
 
 

Ծանուցում 

Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու բաց մրցույթի անցկացման 

մասին  

№ ՀԿԵ- ԲՄ 023/001 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 

Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք։ 

№ 

п/п 
Պայմանագրի 

առարկա 
Նկարագրությու

ն 

Չափ

ման 

միավ

․ 

Քան

ակ 

1 Բեռնատարներ 
մեքենայի 

անվադողեր 

12.00R20 հատ 6 

2 Բեռնատարներ 

մեքենայի 

անվադողեր 

425/85R21 НС-18 

հատ 
4 

3 Գյուղատնտեսակ
ան մեքենաների 

անվանդող 
15,5-38R 

հատ 
1 

4 Մարդատար 
մեքենայի 
անվադող 

245/45R18 
հատ 

4 

5 Մարդատար 
մեքենայի 
անվադող 

205/65R15 
հատ 

8 

6 Մարդատար 
մեքենայի 
անվադող 

205/70R16 
հատ 

4 

7 Մարդատար 
մեքենայի 
անվադող 

225/75R16C 
121/120N 

միջսեզոնային 

հատ 
32 

8 Բոլոր 
եղանակների 

համար 
նախատեսված 

մարդատար 
մեքենայի անվող 

225/75R16 
104/160Q 

հատ 

24 

9 Թեթև բեռնատար 

մեքեմայի 
անվադող 

225/60R16 Q102 

միջսեզոնային 

հատ 
4 

10 Մարդատար 

մեքենայի 
անվադող 

265/50R20 111V 

ամառային 

հատ 
4 

11 Մարդատար 
մեքենայի 
անվադող 

265/60R18 110H 

ամառային 

հատ 
4 

 



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 22 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), ներառյալ փոխադրման ծախսը և 

կազմում է՝ 4 848 889,03 (չորս միլիոն ութ 

հարյուր քառասուն ութ հազար ութ հարյուր 

ութսուն ինը) ՀՀ դրամ և երեք լումա առանց ԱԱՀ 

կամ 5 818 666,83 (հինգ միլիոն ութ հարյուր 

տասնութ հազար վեց հարյուր վաթսուն վեց) ՀՀ 

դրամ և ութսուն երեք լումա 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: 

Հայտերի հանձման մեկնարկի ամսաթիվը - կայքում 

ծանուցման հրապարակման պահից – 2023 թվականի 

փետրվարի «10»  ժամը 9:00-ից 18:00-ն 

Հայտերի հանձման վերջնաժամկետն է - 2023 

թվականի մարտի «13» 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․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, 

2․Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում 

չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական 

անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը 

անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային 

վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման 

բացակայությունը։ 

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 

մատակարարման 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: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


