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Հետաքրքր瑩琢թյան հայտ ներկայացնել瑩琢 հրավեր
Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն / ՀՀ Արագածոտնի, Լոռ瑩琢 և
Տավ瑩琢շի մարզեր, 2016-2017 թթ. ջրամատակարար瑩琢մ/ IRFSP /TA/CQ-2016/016/1;
Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն /Գեղարք瑩琢նիքի մարզ, 20162017թթ. ջրամատակարարման համակարգերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ / IRFSP /TA/CQ-2016/016/2;
Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն / Սյ瑩琢նիքի, Վայոց Ձորի և
Շիրակի մարզեր, 2016-2017թթ. ջրամատակարարման համակարգերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ և
ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ/ IRFSP /TA/CQ-2016/016/3
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ戧孳ԹՅ戧孳Ն

"Ենթակառ瑩琢ցվածքների և գյ瑩琢ղական ֆինանսավորման աջակց瑩琢թյ瑩琢ն” ծրագիր
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ戧孳ԹՅ戧孳ՆՆԵՐ` ԸՆՏՐ戧孳ԹՅ戧孳Ն ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏ戧孳Ի
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ
ՄԶՕՀ ՓՈԽԱՌ戧孳ԹՅ戧孳Ն No -1673 P
Հայաստանի Հանրապետ瑩琢թյ瑩琢նը /այս瑩琢հետ` Փոխառ瑩琢/ փոխառ瑩琢թյ瑩琢ն է ստացել
Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիﬓադրաﬕց /այս瑩琢հետ` ՄԶՕՀ/ "Ենթակառ瑩琢ցվածքների և
գյ瑩琢ղական ֆինանսավորման աջակց瑩琢թյ瑩琢ն” ծրագիրը /այս瑩琢հետ` ԵԳՖԱԾ/ իրականացնել瑩琢
համար և նպատակ 瑩琢նի գ瑩琢մարների ﬕ մասն օգտագործել ս瑩琢յն խորհրդատվական
ծառայ瑩琢թյ瑩琢նները ձեռք բերել瑩琢 համար։
ՀՀ ԿԱ "Գյ瑩琢ղական տարածքների տնտեսական զարգացման
ծրագրերի
իրականացման գրասենյակ" ՊՀ-ն /այս瑩琢հետ` ԾԻԳ/ ՀՀ Արագածոտնի, Լոռ瑩琢, Տավ瑩琢շի,
Գեղարք瑩琢նիքի,
Շիրակի,
Վայոց
Ձորի
և
Սյ瑩琢նիքի
մարզերի
համայնքային
ջրամատակարարման
և
Սյ瑩琢նիքի
մարզերի
ներտնտեսային
ոռոգման
ցանցերի
վերակառ瑩琢ցման շինարարական աշխատանքների իրականացման որակի տեխնիկական
հսկող瑩琢թյան ծառայ瑩琢թյ瑩琢նները իրականացնել瑩琢 համար Խորհրդատ瑩琢ների ընտր瑩琢թյան
առաջիկա մրց瑩琢յթին մասնակցել瑩琢 նպատակով բոլոր շահագրգիռ կազմակերպ瑩琢թյ瑩琢ններին
հրավիր瑩琢մ է ներկայացնել Հետաքրքր瑩琢թյան հայտեր ներքոհիշյալ ծրագրերի համար`
1.

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն /ՀՀ Արագածոտն
մարզի 4 կառ瑩琢յցների
ջրամատակարարման համակարգերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ ` Աղձք, Արագած,
Վարդեն瑩琢տ, Բազմաղբյ瑩琢ր; /ՀՀ Լոռ瑩琢 մարզի 1 կառ瑩琢յցի և Տավ瑩琢շի մարզի 6
կառ瑩琢յցների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ` Սվերդլով,
Արծվաբերդ, Կոթի, Այգեձոր, Չինչին, Հաղարծին, Նորաշեն IRFSP /TA/CQ2016/016/1;

2.

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն /ՀՀ Գեղարք瑩琢նիկի
մարզի 4 կառ瑩琢յցների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ`
Արտանիշ, Մեծ Մասրիկ, Վերին Գետաշեն, Զոլաքար / IRFSP /TA/CQ-2016/016/2;

3.

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն / ՀՀ Շիրակի
մարզի 5 կառ瑩琢յցների, ջրամատակարարման համակարգերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ`
Ձիթհանքով, Սառնաղբյ瑩琢ր, Գ瑩琢սանագյ瑩琢ղ, Ջաջ瑩琢ռ, Ջրառատ; /ՀՀ Սյ瑩琢նիքի մարզի
4 կառ瑩琢յցի և Վայոց Ձորի մարզի 1 ջրամատակարարման համակարգերի
վերակառ瑩琢ց瑩琢մ ` Տաթև, Շենաթաղ, Լոր, Գորայք և Ազատեկ/ ՀՀ Սյ瑩琢նիքի մարզի 6
կառ瑩琢յցների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառ瑩琢ց瑩琢մ ` Ագարակ,
Ալվանք, Կարճևան, Լեհվազ, Մեղրի, Շվանիձոր/ IRFSP /TA/CQ-2016/016/3

Աշխատանքների նպատակը`
Խորհրդատ瑩琢ն պետք է մատ瑩琢ցի շինարար瑩琢թյան որակի տեխնիկական հսկող瑩琢թյան
մասնագիտական
խորհրդատվական
ծառայ瑩琢թյ瑩琢ններ
համաձայն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ戧孳ԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ戧孳ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ戧孳ԹՅԱՆ 1998թ.-ի ապրիլի 28-ի թիվ
44 հրամանով հաստատված "ՇԻՆԱՐԱՐ戧孳ԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂ戧孳ԹՅԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԻ"։
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Որակավոր瑩琢մը`
Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն իրականացնող
խորհրդատ瑩琢 կազմակերպ瑩琢թյ瑩琢նը պետք է 瑩琢նենա հետևյալ որակավոր瑩琢մը`
 Խորհրդատ瑩琢ի հիﬓական աշխատակազմը պետք է 瑩琢նենա բարձրագ瑩琢յն
շինարարական կամ մասնագիտական (հիդրոշինարարական, էներգետիկ և այլն)
կրթ瑩琢թյ瑩琢ն, համապատասխան փորձառ瑩琢թյ瑩琢ն և որակավոր瑩琢մ;

Բավարար քանակի հսկիչներ ﬕաժամանակ տարբեր համայնքներ瑩琢մ և
կառ瑩琢յցներ瑩琢մ
ինժեներական
ենթակառ瑩琢ցվածքների
շինարարարական
աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկող瑩琢թյ瑩琢ն իրականացնել瑩琢 համար;

Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկող瑩琢թյան իրականացման
արտոնագիր;

Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկող瑩琢թյան իրականացման
փորձառ瑩琢թյ瑩琢ն;

Հագեցված瑩琢թյ瑩琢ն որակի հսկող瑩琢թյան ժամանակակից գործիքներով 瑩琢 սարքերով,
տրանսպորտային ﬕջոցներով, համակարգչային 瑩琢 գրասենյակային տեխնիկայով;
Հայտ瑩琢մ ներառվող փաստաթղթերը`











Դիմ瑩琢մ ԾԻԳ-ի տնօրենի ան瑩琢նով ` նշելով, թե որ ծրագրի/երի մրց瑩琢յթին է ցանկան瑩琢մ
մասնակցել;
Պետական գրանցման վկայականի պատճենը;
Հայտը ստորագրողի լիազորագիրը;
Խորհրդատ瑩琢ի ընդհան瑩琢ր փորձը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ
Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկող瑩琢թյան իրականացման
արտոնագրի /լիցենզիայի/ պատճենը;
Վերջին 3 տարիների ընթացք瑩琢մ շինարարական աշխատանքների որակի
տեխնիկական
հսկող瑩琢թյան
իրականացման
փորձառ瑩琢թյան
վերաբերյալ
տեղեկատվ瑩琢թյ瑩琢ն;
Աշխատակազﬕ ցանկը և դրանց աշխատանքային փորձառ瑩琢թյան վերաբերյալ
տեղեկատվ瑩琢թյ瑩琢նը (CV),
Որակի հսկող瑩琢թյան համար գործիքների, սարքերի, տրանսպորտային ﬕջոցների,
համակարգչային 瑩琢 գրասենյակային տեխնիկայի ցանկը;
Հայտը համատեղ ներկայացնել瑩琢 դեպք瑩琢մ ՀՁԳ-ի պայմանագիրը;
Հայտը ներկայացվ瑩琢մ է հայերեն, 1 բնօրինակ և 1 պատճեն։

Խորհրդատ瑩琢ների որակավորման և փորձի գնահատման չափանիշները հետևյալն են`


Ընկեր瑩琢թյան ընդհան瑩琢ր փորձը (տարիների քանակը) համապատասխան ոլորտ瑩琢մ
/10 ﬕավոր/



Վերջին երեք տարիների ընթաց瑩琢մ կնքված նմանատիպ պայմանագրերի քանակը /10
ﬕավոր/



Հիﬓական աշխատակազﬕ ընդհան瑩琢ր փորձը և որակավոր瑩琢մը /20 ﬕավոր/



Հիﬓական աշխատակազﬕ ծրագրին առնչվող փորձը և որակավոր瑩琢մը /50 ﬕավոր/



Ընկեր瑩琢թյան հագեցված瑩琢թյ瑩琢նը անհրաժեշտ տեխնիկայով /10 ﬕավոր/
Ընդաﬔնը` 100 ﬕավոր

Աﬔնահամապատասխան որակավոր瑩琢ﬓերով և փորձով ընտրված Խորհրդատ瑩琢ն
կներկայացնի համատեղված Տեխնիկական - Ֆինանսական առաջարկ և այն瑩琢հետև
կհրավիրվի պայմանագրային բանակց瑩琢թյ瑩琢նների։
Աշխատանքների իրականացման ենթադրվող ժամկետը` 12 աﬕս։
Խորհրդատ瑩琢ն ընտրվել瑩琢 է ՄԶՕՀ-ի կողﬕց 1982թ. նոյեմբերին հրապարակված
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Գն瑩琢ﬓերի 瑩琢ղեց瑩琢յցով սահմանված ընթացակարգերի համաձայն։ Ավելի մանրամասն
տեղեկ瑩琢թյ瑩琢ններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով ժամը 09.00-18.00։
Հետաքրքր瑩琢թյան հայտերը պետք է ներկայացնել նշված հասցեով ﬕնչև 2016թ.
ապրիլի 26ը, ժ.17:00:
ՀՀ ԿԱ “Գյ瑩琢ղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի
իրականացման գրասենյակ” ՊՀ
Տնօրեն` Աշոտ Վարդանյան
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4,6 հարկ;
Հեռախոս / Ֆաքս` 374 10 – 54 – 65 -10; e-mail։ procurement@raed.am
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