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«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1»

ծածկագրով

մրցույթի

շրջանակներում

ՀՀ

տարածքային

կառավարման նախարարության 2013 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտություն է
առաջացել ձեռք բերելու «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1»
ծածկագրով մրցույթի շրջանակներում կազմակերպությունների միջև կնքված շրջանակային
համաձայնագրով նախատեսված ապրանքները:
Հայտնում ենք, որ գնման առարկայի վերաբերյալ Ձեր կազմակերպության հայտն
անհրաժեշտ

է

ներկայացնել

Հայաստանի

Հանրապետություն,

ք.

Երևան,

0010,

Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 2 հասցեով, N 505 սենյակ, մինչև
2012թ. դեկտեմբերի 20-ը, ժամը 10:00-ն:
Հայտերը

կբացվեն

Հայաստանի

Հանրապետություն,

ք.

Երևան,

0010,

Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 2 հասցեում, N 505 սենյակում,
2012թ. դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 10:00-ին:
Հայտը ներառում է գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը և գնային
առաջարկը: Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել N ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1 ընթացակարգի
հրավերով սահմանված կարգով:
Գնման նախնական պայմանագիր կնքած անձը չի կարող ներկայացնել մեկից ավելի
գնային

առաջարկ,

պայմաններին

գնային

բավարար

առաջարկների

գնահատված

հավասարության

մասնակիցների

հետ

դեպքում
գները

նպատակով կազմակերպվելու են միաժամանակյա բանակցություններ:
Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:
Կից ներկայացնում ենք կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

ոչ

գնային

նվազեցնելու

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՆԶԻՆԻ
ԳՆՄԱՆ
N ՀՀ ՏԿՆ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1
ք. Երևան

«

» «

» 2012թ.

ՀՀ
տարածքային
կառավարման
նախարարությունը,
ի
դեմս
նախարարության
աշխատակազմի ղեկավար Կ. Իսախանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության
» -ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն
ի
հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ), մի կողմից և «
(այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գործողության ժամկետը
1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված
ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին հանձնել սույն
պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագրով սահմանված տեսակի բենզին
(այսուհետև՝ Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. Մատակարարման պայմանները
2.1 Վաճառողն Ապրանքը հասցնում է Գնորդին:
2.2 Ապրանքը մատակարարվում է սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված գնման
ժամանակացույցին համապատասխան:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները
3.1 Գնորդն իրավունք ունի՝
3.1.1 Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու
դեպքում հրաժարվել Ապրանքից.
3.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ սույն պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված
ստանդարտին չհամապատասխանող Ապրանք.
ա) Չընդունել Ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ապրանքը սույն
պայմանագրին համապատասխանող որակի Ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ
ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու սույն պայմանագրի 7.3 կետով նախատեսված
տուգանքը, ինչպես նաև 7.2 կետով նախատեսված տույժը,
բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի
համար վճարված գումարը.
3.1.3 Վաճառողից պահանջել հատուցել վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից
պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ
անձից ավելի բարձր, սակայն ոցջամիտ գնով գնել է Ապրանք` սույն պայմանագրով նախատեսվածի
փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև
տարբերության չափով, ինչպես նաև Ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր
անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:
3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն
էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը.
3.1.4.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելը էական է համարվում, եթե`
ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք, որը չի կարող փոխորինվել գնորդի
համար ընդունելի ժամկետում.
բ) խախտվել է Ապրանքի մատակարարման ժամկետը,

3.1.5 Զննել Ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել
վաճառողին:
3.2 Գնորդը պարտավոր է՝
3.2.1 Կատարել սույն պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքների
ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:
3.2.2 Վաճառողի հանձնած Ապրանքից սույն պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու
դեպքում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ
տեղեկացնել Վաճառողին.
3.2.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում իրականացնել
վճարումները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև սույն պայմանագրի 7.5 կետով
նախատեսված տույժը:
3.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին սույն պայմանագրի պայմանները
խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն
բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը
պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:
3.3 Վաճառողն իրավունք ունի`
3.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և
ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը:
3.3.2 Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից
պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո` ողջամիտ ժամկետում, այլ
անձի` Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վաճառել է Ապրանք՝
համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև
տարբերության չափով:
3.3.3 Գնորդից պահանջել վճարելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում
մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:
3.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը: Վաղաժամկետ
մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված Ապրանքը հաշվարկվում է հաջորդ փուլում
մատակարարման ենթակա Ապրանքի քանակի հաշվին:
3.4 Վաճառողը պարտավոր է՝
3.4.1 Գնորդին հանձնել Ապրանքը` սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և
ժամկետներում:
3.4.2 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք:
3.4.3 Գնորդի պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված փաստաթղթեր:
3.4.4 Հետ տանել Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան՝
պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն,
ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ
Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:
3.4.5 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.4
կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:
3.4.6 Գնորդին հանձնել Ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

4. Ապրանքի գինը և վճարման կարգը
4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատակարարած Ապրանքի գինը կազմում է -------- (-------------) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի միավորի գինը սահմանված է
սույն պայմանագրի N2 հավելվածում: Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:
4.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է անկանխիկ` դրամական
միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով հաշիվ-ապրանքագրի և

հանձնման-ընդունման արձանագրության N4 հավելվածի հիման վրա
հավելվածին` վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

սույն պայմանագրի N3

5. Ապրանքի որակը
5.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համար:

6. Ապրանքի հանձնումը և ընդունումը
6.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Գնորդի և
Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ` արձանագրություն)
ստորագրմամբ: Վաճառողը՝ Ապրանքի հանձման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գնորդին է ներկայացնում հանձնած Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնմանընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
6.2
Արձանագրությունն
ստորագրվում
է,
եթե
մատակարված
Ապրանքը
համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի
մասի
կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և
պատվիրատուն`
ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն
պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
բ) վաճառողի նկատմամբ կիրառում է
սույն պայմանագրով նախատեսված
պատասխանատվության միջոցներ:
6.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա
ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման
արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

7. Կողմերի պատասխանատվությունը
7.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և
Համաձայնագրերով նախատեսված՝ մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:
7.2 Վաճառողի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու
կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ
հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, իսկ տույժերի հաշվարկումն իրականացվում է օրացուցային
օրերով` պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:
7.3 Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող
Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի
ընդհանուր գնի 0,05%-ի չափով:
7.4 Սույն պայմանագրի 7.2 և 7.3 կետերով նախատեսված տույժը տուգանքը հաշվարկվում և
հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարներից:
7.5 Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման
համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման
ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:
7.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
7.7
Տույժերի
վճարումը
Կողմերին
չի
ազատում
իրենց
պայմանագրային
պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով
պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում
են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը
ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ
կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը,
ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները,
հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն,
որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե
արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից
յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս
կողմին։

9. Այլ պայմաններ
9.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից:
9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքների
քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև գնման պայմանագրի
կնքումը կատարողը (մատակարարը) ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և
տվյալներ), կամ կատարողին (մատակարարին) հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի
համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերն ի հայտ
գալուց հետո, պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու գնման պայմանագիրը, եթե
արձանագրված խախտումները մինչև գնման պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում
գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային
գնման պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի
միակողմանի լուծման հետևանքով կատարողի (մատակարարի) համար առաջացող վնասների կամ
բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը (մատակարարը) պարտավոր է Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել պատվիրատուի կրած
վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ
պատվիրատուի ստացածով:
9.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն
Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա
սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:
Սույն պայմանագիրը չի կարող մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի
փոխադարձ համաձայնությամբ` բացառությամբ
1)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը
կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի:
2)
Սույն պայմանագրով նախատեսված ապրանքի շուկայական գների ավելի քան քսան
տոկոսով փոփոխման դեպքում:
Սույն պայմանագրում չի կարող կատարվել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են
գնվող ապրանքի ծավալների կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:
Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել միչև այդ ժամկետը լրանալը
պայմանագրի կողմի առաջարկության առարկության դեպքում` պայմանով, որ` Գնորդի մոտ չի
վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:
9.4 Եթե պայմանագրի գնի հիմնավորվածության և արժանահավատության փորձաքննության
արդյունքում պայմանագրի գինը որակվում է շուկայական գնից տասը տոկոս բարձր, և պայմանագրի
կողմը չի համաձայնում այդ չափով գնի նվազեցմանը, ապա Գնորդը պայմանագիրը
միակողմանիորեն լուծում է և չի կրում պայմանագրի լուծման հետևանքով առաջացող վնասների կամ
բաց թողնված օգուտի ռիսկը:
9.5 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն
հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածները` բաղկացած

4 թերթից հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է
մեկական օրինակ:
9.6 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ
պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և
կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի
կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:
9.7 Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է ՀՀ իրավունքը:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարություն
ք. Երևան, Հանրապետության հր.
Կառավարական տուն 2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011003150
Հ/Հ 900011003168
ՀՎՀՀ 02578338

«-------------» --Ը
-----------------------------«-------------» բանկ --Ը
Հ/Հ -----------------------ՀՎՀՀ ----------------------

Աշխատակազմի ղեկավար

--------------------------------- Կ. Իսախանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Տնօրեն

--------------------------------- ------------(ստորագրություն)
Կ.Տ

Ð³í»Éí³Í N 2
§ ¦ ----------------- 2012Ã. ÏÝùí³Í

N ÞÐ²äÒ´-11/1 å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Գնման Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó

Ñ³½. ¹ñ³Ù
1-ÇÝ »é³ÙëÛ³Ï

2-ñ¹ »é³ÙëÛ³Ï

3-ñ¹ »é³ÙëÛ³Ï

4-ñ¹ »é³ÙëÛ³Ï

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

â³÷³µ³ÅÇÝÁ

²Ýí³ÝáõÙÁ

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñÁ

ØÇ³íáñÇ
·ÇÝÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

´»Ý½ÇÝ
åñ»ÙÇáõÙ

ÉÇïñ
(ÏïñáÝ)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

¶Üàð¸
ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ù. ºñ¨³Ý, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ.
Î³é³í³ñ³Ï³Ý ïáõÝ 2
ÐÐ üÜ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ
Ð/Ð 900011003150
Ð/Ð 900011003168
ÐìÐÐ 02578338
--------------------------------¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î

ì²Ö²èàÔ
§--------------¦ -À
--------------------------------------§--------------------µ³ÝÏ¦ --À
Ð/Ð -------------------------------ÐìÐÐ ----------------------------------------------------¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î

Ð³í»Éí³Í N 3
§ ¦ ----------------- 2012Ã. ÏÝùí³Í
N ÞÐ²äÒ´-11/1 å³ÛÙ³Ý³·ñÇ

ì×³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó

Ñ³½. ¹ñ³Ù
1-ÇÝ »é³ÙëÛ³Ï

2-ñ¹ »é³ÙëÛ³Ï

3-ñ¹ »é³ÙëÛ³Ï

4-ñ¹ »é³ÙëÛ³Ï

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

â³÷³µ³ÅÇÝÁ

²Ýí³ÝáõÙÁ

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñÁ

ØÇ³íáñÇ
·ÇÝÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

ù³Ý³ÏÁ

·áõÙ³ñÁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

´»Ý½ÇÝ
åñ»ÙÇáõÙ

ÉÇïñ
(ÏïñáÝ)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
¶Üàð¸
ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ù. ºñ¨³Ý, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ.
Î³é³í³ñ³Ï³Ý ïáõÝ 2
ÐÐ üÜ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ
Ð/Ð 900011003150
Ð/Ð 900011003168
ÐìÐÐ 02578338
--------------------------------¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î

ì²Ö²èàÔ
§--------------¦ -À
--------------------------------------§--------------------µ³ÝÏ¦ --À
Ð/Ð -------------------------------ÐìÐÐ ----------------------------------------------------¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
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«-----» ------------------------- 2012թ. կնքված
-------------------------- գնման պայմանագրի
ԳՆՈՐԴ
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
ք. Երևան, Հանրապետության հր.
Կռավարական տուն 2
ՀՎՀՀ 02578338
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011003150

ՎԱՃԱՌՈՂ

Հ/Հ 900011003168

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ____
ՀԱՆՁՆՄԱՆ - ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«-----» ------------------------- 2013թ.
Պայմանագրի անվանումը` «__________________________________________________» գնման պայմանագիր
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «-----» ------------------------- 2012թ.

Պայմանագրի համարը` __________

Գնորդը, ի դեմս ________________________________________________
և Վաճառողը՝ ի դեմս
______________________________________________, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման
վերաբերյալ «-----» ----------------------- 2012թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի
(պատասխանատու ստորաբաժանման) N___ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝
ստորև նշված մատակարարումները (այսուհետև՝ Մատակարարումներ) համապատասխանում են պայմանագրով
ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը «-----» --------------------- 2013թ.-ից «-----» ---------------------- 2013թ.
ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ Մատակարարումները.
Մատակարարման
համառոտ
նկարագիրը

Մատակարարման
քանակական
ցուցանիշները

Մատակարարման
ժամկետը

Բենզին
Պրեմիում
Ընդամենը

-------------

----------

Վճարման
ենթակա գումարը
(հազար դրամ)

----------

Վերոհիշյալ
Մատակարարումների
իրականացման
վերաբերյալ
հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:
Ապրանքը հանձնեց

(ստորագրություն)

ազգանուն__________________

Վճարման
ժամկետը (ըստ
ժամանակացույցի)

բոլոր

Ապրանքն ընդունեց

(ստորագրություն)

ազգանուն __________________

հաշիվ-ապրանքագրերը

Հավելված N 1
«___» «______» 2012թ. կնքված
պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1
2

3
4
5
6

7
8

ԲԵՆԶԻՆ

Ապրանքի անվանումը

ՊՐԵՄԻՈՒՄ
Օկտանային թիվը՝ 95
Խտությունը՝ 1500C-ում՝ ոչ ավել 775կգ/մ3

Հիմնական
տեխնիկական
ցուցանիշները

բենզոլի ծավալային մասը՝ 1%
ՀՀ կառ.որոշում 16.06.2005թ.N 894-Ն
Տեխնիկական կանոնակարգ
«Վախենում է կրակից»

Ստանդարտը
Պայմանական նշանները
Տեղափոխման
անվտանգությունը
Անվտանգությունը՝
շրջակա միջավայրի
համար
Տեսքը
Մատակարարումը

Հրավտանգ
Կապարի պարունակությունը՝ ոչ ավելի 0.005 գ/լ
Մաքուր և պարզ
Կտրոնային (Երևան)

ԳՆՈՐԴ

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարություն
ք. Երևան, Հանրապետության հր.
Կառավարական տուն 2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011003150, 900011003168
ՀՎՀՀ 02578338

«---------------» -----Ը
----------------------------«-------------------» բանկ ------Ը
Հ/Հ ------------------------ՀՎՀՀ ------------------

--------------------------------(ստորագրություն)

Կ. Տ

--------------------------------(ստորագրություն)
Կ. Տ

