Պայմանագրի շնորհման ծանուցում
(Տեղական բաց մրցույթներ)
Ծրագրի անվանումը՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ
ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)
Վարկի համար՝ 8523-AM

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1(լոտ 1)
Պայմանագրի շրջանակ՝ Արևշատ-Աբովյան ճանապարհի կմ 0+000 - կմ 1+543 հատվածի վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան
աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 7 (յոթ) ամիս
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 27.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ․ Ավշար, 2/2 ճանապարհի աջ հատված
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 356,400,000 ՀՀ դրամ
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 356,400,000 ՀՀ դրամ
Պայմանագրի արժեքը՝ 356,400,000 ՀՀ դրամ
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ չկա։
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ ՀՁ «Զանգեզուրտրանսշին» ԲԲԸ և «Հորիզոն-95» ՍՊԸ (առաջարկը մերժվել է
որպես պահանջներին հակասող)

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1 (լոտ 2)
Պայմանագրի շրջանակ՝ T-2-20
Դիտակ-Ջրաշեն ճանապարհի
վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 7 (յոթ) ամիս։
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 27.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:

կմ

0+000 -

կմ

2+116 հատվածի

Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ «Կապավոր» ՍՊԸ:
Հասցե՝ ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Աջափնյա փող․ 2:
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 370,564,140 ՀՀ դրամ։
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 370,564,140 ՀՀ դրամ։
Պայմանագրի արժեքը՝ 370,564,140 ՀՀ դրամ։
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ (գնահատված արժեք՝ 374,438,400 ՀՀ դրամ):
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ ՀՁ «Զանգեզուրտրանսշին» ԲԲԸ և «Հորիզոն-95» ՍՊԸ (առաջարկը մերժվել է
որպես պահանջներին հակասող)

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/2
Պայմանագրի շրջանակ՝ H-8-T-2-16 M2-Հովտաշեն H-12 ճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+120 հատվածի
վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 7 (յոթ) ամիս:
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 27.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ ՀՁ «Մոստովիկ» ՍՊԸ և «Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ:
Հասցե՝ Երևան-Մեղրի մայրուղի 16, Այնթափ համայնք, Արարատի մարզ, ՀՀ («Մոստովիկ» ՍՊԸ) և 2601
կենտրոն Ախուրյան թաղ․ , Շ ի ր ակ ի մ ար զ , Հ Հ («Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ):
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 290,000,000 ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 290,000,000 ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 290,000,000 ՀՀ դրամ:

Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ ՀՁ «Կապավոր» ՍՊԸ և «Լիլիթ-87" ՍՊԸ (գնահատված արժեք՝
326,457,400 ՀՀ դրամ) և ՀՁ «Բեռմա» ՓԲԸ և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ (գնահատված արժեք՝ 304,758,860ՀՀ
դրամ):
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա։

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/3
Պայմանագրի շրջանակ՝ M1 - Karmrashen -Vosketas – Zovasar ճանապարհի կմ 0+000-կմ 11+410 հատվածի
վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 9 (ինը) ամիս:
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 25.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ «Ա․ Ա․ Բ․ Պռ ո ե կ տ» ՍՊԸ :
Հասցե՝ ՀՀ, 0037 Երևան, Արաբկիր փող․ 39/1ա:
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 779,721,359.52ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 779,721,359.52ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 779,721,359.52ՀՀ դրամ:
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ "Blesk" LLC (գնահատված արժեք՝ 820,759,940 ՀՀ դրամ), "Chanaparh" LLC
(գնահատված արժեք՝ 900,000,000 ՀՀ դրամ), "Kapavor" LTD (գնահատված արժեք՝ 941,304,120 ՀՀ դրամ) and JV
"Berma" CJSC and "Khachhar" LLC (գնահատված արժեք՝ 917,610,000 ՀՀ դրամ)
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա:

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/4
Պայմանագրի շրջանակ՝ H36 - Մովսես - Չորաթան – Նորաշեն ճանապարհի կմ 0+000-km 5+587 հատվածի
վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 9 ամիս:
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 27.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ։
Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ․ Ավշար, 2/2 ճանապարհի աջ հատված։
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 736,574,736ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 736,574,736ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 736,574,736ՀՀ դրամ:
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ չկա
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/5
Պայմանագրի շրջանակ՝ H64 Բերդ-Այգեձոր-Չինարի
վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 8 ամիս:

