
                                                                   Ծանուցում                                                  28․04․2020 

ներկանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու 

մասին 

Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 

 

 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՝ nx.ukzhd@gmail.com 

Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (10) 57-02-16 

3. Գնման առարկան, 

մատակարարվող 

ապրանքի քանակը, 

կատարվող 

աշխատանքների, 

ծառայությունների 

ծավալը 

Ներկանյութեր 

անվանում մակնիշ ԳՕՍՏ Չափս 
չ/

մ 
քանակ 

նախաներկ 

РОСТЕ

КС 

ФИНКО

ЛОР 

կարմի

ր 

կ

գ 300 

նախաներկ 

ГФ-021 

КРОНО

С 

ТУ 

2312-

029-

2050446

4-2001 

Բաց 

մոխրա

գույն կ

գ 

300 

Ալկիդային 

էմալ բարձր  

փայլողականու

թյամբ 

TIKKU

RILA 

MIRAN

OL   

սպիտ

ակ 

կ

գ 200 

Ալկիդային 

էմալ բարձր  

փայլողականու

թյամբ 

TIKKU

RILA 

MIRAL

KID 90   

կապու

յտ 

կ

գ 600 

Ալկիդային 

էմալ բարձր  

փայլողականու

թյամբ 

TIKKU

RILA 

MIRAL

KID 90   կանաչ 

կ

գ 200 

Ալկիդային 

էմալ բարձր  

փայլողականու

թյամբ 

TIKKU

RILA 

MIRAL

KID 90   բեժ լ 250 

Ալկիդային 

էմալ բարձր  

փայլողականու

թյամբ 

TIKKU

RILA 

MIRAL

KID 90   

կարմի

ր 

կ

գ 90 

Ալկիդային 

էմալ բարձր  

փայլողականու

թյամբ 

TIKKU

RILA 

MIRAL

KID 90   

մոխրա

գույն 

կ

գ 600 

mailto:nx.ukzhd@gmail.com


 

Ալկիդային 

էմալ բարձր  

փայլողականու

թյամբ 

TIKKU

RILA 

MIRAL

KID 90   

դեղին 

ազդան

շան 

կ

գ 50 

լուծիչ 

СОЛЬВ

-УР 

ТУ 

2319-

032-

1228877

9-2002 0 

կ

գ 350 
 

4. Ապրանքի 

մատակարարման, 

աշխատանքների 

կատարման, 

ծառայությունների 

մատուցման վայրը 

և ժամկետները 

Մատակարարման վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32, «ՀԿԵ» ՓԲԸ  

կենտրոնական փահեստ 

Մատակարարման ժամկետը՝ 2020 թ. մայիս-հունիս 

5. Պայմանագրի 

մեկնարկային 

(առավելագույն) 

գինը (լոտի գինը) 

կամ ապրանքի 

միավորի, 

աշխատանքի, 

ծառայության արժ

եքը 

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը բերված է 

ներառյալ փոխադրման ծախսերի, բոլոր հարկերի /այդ թվում 

ներառյալ/ առանց ԱԱՀ/ և կազմում է 15 239 291,7 /տասնհինգ միլիոն 

երկու հարյուր երեսունինը հազար երկու հարյուր ինսունմեկ դրամ 

յոթը լումա/ ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ և 18 287 150 /տասնութ միլիոն 

երկու հարյուր ութսունյոթ հազար հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ՝ 

ներառյալ ԱԱՀ  

6. Ապրանքի, 

ծառայությունների 

մատուցման 

վճարման կարգը, 

պայմանները և 

ժամկետները  

Մրցակցային գնումների պայմաններով 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  

մասնակիցների 

կողմից 

տրամադրված 

փաստաթղթերի 

ցանկ  

Հնարավոր հայտատուի գրանցման և գնանշման հայտ ստանալու 

համար անհրաժեշտ է ներկայացնել. 

- գրավոր դիմում 

- կազմակերպության պետական ռեգիստրի պատճենը 

- կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս / ֆաքս): 

8. Տեղեկատվություն 

հայտի 

ապահովման 

կիրառման չափի, 

կարգի և 

ժամանակի մասին 

(ներառվում է 

«ՀԿԵ» ՓԲԸ 

պատվիրատուի / 

գործառնական 

Հայտի ապահովում չի պահանջվում 



 

պատվիրատուի 

պահանջով) 

 

9. Գնման 

գործընթացի 

փաստաթղթերի 

տրամադրման 

ժամկետը, վայրը և 

կարգը, 

փաստաթղթերի 

տրամադրման 

համար վճարում 

կատարելու կարգը 

և ժամկետները    

Փաստաթղթերը տրամադրվում են հայտարարության 

հրապարակման օրվանից 20 օրացուցային 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՝ 2020 թվականի ապրիլի 28-ի՝ 

ժամը 9:00-ից մինչև 18:00: 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2020 թվականի մայիսի 18-ին՝ 

ժամը 9:00-ից մինչև 18:00 

11․ Մասնակիցների 

դիմումների և 

առաջարկությունն

երի 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  

«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 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 

14․   Պայմանագրի 

տևողությունը  

Մեկ օրացույցային տարի  

 

 



 

 

 

 


