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«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ AL-99,5 (13,5 x 0,75 L-5200) տիպի
15 000 հատ ալյումինե խողովակների գնման համար:
Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում մինչև 2017 թվականի հունիսի 06-ը:
Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպություններ:
Հայտերը ներկայացնել հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով մինչև 31.03. 2017թ. ժամը1500,
«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ, 2302, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային 1 հասցեով:
Հայտերի բացումը տեղի կունենա 31.03.2017թ. ժամը 1530-ին «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ում:
Մրցույթի պատվիրատուն և ֆինանսավորողը «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն է:
Մրցույթի հաղթողի ընտրությունը կկատարվի գնային գնահատման սկզբունքով:
Մրցույթի հրավերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմելª «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ,
ֆաքս (223) 6-07-14, www.raztes.am :
Անհրաժեշտության դեպքում դիմել Ընկերության գլխավոր ճարտարագետի
տեղակալ Տ. Մարտիրոսյանին, բջջ.հեռ (093) 91-22-33:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «РазТЭС» объявляет открытый тендер на приобретение алюминиевых трубок типа
AL-99,5 (13,5x0,75 L-5200) в количестве 15 000 шт.

Устанавливается срок поставки – до 01.06. 2017 г.
В тендере могут принять участие организации резиденты и нерезиденты Республики
Армения.
Заявки представлять на армянском или русском языке в ОАО «РазТЭС» до 1500 часов
31.03.2017г. по адресу 2302, Котайкский марз, г.Раздан, ул. Горцаранаин 1.
Вскрытие заявок состоится в ОАО «РазТЭС» 31.03.2017г. в 15 30час.
Заказчиком и финансирующей организацией тендера является ОАО «РазТЭС».
Выбор победителя тендера будет производиться по принципу ценовой оценки.
Для получения приглашения на тендер и дополнительной информации обращаться:
ОАО “РазТЭС”, факс: +374 223 6-07-14, www.raztes.am.
При необходимости обращаться к заместителю главного инженера Общества
Т. Мартиросяну, моб.тел.: 093 91-22-33.

ՀՐԱՎԵՐ
«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն հրավիրում է Ձեզ մասնակցել AL-99,5 (13,5x0,75 L-5200) տիպի
ալյումինե խողովակների գնման բաց մրցույթին`
Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում մինչև 2017 թվականի հունիսի 06-ը:
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,
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 կամ ռուսերեն լեզվով մինչև 31.03..2017թ. ժամը 1500,
«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ:
Հայտերի բացումը տեղի կունենա 31.03.2017թ. ժամը 1530-ին «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ում:
Մրցույթի պատվիրատուն և ֆինանսավորողը «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն է:
Մրցույթի հրավերի փաթեթը ստանալու համար դիմել «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ,
2302,
Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային 1, ֆաքս (223) 6-07-14, www.raztes.am
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Ընկերության գլխավոր ճարտարագետի
տեղակալ Տ. Մարտիրոսյանին, բջջ.հեռ (093) 91-22-33:

ԳՏՏ-Գլխավոր ճարտարագետ,
գնումների հանձնաժողովի նախագահ`

Ա.Մնացականյան

