ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ-ԱՄ-ԲԸԱՀ-ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ-15/01
Պատվիրատուն` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը, որը գտնվում է ք. Աշտարակ Վ. Պետրոսյան 4
հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ԱՄ-ԲԸԱՀ-ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ-15/01 ծածկագրով
հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին
տեղեկատվությունը։

Չափման
միավորը

Քանակը1

Գնման առարկայի
Նախահաշվային գինը մեկ
միավորի համար
/ՀՀ դրամ/

Չափաբաժնի
համարը

Անվանումը

1

ջուր,
պոլիէթիլեն
ային
տարայով
0,5լ

շիշ

900

900

130

130

2

հանքային
ջուր,
պոլիէթիլեն
ային
տարայով
0,5լ

հա
տ

900

900

170

170

3

Հյութ
բանական
0.33 լ

հա
տ

Առկա
ֆինանսա
կան
միջոցներ
ով2

150

ընդհանուր

150

Առկա
ֆինանսական
միջոցներով 3

200

Համառոտ նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

ընդհանուր

200

Խմելու աղբյուրի ջուր, լրացուցիչ մաքրման
փուլ անցած, շշալցված տարողությամբ
պոլիմերային շշերում։ Անվտանգությունը` ըստ
2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների,
իսկ մակնշումը` “Սննդամթերքի
անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ
հոդվածի։
30/62 (հանքայնացումը 3,9-4,8 գ/դմ3) կամ
2/61 62 (հանքայնացումը 4,0-4,7 գ/դմ3), կամ
1/00 (հանքայնացումը 4,2-5,2 գ/դմ3), կամ
1/2001 (հանքայնացումը 3,2-4,7 գ/դմ3)
հորատանցքից, փաթեթավորումը` շշալցված
տարողությամբ պոլիմերային նյութերից
պատրաստված շշերում, ՀՍՏ 191-2000։
Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ
կառավարության 2009 թ. ապրիլի 30-ի N
491-Ն որոշմամբ հաստատված «Շշալցված
հանքային ջրերին ներկայացվող
պահանջների տեխնիկական
կանոնակարգի», «Սննդամթերքի
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ
հոդվածի։
Պատրաստի օգտագործման բնական հյութ
Մրգահյութեր` պատրաստված թարմ մրգերից
և պտուղներից, պտղամսով, շաքարի
օշարակի հավելումով կամ առանց դրա,
արտաքին տեսքով պարզ` նստվածքի
զանգվածային մասը 0,2% ոչ ավելի և ոչ
պարզ` 0,8% ոչ պակաս, արտադրված ՀՀ
տեխնիկական պայմանների:
Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ
կառավարության 2009 թ. հունիսի 26-ի թիվ
744-Ն որոշմամբ հաստատված “Հյութերին և
հյութամթերքներին ներկայացվող
պահանջների տեխնիկական
կանոնակարգի”, “Սննդամթերքի

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:

1
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անվտանգության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ
հոդվածի
տարեկան նախահաշվային գինը չի գերազանցում բազային միավորը

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Բաժին

Խումբ

01

01

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4
Դաս
Ծրագիր
Բյուջե
Գործադիր
իշխանության,
պետական
կառավարման
01
03
հանրապետական և
տարածքային
կառավարման
մարմինների
պահպանում

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը

Արտաբյուջե

19.02.2014
1
…

5

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

Հարցարդման ստացման
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Պարզաբանման

1
…
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները մեկ միավորի համար
ՀՀ դրամ6

Մասնակիցների
անվանումները

Հ/Հ

Գինն առանց ԱԱՀ
առկա ֆինանսական
միջոցներով7

ԱԱՀ
առկա
ֆինանսական
միջոցներով 8

ընդհանուր

Ընդհանուր
ընդհանուր

առկա
ֆինանսական
միջոցներով 9

ընդհանուր

Չափաբաժին 1

ԱՎԳՈՌ ՍՊԸ

108

108

22

22

130

130

ԱՎԳՈՌ ՍՊԸ

142

142

28

28

170

170

ԱՎԳՈՌ ՍՊԸ

167

167

33

33

200

200

Չափաբաժին 2

Չափաբաժին 2

Այլ տեղեկություններ

Չափաբաժնի
համարը

Մասնակցի
անվանումը

Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված
բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

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։

Պայմանագրի
Գինը
Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված
մասնակիցը

Պայմանագրի համարը

Կնքման
ամսաթիվը

Կատարման
վերջնաժամկետը

Կանխավճարի
չափը

ՀՀ դրամ
Առկա
ֆինանսակա
ն
միջոցներով

Ընդհանուր10

4

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
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:
5

6

2
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1-2

ԱՎԳՈՌ ՍՊԸ

ՀՀ-ԱՄ-ԲԸԱՀՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿ
ԱՆ-15/01

27 փետրվար
2015թ.

<<25
դեկտեմբեր
ի 2015թ.>>

-

300000

300000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
Չափաբաժնի
համարը

1-2

Ընտրված
մասնակիցը

ԱՎԳՈՌ
ՍՊԸ

Այլ տեղեկություններ

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

Հասցե, հեռ.

ք. Աշտարակ

Բանկային հաշիվը

ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի
համարը և սերիան

Յունիբանկ ՓԲԸ
Աշտարակ մ/ճ
Հ/Հ
24122100262900

ՀՎՀՀ 05016072

Էլ.-փոստ

tazayank@mail.ru

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

Էլեկտրոնային փոստ

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

Գնման գործընթացում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

Գնման գործընթացի վերաբերյալ
ներկայացված բողոքները և
դրանց վերաբերյալ կայացված
որոշումները

Գնման գործընթացում բողոքներ չեն եղել

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

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