Հավելված N 4
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Մելիորացիա» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերման
նպատակով

կազմակերպված

ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-ԷԱԱՊՁԲ-18/2

ծածկագրով

գնման

ընթացակարգի

արդյունքում 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքված N ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-ԷԱԱՊՁԲ-18/2-1 պայմանագրի
մասին տեղեկատվությունը`
Գնման առարկայի
քանակը
չափ-

չափաբաժնի

անվանումը

համարը

միա-

ավտոմեքենա

հատ

պայմանագրով
համառոտ

/ՀՀ դրամ/

ման
վորը

Ամենագնաց

1

նախահաշվային գինը

առկա
ֆինանսական ընդհանուր
միջոցներով

1

համառոտ

(տեխնիկական

նկարագրությունը

բնութագիր)

(տեխնիկական

ՈւԱԶ Պիկապ 23632-154-03
կլասսիկ կամ համարժեք
Արտադրության տարեթիվ՝ 2018
Արտաքին չափսեր՝
երկ./լայն./բարձր., մմ 5125/1915/1915 Անիվային բազա,
մմ՝ 3000 Շարժիչ՝ բենզինային
Եվրո-5 Շարժիչի ծավալ, լ՝ 2,7
Շարժիչի մխոցներ /փականներ՝
4/16 Առավելագույն հզորություն
ձ.ուժ՝ 134,6 Առավելագույն
արագացում, կմ/ժ՝ 140
Փոխանցման տուփ՝ 5 աստիճան
մեխանիկական Բաժանարար
տուփ՝ 2 աստիճան,
մեխանիկական Անիվային
բանաձև՝ 4 х 4 Քաշ, կգ՝ 2135
Բեռնատարողություն, կգ՝ 725
Ճանապարհային լուսածերպ, մմ՝
210 Վառելիքի բաքի
տարողություն, լ՝ 68 Վառելիքի
ծախս, լ՝ 12 Նստատեղեր՝ 5
Անիվներ՝ 225/75 R16
Արգելակներ՝ առջևի/ հետևի՝
սկավառակային/թմբուկային

ՈւԱԶ Պիկապ 23632-154-03
կլասսիկ Արտադրության
տարեթիվ՝ 2018 Արտաքին
չափսեր՝ երկ./լայն./բարձր., մմ 5125/1915/1915 Անիվային բազա,
մմ՝ 3000 Շարժիչ՝ բենզինային
Եվրո-5 Շարժիչի ծավալ, լ՝ 2,7
Շարժիչի մխոցներ /փականներ՝
4/16 Առավելագույն հզորություն
ձ.ուժ՝ 134,6 Առավելագույն
արագացում, կմ/ժ՝ 140
Փոխանցման տուփ՝ 5 աստիճան
մեխանիկական Բաժանարար
տուփ՝ 2 աստիճան,
մեխանիկական Անիվային
բանաձև՝ 4 х 4 Քաշ, կգ՝ 2135
Բեռնատարողություն, կգ՝ 725
Ճանապարհային լուսածերպ, մմ՝
210 Վառելիքի բաքի
տարողություն, լ՝ 68 Վառելիքի
ծախս, լ՝ 12 Նստատեղեր՝ 5
Անիվներ՝ 225/75 R16
Արգելակներ՝ առջևի/ հետևի՝
սկավառակային/թմբուկային

առկա
ֆինանսական

ընդհանուր

միջոցներով

1

7 400 000

նախատեսված

նկարագրությունը

բնութագիր)

7 400 000

Համալրում
Կարգավորվող


ղեկանիվ


Առջևի և հետևի նստատեղերի
անվտանգության ամրագոտիներ

 ABS, EBD

կա




Կողային հայելիներիների

կաղապարները

սև

փական

Իմմոբիլայզեր Երաշխիքային
սպասարկում 3 տարի կամ 100
000 կմ վազք՝ ըստ
առաջնահերթության (շարժիչ,
փոխանցման տուփ, բաժանարար
տուփ, կամրջակներ)( Կցված
ֆայլ՝
lot_1_i_texnikakan_bnutagir.docx )

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Առջևի և հետևի նստատեղերի
անվտանգության ամրագոտիներ

