Ծանուցում
18.03.2020
Շարժական գույքի (շարժակազմի) շուկայական արժեքի գնահատման
ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/010
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Գնման
գործընթացի Գնման պայմաններ
չափանիշներ
Գնման տարբերակ
Գնանշման հարցում
Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի»
Գնման
գործընթացի
ՓԲԸ
Նյութատեխնոլոգիական
ապահովման
կազմակերպողի անվանումը,
տնօրինություն (հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՆՏԱՏ)
գտնվելու վայրը, հասցեն,
Գտվելու վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32
էլեկտրոնային
հասցեն,
Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Արցախի պող., 32
կոնտակտային
Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am
հեռախոսահամար
Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74
«ՀԿԵ» ՓԲԸ շարժական գույքի օբյեկտների
(շարժակազմի) շուկայական արժեքի գնահատման
պայմանագրի կնքման իրավունքը ՝ մասնավորապես.
1. Ջերմաքարշ (ЧМ-3, ТГМ)
2. Էլեկտրագնացք ЭР-2, ներառյալ.
2.1. գլխամասային վագոն;
2.2. շարժիչային վագոն;
2.3. միջանկյալ վագոն.
3. Ուղևորատար վագոններ՝
3.1. փափուկ (ՍՎ)
3.2. խցիկային
3.3. վագոն-ռեստորան,
3.4. ծառայողական.
Գնանշման հարցման առարկա 4. Բեռնատար վագոններ՝
4.1. կիսավագոն
4.2. փակ
4.3. հարթակ
4.4. կոնտեյներատար
4.5. դումկար
4.6. ցեմենտի բեռնատար վագոն
4.7. վագոն-ցիստեռն՝
- բենզինի և նավթամթերքների համար,
- մրգերի և բանջարեղենի հյութերի տեղափոխման
համար
- ծծմբաթթվի տեղափոխման համար
4.8. հացահատիկատար
4.9. փոխակրիչ
Ծառայությունների
Գտնվելու վայրը՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ:
մատուցման
վայրն
ու Ծառայության
մատուցման
ժամկետները՝
3
ժամկետները
աշխատանքային օր ծանուցումը ստանալուց հետո:
Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը
Պայմանագրի մեկնարկային
բերված է առանց փոխադրման ծախսերի և կազմում է
(առավելագույն) գինը (լոտի
1 845 000 /մեկ միլիոն ութ հարյուր քառասունհինգ
գինը)
կամ
ապրանքի,
հազար/ ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ և 2 214 000 /երկու
աշխատանքի, ծառայության
միլիոն երկու հարյուրտասնչորս հազար/ ՀՀ դրամ՝
միավորի արժեքը
ներառյալ ԱԱՀ
Փաստաթղթերը տրամադրվում են հայտարարության
Գնանշման
փաստաթղթերի
հրապարակումից
10
աշխատանքային
օրվա
տրամադրման
ժամկետը,
ընթացքում` հիմք ընդունելով փաստաթղթերի
տեղը և կարգը
տրամադրման վերաբերյալ դիմումը ՀՀ, Երևան

Արցախի պող. 32, ԴՄՏՕ վարչական շենք, 6-րդ սենյակ
հասցեով

7.

8.

9.

Հայտերի
ներկայացման
կարգը, ժամկետի սկիզբը,
ավարտը և մասնակցության
հայտերի ներկայացման ժամը,
հայտերի ներկայացման և
գնման
գործընթացի
արդյունքների
ամփոփման
վայրը
Մասնակիցների դիմումների և
առաջարկությունների
քննարկման
վայրն
ու
ամսաթիվը,
գնման
գործընթացի ամփոփումը

Հայտերի ներկայացման մեկնարկը՝ 2020 թվականի
մարտի 18-ի՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00:
Հայտերի
ընդունման
վերջնաժամկետը՝
2020
թվականի մարտի 27-ին՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00
0005, Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50, «ՀԿԵ» ՓԲԸ
վարչական շենքի ստուդիա, հարկ 2, 203 սենյակ:

Կազմակերպողն իրավունք ունի հրաժարվել գնման
գործընթացից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի
դիտարկումը
և
մասնակցության
իրավունքի
տրամադրումը,
որևէ
պատասխանատվություն
Գործընթացից հրաժարվելու և
չկրելով ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական
փոփոխություններ
անձանց առջև, որոնց նման գործողությունը կարող է
իրականացնելու իրավունքը
վնաս պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման
գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը
հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր
առաջ:

Պայմանագրի
10.
ժամկետը

Գնանշման հարցման արդյունքների հիման վրա
կնքման կազմված
վերջնական
արձանագրության
ստորագրման օրվանից ոչ շուտ, քան 10 օր, և ոչ ուշ,
քան 20 օր:

