
 

Ծանուցում 

աուդիտորական ծառայությունների մատուցման մասին  

թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/010 

 կ/կ Գնման գործընթացի 

չափանիշներ 

Գնման պայմաններ 

1. Գնման տարբերակ Գնառաջարկի հարցում՝  թղթային 

տարբերակով 

2. Գնման գործընթացի 

կազմակերպողի անվանումը, 

գտնվելու վայրը, հասցեն, 

էլեկտրոնային հասցեն, 

կոնտակտային 

հեռախոսահամար 

Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան 

երկաթուղի» ՓԲԸ Նյութատեխնոլոգիական 

ապահովման տնօրինություն (այսուհետ՝ 

«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 

Աուդիտորական ծառայությունների 

մատուցում: 

4. Ապրանք

ի 

մատակա

րարման, 

կատարվ

ող 

աշխատա

նքների, 

ծառայութ

յունների 

վայրը և 

ժամկետն

երը 

Ծառայությունների մատուցման ժամկետները՝ 

№ 
Ծառայության 

անվանում 

Պահանջվող 

տեղեկատվո

ւթյուն 

Հաճախ

որդի 

կողմից 

տեղեկա

տվությ

ան 

տրամա

դրման 

ժամկե

տ 

Աուդիտորի 

կողմից 

տրամադրվող 

փաստաթուղթ 

Աուդիտո

րի 

կողմից 

փաստա

թղթերի 

տրամադ

րման 

ժամկետ 

1 2022թ. 1-ին 

կիսամյակի 

համար 

ֆինանսական 

հաշվետվությ

ունների 

միջազգային 

ստանդարտնե

րին 

համապատաս

խան 

պատրաստվա

ծ՝ 

Ընկերության  

ֆինանսական 

հաշվետվությ

ունների և 

2022 

թվականի 1-

ին 

կիսամյակի 

համար 

ֆինանսակա

ն 

հաշվետվութ

յունների 

միջազգային 

ստանդարտն

երին 

համապատա

սխան 

պատրաստվ

ած՝ 

Ընկերության 

 

 

    

  

Հուլիսի 

20, 

2022թ. 

1. 2022թ. 1-ին 

կիսամյակի համար 

ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի միջազգային 

ստանդարտներին 

համապատասխան 

պատրաստված՝ 

Ընկերության  

ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի և անհրաժեշտ 

բացահայտումների 

դիտարկման 

անցկացման 

արդյունքներով 

եզրակացություն՝ 

 

 

   

  

Օգոստոս

ի 5,  

2022թ. 



 

անհրաժեշտ 

բացահայտում

ների 

դիտարկման 

ընթացակարգ

երի 

անցկացում 

ֆինանսակա

ն 

հաշվետվութ

յուններ և 

անհրաժեշտ 

բացահայտու

մներ 

հասցեագրված 

«Ռուսական 

երկաթուղիներ» 

ԲԲԸ-ին                                                                               

2. Առաջարկներ 

Ընկերության 

ղեկավարությանը՝՝ 

ուղղված 2022թ. 6 

ամիսների համար 

ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի դիտարկման 

արդյունքում 

բացահայտված 

թերությունների 

վերացմանը 

2 Ֆինանսական 

հաշվետվությ

ունների 

միջազգային 

ստանդարտնե

րին 

համապատաս

խան 

համախմբված 

հաշվետվությ

ունների 

վարչության 

կողմից 

սահմանված 

ձևաչափով 

2022թ. 1-ին 

կիսամյակի 

համար 

պատրաստվա

ծ ներխմբային 

հաշվետվակա

ն ձևերի 

փաթեթի 

դիտարկման 

անցկացում 

Ֆինանսակա

ն 

հաշվետվութ

յունների 

միջազգային 

ստանդարտն

երին 

համապատա

սխան 

համախմբվա

ծ 

հաշվետվութ

յունների 

վարչության 

կողմից 

սահմանված 

ձևաչափով 

2022թ. 1-ին 

կիսամյակի 

համար 

պատրաստվ

ած 

ներխմբային 

հաշվետվակ

ան ձևերի 

փաթեթ 

 

 

   

  

Հուլիսի 

20, 

2022թ. 

1.Ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի միջազգային 

ստանդարտներին 

համապատասխան 

համախմբված 

հաշվետվություննե

րի վարչության 

կողմից 

սահմանված 

ձևաչափով 2022թ. 

առաջին 

կիսամյակի համար 

պատրաստված  

ներխմբային 

հաշվետվական 

ձևերի փաթեթի 

դիտարկման 

անցկացման 

արդյունքներով 

եզրակացություն՝ 

հասցեագրված 

«Ռուսական 

երկաթուղիներ»  

ԲԲԸ-ին. 

2. «Ռուսական 

երկաթուղիներ»  

ԲԲԸ-ի 

հրահանգներով 

ընթացակարգերի 

անցկացում՝ 

«Ռուսական 

երկաթուղիներ» 

ԲԲԸ-ին հետագա 

ներկայացման 

համար                                        

 

 

 

  

Օգոստոս

ի 2,  

2022թ. 

 

 

Համաձայ

ն 

«Ռուսակ

ան 

երկաթու

ղիներ» 

ԲԲԸ 

սահման

ված 

ընթացա

կարգի 



 

3 2022թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարվա 

համար 

ֆինանսական 

հաշվետվությ

ունների 

միջազգային 

ստանդարտնե

րին 

համապատաս

խան 

պատրաստվա

ծ՝ 

Ընկերության  

ֆինանսական 

հաշվետվությ

ունների և 

անհրաժեշտ 

բացահայտում

ների աուդիտ 

2022 

թվականի 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարվա 

համար 

ֆինանսակա

ն 

հաշվետվութ

յունների 

միջազգային 

ստանդարտն

երին 

համապատա

սխան 

պատրաստվ

ած 

Ընկերության 

ֆինանսակա

ն 

հաշվետվութ

յուններ և 

անհրաժեշտ 

բացահայտու

մներ 

 

 

 

Փետրվ

արի 8, 

2023թ. 

1. 2021թ. 

դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտվող 

տարվա համար 

ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի միջազգային 

ստանդարտներին 

համապատասխան 

պատրաստված՝ 

Ընկերության 

ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի և անհրաժեշտ 

բացահայտումների 

վերաբերյալ 

աուդիտորական 

եզրակացություն. 

 2. Առաջարկներ 

Ընկերության 

ղեկավարությանը՝ 

ուղղված 2021թ.  

ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի աուդիտի 

արդյունքում 

բացահայտված 

թերությունների 

վերացմանը 

 

 

 

  Մարտի 

6, 2023թ. 

4 Ֆինանսկան 

հաշվետվությ

ունների 

միջազգային 

ստանդարտնե

րին 

համապատաս

խան 

համախմբված 

հաշվետվությ

ունների 

վարչության 

կողմից 

սահմանված 

ձևաչափով 

2022թ. 

ավարտվող 

տարվա 

համար 

պատրաստվա

ծ ներխմբային 

հաշվետվակա

ն ձևերի 

փաթեթի 

աուդիտ 

Ֆինանսակա

ն 

հաշվետվութ

յունների 

միջազգային 

ստանդարտն

երին 

համապատա

սխան 

համախմբվա

ծ 

հաշվետվութ

յունների 

վարչության 

կողմից 

սահմանված 

ձևաչափով 

2022թ. 

ավարտվող 

տարվա 

համար 

պատրաստվ

ած 

ներխմբային 

հաշվետվակ

ան ձևերի 

փաթեթ 

 

 

 

Փետրվ

արի 8, 

2023թ. 

1.Ֆինանսական 

հաշվետվություննե

րի միջազգային 

ստանդարտներին 

համապատասխան 

համախմբված 

հաշվետվություննե

րի վարչության 

կողմից 

սահմանված 

ձևաչափով 2022թ. 

ավարտվող 

տարվա համար 

պատրաստված  

ներխմբային 

հաշվետվական 

ձևերի փաթեթի 

վերաբերյալ 

աուդիտորական 

եզրակացություն՝ 

հասցեագրված 

«Ռուսական 

երկաթուղիներ»  

ԲԲԸ-ին. 

2. «Ռուսական 

երկաթուղիներ»  

ԲԲԸ-ի 

 

 

 

  Մարտի 

2, 2023թ.   

 

Համաձայ

ն 

«Ռուսակ

ան 

երկաթու

ղիներ» 

ԲԲԸ 

սահման

ված 

ընթացա

կարգի 



 

հրահանգներով 

ընթացակարգերի 

անցկացում՝ 

«Ռուսական 

երկաթուղիներ» 

ԲԲԸ-ին հետագա 

ներկայացման 

համար                                        

 

Ծառայությունների մատուցման վայր՝ Տիգրան Մեծի 50, ք. Երևան, 

Հայաստանի Հանրապետություն: 

5. Պայմանագրի մեկնարկային 

(առավելագույն) գինը 

(չափաբաժնի գինը) կամ 

ապրանքի միավորի, 

աշխատանքի, 

ծառայության  արժեքը 

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) 

գինը տրված է, հաշվի առնելով բոլոր տեսակի 

հարկերը այդ թվում (առանց ԱԱՀ-ի / 

ներառյալ ԱԱՀ-ն) և կազմում է՝ 39 500 000 

(երեսունինը միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ 

դրամ առանց ԱԱՀ կամ 47 400 000 

(քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր հազար) 

ՀՀ դրամ 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, ամսաթիվը 

եւ ժամկետը: 

Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ 

ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ 

մակնանշմամբ: 

Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման 

հրապարակման պահից կայքում - 2022թ. 05 

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

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 

2022թ. մայիսի 16, 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. Տեղեկատվություն ՝մրցակցային 

գնումների փաստաթղթերում 

 Պատվիրատուն կարող է մերժել 

ներկայացված հայտերը, եթե ՝ 



 

նշված պահանջներին 

չբավարարելու մասին 

1) հայտը չհամապատասխանի 

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 

(չափաբաժնի 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: 

10. Գործընթացից հրաժարվելու 

իրավունքը  

Կազմակերպողն իրավունք ունի հրաժարվել 

գնման գործընթացից ցանկացած պահի՝ 

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:  

11․ Ապրանքի, աշխատանքի, 

ծառայության վճարման ձևը, 

ժամկետները և կարգը 

Վճարումը կատարվում է անկանխիկ 

եղանակով ՝ փոխանցելով միջոցները 

կոնտրագենտի հաշվին:  

Վճարման ժամկետները և կարգը 

սահմանվում են կողմերի փոխադարձ 



 

համաձայնությամբ՝ պայմանագիրը կնքելիս։ 

12. Պայմանագրի կնքման ժամկետը Պայմանագրի կնքման ժամկետը "ՀԿԵ"ՓԲԸ 

բաժնետերերի տարեկան ժողովի որոշումից 

ոչ ուշ, քան 20 օր հետո: 

 


