
Հայտարարություն 

բաց մեկ փուլից կազմված, առանց նախնական ընտրության մրցույթի “ՄԷԿ” ՓԲԸ աշխատակիցների կամավոր 

բժշկական ապահովագրության`  Պայմանագիր կնքելու իրավունքի: 

1. Մրցույթի անցկացման  հիմնավորում 

Մրցույթը անցկացվում է  № 212 առ 15.10.2018թ. հրամանի հիման վրա: «Միջազգային  Էներգետիկ Կորպորացիա» 

ՓԲԸ միջոցների արդյունավետ և խնայողական ծախսման նպատակով և «ՄԷԿ» ՓԲԸ ՏԳՀԾ-ի 3-Страх-2018-МЭК 

կետի հիման վրա: 

2. Պատվիրատուն  և Մրցույթի կազմակերպիչը 

Պարվիրատու /  Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում “Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա” ՓԲԸ;  

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0021, Ադոնցի 10Բ:  

3. Ծանուցում մրցույթի անցկացման մասին 

Պատվիրատուն հայտարարել է բաց մեկ փուլից կազմված, առանց նախնական ընտրության մրցույթ “ՄԷԿ” ՓԲԸ 

ՓԲԸ աշխատակիցների կամավոր բժշկական ապահովագրության  ̀  Պայմանագիր կնքելու իրավունքի:  

Պայմանագիր կնքելու իրավունքի, որի մասին Ծանուցումը հրապարակվել է “ՌուսՀիդրո” ԲԲԸ տեղեկատվական 

պորտալում, բաժին  “Գնումներ” www.rushydro.ru, “Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա” ՓԲԸ/ “ՄԷԿ” ՓԲԸ 

կորպորատիվ ինտերնետային կայքում, բաժին “Գնումներ” www.mek.am և ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի 

Նախարարության պաշտոնական ինտերնետ կայքում, բաժին “Գնումներ” www.minfin.am առ 15.10.2018:  

 

ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի  ԳԲԽ-ԱՄ-2018/94 բողոքի մերժվել է 05.12.2018։  

4.Մրցույթին մասնակցելու համար, անհրաժեշտ ժամանակին ներկայացնել մրցութային փաստա-

թղթերում սահմանված կարգով կազմված Մրցութային հայտը: 

5.Մրցութային հայտերը ներկայացվում են փակ ծրարներով սույն Ծանուցման 2-ին կետում նշված 

Պատվիրատուի հասցեով` ոչ ուշ քան 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ժամը 16:00 (տեղական 

ժամանակ), համապատասխան մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին: Պատվիրատուն 

կիրանականացնի ծրարների հրապարակային բացման ընթացակարգը 2018 թվականի դեկտեմբերի  19-ին 

ժամը 10:00-ին (տեղական ժամանակ)`  սույն Ծանուցման 1-ին կետում նշված հասցեում: Այդ 

ընթացակարգի անցկացման ժամանակ կարող են ներկա գտնվել մրցույթի Մասնակիցների 

ներկայացուցիչները:  

7. Ենթադրվում է, որ մրցույթի արդյունքների ամփոփումը և արդյունքների մասին արձանագրության 

ստորագրումը կիրականացվի մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28` սույն Ծանուցման 1-ին կետում 

նշված հասցեում: Պատվիրատուն իրավունք ունի անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել այդ ժամկետը: 

8. Մրցույթի կազմակերպիչը իրավունք ունի հրաժարվել դրա անցկացումից իր համար առանց որևե 

հետևանքի, ոչ ուշ քան մրցույթի արդյունքների ամփոփումից 5 (հինգ) օր առաջ:  

9.Պատվիրատուի և մրցույթի Հաղթողի միջև Պայմանագիրը կկնքվի 1 (մեկ) ամսվա ընթացքում` մրցույթի 

արդյունքների մասին արձանագրության հիման վրա:  

10.Մրցութային փաստաթղթերը կարելի է ստանալ առերես կամ գրավոր դիմելով Պատվիրատուին 

վերընշված հասցեով, Մրցութային գնումների դեպարտամենտ, սենյակ 201, վճարելով 5 000 ՀՀԴ 

“Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա” ՓԲԸ դրամարկղ կամ հաշվեհամարին ՀՎՀՀ-00078569: 

http://www.rushydro.ru/
http://www.mek.am/
http://www.minfin.am/
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