
                                                       Ծանուցում                                  08.06.2020 

Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու  

գնանշման հարցում անցկացնելու մասին 

Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/013 

 

 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՝ +37410 57-02-16 

3. Գնման առարկան, մատակարարվող 

ապրանքի քանակը, կատարվող 

աշխատանքների, տրամադրվող 

ծառայությունների ծավալը 

Առաջին բուժօգնության դեղատուփ 

Տուփի հավաքածու՝ 

Բժշկական դեղատուփ  –   362  հատ  

Վիրակապ    5մ․ * 10սմ․-   362  հատ   

 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  

 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  

4. Ապրանքի մատակարարման, 

աշխատանքների կատարման, 

Մատակարարման վայրը՝ ք.Երևան, 

Արցախի պող., 32, «ՀԿԵ» ՓԲԸ  

կենտրոնական փահեստ 

mailto:nx.ukzhd@gmail.com


 

ծառայությունների մատուցման 

վայրը և ժամկետները 

Մատակարարման ժամկետը՝ 2020 թ. 

հունիս 

5. Պայմանագրի մեկնարկային 

(առավելագույն) գինը (լոտի գինը) 

կամ ապրանքի միավորի, 

աշխատանքի, 

ծառայության արժեքը 

Պայմանագրի մեկնարկային 

(առավելագույն) գինը  բերված է ներառյալ 

բոլոր հարկերը և փոխադրման ծախսերը և 

կազմում է՝ 

1 178 363 /մեկ միլիոն հարյուր 

յոթանասունութ հազար երեք հարյուր 

վաթսուներեք/ ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ և 1  

414 036 /մեկ միլիոն չորս հարյուր տասնչորս 

հազար երեսունվեց/ ՀՀ դրամ՝ ներառյալ 

ԱԱՀ : 

6. Հայտի ապահովման չափը, 

ներկայացման կարգն ու 

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 

տրամադրվող փաստաթղթերի ցանկ 

 

Հնարավոր հայտատուի գրանցման և 

գնանշման հարցում 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 

պատվիրատուի պահանջով)  

Հայտի ապահովում չի տրամադրվում 

9. Գնման գործընթացի 

փաստաթղթերի տրամադրման 

ժամկետը, վայրը և կարգը, ՀԿԵ-ի 

կողմից գանձվող վճարվերի 

կատարելու կարգը և ժամկետները  

Փաստաթղթերը տրվում են սույն 

ծանուցման հրապարակման օրվանից 10 

օրացույցային օրվա ընթացքում` 

մրցութային փաստաթղթերի տրամադրման 

հայտի հիման վրա` ՀՀ, Երևան, Արցախ 32, 

ՆՏԱՏ վարչական շենք, 9-րդ սենյակ 

հասցեով: 

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 հունիսի  08-ի՝ ժամը 9:00-ից մինչև 

18:00: 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 

2020 թվականի հունիսի 17-ին՝ ժամը 9:00-ից 

մինչև 18:00 

11․ Մասնակիցների դիմումների և 

առաջարկությունների քննարկման, 

գնման գործընթացի ամփոփման 

վայրն ու ամսաթիվը  

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 

 

 

 

 

 

 


