
 

 

Ծանուցում 

Եռակցման եղանակով ռելսերի և խաչուկների սլաքային փոխադրիչների 

թերությունների վերացման աշխատանքների իրականացման պայմանագրի կնքման 

իրավունքի մասին 

Գնանշման հարցում  

№ ՀԿԵ-ԳՀ 023/006 ծածկագրով 

կ/կ  Գնման գործընթացի չափանիշներ Գնման պայմաններ 

1. Գնման տարբերակ Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով 

2. Գնման գործընթացի կազմակերպողի 

անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, 

էլեկտրոնային հասցեն, 

կոնտակտային հեռախոսահամար 

Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների 

կազմակերպման բաժին 

Գտնվելու 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  

Պավիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» 

ՓԲԸ 

Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 

պող., 50, 0005 

3. Գնման առարկան, մատակարարվող 

ապրանքի քանակը, 

կատարվող աշխատանքի, մատուցվող 

ծառայության ծավալը 

Եռակցման եղանակով ռելսերի և խաչուկների 

սլաքային փոխադրիչների թերությունների 

վերացման աշխատանքների իրականացում: 

Ընդհանուր քանակ՝  

18162,2 սմ. ռելս, 

26 խաչուկ 

4. Ապրանքի մատակարարման, 

կատարվող աշխատանքների, 

մատուցվող ծառայությունների վայրը 

և ժամկետները 

Աշխատանքների կատարման վայրը՝ 

"ՀԿԵ" ՓԲԸ, այդ թվում ՝  

Վանաձորի գծային ուղեմաս /ք. Վանաձոր,  

ոսկովյան 5 Ա/- 7602,84 սմ, ռելս, 5 խաչուկ; 

Գյումրու գծային ուղեմաս/ ք. Գյումրի, 

Ղանդիլյան 125/ -6426,84 ռելս, 4 խաչուկ; 

Երևանի գծային ուղեմաս/ ք. Երևան, Արցախի 

42/1/ 4132,52 սմ ռելս, 17 խաչուկ: 

Ծառայությունների մատուցման ժամկետ՝  

01.04.2023 թ. -30.09.2023 թթ-իցընկած 

ժամանակահատվածում: 

5. Պայմանագրի մեկնարկային 

(առավելագույն) գինը (չափաբաժնի 

գինը) կամ ապրանքի միավորի, 

աշխատանքի, ծառայության  արժեքը 

Պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) 

գինը նշված է հաշվի առնելով բոլոր տեսակի 

հարկերը (այդ թվում՝ առանց ԱԱՀ-ի / 

ներառյալ ԱԱՀ-ն) կազմում է՝  

 54 945 909 (հիսունչորս միլիոն ինը հարյուր 

քառասունհինգ հազար ինը հարյուր ինը) ՀՀ 



դրամ առանց ԱԱՀ կամ 65 935 090,80 

(վաթսունհինգ միլիոն ինը հարյուր 

երեսունհինգ հազար ինսուն) ՀՀ դրամութսուն 

լումա ներառյալ ԱԱՀ, այդ թվում ՝ 

Դուգային եռակցման եղանակով ռելսերի 

թերությունների վերացման աշխատանքների 

իրականացում– 52 216 325 (հիսուներկու 

միլիոն երու հարյուր տասնվեց հազար երեք 

հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 

62 659 590 (վաթսուներկու միլիոն վեց հարյուր 

հիսունինը հազար հինգ հարյուր ինսուն) ՀՀ 

դրամ ներառյալ ԱԱՀ;  

Դուգային եռակցման եղանակով խաչուկների 

սլաքային փոխադրիչների թերությունների 

վերացման աշխատանքների իրականացում  – 

2 729 584 (երկու միլիոն յոթ հարյուր քսանինը 

հազար հինգ հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամ 

առանց ԱԱՀ կամ 3 275 000,80 (երեք միլիոն 

երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ 

դրամ ութսուն լումա, ներառյալ ԱԱՀ:      

 

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: 

Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ 

ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ 

մակնշմամբ: 

Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման 

հրապարակման պահից կայքում –  

2023թ. փետրվարի «17»  ժամը 9:00- ից մինչև 

18:00-ը  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 

2023թ. մարտի «03», ժամը 9 :00-ից մինչև 18:00-

ը 

Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին 

հանձնելը (Արցախի 32, ՆՏԱՏ, սենյակ 212 

հասցեով) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ 



անվտանգության ծառայության կողմից 

(Տիգրան Մեծի 86 հասցեում, Երևան 

կայարան):   

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 1 օր առաջ:  

10. Տեղեկատվություն ՝մրցակցային 

գնումների փաստաթղթերում նշված 

պահանջներին չբավարարելու մասին  

Պատվիրատուն կարող է մերժել 

գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 

1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում 

գնանշումների հարցման մեջ նշված 

պահանջներին; 

2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ 

ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության 

միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում 

առաջարկությունը գերազանցում է 

պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) 

գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, 

աշխատանքի, ծառայության միավորի 

սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե 

այդպիսի գին սահմանված է); 

3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման 

անցկացումից; 

4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի 

դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ 

չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի 

առկայության դեպքում): 

11․ Առաջարկությունների հարցման 

մասնակիցներին ներկայացվող 

պահանջներ 

և փաստաթղթերի 

Ռելսերի և խաչմերուկների մակերևույթով 

թերությունները վերացնելու համար 

պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնանշման 

հարցման  մասնակիցը որպես հայտի մաս 

պետք է ներկայացնի այդ աշխատանքները 



ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն 

իրենց համապատասխանությունը 

հավաստելու համար 

սահմանված պահանջներին 

կատարելու աշխատողի որակավորումը 

հաստատող փաստաթուղթ: 

12. Ապրանքի, աշխատանքի, 

ծառայության վճարման ձևը, 

ժամկետները և կարգը 

Վճարումը կատարվում է անկանխիկ 

եղանակով ՝ փոխանցելով դրամական 

միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: 

Գնանշումների հարցման պայմանների 

համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ:  
Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  í×³ñáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï³ï³ñí³Í  
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ  

ëïáñ³·ñí»Éáõó Ñ»ïá 15 աշխատանքային 

ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ   Ñ³ßÇí – ý³Ïïáõñ³ÛÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

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 գործողության ժամկետ Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի 

ստորագրման պահից և գործում է մինչև 

30.12.2023թ., իսկ փոխադարձ հաշվարկների 

առումով՝ մինչ դրանց լիակատար 

կատարումը: 
 

 
 


