
 

 

 

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՏԱՏՈՒՆԵՐԻՆ 

Մրցույթի ծածկագիր` ICARE-FR/037/AM/22 

Առաջարկները ներկայացնելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ պայմանները. 

 

1. Ֆինանսավորում 

1.1. «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» (ԱՀԿՄԿ/ICARE) 

հիմնադրամի կողմից իրականցավող «Այգեպտղաբուծության ոլորտի զարգացման ծրագիր 

Հայաստանում» (ՖՐՈՒՏԵՆԻԱ) նախագիծը ֆինանսավորվում է Ավստրիական զարգացման 

համագործակցության կողմից։ 

1.2. Էլեկտրական հովվի բնութագիրը ներկայացված է Հավելված 1-ում։ 

1.3. Տարածքի նկարագրությունը պատկերված է Նկար 1-ում։ 

 

Հավելված 1 

Անվանում Քանակ Նկարագիր 

Գեներատոր 1 Հզորությունը՝ ~220 Վ, էլեկտրական լիցք  ~ 2կՋ 

Լարերի քանակը 5 շարք - 

Լարեր ցինկապատ 2 մմ Խզում (разрыв)  130 կգ 

Միջանկյալ սյուներ  

Մետաղական 50*50մմ  2 մ  

~12-

13հատ Հեռավորությունը միմյանցից՝  30մ 

Միջանկյալ սյուներ 

պլաստմասե 
 Հեռավորությունը միմյանցից՝ 7 մ 

A Կողմի երկարությունը ~180մ Լարումը անջատելու հնարավորությամբ, առանց խափանելու 

B կողմի աշխատանքը 

B Կողմի երկարությունը ~120մ 
- 

Շանթարգել 1 հատ 
- 

Կառավարում  Հեռահար կառավարման հնարավորություն (անջատել-

միացնել) բջջային  հավելվածի միջոցով 

2. Հավաստագրեր 

2.1․ Մատակարարը մինչ էլեկտրական հովվի մատակարարումը պետք է ներկայացնի 

սարքավորումների/նյութերի ծագումը և որակը հավաստող պատշաճ փաստաթղթեր։  

2.2․ Մատակարարը ինքն է կրում տվյալ փաստաթղթերի ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը: 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Հարկեր 

3.1 «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը 

ծրագրի շրջանակում գնումներ կատարելիս ազատված է ԱԱՀ (Ավելացված արժեքի հարկ) 

վճարից: 

 

4. Էլեկտրական հովվի մատակարարման և տեղադրման հասցե 

4.1․ Էլեկտրական հովիվը պետք է մատակարարել ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղ և 

տեղադրել նախագծի շրջանակում՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 

«Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական տնտեսությունում հիմնված 1,5 հեկտար տարածքով 

ինտենսիվ պտղատու այգու տարածքում (կոորդինատներ՝ 40.128036, 44.331333)։ 

4.2․ Հայտում պետք է նշված լինի հստակ ժամկետ պահանջվող էլեկտրական հովվի 

մատակարարման և տեղադրման  համար վերը նշված հասցեում։ 

 

5. Մրցույթին դիմելու պայմանները 

Հայտը պետք է դրված լինի փակ կնքված ծրարի մեջ, որի վրա պետք է  նշված լինի ուղարկողի 

(մասնակցի) անվանումը և հասցեն, ստացողի («Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության 

միջազգային կենտրոն»   հիմնադրամի) անվանումը և հասցեն, մրցույթի ծածկագիրը, հետևյալ բառերը 

«Չբացել մինչև 2022թ.-ի հուլիսի 26-ը, ժամը 14:00»: Մրցույթի մասնակցության փաթեթները կընդունվեն 

մինչև 2022թ. հուլիսի 25-ը, ժամը 18:00, հետևյալ հասցեով` «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և 

կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ք․ Երևան, Տերյան 74 փողոց, 5-րդ հարկ: 

 

6. «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը իրեն իրավունք 

է վերապահում ընդունելու կամ մերժելու որևէ Հայտ և չեղյալ համարելու մրցութային գործընթացը և 

մերժելու բոլոր հայտերը ցանկացած ժամանակ նախքան պայմանագրի շնորհումը առանց, հետևաբար,  

որևէ պարտավորության ենթարկելու տվյալ Հայտատուին կամ Հայտատուներին, կամ առանց  

պարտավորությունների բացատրություն տալ Հայտատուին կամ Հայտատուներին «Ագրոբիզնեսի 

հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն»   հիմնադրամի գործողությունների հիմքերի 

վերաբերյալ։ 

 

7. Փաստաթղթերի ցանկ 

7.1․ Մրցութային փաթեթը պետք է պարունակի հետևյալ փաստաթղթերը․ 

1) Ձև 1՝ Մասնակցի հայտ 

2) Ձև 2՝ Գնագոյացման հաշվարկ 

3) Էլեկտրական հովվի բնութագիրը՝ կնքված և ստորագրված 

4) Տեղեկատվություն տվյալ ոլորտում կազմակերպության ունեցած փորձի և կատարված 

աշխատանքների վերաբերյալ (փաստաթղթեր, նկարներ և այլն) 

5) Պետռեգիստրի վկայականի պատճեն։ 

8. Գնահատման հիմնական չափանիշներ 

1. «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը 

ներկայացված հայտերը գնահատելու համար սահմանում է հետևյալ հիմնական չափանիշները․  

 

• Առաջարկվող գին-որակ համադրությունը, հայտատուի փորձը, երաշխիքային և 

մատակարարման ժամկետները։ 

 

 

 

 



 

 

 

2. Գնահատման նպատակով «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային 

կենտրոն» հիմնադրամը կարող է, Հայտատուի համաձայնությամբ, այցելել հայտատուի կողմից 

նախկինում նմանատիպ էլեկտրական հովվի տեղադրան վայրեր: 

3. Հայտում ներկայացված փաթեթում արտացոլված գները կստուգվեն «Ագրոբիզնեսի 

հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից: Թվաբանական 

սխալների առկայության դեպքում «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային 

կենտրոն» հիմնադրամը հիմք կընդունի ճշգրտված գինը: Նման սխալների առկայության դեպքում  

 

«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը կարող է 

հարցման միջոցով լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջել հայտատուից: 

 

9. Կոնտակտային անձ  

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել նախագծի համակարգող Սարգիս Մկրտչյանին հետևյալ 

հեռախոսահամարով՝ +374 95 09 05 61։  

 

Նկար 1. Տարածքի նկարագրություն 

 

(պատկերը՝Google map քարտեզից-40°07'41.6"N 44°19'54.4"E)  

 

180 մետր 

120 մետր 

Հոսանքի 
աղբյուր 

12 մետր 

Այգի 

A 

B 

C 


