
 

 
Ծանուցում 

Արարատ կայարանի շենքի,  Սանահին ենթակայանի, «ՀԿԵ» ՓԲԸ  գլխավոր շենքի վրա 

մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների մարատակարարման և տեղադրման և  

շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի 

 գնանշման հարցում անցկացնելու մասին 

№ ՀԿԵ-ԳՀ 020/009 
 

 կ/
կ 

Գնման գործընթացի 

չափանիշներ 

Գնման պայմաններ 

1. Գնման տարբերակ Գնանշման հարցում  

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՝ 0005, 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 

№ Անվանում 
Խումբ, չափ, 

բնութագիր 

Չափմա

ն 

միավոր 

Քան 

 ակ 

Լոտ 1 (առաքման վայր ե/գ կ.Արարատ) 

1 

Պլաստիկե 

պատուհան, խուլ 

Պրոֆիլ՝ 

սպիտակ, 

մեկ 

կամերային 

ապակե 

փաթեթ 

(երկու 

ապակի) 

կամարով 

 

մ² 20,07 

2 

Պլաստիկե 

պատուհան՝ բաց 

Պրոֆիլ՝ 

սպիտակ 
մ² 8,56 

3 

Մետաղական, 

մժեղային ցանց 
  մ² 6,72 

4 

Պլաստիկե 

պատուհանագոգ  

Էկոնոմ 

դասի, 

սպիտակ 

գույնի,  

լայնությունը

՝ 80սմ 

մ 12 

5 

Բացվող պատուհան  

բարդ փականով  
  հատ 8 

Լոտ 2(առաքման վայր ե/գ  կ․Սանահին) 



 

1 

 Պլաստիկե 

պատուհան՝ 2 

փեղկանի, խուլ  

Պրոֆիլ՝ 

սպիտակ, 

մեկ 

կամերային 

ապակե 

փաթեթ 

(երկու 

ապակի)  

մ² 2,04 

2 

Պլաստիկե 

պատուհան՝ 3 

փեղկանի, բարդ 

բացվող փականով 

Պրոֆիլ՝ 

սպիտակ, 

մեկ 

կամերային 

ապակե 

փաթեթ 

(երկու 

ապակի) 

մ² 2,04 

3 

Պլաստիկե 

պատուհանագոգ  

Էկոնոմ 

դասի, 

սպիտակ 

գույնի,  

լայնությունը՝  

40սմ 

մ 2,08 

4 

Դուռ՝ 

պոլիվինախոլիդիրայ

ին պրոֆիլից, 

երկկողմանի 

լամինիցիայով 

Սպիտակ 

զանգվածայի

ն պրոֆիլ 
900Х2000  

մ² 2,7 

5 

Բացվող պատուհան  

բարդ փականով 
  հատ 1 

Լոտ 3 (առաքման վայր ք․ Երևան Տիգրան Մեծ 50) 

1 

 Պլաստիկե 

պատուհան՝ 2 

փեղկանի, խուլ 

Պրոֆիլ՝ 

սպիտակ, 

մեկ 

կամերային 

ապակե 

փաթեթ 

(երկու 

ապակի) 

մ² 18 

2 

Պլաստիկե 

պատուհան՝ 3 

փեղկանի, բարդ 

բացվող փականով 

Պրոֆիլ՝ 

սպիտակ, 

մեկ 

կամերային 

ապակե 

փաթեթ 

(երկու 

ապակի),  

բարդ 

փականով 

մ² 15 

3 

Պլաստիկե 

պատուհանագոգ 

Էկոնոմ 

դասի, 

սպիտակ 

մ 20 



 

գույնի,  

լայնությունը՝ 

80սմ 

4 

Բացվող պատուհան  

բարդ փականով 
  հատ 10 

Լոտ  4 

1 Ձևած տախտակ  50Х130 մ² 2,00 

2 
Ձևած տախտակ 

30Х140 

2СОРТ 
մ² 0,60 

3 Ձևած չորսո 60Х150Х2850 մ² 1,00 

Լոտ 5 

1 

Ակրելային հիմքով 

լատեքսաին ներկ  
Սպիտակ լ․ 

200,0

0 

2 
Գիպս Սպիտակ կգ 

300,0

0 

3 

Ծեփամածիկ 

կավիճային  
  կգ 

150,0

0 

4 

Շինարարական գիպս 

       (գիպսոնիտ) 
  կգ 

1 

000,0

0 

5 

Շրիշակե  50Х15-2500 հատ 11,00 

6 

Հականեխիծ 

փայտանյութի համար  
 10լ․     հատ 1,00 

7 

Հակահրդեհային 

ներկ 
  կգ 17,00 

8 

Շինարարական գիպս 

        (գաջ) 
  

 

1 

000,0

0 

9 

Տանիքային մեխ  3Х80 կգ 25,00 

1

0 

Շինարարական մեխ 

կոնաձև գլխիկով  
4Х120      կգ 25,00 



 

1

1 

Արմանային ցանց    մ² 18,00 

1

2 

Ընդհանուր 

նշանակության 

պողպատե 

մետաղալար  

4 կգ 10 

1

3 

Պլաստիկե խցան 

շրիշակեի համար 

20Х30  

Ձախ 
  հատ 8 

1

4 

Պլաստիկե խցան 

շրիշակեի համար 

20Х30  

Աջ 
  հատ 8 

1

5 

Կցամաս պլաստիկե 

շրիշակեի համար  
20Х30 հատ 26 

1

6 

Ներսի անկյուն 

շրիշակեի համար  
20Х20Х30    հատ 20 

1

7 

Արտաքին շրիշակեի 

համար  
20Х20Х30    հատ 18 

1

8 

Կտրող սկավառակ  230Х2.5Х22 հատ 5 

1

9 

Ներկարարի կպչուն 

ժապավեն  
30Х40М հատ 60 

2

0 

Սիլիկոնե հերմետիկ  
310МЛ  

անգույն 
հատ 10 

2

1 

Փրփուր մոնտաժե  

ամենասեզոնային  
750МЛ- 
10+35С 

հատ 10 

2

2 

Ներկարարի բնական 

խոզանակ 
35Х10 

  հատ 6 



 

2

3 

Ներկարարի գլանակ  

(պոլիակրիլիային) 
250 հատ 10 

2

4 

Հղկաթուղթ  100Х70Х25 հատ 100 

2

5 

Պոլիէթիլենային 

թաղանթ  
  մ²  100 

2

6 

Շինարարական մեխ 

տափագլխիկով 
4,5Х100     կգ 25 

2

7 

Տոպրակ 

շինարարական աղբի 

համար 

     հատ 100 

 

4. Ապրանքի 

մատակարարման, 

կատարվող 

աշխատանքների, 

ծառայությունների վայրը 

և ժամկետները 

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

«ՀԿԵ» ՓԲԸ կենտրենական փահեստ  

Մատակարարման ժամկետը՝ 2020 թ.  Ապրիլ  

5. Պայմանագրի 

մեկնարկային 

(առավելագույն) գինը 

(լոտի գինը) կամ 

ապրանքի միավորի, 

աշխատանքի, 

ծառայության  արժեքը 

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը  

բերված է առանց փոխադրման ծախսերի և կազմում է                      

Լոտ 1- 1 134 011 ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ  և  1 360 813,2  ՀՀ 

դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ   

Լոտ 2- 182 864 ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ  և  219 439,8   ՀՀ 

դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ   

Լոտ 3- 1 080 678 ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ  և  1 296 813,6  ՀՀ 

դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ   

Լոտ 4- 460 000  ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ  և 552 000 ՀՀ դրամ՝ 

ներառյալ ԱԱՀ   

Լոտ 5- 626 265 ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ  և  751 518   ՀՀ 

դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ   

6. Հայտի ապահովման 

չափը, ներկայացման 

կարգն ու ժամկետները  

Մրցակցային գնումների պայմաններում կանխավճար չի 

նախատեսվում։ Վճարումն իրականացվում է հանձման 

ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո 15 (տասնհինգ) 

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

7. Մրցակցային 

ընթացակարգի 

մասնակիցներին 

ներկայացվող 

պահանջներ և գնման 

գործընթացի  

Հնարավոր հայտատուի գրանցման և գնանշման հարցում 

ստանալու համար դուք պետք է ապահովեք. 

- գրավոր դիմում 

-Կազմակերպության պետական ռեգիստրի պատճենը. 

- կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս / ֆաքս): 



 

մասնակիցների կողմից 

տրամադրված 

փաստաթղթերի ցանկ 

`հաստատելու դրանց 

համապատասխանությու

նը սահմանված 

պահանջներին 

8. Տեղեկատվություն հայտի 

ապահովման կիրառման 

չափի, կարգի և 

ժամանակի մասին 

(ներառվում է 

հաճախորդի / 

գործառնական 

հաճախորդի պահանջով) 

«ՀԿԵ» ՓԲԸ  

Հայտի ապահովում չի տրամադրվում 

9. Գնման գործընթացի 

փաստաթղթերի 

տրամադրման ժամկետը, 

տեղը և կարգը     

վճարում կատարելու 

կարգը և ժամկետներն,  

որոնք վճարվում են ՀԿԵ-

ին `սույն փաստաթղթերի 

տրամադրման համար 

 Փաստաթղթերը տրվում են հայտարարության 

հրապարակման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում `մրցութային փաստաթղթերի տրամադրման 

հայտի հիման վրա` ՀՀ, Երևան, Արցախ 32, ՆՏԱՏ 

վարչական շենք, 9-րդ սենյակ: 

 

10. Հայտերի ներկայացման 

կարգը, ժամկետի սկիզբը, 

ավարտը և 

մասնակցության հայտերի 

ներկայացման ժամը, 

հայտերի ներկայացման և 

գնման գործընթացի 

արդյունքների ամփոփման 

վայրը 

Հայտերի ներկայացման մեկնարկը՝ սույն ծանուցման 

ukzhd.am կայքում հրապարակման պահից՝ 2020 թվականի 

մարտի 16-ի՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00: 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2020 թվականի 

մարտի 21-ին՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00 

11․ Մասնակիցների 

դիմումների և 

առաջարկությունների 

քննարկման վայրն ու 

ամսաթիվը և գնման 

գործընթացի ամփոփումը 

0005, Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50, «ՀԿԵ» ՓԲԸ  

վարչական շենքի ստուդիա, հարկ 2, 203 սենյակ:  

12․ 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 1 օր առաջ:  

13. Պայմանագրի կնքման 

ժամկետը 

Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված 

մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ 

արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 

օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ 
 

 

 

 


