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կնքված պայմանագրի մասին
«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է սննդի պատրաստման
ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված « ՀՀՌ-ՄԱԾՁԲ-18/35 » ծածկագրով գնման
ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 29-ին կնքված N « ՀՀՌ-ՄԱԾՁԲ-18/35» պայմանագրի
մասին տեղեկատվությունը `
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«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
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Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

Մասնակիցների
անվանումները

Հ/Հ

ՀՀ դրամ 4
Գինն առանց ԱԱՀ
առկա ֆինանսական
միջոցներով 5

ընդհանուր

ԱԱՀ
առկա
ֆինանսական
միջոցներով 6

Ընդհանուր
ընդհանուր

առկա
ֆինանսական
միջոցներով 7

ընդհանուր

Չափաբաժին

1

Չափաբաժնի
համարը

Ռեդի Սթեդի ՍՊԸ

Մասնակցի
անվանումը

Ծրարը
կազմելու
և ներկայացնելու
համապատասխանությունը

117000

117000

0

0

117000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)
Մասնագիտական
գորԱռաջարկած
ծունեութգնման
յան
Մասնաառարկայի
համապատա
ՏեխնիՀրավերով պագիտաՖինատեխնիկասխանությու
կական
հանջվող
կան փորնսական
կան
ն
միջոցփաստաթղթերի
ձառութմիջոցներ
բնութագրեր
պայմանագր
ներ
առկայությունը
յունը
ի համաով
պատասխանախատեսվ
նությունը
ած
գործունեութ
յանը

117000

Աշխատանքային
ռեսուրսներ

Գնային
առաջա
րկ

1
…

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի սկիզբ

Անգործության ժամկետի ավարտ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով
նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյւնակում:
3
Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր
գումարը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:
4
Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության
դրամով:
5
Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի` «ընդհանուր»
սյունակում:
6
Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի`
«ընդհանուր» սյունակում:
7
Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի`
«ընդհանուր» սյունակում:
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Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 23.05.2018թ.
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը
պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը

29.05.2018թ.

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը

29.05.2018թ.
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Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
Անուն, Ազգանուն
Լուսինե Դալլաքյան

Հեռախոս
010-552172/124

Էլ. փոստի հասցեն
l.dallakyan@armradio.am

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ

8
Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա
ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:
9
Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

