
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ  

մրցույթի հայտերի ներկայացման հրավեր 

Ծածկագիր` ICARE-AC4/060/AM/22 

 

1. Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) 

հիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) իր «Նորարական գյուղատնտեսության 

վերապատրաստման և ուսուցման ճամբար (ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ)» ծրագրի շրջանակում 

Գյուղատնտեսական ոլորտում նորարարական լուծումներով ստարտափ 

գաղափարների մրցույթի շրջանակում հրավիրում է մասնագիտացված 

կազմակերպություններին մասնակցելու ճանաչողական տեսահոլովակի  ստեղծման 

մրցույթին: 

 

2. Հիմնադրամի ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ ծրագրին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել 

Հիմնադրամի պաշտոնական կայք՝ https://agricamp.icare.am/0:  

 

Տվյալ հայտարարության բաղկացուցիչ մասերն են՝ 

Ա) Տեսահոլովակի նկարագրությունը 

Բ) Ներկայացվող հայտի բովանդակությունը 

Գ) Հայտերի ներկայացման կարգը 

 

Ա) Տեսահոլովակի նկարագրությունը 

• Տեսահոլովակում ներկայացվում է հեռախոսային հավելված, որի միջոցով 

նկարելով ջերմատներում վնասատուների թակարդները, հաշվում են նրանց 

վրա վնասատուների քանակը և իրականացվում վերլուծություններ: 

• Տեսահոլովակի ստեղծման նպատակն է հավելվածի ճանաչելիության ձեռք 

բերումը։ 

• Հոլովակի ստեղծման խնդիրն է՝ հաճախորդներին բացատրել հավելվածի 

օգտակարությունը, օգտագործելիությունը։ 

• Հոլովակի նպատակային լսարանն է՝ ջերմոցատերերը, ագրոնոմները, 

ջերմոցների աշխատողները, ագրոընկերությունների ներկայացուցիչները, 

ագրոկոպերատիվների ներկայացուցիչները։ 

https://agricamp.icare.am/competition-1/


• Հոլովակը պետք է տեղադրվի YouTube, facebook և այլ սոցիալական 

հարթակներում։  

• Նմանատիպ տեսահոլովակի օրինակներ կտրամադրվի Հիմնադրամի կողմից։ 

• Հոլովակի երկարությունը՝ 1.5-2 րոպե։ 

• Հոլովակի լեզուն՝ անգլերեն, հետագայում ձայնը տեսանյութից 

առանձնացնելու հնարավորությամբ։  

•  Նկարահանումների վայրը՝ ջերմատանը, որի հետ պայմանավորվածությունը 

ձեռք կբերվի Հիմնադրամի կողմից։ 

• Անիմացիայի նկարագրություն՝ այն պետք է լինի տեքստային և գրաֆիկական 

2D անիմացիաները կտևի մոտավոր 20-40 վայրկյան։ 

• Նկարահանման նյութատեխնիկական միջոցներ՝ այն պետք է տրամադրվի 

նկարահանողի կողմից 

• Նկարահանվողների քանակը  պետք է լինի 2-3 հոգի, որոնք կլինեն 

Հիմնադրամի կողմից ընտրված 

• Նախնական սցենարը կտրամադրվի Հիմնադրամի կողմից 

Բ) Ներկայացվող հայտի բովանդակությունը 

Մասնակիցը իր հայտում պետք է ներկայացնի հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 

1. Տեխնիկական առաջարկ, ներառելով հետևյալ ենթաբաժինները՝ 

• ընկերության պորտֆոլիոն՝ 

o վերջին 3 տարիների աշխատանքային փորձը (պատվիրատուի 

անվանումը, նմանատիպ աշխատանքի նկարագրությունը, 

ժամանակահատվածը, անհրաժեշտության պարագայում այլ 

տեղեկատվություն),  

3. Ֆինանսական առաջարկ, ներառելով բյուջեի ձևավորման մանրամասն տողերը։ 

Ծառայությունների մատուցման ընդհանուր արժեքը պետք է պարունակի բոլոր 

հարկերը: Եթե կազմակերպությունը հանդիսանում է ավելացված արժեքի հարկ 

(ԱԱՀ) վճարող, ապա ընդհանուր բյուջեն պետք է ներկայացնել առանց ԱԱՀ։ 

 

Գ) Հայտերի ներկայացման կարգը 

Հայտերը պետք է ներկայացնել հայերեն տարբերակով։ Հայտերը պետք է ներկայացվեն 

թղթային տարբերակով փակ կնքված և ստորագրված ծրարով՝ մինչև 2022թ. 

դեկտեմբերի 13-ը, ժամը 16:00 ք. Երևան, Տերյան 74, 4-րդ հարկ հասցեով: Նշված 

ժամկետից հետո ստացված հայտերը չեն մասնակցելու հայտերի բացմանը, որը տեղի 

կունենա 2022թ. դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 16:30-ին Հիմնադրամի գրասենյակում: 



Դիտարկվելու են միայն այն հայտերը, որոնք լիովին համապատասխանում են սույն 

հայտարարության «Բ․ Ներկայացվող հայտի բովանդակությունը» բաժնի 

պահանջներին։ 

 

Առաջարկները պատրաստելիս կարող եք կապ հաստատել հետևյալ 

հեռախոսահամարով՝ +37455501039 Անահիտ Հայրապետյան։ 