ճանապարհի

կմ

0+000-կմ

4+540

հատվածի

Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 26.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ ՀՁ «Տավուշի ՃՇՇ» ՓԲԸ և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, Բերդ քաղաք, Գետափնյա 5 («Տավուշի ՃՇՇ» ՓԲԸ) և ՀՀ, Արարատի մարզ, գ․
Ավշար, 2/2 ճանապարհի աջ հատված («Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ)
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 350,618,136ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 350,618,136 ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 350,618,136ՀՀ դրամ:
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ չկա:

Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա:

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/6
Պայմանագրի շրջանակ՝ M6 – Արճիս ճանապարհի կմ 0+000 – կմ 3+671.80 հատվածի վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան
աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 8 ամիս:
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 20.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ «Կապավոր» ՍՊԸ
Հասցե՝ ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Աջափնյա փող․ 2:
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 442,580 716 ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 442,580 716 ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 442,580 716 ՀՀ դրամ:
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ ՀՁ «Լևոն Երկրորդ» ՍՊԸ և «Սիսիան Բեռնաուղևորատար
Ավտոտրանսպորտային» ՍՊԸ (գնահատված արժեք՝ 449,438,957 ՀՀ դրամ)
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա:

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/7
Պայմանագրի շրջանակ՝ M2 – Կարմրաշեն ճանապարհի կմ 0+985-կմ 11+791.50 հատվածի վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան
աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 11 ամիս:
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 27.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ «Բլեսկ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Սուիթ 1, շենք 5, 50 տարի AULYCL փող․ Ստավ ռ ո պո լ , Ստավ ռ ո պո լ ի շ ր ջ ան , Ռո ւ ս աս տան ի
Դաշ ն ո ւ թ յ ո ւ ն
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 1,275,313,227 ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 1,275,313,227 ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 1,275,313,227 ՀՀ դրամ:
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ «Խաչհար» ՍՊԸ (գնահատված արժեք՝ 1,929,958,337 ՀՀ դրամ),
«Կապավոր» ՍՊԸ (գնահատված արժեք՝ 2,041,199,508 ՀՀ դրամ)
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա:

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/8
Պայմանագրի շրջանակ՝ M-2 Վաղատին-Շենաթաղ ճանապարհի կմ 0+000 - կմ 13+760 հատվածի
վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 10 ամիս:
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 22.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր
շնորհված
մրցույթի
մասնակցի
անվանումը՝
Ավտոտրանսպորտային» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Սիսիան, Խանջյան 2
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 1,291,994,184 ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 1,291,994,184 ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 1,291,994,184 ՀՀ դրամ:
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ չկա:
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա:

«Սիսիան

Բեռնաուղևորատար

Մրցույթի/Պայմանագրի No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/9
Պայմանագրի շրջանակ՝ H 32 - Vahramaberd - Hovuni - M1 ճանապարհի կմ 0+000-կմ 0+631, կմ 0+000– կմ 0+325,
կմ 0+000–կմ 5+044 հատվածի վ ե ր ան ո ր ո գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր
Պայմանագրի տևողություն՝ 9 ամիս:
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ` 25.12.2017
Մրցույթի արժույթ՝ ՀՀ դրամ:
Պայմանագիր շնորհված մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ ՀՁ «Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ և «Մոստովիկ» ՍՊԸ
Հասցե՝ 2601 կենտրոն Ախուրյան թաղ․ , Շ ի ր ակ ի մ ար զ , Հ Հ («Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ) և Երևան-Մեղրի
մայրուղի 16, Այնթափ համայնք, Արարատի մարզ, ՀՀ («Մոստովիկ» ՍՊԸ):
Մրցութային առաջարկի արժեքը բացման պահին՝ 647,044,670 ՀՀ դրամ:
Մրցութային առաջարկի գնահատված արժեքը՝ 647,044,670 ՀՀ դրամ:
Պայմանագրի արժեքը՝ 647,044,670 ՀՀ դրամ:
Մրցույթի գնահատված մասնակիցներ՝ չկա:
Մրցույթի մերժված մասնակիցներ՝ չկա:

