ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁևՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` «ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/01»
Պատվիրատուն` Պատվիրատուն` «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում
է ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Վեդի, Կասյան 79 հասցեում, ստորև ներկայացնում է « ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-

19/01» ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ
տեղեկատվությունը։
Գնահատող հանձնաժողովի 2019 թվականի մայիսի 8-ի նիստի թիվ 3.1 որոշմամբ հաստատվել են
ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին
համապատասխանության գնահատման արդյունքները, Համաձայն որի`
Գնման առարկա է հանդիսանում տրասնպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և
վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերումը

Չափաբաժին 1 4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիվա, ՈՒԱԶ) 10ա/մ:
Հ/Հ

1

Մասնակցի
անվանումը

«Վառվահ»
ՍՊԸ

Հրավերի պահանջներին
համապատասխանող հայտեր
/համապատասխանելու
դեպքում նշել “X”/

Հրավերի պահանջներին
չհամապատասխանող հայտեր
/չհամապատասխանելու
դեպքում նշել “X”/

Անհամապատասխանության
համառոտ
նկարագրույթուն

X

-

-

Մասնակիցների
զբաղեցրած
տեղերը

Մասնակցի անվանումը

Ընտրված մասնակից
/ընտրված մասնակցի
համար նշել “X”/

Մասնակցի առաջարկած գին
/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/

1

«Վառվահ» ՍՊԸ

X

1592500

Չափաբաժին 2:
Գնման առարկա ` Արտասահմանյան արտադրության 1ա/մ (FORD TRANSIT 1 ա/մ)
Հ/Հ

1

Մասնակցի
անվանումը

«Վառվահ»
ՍՊԸ

Հրավերի պահանջներին
համապատասխանող հայտեր
/համապատասխանելու
դեպքում նշել “X”/

Հրավերի պահանջներին
չհամապատասխանող հայտեր
/չհամապատասխանելու
դեպքում նշել “X”/

Անհամապատասխանության
համառոտ
նկարագրույթուն

X

-

-

Մասնակիցների
զբաղեցրած
տեղերը

Մասնակցի անվանումը

Ընտրված մասնակից
/ընտրված մասնակցի
համար նշել “X”/

Մասնակցի առաջարկած գին
/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/

1

«Վառվահ» ՍՊԸ

X

7545000

Չափաբաժին 3:
Գնման առարկա ` Բեռնատար 1 ա/մ (ԳԱԶ-66 1ա/մ):

Հ/Հ

1

Մասնակցի
անվանումը

«Վառվահ»
ՍՊԸ

Հրավերի պահանջներին
համապատասխանող հայտեր
/համապատասխանելու
դեպքում նշել “X”/

Հրավերի պահանջներին
չհամապատասխանող հայտեր
/չհամապատասխանելու
դեպքում նշել “X”/

Անհամապատասխանության
համառոտ
նկարագրույթուն

X

-

-

Մասնակիցների
զբաղեցրած
տեղերը

Մասնակցի անվանումը

Ընտրված մասնակից
/ընտրված մասնակցի
համար նշել “X”/

Մասնակցի առաջարկած գին
/առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/

1

«Վառվահ» ՍՊԸ

X

2056700

Ընտրված
մասնակցին
որոշելու
համար
կիրառված
չափանիշ՝
հրավերին
համապատասխանող հայտ և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից։
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն անգործության ժամկետ
կիրառելի չէ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող
եք դիմել «ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/01» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար
Արման Վարդանյանին:
Հեռախոս ՝ (0234) 2-20-30
Էլ. փոստ՝ officekhosrov@mail.ru

Պատվիրատու` «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ

