ՄՐՑՈՒՅԹ RN#20-005
Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագրի
շրջանակներում Գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոնների համար գնվող
տրակտորի կցորդների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և սկզբնական գործարկման

Գնառաջարկի հրավեր

Գնառաջարկների ներկայացման սկզբնաժամկետ ՝ 14 մայիսի 2020թ.
Գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 29 մայիսի, 2020թ., ժամը 16:00/ Քանի

որ մայիսի 29-ը համարվում է ոչ աշխատանքային օր, գնառաջարկների
ներկայացման վերջնաժամկետը կլինի՝ 1 հունիսի 2020թ, ժամը 16։00
Հարգելի հայտատու,

1.
Սույն հրավերով “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը ԱՄՆ
ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր
տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ
ներկայացնելու սույն հրավերին կից Հավելված 1-ում ընդգրկված ապրանքների համար
Ձեր գնառաջարկը։ Հավելված 1-ում տրված է պահանջվող ապրանքների մասնագրերը։

Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:
“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի
շրջանակներում կանխավճար չի կատարվում: Ապրանքի համար վճարումը կատարվում է
ապրանքի նախնական գործարկումից հետո:
Ապրանքները պետք է առաքվեն Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնք տեղադրվեն
և կատարվի բոլոր կցորդների փորձարկում-ցուցադրում Արտաշավանի Գյուղի
սպասարկման կենտրոնի համար:

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ
Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը
ընդունելի է տպագիր` կնքված փակ ծրարով:
Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական
փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատալոգ(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն
ունեցող նյութեր` ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության
երկիրը, պետք է մինչև 2020 թ. հունիսի 1-ի , ժամը 16:00 ներկայացվի “Ագրոբիզնեսի և գյուղի

զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037,
Ազատության 1\21-40:
Հարցերի դեպքում կարող եք գրել samvel.dallakyan@card.am հասցեին:
Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքում՝

http://card.am/hy/tenders
համապատասխան մրցույթի «հարց ու պատասխան» հղման մեջ:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ
Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն
ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և
մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ
բառերը:
Ծրարի վրա նշվում են՝
 Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/

 Հայտարարության անունը և համարը
 Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը
 Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և
հեռախոսահամարը
Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից,
լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա
պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ
1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ ՀՀ, Երևան 0037,
Ազատության 1\21-40 հասցեում, ժամը 17:00-ին, հանձնաժողովի անդամների
ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը:
2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և մասնակիցները
կտեղեկացվեն արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստով: Հաջողակ հայտատուն
կտեղեկացվի լրացուցիչ:
3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր
գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:
4. Գները: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ
ֆինանսավորմամբ

իրականացվող

“Գյուղական

տնտեսական

զարգացում

–

նոր

տնտեսական հնարավորություններ” ծրագիրը միջպետական պայմանագրի հիման վրա
ազատված է ԱԱՀ-ից և ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու համար
անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

5. Գնառաջարկների գնահատում: Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն
տեխնիկական
պահանջներին,
կգնահատվեն
արժեքների
և տեխնիկական
պահանջների
համապատասխանելիության
համեմատությամբ:
Գնահատելիս
Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝
(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը
սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին
(բ) Առաջարկված գինը

Գնառաջարկները գնահատելիս գնառառաջարկում անհամապատասխանություններ
լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման
գինը` ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում`
(ա) որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված
գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,
(բ) որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան
տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի
բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,
(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում
գնառաջարկը մերժվում է:

է ընդունել ճշտումները, ապա իր

6. Վավերականություն: Ձեր գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի առնվազն քառասունհինգ
(45) օր` սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից:
7. Պատվերի Շնորհում: Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում
գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի
պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ
_________(Ամսաթիվ)
Ում: “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ
ՀՀ, ք․Երևան, Ազատության 1\21-40
Մենք

(Կազմակերպության

անունը)

առաջարկում

ենք

առաքել

RN#20-005

մրցույթի

Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով
№

Անվանում

Քանակը

Տրակտորի կցորդ-

ճյուղաղաց՝ ձեռքբերման,
1

առաքման, տեղադրման և
սկզբնական գործարկման-

Միավորի գինը
ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ

Ընդամենը
ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ

(գումարը թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով և
բառերով)