Հետև


ամրակներ



Առջևի և հետևի
ցեխապաշտպանիչ վահանակներ

Դ

Էլեկտրակառավարվող և
կո
տաքացվող
Էլեկտրակառավարվող առջևի և

հետևի
Կենտրոնական



անվատանգության համակարգեր

Հետև

Առջևի և հետևի
ցեխապաշտպանիչ վահանակներ

բարձիկ
մեխանիկական

 ABS, EBD

ակ տ ի վ

անվատանգության համակարգեր


ամրակներ



Վարորդի անվտանգության

Վարորդի անվտանգության

բարձիկ
մեխանիկական

Համալրում
Կարգավորվող


Կողային հայելիներիների

կաղապարները

Էլեկտրակառավարվող և
տաքացվող կողային հայելիներ
Էլեկտրակառավարվող առջևի և

հետևի
Կենտրոնական

Իմմոբիլայզեր Երաշխիքային
սպասարկում 3 տարի կամ 100
000 կմ վազք՝ ըստ
առաջնահերթության (շարժիչ,
փոխանցման տուփ, բաժանարար
տուփ, կամրջակներ)( Կցված
ֆայլ՝
lot_1_i_texnikakan_bnutagir.docx )

Համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետի

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
Բաժին

Խումբ

Դաս

Ծրագիր

Բյուջե

Արտաբյուջե

…
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը

09.11.2018

թ․

Դ

սև

Այլ



1

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

…
Հարցարդման

Պարզաբանման

ստացման

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

1
…
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը
ՀՀ դրամ
Գինն առանց ԱԱՀ

Մասնակիցների

Հ/Հ

ԱԱՀ

Ընդհանուր

առկա

անվանումները

ֆինանսա

առկա ֆինանսական

ընդհանուր

միջոցներով

առկա

կան

ընդհանուր

ֆինանսական

միջոցներ

ընդհանուր

միջոցներով

ով

Չափաբաժին 1
1

6 125 000

«Կարկոմավտո» ՍՊԸ

Այլ տեղեկություններ

6 125 000

1 225

1 225 000

000

7 350 000

7 350 000

Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)
Մասնագիտա-կան

բաժնի
համարը

Մասնակցի
անվանումը

ծունեութ-

գնման

կազմելու
Չափա-

գոր-

Առաջարկած

Ծրարը
և ներկա-

Հրավերով պա-

յացնելու

հանջվող

համա-

փաստաթղթերի

պատաս-

առկա-յությունը

յան

առարկայի

համապատա

տեխնիկա-

սխանությու

կան

ն

բնութագրեր

պայմանագր

ի համա-

խանութ-

ով

պատասխա-

յունը

նախատեսվ

նությունը

ած

Մասն
ագիտ

Տեխնի-

ա-

Ֆինա-

կան

նսական

փոր-

միջոցներ

կական

ձառո

միջոցներ

Աշխատանքա-

Գնային

յին

առաջար

ռեսուրս-

կ

ներ

ւթյունը

գործունեութ
յանը
1
…
Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

30․11․ 2018 թ․
Անգործության ժամկետի սկիզբ

Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի ավարտ

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 30․11․ 2018 թ ․
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը

03.12.2018թ ․

պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը

03.12․2018

թ․

Պայմանագրի
Գինը
Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված
մասնակիցը

Պայմանագրի համարը

Կնքման
ամսաթիվը

Կատարման

Կանխա

վերջնա-

-վճարի

ժամկետը

չափը

ՀՀ դրամ
Առկա
ֆինանսակա
ն

Ընդհանուր

միջոցներով
1

«Կարկոմավտո»

ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-ԷԱԱՊՁԲ-

ՍՊԸ

18/2-1

03.12․2018

թ․

20․1 2․2018 թ
․

0

7 350 000

7 350 000

…
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
Չափաբաժնի
համարը
1

Ընտրված
մասնակիցը
«Կարկոմավտո»

Հասցե, հեռ.

Էլ.-փոստ

Բանկային հաշիվը

+37499109103

corporate@autogroup.am

001094077001

ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը
և սերիան
00059627

ՍՊԸ
…

Այլ տեղեկություններ

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

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

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
Հեղինե Բաբաջանյան

Հեռախոս
094 15 18 35

Պատվիրատու՝ «Մելիորացիա» ՓԲԸ

Էլ. փոստի հասցեն
melioraciacjsc@gmail.com

