
Մեկնարկել է «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը պատկանող օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղի և սև 

մետաղի աճուրդի միջոցով վաճառքի գործընթացը 

 

25․10․2021 

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ն իրականացնելու է «դասական» (գնի 

բարձրացմամբ) եղանակով բաց աճուրդ, որի ընթացքում վաճառվելու են «Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված 

հերթականության. 

Լոտ 1` սև մետաղի ջարդոն շուրջ 11478 կգ, գտնվում է ` ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 

Կարեն Դեմիրճյան փողոց 1ա հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` 42 ՀՀ դրամ 

(ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն) :Լոտի մեկնարկային գինը` 482076 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 2` օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 4115 կգ, գտնվում է ̀  ՀՀ, Սյունիքի 

մարզ, ք. Գորիս, Խոտ համայնքում, միավորի մեկնարկային գինը` 262 ՀՀ դրամ (ներառյալ 

ԱԱՀ-ն):Լոտի մեկնարկային գինը` 1078130 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 3` օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 1595 կգ, գտնվում է ` ՀՀ, ք. 

Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Տիչինայի փ. 207 հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` 

262 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն): Լոտի մեկնարկային գինը` 417890 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 4` օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 749 կգ, գտնվում է ` ՀՀ, ք. 

Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., Եղվարդի խճուղի 22/3 հասցեում, միավորի մեկնարկային 

գինը` 262 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն) :Լոտի մեկնարկային գինը` 196238 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 5` օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 1580 կգ, գտնվում է ` ՀՀ, ք. 

Երևան, «Նոր Նորք» համայնք 9-մ/շ հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` 262 ՀՀ դրամ 

(ներառյալ ԱԱՀ-ն): Լոտի մեկնարկային գինը` 413960 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 6` օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 582 կգ, գտնվում է ` ՀՀ, 

Արարատի մարզի վարչական տարածքում, միավորի մեկնարկային գինը` 262 ՀՀ դրամ 

(ներառյալ ԱԱՀ-ն): Լոտի մեկնարկային գինը` 152484 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 7` օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 1550 կգ, գտնվում է ` ՀՀ, Վայոց 

ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Անդրանիկի 1 հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` 262 ՀՀ 

դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն): Լոտի մեկնարկային գինը` 406100 ՀՀ դրամ: 

Աճուրդը տեղի կունենա` ՀՀ, ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 8 հասցեում, 2021թ. նոյեմբերի 

8-ին, ժամը 1200-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, 

նույն վայրում, նույն ժամին: 

 



 

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող 

փաստաթուղթ՝ ֆիզիկական անձանց դեպքում, իրավաբանական անձանց դեպքում՝ 

կանոնադրությունը, իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը, 

պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ: 

Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման 

օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 

ժամը 1000-ից մինչև 1800-ն այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերին՝ 

այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Բորսայի հետ: 

Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (041) 11-31-21 

հեռախոսահամարով կամ այցելել www.bider.am կայքը: 

 


