
Ծանուցում 

Լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի 

սարքավորման հիմնանորոգում կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին 

Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 

 

 կ/կ Գնման գործընթացի չափանիշներ Գնման պայմաններ 

1. Գնման տարբերակ Գնառաջարկի 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 

Լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի 

բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի 

սարքավորման հիմնանորուգում կատարելու 

պայմանագիր կնքելու իրավունք: 

4. Ապրանքի մատակարարման, 

կատարվող աշխատանքների, 

ծառայությունների վայրը և 

ժամկետները 

Ծառայություններ մատուցելու վայրը՝ 

ք․Գյումրի, Գյումրու լոկոմոտիվային դեպո 

Ծառայություններ մատուցելու ժամկետը՝ 2020 

թ. 3-4 եռամսյակ 

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 5 000 000  / հինգ միլիոն / ՀՀ դրամ՝ 

առանց ԱԱՀ  և  6 000 000 /վեց միլիոն/ ՀՀ դրամ՝ 

ներառյալ ԱԱՀ    

6. Տեղեկատվություն հայտի 

ապահովման կիրառման չափի, 

կարգի և ժամանակի մասին 

(ներառվում է պատվիրատուի / 

գործառնական պատվիրատուի 

պահանջով) 

«ՀԿԵ» ՓԲԸ  

Հայտի ապահովում նախատեսված չէ 

7. Մրցակցային ընթացակարգի 

մասնակիցներին ներկայացվող 

պահանջներ և գնման գործընթացի  

մասնակիցների կողմից 

ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ  

Փաստաթղթերը տրվում են ծանուցման 

հրապարակման օրվանից 10 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում` մրցութային փաստաթղթերի 

տրամադրման հայտի հիման վրա` ՀՀ, Երևան, 

Արցախ 32, ՆՏԱՏ վարչական շենք, 6-րդ 

սենյակ: 

Հնարավոր հայտատուի գրանցման և 

գնանշման հարցում ստանալու համար պետք է 

ներկայացնել՝ 

- գրավոր դիմում 

- կազմակերպության պետական ռեգիստրի 

պատճենը. 

- կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս/ ֆաքս 

8. Տեղեկատվություն՝ մրցակցային 

գնումների փաստաթղթերում նշված 

պահանջներին չբավարարելու 

մասին 

 Պատվիրատուն կարող է մերժել ներկայացված 

հայտերը, եթե ՝ 

mailto:tender@railway.am


 

1) հայտը չհմապատասխանի 

առաջարկությունների վերաբերյալ 

փաստաթղթերում նշված պահանջներին; 

2) մասնակցի կողմից ոչ ամբողջական 

փաստաթղթերի կամ փաստաթղթերի թերի 

դրույթների ներկայացնելը, որոնք չեն 

համապատասխանում առաջարկությունների 

վերաբերյալ հայտի կատարման վերաբերյալ 

փաստաթղթերի պահանջներին; 

3) ապրանքների, աշխատանքի, 

ծառայությունների և (կամ) ապրանքների, 

աշխատանքի, ծառայությունների գնի նշումը 

ավելի բարձր է, քան նախնական 

(առավելագույն) պայմանագրի գինը (լոտի 

գինը) և (կամ) սկզբնական (առավելագույն) 

գինը միավորի, աշխատանքի, ծառայության 

(եթե այդպիսի գին է) տեղադրված); 

4) հայտի դրույթների հստակեցման 

բացակայություն (մասնակցի դիմումի 

առկայության դեպքում, եթե այդպիսի 

հարցումն ուղարկվում է համաձայն 

մրցութային գնումների փաստաթղթերի) ; 

5) առաջարկությունների վերաբերյալ 

հայցադիմումը մերժելը;  

6) առաջարկությունների (հայտերի) 

ներկայացում առաջարկությունների հայտին 

մասնակցելու համար առաջարկությունների 

(հայտերի) ներկայացման վերջնաժամկետից 

հետո:  

9․ Գնումներին մասնակցելու,հայտեր 

ներկայացնելու վերջնաժամկետը, 

մրցույթի մեկնարկի ամսաթիվը 

Հայտերի ներկայացման մեկնարկը` 2020 

թվականի մայիսի 18-ից, ժամը 9:00-ից մինչև 

18:00-ն։  

Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ 

2020 թվականի հունիսի 1-ը, ժամը 9:00-ից 

մինչև 18:00-ն։ 

10. 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:  

Հայտերի բացման  ամսաթիվ՝ 02.06.2020թ. 

11․ 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:  

12. Պայմանագրի կնքման ժամկետը Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված 

մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ 



 

արձանագրության ստորագրման օրվանից 

հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ 

 

 


