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«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ  հայտարարում է մրցույթ էլեգազային անջատիչների ձեռքբերման համար. 
Լոտ 001 

•3AP1 DT 123կվ տիպի (եռաֆազ զսպանակային բանեցումով) –6 (վեց) հատ, 
Լոտ 002 

•3AP1 FI - 245 տիպի (միաֆազ զսպանակային բանեցումով) – 6 (վեց)  հատ, 
• 3AP1 FG - 245 տիպի (մեկ զսպանակի բանեցումով երեք ֆազի համար) -  4 (չորս) հատ: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2) ենթակետով սահմանված կարգով 
մրցույթում հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի առաջարկած գնին և ոչ գնային չափանիշներին 
տրված գործակիցների հանրագումարը ամենաբարձրն է: 
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել. 

● Կազմակերպության կանոնադրության և պետական    գրանցման վկայականի պատճենները 
● Երաշխիքային սպասարկման հավաստագիր 
● Պիտանելիության ժամկետի հավաստագիր 
● Տեղեկություններ կազմակերպության 2012, 2013 թվականների և 2014 թ. 9 ամիսների 
ֆինանսական շրջանառության ծավալների մասին 
●Շեֆ - մոնտաժ և կարգաբերում իրականացնող մասնագետների կենսագրական տվյալներ: 

Ապրանքի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է ներկայացնել. 
● Ապրանքի անձնագիր 
● Ծագման սերտիֆիկատ 
● Որակի սերտիֆիկատ 
● Համապատասխանության սերտիֆիկատ 

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել այն կազմակերպությունները (բացառությամբ ռուսաստանյան և 
արտասահմանյան հայտնի արտադրողների պաշտոնական ներկայացուց-չություններից), որոնց 
վերջին երեք տարիների (2012թ., 2013թ., 2014թ.-ի 9 ամիսներ) ֆինանսական շրջանառության միջին 
ծավալը փոքր է իրենց կողմից մրցույթին ներկայացված առաջարկի գնից, ինչպես նաև ՀՀ 
«Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով գնումների գործընթացներին 
մասնակցելու իրավունք չունեցողները: 
Մրցույթին ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթը ՊԱՐՏԱԴԻՐ պետք է ներառի մրցույթին 
ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ (ստորագրված և կնքված): Հայտը պարունակող ծրարը 
հայտատուի ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) ներկա-յությամբ բացելուց հետո հանձնաժողովն 
արձանագրում է փաստաթղթերի ցանկի առկայությունը և ըստ այդ ցանկի ներկայացված  
փաստաթղթերի առկայությունը փաթեթում: 
Նշված փաստաթղթերից (տվյալներից) որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտատուն չի 
մասնակցի մրցույթին: 

Ընկերությունը կարող է ստուգել մասնակիցների կողմից մրցույթին ներկայացված փաստաթղթերի ու 
տվյալների իսկությունը առանց տվյալ մասնակցին տեղյակ պահելու: Կեղծ կամ ոչ ճիշտ տվյալներ 
կամ փաստաթղթեր ներկայացրած մասնակիցը կհեռացվի մրցույթից մրցույթի ցանկացած փուլում և 
պատասխանատվություն կկրի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 



   Ոչ գնային չափանիշների սանդղակ 

№ Ոչ գնային չափանիշներ         Գործակից 

1 Արտադրող երկիրը` 
Ռուսաստան, Եվրամիության անդամ երկրներ, G7-ի երկրներ 
Այլ երկրներ 

15 
0 

2 Պիտանելիության ժամկետը. 
Մինչև 5 տարի 
6-10 տարի 
11-15 տարի 
16-20 տարի 
21-24 տարի 
25 և ավելի տարի 

 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

3 Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը. 
Մինչև 3 տարի 
3-4 տարի 
5 և ավելի տարի 

5 
10 
15 

4 Գինը 
Մրցույթի մասնակիցների առաջարկած ամենացածր գինը 
Աճման կարգով երկրորդ ամենացածր գինը 
Աճման կարգով երրորդ ամենացածր գինը 
Աճման կարգով չորրորդ ամենացածր գինը 

 
20 
15 
10 
5 

5 Շեֆ մոնտաժ և կարգաբերում իրականացնող մասնագետների 
աշխատանքային փորձը 
Մինչև 5 տարի 
6-10 տարի 
11 և ավելի տարի 

 
 

5 
10 
15 

6 Ընկերության գործունեությունը շուկայում և նմանատիպ 
աշխատանքների իրականացման փորձը 
Մինչև 5 տարի 
6-10 տարի 
11-15 տարի 
16-20 տարի 
21 և ավելի տարի 

 
 

5 
10 
15 
20 
25 

7 Ապրանքի ադապտացվածությունը Հրազդանի բնակլիմայական 
պայմաններին (մինչև -350C ձմռանը, մինչև +300C ամռանը, հաշվի 
առնելով ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրությունը և օդային 
ավազանի աղտոտվածությունը) 
Ադապտացված է 
Ադապտացված չէ 

 
 
 
 

5 
0 

8 2012թ.,2013թ. և 2014 թ 9 ամիսների միջին շրջանառությունը դրամով 
Մինչև 500 մլն 
500 - 1000    մլն 
1000 - 1500   մլն 
1500 - ից բարձր 

 
5 

10 
15 
20 

9 Արտադրող ընկերության կողմից տրված հեղինակազորումը 
մատակարարին 
առկա է 
առկա չէ 

 
 

10 
0 



10 Տեղակայանքի  նախագծի Շեֆինջիներինգը 
առկա է 
առկա չէ 

 
5 
0 

  
Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձինք: 
Ապրանքի մատակարարման և ֆինանսավորման ժամկետը` 2015թ. I կիսամյակ: 
Հայտերը ներկայացնել հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով մինչև 2015թ  հունվարի 20, ժամը 1500, 
«ՀրազՋԷԿ»ԲԲԸ,  2302,  Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային  1 հասցեով: 
Հայտերի բացումը տեղի կունենա 2015թ  հունվարի 20-ին, ժամը 1530-ին, «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ում: 
Մրցույթի պատվիրատուն և ֆինանսավորողը «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ն  է: 
Մրցույթի փաթեթի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել «ՀրազՋԷԿ»  ԲԲԸ,   2302,  Կոտայքի 
մարզ, ք. Հրազդան, Գործարանային  1, 
ֆաքս (223) 6-07-14, www.raztes.am: 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`   Գլխավոր տնօրենի տեղակալ - գլխավոր 

ճարտարագետ  Ա. Մնացականյանին  հեռ. (+37493) 93-22-33: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raztes.am/


 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 

ОАО “РазТЭС” объявляет тендер на приобретение элегазовых выключателей  
Лот 001 

• ЗАР1 DT 123кВ (с трехфазным пружинным проводом) – 6 (шесть) шт. 
Лот 002 

• ЗАР1 FI- типа 245 (с однофазным пружинным проводом) – 6 (шесть) шт. 

• ЗАР1 FG- типа 245 (с однофазным пружинным проводом) – 4 (четыре) шт. 
В порядке, установленном  подпунктом  2) пункта 2 статьи 31 закона РА “О закупках”, 
победителем будет признан тот участник тендера,  сумма коэффициентов, присвоенных 
предложенной цене и неценовым критериям которого является  наивысшей. 
Для участия в тендере необходимо представить: 

• Копии устава и свидетельства госрегистра     организации 

• Свидетельство  гарантийного обслуживания 

• Свидетельство  срока годности  
• Информация об объемах финансового оборота организации  за   2012, 2013 годы и 9 
месяцев 2014г. 
• Биографические данные специалистов, осуществляющих шеф-монтаж и наладку. 

Вместе с товаром необходимо представить: 

• Паспорт товара 

• Сертификат происхождения 

• Сертификат качества 

• Сертификат соответствия 
В тендере не могут принять участие те организации, средний объем финансового оборота 
которых за три последних года (2012г., 2013г. и 9 месяцев 2014г.) меньше  цены представленного  
с их стороны предложения, а также организации, не имеющие права принимать участие в 
процессе закупок в порядке, предусмотренном  статьей 5 закона РА “О закупках”. 
Представляемый на тендер пакет документов в обязательном порядке  должен включать  
перечень документов (подписанный и заверенный печатью), представляемых на конкурс. После 
вскрытия в присутствии представителя (представителей) заявителя конверта, содержащего 
заявку, комиссия протоколирует наличие перечня документов и проверяет наличие  в пакете 
документов, указанных в перечне. 
Если какой-либо из указанных документов (данных) отсутствует,  заявитель лишается 
возможности участия в тендере. 

Общество имеет право проверить подлинность представленных документов и данных  без ведома 
данного участника. Участник, представивший   фальшивые данные или неправильные документы 
будет удален с тендера на любом  его этапе и понесет ответственность в порядке, установленном 
законодательством РА. 



Таблица неценовых критериев 

№ Неценовых критериев Коэффициент 

1 Страна, производящая товар.  
Россия, страны Евросоюза, Страны G-7 
Другие страны 

 
15 
0 

2 Срок годности 
До 5 лет 
6-10 лет 
11-15 лет 
16-20 лет 
21 и 24 лет 
25 и более 

 
5 
10 
15 
20 
25 
30 

3 Гарантийный срок обслуживания 
До 3 лет 
3-4 лет 
5 и более лет 

 
 
5 
10 
15 

4 Цена 
Самая низкая цена, предложенная участниками тендера 
Вторая наинизшая цена в нарастающем порядке 
Третья наинизшая цена в нарастающем порядке 
Четвертая наинизшая цена  в нарастающем порядке 

 
20 
15 
10 
5 

5 Опыт работы специалистов, осуществляющих шеф-монтаж 
и наладку 
До 5 лет 
6-10 лет 
11 и более лет 

 
 
5 
10 
15 

6 Деятельность Общества на рынке и опыт выполнения 
аналогичных работ 
До 5 лет 
6-10 лет 
11-15 и более лет 
16-20 лет 
21 и более лет 

 
 
5 
10 
15 
20 
25 

7 Адаптация товара в природно-климатических условиях 
Раздана (зимой до -350С, летом до +300С), учитывая 
высоту от поверхности моря и загрязненность воздушной 
среды: 
Адаптирован 
Не адаптирован  

 
 
 
5 
0 

8 Средний оборот в драмах за 2012г., 2013г. и 9 месяцев 2014г. 
До 500 млн 
500-1000 млн 
1000-1500 млн 
Выше 1500 млн 

 
5 
10 
15 
20 

9 Авторизация поставщика со стороны компании 
производителя  
есть 
нет 

 
10 
0 

10 Шеф-инженеринг проекта установки 
есть 
нет 

 
5 
0 

 



В тендере могут принять участие юридические и физические лица, являющиеся как резидентами 
так и нерезидентами РА. 
Срок поставки и финансирования товара – I полугодие 2015г.  
Заявки представлять в ОАО “РазТЭС” по адресу 2302, Котайкский марз,  г.Раздан, ул. 

Горцаранаин 1 на армянском или русском  языке до 1500  часов 20 января 2015г. 

Вскрытие заявок состоится в ОАО “РазТЭС” 20 января 2015г. в 1530час. 
 Заказчиком и финансирующей организацией тендера является ОАО “РазТЭС”. 
Для получения пакета на тендер и дополнительной информации обращаться в ОАО "РазТЭС" по 
адресу: 2302, Котайкский марз,  г.Раздан, ул. Горцаранаин 1. 
факс: +374 223 6-07-14, www.raztes.am. 
Для дополнительной информации обращаться к заместителю генерального директора – главному 
инженеру  А. Мнацаканяну, тел. (+37493) 93 22 33.  
 

 
 

http://www.raztes.am/


ANNOUNCEMENT 
 

“RazTES” OJSC announces a tender for purchase of gas-insulated switches. 
 
Lot No 001 
 

• ЗАР1 DT – of 123 kV type (with three-phase spring wire) – 6 peaces 
 

Lot No 002 
 
• ЗАР1 FI – of 245 type (with single-phase spring wire) – 6 peaces 
• ЗАР1 FG – of 245 type (with single-phase spring wire) – 4 peaces 
 

In compliance with the sub-clause 2) of the clause 2 of the Article 31 of the “Procurement” Act 
of RA the participant of the tender whose sum of coefficients assigned to the price and non-price 
criteria offered by it is the most one shall be recognized winner. 

 
The following documents shall be presented for participation in the tender: 

 
• Copies of Articles of Association and certificate on state registration of the 

organization; 
• Warranty service certificate; 
• Shelf-life term certificate; 
• Information about the volumes of financial turnover of the organization for 2012, 

2013, and 9 months of 2014; 
• Resumes of the specialists carrying out mounting supervision and setup; 

 
  The following documents shall be presented with the goods: 
 

• goods certificate; 
• certificate of origin; 
• quality certificate; 
• compliance certificate. 
 

The organizations whose average volumes of financial turnover for the last three years (2012, 
2013, and 9 months of 2014) are less than the price of their offer as well as those who are not 
entitled to take part in the procurement process in compliance with the procedure provided under 
the Article 5 of the “Procurement” Act of RA may not participate in the tender. 
 
The package of documents submitting for tender shall include the list of the documents (signed 
and certified with seal) of those documents. After the envelope with the bid is opened in 
presence of the bidder’s representative (representatives) the commission shall record the 
availability of the documents’ list and check the availability of the documents specified in the 
list. 
 
If any of the documents (data) specified is absent the bidder shall be deprived of possibility to 
take part in the tender. 
 



The company shall be entitled to check the authenticity of the documents and submitted without 
notification of that bidder. Any participant who has presented false documents or incorrect data 
shall be debarred at any stage of the tender and shall be accountable in order defined by the 
legislation of RA. 

 
Table of non-price criteria 
 

No Non-price criteria Coefficient 
1 Source nature 

Russia, EU countries, 
G-7 countries 
Other countries 

 
 
15 
0 

2 Shelf-life 
Up to 5 year 
6-10 years 
11-15 years 
16-20 years 
21-24 years 
25 and more years 

 
5 
10 
15 
20 
25 
30 

3 Warranty service period 
Up to 3 years 
3-4 years 
5 and more years 

 
5 
10 
15 

4 Price 
The most low price offered by bidders 
The second most low price in increasing order 
The third most low price in increasing order 
The fourth most low price in increasing order 

 
20 
15 
10 
5 

5 Experience of the specialists carrying out mounting 
supervision and setup 
Up to 5 years 
6-10 years 
11 and more years 

 
 
5 
10 
15 

6 Market activities of the company and experience in 
the field of similar works 
Up to 5 years 
6-10 years 
11-15 years 
16-20 years 
21 and more years 

 
 
5 
10 
15 
20 
25 

7 Adaptation of the goods to the nature-climate 
conditions of Hrazdan (up to -35oC in winter, up to 
+30oC in summer) taking into the account the height 
above-sea level and  pollution of air  
Adapted 
Not adapted 

 
 
 
 
5 
0 

8 Average turnover in AMD in 2012, 2013 and 9 
months of 2014 
Up to 500mln. 

 
 
5 



500-1000mln. 
1000-1500mln. 
More than 1500mln. 

10 
15 
20 

9 Authorization of the supplier by the manufacturer 
Available 
Not available 

 
10 
0 

10 Engineering supervision of the equipment design 
Available 
Not available 

 
5 
0 

 
Any legal entities and natural persons both RA residents and non-residents may take part in 
the tender. Supply and financing term of the goods is the first semester of 2015. 
 
The bids shall be presented to “RazTES” OJSC (1 Gortsaranayin str., Hrazdan city, Kotayk 
region, 2302), in Armenian or Russian. Deadline is 20.01.2015 before 15:00. Opening of the 
bids will hold in “RazTES” OJSC on 20.01. 2015, at 15:30. 
 
The tender Customer and Financing organization is “RazTES” OJSC. 
 
The tender package and additional information is available at “RazTES” OJSC (1 
Gortsaranayin str., Hrazdan city, Kotayk region, 2302), fax +374 223 6-07-14, 
www.raztes.am. 
 
For additional information, please, contact the Deputy Director – Chief Engineer A. 
Mnatsakanyan (tel. +37493 93 22 33) 

 
 

http://www.raztes.am/

