
  

 

 
Հավելված N 4  

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի  

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի       

       
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
<<Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների 
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>>  ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում 2017թվականի փետրվարի 14-ին կնքված N <<ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-
17/2-Ա>>  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 2018թ. համար կնքվել է Համաձայնագիր N3-ը: 
 

 Գնման առարկայի

չափա-
բաժնի 

համարը 
անվանումը 

չափ-
ման 
միա-
վորը 

քանակը1 նախահաշվային գինը
համառոտ 

նկարագրությունը 
(տեխնիկական 

բնութագիր) 

պայմանագրով 
նախատեսված 

համառոտ 
նկարագրությունը 

(տեխնիկական 
բնութագիր) 

առկա 
ֆինանսակա

ն 
միջոցներով2 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով3 

ընդհանուր 

1 
այլ շենքերի, 
շինությունների 
հիմնանորոգում 

դրա
մ 1 1 1 575 550 000 5 628 736 600 

Արփա-Սևան N 2 
թունելում առանձին 
վթարային հատվածների 
հիմնանորոգման 
աշխատանքների 
իրականացում 
համապատասխան 
նախագծանախահաշվայ
ին փաստաթղթերի 

Արփա-Սևան N 2 
թունելում առանձին 
վթարային 
հատվածների 
հիմնանորոգման 
աշխատանքների 
իրականացում 
համապատասխան 
նախագծանախահաշվ
ային փաստաթղթերի 

…     

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ: ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. N 
168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 77-րդ կետ: 
ՀՀ կառ. 2017թ. դեկտեմբերի 28 N 1717-Ն որոշում: 2018թ. համար նախատեսված միջոցների 
հաշվին 29.01.2018թ. կնքվել է Համաձայնագիր N3: 
 

 
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե Արտաբյուջե Այլ
05 04 01 13 v  
…    

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 19.01.2017թ.

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը5 
1
…

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման 

ստացման Պարզաբանման 

1  
…  

Հ/Հ Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը  
  ՀՀ դրամ6 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր

                                                 
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 
5  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը: 

6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության 
դրամով: 



  

առկա ֆինանսական 
միջոցներով7 ընդհանուր առկա ֆինանսական 

միջոցներով 8 ընդհանուր 
առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 9 

ընդհանուր 

Չափաբաժին 1  

1 «Արփա-Սևան»  
ԲԲԸ 

4 165 300 020 4 165 300 020 833 060 004 833 060 004 4 998 360 024 4 998 360 024 

թ2018 . 
1 312 958 333.33 1 312 958 333.33 262 591 666.67 262 591 666.67 1 575 550 000 1 575 550 000

2     
…     

Չափաբաժին 2 
1     
2     
…   

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

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Մասնակցի 
անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Ծրարը 
կազմել
ու և 
ներկա-
յացնելո
ւ 
համա-
պատա
ս-
խանու
թ-յունը  

Հրավերով պա-
հանջվող 
փաստաթղթերի 
առկա-յությունը 

Առաջարկած 
գնման 
առարկայի 
տեխնիկա-կան 
բնութագրերի 
համա-
պատասխա-
նությունը 

Մասնա-
գիտա-կան 
գոր-
ծունեութ-
յան 
համապատա
սխանությու
ն 
պայմանագր
ով 
նախատեսվ
ած 
գործունեութ
յանը 

Մա
սն
ա-
գի
տա
-
կա
ն 
փո
ր-
ձա
ռու
թ-
յու
նը 

Ֆինանսական 
միջոցներ  

Տեխնի-
կական 
միջոց-
ներ 

Աշխա-
տանքա-
յին 
ռեսուրս-
ներ 

Գնային 
առաջա
րկ 

1      
…      

Այլ տեղեկություններ 
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 25.01.2018թ. 

Անգործության ժամկետ 
         Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ

 

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 25.01.2018թ 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 25.01.2018թ 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման 
ամսաթիվը 29.01.2018թ. 

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով  

Ընդհանուր10 

1 
… 

«Արփա-Սևան»  
ԲԲԸ 

<<ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-
ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>>   

14.02.2017 25.12.2019  1 873 767 270 4 998 360 024 

թ2017 . 
14.02.2017 25.12.2017 374 753 480 1 664 500 190 1 664 500 190 

թ2018 . 
29.01.2018 20.12.2018 315 110 000 1 575 550 000 1 575 550 000

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը ՀՎՀՀ11 / Անձնագրի 

համարը և սերիան 

1 <<«Արփա- Վ. Վաղարշյան 20, info@arpa-sevan.am 193004671700 00003206 

                                                 
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 հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` 
«ընդհանուր» սյունակում: 

9  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` 
«ընդհանուր»  սյունակում: 
10  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա 
ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: 
11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: 



  

Սևան>>  ԲԲԸ հեռ. 012211111(107) 
…    

 

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  

www.gnumner.am, armeps.am

 
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 2018Թ. ԱՐՓԱ-ՍևԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԿՆՔՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N3-Ը  ; 

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող 
Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն

Աննա Սարգսյան 540229 finansakan2013@mail.ru  

 

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե: 


