
Հայաստանի Հանրապետություն 
Հայտերի ներկայացման հրավեր 

Ազգային մրցութային սակարկություն 
"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր 

Փոխառություն/դրամաշնորհ. թիվ – 2000000779/2000000780 
 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում 
սառանարանային տնտեսությունների կառուցում, IRFSP/CW/NCB-2018/001 

 

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը փոխառություն և դրամաշնորհ է ստացել ԳԶՄՀ-ից 
"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն" ծրագրի ծախսերը 
հոգալու համար և մտադիր է դրամաշնորհի միջոցների մի մասն օգտագործել ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառանարանային տնտեսությունների 
կառուցում պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար: 

 2. ՀՀ ԷՆ "Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ" ՊՀ-ն հրավիրում է իրավասու և որակավորման չափանիշներին 
համապատասխանող կազմակերպություններին ներկայացնելու հայտեր վերոնշյալ 
պայմանագրով նախատեսվող շինարարական աշխատանքների իրականացման համար։ 
Աշխատանքների իրականացման ժամկետն է` 12 ամիս;   
 
3. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ 
հետևյալ հասցեով.  

ՀՀ ԷՆ “Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման 

գրասենյակ” ՊՀ, 

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0009, Տիգրան Մեծի 4 տուն, 6-րդ հարկ, 

․Հեռ ՝ 37410 – 546-510-138; 

 էլ. փոստ՝ procurement@raed.am: 

Մրցույթային փաստաթղթերի մասին հարցերը կարող են պարզաբանվել ստորև նշված հասցեով, 
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, աշխատանքային ժամերի ընթացքում՝ 09.00-ից մինչև 17.00: 

 4. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները մրցութային փաստաթղթերն ամբողջությամբ 
հայերեն լեզվով կարող են ստանալ գրավոր հայտ ներկայացնելով ստորև նշված հասցեով և 
վճարելով 10.000 ՀՀ դրամ չվերադարձվող գումար: Վճարումն իրականացվում է տրամադրված 
բանկային հաշվին ուղիղ փոխանցման միջոցով: 

5. Որակավորման պահանջները ներառում են. 

ա) Նախորդ երեք տարիների ընթացքում իրականացված շինարարական աշխատանքների միջին 
տարեկան ֆինանսական գումարը՝ 520.0 մլն ՀՀ դրամ: 

բ) Որպես գլխավոր կապալառու վերջին հինգ տարիների ընթացքում նվազագույնը մեկ 
համանման աշխատանքների իրականացման պայմանագիր, նվազագույնը 210 մլն ՀՀ դրամ 
արժեքով: 400 -600 մ2 մակերեսով առնվազն մեկ հարկանի շենքի կառուցում, ներառյալ ջեռուցման 
և հովացման համակարգերը, ջրի և էլեկտրական հոսանքի մատակարարումը։ 

 գ)  Իրացվելի ակտիվներ և/կամ վարկային գծեր որևէ պայմանագրային պարտավորությունից 



զերծ, ոչ պակաս 65.0 մլն. ՀՀ դրամից: 
 
6. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով ամենաուշը Օգոստոսի 5-ին 2020թ. 
Ժամը 15։00: Հայտերը չեն կարող ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով: Ուշացված Հայտերը 
կմերժվեն: Հայտերը հրապարակայնորեն կբացվեն հայտատուների ներկայացուցիչների, ինչպես 
նաև բացմանը ներկա գտնվելու բոլոր ցանկացողների ներկայությամբ ներքոնշյալ հասցեով 
Օգոստոսի 5-ին 2020թ. Ժամը 15։00:: 
 

7. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային սակարկության մեթոդով, համաձայն 
․ԳԶՄՀ 2010թ Գնումների ուղեցույցնի ․և 2010թ  Գնումների ձեռնարկի։  Գնումները բաց են բոլոր 

հայտատուների համար մրցութային փաստաթղթերով սահմանված իրավասու երկրներից:  

8.  Հայտերը պետք է ուղեկցվեն Հայտի երաշխիքով, որի գումարը պետք է կազմի`5.200.000 ՀՀ 
դրամ: 

 

 9. Վերևում հիշատակվող հասցեն է. 
Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ  

ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի 4, 6-րդ հարկ, տնօրեն Աշոտ Վարդանյան  
հեռ. 37410 54 65 10 138; Էլ.փոստ։ procurement@raed.am;  

Ամերիա Բանկ ՓԲԸ, հ/հ 15700 – 11483010200                       

 


