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

2022 թվականի հունիսի 27-ի N 14-8/27.06.22 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/8-ԿՍ19-08/27.06.22 
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 420 լիտր ԿՍ-19 տեսակի կոմպրեսորային 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: 

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 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  
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1. Unr-jh hpu{hpp urprurlu4ptlnril h {puqQhtr trtrt qnqilbg2022p. hnrhlrulr 28- htr
urh4hllruqpnr-il hpurqurpult{uO <A-q<-U419tr/8-rru19-08127.06.22 bubtlurqpnt{ qtliurtr
q[uh2f utr hurpgrftuh iluuf h htu;ururptupnrp;uh hfduh {pur :

2 . Upg nr-j pfr burbQuqf pU < A-q< -U'tr g tr/8-rru 19 -08 | 27 .0 6.22

3. Q[ilruL urnurplur3fr phnr-purqfpp' a20 ilt*n qU-19 urhuurlJr \nttulphunprultttt l*.q

4. {urlrnhpf qtrruhtumnr-ilp tL phurp{urb iltuuLru\glt phurpnrplnrhp tirurmuprlnril t
pur{ruprup qhruhulnrlru0 htulurhp hhpQrulrugprub tltuuhtuqhghhph ptlhg' lr{ruqurqnr-1h qhuXlrtr
urnur2urp\ hhp\urlurgpurb iluruturttghtr trufuuqrurnr{nlpjnl[ mullnl ulqpnr-hpn{:

5. Ifpgnryph lrputluhugtlnril t I rlrnr-1n{ rlurtnu{urprupnr-rlh' Eurn trnatlhp}r
hurlurhurjhhgpurb drurlurLurlurgnugh L- hur3uturpruprlurb dulllhrnnul' qur3rhuhuqhlrp ltBhlnr-
op{uLfrg 1 urtlutlur p[purgpnd:

6. {ulmml hurpllujurg{n4 urnur2uplflrub'qh[n hZ{nril t ({ 4puilntf qp{ub prlhpn{ h
uurnhpn{L frhprunnrd t hur2{u4!duh \upqp:

7. {urlrnn{ trupllulurgrln4 rumu2urp\{tub q[[ hu2{tuphp qhmp t hhptunf hurlururnnr-lr
pntnp bufuuhpp, lrhpurnlurl $nfuu4pnrtlp {puqQhq-h rnurprubp:

8. {ur:tnhpp \pugqhL 2022p. hnrftulr 06 hh, dunlp 11:00-}rL L2uhu!{ub lr]ruurnr-ri, EuLn
hurjtnhp[ qpurhgrurlumjurh[ hhppullutrnr-p1utr, hurugh['p.<Ftuq4urD,2302, Qnpbupruhtu.llrtr l:

9. Unr-1h qhiluL qnpbphptugmrl qhurhruurn4 huLdLudn4n{p 4hllullurp{mil t
a[nnlhhplr duru[L
4pnr-lptrhpml:

10. a)tulurltuhuqhpp
duilQhup purhurlnrg hhrnn:

lilt p{h tipgnr-.;pnril phmp{tub duruhulglt hhm urtrqnpbnr-pJurtr

Qhruhururn4 hurhhtrudn4n{ft
hurfuruqruh' h.Uurhurllrutr




