Извещение
09.03.2020
о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку аптечки
первой медицинской помощи для нужд ЗАО «ЮКЖД»
по коду ЮКЖД-ЗКЦ 020/007
№
п/п
1.
2.

3.

Параметры процедуры закупки
Способ осуществления закупки
Наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты,
контактный
телефона
организатора закупки

Условия проводимой закупки

Запрос котировок
Организатор:
Дирекция
материально
технологического обеспечения (далее - ДМТО) ЗАО
«ЮКЖД»
Место нахождения: г. Ереван, пр. Арцаха, 32
Почтовый адрес: 0005, г. Ереван, пр. Арцаха, 32
Адрес электронной почты: tender@railway.am
Номер телефона: +374 (60) 46-31-74
Предмет
закупки,
количество Аптечка первой медицинской помощи
поставляемого
товара,
объем
футляр
для
выполняемых работ, оказываемых услуг
медикаментов
шт
362
Бинт 5 м x 10 см *
шт
362
Йод 5% 30мл
шт
362
Корвалол 25мл
шт
362
шт
724
Комплект в Пластырь N10 *
футляре
Валидол 0,06г
шт
362
Вата 50г *
шт
362
Нашатырный спирт шт/ф
10% 30мл
л
362
Анальгин 0,5г
шт
362
Жгут Эсмархи *
шт
362
Бинт 5 м x 10 см *
шт
30
Йод 5% 30мл
шт
10
Корвалол 25мл
шт/ф
л
30
Валидол 0,06г
шт
20
Вата 50г *
шт
40
Нашатырный спирт шт/ф
10% 30мл
л
20
Анальгин 0,5г
шт
40
Медикамен
Цитрамон
шт
40
ты
для
Экстракт Валерианы
20
проводник
40
шт
ов
Ацетилсалициловая
20
пассажирс
кислота №10
шт
ких
Перекис
Водорода шт/ф 10
вагонов
3%
л
Синтомицина
10
линимент, мазь 25г,
10%
шт
Лейкопластырь 2х500
3
см *
шт
Марганец 10
шт
10
Аскофен 40
шт
20
Парацетамол 20
шт
10

Уголь
активированный таб.
№10
шт

10

4.

Место и сроки поставки товара, Место поставки: Ереван, пр. Арцаха, 32, центральный
выполнения работы, оказания услуги
склад ЗАО «ЮКЖД»
Срок поставки: апрель-май 2020 года

5.

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цена лота) либо цене
единицы товара, работы, услуги и
максимальном значении цены договора

6.

Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги

7.

Требования к участникам конкурентной
процедуры и перечень документов,
предоставляемых участниками закупки
для подтверждения их соответствия
установленным требованиям

8.

Сведения о размере, порядке и сроках
внесения
обеспечения
заявки
(включается по требованию заказчика/
функционального заказчика
ЗАО «ЮКЖД»)
Срок, место и порядок предоставления
документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой ЗАО
«ЮКЖД» за предоставление данной
документации
Порядок, дата начала, дата и время
окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной
закупки), место подачи заявок и порядок
подведения
итогов
конкурентной
закупки (этапов конкурентной закупки)
Место и дата рассмотрения заявок и
предложений участников и подведения
итогов закупки
Право отказа от проведения процедуры

9.

10.

11.

12.

Начальная (максимальная) цена договора приведена с
учетом всех
видов налогов,
расходов на
транспортировку (в том числе без учета/с учетом НДС)
и составляет:
- 1 178 363 (один миллион сто семьдесят восемь тысяч
триста шестьдесят три) драма РА без учета НДС и
1 414 036 (один миллион четыреста четырнадцать
тысяч тридцать шесть) драмров РА с учетом НДС.
По условиям конкурентной закупки предоплата не
предусмотрена, оплата осуществляется в течение 15
рабочих дней после подписания акта приема-передачи
Для
регистрации
потенциального
участника
котировки и получения котировочной заявки
необходимо предоставить:
- письменное заявление,
-копию Государственного регистра организации,
- контактные данные (телефон/факс).
Обеспечение заявки не предусмотрено

Документация выдается в течение 10 рабочих дней с
даты публикации извещения на основании заявки на
выдачу конкурсной документации по адресу: РА, г.
Ереван, Арцаха, 32, административное здание ДМТО,
комната 9
Дата начала подачи заявок: 9 марта 2020 г., с 9:00 до
18:00
Дата окончания срока подачи заявок: 23 марта 2020 г.,
с 9:00 до 18:00
0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, 50, студия
административного здания аппарата управления ЗАО
«ЮКЖД», 2-ой этаж, каб.203.
Заказчик
может
отказаться
от
проведения
конкурентной закупки в любой момент до
рассмотрения конкурентной заявки и принятия
решения о допуске претендентов к участию, не неся
при этом никакой ответственности перед любыми
физическими и юридическими лицами, которым такое
действие может принести убытки, а также вносить
изменения в извещение о проведении запроса за 1

13.

Срок заключения договора

14.

Срок действия договора

рабочий день до дня окончания срока подачи
конкурсных заявок.
Не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 20
дней с даты подписания конкурсной комиссией
итогового протокола, составленного по результатам
конкурентной закупки
Один календарный год с правом пролонгации еще на 2
года, при условии, если цена за одну единицу товара
останется неизменной на каждый следующий
календарный год

Ծանուցում
09.03.2020
Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու
գնանշման հարցում անցկացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/007
կ/կ Գնման
գործընթացի
չափանիշներ
1.
Գնման տարբերակ
2.
Գնման
գործընթացի
կազմակերպողի
անվանումը,
գտնվելու
վայրը,
հասցեն,
էլեկտրոնային
հասցեն,
կոնտակտային
հեռախոսահամար
3.

Գնման պայմաններ

Գնանշման հարցում
Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
Նյութատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն
(հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՆՏԱՏ)
Գտվելու վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32
Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Արցախի պող., 32
Էլեկտրոնային
փոստ՝
nx.ukzhd@gmail.com.
Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (10) 57-02-16
Գնման
առարկան, Առաջին բուժօգնության դեղատուփ
մատակարարվող
ապրանքի Տուփի հավաքածու՝
քանակը,
կատարվող Բժշկական դեղատուփ – 362 հատ
աշխատանքների,
Վիրակապ 5մ․ * 10սմ․- 362 հատ
ծառայությունների ծավալը
Յոդ 5 % 30 մլ․ - 362 հատ
Կորվալոլ 25մլ․ - 362 հատ
Սպեղանի N10 - 724 հատ
Վոլիդոլ 0,06գ․ - 362 հատ
Բամբակ 50գ․ - 362 հատ
Ամոնիակ 10% 30 մլ․ - 362 հատ
Անալգին 0,5 մլ․ - 362 հատ
Սեղման - 362 հատ
Դեղամիջոցներ
ուղևորափոխադրող
վագոններ
ուղեկցորդների համար՝
Վիրակապ 5մ․ * 10սմ․- 30 հատ
Յոդ 5 % 30 մլ․ - 10 հատ
Կորվալոլ 25մլ․ - 30 հատ
Վոլիդոլ 0,06գ․ - 20 հատ
Բամբակ 50գ․ - 40 հատ
Ամոնիակ 10% 30 մլ․ - 20 հատ
Անալգին 0,5 մլ․- 40 հատ
Ցիտրոմոն - 40 հատ
Կատվախոտի էքստրակտ՝ հաբ 40 մգ․- 40 հատ
Ացետիլսալիցիլաթթու - 20 հատ
Ջրածնի պերօքսիդ 3% - 10 հատ
Սինտոմիցինի լինիմենտ քսուք 25գ․,10%- 10 հատ

4.

5.

6.

7.

8.

