
 

 

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՏԱՏՈՒՆԵՐԻՆ 

ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ 

 

Առաջարկները ներկայացնելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ պայմանները. 

 

1. Ֆինանսավորում 

1.1. «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» 

հիմնադրամի (ICARE) կողմից իրականացվող «Նորարարական գյուղատնտեսության 

վերապատրաստման և ուսուցման ճամբար (ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ)»  ծրագիրը 

ֆինանսավորվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի (USAID) կողմից։ 

 

Պահանջվող համակարգի բնութագիրը ներկայացված է Հավելված 1-ում:  

 Հավելված 1 

Անվանում Քանակ Տեղամաս Նկարագիր 

Կաթիլային 

ոռոգման 

համակարգ   

1 

Ա 

 Ազնվամորու այգի 

 Տարածքի չափսերը 

(մ)՝ 27 x 19 

 Բույսերի տնկման 

սխեմա (մ)՝ 1,8 x 0,3 

 Կաթոցիկների 

թողունակությունը 

(լ/ժ)՝ 2 

 Բաշխման գոտիների քանակը – 2 

(Ա, Բ) 

 Համակարգի կառավարում – 

կիսաավտոմատ 

 Ջրի կուտակում – մետաղյա կամ 

պլաստմասե տարրաներով 

(պլաստմասե տարրա 

օգտագործելու դեպքում 

նախատեսել արևապաշտպան 

ծածկի կառուցում): 

 Կաթոցիկներ՝ ներդրված, 

ինքնակարգավորվող և 

ինքնամաքրվող 

 Երաշխիքային սպասարկում՝ 

առնվազն 24 ամիս  

 Ամենամսյա մոնիթորինգային այց 

շահագործման 1-ին 

գյուղատնտեսական սեզոնի 

ընթացքում 

 Անձնակազմի ուսուցանում 

 Օգտագործվող բոլոր նյութերը, 

աքսեսուարները և 

սարքավորումները պետք է լինեն 

բաձրորակ և 

համապատասխանեն 1.3 

հոդվածի պահանջներին։ 

 

Տե՛ս Նկար 

1-ը 

Բ 

 Պտղատու այգի 

 Տարածքի չափսերը 

(մ)՝ 22 x 21 

 Ծառերի տնկման 

սխեմա (մ)․ 

Խնձորենի - 4 x 2 

Կեռասենի - 4 x 3 

 Անհատական 

կաթոցիկենր 

 Կաթոցիկների 

թողունակությունը 

(լ/ժ)՝ 6 

 Առանց լարային 

համակարգի 

Տե՛ս Նկար 

1-ը 

- - - 
միջանցքի լայնությունը՝ 3,5-4 մետր (ազնվամորու այգին համալրվելու է 

հակակարկտային համակարգով) 



 

 

1.2. ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալությունը հատուկ կանոններ է սահմանել 

իր կողմից ֆինանսավորված ծրագրերի շրջանակներում մատակարարված ապրանքների և 

ծառայությունների աղբյուրի, ծագման և մատակարարների գրանցման երկրի վերաբերյալ: 

1.3. Մասնակիցը երաշխավորում է, որ բոլոր մատակարարվելիք ապրանքները ծագում են 

թույլատրված աշխարհագրական տարածքից, այսինքն՝ այն երկրներից, որոնք ընդգրկված են 

ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալության կանոններում թվարկված  937 (ԱՄՆ)  կամ 

110 (ԱՊՀ) կոդերում: 

1.4. Կապալառուն և «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային 

կենտրոն»  հիմնադրամը պետք է պահպանեն վերը նշված թույլատրված աշխարհագրական 

տարածքից մատակարարվող ապրանքների և ծառայությունների աղբյուրի, ծագման և   

մատակարարների գրանցման երկրի ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալության 

կանոններին համապատասխանության վերաբերյալ պարտավորությունները: 

 

2. Սերտիֆիկատներ 

 

2.1. Կապալառուն մինչ աշխատանքների մեկնարկը պետք է ներկայացնի պատշաճ 

փաստաթղթեր բոլոր ապրանքների ծագման աղբյուրի և որակի ստանդարտներին 

համապատասխանության վերաբերյալ:  

2.2. Կապալառուն ինքն է կրում տվյալ փաստաթղթերի ձեռք բերման հետ կապված 

ծախսերը: 

 

3. Համակարգի մոնտաժման հասցե, ադմինիստրատիվ ծախսեր և այլ հարկեր  

 

3.1. Ըստ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հետ կնքված No.72011120CA00001 պայմանագրի՝ «Ագրոբիզնեսի 

հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը  փոխհատուցում է 

միայն աշխատավարձի և նյութերի հետ կապված ծախսերը: Ուստի խնդրում ենք. ա/ նյութի 

արժեքում ներառել գնման, տեղափոխման և տեղադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը և 

հարկերը,  բ/ աշխատանքի արժեքում ներառել բոլոր ծախսերը աշխատանքը կազմակերպելու 

համար (այլ բեռնափոխադրման, պահեստավորման, վերադիր ծախսեր և այլն), շահույթը, ՀՀ-

ում գործող բոլոր հարկերը:  

3.2. Պահանջվող համակարգի մոնտաժման աշխատանքները պետք է իրականացնել 

հետևյալ հասցեում՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզի, Աղավնաձոր գյուղ, Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարանի «Զարթոնք» հանգստյան տան տարածք (կոորդինատներ՝ 40.56918330539538, 

44.68068633037519 )։ 

3.3. Պետք է նշված լինի հստակ ժամկետ պահանջվող համակարգի մոնտաժման 

աշխատանքների իրականացման համար վերը նշված հասցեում։  

 

4. Հատուկ պայմաններ 

 

4.1. Վճարման կարգի մասին պայմանագրային պայմանների նախնական մանրամասներ` 

 

ա/ Պատվիրատուի կողմից կանխավճարի տեսքով վճարում չի կատարվում։ 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Հայտն իր մեջ պետք է ներառի հետևյալը․ 

 

 Գնառաջարկ (ներառել տեղեկատվություն оգտագործվող բոլոր աքսեսուարների և 

սարքավորումների ծագման (արտադրման երկիր, արտադրող կազմակերպություն, 

մոդել և այլն) և կիրառության մասին 

 Աշխատանքների իրականացման ժամկետները 

 Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկման մասին տվյալներ (հարկավոր է 

հստակ նշել, թե որ դեպքերում է գործում երաշխիքային սպասարկումը) 

 Մասնակցի փորձը հավաստող տեղեկատվություն (փաստաթղթեր, հիմնված այգիների 

նկարներ, հասցեներ, այլ տվյալներ) 

6. Գնառաջարկի ներկայացման կարգը և ժամկետները 

 

7.1․  Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2022թ. հուլիսի 29, ժամը 18:00: 

7.2․  Գնառաջարկի կնքված և ստորագրված օրինակի լուսապատճեն պետք է ուղարկել 

էլեկտրոնային փոստի հետևյալ հասցեին՝ ՝ agri.camp@icare.am 

 

 

7. Գնահատման հիմնական չափանիշներ 

 

7.1. «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը 

ներկայացված հայտերը գնահատելու համար սահմանում է ներքո շարադրված 

հիմնական չափանիշները:  

 

ա) Առաջարկվող ապրանքի խելամիտ սահմաններում առաջարկվող գինը և 

մատակարարման ժամկետը։ 

բ) Հայտատուի տեխնիկական, մարդկային և կառավարման ռեսուրսների 

առկայությունը համակարգի երաշխիքային սպասարկումն իրականացնելու համար։ 

 

7.2. Գնահատման նպատակով «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության 

միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը կարող է, Հայտատուի համաձայնությամբ, այցելել 

հայտատուի կողմից նախկինում նմանատիպ համակարգերի տեղադրման վայրեր։ 

 

7.3. Կոնտակտային անձ հարցումներին պատասխանելու համար 

 

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝  

(+374) 95 090 561։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Նկար 1. Տարածքի նկարագրություն 

 

 

Ա և Բ տեղամասեր 

Տարածքի այժմյան տեսքը 

Էլեկտրական հոսանքի աղբյուր 

 (հեռավորությունը տարածքից՝≈20 մետր) 



 

 

 

Տարածքի այժմյան տեսքը 


