ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՀՀ-ԱՄ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-15/01 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ-ԱՄ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-15/01
Պատվիրատուն` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, որը գտնվում է ք.Աշտարակ Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում,
ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ԱՄ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-15/01 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի
արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
Գնման առարկայի
Նախահաշվային գինը
/ՀՀ դրամ/

Քանակը1
Չափաբաժնի
համարը

1

Անվանումը

Բենզին
Ռեգուլյար

Չափման
միավորը

լիտր

Առկա
ֆինանսա
կան
միջոցներ
ով2

161130

ընդհանուր

161130

Առկա
ֆինանսական
միջոցներով3

7412000

ընդհանուր

7412000

Համառոտ
նկարագրությունը
(տեխնիկական
բնութագիր)

Պայմանագրով
նախատեսված
համառոտ
նկարագրությունը
(տեխնիկական
բնութագիր)

Արտաքին տեսքը` մաքուր և
պարզ, օկտանային թիվը
որոշված
հետազոտական
մեթոդով՝ ոչ պակաս 91,
շարժիչային մեթոդով՝ ոչ
պակաս
81,
բենզինի
հագեցած
գոլորշիների
ճնշումը`
45-100
կՊա,
կապարի պարունակությունը
5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի,
բենզոլի ծավալային մասը 1%
-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15
°C ջերմաստիճանում՝ 720775
կգ/մ3,
ծծմբի
պարունակությունը
10
մգ/կգ-ից
ոչ
ավելի,
թթվածնի
զանգվածային
մասը 2,7%-ից ոչ ավելի,
օքսիդիչների
ծավալային
մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ
սպիրտ-10%,
իզոբուտիլ
սպիրտ-10%,
եռաբութիլ
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ10%,
անվտանգությունը`
ըստ ՀՀ կառավարության
2004թ. նոյեմբերի 11-ի N
1592-Ն
որոշմամբ
հաստատված
“Ներքին
այրման
շարժիչային
վառելիքների տեխնիկական
կանոնակարգի”

Արտաքին տեսքը` մաքուր և
պարզ, օկտանային թիվը
որոշված
հետազոտական
մեթոդով՝ ոչ պակաս 91,
շարժիչային մեթոդով՝ ոչ
պակաս
81,
բենզինի
հագեցած
գոլորշիների
ճնշումը`
45-100
կՊա,
կապարի պարունակությունը
5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի,
բենզոլի ծավալային մասը 1%
-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15
°C ջերմաստիճանում՝ 720775
կգ/մ3,
ծծմբի
պարունակությունը
10
մգ/կգ-ից
ոչ
ավելի,
թթվածնի
զանգվածային
մասը 2,7%-ից ոչ ավելի,
օքսիդիչների
ծավալային
մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ
սպիրտ-10%,
իզոբուտիլ
սպիրտ-10%,
եռաբութիլ
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ10%,
անվտանգությունը`
ըստ ՀՀ կառավարության
2004թ. նոյեմբերի 11-ի N
1592-Ն
որոշմամբ
հաստատված
“Ներքին
այրման
շարժիչային
վառելիքների տեխնիկական
կանոնակարգի”

…

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Բաժին
01

Խումբ
01

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենք 17-րդ հոդված, 4-րդ մաս, գնումը իրականացվել է armeps.am
համակարգի միջոցով

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4
Դաս
Ծրագիր
Բյուջե
01
Օրենսդիր և գործադիր
X

Արտաբյուջե

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
2

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված
ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:
3
Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը
լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:
4
Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
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մարմիններ, պետական
կառավարում
…
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը

27.01.2015թ

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

1
…

5

Հարցարդման ստացման
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Պարզաբանման

1
…
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները
ՀՀ դրամ6

Մասնակիցների
անվանումները

Հ/Հ

Գինն առանց ԱԱՀ
առկա ֆինանսական
միջոցներով7

Չափաբաժին 1
1
2
3
Չափաբաժին 2
1
2
…

<<ՀԱԹԱԿ>> ՍՊԸ
<<ՍԻՓԷՍ ՕԻԼ
ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ>> ՍՊԸ
<<ՖԼԵՇ>> ՍՊԸ

Այլ տեղեկություններ

Չափաբաժնի
համարը

Մասնակցի
անվանումը

5773595

ԱԱՀ

Ընդհանուր

ընդհանուր

առկա
ֆինանսական
միջոցներով 8

առկա
ֆինանսական
միջոցներով 9

ընդհանուր

ընդհանուր

5773595

1154995

1154995

6928590

6928590

5908100

5908100

1181620

1181620

7089720

7089720

6270642,5

6270642.5

1254128.5

1254128.5

7524771

7524771

Ծանոթություն` <<Ֆլեշ >> ՍՊԸ-ի առաջարկած գինը գերազանցոււմ է նախահաշվային գինը

Ծրարը
կազմելու
և ներկայացնելու
համապատասխանությունը

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)
Առաջարկած
գնման
առարկայի
ՄասնաՄասնաՀրավեր-ով պաՏեխնիտեխնիկագիտագիտաՖինահանջվող փաստակական
կան
կան գորկան փորնսական
թղթերի առկամիջոցհատկանիշծունեութձառութմիջոցներ
յությունը
ներ
ների համայուն
յունը
պատասխանությունը

Աշխատանքային
ռեսուրսներ

Գնային
առաջա
րկ

1
…
Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

06.02.2015թ

Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի սկիզբ
06.02.2015թ

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը
ծանուցելու ամսաթիվը
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը

Անգործության ժամկետի ավարտ
11.02.2015թ

11.02.2015թ
11.02.2015թ

Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը

11.02.2015թ

Պայմանագրի
Գինը
Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված
մասնակիցը

Պայմանագրի համարը

Կնքման
ամսաթիվը

Կատարման
վերջնաժամկետը

Կանխավճարի
չափը

5

ՀՀ դրամ
Առկա
ֆինանսակա
ն
միջոցներով

Ընդհանուր10

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
7
Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:
8
Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի` «ընդհանուր»
սյունակում:
9
Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի` «ընդհանուր»
սյունակում:
10
Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական
միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:
6
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1

<<ՀԱԹԱԿ>>
ՍՊԸ

ՀՀ-ԱՄ-ՇՀԱՊՁԲ-11/115/01

11.02.2015

31.12.2015

6928590

6928590

…
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված
մասնակիցը

Հասցե, հեռ.

1

<<ՀԱԹԱԿ>>
ՍՊԸ

Ք.Աշտարակ Տիգրան Մեծի 3/17
+37491-42-76-67

Էլ.-փոստ

hatak.lld@mail.ru

Բանկային հաշիվը

ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի
համարը և սերիան

<<ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220043330368500

ՀՎՀՀ050094113

…

Այլ տեղեկություններ

Մասնակիցների ներգրավման
նպատակով <Գնումների մասին>
ՀՀ օրենքի համաձայն
իրականացված
հրապարակումների մասին
տեղեկությունները

Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման
վերաբերյալ։

Ծանուցվել է armeps.am և gnumner.am ինտերնետային կայքերի միջոցով

Գնման գործընթացի
շրջանակներում հակաօրինական
գործողություններ
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց
և այդ կապակցությամբ
ձեռնարկված գործողությունների
համառոտ նկարագիրը

Գնման գործընթացի վերաբերյալ
ներկայացված բողոքները և
դրանց վերաբերյալ կայացված
որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
Անուն, Ազգանուն
Արտյոմ Գևորգյան

Հեռախոս
093692408

Էլ. փոստի հասցեն
aragatsotn.gnumner@mta.gov.am

Պատվիրատու` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
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Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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