Սպեղանի 2 х 500 սմ - 3 հատ
Կալիումի պերմանգանատ 10 մգ․ - 10 հատ
Ասկոֆեն 10 մգ․- 20 հատ
Պարացետամոլ 20 մգ - 10 հատ
Ակտիվացված ածուխի հաբ №10 - 10 հատ
Ապրանքի
մատակարարման, Մատակարարման վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32,
կատարվող
աշխատանքների, «ՀԿԵ»
ՓԲԸ
կենտրոնական
փահեստ
մատուցվող ծառայությունների Մատակարարման ժամկետը՝ 2020 թ. ապրիլ- մայիս
վայրը և ժամկետները
Պայմանագրի
մեկնարկային Պայմանագրի
մեկնարկային
(առավելագույն)
(առավելագույն) գինը (լոտի գինը բերված է առանց փոխադրման ծախսերի և
գինը) կամ ապրանքի միավորի, կազմում է
աշխատանքի,
ծառայության 1 178 363 ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ և 1 414 036 ՀՀ դրամ՝
արժեքը
ներառյալ ԱԱՀ
Հայտի
ապահովման
չափը, Մրցակցային գնումների պայմանների համաձայն
ներկայացման
կարգն
ու կանխավճար
նախատեսված
չէ։
Վճարումն
ժամկետները
իրականացվում է հանձման- ընդունման ակտը
ստորագրելուց հետո 15
աշխատանքային օրվա
ընթացքում։
Մրցակցային
ընթացակարգի Հնարավոր հայտատուի գրանցման և գնանշման հայտ
մասնակիցներին ներկայացվող ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել.
պահանջներ
և
գնման - գրավոր դիմում
գործընթացի
մասնակիցների - Կազմակերպության պետական ռեգիստրի պատճենը.
կողմից
սահմանված - կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս / ֆաքս):
պահանջներին
համապատասխանությունը
հաստատելու
համար
տրամադրվող փաստաթղթերի
ցանկ
Հայտի ապահովման կիրառման Հայտի ապահովում նախատեսված չէ
չափի, կարգի և ժամանակի
մասին
տեղեկատվություն
(ներառվում է «ՀԿԵ» ՓԲԸ
պատվիրատուի / գործառնական
պատվիրատուի պահանջով)

9.

Գնման
գործընթացի
փաստաթղթերի տրամադրման
ժամկետը, տեղը և կարգը,
վճարում կատարելու կարգը և
ժամկետներն

Փաստաթղթերը տրամադրվում են սույն ծանուցման
հրապարակման օրվանից 10 աշխատանքային օրվա
ընթացքում` մրցութային փաստաթղթերի տրամադրման
հայտի հիման վրա` ՀՀ, Երևան, Արցախի 32, ՆՏԱՏ
վարչական շենք, 9-րդ սենյակ հասցեով:

10.

Հայտերի ներկայացման կարգը,
ժամկետի սկիզբը, ավարտը և
մասնակցության
հայտերի
ներկայացման ժամը
Մասնակիցների դիմումների և
առաջարկությունների
քննարկման, գնման գործընթացի
ամփոփումը վայրն ու ամսաթիվը
Գործընթացից
հրաժարվելու
իրավունքը

Հայտերի ներկայացման մեկնարկը՝ մարտի 09-ի՝ ժամը
9:00-ից մինչև 18:00:
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2020 թվականի
մարտի 23-ին՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00
0005, Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50, «ՀԿԵ» ՓԲԸ
վարչական շենքի ստուդիա, 2-րդ հարկ, 203 սենյակ:

11․

12․

Կազմակերպողն իրավունք ունի հրաժարվել գնման
գործընթացից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի
դիտարկումը
և
մասնակցության
իրավունքի

13.

Պայմանագրի կնքման ժամկետը

14․

Պայմանագրի տևողությունը

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 1 օր առաջ:
Գնման
գործընթացի
արդյունքներով
կազմված
մրցութային
հանձնաժողովի
ամփոփիչ
արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10
օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ
Պայմանագիրը գործում է մեկ օրացուցային տարվա
համար, ևս 2 տարի երկարաձգման իրավունքով,
պայմանով, որ յուրաքանչյուր մեկ օրացուցային տարվա
համար ապրանքների մեկ միավորի գինը մնում է
անփոփոխ:

