
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթներ 2017թ. ընթացքում 
արտադրատեխնիկական, տնտեսական և այլ նպատակներով պարբերական 
օգտագործման ներքոնշյալ ապրանքներն ու ծառայությունները գնելու համար:  

1. Ապրանքներ
1.1 Վառելիք 

1.2 Հղկանյութեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր, սև և գունավոր մետաղյա 
գլոցվածքներ, էլեկտրոդներ

1.3 Գործիքներ, սարքավորումներ, պահեստամասեր, դիագրամային 
ժապավեններ

1.4 Ավտոպահեստամասեր, քսանյութեր (նավթամթերքներ), առանցաքակալներ 

1.5 Շինանյութ,շինարարական, սանտեխնիկական և ներկարարական նյութեր 

1.6 Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումներ, օժանդակ նյութեր 

1.7 Հանդերձանք 

1.8 Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումներ, ցածր 
լարման ապարատներ և սարքեր, մալուխներ 

1.9 Քիմիական նյութեր 

1.10 Սեղմած գազ 

2. Ծառայություններ
2.1 Ինտերնետային կապի տրամադրում 

2.2 Ավիասպասարկում 

2.3 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում 

2.4 Համակարգչային տեխնոլոգիաների ու ծրագրային ապահովումների մշակում և 
սպասարկում 

2.5 Թարգմանություն 

2.6 Տրանսպորտային փոխադրումներ 

2.7 Ֆուրշետների և ճաշկերույթների կազմակերպում 

Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում 01.03.2017թ.- 01.03 2018թ.: 
Մրցույթներին կարող են մասնակցել ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ 
կազմակերպություններ: 
Հայտերը ներկայացնել հայերեն լեզվով մինչև 27.02.2017թ. ժամը 1500,
«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ, 2302, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային 1 հասցեով:  
Հայտերի բացումը տեղի կունենա  27.02.2017թ.  ժամը 1530-ին, «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ում: 
Մրցույթների պատվիրատուն և ֆինանսավորողը «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն է: 
Մրցույթների հաղթողների ընտրությունը կկատարվի գնման ամսվա գնային 
գնահատման սկզբունքով:  
Մրցույթների փաթեթները ստանալու և լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել 
աշխատանքային օրերինª «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ, 2302,  Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, 
Գործարանային 1, ֆաքս (223) 6-07-14, հեռ. (093) 91-22-33, (093) 99-08-05, 
www.raztes.am: 



О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

ОАО «РазТЭС» объявляет открытые тендеры на закупку периодически 
используемых в производственно-технических, хозяйственных и других целях 
нижеперечисленных товаров и услуг на 2017 год: 

Товары: 
1.1 Топливо 
1.2 Абразивы, теплоизоляционные материалы, прокат черных  и цветных металлов, 

электроды; 
1.3 Инструменты, оборудования,запчасти, диаграммная бумага; 
1.4 Автозапчасти, смазочные материалы (нефтепродукты), подшипники; 
1.5 Стройматериалы, строительные, санитарно-технические и лакокрасочные 

материалы; 
1.6 Компьютерное и ксерокопировальное оборудование, вспомогательное 

оборудование; 
1.7 Экипировка; 
1.8 Электротехника, радиотехника и бытовое оборудование, аппаратура низкого 

напряжения и приборы, кабели; 
1.9 Химические вещества; 
1.10 Сжатый газ. 

2. Услуги

2.1  Предоставление  интернет-связи; 
2.2  Авиаобслуживание; 
2.3 Техническое обслуживание транспортных средств; 
2.4  Разработка и обслуживание компьютерных технологий и программного 

обеспечения; 
2.5  Переводы; 
2.6  Транспортные перевозки; 
2.7  Организация фуршетов и обедов. 

Устанавливается срок поставок:  01.03.2017г. – 01.03.2018г.   
В тендерах могут принимать участие организации, являющиеся резидентами и 
нерезидентами РА. 
Заявки предоставлять в ОАО “РазТЭС”  на армянском языке  до 15 30 час. 27.02.2017г. по 
адресу 2302, Котайк, г. Раздан, Горцаранаин 1. 
Вскрытие заявок состоится в ОАО «РазТЭС» 27.02.2017г. в 15 30час. 
Заказчиком и финансирующей организацией тендера является ОАО «РазТЭС». 
Выбор победителей конкурсов будет производиться по принципу ценовой оценки на 
месяц закупки. 
Для получения пакетов приглашения на тендеры и дополнительной информации 
обращаться в ОАО "РазТЭС" в рабочие дни по  факсу ( 223) 6-07-14,  тел. (093) 91-22-33,  
(093) 99-08-05 и на сайт www.raztes.am. 

http://www.raztes.am/


Հ Ր Ա Վ Ե Ր 

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն հրավիրում է Ձեզ մասնակցել 2017թ. ընթացքում 
արտադրատեխնիկական, տնտեսական և այլ նպատակներով պարբերական 
օգտագործման ներքոնշյալ ապրանքներն ու ծառայությունները գնման բաց 
մրցույթներին:  

1. Ապրանքներ
1.1 Վառելիք 

1.2 Հղկանյութեր, ջերմամեկուսիչ նյութեր, սև և գունավոր մետաղյա 
գլոցվածքներ, էլեկտրոդներ 

1.3 Գործիքներ, սարքավորումներ, պահեստամասեր, դիագրամային 
ժապավեններ 

1.4 Ավտոպահեստամասեր, քսանյութեր (նավթամթերքներ), առանցաքակալներ 

1.5 Շինանյութ,շինարարական, սանտեխնիկական և ներկարարական նյութեր 

1.6 Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումներ, օժանդակ նյութեր 

1.7 Հանդերձանք 

1.8 Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումներ, ցածր 
լարման ապարատներ և սարքեր, մալուխներ 

1.9 Քիմիական նյութեր 

1.10 Սեղմած գազ 

2. Ծառայություններ

2.1 Ինտերնետային կապի տրամադրում 

2.2 Ավիասպասարկում 

2.3 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում 

2.4 Համակարգչային տեխնոլոգիաների ու ծրագրային ապահովումների մշակում 
և սպասարկում 

2.5 Թարգմանություն 

2.6 Տրանսպորտային փոխադրումներ 

2.7 Ֆուրշետների և ճաշկերույթների կազմակերպում 

Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում 01.03.2017թ.- 01.03 2018թ.: 

Մասնակցության համար ներկայացնել հայտ` 1 օրինակից, որը պետք է պարունակի 
- առաջարկվող գինը (արտահայտված թվերով և տառերով), հաշվարկման 

մեթոդը, վճարման պայմանները, 
- մատակարարման ժամկետը և պայմանները, 
- բեռնափոխադրման պայմանները, 
- փաթեթավորումը, 
- Ապրանքի անձնագիրը, 
- Ծագման սերտիֆիկատը, 
- Որակի սերտիֆիկատը, 
- Համապատասխանության սերտիֆիկատը, 
- Պիտանելիության ժամկետի հավաստագիրը, 



-  Կազմակերպության կանոնադրության և պետական գրանցման վկայականի 
պատճեները: 

Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում 01.03.2017թ.- 01.03 2018թ.: 
Մասնակցության համար ներկայացնել հայտ` 1 օրինակից, որը պետք է պարունակի 
- առաջարկվող գինը (արտահայտված թվերով և տառերով), հաշվարկման 

մեթոդը, վճարման պայմանները, 
- երաշխիքային սպասարկման ժամկետը և պայմանները 
- աշխատանքում ներգրավված մասնագետների որակավորումը և նմանատիպ 

աշխատանքների փորձը, 
- աշխատանքում ներգրավված տեղնիկական միձոցները 
-  Կազմակերպության կանոնադրության և պետական գրանցման վկայականի 

պատճեները: 
Ներկայացվող հայտի բոլոր փաստաթղթերը  դրվում են փակ ծրարի մեջ, որը 
ստորագրվում է մասնակցի կողմից: 
Հայտի` փակ ծրարի մեջ գնային առաջարկը դրվում է առանձին փակ ծրարով, որը ևս 
ստորագրվում է մասնակցի կողմից, իսկ վրան նշագրվում է մասնակցի անվանումը 
(անուն, ազգանունը) և «գնային առաջարկ» բառերը: 
Ներկայացվող հայտի ծրարի վրա նշվում է 
- մրցույթի անվանումը, 
- հայտի ներկայացման վայրը, 
- մասնակցի անվանումը (անուն, ազգանունը), և գտնվելու վայրը, 

հեռախոսահամարը, 
- «չբացել մինչև (մրցույթի անցկացման օրը և ժամը)» բառերը: 
Հայտերը ներկայացնել հայերեն լեզվով մինչև 27.02.2017թ. ժամը 1500,  
«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ: 
Հայտերի բացումը տեղի կունենա 27.01.2017թ.  ժամը 1530-ին  «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ում: 
Մրցույթների  պատվիրատուն և ֆինանսավորողը  «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն է: 
Մրցույթների հաղթողների ընտրությունը կկատարվի գնման ամսվա գնային 
գնահատման սկզբունքով: 
Մրցույթների փաթեթները ստանալու և լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել 
աշխատանքային օրերինª «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ, 2302,  Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, 
Գործարանային 1, ֆաքս (223) 6-07-14, հեռ. (093) 91-22-33, (093) 99-08-05, 
www.raztes.am: 
«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ,   2302, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային  1, ֆաքս (223) 
6-07-14, www.raztes.am: 

ԳՏՏ-Գլխավոր ճարտարագետ, 
գնումների հանձնաժողովի նախագահ`  Ա.Մնացականյան 
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