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ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

Վերապատրաստում` ԱՏՀ (GIS) մոնիտորինգի վերաբերյալ, GEF/TA/CQS-2019/007 
 

Հայաստանի Հանրապետություն 
"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն” Ծրագիր   
Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա 
ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779  

Հայաստանի Հանրապետությունը /այսուհետ` Փոխառու/ փոխառություն է ստացել Գյուղատնտեսության  
Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամից /այսուհետ` ԳԶՄՀ/ "Ենթակառուցվածքների և գյուղական 
ֆինանսավորման աջակցություն” Ծրագիրը /այսուհետ` ԵԳՖԱԾ / իրականացնելու համար և նպատակ ունի 
գումարների մի մասն օգտագործել սույն խորհրդատվական ծառայությունները` Վերապատրաստում` ԱՏՀ (GIS) 
մոնիտորինգի վերաբերյալ, GEF/TA/CQS-2019/007  ձեռք բերելու համար։  
 

Առաջադրանքի նպատակը  

ԱՏՀ մասնագետը պետք է աշխատի ԾԻԳ-ի և վերջինիս ծառայություն մատուցողների կողմից տրամադրված 
տվյալների/փաստաթղթերի հետ հետևյալ հիմնական ուղղությունների շրջանակներում. 
 
- Ծրագրի շահառուների վերաբերյալ աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալների ստեղծում,  
- Ծրագրի շահառուների տեղակայում քարտեզի վրա (ներառյալ` մետատվյալները և բնութագրերը) 

ԾԻԳ-ի աշխատակիցների վերապատրաստում աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալների բազայում 
տվյալների հետ աշխատելու սկզբունքների վերաբերյալ: Մանրամասները ներկայացված են Առաջադրանքի 
պայմաններում և հրապարակված են https://raed.am/procurement/adstatements.html կայքում։ 

"Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ /ԳՏՏԶ 
ԾԻԳ/ հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ Խորհրդատվական Կազմակերպություններին ներկայացնել Հետաքրքրության 
հայտեր առաջիկա մրցույթին մասնակցելու նպատակով Խորհրդատուի ընտրության համար Վերապատրաստում` 
ԱՏՀ (GIS) մոնիտորինգի վերաբերյալ, GEF/TA/CQS-2019/007 ծրագրի իրականացնելու նպատակով: 
Շահագրգիռ Խորհրդատվական Կազմակերպությունները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն ցույց տալով, որ 
նրանք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձառություն ծառայություններն իրականացնելու 
համար: Խորհրդատվական Կազմակերպությունները կարող են ներկայացնեն միայն մեկ Հետաքրքրության հայտ` 
առանձին  կամ Համատեղ ձեռնարկության կազմում:  

Ծրագրի Առաջադրանքի պայմանները և Հետաքրքրության հայտի ներկայացման ձևանմուշը հրապարակված են 
https://raed.am/procurement/adstatements.html կայքում և պետք է ներառեն հետևյալ փաստաթղթերը`  

 Դիմում-նամակ`ուղղված ԾԻԳ-ի տնօրենին; 
 Պետական գրանցման վկայականի պատճենը;  
 Հայտը ստորագրողի լիազորագիրը; 
 Տեղեկատվություն Խորհրդատվական կազմակերպության ընդհանուր փորձի վերաբերյալ /տարիների 

քանակը/ ծրագրի շրջանակներում; 
 Վերջին հինգ տարիների ընթացում կնքված նմանատիպ պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ; 
 Աշխատակազմի ցանկը և դրանց աշխատանքային փորձառության վերաբերյալ տեղեկատվությունը (CV), 

 Հետաքրքրության Հայտը համատեղ ներկայացնելու դեպքում ՀՁԳ-ի պայմանագիրը; 

      Գնահատման չափանիշները հետևյալն են. 
 

Չափանիշը Բալերը 

Ընկերության ընդհանուր փորձը (տարիների քանակը) համապատասխան ոլորտում 50 

Վերջին հինգ տարիների ընթացում կնքված նմանատիպ պայմանագրերի քանակը 50 

 

    Անցողիկ նվազագույն շեմը` 70 միավորն է: 
 

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է «ԳԶՄՀ-ի վերանայված քաղաքականությունը իր 
գործունեության և գործողությունների մեջ խարդախության և կոռուպցիայի կանխարգելման վերաբերյալ»:  
 

Հետաքրքրության հայտը ներկայացվում է հայերեն, 1 բնօրինակ և 1 պատճեն կամ էլեկտրոնային տարբերակով: 
Պատճենների միջև տարբերության դեպքում հիմք կընդունվի  Հայտի բնօրինակը: 



Ծառայությունների իրականացման ենթադրվող ժամկետը` 3-4 ամիս։ 

Խորհրդատուն ընտրվելու է "Ընտրություն Խորհրդատուի Որակավորման հիման վրա" մրցութային 
եղանակով, 2010թ. Սեպտեմբերին ԳԶՄՀ-ի կողմից հրապարակված Գնումների ուղեցույցով և Գնումների Ձեռնարկով 
կամ վերը նշված փաստաթղթի ցանկացած թարմացված հրապարակված տարբերակով:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ պարզաբանումների համար խնդրում ենք գրել procurement@raed.am 
էլեկտրոնային հասցեին: Պարզաբանումները պետք է ստացվեն վերջնաժամկետից առավելագույնը 7 օր առաջ, իսկ 
պատասխանները կհրապարակվեն առցանց՝ www.raed.am կայքում: 

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն նշված հասցեով մինչև 2021 թ. մայիսի 14-ը` ժամը 17:00-ն: 

 
                                       “Գյուղական  տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի  

իրականացման գրասենյակ” ՊՀ 
Գնումների բաժնի պետ` Արթուր Գրիգորյան 

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 6 հարկ; 
Հեռախոս` 374 10 – 54 – 65 -10; e-mail։ procurement@raed.am  


