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ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

W1 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության 

իրականացում (III Փուլ), IRFSP/TA/CQS-2022/002 

                                  

 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն” Ծրագիր;  

ԳԶՄՀ Դրամաշնորհ No 2000000780 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա 
 

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` W1 ծրագրով արդեն ընտրված 

շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (III Փուլ), 

IRFSP/TA/CQS-2022/002 ձեռք բերելու համար։  

Առաջադրանքի նպատակը  

"Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ-ի /ԳՏՏԶ ԾԻԳ/ 

հետ լիարժեք համաձայնեցմամբ և վերջինիս հաստատմամբ՝ խորհրդատուն/ծառայություն մատուցողը պետք է 

իրականացնի հետևյալ աշխատանքները. 

Ա. Մատակարարման/տեղադրման վերահսկողություն և մոնիտորինգ 

ա. Քանի որ ստարտափ փաթեթներն ուղղակիորեն ձեռք կբերվեն ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ի կողմից (այսինքն` 

խորհրդատուն/ծառայություն մատուցողը ձեռք ՉԻ բերելու ստարտափ փաթեթներ), 

խորհրդատուի/ծառայություն մատուցողի պարտականությունները կներառեն յուրաքանչյուր շահառուի 

տնտեսությունում ստարտափ փաթեթի մատակարարման և տեղադրման վերահսկողությունը` 

տեխնիկական բնութագրերին և նախագծին ընդհանուր առմամբ համապատասխանությունն ապահովելու 

նպատակով: Խորհրդատուն/ծառայություն մատուցողը մատակարարի հետ միասին պետք է ապահովի, որ 

ստարտափ փաթեթները յուրաքանչյուր տնային տնտեսությանը հանձնվեն առանձին, իսկ հանձնման ակտը 

ստորագրեն շահառուն, մատակարարը և խորհրդատուն/ծառայություն մատուցողը: 

բ. Ըստ անհրաժեշտության` ստարտափ փաթեթների օգտագործման, շահագործման և պահպանման 

վերաբերյալ մատակարար(ներ)ի կողմից շահառուների համար անցկացվող ուսուցման վերահսկում: 

գ. ԳՏՏԶ ԾԻԳ-ի կողմից ստարտափ փաթեթների գնումների գործընթացի ավարտից հետո 

խորհրդատուն/ծառայություն մատուցողը կհավաստի` արդյոք մատակարարները կատարել են 

համապատասխան պայմանագրերով ստանձնած իրենց պարտավորությունները, թե ոչ: 

դ. Շահառուների հետ կանոնավոր հաղորդակցություն` տվյալների հավաքագրման և մոնիտորինգի 

նպատակով: 

Բ. Մենթորություն 

ա. Շահառուներին տեխնիկական աջակցության տրամադրում (քոուչինգ, մենթորություն). 

բ. Յուրաքանչյուր շահառուի համար արտադրական ցիկլի ընթացքում աշխատանքային պայմաններում 

անհատական ուսուցման (քոուչինգ) անցկացում` ըստ կարիքի և պահանջի: 



ԳՏՏԶ ԾԻԳ հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ Խորհրդատվական Կազմակերպություններին ներկայացնել 

Հետաքրքրության հայտեր առաջիկա մրցույթին մասնակցելու նպատակով Խորհրդատուի ընտրության համար 

W1 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության 

իրականացում (III Փուլ), IRFSP/TA/CQS-2022/002 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 ներկայացնել միայն մեկ 

Հետաքրքրության հայտ` առանձին  կամ ՀՁԳ կազմում:  

Ծրագրի Առաջադրանքի պայմանները և Հետաքրքրության հայտի ներկայացման ձևանմուշը հրապարակված են 

https://raed.am/procurement/adstatements.html կայքում։ Հետաքրքրության հայտում պետք է ներառվեն հետևյալ 

փաստաթղթերը`  

• Դիմում-նամակ`ուղղված ԾԻԳ-ի տնօրենին; 

• Պետական գրանցման վկայականի պատճենը;  

• Հայտը ստորագրողի լիազորագիրը; 

• Վերջին հինգ տարիների ընթացում կնքված նմանատիպ պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ; 

• Հիմնական աշխատակազմի ցանկը և որակավորումը, 

• Հետաքրքրության Հայտը համատեղ ներկայացնելու դեպքում ՀՁԳ-ի պայմանագիրը; 

      Գնահատման չափանիշները հետևյալն են. 

Չափանիշը Բալերը 

• Խորհրդատուները վերջին հինգ տարիների ընթացքում պետք է ունենան 

համապատասխան փորձ կառավարման, ՄևԳ, դրամաշնորհային 

ծրագրերի ֆինանսավորման կառավարման բնագավառում 

50 

• Խորհրդատուները վերջին հինգ տարիների ընթացքում պետք է ունենան 

Հայաստանի գյուղական վայրերում գյուղատնտեսության և ագրոբիզնեսի 

ոլորտում արժեշղթայի զարգացման փոքրածավալ ծրագրերի 

իրականացման աջակցության փորձ: 

50 

     

Անցողիկ նվազագույն շեմը` 75 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 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 2022 թ. դեկտեմբերի 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  
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