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

ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ- Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4 ծածկագրով գնանշման հարցման

ընթացակարգով քսայուղերի ձեռքբերման
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քսայուղերի
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4 ծածկագրով գնման
ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մարտի 13-ին կնքված N ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4-1
պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

չափաբաժնի
համարը

անվանումը

Հիդրավլիկ
համակարգերում
և այլ
նպատակներով
օգտագործվող
յուղեր

1

չափման
միավորը

լիտր

Գնման առարկայի
նախահաշվային գինը
/ՀՀ դրամ/

քանակը
առկա
ֆինանսա
կան
միջոցներ
ով

1100

ընդհանուր

1100

առկա
ֆինանսական
միջոցներով

համառոտ
նկարագրությունը
(տեխնիկական
բնութագիր)

ընդհանուր

550000

550000

Հիդրավլիկ յուղ, որն
օգտագործվում է
որպես զանազան
արդյունաբերական
սարքավորումների
աշխատանքային
հեղուկ: Կինեմատիկ
մածուցիկությունը 40°C
դեպքում 105 մմ2/վրկ,
խտությունը` 0.910
գ/սմ3, բռնկման
ջերմաստիճանը
225°C, ծծմբի
զանգվածային բաժինը`
0.92%: Ինդուստրիալ
յուղ Ի50Ա կամ
համարժեք:

պայմանագրով
նախատեսված
համառոտ
նկարագրությունը
(տեխնիկական
բնութագիր)
Հիդրավլիկ յուղ, որն
օգտագործվում է
որպես զանազան
արդյունաբերական
սարքավորումների
աշխատանքային
հեղուկ: Կինեմատիկ
մածուցիկությունը 40°C
դեպքում 105 մմ2/վրկ,
խտությունը` 0.910
գ/սմ3, բռնկման
ջերմաստիճանը
225°C, ծծմբի
զանգվածային բաժինը`
0.92%: Ինդուստրիալ
յուղ Ի50Ա կամ
համարժեք:

…
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Բաժին

Խումբ

գնման ձևի ընտրությունը իրականացվել է գնումների պլանի լրացման կարգի համաձայն

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
Դաս
Ծրագիր
Բյուջե
Արտաբյուջե

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

Այլ
v

14.02.2018 թ.
1
Հարցարդման ստացման

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Պարզաբանման

1
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

Մասնակիցների
անվանումները

Հ/Հ

Չափաբաժին 1
1
2

«Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ
«Մոսէսքո» ՍՊԸ

Այլ տեղեկություններ

Չափաբաժնի
համարը

Մասնակցի
անվանումը

ՀՀ դրամ
Գինն առանց ԱԱՀ
առկա ֆինանսական
միջոցներով

433333,00
458333,33

ԱԱՀ

Ընդհանուր

ընդհանուր

առկա
ֆինանսական
միջոցներով

ընդհանուր

433333,00
458333,33

86667,00
916666,67

86667,00
916666,67

առկա
ֆինանսական
միջոցներով

520000,00
550000,00

ընդհանուր

520000,00
550000,00

Ծանոթություն` Բանակցություններ չեն վարվել:

Ծրարը
կազմելու
և ներկայացնելու
համապատաս-

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)
Առաջարկած
ՄասնաՄասնաՀրավերով պագնման
գիտա-կան
ՏեխնիգիտաՖինահանջվող
առարկայի
գորկական
կան փորնսական
փաստաթղթերի
տեխնիկածունեութմիջոցձառութմիջոցներ
առկա-յությունը
կան
յան
ներ
յունը
բնութագրեր
համապատա

Աշխատանքային
ռեսուրսներ

Գնային
առաջա
րկ

խանությունը

1
…

ի համապատասխանությունը

սխանությու
ն
պայմանագր
ով
նախատեսվ
ած
գործունեութ
յանը

«Մոսէսքո» ՍՊԸ

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն` Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում, մասնավորապես մասնակցության հայտի
ապահովման վճարման հանձնարարագիրը հրավերի պահանջներին համապատասխան չի լրացվել (բացակայում է
էլեկտրոնային ստորագրությունը):

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

27.02.2018 թ.

Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի սկիզբ
02.03.2018 թ.

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը

Անգործության ժամկետի ավարտ
06.02.2018 թ.

07.03.2018 թ.

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը

12.03.2018 թ.

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը

13.03.2018 թ.

Պայմանագրի
Գինը
Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված
մասնակիցը

1

«Ավտոֆան Էյ
Սի» ՍՊԸ

Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված
մասնակիցը

Հասցե, հեռ.

Էլ.-փոստ

Բանկային հաշիվը

ՀՎՀՀ / Անձնագրի
համարը և սերիան

1

«Ավտոֆան Էյ
Սի» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նոր նորքի 8 մ/շ, 30/43

info@autofan.am

205002220544

ՀՎՀՀ 00862214

Պայմանագրի համարը

Կատարման
վերջնաժամկետը

Կնքման
ամսաթիվը

Կանխավճարի
չափը

ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ13.03.2018 թ.
20.12.2018 թ.
ԳՀԱՊՁԲ-18/4-1
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

ՀՀ դրամ
Առկա
ֆինանսակա
ն
միջոցներով

Ընդհանուր

520000

520000

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

www.armeps.am, www.gnumner.am, www.scws.am

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

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

Գնման գործընթացի վերաբերյալ
ներկայացված բողոքները և
դրանց վերաբերյալ կայացված
որոշումները

Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

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

Հեռախոս
012-74-00-77

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ

Էլ. փոստի հասցեն
sevan_hr.gnum@mail.ru

