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Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ Գնումների 
գնահատող հանձնաժողովի 

2022 թվականի հունիսի 27-ի N 14-3/27.06.22 արձանագրությամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն, ՀՀ կառավարության 

04.05.2017թ. N526-Ն որոշման դրույթների կիրառմամբ 
 
Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-03/27.06.22 
Պատվիրատուն` «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ, որը գտնվում է ք․Հրազդան, Գործարանային1 

հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով: 
 Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով 
կառաջարկվի կնքել  4000 լիտր դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր:    

Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում մեկ ամիս` պայմանագիրը կնքելու 
օրվանից: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, 
անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ 
քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման 
հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք: 

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար 
գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային 
առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։  

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել    «ՀրազՋԷԿ»ԲԲԸ, 
ք․ Հրազդան, Գործարանային 1 հասցեով կամ Էլ. փոստ info@raztes.am: 

Հայտերի բացումը տեղի կունենա «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ ք.Հրազդան, 
Գործարանային1 հասցեում,  2022թ. հուլիսի 06-ին ժամը1100 -ին։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու 
համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս.Մարգարյանին, 
հեռ.`+223 6-07-12:                                  

  
                              
 
     

                                    
Պատվիրատու`  «Հրազդանի Էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<PUq.bP

1. Unr-.1h hprurlhpp urptuilru4p{nr{ t {nurqQtta trFC [nryIbg 2022p. hnrhfuf 28- hh
rnhqh\urqpmil hpurqrupurlrlub ZA-qZ-U'12tr/3-'Iq-03/27.06.22 bublruqpn{ q[ilutt
qtrurh2rluh hurpgrlurtr tltuufih hur.lrnurprupnr-plrutr h[ilul {pu:

2. Ilpgnrypfr btub[urqlrpp Z9-q2-U'UetrB-']q-03/27 .06.22

3. Qhriurh unurp\ur.1lr phnrpurqlrpp 4000 tJt-p 4!rqh1u1[L rl*hJtp

4. {tujrnhplr qhurhruurmilp L ptnnprlrub rluutrur\gh U[upnrp.lnr-hp llrurnrup{nril t
pullurpup qtrurhruur{ruO hurlurhp hhp[rulurgpub rluutrurlhgtthph pqhg'h{urqurqnq[ qhuXfth
urnu2urpll hhp\urlugptub rftuuhurllglrh trufuulqum{nr-plnr-h rnrulnl u\qrnrhpn{:

5. Upgnr-.1ph frpur\uhurgtlnr-rl t 1 rlrnr-1n{ tlururur[uprupnriltr' EuLn trnryIhplt

hullurhur;hhgpurb durilurtrurlrugnr-lglr h hujmurpurpt{ub drurl\htnnnl' qrulrlu0tuqfpp [[ph1nr
op{utrfrg 1 ullut[ru phprugpnr-il:

6. (urlurntl huplrulurg{nq urmu2urp\rlub qlrhp h2rlnr-il h {( 4prurln{, qnrltub p{hpn{ h
ururnhpn{ tr frhprunnr-rl t hur2rlurp!ilruh llupqp:

7. (urlurml hrup\ru1ug{n4 urnu2urp!{rub qnh hru2{ruplp qhmp t hhpun}t
hurlurururnrf pnlnp bufuuhpp, hhptunlul rlrnfuur4pnrilp {ptuqQtq-h ururprubp:

8. (ulurhpp lilrugqhh 2O22p. hoqJt"l,06-hL drurlglloo-]rh L2uitutl1{ub lrlruurnr-rl, putn

htulurhplr qpurhgurdulnlurtrlr hhppurlurtrnr-p1ruh, hruughtr' p. (puq4tuh, 2302,

Qnpbuprutrutlf L l:

9. Unr-.1tr qtllurh qnpbphprugnul qtrtuhulnn4 hurtrhhrudn4nrlp 4ht1tu{utp{nrd t
Qhnrrltrhplr riurulrh {{ opbtrplr tr- << lurnurltupnr-p}uh 04.05.2017p 526 -L npn2rltuh

4pnr-jphhpntl:

10. '\urlurlurhurqhpp lftfhprlh ilpgnr-1pnr-rl phrnp{rub rftuutrut1glt hhm urhqnpbnrplurh
dull\hutp purhurlnr-g hhrnn:

Qhruhuurn4 htuhhtrurdn4n{t
trurfuuquh' h.Uurtruril.lruh




