
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոճանապարհների տուֆ քարով 
սալարկման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/30 ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 21-ին կնքված պայմանագրերի 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 
միջոց-
ներով 

ընդհանուր 

/ՀՀ դրամ/ 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 

1 

ՀՀ Լոռու մարզի՝ 
Հարթագյուղ 
համայնքի 

գերեզմաններ 
տանող 

ճանապարհի 
վերակառուցման, 
Ջրաշեն համայնքի 
8-րդ փողոցի 370մ 

և 10-րդ փողոցի 
200մ հատվածների 
հիմնանորոգման և 

Արևաշող 
համայնքի 
,,Յազիկ,, 

թաղամասի 
ճանապարհների 
վերանորոգման 
աշխատանքներ 

դրամ  1  75239560 

ՀՀ Լոռու մարզի՝ 
Հարթագյուղ համայնքի 
գերեզմաններ տանող 

ճանապարհի 
վերակառուցման, 

Ջրաշեն համայնքի 8-րդ 
փողոցի 370մ և 10-րդ 

փողոցի 200մ 
հատվածների 

հիմնանորոգման և 
Արևաշող համայնքի 

,,Յազիկ,, թաղամասի 
ճանապարհների 
վերանորոգման 
աշխատանքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի՝ 
Հարթագյուղ 
համայնքի 

գերեզմաններ տանող 
ճանապարհի 

վերակառուցման, 
Ջրաշեն համայնքի 8-
րդ փողոցի 370մ և 10-

րդ փողոցի 200մ 
հատվածների 

հիմնանորոգման և 
Արևաշող համայնքի 

,,Յազիկ,, թաղամասի 
ճանապարհների 
վերանորոգման 
աշխատանքներ 

2 

ՀՀ Լոռու մարզի՝ 
Բազում համայնքի 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 

սալարկման, 
Մեծավան 
համայնքի 

Կոմիտաս փողոցի 
վերանորոգման և 

Արջուտ համայնքի 
կենտրոնական 

փողոցի կապիտալ 
մասնակի 

վերանորոգման 
աշխատանքներ 

դրամ  1  94729820 

ՀՀ Լոռու մարզի՝ Բազում 
համայնքի 

ներհամայնքային 
ճանապարհների 

սալարկման, Մեծավան 
համայնքի Կոմիտաս 

փողոցի վերանորոգման 
և Արջուտ համայնքի 

կենտրոնական փողոցի 
կապիտալ մասնակի 

վերանորոգման 
աշխատանքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի՝ 
Բազում համայնքի 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 

սալարկման, 
Մեծավան համայնքի 
Կոմիտաս փողոցի 
վերանորոգման և 

Արջուտ համայնքի 
կենտրոնական 

փողոցի կապիտալ 
մասնակի 

վերանորոգման 
աշխատանքներ 

 

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը Գնման գինը գերազանցում է գնումների բազայն միավորի յոթանասունապատիկը: 

 

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե 

04 05 01 09 X  

 

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 10.06.20թ. 

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 1  

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 

1   

 

Հ/Հ 
Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները  

  ՀՀ դրամ 

Գինն առանց ԱԱՀ ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով 

ընդհանուր 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով  

ընդհանուր 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով  

ընդհանուր 

Չափաբաժին 1  

1 «ՎՆՍ Շին» ՍՊԸ  62055396  12411079  74466475 

Չափաբաժին 2  

1 «ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ  70200000  14040000  84240000 

Այլ տեղեկություններ  

 

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա- Մասնակցի Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 



բաժնի 
համարը 

անվանումը 
Ծրարը 

կազմելու և 
ներկա-
յացնելու 
համա-

պատաս-
խանութ-

յունը 

Հրավերով պա-
հանջվող փաստա-

թղթերի առկա-
յությունը 

Առաջարկած 
գնման 

առարկայի 
տեխնիկա-

կան 
հատկանիշ-
ների համա-
պատասխա-

նությունը 

Մասնա-
գիտա-

կան գոր-
ծունեութ-

յուն 

Մասնա-
գիտա-

կան փոր-
ձառութ-

յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ 

Տեխնի-
կական 
միջոց-

ներ 

Աշխա-
տանքա-

յին 
ռեսուրս-

ներ 

Գնայի
ն 

առաջ
արկ 

           

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 25.06.20թ. 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

  

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու 
ամսաթիվը 

20.07.20թ. 

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 

21.07.20թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը 21.07.20թ. 

 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման ամսաթիվը 
Կատարման 

վերջնա-
ժամկետը 

Կանխա-
վճարի չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով  

Ընդհանուր 

1 «ՎՆՍ Շին» ՍՊԸ ՀՀԼՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/30-1 21.01.20թ. 30.11.20թ.   74466475 

2 
«ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» 

ՍՊԸ 
ՀՀԼՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/30-2 21.01.20թ. 30.11.20թ.   84240000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-
բաժնի 

համարը 

Ընտրված 
մասնակիցը 

Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 
ՀՎՀՀ / Անձնագրի 
համարը և սերիան 

1 «ՎՆՍ Շին» ՍՊԸ 
ք. Վանաձոր, Նժդեհի 4 

հեռ. /091/ 42-95-85 
vnsshin@mail.ru 2050222135601001 06940186 

2 
«ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» 

ՍՊԸ 
գ. Նորաշեն, Կ. Դեմիրճյան 106 

/093/ 47-54-48 
transshin25052017@mail.ru 220143330300000 06953205 

 

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 ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել են armeps համակարգում: 

 

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 

Դավիթ Թամարյան /0322/ 4-34-99 davtam@mail.ru 

 

Պատվիրատու` ՀՀ Լոռու մարզպետարան 


