ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ը ստորև
ներկայացնում է իր կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված
ԿԲՀ-ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունիսի 17-ին
կնքված № ԿԲՀ-ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/2 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
քանակը 1
չափաբաժնի
համարը

անվանումը

չափման
միավորը

առկա
ֆինանսակ
ան
միջոցներո
վ2

ընդհանուր

Գնման առարկայի
նախահաշվային գինը
/ՀՀ դրամ/
առկա
համառոտ նկարագրությունը
ֆինանսակ
(տեխնիկական բնութագիր)
ընդհանուր
ան
միջոցներո
վ3
Գազ
մեթան,
տրանսպորտային
միջոցների
ներքին
այրման
շարժիչներում,
որպես
վառելիք
օգտագործելու համար, որը ստացվում
է
ԱԳԼՃԿ-ներիտեխնոլոգիական
պրոցեսների իրար հաջորդող գազի
մշակման
մի
քանի
փուլից՝
խառնուրդի մաքրում, խոնավության և
այլ աղտոտիչների հեռացում ու
սեղմում,
որը
չի
նախատեսում
բաղադրիչների
բաղադրության
փոփոխություն:
Գլանոթի
լիցքավորման ընթացքում բնական
գազի
կոմպրեսացված
վառելիքի
ավելցուկ
ճնշումը
պետք
է
համապատասխանի
ԱԳԼՃԿ-ի
և
գազագլանոթային
միջոցների
տեխնիկական
պայմաններին,
և
չպետք է գերազանցի 19,6 ՄՊԱ
ճնշման
սահմանը: Գ
լանոթ
լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը
կարող է բարձր լինել շրջապատող
միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել,
քան 15C:
Ավտոտրանսպորտային
միջոցների
սեղմված
բնական
գազով
լցավորումն
իրականացվում
է
գազալցակայաններում:
Մատակարարումը կտրոնային:
Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական
կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000:

Սեղմված
բնական գազ

1

լիտր

5000

5000

1 500 000

1 350 000

պայմանագրով նախատեսված
համառոտ նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

Գազ
մեթան,
տրանսպորտային
միջոցների
ներքին
այրման
շարժիչներում,
որպես
վառելիք
օգտագործելու համար, որը ստացվում
է
ԱԳԼՃԿ-ներիտեխնոլոգիական
պրոցեսների իրար հաջորդող գազի
մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի
մաքրում,
խոնավության
և
այլ
աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,
որը չի նախատեսում բաղադրիչների
բաղադրության
փոփոխություն:
Գլանոթի լիցքավորման ընթացքում
բնական
գազի
կոմպրեսացված
վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է
համապատասխանի
ԱԳԼՃԿ-ի
և
գազագլանոթային
միջոցների
տեխնիկական
պայմաններին,
և
չպետք է գերազանցի 19,6 ՄՊԱ
ճնշման
սահմանը: Գ
լանոթ
լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը
կարող է բարձր լինել շրջապատող
միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել,
քան 15C:
Ավտոտրանսպորտային
միջոցների
սեղմված
բնական
գազով
լցավորումն
իրականացվում
է
գազալցակայաններում:
Մատակարարումը կտրոնային:
Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական
կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Բաժին

Խումբ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 4
Դաս
Ծրագիր
Բյուջե
Արտաբյուջե
x

Այլ

…
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

31.05.2021թ.
1
…

5

Հարցարդման ստացման
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Պարզաբանման

1
…
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

Հ/Հ

Մասնակիցների
անվանումները

ՀՀ դրամ 6
Գինն առանց ԱԱՀ
առկա ֆինանսական
միջոցներով 7

ընդհանուր

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

ԱԱՀ
առկա
ֆինանսական

Ընդհանուր
ընդհանուր

առկա
ֆինանսական

ընդհանուր

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:
7
Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի` «ընդհանուր»
սյունակում:
2

միջոցներով

միջոցներով

8

9

Չափաբաժին 1
«Ա-Տեգ» ՍՊԸ

1
Այլ տեղեկություններ

Չափաբաժնի
համարը

Մասնակցի
անվանումը

1 350 000

1 350 000

270 000

270 000

1 620 000

1 620 000

Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

Ծրարը
կազմելու
և ներկայացնելու
համապատասխանությունը

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)
Առաջա
րկած
Մասնագնման
գիտա-կան
առարկ
գորայի
ծունեութտեխնի
յան
Հրավերով պակահամապատ
Մասնա-գիտաՖինահանջվող
կան
ասխանութ
կան փոր-ձառութնսական
փաստաթղթերի
բնութ
յուն
յունը
միջոցներ
առկա-յությունը
ագրեր
պայմանագ
ի
րով
համանախատես
պատա
ված
սխագործունեու
նությու
թյանը
նը

Տեխն
իկակա
ն
միջոց
-ներ

Աշխատանքային
ռեսուրսներ

Գնային
առաջա
րկ

1
…
Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

07.06.2021 թ.

Անգործության ժամկետ

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝ անգործության ժամկետ
չի սահմանվում:

Անգործության ժամկետի սկիզբ

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը

Անգործության ժամկետի ավարտ

10.06.2021թ.

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը

17.06.2021թ.

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը

17.06.2021թ.

Պայմանագրի
Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված մասնակիցը

1

«Ա-Տեգ» ՍՊԸ

Պայմանագրի համարը

Կնքման
ամսաթիվը

Կատարման
վերջնաժամկետը

Կանխավճարի
չափը

ԿԲՀ-ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02
17.06.2021թ.
25.12.2021թ.
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի
համարը

Ընտրված մասնակիցը

Հասցե, հեռ.

Էլ.-փոստ

1

«Ա-Տեգ» ՍՊԸ

Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Թբիլիսյան խճ.17
+374 77 71 61 90

voskanyanv89@mail.ru

Այլ տեղեկություններ

Գինը
ՀՀ դրամ
Առկա ֆինանսական
միջոցներով
1 350 000

Ընդհանուր 10
1 350 000

Բանկային հաշիվը

ՀՎՀՀ 11 / Անձնագրի
համարը և սերիան

1510005240260100

07905651

Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման
վերաբերյալ։

Մասնակիցների ներգրավման
նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ
օրենքի համաձայն իրականացված
հրապարակումների մասին
տեղեկությունները

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի`
«ընդհանուր» սյունակում:
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:
8

9

Գնման գործընթացի շրջանակներում
հակաօրինական գործողություններ
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և
այդ կապակցությամբ ձեռնարկված
գործողությունների համառոտ
նկարագիրը

Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

Գնման գործընթացի վերաբերյալ
ներկայացված բողոքները և դրանց
վերաբերյալ կայացված որոշումները

Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
Անուն, Ազգանուն

Հեռախոս

Էլ. փոստի հասցեն

Դիլիջան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի գնումների
համակարգող Ա. Դիլանյանին

(+374) 2 682 49 33

dilijannpgnumner@gmail.com

Պատվիրատու` «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ:

