսուրսներ. 

- ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների 

կատարման, գնումների առարկայի 

ծառայությունների մատուցման փորձ, որի արժեքը 

կազմում է ծանուցման մեջ նշված նախնական 

(առավելագույն) պայմանագրի գնի (լոտի) 20 

տոկոսը, նշված մրցակցային գնումների 

փաստաթղթերում։ Միևնույն ժամանակ հաշվի է 

առնում գնման առարկայի վերաբերյալ մասնակցի 

կողմից (հաշվի առնելով 

իրավահաջորդականությունը) ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների (մասնակցի 

ընտրությամբ) առաքված, կատարված, մատուցված 

բոլոր ծախսերը: Միևնույն ժամանակ, 

համապատասխան փորձը հաստատվում է 

ապրանքների մատակարարման, աշխատանքի 

կատարման, ծառայությունների մատուցման 

ակտերի և (կամ) պայմանագրերի պատճեններով. 

- գործարար համբավ. 

Հավակնորդի կողմից առաջարկվող ապրանքները, 

աշխատանքները, ծառայությունները պետք է 

համապատասխանեն մրցակցային գնումների 

համար նախատեսված փաստաթղթերի 

պահանջներին (տեխնիկական առաջդրանքներ): 

12. Ապրանքի, աշխատանքի, 

ծառայության վճարման ձևը, 

ժամկետները և կարգը 

Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով` 

գումար փոխանցելով կոնտրագենտի հաշվին: 

Բաց մրցույթի պայմաններով կանխավճար չի 



տրամադրվում։ Գնորդը վճարում է ապրանքի 

առաքման օրվանից 15 (տասնհինգ) 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

13․ Պայմանագրի կնքման ժամկետը Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված 

մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ 

արձանագրության ստորագրման օրվանից 

հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: 

14 Պայմանագրի գործողության 

ժամկետը  

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի 

ստորագրման պահից և գործում է մինչև 

31.12.2023թ: 

Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագիրը 

կարող է երկարաձգվել ևս երկու տարի, 

յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար մեկ 

միավորի արժեքի չբարձրացման դեպքում՝ 

լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրմամբ: 

 

 

 


