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ՄԱՍԻՆ 
  
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը հայտարարում է ընդհանուր օգտագործման ավտմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների 

կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ` հետևյալ թափուր ավտոբուսային 
(միկրոավտոբուսային) երթուղիների համար` 

 
ԵՐԹՈՒՂՈՒ` 

 N
N 
ը/կ անվանումը և համարը 

սկզբնակետը 
(ավտոկայան, 

ավտոկայարան, 
երթակարգա- 
վարական կետ) 

վերջնակետը 
(ավտոկայան, 

ավտոկայարան, 
երթակարգա- 
վարական կետ) 

տեսակը 
(ավտոբուսային/ 

միկրոավ- 
տոբուսային) 

սպասարկման 
համար 

պահանջվող 
ավտոբուսների 
թիվը (ներառյալ 
պահուստային 
ավտոբուսների 

թիվը) 
1 Գյումրի-Կառնուտ-Հովիտ-Բասեն-Ջրառատ և հետադարձ/N 07-004/  ք. Գյումրի ա/կ գ. Ջրառատ միկրոավտոբուսային 3 /երկեք/ 
2 Գյումրի-Հովունի և հետադարձ/N 07-005/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Հովունի ավտոբուսային 2 /երկու/ 
3 Գյումրի-Ախուրյան և հետադարձ / N 07-006/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Ախուրյան միկրոավտոբուսային 3 /երկեք/ 
4 Գյումրի-Շիրակ և հետադարձ / N 07-007/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Շիրակ ավտոբուսային 2 /երկու/ 
5 Գյումրի-Ջաջուռավան-Կրաշեն- Մեծ Սարիար և հետադարձ/ N 07-009/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Մեծ Սարիար միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
6 Գյումրի-Մարմաշեն և հետադարձ/ N 07-010/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Մարմաշեն ավտոբուսային 2 /երկու/ 
7 Գյումրի-Մարմաշեն և հետադարձ/ N 07-010/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Մարմաշեն միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
8 Գյումրի-Վահրամաբերդ-Կապս և հետադարձ/ N 07-011/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Կապս ավտոբուսային 2 /երկու/ 
9 Գյումրի-Վահրամաբերդ-Կապս և հետադարձ/ N 07-011/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Կապս միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
10 Գյումրի-Մայիսյան-Քեթի-Փոքրաշեն և հետադարձ/ N 07-012/ ք. Գյումրի ա/կ գ.Փոքրաշեն ավտոբուսային 2 /երկու/ 
11 Գյումրի-Մայիսյան-Քեթի-Փոքրաշեն և հետադարձ/ N 07-012/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Փոքրաշեն միկրոավտոբուսային 4 /չորս/ 
12 Գյումրի-Արևիկ-Այգաբաց և հետադարձ / N 07-014/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Այգաբաց միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
13 Գյումրի-Նոր Ախուրյան և հետադարձ / N 07-020/ ք. Գյումրի ա/կ գ.Նոր Ախուրյան ավտոբուսային 2 /երկու/ 
14 Գյումրի-Իսահակյան-Աղին-Սարակապ և հետադարձ / N 07-023/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Սարակապ ավտոբուսային 2 /երկու/ 
15 Գյումրի-Շիրակավան-Լուսաղբյուր և հետադարձ/ N 07-024/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Լուսաղբյուր միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 

16 Գյումրի-Ջրափի-Հայկաձոր-Բագրավան-Անիավան-Անիպեմզա և 
հետադարձ/ N 07-025/ 

ք. Գյումրի ա/կ գ. Անիպեմզա միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 

17 Գյումրի-Գուսանագյուղ և  հետադարձ N /07-026/ ք. Գյումրի ա/կ 
գ. 

Գուսանագյուղ ավտոբուսային 2 /երկու/ 

18 Գյումրի-Լանջիկ և հետադարձ N /07-028/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Լանջիկ ավտոբուսային 2 /երկու/ 
19 Գյումրի-Հոռոմ-ՆորԿյանք-Արթիկ և հետադարձ  N /07-029/ ք. Գյումրի ա/կ ք. Արթիկ ավտոբուսային 2 /երկու/ 
20 Գյումրի-Պեմզաշեն-Լեռնակերտ և հետադարձ  N /07-031/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Լեռնակերտ միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
21 Արթիկ-Անուշավան-Գետափ-Գեղանիստ և հետադարձ / N 07-032/ ք. Արթիկ ա/կ գ. Գեղանիստ ավտոբուսային 2 /երկու/ 

22 Գյումրի-Սպանդարյան-Արևշատ-Մեծ Մանթաշ-Փոքր Մանթաշ և 
հետադարձ /N 07-044/ 

ք. Գյումրի ա/կ գ. Փոքր 
Մանթաշ 

ավտոբուսային 2 /երկու/ 

23 Գյումրի-Վարդաղբյուր-Աշոցք-Ղազանչի-Բավրա և հետադարձ/ N 07-048/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Բավրա միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
24 Գյումրի-Վարդաղբյուր-Մուսայելյան-Հարթաշեն և հետադարձ / N 07-049/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Հարթաշեն ավտոբուսային 2 /երկու/ 

25 Գյումրի-Սալուտ-Բաշգյուղ-ՓոքրՍարիար-Կաքավասար-Սարապատ-
Ձորաշեն և հետադարձ / N 07-051/ 

