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Հայաստանի Հանրապետ洀爀թյ洀爀ն
Հայտերի ներկայացման հրավեր
Միջազգային մրց洀爀թային սակարկ洀爀թյ洀爀ն
"Ենթակառ洀爀ցվածքների և գյ洀爀ղական ֆինանսավորման աջակց洀爀թյ洀爀ն” ծրագիր
փոխառ洀爀թյ洀爀ն. թիվ – 1673 P
ՀՀ Արագածոտնի, Գեղարք洀爀նիքի, Լոռ洀爀, Տավ洀爀շի, Շիրակի, Սյ洀爀նիքի և Վայոց Ձորի մարզերի համայնքների
ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառ洀爀ց洀爀մ և ՀՀ Սյ洀爀նիքի մարզի համայնքների
ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառ洀爀ց洀爀մ, IRFSP/CW/ICB2016/010
Լոտ 1  ՀՀ Արագածոտնի մարզի համայնքների ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառ洀爀ց洀爀մ;
IRFSP/CW/ICB2016/0101
Լոտ 2  ՀՀ Գեղարք洀爀նիքի մարզի համայնքների ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառ洀爀ց洀爀մ;
IRFSP/CW/ICB2016/0102
Լոտ 3  ՀՀ Լոռ洀爀 և Տավ洀爀շի մարզերի համայնքների ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառ洀爀ց洀爀մ;
IRFSP/CW/ICB2016/0103
Լոտ 4  ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառ洀爀ց洀爀մ;
IRFSP/CW/ICB2016/0104
Լոտ 5  ՀՀ Սյ洀爀նիքի և Վայոց Ձորի մարզերի համայնքների ջրամատակարարաման համակարգերի
վերակառ洀爀ց洀爀մ; IRFSP/CW/ICB2016/0105
Լոտ 6  ՀՀ Սյ洀爀նիքի մարզի համայնքների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառ洀爀ց洀爀մ;
IRFSP/CW/ICB2016/0106
1. Հայաստանի Հանրապետ洀爀թյ洀爀նը Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ Հիﬓադրաﬕց (ՄԶՕՀ) ստացել է
փոխառ洀爀թյ洀爀ն "Ենթակառ洀爀ցվածքների և գյ洀爀ղական ֆինանսավորման աջակց洀爀թյ洀爀ն” ծրագիր ծախսերը
հոգալ洀爀 համար և նախատես洀爀մ է փոխառ洀爀թյան գ洀爀մարների ﬕ մասը օգտագործել ՀՀ Արագածոտնի,
Գեղարք洀爀նիքի, Լոռ洀爀, Տավ洀爀շի, Շիրակի, Սյ洀爀նիքի և Վայոց Ձորի մարզերի համայնքների
ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառ洀爀ց洀爀մ և ՀՀ Սյ洀爀նիքի մարզի համայնքների
ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառ洀爀ց洀爀մ, IRFSP/CW/ICB2016/010 պայմանագրերով նախատեսվող
աշխատանքների դիմաց վճար洀爀ﬓեր կատարել洀爀 համար։
2. ՀՀ կառավար洀爀թյան աշխատակազﬕ "Գյ洀爀ղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի
իրականացման գրասենյակ" ՊՀն հրավիր洀爀մ է իրավաս洀爀 և որակավորման չափանիշներին
համապատասխանող կազմակերպ洀爀թյ洀爀ններին ներկայացնել洀爀 հայտեր վերոնշյալ պայմանագրով
նախատեսվող շինարարական աշխատանքների իրականացման համար։ Աշխատանքների իրականացման
ժամկետն է` 12 աﬕս; Հայտատ洀爀ները կարող են մրցել ցանկացած Լոտերի համար։ Հայտերը յորաքանչյ洀爀ր
Լոտի/Լոտերի համար կգնահատվեն առանձին այնպես, որ երբ մրց洀爀մ են ﬔկից ավելի Լոտի համար ապա
առանձին Հայտեր պետք է պատրաստվեն և ներկայացվեն աﬔն ﬕ Լոտի համար։ Նմանապես, եթե կլինեն
զեղջեր, ապա դրանք պետք է առաջարկվեն առանձին աﬔն ﬕ Լոտի համար։ Յ洀爀րաքանչյ洀爀ր Լոտի համար
պետք է կնքվի առանձին պայմանագիր։
3. Մրց洀爀յթը կիրականացվի Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ Հիﬓադրաﬕ Գն洀爀ﬓերի Ուղեց洀爀յցների
համաձայն` Միջազգային մրց洀爀թային սակարկ洀爀թյան եղանակով։ Մրց洀爀յթը բաց է Մրց洀爀թային
փաստաթղթերով սահմանված իրավաս洀爀 երկրների ծագ洀爀մ 洀爀նեցող բոլոր հայտատ洀爀ների համար։
4. Շահագրգիռ և իրավաս洀爀 հայտատ洀爀ները կարող են ստանալ լրաց洀爀ցիչ տեղեկ洀爀թյ洀爀ններ և 洀爀ս洀爀ﬓասիրել
մրց洀爀թային փաստաթղթերը ստորև նշված հասցե洀爀մ բոլոր աշխատանքային օրերին, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից, ժամը 09։00ից ﬕնչև 18։00։
5. Որակավորման չափանիշները ներառ洀爀մ են.
ա/ Վերջին երեք տարիների ընթացք洀爀մ կատարած շինարարական աշխատանքների ﬕջին տարեկան ծավալը
յ洀爀րաքանչյ洀爀ր Լոտի համար պետք է կազﬕ`

Լոտ 1

2100000000 ՀՀ դրամ կամ

4356846 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 2

3100000000 ՀՀ դրամ կամ

6431535 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 3

2000000000 ՀՀ դրամ կամ

4149378 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 4

2000000000 ՀՀ դրամ կամ

4149378 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 5

1600000000 ՀՀ դրամ կամ

3319502 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 6

750000000 ՀՀ դրամ կամ

1556017 ԱՄՆ դոլար

բ/ որպես կապալառ洀爀 պետք է 洀爀նենա փորձառ洀爀թյ洀爀ն նմանատիպ բն洀爀յթի և բարդ洀爀թյան 1 շինարարական
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բ/ որպես կապալառ洀爀 պետք է 洀爀նենա փորձառ洀爀թյ洀爀ն նմանատիպ բն洀爀յթի և բարդ洀爀թյան 1 շինարարական
աշխատանքներ洀爀մ վերջին հինգ տարիների ընթացք洀爀մ յ洀爀րաքանչյ洀爀ր Լոտի համար;
գ/ շրջանառ洀爀 ընթացիկ ﬕջոցներ և/կամ վարկային գծերի հնարավոր洀爀թյ洀爀ններ, այլ պայմանագրային
պարտավոր洀爀թյ洀爀ններով չծանրաբեռնված /յ洀爀րաքանչյ洀爀ր Լոտի համար/՝
Լոտ 1
525000000 ՀՀ դրամ կամ 1089212 ԱՄՆ դոլար
Լոտ 2

775000000 ՀՀ դրամ կամ

1607884 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 3

500000000 ՀՀ դրամ կամ

1037344 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 4

500000000 ՀՀ դրամ կամ

1037344 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 5

400000000 ՀՀ դրամ կամ

829876 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 6

187500000 ՀՀ դրամ կամ

389004 ԱՄՆ դոլար

Այն դեպք洀爀մ երբ Հայտատ洀爀ները մրց洀爀մ են ﬔկից ավելի Լոտերի համար նրանք պետք է բավարարեն
համապատասխան Լոտերի նվազագ洀爀յն ﬕացյալ գ洀爀մարային չափանիշին որպեսզի համարվեն որակավորված
և շնորհվեն ﬔկից ավելի Լոտ/պայմանագիր։
6. Հետաքրքր洀爀թյ洀爀ն 洀爀նեցող հայտատ洀爀ների կողﬕց մրց洀爀թային փաթեթը անգլերեն լեզվով կարելի է ձեռք
բերել ստորև նշված հասցե洀爀մ ﬕնչև 2016թ. մայիսի 03ը, գրավոր դիմ洀爀մ ներկայացնել洀爀 և 15,000.0 ՀՀ դրաﬕ
կամ 40.0 ԱՄՆ դոլարի չափով, չփոխհատ洀爀ցվող գ洀爀մար վճարել洀爀 պարագայ洀爀մ։ Նշված գ洀爀մարի վճարման
եղանակն է ստորև նշված բանկային հաշվին վճար洀爀մը։
7. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով ﬕնչև 2016թ. մայիսի 10 ը ժամը 15։00։ Էլեկտրոնային
եղանակով հայտերի ներկայաց洀爀մ չի թ洀爀յլատրվ洀爀մ։ Ուշացված հայտերը կﬔրժվեն և կվերադարձվեն
Հայտատ洀爀ներին չբացված վիճակ洀爀մ։ Հայտերը կբացվեն անﬕջապես, 2016թ. մայիսի 10ին ժամը 15։00ին
մասնակցել洀爀 ցանկ洀爀թյ洀爀ն 洀爀նեցող հայտատ洀爀ների ներկայ洀爀թյամբ` ստորև նշված հասցե洀爀մ։
8. Հայտերը պետք է 洀爀ղեկցվեն Հայտի երաշխիքով, որի գ洀爀մարը պետք է կազﬕ`
Լոտ 1

42000000 ՀՀ դրամ կամ

87137 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 2

62000000 ՀՀ դրամ կամ

128631 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 3

40000000 ՀՀ դրամ կամ

82988 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 4

40000000 ՀՀ դրամ կամ

82988 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 5

32000000 ՀՀ դրամ կամ

66390 ԱՄՆ դոլար

Լոտ 6

15000000 ՀՀ դրամ կամ

31120 ԱՄՆ դոլար

Այն դեպք洀爀մ երբ Հայտատ洀爀ները մրց洀爀մ են ﬔկից ավելի Լոտերի համար նրանք պետք է ներկայացնեն
առանձին Հայտի Երաշխիքներ յ洀爀րաքանչյ洀爀ր Լոտի համար։
Վերև洀爀մ հիշատակվող հասցեն է.
Գյ洀爀ղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի 4, 6րդ հարկ, տնօրեն Աշոտ Վարդանյան
հեռ. 37410 54 65 10 138; Ֆաքս։ 37410 58 80 58; Էլ.փոստ։ procurement@raed.am;
Աﬔրիա Բանկ ՓԲԸ, հ/հ 15700 – 11483010200 /ՀՀ դրամով փոխանց洀爀ﬓերի համար/
Աﬔրիա Բանկ ՓԲԸ, հ/հ 15700 11483010701 /ԱՄՆ դոլարով փոխանց洀爀ﬓերի համար/
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