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կնքված պայմանագրի մասին

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Տեխնիկայի և
սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/05» ծածկագրով գնման
ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի փետրվարի 23-ին կնքված NN «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/05-1» և «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ21/05-2» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
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առկա
ֆինանսական
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ընդհանուր

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

1

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 կամ
կիսաավտոմատ, ոչ պակաս 4 աստիճան,
• ղեկը՝ հիդրավլիկ,
• առավելագույն
տրանսպորտային
արագությանը՝ 37 կմ/ժ,
• անվային բանաձևը՝ 4x4,
• անիվները՝ առջևինը՝ 12.5Х18-12 PR, հետևիը՝
16.9Х28-12 PR,
• բնապահպանական դասը՝ Եվրո-5 և ավելի,
• առջևի շերեփի տեսակը 4-ը մեկում,
տարողությունը 1 խմ,
• հետևի շերեփը ծնկաձև, տարողությունը 0,25
խմ, փորելու խորությունը 4,7 մ,
• հիդրավլիկ հարվածամուրճ՝ հարվածների
միջին
հաճախականությունը
650
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։
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1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

պայմանագրով
նախատեսված համառոտ
նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

համառոտ նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

բուլդոզերային թրթուրավոր տրակտոր ջրում
և ճահճում մինչև 1 մ խորությամբ աշխատելու
համար,
արտադրության տարեթիվը՝ 2020 թվական և
բարձր,
առավելագույն վազքը՝ 10 կմ,
առավելագույն շահագործումը՝ 10 մոտոժամ,
փոխանցման տուփը` մեխանիկական՝ 4
աստիճան դեպի առաջ և 4 աստիճան դեպի
հետ,
հզորությունը՝ 180 ձիաուժ,
թրթուրի լայնքը ոչ պակաս 90 սմ,
կալենվալի
անվանական
պտույտների
հաճախականությունը՝
1500
պտույտ
րոպեում,
գործարկման
էլեկտրոստարտային
համակարգ,
բուլդոզերի հրման խոփի լայնությունը՝ 4260
մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի լայնությունը՝ 1350
մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի առավելագույն
բարձրացումը՝ 1220 մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի առավելագույն
խորացումը՝ 470 մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի կտրման անկյան
կարգավորումը՝ 10 աստիճան,
բուլդոզերի հրման խոփի քաշը՝ ոչ պակաս
2870 կգ,
բուլդոզերի քաշը՝ տրակտորի հետ միասին՝
19500 կգ,
տրակտորի բարձրությունը՝ բուլդոզերի հետ
միասին՝ 3145 մմ,
տրակտորի երկարությունը՝ բուլդոզերի հետ
միասին՝ 6255 մմ,
տրակտորի լայնությունը՝ բուլդոզերի հետ
միասին՝ 4260 մմ,
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,

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

B10M2B 0121-2B4
բուլդոզերային թրթուրավոր տրակտոր ջրում
և ճահճում մինչև 1 մ խորությամբ աշխատելու
համար,
արտադրության տարեթիվը՝ 2021 թվական,
առավելագույն վազքը՝ 10 կմ, չհաշվարկված
գործարանային փորձարկումը,
առավելագույն շահագործումը՝ 10 մոտոժամ,
չհաշվարկված
գործարանային
փորձարկումը,
փոխանցման տուփը` մեխանիկական՝ 4
աստիճան դեպի առաջ և 4 աստիճան դեպի
հետ,
հզորությունը՝ 180 ձիաուժ,
թրթուրի լայնքը 90 սմ,
կալենվալի
անվանական
պտույտների
հաճախականությունը՝
1500
պտույտ
րոպեում,
գործարկման
էլեկտրոստարտային
համակարգ,
բուլդոզերի հրման խոփի լայնությունը՝ 4260
մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի բարձրությունը՝
1350 մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի առավելագույն
բարձրացումը՝ 1220 մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի առավելագույն
խորացումը՝ 470 մմ,
բուլդոզերի հրման խոփի կտրման անկյան
կարգավորումը՝ 10 աստիճան,
բուլդոզերի հրման խոփի քաշը՝ 2870 կգ,
բուլդոզերի քաշը՝ տրակտորի հետ միասին՝
19500 կգ,
տրակտորի բարձրությունը՝ բուլդոզերի հետ
միասին՝ 3145 մմ,
տրակտորի երկարությունը՝ բուլդոզերի հետ
միասին՝ 6255 մմ,
տրակտորի լայնությունը՝ բուլդոզերի հետ
միասին՝ 4260 մմ,
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),

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:
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3.