(գումարը թվերով և
բառերով)

1 հատ

ցուցադրման
Տրակտորի կցորդ-մամլիչ՝
2

ձեռքբերման, առաքման,
տեղադրման և սկզբնական

1 հատ

գործարկման-ցուցադրման
Տրակտորի կցորդ-

հողաֆրեզ՝ ձեռքբերման,
3

առաքման, տեղադրման և

1 հատ

սկզբնական գործարկմանցուցադրման

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու համար
մեզ անհրաժեշտ կլինի (օրերի քանակը) օր։
Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք եք վերապահում չեղյալ համարել
մրցույթը, եթե ներկայացված Գնառաջարկները

գերազանցում են տվյալ ծրագրի համար

նախատեսված բյուջեն կամ չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են
խախտումներով:
Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է (օրերի քանակը թվերով և բառերով) օր` սկսած սույն մրցույթի
համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից։

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի
փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:
Լիազոր անձի ստորագրությունը

______________________________________

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը
Հասցե
Հեռ․
Էլ․փոստ

_________________________________

_______________________________________
_________________________________________
________________________________________

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
Տեխնիկական առաջադրանք

1. Տրակտորի կցորդ-ճյ ուղաղացի նկարագրու թյ ու նը

Տրակտորի կցորդ-ճյուղաղաց՝ նախատեսված է ծառերի էտած ճյուղերը մանրացնելու համար։
Սարքավորումը պետք է հագեցված 2 աշխատանքային գլաններով, որոնցից առաջինը գետնից
հավաքում է ճյուղերը և փոխանցում երկրորդ գլանին, որին էլ հզոր մուրճեր շնորհիվ
կատարվում է մանրեցումը։ Տրակտորը և կցորդը աշխատացնում է մեկ օպերատոր։ Սարքը
մինչև 5սմ տրամագիծ ունցող ճյուղերը մանրացնելու հնարավորություն ունենա։

Աշխատանքային լայնություն (մմ)
Անհրաժեշտ հզորություն (ձ․ու)
Գլանի պտույտների արագություն (պտր)
Մուրճերի քանակ (հատ)
Քաշը (կգ)

1700-2000
40-80
2000-2200
12-14
700-800

2. Տրակտորի կցորդ-հողաֆրեզի նկարագրու թյ ու նը
Տրակտորի կցորդ-հողաֆրեզը հիմնականում օգտգործվում է այն մշակաբույսերի համար
որոնց մշակության համար անհրաժեշտ է հողի խոր փխրեցում։ Այն պետք է ապահովի
առնվազն 270 մմ հողի փխրեցում և հարթեցում։ Հողաֆրեզը պետք է ունենա 4 աստիճան
փոխանցման տուփ։ Փոխանցման տուփից դանակներ փոխանցումը կատարվում է
աստղանիվային միացմամբ։ Այն պետք է ունենա լրացուցիչ հնարավորություն հետևից
հողի հարթեցման գլան կցելու
Աշխատանքային լայնություն (մմ)

2000-2200

Անհրաժեշտ հզորություն (ձ․ու)

70-85

Թևիկների քանակ (հատ)

16-18

Փոխանցումը 4 աստիճան

Լիսեռային

Քաշը (կգ)

600-650

1. Տրակտորի կցորդ-մամլ իչ ի նկարագրու թյ ու նը
Տրակտորի կցորդ-մամլիչ՝ նախատեսված է բուսական կոշտ մնացորդներ մանրացնելու
համար։ Կորդը լինի հիդրավլիկ և կառավարվի տրակտորիստի կողմից։ Հետևի մասում
մամլիչը ունենա գլան, որի միջոցով հարթեցվում են բուսական մնացորդները
Աշխատանքային լայնություն (մմ)
Անհրաժեշտ հզորություն (ձ․ու)
Գլանի պտույտների արագություն (պտր)
Մուրճերի քանակը
Քաշը (կգ)
Y-ձև դանակների քանակը
Փոխանցումը 4 շարժափոկով

180-200
35-70
2000-2200
20-24
500-600
60-72

Սարքերի համար պետք է տրվի մեկ տարի երաշխիք:

