
 

Ծանուցում 

Արտակոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու  իրավունքի առաջարկների 

հարցման անցկացման մասին 

ՀԿԵ-ԱՀ 022/012 ծածկագրով  

 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 (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 

Անվանում Չափս Չ/մ Քանակ 

Տղամարդու կաշվե 

երկարաճիտ կոշիկներ, 

արհեստական մորթով, 

ներքին մետաղական 

պահպանիչով և 

տարբերանշանով 

«ЮКЖД», «ДМТО-

2022г.» լեզվակի 

արտակին կողմից երկու 

զույգի վրա  

ассорти Пар 466 

Կաշվե կոշիկներ՝ ոտքի 

ծայրի մետաղյա 

գլխարկով և 

հակածակող 

ներբանակով, երկշերտ 

պոլիուրեթանային 

ներբանով, 

ջերմապոլիուրեթանային 

հաստությամբ՝ 

տարբերանշանով 

«ЮКЖД» «ДМТО-2022 

год»   լեզվակի 

արտակին կողմից երկու 

զույգի վրա 

ассорти Пар 1310 

 

4. Ապրանքի մատակարարման, 

կատարվող աշխատանքների, 

ծառայությունների վայրը և 

ժամկետները 

Մատակարարման վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի 

32, "ՀԿԵ" ՓԲԸ կենտրոնական պահեստ: 

Մատակարարման պայման՝ FCA 

Առաքման ժամկետները՝   

Առաջին խմբաքանակ՝ մինչև հուլիսի 15 2022թ.  

(ամառային արտակոշիկ); 



 

Երկրորդ խմբաքանակ՝ մինչև օգոստոսի 31 2022թ.  

(ձմեռային արտակոշիկ): 

5. Պայմանագրի մեկնարկային 

(առավելագույն) գինը 

(չափաբաժնի գինը) կամ 

ապրանքի միավորի, 

աշխատանքի, 

ծառայության  արժեքը 

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը 

կազմում է, հաշվի առնելով բոլոր տեսակի 

հարկերը (այդ թվում ՝ առանց ԱԱՀ-ի / ներառյալ 

ԱԱՀ-ն) ՝ FCA մատակարարման պայմանով և 

կազմում է՝ 13 688 316 (տասներեք միլիոն վեց 

հարյուր ութսունութ հազար երեք հարյուր 

տասնվեց) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 16 425 979,20 

(տասնվեց միլիոն չորս հարյուր քսանհինգ հազար 

ինը հարյուր յոթանասունինն ամբողջ քսան 

տասնորդական) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն կամ 2 

943 724 (երկու միլիոն ինը հարյուր քառասուներեք 

հազար յոթ հարյուր քսանչորս) ՌԴ ռուբլի առանց 

ԱԱՀ կամ 3 532 468,80 (երեք միլիոն հինգ հարյուր 

երեսուներկու հազար չորս հարյուր վաթսունութ 

ամբողջ ութ) ՌԴ ռւբլի 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 

մակնշմամբ: 

Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման 

հրապարակման պահից կայքում - 2022թ.  

«03» հունիսի, ժամը 9 : 00- ից մինչև 18:00-ը  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2022թ. 

հունիսի «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 

նշված պահանջներին 

չբավարարելու մասին 

 Պատվիրատուն կարող է մերժել ներկայացված 

հայտերը, եթե ՝ 

1) հայտ 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 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:  

11․ Ապրանքի, աշխատանքի, 

ծառայության վճարման ձևը, 

ժամկետները և կարգը 

Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով ՝ 

փոխանցելով միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: 

Ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվում է 

գնորդի կողմից ապրանքը պատվիրատուի 

ներկայացուցչին կամ ապրանքի փոխադրմամբ 

զբաղվող տրանսպորտային արշավին հանձնելուց 



 

հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ՝ հաշվի հիման վրա ՝ գնորդի կողմից 

պայմանագրում նշված վաճառողի հաշվարկային 

հաշվին դրամական միջոցներ փոխանցելու 

միջոցով: 

Գնորդի վճարման պարտավորությունը 

համարվում է կատարված Գնորդի հաշվից 

դրամական միջոցների դուրսգրման պահին:  

12. Պայմանագրի կնքման 

ժամկետը 

Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված 

մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ 

արձանագրության ստորագրման օրվանից 

հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: 

Պայմանագրի գործողության ժամկետը 1 

օրացուցային տարի է: Եթե պայմանագրի մեկ 

միավորի գինը մնում է անփոփոխ,  Պայանագրի 

ժամկետը Կողմերի համաձայնությամբ  կարող է 

երկարաձգվել ևս երկու օրացույցային տարով՝  

յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար Լրացուցիչ 

համաձայնագրի ձևակերպմամբ։ 
 