ք. Գյումրի ա/կ գ. Ձորաշեն ավտոբուսային 2 /երկու/ 

26 Գյումրի-Աշոցք-Թավշուտ-Սիզավետ-Սարագյուղ և հետադարձ / N 07-053/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Սարագյուղ միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
27 Գյումրի-Թորոսգյուղ-Գոգհովիտ--Հողմիկ և հետադարձ / N 07-054/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Հողմիկ ավտոբուսային 2 /երկու/ 
28 Գյումրի-Ամասիա-Բանդիվան-Հովտուն և հետադարձ/ N 07-057/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Հովտուն ավտոբուսային 2 /երկու/ 
29 Գյումրի-Ամասիա-Բանդիվան-Հովտուն և հետադարձ/ N 07-057/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Հովտուն միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
30 Գյումրի-Ողջի-Մեղրաշատ-Բյուրակն և հետադարձ/ N 07-058/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Բյուրակն միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
31 Գյումրի-Ողջի-Բյուրակն և հետադարձ / N 07-059/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Բյուրակն ավտոբուսային 2 /երկու/ 
32 Գյումրի-Ողջի-Բյուրակն և հետադարձ / N 07-059/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Բյուրակն միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
33 Գյումրի-Արեգնադեմ -Գտաշեն և հետադարձ / N 07-060/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Գտաշեն ավտոբուսային 2 /երկու/ 

34 
Գյումրի-Ամասիա--Բերդաշեն-Զորակերտ-Ծաղկուտ-Գառնառիճ-Շաղիկ և 
հետադարձ/ N 07-061/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Շաղիկ ավտոբուսային 2 /երկու/ 

35 Գյումրի-Ջրափի և հետադարձ/ N 07-065/ ք. Գյումրի ա/կ գ. Ջրափի միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 

36 
Արթիկ-Պեմզաշեն-Մարալիկ-Գուսանագյուղ-Անիավան-Անիպեմզա և 
հետադարձ /N 07-066/ ք. Արթիկ ա/կ գ. Անիպեմզա միկրոավտոբուսային 2 /երկու/ 
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1. Հայտ.  
2. Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման 

լիցենզիա.  
3. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական. 
4. Ավտոբուսների տեխնիկական անձնագրեր (գրանցման վկայագրեր).  
5. Ավտոբուսներին ամրակցված վարորդների` վարորդական իրավունքի վկայականներ, աշխատանքային փորձը հավաստող 

փաստաթղթեր, uահմանված կարգով բժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված` առողջական վիճակի մաuին տեղեկանքներ.  
6. Ավտոբուսի վարձակալման դեպքում` վարձակալության պայմանագիր.  
7. Ավտոբուսն այլ տեuակի վառելիքով շահագործելու համար վերաuարքավորելու (կահավորելու) դեպքում` շահագործման և 

վերասարքավորման oրինականությունը հաuտատող փաuտաթուղթ.  
8. Ավտոբուսի վարորդի` սեղմված բնական կամ հեղուկ գազով աշխատելու դեպքում` oրինականությունը հաստատող 

փաստաթուղթ. 
9. Ավտոբուսների նախաուղերթային տեխնիկական զննման և բուժզննման աշխատանքների իրականացման հետ կապված 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը և հիմքերը` գործող մրցութային կարգով պահանջվելու դեպքերում. 
10. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ շարժական կազմի հավաքակայանի uեփականության (oգտագործման) 

իրավունքի պետական գրանցման վկայական` գործող մրցութային կարգով պահանջվելու դեպքերում, ինչպես նաև ավտոբուսների 
ամենoրյա նախաուղերթային տեխնիկական զննումը, դրանց կայանումը և պահպանումն իրականացնելու պայմանագիր` 
գիշերակացով սպասարկվող երթուղիների համար. 

11. Փակ ծրարով ներկայացնում է երթուղու uպաuարկման համար առաջարկվող մեկ ուղևորի և ուղեբեռի (եթե սահմանված է) 
փոխադրման գինը, իuկ միջմարզային և ներմարզային երթուղիների համար` նաև ըuտ նախատեսված միջանկյալ կանգառների:  

Նշված փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվում են մեկ օրինակից, կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կողմից սոսնձված, կնքված և ստորագրված, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կնիք չունենալու դեպքում` սոսնձված և իր կողմից 
ստորագրված փաթեթով: Փաթեթի փաստաթղթերը պետք է նույնպես կնքված լինեն հայտատու կազմակերպության կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ կողմից «Իսկականի հետ ճիշտ է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կնիք չունենալու 
դեպքում` «Իսկականի հետ ճիշտ է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, ինչով հավաստվում է դրանց իսկությունը: 

   Մրցույթի անցկացման oրը, ժամը և վայրը՝  2014թ. մարտի 21-ին ժամը 15 00, ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 7 հասցեում: 
        Հայտը ներկայացնելու վայրը, օրերը, ժամերը, վերջին ժամկետը ՀՀ Շիրակի մարզպետարան /ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16/ 
մրցույթային հանձնաժողովին: ժամը 1000-1700  (բացի շաբաթ և կիրակի օրերից) 2014թ. մարտի 14-ը ներառյալ: 
        Հեռախոuահամարը` լրացուցիչ տեղեկություններ uտանալու համար  /0312/ 49000-171 
        Մրցույթն անցկացվում է ՀՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 16-ի N 762 որոշման պահանջների համաձայն: 

  
 
 
 
 Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ               ______________________                                    Սերյան Պետրոսյան 

(ստորագրությունը)           (անունը, ազգանունը) 
 
 
 
 