Բեռնատար
մեքենա

հատ
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4.

շղթայավոր
սղոց

հատ

6

6
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Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

երաշխիքային
և
հետերաշխիքային
սպասարկումը
պատվիրատուի
նշված
հասցեում,
բոլոր
տեխնիկական
ցուցանիշներով
թույլատրելի շեղումները՝ 10 տոկոս։
բեռնատար մեքենա ինքնաթափով,
արտադրության տարեթիվը՝ 2020 թվական և
բարձր,
առավելագույն վազքը՝ 1000 կմ,
շարժիչը հզորությունը՝ 275 ձիաուժ,
փոխանցման տուփը` մեխանիկական, ոչ
պակաս 7 աստիճան,
ղեկը՝ հիդրավլիկ,
անվային բանաձև 4x2,
անվադողերը՝ 315/80R22.5,
վառելիքի բաքի ծավալը՝ 300 լ,
բնապահպանական դասը՝ Եվրո-5 և ավելի,
բեռնունակությունը 12000 կգ,
բեռնահարթակի ծավալը 6 խմ,
թափքը մետաղական,
բեռնահարթակի
ինքնաթափման
ուղղությունը՝ հետին հատվածից,
խցիկը նախատեսված 3 անձի համար,
առանց քնատեղի,
պահեստային անվադող,
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 50000
կմ
(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։

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ՄԱԶ-5550C3-580-000
բեռնատար մեքենա ինքնաթափով,
արտադրության տարեթիվը՝ 2021 թվական,
առավելագույն վազքը՝ 1000 կմ` չհաշված
ինքնաերթ
տարբերակով
Հայաստան
տեղափոխման վազքը,
շարժիչը հզորությունը՝ 275 ձիաուժ,
փոխանցման տուփը` մեխանիկական, 9
աստիճան,
ղեկը՝ հիդրավլիկ,
անվային բանաձև 4x2,
անվադողերը՝ 315/80R22.5,
վառելիքի բաքի ծավալը՝ 300 լ,
բնապահպանական դասը՝ Եվրո-5,
բեռնունակությունը 12000 կգ,
բեռնահարթակի ծավալը 6.2 խմ,
թափքը մետաղական,
բեռնահարթակի
ինքնաթափման
ուղղությունը՝ հետին,
խցիկը 3 անձի համար, առանց քնատեղի,
պահեստային անվադող,
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 50000
կմ
(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)

բենզասղոց շղթայով,
շարժիչը՝ բենզինային, հզորությունը՝ 5.0
ձիաուժ,
շարժիչի ծավալը՝ 120 խսմ,
շինայի
տեսակը՝
տանող
աստղիկով,
երկարությունը՝ 650 մմ,
շղթայի շարժման արագությունը՝ 14.5 մ/վրկ,
շղթայի քայլը՝ 3/8 ",
յուղի կարտերի ծավալը՝ 0.15 լ,
ընդհանուր քաշը՝ 6.0 կգ,
երաշխիքային սպասարկման նվազագույն
ժամկետը 24 ամիս
բոլոր
տեխնիկական
ցուցանիշներով
թույլատրելի շեղումները՝ 10 տոկոս։

«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 դասակարգման 4
Խումբ
Դաս
Ծրագիր
Բյուջե
06
01
X

Բաժին
05

հետերաշխիքային սպասարկումը վաճառողի
օֆերտային գներից առնվազն 3% զեղչով,
երաշխիքային
և
հետերաշխիքային
սպասարկումը
պատվիրատուի
նշված
հասցեում:

Արտաբյուջե
-

Այլ

01.02.2021թ.

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 5

1

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

1
2

Հարցարդման ստացման

Պարզաբանման

02.02.2021թ.
02.02.2021թ.

02.02.2021թ.
03.02.2021թ.

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը
Մասնակիցների
անվանումները

Հ/Հ

ՀՀ դրամ 6
Գինն առանց ԱԱՀ

ԱԱՀ

ընդհանուր

առկա
ֆինանսական
միջոցներով 8

50000000

50000000

«Երվադա» ՍՊԸ

50000000

«Երվադա» ՍՊԸ
«Գալոպեր» ՍՊԸ

50000000
24000000

առկա ֆինանսական
միջոցներով 7

«Երվադա» ՍՊԸ

Ընդհանուր
ընդհանուր

առկա
ֆինանսական
միջոցներով 9

ընդհանուր

10000000

10000000

60000000

60000000

50000000

10000000

10000000

60000000

60000000

50000000
24000000

10000000
4765000

10000000
4765000

60000000
28800000

60000000
28800000

Չափաբաժին 1

1
Չափաբաժին 2

1
Չափաբաժին 3

1
2

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 40րդ կետի 5-րդ ենթակետը` գնանշման հարցման մրցույթի բոլոր մասնակիցները առաջարկված գնի նվազեցման շուրջ
հրավիրվել են բանակցությունների:
Բանակցություններին ներկա էին՝«Գալոպեր» ՍՊԸ-ի ններկայցուցիչը:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
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:
4

5

6

«Երվադա» ՍՊ ընկերությունը բանակցություններին չի ներկայացել:
Բանակցությունների արդյունքում «Գալոպեր» ՍՊԸ-ի առաջարկած նոր գինն է՝
Չափաբաժին 3-ով՝ Գինն առանց ԱԱՀ՝ 23 825 000, Գինը՝ 28 590 000:
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի
համար
ը

Մասնակցի անվանումը

Ծրարը
կազմելու և
ներկայացնելու
համապատասխանութ-յունը

Հրավերով
պահանջվող
փաստաթղթերի
առկայությունը

Գնահատման արդյունքները (բավարար
Առաջարկած
գնման
Մասնագիտական
առարկայի
գործունեության
տեխնիկական
համապատասխանութ
բնութագրերի
յուն պայմանագրով
համանախատեսված
պատասխագործունեությանը
նությունը

կամ անբավարար)
Մասնագիտական
փորձառությունը

Ֆինանսական
միջոցներ

Տեխնիկական
միջոցներ

Աշխատանքային
ռեսուրսներ

Գնային
առաջա
րկ

1
Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

Այլ տեղեկություններ

12.02.2021թ․

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

Անգործության ժամկետի սկիզբ

Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի ավարտ

13.02.2021թ․

17.02.2021թ․

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման
ամսաթիվը
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի
մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը

22.02.2021թ23.02.2021թ.
23.02.2021թ.

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
Պայմանագրի

Գինը

Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված մասնակիցը

2

«Երվադա» ՍՊԸ

3

«Գալոպեր» ՍՊԸ

Կնքման
ամսաթիվը

Կատարման
վերջնաժամկետը

ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/05-1

23.02.2021թ.

ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/05-2

23.02.2021թ.

Պայմանագրի համարը

Կանխավճարի
չափը

ՀՀ դրամ
Առկա
ֆինանսական
միջոցներով

Ընդհանուր 10

20.12.2021թ

60 000 000

60 000 000

20.12.2021թ

28 590 000

28 590 000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված մասնակիցը

Հասցե, հեռ.

Էլ.-փոստ

Բանկային հաշիվը

ՀՎՀՀ 11 /
Անձնագրի
համարը և
սերիան

2

«Երվադա» ՍՊԸ

ք.Երևան, Արին-բերդ 3/4

1570005353830100

02231092

3

«Գալոպեր» ՍՊԸ

ք.Երևան, Հալաբյան փող.18

ervada-spy@mail.ru
galoper@autogroup.am,
arman.tadevosyan@autogroup.am

217002056034001

0069233

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-ին կետի համաձայն չափաբաժին 4-ով գնման
ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-ին կետի համաձայն չափաբաժին 1-ով գնման
ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած:
Ծանոթություն՝

Այլ տեղեկություններ

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:

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:

