
 

Ծանուցում վաառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի 

մասին ՀԿԵ-ԲՄ 021/006 ծածկագով բաց մրցույթի թիվ 1 չափաբաժի 

տեխնիկական բնութագրոմ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ  

 

 

1. ՀԿԵ-ԲՄ 021/006 ծածկագով՝ վաառելիքի մատակարարման 

պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին բաց մրցույթի թիվ 1 չափաբաժի 

տեխնիկական բնութագրի հոդված 2 փոփոխել, լրացնել և շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
 

2. Պահանջներ արդյունքների վերաբերյալի 

Ապրանքները պետք է առաքվեն ամբողջությամբ, ժամանակին և բավարարեն 

փաստաթղթերում և պայմանագրում նշված պահանջները: Մատակարարը պարտավոր է 

ապրանքների առաքված այս խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատ տրամադրել 

յուրաքանչյուր առաքված խմբաքանակից: Հաճախորդն իրեն իրավունք է վերապահում 

լաբորատոր վերլուծության համար նմուշ վերցնել յուրաքանչյուր առաքված խմբաքանակից: 

2. 1. Ապրանքի պահանջները 

Դիզելային 

վառելիք  

Նորմատիվ 

փաստաթղթեր, 

որոնց համաձայն 

սահմանվում են 

պահանջները 

 

Технический регламент Таможенного союза «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 (с изменениями, 

внесенными решениями Совета ЕЭК и действующими на 

момент проведения процедуры закупки). ГОСТ 32511-2013 

Топливо дизельное. Технические условия. ГОСТ Р 52368-

2005 (ЕН 590:2009) Топливо дизельное. Технические 

условия (с изм.1). 

Ապրանքի 

տեխնիկական և 

ֆունկցիոնալ 

բնութագրերը 

 

Товар должен соответствовать по качеству и техническим 

характеристикам требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

мазуту».  

Требования к техническим характеристикам товара 

должны соответствовать ГОСТ 32511-2013/ ГОСТ Р 52368-

2005 (с изм. 1), цетановое число не менее 51, экологический 

класс не ниже 4. Класс/Сорт в марках дизельного топлива 

определяется в соответствии с рекомендациями о сезонном 

применении дизельных топлив в регионах Республики 

Армения в соответствии с требованиями к предельной 

температуре фильтруемости, а также климатическими 

условиями на момент поставки (ГОСТ Р 52368-2005). 

  

Ապրանքի 

անվտանգության 

պահանջներ 

Մատակարարվող ապրանքների անվտանգությունը պետք 

է համապատասխանի այս տեսակի արտադրանքի համար 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

անվտանգության ստանդարտներին և նորմերին: 

Ապրանքի որակի 

պահանջներ 

Ապրանքների որակը պետք է համապատասխանի 

Տեխնիկական կանոնակարգերի, ՀՀ գործող ԳՕՍՏ-ների, 



ՓՄ-ների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

պահանջներին, անհրաժեշտության դեպքում հաստատվի 

արտադրողի վկայականներով և որակի անձնագրերով կամ 

պատշաճ կերպով վավերացված պատճեններով: այդպիսի 

փաստաթղթեր, որոնք գտնվում են AP- ում և 

տրամադրվում են Գնորդի պահանջով: 

 


