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Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ Գնումների
գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի հունիսի 27-ի N 14-7/27.06.22 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/7-ՏՅ-07/27.06.22 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 80 կգ ՏԱԴ-17 տեսակի տրանսմիսիոն յուղի մատակարարման պայմանագիր
(այսուհետ` 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:
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 ժամը 1100-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

qmtrlmqmn'{
r{f uLupmqgqmq

:

qmiel-ruqrlubqm mqq {6\mqnmp qmfulmqrl pruelftubrln qhdtlhh

.qmbmnlmq
hummqmq6

uu:rqq brulmqmrll ilmqhnrnp

iltl{bmqmpmlm6 '0i

qmgZurlu .\- 9Zg eIIyOZ'EO'VO qmtehurlmfmum\
prululmlrm\qL illrulrupmqgqmq Lurnmqmqb pru6melqtlqtlub qm$qb

I

:Jrudqqelftutl{t

qftun

'6

:1 q{tmqmdmqdu6 'Z1EZ 'qmtrbmrl}'d.qq6nmq'qm[ehuqmtlmeldqq {qmturmpmbqmilb {tlqurtmq
rnnrl 'prurnnr{q qmlr\mqmzq 4{-ooII .lp*p qrl-gO r[nrflruq 'dzzoz qqfbmd\ ilrlqrnfm) 'g

:tlqmrlmur {-qq5bmrl) ilprutltmn{ur{r lmlumdqq'tltlqnn{mq ilulud
rlrummmfmq {umtlqq 1 tlmqtn rl\dmfZmq qqb qmh\dmdmum Lufbmfmtldmq lrurnfm} '1

-r1

hudqhel qmJrrlb 'lrupmrltr >>

I

:ilbrlmt1 qmp\dmfZmq f 5truumdqq I ltutlqumut
nruhzq ilq{b qmf\ilmEmum Lulr6mfm\dmq }ruurtm; '9

:prutl6melqil mltnpm 1 O{qmlrdo

rulqtlqtl ilrl{bmqmpfmtn .pruurqh$mp qmlrdmdmurfmq

t{dryLuq mnrl .qpruilmrlm\mmmp 'lruhurf

I I

{6hu6m\mqm$mp qmdOqqtmgm$mq
prufbmqmtlmd{ qelftubdn 'g

11

:|rudqrudb\n rulmrn qrufehu]unmtnmnlmq qt{6\mqnmp qmd6mtm\ilqq \dmdmum

qt{ttmqb qftubmbmlrrl .6qh€I dilqqbq\mlnm$ qmd6mfm\rlqq rlqrntmq qmfmmqmqb ilmdmltmd
prufdmmm\ tlqrufehurlurqil {6\mqnmp qmlrilrnqil n tlprummqmqb {dqrntm} 'V

1

lnut qur{nt[pnqmtltn fi1mn1tn ZI-LnS bh Oe .ilrl{bmehuqd tltm\ilmum qmgqb '€
ZZ'

n' LZ / L0- eS-4JCIbn -Zb - 6? ilrl{bm\

gm g {eI fru

6dn'

7

:milfi qmp{q qmfehurlmrlmmfmq qqnm$ qmpbilmq qmpZqmqb qm$!b }tuilbm\qmg
ZZ' 90' LZl LO-eS-4JCIbn-Zb-62 qmftlmtlmtnmdq grudbm\qLqut
0r$tru! Jdd hf6bmd) l prulrdlmsmtftn ildqfmdq qfiun 'l

qq -SZ

{n{qruq

'uIZZOZ

.IqT'nJ>

