
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Տեխնիկայի և 
սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/06» ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի 24-ին կնքված NN «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/06-1» և «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-
21/06-2» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը` 

 Գնման առարկայի 

չափա-
բաժնի 

համարը 
անվանումը 

Չափ-
ման 
միա-
վորը 

քանակը1 նախահաշվային գինը  

համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 

պայմանագրով 
նախատեսված համառոտ 

նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր) 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով2

ընդհանուր 
 

/ՀՀ դրամ/ 
առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով3

ընդհանուր 
 

1.  էքսկավատորային 
սարքեր 

հատ 1 1 գնումը 
կազմակերպվել է 

«Գնումների 
մասին» ՀՀ 

օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 6-րդ 
մասի հիմքով: 

գնումը 
կազմակերպվել 
է «Գնումների 
մասին» ՀՀ 

օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 6-րդ 
մասի հիմքով:v 

• բեռնաբարձող և բեռնաթափող 
էքսկավատոր, 

• արտադրության տարեթիվը՝ 2020 
թվական և բարձր, 

• առավելագույն վազքը՝ 10 կմ, 
• առավելագույն շահագործումը՝ 10 

մոտոժամ, 
• շարժիչը հզորությունը՝ 100 ձիաուժ, 
• փոխանցման տուփը` մեխանիկական, 
• ղեկը՝ հիդրավլիկ, 
• առավելագույն տրանսպորտային 

արագությանը՝ 30 կմ/ժ, 
• անվային բանաձևը՝ 4x4, 
• առջևի շերեփի տեսակը 4-ը մեկում, 

տարողությունը 1 խմ, 
• հետևի շերեփը ծնկաձև, տարողությունը 

0,3 խմ, փորելու խորությունը 4,0 մ, 
• հիդրավլիկ հարվածամուրճ՝ հարվածների 

հաճախականությունը 400-800 
հարված/րոպե, մուրճի քաշը 400 կգ, 

• գործարանային փորձարկման 
վերաբերյալ հավաստագրեր, 

• նախկինում չվթարված, թափքը 
գործարանային, շարժիչը և ընթացքային 
մասերը լիարժեք աշխատանքային 
վիճակում, անվադողերը և մարտկոցը 
նոր, 

• երաշխիքային և հետերաշխիքային 
սպասարկման կազմակերպում, 
երաշխիքի պայմանները տարածվում են 
հիմնական ագրեգատների՝ շարժիչ, 
փոխանցման տուփ, կամրջակներ, 
հիդրավլիկ համակարգեր և այլնի վրա, 
երաշխիքային սպասարկման նվազագույն 
ժամկետը 24 ամիս կամ 3500 մոտոժամ 
(որն ավելի շուտ վրա կհասնի), 
հետերաշխիքային սպասարկումը 
վաճառողի օֆերտային գներից առնվազն 
3% զեղչով, երաշխիքային և 
հետերաշխիքային սպասարկումը 
պատվիրատուի նշված հասցեում, 

• բոլոր տեխնիկական ցուցանիշներով 
թույլատրելի շեղումները՝ 10 տոկոս։ 

PowerPlus PBL480R 
• բեռնաբարձող և բեռնաթափող 

էքսկավատոր, 
• արտադրության տարեթիվը՝ 2021 թվական, 
• առավելագույն վազքը՝ 10 կմ, 
• առավելագույն շահագործումը՝ 10 

մոտոժամ, 
• շարժիչը հզորությունը՝ 100 ձիաուժ, 
• փոխանցման տուփը` մեխանիկական, 
• ղեկը՝ հիդրավլիկ, 
• առավելագույն տրանսպորտային 

արագությանը՝ 28 կմ/ժ, 
• անվային բանաձևը՝ 4x4, 
• առջևի շերեփի տեսակը 4-ը մեկում, 

տարողությունը 1 խմ, 
• հետևի շերեփը ծնկաձև, տարողությունը 

0,3 խմ, փորելու խորությունը 4,08 մ, 
• հիդրավլիկ հարվածամուրճ՝ հարվածների 

հաճախականությունը 400-800 
հարված/րոպե, մուրճի քաշը 386 կգ, 

• գործարանային փորձարկման վերաբերյալ 
հավաստագրեր, 

• նախկինում չվթարված, թափքը 
գործարանային, շարժիչը և ընթացքային 
մասերը լիարժեք աշխատանքային 
վիճակում, անվադողերը և մարտկոցը նոր, 

• երաշխիքային և հետերաշխիքային 
սպասարկման կազմակերպում, երաշխիքի 
պայմանները տարածվում են հիմնական 
ագրեգատների՝ շարժիչ, փոխանցման 
տուփ, կամրջակներ, հիդրավլիկ 
համակարգեր, երաշխիքային 
սպասարկման ժամկետը 24 ամիս կամ 
3500 մոտոժամ (որն ավելի շուտ վրա 
կհասնի), հետերաշխիքային սպասարկումը 
վաճառողի օֆերտային գներից առնվազն 
3% զեղչով, երաշխիքային և 
հետերաշխիքային սպասարկումը 
պատվիրատուի նշված հասցեում 
հնարավոր է (լրացուցիչ վճարման դիմաց), 
(սպասարկումը համաձայն երաշխիքային 
սպասարկման գրքույկի): 

2.  շղթայավոր սղոց հատ 1 1 • բենզասղոց շղթայով, 
• շարժիչը՝ բենզինային, հզորությունը՝ 3.1 

ձիաուժ, 
• շարժիչի ծավալը 55 խսմ,  
• շինայի տեսակը՝ տանող աստղիկով, 

երկարությունը՝ ոչ պակաս 500 մմ*, 
• շղթայի առավելագույն արագությունը՝ 20 

մ/վրկ, 
• շղթայի անգործ պտույտները՝ 3000 

պտույտ/րոպե, 
• շղթայի քայլը՝ 3/8 ", 
• յուղի բաքի ծավալը՝ 0.25 լ, 
• վառելիքի բաքի ծավալը՝ 0.55 լ, 
• շղթայի քայլը՝ 3/8 ", 
• նետտո քաշը՝ 5.5 կգ, 
• ներառյալ շինան, շղթան և շահագործման 

ձեռնարկը, 
• երաշխիքային սպասարկման նվազագույն 

ժամկետը 24 ամիս, 
• բոլոր տեխնիկական ցուցանիշներով 

թույլատրելի շեղումները՝ 10 տոկոս, 
բացառաությամբ աստղանիշով նշված 
ցուցանիշների։ 

Champion LTD 
• բենզասղոց շղթայով, 
• շարժիչը՝ բենզինային, հզորությունը՝ 3.41 

ձիաուժ, 
• շարժիչի ծավալը 58 խսմ,  
• շինայի տեսակը՝ տանող աստղիկով, 

երկարությունը՝ 500 մմ*, 
• շղթայի առավելագույն արագությունը՝ 20 

մ/վրկ, 
• շղթայի անգործ պտույտները՝ 3000 

պտույտ/րոպե, 
• շղթայի քայլը՝ 3/8 ", 
• յուղի բաքի ծավալը՝ 0.25 լ, 
• վառելիքի բաքի ծավալը՝ 0.55 լ, 
• շղթայի քայլը՝ 3/8 ", 
• նետտո քաշը՝ 6.0 կգ, 
• ներառյալ շինան, շղթան և շահագործման 

ձեռնարկը, 
• երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 24 

ամիս: 

 
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-ին ենթակետ և 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս 

 
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման4

Բաժին 
 

Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե  Արտաբյուջե Այլ 
05 06 01  X -  

 
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 24.02.2021թ. 
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը5 1   

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման 
1   

 2   

                                                 
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: 



  

 

Հ/Հ Մասնակիցների 
անվանումները 

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը  
  ՀՀ դրամ6

Գինն առանց ԱԱՀ 
 
ԱԱՀ Ընդհանուր 

առկա ֆինանսական 
միջոցներով7 ընդհանուր  

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 8

ընդհանուր 
 

առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով 9

ընդհանուր 
 

Չափաբաժին 1 
1 «Գալոպեր» ՍՊԸ 36250000 36250000 7250000 7250000 43500000 43500000 

Չափաբաժին 2 

1 Ա/Ձ «Դավիթ Հովհաննիսյան 
Հովհաննեսի» 480000 480000 - - 480000 480000 

Այլ տեղեկություններ 

Ծանոթություն` Հիմք ընդունելուվ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետը և ՀՀ 
կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի №526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-
րդ կետի 5-րդ ենթակետը` գնանշման հարցման մրցույթի բոլոր մասնակիցներն առաջարկված գնի նվազեցման շուրջ 
հրավիրվել են բանակցությունների: 
Մրցույթին հայտ ներկայացրած մասնակիցները բանակցություններին չեն մասնակցել: 

 
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

Չափա-
բաժնի 
համար

ը 

Մասնակցի անվանումը 

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) 

Ծրարը 
կազմելու և 

ներկա-
յացնելու 
համա-

պատաս-
խանութ-յունը 

Հրավերով 
պահանջվող 

փաստաթղթերի 
առկայությունը 

Առաջարկած 
գնման 

առարկայի 
տեխնիկական 
բնութագրերի 

համա-
պատասխա-

նությունը 

Մասնագիտական 
գործունեության 

համապատասխանութ
յուն պայմանագրով 

նախատեսված 
գործունեությանը 

Մասնա-
գիտա-
կան 
փոր-

ձառութ-
յունը 

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ 

Տեխնի-
կական 
միջոց-

ներ 

Աշխա-
տանքային 
ռեսուրս-

ներ 

Գնային 
առաջա

րկ 

1 «Սվետան» ՍՊԸ          

Այլ տեղեկություններ 

Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 
Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշման հավելված 1-ով 
հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 40-րդ կետը 4-րդ ենթակետը և Հրավերի 1-
ին մասի 8.2 կետի 2-րդ պարբերությունը՝ մերժվել է «Սվետան» ՍՊԸ-ն: «Սվետան» ՍՊ ընկերության կողմից 
էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթը կազմված է հրավերով սահմանված պահանջներին 
անհամապատասխան՝ հայտը և գնային առաջարկը armeps.am համակարգում կցված չէ: 

 

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 10.03.2021թ․ 

Անգործության ժամկետ 
          Անգործության ժամկետի սկիզբ          Անգործության ժամկետի ավարտ 

11.03.2021թ․ 15.03.2021թ․ 
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման 
ամսաթիվը 18.03.2021թ-  

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի 
մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 24.03.2021թ. 

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 24.03.2021թ. 
 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը 

Պայմանագրի 

Պայմանագրի համարը Կնքման 
ամսաթիվը 

Կատարման 
վերջնա-

ժամկետը 

Կանխա-
վճարի 
չափը 

Գինը 

ՀՀ դրամ 
Առկա 

ֆինանսական 
միջոցներով 

Ընդհանուր10

1 

 

«Գալոպեր» ՍՊԸ ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/06-1 24.03.2021թ. 20.12.2021թ  43 500 000 43 500 000 

2 
Ա/Ձ «Դավիթ 

Հովհաննիսյան 
Հովհաննեսի» 

ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/06-2 24.03.2021թ. 20.12.2021թ  480 000 480 000 

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն 

Չափա-
բաժնի 

համարը 
Ընտրված մասնակիցը Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը 

ՀՎՀՀ11

1 

 / 
Անձնագրի 
համարը և 
սերիան 

«Գալոպեր» ՍՊԸ ք.Երևան, Հալաբյան փող.18 galoper@autogroup.am, 
arman.tadevosyan@autogroup.am 217002056034001 «Գալոպեր» 

ՍՊԸ 

2 
Ա/Ձ «Դավիթ 

Հովհաննիսյան 
Հովհաննեսի» 

ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 56-46 Hovhannisyan8118@gmail.com 11813012607100 20179887 

 

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

mailto:galoper@autogroup.am�


  

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.armeps.am, www.gnumner.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  
 

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

Շրջակա միջավայրի նախարարության ՖՏ 
վարչության ծրագրերի իրականացման և 

գնումների գործընթացի բաժին 
(011) 818 529 gnumner.mnp@yandex.ru 

Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարություն:    

http://www.armeps.am/�

