
  

 

 
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 մեխանիզմների 
վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-
18/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված N 
ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/15-2 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
 

 Գնման առարկայի 

չափա-
բաժնի 

համարը 
անվանումը 

չափ-
ման 
միա-
վորը 

քանակը նախահաշվային գինը  
համառոտ 

նկարագրությունը 
(տեխնիկական 

բնութագիր) 

պայմանագրով 
նախատեսված 

համառոտ 
նկարագրությունը 

(տեխնիկական 
բնութագիր) 

առկա 
ֆինանսա

կան 
միջոցներ

ով 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 

1 

Քարշակի 
վարձակալությու
ն՝ վարորդի  հետ 

միասին 
 

հատ 1 1 270 000 270 000 

Մասնակիցը 
պատվիրատուին է 
տրամադրում 25-50 
տոննա 
բեռնատարողությամբ 
քարշակ՝ վարորդի հետ 
միասին Ընկերությանը 
պատկանող 
էքսակավատորները 
մինչև 30 կմ 
հեռավորության վրա 
տեղափոխելու համար: 
Վառելիքաքսուքային 
նյութերը և 
սպասարկումն 
իրականացնում է 
կատարողը 

Մասնակիցը 
պատվիրատուին է 
տրամադրում 25-50 
տոննա 
բեռնատարողությամբ 
քարշակ՝ վարորդի հետ 
միասին Ընկերությանը 
պատկանող 
էքսակավատորները 
մինչև 30 կմ 
հեռավորության վրա 
տեղափոխելու համար: 
Վառելիքաքսուքային 
նյութերը և 
սպասարկումն 
իրականացնում է 
կատարողը 

 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված 
 

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

       
…       

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 09.11.2018 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 
1  
…  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 
1   
…   

 

Հ/Հ Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը  
  ՀՀ դրամ 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով ընդհանուր 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

ընդհանուր 
առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

ընդհանուր 

Չափաբաժին 2 
1 «Մել-Ման Շին» ՍՊԸ 270 000 270 000 0 0 270 000 270 000 

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 
Ծրարը 
կազմելու 
և ներկա-
յացնելու 
համա-

Հրավերով պա-
հանջվող 
փաստաթղթերի 
առկա-յությունը 

Առաջարկած 
գնման 
առարկայի 
տեխնիկա-
կան 

Մասնա-
գիտա-կան 
գոր-
ծունեութ-
յան 

Մասնա-
գիտա-
կան փոր-
ձառութ-
յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ  

Տեխնի-
կական 
միջոց-
ներ 

Աշխա-
տանքա-
յին 
ռեսուրս-
ներ 

Գնային 
առաջա
րկ 



  

պատաս-
խանութ-
յունը  

բնութագրեր
ի համա-
պատասխա-
նությունը 

համապատա
սխանությու
ն 
պայմանագր
ով 
նախատեսվ
ած 
գործունեութ
յանը 

1           
…           

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 29․11 ․2018 թ․ 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 
  

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 29․11․ 2 018 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 04․11․ 2018 թ․  

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 04․11 ․2018 թ․ 

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսակա
ն 

միջոցներով  

Ընդհանուր 

2 
«Մել-Ման Շին» 

ՍՊԸ 
N ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Մ-

ԳՀԾՁԲ-18/15-2 04․11 ․201 20․12․ 2018  0 270 000 270 000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 
Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը ՀՎՀՀ / Անձնագրի 

համարը և սերիան 

2 
«Մել-Ման Շին» 

ՍՊԸ 
Արմավիրի մարզ, գ․ Ջր առ 

Հ եռ․ ՝ 093 07  04 54  mel-man-shin@mail.ru 220213331998100 04721556 

շ 

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 Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն 

Հեղինե Բաբաջանյան 094 15 18 35 melioraciacjsc@gmail.com 

 



  

Պատվիրատու՝ «Մելիորացիա» ՓԲԸ    

 


