ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2016 թվականի հուլիսի 22-ի թիվ 2 և հուլիսի 28- ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների
մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն

Ծածկագիրը՝ N ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)

Ծրագիրն իրականացնող ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը և պատվիրատուն ` <<Խոսրովի
անտառ>> պետական արգելոց>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է քաղաք Վեդի, Կասյան 79
հասցեում,
ստորև ներկայացնում է N ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)
ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու
ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը:
Գնահատող հանձնաժողովի

2016 թվականի հուլիսի 22-ի թիվ 2 ի հուլիսի 28-- ի թիվ 3 որոշմամբ

հաստատվել են շրջանակային համաձայնագրով ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացված հայտերի`
հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի`
Գնման առարկա է հանդիսանում

Չափաբաժին 1. բենզին, ռեգուլյար
Հրավերի պահանջներին
համապատասխանող
հայտեր
/համապատասխանելու

Մասնակցի
անվանումը

Ð/Ð

դեպքում նշել «X»

Հրավերի
պահանջներին
չհամապատասխանող
հայտեր
/չհամապատասխանելու
դեպքում նշել

Անհամապատասխանության
համառոտ նկարագրույթուն

«X»
«

1

ՍԻՓԻԷՍ

օիլ

«X»

Քորփորէյշն » ՍՊԸ

Մասնակիցների
զբաղեցրած
տեղերը

Մասնակցի
անվանումը

1

«Սի Փի Էս
Օիլ
Քորփորեյշն
» ՍՊԸ

Ընտրված
մասնակից
/ընտրված
մասնակցի

Մասնակցի
առաջարկած գին
/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/

համար նշել «X»

«X»

2 975 000

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին
համապատասխան ներկայացրած միակ հայտ։
1

Չափաբաժին 2. դիզելային վառելիք, ամառային

Մասնակցի
անվանումը

Ð/Ð

Հրավերի պահանջներին
համապատասխանող
հայտեր
/համապատասխանելու
դեպքում նշել «X»

1

«Սի Փի Էս Օիլ
Քորփորեյշն » ՍՊԸ

Մասնակիցների
զբաղեցրած
տեղերը

Մասնակցի
անվանումը

1

«Սի Փի Էս
Օիլ
Քորփորեյշն
» ՍՊԸ

Հրավերի
պահանջներին
չհամապատասխանող
հայտեր
/չհամապատասխանելու

Անհամապատասխանության
համառոտ նկարագրույթուն

դեպքում նշել «X»

«X»
Ընտրված
մասնակից
/ընտրված
մասնակցի

Մասնակցի
առաջարկած գին
/առանց ԱՀՀ, ՀՀ դրամ/

համար նշել «X»

«X»

800 000

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ հրավերով սահմանված պահանջներին
համապատասխան ներկայացրած միակ հայտ։
Հիմք ընդունելով «Գնումների մասինե ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետը անգործության
ժամկետ չի սահմանավում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել
գնումների համակարգող՝ Օ. Ասատրյանին:
Հեռախոս՝ 099 699 069:
Էլ. Փոստ՝ xosroviantar@rambler.ru:
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________:
Պատվիրատու` <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոց>> ՊՈԱԿ
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