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Հայտարարություն մրցույթի մասին  

 

Պատվիրատու Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղ 
(WWF- Հայաստան) 

Ծրագիր Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն, Փուլ III, (TJS-III), (BMZ Nr. 
2014.68610). 

Մրցույթի 
ծածկագիրը 

TJSBMZ/2020/0 

Պայմանագիր Աշխատանքների ձեռք բերում 

Ֆինանսավորում Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկ /KfW/ 

Ընթացակարգ KfW-ի մրցույթի ընթացակարգ, ազգային մրցույթ (ԱՄ) մեկ փուլով 
ընտրությամբ՝ առանց նախավորակավորման  

Աշխատանքների 
անվանումը 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի 
կենսաբազմազանության տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի 
վերանորոգում և բարելավում 

Հայտարարության 
ամսաթիվը 

….. մարտի, 2020թ․ 

Հայտերի 
ներկայացման 
վերջնաժամկետը 

30 ապրիլի, 2020, ժամը 15:00 տեղական ժամանակով (12։00՝ Կենտրոնական 
Եվրոպայի ժամամանակով)  

 

WWF-Հայաստան-ը ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հետ համատեղ, հրավիրում է 
որակավորումն անցած  տեղական և միջազգային  ընկերությունների /այսուհետ՝ Մասնակից/ 
ներկայացնել իրենց առաջարկները վերանորոգման աշխատանքների իրականացման և շահագործման 
հանձնելու վերաբերյալ:  

Գնման առարկա է հանդիսանում Կենսաբազմազանության տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի 
առկա ենթակառուցվածքների/շինությունների վերանորոգումը և տարածքի բարեկարգումը: 

Հետագա տեղեկատվության, ինչպես նաև մրցույթի հրավերի ամբողջական փաթեթը՝ հայերեն և 
անգլերեն լեզուներով ստանալու համար անհրաժեշտ է այցելել Պատվիրատուի կայքի գնումների բաժին.  

http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/armenia/announcements/tenders/  

Հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև վերոհիշյալ վերջնաժամկետի  ավարտը։ 

 

Հետագա տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝ 

Հեռ.՝ (+374 10)  546156, (+374 77) 238524 բջջ. 

Ֆաքս՝  (+374 10)  524712 

Էլ․փոստ՝ office_am@wwfcaucasus.org 
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Հայաստանի և Գերմանիային ֆինանսական համագործակցություն 

BMZ Nr. 2014.68610 

  

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան 
մասնաճյուղ (WWF - Հայաստան) 

Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն, Փուլ III (TJS-III) 

 

Ազգային մրցույթ /ԱՄ/ 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության 
տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի վերանորոգման և բարելավման աշխատանքներ 
իրականացնելու վերաբերյալ 

 

ԱՄ ծածկագիր․ TJSBMZ/2020/01։ 
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Հապավումներ 

 

AHT AHT GROUP AG 

ՀՏԹ Հայտի տվյալների թերթիկ 

Ծ Ծավալաթերթ 

BMZ Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային 
նախարարություն 

ԲՍԱԱ Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և անվտանգության 
ստանդարտներ 

ՄԱԿ Միջազգային աշխատանքային կազմակերպություն 

ՀՄ Հրահանգ մասնակիցներին 

ՀԴ Համատեղ դիմում 

KfW Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկ 

ԱՄ ԱՄ 

RECC Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն 

TJS Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն 

WWF Բնության համաշխարհային հիմնադրամ 

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարությունը (ԱՄՔ) նպաստում է Հարավային Կովկասում 
համագործակցության զարգամցանը բնապահպանության ոլորտում: ԱՄՔ-ը հիմնադրվել է 2007թ. և 
ներկայումս գտնվում է երրորդ փուլում (BMZ Nr. 2014.68610), որը գործում է 2015թ. մինչև 2020թ.: Այն 
իրականացվում է WWF Կովկասի ծրագրային գրասենյակի կողմից` իրականացման խորհրդատու 
AHT-ի և Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի աջակցությամբ: Այս փուլի 
նպատակն է էկոտարածաշրջանային պահպանության պլանի (ԷՊՊ) հետագա մշակումը և դրա 
իրականացման կարգավիճակի բարելավումը: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի 
տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության կողմից՝ 
Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկի /KfW/   միջոցով։  

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է նաև «Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության 
ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի 
վերանորոգում և բարելավում» միջոցառումը, որը կնպաստի Հայաստանի կենսաբազմազանության 
և էկոհամակարգային ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը և նրանց 
ներդրմանը մարդկանց բարեկեցությանը:  

WWF – Հայաստան-ը ՝ ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հետ համատեղ, սույնով հրավիրում է 
որակավորումն անցած ընկերություններին /այսուհետ՝ մասնակից/ ներկայացնել իրենց առաջարկները 
վերանորոգման աշխատանքների իրականացման և շահագործման հանձնելու վերաբերյալ:  

Վերանորոգման աշխատանքների բաղադրիչները բաղկացած են մեկ լոտից.  

 Առկա ենթակառուցվածքների / շինությունների նորոգում, 
 Կենտրոնի մուտքի հարակից տարածքն բարեկարգում  

Վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն Բուսաբանության ինստիտուտի 
տարածքում, որտեղ փաստացի գտնվում է կենսաբազմազանության տեղեկատվական և կրթական 
կենտրոնը:  



Մրցութային փաստաթղթեր։ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում BMZ Nr. 2014.68610 

Ազգային մրցույթ N. TJSBMZ/2020/01  

I. Ներածություն 
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Վերանորոգման աշխատանքների մանրամասն նկարագրությունը բերված է սույն հրավերի 5րդ 
գլխում՝ Պատվիրատուի պահանջներում։  

Աշխատանքների կատարման ժամկետն է՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից չորս ամիս։  

Ազգային մրցույթը /այսուհետ՝ Մրցույթ կամ ԱՄ/ հայտարարվում է որպես բաց մրցույթ՝ ՀՀ 
օրենսդրությանը և KfW Զարգացող երկրների ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում 
մատակարարումների և աշխատանքների պայմանագրերի գնման ընթացակարգերի  պահանջներին 
համաձայն, որը կարելի է ներբեռնել հետևյալ հղման միջոցով՝   

 www.kfw-entwicklungsbank.de/Download Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-E.pdf1 

Մասնակիցները ներկայացնում են նշված վերանորոգման աշխատանքների իրականացման իրենց 
առաջարկները անվճար և առանց Պատվիրատուի համար որևէ պարտավորությունների ծագման։ 
Առաջարկների պատրաստման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում են բացառապես մասնակիցները։ 

Ներկայացված աշխատանքների և ծառայությունների հետ կապված լրացուցիչ որևէ պահանջ 
բացառվում է։ Հրավերի սխալ ըմբռնումը և/կամ մեկնաբանումը, ինչպես նաև առաջարկների 
պատրաստման սխալները հանդիսանում են բացառապես մասնակիցների պատասխանատվությունը։ 

Սույն հրավերի 5.5 կետով սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված որևէ փաստաթուղթ չի 
դիտարկվի գնահատման ընթացքում։ 

Ծրագրի ժամկետները ենթակա են խիստ պահպանման։ 

Գնման գործընթացին ներգրավված բոլոր մասնակիցները պետք է ապահովեն արդար և թափանցիկ 
մրցակցություն և նվազագույնը պետք է հետազոտեն Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 
(ԱՄԿ) աշխատանքային ստանդարտները, որոնք վավերացվել են ՀՀ-ի կողմից։  Վերջինս պետք է 
փաստագրվի բոլոր ներգրավված կողմերի կողմից համապատասխան Նախաձեռնման հռչակագրի 
տեսքով /Բաժին 3 – Որակավորման փաստաթղթերի Ձևեր/։ Հռչակագիրը պետք է ստորագրվի 
Մասնակցի լիազորված ներկայացուցչի կողմից՝ իրավաբանորեն պարտավորեցնող Ձևով։ Սույն 
հռչակագրի չներկայացման կամ նրա պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում Մասնակիցը 
կհեռացվի գնման գործընթացից։ 

                                                      
«Գործընկեր երկրների հետ ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների եւ նմանատիպ ծառայությունների ձեռք բերման ուղեցույց, 
Օգոստոս, 2016 



Մրցութային փաստաթղթեր։ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում BMZ Nr. 2014.68610 

Ազգային մրցույթ N. TJSBMZ/2020/01  
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II. ՀՐԱՀԱՆԳ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ  (ՀՄ) 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

1.1 Սա մեկ փուլով հետորակավորման մրցույթ է՝ համաձայն Ազգային մրցակցային հայտերի (ԱՄՀ) 
ընթացակարգի (տես Բաժին III, հայտերի տվյալների թերթիկ - ՀՏԹ 1.1): Հետաքրքրված 
մասնակիցներըը պետք է ներկայացնեն ամբողջական հայտ` ներառյալ VI բաժնում նշված բոլոր 
փաստաթղթերը և նշված հավելվածները: 

1.2 Պատվիրատուն WWF-Հայաստանն է (Հայտի Տվյալների Թերթիկ (ՀՏԹ) 1.2): Հայտերի վերաբերյալ 
մանրամասները, ինչպիսիք են իրականացվելիք աշխատանքների գտնվելու վայրը, գործատուն, 
կոնտակտային անձը, լրացուցիչ տեղեկություններ, ֆինանսավորողը, ներկայացման ամսաթիվը, 
ժամանակը և հասցեն, ինչպես նաև հայտի այլ մանրամասները նշված են մրցութային 
փաստաթղթի III բաժնում՝ (ՀՏԹ): Որակավորման ընտրության և հայտերի գնահատման 
չափանիշները ներկայացված են IV բաժնում: Աշխատանքների նկատմամբ պահանջներն ու 
մանրամասները նկարագրված են V բաժնում, որտեղ մանրամասն ներկայացված են 
աշխատանքների պահանջները` ծավալաթերթի (BOQ) տեսքով` 13.4 Ձևում (VI բաժին):  

1.3 Մրցույթի անվանումն է. ՛՛ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի 
կենսաբազմազանության տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում՛՛ 
BMZ Nr. 2014.68610 (ՀՏԹ 1.3ա):  Ծածկագիրն է՝  TJSBMZ/2020/01 (ՀՏԹ 1.3բ): 

1.4 Մասնակիցները պետք է ուշադիր կարդան մրցույթի ամբողջ փաստաթղթերը և օգտագործեն VI 
բաժնում ներկայացված ձևանմուշները՝ որակավորման փաստաթղթերը նախապատրաստելու և 
իրենց հայտերը պատրաստելու համար: Ցանկացած հարց կարող է գրավոր ներկայացվել մինչև 
(ՀՏԹ 2.2) հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 10 օր առաջ (օրինակ. էլեկտրոնային փոստով 
կամ ֆաքսով) ՀՏԹ-ում նշված հասցեին: Հաղորդակցությունը պետք է լինի գրավոր և անգլերեն և 
(կամ) հայերեն լեզուներով (ՀՏԹ 2.5): 

2. ԻՐԱՎԱԶՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ 

2.1 Գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունի ցանկացած անձ, անկախ նրա 
օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու 
հանգամանքից։ 

2.2 Մասնակցի հիմնական գրանցման երկրի վերաբերյալ որևէ սահմանափակումներ չեն 
սահմանվում։ Միևնույն ժամանակ, Մասնակիցը պետք է գրանցված լինի և գործի Մասնակցի 
հիմնական գրանցման երկրի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ 

2.3 Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս  
միևնույն անձին (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների 
միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության 
կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների մասնակցության և համատեղ 
դիմումի (ՀԴ) կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի, տես նաև ծանոթագրությունը/: 

Համատեղ դիմումի կարգով (ՀԴ) մասնակցության դեպքերում՝  
 

i. Հայտը ներառում է նաև համատեղ դիմում պայմանագիր. 
ii. Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.  
iii. Հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում համատեղ դիմում պայմանագրի բոլոր 

անդամների միասնական որակավորումները: 
 
ՀԴ-ն պետք է առաջադրի ներկայացուցիչ, որը իրավասու կլինի կոնսորցիումի ցանկացած և 
բոլոր անդամների անունից հանդես գալու և իրականացնելու որակավորման գործընթացի, 
որակավորման չափանիշների բավարարման դեպքում՝ մրցութային գործընթացների, իսկ 
պայմանագրի կնքման դեպքում՝ պայմանագրի կատարման հետ կապված բոլոր 
գործողությունները։ Որևէ Մասնակից գնման գործընթացում չի կարող հանդիսանալ մեկից 
ավելի համատեղ կոնսորցիումի գործընկեր և չի կարող լինել մյուս որակավորման 
չափանիշներին բավարարող Մասնակիցների ենթակապալառու։  
 
Պայմանագիրը կարող է կատարվել գործակալության կամ ենթակապալի  միջոցով՝ 
աշխատանքների ընդհանուր ծավալի 25 տոկոսի չափով (ՀՏԹ 3.8)։ Ենթակապալի կամ 



Մրցութային փաստաթղթեր։ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
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գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ գնման գործընթացում հաղթող 
ճանաչված սակայն գնման գործընթացից հեռացված Մասնակիցը։  
Բոլոր դեպքերում աշխատանքների զգալի մասով գործակալությունները  և/կամ 
ենթակապալները ենթակա են KfW հաստատմանը։ 

2․4 Պատվիրատուի երկրում պետական կազմակերպությունները իրավազոր են մասնակցելու գնման 
գործընթացին միայն այն դեպքում, երբ հաստատված է նրանց իրավաբանական և ֆինանսական 
անկախությունը, առևտրային օրենսդրությանը համաձայն գործելու հնարավորությունը և 
Պատվիրատուից անկախությունը։  

2․4 Շահերի բախման դեպքերում Մասնակիցը համարվում է ոչ իրավազոր այն դեպքում, երբ կողմի  
շահերը կարող են ոչ պատշաճ կերպով ազդել այդ կողմի պաշտոնական պարտականությունների, 
պայմանագրային պարտավորությունների կատարման, կամ կիրառելի օրենսդրության 
համապատասխանության   վրա, ինչը  կարող է նպաստել կամ կազմել  արգելված 
գործողություններ, ինչպիսիք են՝       

  «կոռուպցիոն գործողություններ»` գնման գործընթացի կամ պայմանագրի կատարման 
ցանկացած կողմի գործողությունների վրա ազդելու նպատակով որևէ արժեքի ուղակի կամ 
անուղակի առաջարկելը, տալը, ստանալը կամ միջնորդելը․  

 «խարդախության գործողություններ»՝ գնման գործընթացի կամ պայմանագրի կատարման 
վրա ազդելու նպատակով փաստերի խեղաթյուրում կամ բացթողում․ 

 «անթույլատրելի համաձայնության գործողություններ»՝ գնման գործընթացի կամ 
պայմանագրի կատարման ցանկացած կողմի գործողությունների վրա ազդելու նպատակով 
երկու կամ ավելի Մասնակիցների միջև նախատեսված պայմանավորվածության սխեմա՝ 
պարտապանի իմացությամբ, կամ առանց դրա․ 

 «հարկադրելու փորձ»՝ գնման գործընթացի իրենց մասնակցության կամ պայմանագրի 
կատարմանն ազդելու նպատակով ուղակի կամ անուղակի անձանց, կամ նրանց գույքին 
վնասի պատճառում կամ դրա սպառնալիք։ 

Հետևաբար, Մասնակիցները չպետք է ունենան շահերի բախում։ Մասնակիցները կարող են 
համարվել որպես շահերի բախում ունեցող մեկ կամ ավելի կողմեր հետ, եթե՝  

i. ունեն ընդհանուր վերահսկող բաժնետերեր․ 
ii. նրանցից որևէ մեկից ստանում են կամ ստացել են ուղղակի կամ անուղղակի 

սուբսիդավորում․ 
iii. հայտերի համար առաջադրել են միևնույն իրավաբանական ներկայացուցչին, ուղղակի 

կամ երրորդ անձանց միջոցով ունեն հարաբերություններ միմյանց հետ, որի արդյունքում 
հայտնվում են այլ Մասնակիցների հայտերի վերաբերյալ տեղեկատվությանը  մուտք 
ստանալու կամ դրանց վրա ազդելու, կամ գնման գործընթացի վերաբերյալ Պատվիրատուի 
որոշման վրա ազդելու դիրքում։ 

2.5 Հայտերը նույնպես կմերժվեն եթե՝ 

 Մասնակցի մասնակցությունը բացառվում է համաձայն ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 

պատժամիջոցների հրահանգների. 

 Մասնակիցը ներգրավված է/էր որպես խորհրդատու ծրագրի նախապատրաստման կամ 
իրականացման ընթացքում։ Նույնը վերաբերում է ձեռնարկություններին և անհատներին, որոնք 
սերտորեն կապված են Մասնակցի հետ ձեռնարկությունների խմբի կամ նմանատիպ 
գործնական կապով, ինչպես նաև մի քանի ձեռնարկությունների կամ անհատներին 
համապատասխանաբար. 

 Ներածության բաժնում սահմանված կարգով չի ներկայացվել արդար և թափանցիկ 
մրցակցության Նախաձեռնման հռչակագիրը (Ձև 12.4, բաժին VI). 

 Մասնակիցը նախորդ  խարդախային և կոռուպցիոն խախտումների հիման վրա իրավաբանորեն 
զրկված է Պատվիրատուի երկրում  գնումների գործընթացներին մասնակցելու իրավունքից. 

 Մասնակիցը կամ պայմանագրի զգալի մասով նախատեսվող ենթակապալառուները      
տնտեսապես համակապակցված են Պատվիրատուի հետ և/կամ գտնվում են պետական 
ղեկավարման ներքո և իրավաբանորեն և տնտեսապես անկախ չեն։  
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2.6 Գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեն նաև Մասնակիցները` 
iv. որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ. 
i. որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով. 
ii. որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք 

տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ 
պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է. 

iii. որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող 
Մասնակիցների ցուցակում:  

2.7 Մասնակիցը ձեռք է բերում Մրցույթում մասնակցելու իրավազորություն, եթե ներկայացնում է 
իրավազորությունը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթեր (տես իրավազորության 
չափանիշներ, կետ 10, բաժին IV). 

 
3. Մրցութային փաստաթղթերի  բովանդակությունը 

3.1 Հայտերի ներկայացման փաստաթուղթը բաղկացած է յոթ բաժնից, որոնք ներկայացված են 
ստորև և որոնք անհրաժեշտ է դիտարկել ցանկացած լրացումների հետ համակցությամբ։ 

I. Ներածություն 

II. Հրահանգ Մասնակիցներին (ՀՄ)  

III. Հայտի տեղեկատվական թերթիկ (ՀՏԹ) 

IV. Որակավորման և ընտրության չափանիշներ  

V. Աշխատանքների նկատմամբ պահանջներ 

VI. Հայտերի Ձևեր 

VII. Պայմանագրի նախագիծ 

3.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի հրավերում կատարել փոփոխություններ՝ հայտերի 
ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն յոթ օրացուցային օր առաջ։ 

3.3 Փոփոխությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ հայտարարությունները պետք է 
հանդիսանան հրավերի մասը և գրավոր ներկայացվեն հրավերներ ստացած բոլոր 
Մասնակիցներին։ Հետաքրքրված հայտատուներին խորհուրդ է տրվում գրանցվել 
Պատվիրատուի մոտ՝ նշելով հասցեն,  հեռախոսահամարը և էլ. փոստի հասցեն: Լրացումները 
նույնպես կհրապարակվեն Պատվիրատուի կայքում:2 

3.4 Հայտերի կազմման համար կատարված փոփոխություններն հաշվի առնելու համար 
Մասնակիցներին ողջամիտ ժամանակ տրամադրելու նպատակով Պատվիրատուն կարող է 
սեփական հայեցողությամբ  հետաձգել հայտերի ներկայացման ժամկետները։ Տվյալ դեպքում 
Պատվիրատուի և Մասնակցի ժամկետների հետ կապված իրավունքները և 
պարտավորությունները կտարածվեն հետաձգված ժամկետների վրա։ 

3.5 Պատվիրատուն պատասխանատու չէ հրավերի և դրա փոփոխությունների լիարժեքության 
համար, եթե դրանք ուղղակիորեն ձեռք չեն բերվել Պատվիրատուի կողմից նշված աղբյուրից։    

3.6 Մասնակիցները պետք է հետազոտեն հրավերի բոլոր հրահանգները, ձևաթղթերը, ժամկետները 
և բնութագրերը։ Հրավերով սահմանված տեղեկատվության և փաստաթղթերի ոչ լիարժեք 
ներկայացումը կարող է հանգեցնել հայտի մերժմանը։ 

                                                      
2 https://armenia.panda.org/en/join_us/tender_announcements/ 
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4. Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և անվտանգության 
/ԲՍԱԱ/ ստանդարտներ   

4․1 Կապալառուն պարտավոր է պահպանել գործող ազգային օրենքները, թույլտվությունները և 
կանոնակարգերը և Համաշխարհային բանկի շրջակա միջավայրի, սոցիալական, առողջության 
և անվտանգության ստանդարտները, որոնք կապված են շինարարության ընթացքում շրջակա 
միջավայրի և մարդկանց պաշտպանության հետ, օրինակ. ջրի, օդի, հողի, աղմուկի հետ 
կապված ազդեցությունների և խախտումների կառավարում, աշխատանքի ազգային 
ստանդարտներ և այլն: Կապալառուն պետք է իրականացնի բոլոր անհրաժեշտ 
գործողությունները, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել շրջակա միջավայրի նկատմամբ և 
սոցիալական անցանկալի բացասական ազդեցությունից, որտեղ հնարավոր է,  վերականգնի 
աշխատանքային տարածքը համապատասխան ընդունելի չափանիշների և պահպանի 
բնապահպանական պահանջները, ներառյալ թափոնների հավաքումը և հեռացումը: 
Կապալառուն պետք է ձեռնարկի համապատասխան միջոցներ՝ աշխատավայրում առողջության 
և ռիսկերի կանխարգելման համար, որոնք համապատասխանում են աշխատանքային վայրում 
ռիսկերի վերահսկման պահանջներին, ներառյալ աշխատողներին ցուցումներ, անձնական 
պաշտպանիչ սարքավորումներ (փայտաթաթներ, դիմակներ, անվտանգության ապակիներ, 
անվտանգության կոշիկներ և այլն), առաջին բուժօգնության հավաքակազմ, անվտանգ 
փայտամած, ֆունկցիոնալ հիգիենիկ սանիտարական հաստատություններ և այլն: 

5. Մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանում, այցելություն տարածք 

5․1 Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 
տաս (10) օրացուցային օր առաջ պահանջելու հրավերի պարզաբանում/ԱՄ N TJSBMZ/2020/01 
(ՀՏԹ 2.2)      

5․2 Մրցույթի ընթացքում հայտատուների կողմից ստացված հարցումների վերաբերյալ 
մեկնաբանությունները գրավոր կուղարկվեն բոլոր հայտատուներին (առանց նշելու հարցման 
աղբյուրները) միաժամանակ և պատշաճ ժամկետներում, այն է՝ հայտերի ներկայացման 
վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն յոթ (7) օր առաջ (ՀՏԹ2.4):   

5․3  Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է հրավերով սահմանված ժամկետի 
խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից: 

5․4 Մասնակիցներին խորհուրդ է տրվում այցելել և զննել տարածքը, մերձակա տարածքները և 
սեփական պատասխանատվությամբ ձեռք բերել հայտի պատրաստման և պայմանագրի 
կատարման համար անհրաժեշտ տվյալներ շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար։ 
Այցելության ծախսերը կրում են Մասնակիցները։ Մասնակիցները, ովքեր ցանկանում են այցելել 
տարածք, պետք է տեղեկացնեն Պատվիրատուին առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ՝ 
հնարավորություն տալու տարածք մուտքի պայմանավորվածություններ ապահովելու համար 
(ՀՏԹ 2.3): 

6. Հայտերի նախապատրաստում և ներկայացում  

6․1 Հայտերի նախապատրաստման և ներկայացման հետ կապված ծախսերը կրում են 
Մասնակիցները։ Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում ծախսերի համար՝ անկախ 
մրցույթի ընթացքից և արդյունքներից։  

6․2 Հայտերը, ինչպես նաև հայտերի հետ կապված փաստաթղթերը և նամակագրությունը պետք է 
կազմվեն հայերեն և/կամ անգլերեն լեզուներով։ Հայտերի մաս կազմող օժանդակ 
փաստաթղթերը և տպագիր նյութերը  պետք է լինեն նույն լեզվով (ՀՏԹ 3.1): 

6․3 Իրավասու հայտատուները կընտրվեն Հետորակավորման ընթացակարգով՝ համաձայն 
ՀՀ գործող օրենսդրության և KfW Զարգացող երկրների ֆինանսական համագործակցության 
շրջանակներում մատակարարումների և աշխատանքների պայմանագրերի գնման 
ընթացակարգերի պահանջներին, երկու ծրարների սկզբունքով, որը կներառի ՛՛Բնօրինակը՛՛ և 
երկու ՛՛պատճեններ՛՛(ՀՏԹ 3.2): 

6․4 «Արտաքին» ծրարը պետք է պարունակի հայտի ներկայացման նամակը, հռչակագիրը և 
Մասնակցի որակավորումը և իրավազորությունը հավաստող փաստաթղթեր՝  համաձայն Բաժին 
V., §9 և 10՝ օգտագործելով հետևյալ ձևաթղթերը (Բաժին VI, Որակավորման փաստաթղթի Ձև 
12.1 - 12.9). 

i. Որակավորման փաստաթուղթ (Ձև 12.1) 
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ii. Մասնակցի տեղեկատվական թերթիկ (Ձև 12.2), ընկերության գրանցման պատճեներ 
iii. Համատեղ դիմում (ՀԴ) Հռչակագիր/համաձայնագիր (եթե կիրառելի է) (Ձև 12.3) և ՀԴ 

ընկերության գրանցման օրինակներ 
iv. Նախաձեռնման հռչակագիր (Ստորագրված ՀԴ բոլոր անդամների կողմից, եթե կիրառելի է) 

(Ձև 12.4) 
v. Ընկերության /ՀԴ/ ներկայացում, առավելագույնը 5 թերթ, A4; Ձև 12.5. 
vi. Ֆինանսական տվյալների թերթիկ (Ձև 12.6); ՀԴ դեպքում յուրաքանչյուր անդամի համար և 

գումարային Ձև, կցել աուդիտի ենթարկված հաշվեկշիռները համապատասխան 
տարիների համար,  

vii. Անձնակազմի  ցանկ (Ձև 12.7), 
viii. Համապատասխան սարքավորումների ցանկ (սեփական կամ ենթակապալառուի) 

(Ձև12.8), 
ix. Վերջին հինգ տարիների համապատասխան պայմանագրերի ցանկը (Ձևեր 12.9ա, 12.9բ) և 

պատվիրատուների վկայականների օրինակները: 

Կցել ձևաթղերում և ՀՏԹ 3.4 ցանկում և որևէ այլ հավելվածում նշված փաստաթղթերի 
պահանջվող օրինակները, որը Մասնակիցը կարևոր է համարում՝ իր իրավազորությունը ու 
որակավորումը հիմնավորելու համար:  

6․5 ՛՛Ներքին ծրարը՛՛ պետք է պարունակի աշխատանքների իրականացման հայտը, ներառյալ հայտի 
ներկայացման նամակը, հռչակագրերը, մեթոդաբանությունը և լրացված ծավալաթերթը /տես 
բաժին VI. §13 հայտի Ձևեր 13.1 մինչև 13.4/, որոնք բաղկացած են հետևյալից.  

i. Գնային առաջարկ (Ձև 13.1) 
ii. Տեխնիկական առաջարկ. մեթոդաբանություն (հիմնական առաջադրանքների 

նկարագրությունը, տևողության, հատկացված վերահսկողներ և աշխատողներ, 
սարքավորումներ, իրականացման մեթոդաբանություններ, ԲՍԱԱ, որակի վերահսկումը և 
այլն) հակիրճ Ձևով և առաջարկվող անձնակազմի-աշխատողների ցանկ (Ձև 13.2). 

iii. Ձև 13.2ա հիմնական անձնակազմի CV-ներ 
iv. Առաջարկվող սարքավորումներ (Ձև 13.3) 
v. Ծավալաթերթեր (Ձև 13.4:) 

6․6 Հայտի ձևաթղթերը, ներառյալ ժամանակացույցերը և գնանշված ծավալաթերթերը, անհրաժեշտ 
է նախապատրաստել Բաժին 6, §13 (Հայտի Ձևեր) նախատեսված ձևաթղթերին 
համապատասխան։ Ձևաթղթերը անհրաժեշտ է լրացնել առանց տեքստից շեղումների, 
փոփոխություններ ընդունելի չեն։  Լրացման համար նախատեսված բոլոր ազատ 
պարբերությունները անհրաժեշտ է լրացնել պահանջվող տվյալներով։ 

6․7 Հայտերը  վավեր են 90 օր (ՀՏԹ 4.3),  կամ մինչև պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից 
հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։  
Մասնակիցը, մինչև   հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ 
վերցնել իր հայտը։    

6․8 Մասնակցի կողմից առաջարկված Գնային առաջարկը, զեղչերը և լրացված ծավալաթերթերը 
պետք է համապատասխանեն ներքո շարադրված պահանջներին։   

6․9 Մասնակիցը պետք է լրացնի ծավալաթերթում ներկայացված աշխատանքների բոլոր 
միավորների գները։ Այն միավորները, որոնց գները Մասնակցի կողմից լրացված չեն լինի 
ծավալաթերթում ենթակա չեն լինի վճարման Պատվիրատուի կողմից կատարման ընթացքում և 
կհամարվեն վճարված ծավալաթերթի այլ միավորների և դրանց գնի հաշվից։ 

6․10 Մասնակիցը պետք է նաև ներկայացնի մեկ գնային առաջարկ աշխատանքների ողջ ծավալի 
համար (Ձև 13.1)։  

6․11 Գնային առաջարկը անհրաժեշտ է  ներկայացնել ՀՀ դրամով (ՀՏԹ 3.9)։ 

6․12 Գնային առաջարկում չի ներառվում ՀՀ պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի 
հարկի գումարը (ՀՏԹ3.11)։  

6․13 Գնային առաջարկի տառերով և թվերով արտացոլման մեջ տարբերության առկայության 
դեպքում հիմք է ընդունվում տառերով գրվածը։ 
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6․14 Մացնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկները հաստատուն են և ճշգրտման 
ենթակա չեն (ՀՏԹ 3.10) ։  

6․15 Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն փաստաթղթերի մեկական բնօրինակ՝ «բնօրինակ» 
նշումով և 2 /երկու/ օրինակ պատճեններից, «պատճեն» նշումով։ Փաստաթղթերի բնօրինակի 
և պատճենների միջև անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում հիմք է 
ընդունվում բնօրինակը։   

6․16  Ծրարները, հայտի բնօրինակը և բոլոր պատճենները պետք է գրված կամ տպված լինեն 
չջնջվող թանաքով և ստորագրված լինեն Մասնակցի կամ նրա անունից ստորագրելու 
իրավունքի լիազորություն ունեցող ներկայացուցչի կողմից։ Լիազորությունը վերապահված 
լինելու մասին փաստաթուղթը ստորագրող բոլոր անձանց անունները և պաշտոնները  պետք է 
գրված կամ տպված լինեն ստորագրությունների ներքո։ Հայտի բոլոր էջերը, բացառությամբ 
տպագիր նյութերից, պետք է ստորագրված կամ նշագրված լինեն հայտը ստորագրող անձի 
կողմից։ Հայտի բոլոր էջերը պետք է ունենան հերթական համարակալում։  

6․17  Մեկանձյա մասնակցության դեպքում Մասնակցի անունից ստորագրելու լիազորությունը 
վերապահված լինելու մասին գրավոր փաստաթուղթը պետք է լինի լիազորագրի տեսքով, որում 
մասնավորված է լիազոր անձը, եթե այն նշված չէ ընկերության վկայականում  ( 12.2 Ձևի  
հավելված): 

6․18 Համատեղ դիմումով (ՀԴ) մասնակցության դեպքում  Մասնակցի անունից ստորագրելու 
լիազորությունը վերապահված լինելու մասին գրավոր փաստաթուղթը պետք է լինի 
լիազորագրի տեսքով, ստորագրված կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից (Տես Ձև 12.3ա)։ 
Բացի այդ, պետք է ներկայացվեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կամ մասնագիտացված 
ենթակապալառուների  անունից ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց լիազորագրերը, 
եթե լիազոր անձը նշված չէ ընկերության գրանցման փաստաթղթում (12.3բ Ձևի հավելված)։     

6.19 Ներքին և արտաքին ծրարների վրա նշվում են (ՀՏԹ 3.3). 

Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայացման հասցեն   

Ազգային մրցույթի ծածկագիրը (TJSBMS/2020/01) 

«չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը   

Մասնակցի անունը, գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը: 

7. Հայտերի բացում և որակավորման ընտրություն 

7.1 Արտաքին ծրարների բացման նիստը տեղի կունենա (ՀՏԹ  5.1). 

Ամսաթիվ. 30 ապրիլի, 2020թ., ժամը՝ 15:00 տեղական ժամանակով (12:00 Կենտրոնական 
Եվրոպայի ժամանակով)   

Վայրը.  WWF-Հայաստան-ի գրասենյակ։ 

7․2 Հայտերի բացումը կանցկացվի հանրային կարգով՝  հրապարակելով և արձանագրելով 
ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  նաև հայտերի հետկանչման կամ 
փոփոխությունների գրավոր ծանուցումները։ Կստուգվի և կարձանագրվի վարչական 
համապատասխանությունը: Այնուհետև գնահատման հանձնաժողովը ոչ հանրային նիստում 
հանգամանալից կգնահատի արտաքին ծրարների վարչական համապատասխանությունը, 
կգնահատի դրանց համապատասխանությունը որակավորման չափանիշներին  (տես IV բաժին, 
§10) և կպատրաստի համապատասխանության և որակավորման վերաբերյալ 
արձանագրություն, որն անմիջապես կներկայացվի KfW- ին:  

7․3 Անհստակության դեպքում գնահատման հանձնաժողովը կարող է գրավոր պահանջել 
Մասնակիցներից պարզաբանումներ և պատասխանն ակնկալել 24 ժամվա ընթացքում (բարդ 
տեղեկատվության դեպքում կարող է լինել առավելագույնը 48 ժամ): 
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8. Հայտի գնահատում և պայմանագրի կնքում 

8․1 Որակավորումն անցած Մասնակիցների ներքին ծրարների բացման հանրային նիստը տեղի 
կունենա (ՀՏԹ 6.1).  

Ամսաթիվ. 05 մայիսի, 2020թ., ժամը՝ 15:00 տեղական ժամանակով (12:00 Կենտրոնական 
Եվրոպայի ժամանակով)  

Վայրը. WWF-Հայաստան-ի հանդիպումների սրահ 

8․2 Ներքին ծրարների բացումը կանցկացվի հանրային կարգով՝ հրապարակելով և արձանագրելով 
ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը), յուրաքանչյուր մասնակցի 
առաջարկած ընդհանուր գինը: 

8․3 Այնուհետև գնահատման հանձնաժողովը ոչ հանրային նիստում հանգամանալից կգնահատի 
հայտերը, այդ թվում՝ վարչական համապատասխանությունը, տեխնիկական առաջարկները, 
ստուգելով ծավալաթերթի (Ձև 13.4) բացվածքի համապատասխանությունը հայտին: 
Անհստակության դեպքում գնահատման հանձնաժողովը կարող է գրավոր պարզաբանումներ 
խնդրել Մասնակիցներից և պատասխանն ակնկալել 24 ժամվա ընթացքում (բարդ 
տեղեկատվության դեպքում կարող է լինել առավելագույնը 48 ժամ): 

8․4 Այնուհետև գնահատող հանձնաժողովը նախապատրաստում է հայտերի գնահատման 
արձանագրությունը և առաջարկություն՝ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հետ 
պայմանագիր կնքելոււ վերաբերյալ: Արձանագրությունը կներկայացվի KfW-ին` հաստատման 
համար (ՀՏԹ 6.5 և 6.6): 

8․5 Հաստատումից հետո ընտրված Մասնակիցը պետք է ծանուցվի և հրավիրվի պայմանագրի շուրջ 
բանակցությունների. պայմանագիրը պետք է կնքվի հանրային բացումից (ՀՏԹ 6.7) հետո չորս 
շաբաթվա ընթացքում (28 օրացուցային օր):  

8․6 Որակավորում չանցած Մասնակիցները հետ կստանան իրենց չբացված ներքին ծրարները: 
Պայմանագիր չշնորհված Մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի 
կնքումից հետո: 
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III. ՀԱՅՏԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԵՐԹՐԻԿ  (ՀՏԹ) 

1. Ներածություն  
1.1 Մրցութային ընթացակարգը մեկ փուլով հետորակավորման մրցույթ է՝ 

համաձայն Ազգային մրցակցային հայտերի (ԱՄՀ) (ՀՏԹ 1.1) ընթացակարգի՝ 
երկու ծրարների սկզբունքով:  

1.2 Պատվիրատու (ՀՄ 1.2): 
WWF -Հայատան 
Հասցե՝  WWF - Հայաստան  
11/1, Պռոշյան փ. 
0019 Երևան, Հայաստան 

Հեռ. (+374 10) 546156,  
 Ֆաքս.  (+374 10) 524712 
Էլ. Փոստ.  office_am@wwfcaucasus.org 

1.2а Վերանորոգման աշխատանքների շահառուն է.   
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ա. Թախտաջյանի անվ. 
Բուսաբանության ինստիտուտը 
Հասցե. Աճառյան 1,  Ավան, 0040 Երևան, Հայաստան 

1.3а Ազգային մրցույթի անվանումն է (ՀՄ 1.3). 
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի 
կենսաբազմազանության տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի 
վերանորոգում և բարելավում   
BMZ Nr. 2014.68610 

1.3b Մրցույթի ծածկագիրը ԱՄՀ  N TJSBMZ/2020/01 (ՀՄ 1.3) 
2. Որակավորման և մրցութային փաստաթղթեր և տեղեկատվություն  
2.1 Ինտերնետային կայք, որտեղ հրապարակված են մրցութային 

փաստաթղթերը, պարզաբանութմները և լրացումները. 
https://armenia.panda.org/en/join_us/tender_announcements/ 
Հետաքրքրված հայտատուները կարող են ներբեռնել փաստաթղթերը, 
պարզաբանումներն ու փոփոխությունները այս կայքից (ՀՄ 1.4): 
Այնուամենայնիվ, նրանց խորհուրդ է տրվում գրանցվել նաև ստորև նշված 
հասցեում (ՀՏԹ 2.2)` համոզված լինելու, որ հնարավոր պարզաբանումները 
կամ փոփոխությունները անմիջապես նրանց ուղարկվեն էլեկտրոնային 
փոստով կամ ֆաքսով: 

2.2 Պարզաբանումները կարող են ներկայցվել հայտերի ներկայացման 
վերջնաժամկետից մինչև 10 օր առաջ, այսինքն՝ մինչև 2020 թվականի 
ապրիլի 20-ը, տեղական ժամանակով ժամը 17:00 (Կենտրոնական Եվրոպայի 
ժամանակով 14:00) (ՀՄ 1.4, ՀՄ 5.1): Պարզաբանումների վերաբերյալ 
հարցումները կարող են ուղարկվել. 
WWF - Հայաստան 
11/1, Պռոշյան փ. 
0019 Երևան, Հայաստան 
Ֆաքս.  (+374 10) 524712 
Էլ.փոստ.  office_am@wwfcaucasus.org  

2.3 Ոչ մի մինչմրցութային հանդիպում չի կայանա: Մասնակիցները կարող են 
այցելել տարածք իրենց հաշվին, և պետք է դրա մասին տեղեկացնեն 



Մրցութային փաստաթղթեր։ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում BMZ Nr. 2014.68610 

Ազգային մրցույթ N. TJSBMZ/2020/01  

III. ՀԱՅՏի տվյալների թերթրիկ  (ՀՏԹ) 

 

To publish TJS-III Inst of Botany AM Tender dossier ARM - 14 - 

Պատվիրատուին առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ՝ 
հնարավորություն տալու տարածք մուտքի պայմանավորվածություններ 
ապահովելու համար (ՀՄ 2.3): 

2.4 Մրցութային փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանումները և հնարավոր 
փոփոխությունները պետք է տրամադրվեն հայտերի ներկայացման 
վերջնաժամկետից մինչև 7 օր առաջ, այսինքն՝ 2020 թվականի ապրիլի 23-ը:  

2.5 Բոլոր հաղորդակցությունները պետք է լինեն գրավոր, ցանկալի է էլ.փոստով: 
Ֆաքսով կամ փոստային առաքումով նույնպես հնարավոր է (ՀՄ 6.2): 

3 Որակավորման փաստաթղթերի և հայտերի նախապատրաստում  
3.1 Որակավորման փաստաթղթերի և հայտի լեզուն անգլերենն է և/կամ 

հայերենը: Բոլոր նամակագրությունները պետք է լինեն անգլերեն և (կամ) 
հայերեն (ՀՄ 6.2): 

3.2 Հայտերը պետք է ներկայացվեն երկու ծրարներում. արտաքին կնքված ծրար, 
որը պարունակում է որակավորման փաստաթղթեր, և կնքված ներքին ծրար, 
որը պարունակում է տեխնիկական և ֆինանսական հայտ (ՀՄ 6.3-6․5), 
յուրաքանչյուրում պետք է լինի մեկ բնօրինակ և երկու պատճե: Դրանք պետք 
է հստակ նշվեն որպես «ԲՆՕՐԻՆԱԿ» կամ «ՊԱՏՃԵ» (ՀՄ 6.3): 

3.3 Արտաքին և ներքին ծրարների նշագրում (ՀՄ 6.19) 
 Պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման հասցե 

Ազգային մրցույթի ծածկագիր (TJSBMS/2020/01) 

Զգուշացում. «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը»  

Մասնակցի անունը, վայրը և հեռախոսահամարը 

3.4 Հայտատուն իր որակավորման փաստաթղթերի (նշված է ՀՄ 6.4-ում) հետ 
պետք է ներկայացնի հետևյալ լրացուցիչ փաստաթղթերը. 
 Ընկերության գրանցման վկայականի  պատճենները (ՀԴ-ի դեպքում նաև 

ՀԴ-ի անդամներից) (Հայտերի Ձևեր 12.2, 12.3) 
 Եթե ստորագրելու լիազորություն ունեցող անձինք  նշված չեն 

ընկերության վկայականում, ապա Մասնակցի անունից ստորագրելու 
լիազորությունը վերապահված լինելու մասին գրավոր փաստաթուղթը 
պետք է լինի լիազորագրի տեսքով, որում մասնավորված է լիազոր անձը 
(Ձևեր 12.2, 12.3) 

 Հայտատուների կողմից վերջին երեք հաշվետու տարիների 
հավաստագրված հաշվապահական հաշվետվությունների պատճենները 
(Ձև 12.6) 

 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքների ընդունման վկայագրերի 
պատճենները (Ձև 12.9)։  Թույլատրվում են նաև լուսանկարչական 
նյութեր: 

3.5 Հայտի հետ ներկայացվում են հետևյալ ժամանակացույցերը (ՀՄ 6.5). 
 առաջարկվող իրականացման ժամանակացույց (Ձև 13.2-ի մի մասը) 
 գնանշված ծավալաթերթ (Ձև 13.4)  

3.6 Այլընտրանքային հայտերը չեն ընդունվում 
3.7 Տեխնիկական առաջարկը (մեթոդաբանություն) պետք է պարունակի ամբողջ 

տեղեկությունը և հայտերի ձևաթղերը (Բաժին VI, Ձևեր 13.1 - 13.4): 
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3.8 Ենթակապալառուի աշխատանքների առավելագույն արժեքը կազմում է 
ընդհանուր պայմանագրի արժեքի 25% -ը (ՀՄ 2.2) 

3.9 Հայտի գինը պետք է արտահայտված լինի ազգային արժույթով (ՀՀ դրամ) 
3.10 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը պետք է լինի 

հաստատուն 
3.11 Գինը պետք է լինի առանց ավելացված արժեքի հարկի  
4 Հայտերի ներկայացում 
4.1 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ. 30 ապրիլի, 2020թ., Ժամը 15:00 

տեղական ժամանակով (12:00 Կենտրոնական Եվրոպայի ժամամանակով) 
4.2 Հայտերի ներկայացման 

հասցե.  
WWF - Հայաստան 
11/1, Պռոշյան փ. 
0019 Երևան, Հայաստան 

Հեռ. (+374 10) 546156,  
Ֆաքս. (+374 10) 524712 
Էլ.փոստ.  office_am@wwfcaucasus.org 

5 Որակավորման փաստաթղթերի գնահատում 
5.1 Մրցութային հայտերի բացման նիստ (Արտաքին ծրար). 

Ամսաթիվ և ժամ. 30 ապրիլի, 2020թ., ժամը՝ 15.00 տեղական ժամանակով 
(12:00 Կենտրոնական Եվրոպայի ժամամանակով) 
Վայրը. WWF -Հայաստան  
11/1, Պռոշյան փ.,  0019 Երևան, Հայաստան 

5.2 Վարչական համապատասխանության ստուգում. Տես բաժին IV, կետ 9 
5.3 Որակավորման գնահատում. Տես բաժին IV, կետ 10 
5.4 Որակավորման ընտրության հաշվետվություն  

Որակավորում չանցած Մասնակիցները կտեղեկացվեն գրավոր, և (չբացվող) 
ներքին ծրարը կվերադարձվի (մրցույթի ավարտից և պայմանագրի կնքումից  
հետո) 

6 Հայտերի գնահատում և համեմատություն և քայլեր մինչև առաջին տեղը 
զբաղեցրած մասնակցին տեղեկացնելը 

6.1 Հայտերի բացման նիստ (ներքին ծրար). 
Ամսաթիվ և ժամ.  05 մայիսի,  2020թ., ժամը՝ 15:00 տեղական ժամանակով 
(12:00 Կենտրոնական Եվրոպայի ժամամանակով) 
Վայրը.  WWF - Հայաստան  

11/1, Պռոշյան փ., 0019 Երևան, Հայաստան 
6.2 Վարչական համապատասխանության ստուգում. Տես բաժին IV, կետ 11.1 
6.3 Հայտերի գնահատում. Տես բաժին IV, կետ 11.2 
6.4 Վերջնական գնահատում՝ հիմնված տեխնիկական և ֆինանսական հայտերի 

կշռված միավորների վրա (տես բաժին IV, կետ 11.2). 
Տեխնիկական (Տ) և ֆինանսական (Ֆ) հայտերի կշռման գործակիցը կկազմի 
համապատասխանաբար 60% և 40% ՝ հետևյալ բանաձևի համաձայն. 
Տեխնիկական առաջարկի կշռված միավոր = 0.60 x տեխնիկական միավոր. 
Ֆինանսական առաջարկի կշռված միավոր = 0.40 x ֆինանսական միավոր. 
Ընդհանուր կշռված և վերջնական դասակարգման միավորը կլինի = 
Տեխնիկական առաջարկի կշռված միավոր + Ֆինանսական առաջարկի 
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կշռված միավոր: 
6.5 Մրցութային հայտերի գնահատման հաշվետվություն  
6.6 Որակավորման և հայտերի գնահատման հաշվետվությունների 

ներկայացում KfW  հաստատման համար:  
6.7 KfW-ի կողմից հաստատումից հետո առաջին տեղ զբաղեցրած հայտատուն 

կտեղեկացվի և կհրավիրվի պայմանագրի շուրջ  բանակցությունների: 
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IV. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ և ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

9. Որակավորման փաստաթղթերի վարչական համապատասխանությունը  

 N. Համապատասխան բաժնի 
հղում (Հրահանգ 
մասնակիցներին (ՀՄ)) 

Վարչական համապատասխանության չափանիշ 

 ՀՏԹ 4.1 Փաթեթի ներկայացման ժամկետի պահպանում 

 ՀՏԹ 3.2 Պատշաճ կերպով նշագրված, կնքված և անեղձ 
փաթեթը 

  Ստորագրելու լիազորությունը վերապահված 
լինելու մասին գրավոր հաստատում  (լիազորագիր)   

 ՀՏԹ 3.2 Հայտի մեկ բնօրինակ և երկու պատճեն   

 ՀՏԹ 3.1 Հայտը ներկայացված է հայերեն/անգլերեն 
լեզուներով 

 Հայտի ներկայացման թերթիկ 
(Ձև 12.1) 

Պատշաճ լրացված և ստորագրված 

 Նախաձեռնման հռչակագիր (Ձև 
12.4) 

(Ձևաթղթի վրա) Պատշաճ ստորագրված 

(Մասնակից ընկերության կամ ՀԴ անդամների 
կողմից, ՀԴ առկայության դեպքում) 

 Ձև 12.2 Պատշաճ լրացված և ստորագրված Մասնակցի 
տեղեկատվական թերթիկը   

 Ձև 12.3 Պատշաճ լրացված և ստորագրված Համատեղ 
դիմում համաձայնագիր և տեղեկատվական 
թերթիկ (ՀԴ դեպքում) 

 ՀՄ 6.4 Բոլոր փաստաթղթերի ներկայացում Հրահանգ 
մասնակիցներին (ՀՄ) բաժնի պահանջներին 
համապատասխան 

 ՀՄ 2.3 Պետական կազմակերպության դեպքում՝    
Հրահանգ մասնակիցներին (ՀՄ) բաժնի 2.3 կետով 
սահմանված  իրավաբանական և ֆինանսական 
անկախությունը և առևտրային օրենսդրության 
համապատասխանությունը հավաստող 
փաստաթղթեր 
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10. Որակավորման չափանիշներ 

Չափանիշ Պահանջ Մեկ 
կազմակերպություն 

ՀԴ գործընկեր /եթե 
կիրառելի է/ 

Պահանջվող 
փաստաթղթեր 

Իրավազորություն    

Տեղական/օտարերկրյ
ա հայտատու 

Համաձայն Հրահանգ 
մասնակիցներին (ՀՄ) 
կետ 1.2. 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Ձև 12.2, 12.3 

Պետական 
կազմակերպություն      

Շահերի բախման 
բացառում՝ համաձայն 
Հրահանգ 
մասնակիցներին (ՀՄ) 
կետ 2.4 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Ձև 12.4 

Շահերի բախում Շահերի բախման 
բացառում՝ համաձայն 

Հրահանգ 

մասնակիցներին (ՀՄ) 

կետ 2.4 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Ձև 12.4 

Պետական 
կազմակերպություն      

Համաձայն Հրահանգ 
մասնակիցներին (ՀՄ) 
կետ 2.3 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Լրացուցիչ 
հավելված 

Անիրավազորություն՝ 
հիմնված ՄԱԿ-ի 
բանաձևերի և ՀՀ 
օենսդրության վրա  

Անիրավազոր չի 
ճանաչվել համաձայն 
ՀՀ օրենսդրության, 
պաշտոնական 
կարգերի  կամ ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության 
խորհրդի 
պատժամիջոցների 
հրահանգների 
հետևանքով՝ 
Համաձայն Հրահանգ 
մասնակիցներին (ՀՄ) 
2.5 կետի 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Ձև 12.4 

Նախաձեռնման 
հռչակագիր 

Պատշաճ 
ստորագրված 
հռչակագիր 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Ձև 12.4 

Հանրային 
կառույցների համար 
շինարարական, 
ջրային և 
էլեկտրական ցանցի 
անցկացման 
աշխատանքների 

Շնորհվում է ՀՀ 
կառավարության 
կողմից մասնակցի 
կամ նրա 
կապալառուի 
անունով  

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Պետք է 
համապատասխանի 
պահանջին 

Լիցենզիաների 
օրինակներ 



Մրցութային փաստաթղթեր։ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում BMZ Nr. 2014.68610 

Ազգային մրցույթ N. TJSBMZ/2020/01  

IV. Որակավորման և ընտրության չափանիշներ 

 

To publish TJS-III Inst of Botany AM Tender dossier ARM - 19 - 

իրականացման 
իրավունք 

Ֆինանսական իրավիճակ    

Հետևյալի 
ներկայացում  

Աուդիտի ենթարկված 
հաշվեկշիռների 
ներկայացումը կամ 
եթե դա չի 
պահանջվում 
մասնակցի երկրի 
օրենսդրությամբ, 
Պատվիրատուի 
համար ընդունելի այլ 
ֆինանսական 
հաշվետվություններ, 
վերջին երեք [3] 
տարիների 
ընթացքում `ցույց 
տալու 
մասնակիցների 
ֆինանսական 
վիճակի 
կայունությունը և դրա 
հեռանկարային 
երկարաժամկետ 
եկամտաբերությունը: 
Ընկերությունը պետք 
է ունենա դրական 
ֆինանսական շարժ 
վերջին երեք տարվա 
ընթացքում (ՀՄ 6.4)  

Պետք է ներկայացնել Ձև 12.6, և օժանդակ 
վավերացված հաշվապահական 
հաշվետվությունների պատճեները: 

Ձև 12.6 

Լրացված է 
որպես 
գումարային Ձև 
և ՀԴ 
յուրաքանչյուր 
անդամի 
համար:  

Միջին տարեկան 
շրջանառություն 

39,000,000 ՀՀ դրամ 
նվազագույն 
տարեկան 
շրջանառություն՝ 
հաշվարկված որպես  
վերջին երեք (3) 
տարիների 
ընթացքում ընթացիկ 
կամ ավարտված 
պայմանագրերի 
համար ստացված 
վավերացված 
վճարների ընդհանուր 
գումար:  

Ներկայացվում է մեկ հայտատու 
կազմակերպության կողմից, իսկ համատեղ 
ձեռնարկության (ՀԴ) դեպքում՝ որպես բոլոր 
անդամների շրջանառության հանրագումար  

Ձև 12.6 

Փորձ    
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Ընդհանուր 
փորձառություն 

Պատշաճ կերպով 
իրականացված 
շինարարական 
աշխատանքներ 
(ավարտված 
պայմանագրեր) 
վերջին չորս 
տարիների 
ընթացքում` 
նվազագույնը 
54,000,000 ՀՀ դրամ 
արժողությամբ:  

Առնվազն 5. Ձևեր 12.6ա, 
12.6բ 

Հատուկ փորձի 
առկայություն 

Պատշաճ կերպով 
իրականացված 
առնվազն մեկ 
նմանատիպ 
աշխատանք 
(ավարտված 
պայմանագիր) վերջին 
չորս տարիների 
ընթացքում` 
45,000,000 ՀՀ դրամ 
նվազագույն 
արժողությամբ:  

Իրականացված 
աշխատանքները 
համարվելու են 
համանման 
(նմանատիպ), եթե 
աշխատանքները 
ներառում են 
մասնավոր կամ 
հասարակական 
շինությունների 
վերանորոգում և 
կանաչապատում կամ 
հանրային 
կառուցապատում 

Առնվազն 2 Ձևեր 12.9ա, 
12.9bբ 

Միջազգային 
ֆինանսավորմամբ 
ծրագրի 
փորձառություն 

Միջազգային դոնորի 
ֆինանսավորմամբ 
վերջին չորս տարվա 
ընթացքում պատշաճ 
կերպով 
իրականացված 
առնվազն մեկ 
շինարարական 

Առնվազն 1. Ձևեր 12.9ա, 
12.9բ 
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աշխատանք 
(իրագործած 
պայմանագիր)   

 

11. Հայտի ընտրության չափանիշներ (ներքին ծրար) 

11․1 Վարչական համապատասխանություն 

 

No. Համապատասխան բաժնի հղում Ֆորմալ համապատասխանություն 

1 Հայտի ներկայացման նամակ (Ձև 13.1) Ստորագրված և ներկայացված։ Պատշաճ 
գործողության ժամկետ։ 

2 Տեխնիկական առաջարկ 
(աշխատանքների ժամանակացույց, 
առաջարկվող անձնակազմ, 
սարքավորում, ԲՍԱԱ, որակի 
ապահովում (Ձև 13.2), հիմնական 
անձնակազմի CV-ներ 

Պատշաճ ձևով լրացված և ներկայացված 
տեխնիկական առաջարկ  

3 Ձև 13.3 (Առաջարկվող սարքավորում) Ձևը լրացվում և կցվում է  

4 Ձև 13.4  Ծավալաթերթը և  հայտի Ձևը ամբողջությամբ 
լրացվում և կցվում են  

 

11․2 Տեխնիկական և ֆինանսական գնահատում 

Տեխնիկական առաջարկի գնահատում  

Տեխնիկական առաջարկ և տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվություն (Ձևեր 13.2, 13.2ա, 13.3) 

# Չափանիշ Առավելագույն 
միավորներ 

Առավելագույն 
միավորներ  

1 Մրցույթային փաթեթի հստակություն և 
ամբողջականություն 

 5 

2 Առաջարկվող աշխատանքի մեթոդներ և 
նյութեր  

 10 

3 Առաջարկվող ժամկետներ և աշխատանքի 
ժամանակացույց  

 10 

4 Առաջարկվող անձնակազմ  45 

   4.1 Առաջարկվող ծրագրի ղեկավար 15  

   4.2 Առաջարկվող տեխնիկական անձնակազմ 30  

5 Առաջարկվող սարքավորում  15 

6 Առաջարկվող ԲՍԱԱ միջոցառումներ  7 
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7 Առաջարկվող որակի ապահովում  8 

 Ընդամենը  100 

 

Անհստակությունների դեպքում, Պատվիրատուն կարող է մասնակցից պարզաբանումներ խնդրել: 

Նվազագույն պահանջը՝ 75 միավոր է: 

 

Ֆինանսական առաջարկի գնահատում  

Այն Մասնակիցների մոտ, որոնք ստացել են նվազագույն տեխնիկական միավորներ, կստուգվեն 
ֆինանսական առաջարկները. սա ներառում է ծավալաթերթում (Ձև 13.4) նշված արժեքի բացվածքի և 
հայտի ընդհանուր արժեքի (Ձև 13.1)  խաչաձև ստուգում և մաթեմատիկական սխալների ստուգում:  

Ամենացածր գին պարունակող հայտը կստանա 100 միավոր: Մյուս ֆինանսական հայտերը կստանան 
ֆինանսական միավոր` ամենացածր հայտի հետ հարաբերակցությամբ, որը հաշվարկվում է հետևյալ 
կերպ. 

100 x (Ամենացածր գնային առաջարկ) / (Գնային առաջարկ). 

Տեխնիկական և ֆինանսական հայտերի գնահատում վերջնական դասակարգման համար  

Տեխնիկական (Տ) և Ֆինանսական (Ֆ) հայտերին տրված հարաբերական միավորները կկազմեն 60% 
տեխնիկական գնահատականի համար,  40%-ը ֆինանսական գնահատականի համար՝ համաձայն 
հետևյալ բանաձևի. 

Տեխնիկական առաջարկի կշռված միավոր = 0.60 x տեխնիկական միավոր. 
Ֆինանսական առաջարկի կշռված միավոր = 0.40 x ֆինանսական միավոր. 
 

Ընդհանուր կշռված և վերջնական դասակարգման միավորը կլինի = Տեխնիկական առաջարկի 
կշռված միավոր + Ֆինանսական առաջարկի կշռված միավոր: 
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V. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտը /հիմնադրվել է 1938 թ./ Հայաստանում առաջատար 
գիտական ինստիտուտներից է, որն իրականացնում է արժեքավոր հիմնարար և կիրառական 
հետազոտություններ Հայաստանի ֆլորայի վերաբերյալ, ինչպես նաև իրականացնում է Հայաստանի 
բուսաբանական այգիներում բույսերի ներդրում և ակլիմատիզացիա:  

2020 թ. Բուսաբանության ինստիտուտը, WWF-Հայաստանը և EcoService Ծրագիրը, որը  
իրականացվում է GIZ-ի աջակցությամբ, միավորեցին իրենց ջանքերը Բուսաբանական այգում 
Հայաստանի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և էկո-կրթական կենտրոնի ստեղծման 
ուղղությամբ՝ օգտագործելով նրանց կարողությունները, ռեսուրսները և փորձը: Կենտրոնը կնպաստի 
Հայաստանի կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի ծառայությունների վերաբերյալ 
իրազեկվածության բարձրացմանը և դրանով կնպաստի մարդկանց բարեկեցության աճին: Այդ 
նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել բուսաբանության ինստիտուտի կողմից ղեկավարվող 
բուսաբանական այգու կենտրոնի շենքի վերանորոգումը:  

WWF-Հայաստանը արդեն ավարտել է Կենտրոնի շենքի վերանորոգման ճարտարապետական 
նախագծի մշակումը՝ համապատասխան ծավալաթերթերով և շենքի նորոգման ծախսերի 
նախահաշիվներով: Նախագծերը հաստատվել են համապատասխան մարմինների կողմից: 
Նախագծերը (հավելված 1-ում) և ծավալաթերթը (տե՛ս 13.4 հայտի Ձևեր) սահմանում են կատարվելիք 
աշխատանքների շրջանակը և մանրամասն առաջադրանքները և հանդիսանում են այս մրցութային 
փաստաթղթի բաղկացուցիչ մասը:  

Առաջադրանքի նպատակը. Իրականացնել Աճառյան 1, Ավան, Երևան 0040, ՀՀ, հասցեում գտնվող 
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության 
տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի վերանորոգումը և բարելավումը և պատրաստել բոլոր 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ ձեռք բերելու շինարարության ավարտի մասին ակտը համաձայն 
Պատվիրատուի կողմից ներկայացված ճարտարապետական և ինժեներական նախագծերի:  

Պատվիրատուն պետք է ընդունի աշխատանքները միայն բոլոր անհրաժեշտ դրական 
փորձագիտական եզրակացություններով: Աշխատանքների Ավարտական և Հանձնման-ընդունման 
ակտերը պետք է պատրաստվեն` համաձայն ՀՀ-ում գործող շինարարության նորմերին և 
կանոնակարգերին: Դրանք պետք է ներկայացվեն հայերեն (բնօրինակ) և անգլերեն (թարգմանված) 
լեզուներով` թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով:  

Այսպիսով, աշխատանքները պարունակում են հետևյալ առաջադրանքները (այս աղյուսակը 
ներառված է Ձև 13.2-ի մեջ որպես Տեխնիկական առաջարկ/ մեթոդաբանությունը՝ ապահովելու 
համակարգված տեղեկատվություն վերանորորգման տևողության, պահանջվող անձնակազմի և 
աշխատողների, սարքավորումների մասին, և թե ինչպես են առաջադրանքները կատարվելու որպես 
տեխնիկական առաջարկ: Կարևոր է նաև ներառել շրջակա միջավայրի, սոցիալական, առողջության 
պահպանման միջոցառումներ և որակի ապահովման նկարագրություններ՝ ցույց տալու 
առաջադրանքների և առաջարկվող մեթոդաբանության պարզ լինելը: 
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# Առաջադրանքի 
նկարագրություն 

Պլանավորված 
ժամանակահատվածը 

(օրացուցային օրեր) 

Առաջարկվող ռեսուրսներ 

Անձնակազմ/աշխատողներ Սարքավորումներ Նկարագրություն, 
մեթոդաբանություն/մեկնաբանություն 

1. Քանդման 
աշխատանքներ  

    

2. Բետոնե 
աշխատանքներ  

    

3. Արտաքի պատեր     

4. Տանիքի 
աշխատանքներ  

    

5. Հատակի 
աշխատանքներ  

    

6. Նեքին պատեր      

7 Պատի և 
առաստաղի 
հարդարում և 
ներկում  

    

8 Ջուր և 
ջրահեռացում  

    

9 Ներքին 
էլեկտրական ցանց 
և լուսավորություն 
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10 Ցածր լարման 
ցանցեր  

    

11 Տարածքի 
բարելավման 
աշխատանքներ  

    

12 Որակի 
հսկողություն 
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Պահանջվող որակավորումն անցած աշխատանքային ռեսուրսները հետևյալն են. 

N Անձնակազմ Նվազագույն փորձառություն 

1 Ծրագր ղեկավար 5 տարի 
վերջին 5 տարվա ընթացքում 

առնվազն 2 նմանատիպ 
ծրագրի փորձ` 

համագործակցելով 
միջազգային 

կազմակերպությունների / 
դոնորների հետ (KfW, ՀԲ, 

ԱԶԲ կամ այլ) 
2 Հաշվապահ 3 տարի 

3 Շինարարության ղեկավար 5 տարի 

4 Շինարարության ինժեներ 5 տարի 

5 Ջրամատակարարման և ջրաեռակցման 

աշխատանքներ  

3 տարի 

6 Ներքին հարդարման աշխատանքներ 

իրականացնող 

3 տարի 

7 Էլոկտրական աշխատանքներ 

իրականացնող 

3 տարի 

 

Սարքավորումների և տեխնիկայի նկատմամբ պահանջներն են.  

N Սարքավորումներ/մեքենաներ  
Տեսակը և նկարագրությունը  

Պահանջվող 
նվազագույն 

քանակը 
1 10 տոննա բեռնման հզորությամբ բեռնատար  1 

2 Ավտոամբարձիչ (առնվազն 16 մ սլաքի թռիչքով և 6 տ 
բեռնատարողությամբ) 

1 

3 Պնևմատիկ հարվածահար մուրճ 1 

4 Շարժական էլեկտրական եռակցման սարքավորումներ 
(մետաղական կոնստրուկցիա և պողպատե խողովակներ) 

1 

5 Շարժական էլեկտրական եռակցման սարքավորումներ 
(պոլիէթիլենային խողովակներ) 

1 

6 Շերեփավոր բեռնիչ 2 
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Տեղական օրենսդրության պահանջները պետք է պահպանվեն 

1. Կապալառուն պայմանագրի ավարտին պետք է պատրաստի և հանձնի տեխնիկական և 
շինարարական հեղինակային վերահսկողության կոմից հաստատված Աշխատանքների ավարտական 
ակտը՝ համաձայն ազգային օրենսդրության պահանջներին (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի՝ 
28.04.98, N44 և 28.09.98, N143 Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության 
իրականացման հրահանգ): 

2. Կապալառուն պայմանագրի ավարտին պետք է պատրաստի և հանձնի Հանձնման-ընդունման 
ակտը` Ֆինանսների նախարարության պահանջներին համաձայն (# 356 Ն, 2017 թ.): 

3. Այլ պահանջվող փաստաթղթերի հանձնումը, համաձայն Քաղաքաշինության նախարարի հրահանգի 
(ՀՀ ՇՆ I-3.01.01-2008), Կապալառուի կողմից  պետք է պատրրաստվեն և հանձնվեն պայմանագրի 
ավարտին: 

Նյութերի ստանդարտներ 

Մատակարարվող նյութերի համար ընդունվում են ISO և Եվրոպայի ինժեներական ստանդարտները:   

Նյութերը պետք է լինեն նոր և առաջին կարգի որակի, նպատակին համապատասխանող, զերծ 
թերություններից, իսկ դասերը և դասակարգումերը՝ ISO և Եվրոպայի ինժեներական ստանդարտների 
վերջին հրատարակումներին համապատասխան։ Այլ ստանդարտներին համապատասխանող 
նյութերը կարող են օգտագործվել Պատվիրատուի կողմից ընդունելի լինելու դեպքում։ Նման 
ստանդարտները պետք է ապահովեն համարժեք կամ ավելի բարձր որակ։ Այս դեպքում ներկայացվում 
է առաջարկվող և վերը նշված ստանդարտների համարժեքության/տարբերությունների աղյուսակ։ 
Նյութերի մասնագրերը, այդ թվում դասերը կամ կարգերը, պետք է համապատասխան մանրամասն 
գծագրերի տեսքով ներկայացվեն քննարկման։  

Բարձր դասի նյութերը պետք է օգտագործվեն բոլոր այն դեպքերում, երբ սովորական նյութերը կարող 
են անբավարար լինել։ 

Հաշվարկների միավորներ 

Բոլոր միավորները ներկայացվում են ՏՄ համակարգով (տեխնիկական մետրիկ համակարգ)։  

Բոլոր փաստաթղթերում, ինչպիսիք են նամակագրությունը, տեխնիկական ժամանակացույցերը և 
գծագրերը, կիրառվում են չափումների մետրիկ միավորներ։  Այն գծագրերում կամ տպագիր 
պարսավագրերում, որտեղ օգտագործվել են այլ միավորներ, նշվում է  նաև մետրիկ  համարժեքը։   

Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության անվտանգություն 

Վերանորոգման և վերակառուցման գործընթացում չպետք է արձանագրվի հողային զանգվածի 
քայքայում և լանդշաֆտային բաղադրիչների միջև հավասարակշռված փոխկապվածության 
խախտումներ: 

Մթնոլորտային օդ 

Օդի աղտոտումը, որը տեղի է ունենում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների աշխատանքի 
հետևանքով, պետք է լինի նվազագույն:  Շինարարության ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում 
փոշի, ածխածնի և ազոտի օքսիդներ, ծծմբային անհիդրիդ և վառելիքի այրման արդյունքում 
առաջացած այլ վնասակար նյութեր։ Մթնոլորտային օդի աղտոտման հետևանքով տնտեսությանը 
հասցված վնասը պետք նվազագույն լինի։ 

Մակերևութային ջրեր 

Շինարարության ժամանակ շրջակա ջրային ավազանի վրա ազդեցություն է գործում  շինարարական 
հրապարակներից  բնական թեքության հաշվին մթնոլորտային տեղումների ժամանակ առաջացած 
անձրևաջրերի անկազմակերպ արտահոսքը մոտակա ջրային ավազան։ 
Ջրային տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը պետք է լինի նվազագույն: 
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Հողերի խախտում  

Հողի խանգարման պատճառով շրջակա միջավայրին պատճառված որևէ տնտեսական վնաս չի 
կանխատեսվում: 

Թափոններ 

Շինարարության ժամանակ առաջացած շինարարական թափոնները հավաքվում են շին. 
հրապարակների տարածքում։ Ետլիցքից հետո  մնացած գրունտը և շինարարական ու կենցաղային 
աղբը տեղափոխվում է պինդ կենցաղային թափոնների աղբավայր։ 

Աշխատողների և անձնակազմի անվտանգություն 

Ձեռնարկել աշխատողների առողջության և անվտանգության նախազգուշական միջոցառումներ՝ 
համապատասխան աշխատանքի ռիսկի մակարդակին, այդ թվում՝ ցուցումներ աշխատողներին, 
անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (սաղավարտներ, դիմակներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, 
պաշտպանիչ կոշիկ և այլն), առաջնային բուժօգնության նյութեր, ֆունկցիոնալ հիգիենիկ 
սանիտարական միջոցներ, անվտանգ (էլեկտրական) գործիքներ և սարքավորումներ: 

Ընդունում և վճարում 

Պատվիրատուն վճարում է Կապալառուին պայմանագրի գինը հետևյալ ժամանակացույցին 
համաձայն՝ 

Պայմանագրի գնի 20% չափով (կանխավճար) – Կողմերի կողմից պայմանագրի վավերացումից և 
բանկային երաշխիքով /կանխավճարը պարտադիր չէ/: 

Պայմանագրի գնի 75%-ի չափով – Կապալառուի կողմից առաջարկված աշխատանքների 
ժամանակացույցին համաձայն Աշխատանքները Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց և 
Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցնելուց /Պայմանագրի մաս, բաժին VII/ և  
Հանձնման–ընդունման ակտերի և հաշիվ-ապրանքագրերի երկկողմանի ստորագրումից հետո: 

Պայմանագրի գնի 5%-ի  չափով - Աշխատանքների ավարտման ակտը հաստատելուց հետո՝ համաձայն 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի՝ 28.04.98, N44 և 28.09.98, N143 Շինարարության նկատմամբ 
հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգի և Հանձնման-ընդունման ակտը հաստատելուց 
հետո՝ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության պահանջներին (#356 N, 2017),  պայմանագրային 
արժեքի 2.5% չափով բանկային երաշխիք հանձնելուց հետո, որն ուժի մեջ է ավարտից հետո 1 տարի 
երաշխիքային ժամանակահատվածի համար:  

Երաշխիքային ժամանակահատված 

Երաշխիքի վավերականության ժամկետը պետք է լինի 12 ամիս` տարածքում աշխատանքներն 
ավարտելու օրվանից: Երաշխիքային նպատակներից ելնելով վերջնական նշանակության վայրը 
համարվում է կատարված աշխատանքների տարածքը: Կապալառուն պետք է ներկայացնի բանկային 
երաշխիք` պայմանագրի արժեքի 2.5%-ի չափով, որը գործում է երաշխիքային ժամանակահատվածի 
համար: 
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VI. ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 

12. Որակավորման փաստաթղթերի ձևեր  

(Պետք է լինի արտաքին ծրարի մեջ) 

1.1. Որակավորման վերաբերյալ նամակի ներկայացում  (Ձև 12.1)  

(Պետք տպվի ձևաթղթի վրա) 

Ում: WWF - Հայաստան 

11/1, Պռոշկյան փ. 

0019 Երևան, Հայաստան 

Ամսաթիվ.  օր/ամիս/տարի 

Մրցույթի ծածկագիր՝ 
TJSBMZ/2020/01 

 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության 
տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում 

Մենք, ներքոստորագրյալներս, դիմում ենք մասնակցելու վերոհիշյալ մրցույթին, և 
հայտարարում ենք հետևյալը՝  

(ա) Մենք ուսումնասիրել ենք որակավորման փաստաթղթերը և դրանց պահանջները և  չունենք որևէ 
վերապահումներ։ 

(բ) Մենք, ներառյալ սույն գործընթացում ենթակապալառուները կամ պայմանագրի  որևէ  մասի 
կապալառուները, չունենք որևէ շահերի բախում՝ համաձայն բաժին Հրահանգ մասնակիցներին 2.4 
(ՀՄ). 

(գ) Մենք, ներառյալ սույն գործընթացում ենթակապալառուները կամ պայմանագրի  որևէ  մասի 
կապալառուները, չենք ճանաչվել անիրավազոր KfW-ի կամ այլ միջազգային շնորհատուների կողմից, 
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որևէ պատժամիջոցների հրահանգներ չեն կիրառվել մեզ վրա։  

(դ) Մենք պետական կազմակերպություն չենք ներկայացնում3 

(ե) Մենք հասկանում ենք, որ «Հրահանգ մասնակիցներին» բաժնի 6,8 կետին համաձայն Դուք 
իրավունք ունեք չեղարկել մրցութային գործընթացը և որ դուք մասնակիցների նկատմամբ որևէ 
պարտավորություն չեք կրում որևէ հայտ չընդունելու դեպքում։ 

Այս հայտը ներկայացվում է (նշեք, եթե կիրառել է և լրացրեք ընկերությունների անունները). 

 

 Մեկ կազմակերպություն ներկայացնող Մասնակից. Մանրամասները տրված են Մասնակցի 
տեղեկատվական թերթիկում  

 Համատեղ դիմում (ՀԴ)4, որը բաղկացած է. 

 Առաջատար ընկերությունից (մանրամասները մասնակցի տեղեկատվական թերթիկում).  
<Առաջատար ընկերության անվանումը> 

 ՀԴ հետևյալ անդամներից (Մանրամասները ՀԴ հռչակագրում և ընկերության ՀԴ 
ներկայացման մեջ. 

 <ՀԴ անդամի անուն 1> 
 <ՀԴ անդամի անուն 2>, այլ 

 

 

                                                      

3 Պետական կազմակերպությունները փոխարինում են (դ) կետը հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Մենք պետական 
կազմակերպություն ենք, բայց համապատասխանում ենք «Հրանգ մասնակիցներին» բաժնի 1,4 ենթակետի պահանջներին»   

4 ՛՛ՀԴ՛՛ նշանակում է  ասոցիացիա՝ իրավաբանական անձով կամ առանց դրա, մեկից ավել անձ ներկայացնող, որտեղ մեկ 
անդամը լիազորություն ունի  իրականացնել բոլոր գործողությունները ՀՁ մյուս բոլոր անդամների համար և անունից, և որտեղ 
բոլոր անդամները միասին պատասխանատու են Պատվիրատուին պայմանագիր իրականացնելու համար: 
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Անուն  .................................................................................................................................................  

Համաձայն  .........................................................................................................................................  

Ստորագրված ....................................................................................................................................  

 

………………………..-ի անունից պատշաճ լիազորված ստորագրելու հայտը 

Ամսաթիվ ……………………………………………   
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12․2 Հայտի տեղեկատվական թերթիկ (Ձև 12.2) 

 

Ամսաթիվ  .........................................  

Մրցույթի ծածկագիրը՝ JSBMZ/2020/01 

Էջ  ..................... -րդ  ........... էջերից 

 

Մասնակցի տեղեկատվական թերթիկ 

Մասնակցի 
իրավաբանական 
անվանումը    

 

Համատեղ դիմում (ՀԴ) 
դեպքում՝ յուրաքանչյուր 
անդամի 
իրավաբանական 
անվանումը    

 

Մասնակցի գրանցման 
երկիրը 

 

Մասնակցի գրանցման 
տարին 

 

Մասնակցի 
իրավաբանական 
հասցեն գրանցման 
երկրում 

 

Մասնակցի լիազորված 
ներկայացուցչի 
տվյալները 

(անունը, հասցեն, 
հեռ․համարները, ֆաքսի 
համարները, էլ․փոստի 
հասցեն) 

 

Կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1.  Մեկ անձի դեպքում վերը նշված իրավաբանական անձի հիմնադրման փաստաթղթերի կամ 
կանոնադրության օրինակները: 

2.  Վերոնշյալ կազմակերպությունը կամ ՀԴ-ն ներկայացնելու լիազորագիր՝ համաձայն «Հրահանգ 
մասնակիցներին» բաժնի 6.17 և6.18  կետերին: 

3.  ՀԴ-ի  դեպքում  ՀԴ յուրաքանչյուր անդամի համար կցել Ձև 12.5-ը, հավելվածներով: 

4. Պետական կազմակերպության դեպքում՝ առաջին կետով չնախատեսված այլ լրացուցիչ 
փաստաթղթերի օրինակներ, անհրաժեշտ  «Հրահանգ մասնակիցներին» բաժնի 2.3 կետին 
համապատասխանելու համար: 
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12․3 Համատեղ դիմում (ՀԴ) Հռչակագիր/համաձայնագիր (եթե այդպիսին կա) (Ձև 12.3) 

(ՀԴ յուրաքանչյուր անդամ / մասնագետ ենթակապալառու պետք է լրացնի սույն հռչակագիրը և կցի  
Ձևը [երկուսն էլ ստորագրված լիազոր ներկայացուցչի կողմից] և հաստատող գրանցման 
փաստաթղթերի պատճեները):  

 

Հռչակագիր համատեղ դիմում ներկայացնելու մասին 

 

Ծրագիր (անուն և երկիր). 

Մրցույթի հղում/ Ծրագրի ծածկագիր ID: 

 

Սույնով մենք հայտնում ենք մեր մտադրությունը համագործակցել հետևյալ ընկերությունների հետ՝ 
համատեղ դիմում (ՀԴ)/կոնսորցիում ձևավորելու նպատակով:  

[Տեղադրել ՀԴ անդամների անունները] 

[Տեղադրել Գլխավոր մասնակցի անունը] պետք է լինի Գլխավոր մասնակից 

Մենք սույն հայտարարությունով հաստատում ենք, որ ասոցացված չենք որևէ այլ ընկերության հետ 
այս հրավերին մասնակցելու համար, և որ մենք վերը նշված ընկերություններից և ոչ մեկս այս 
հրավերին մասնակցելու համար առանձին դիմում չենք ներկայացնելու։ 

Բացի այդ, մենք հասկանում ենք, որ եթե մեր ընկերությունը որպես գործընկեր ներկայացված է ավելի 
քան մեկ հայտում, ապա բոլոր հայտերը, որոնցում ներկայացված է Ընկերությունը, պետք է 
որակազրկվեն: 

Այն դեպքում, երբ այս ՀԴ-ին շնորհվի պայմանագիր, մենք աշխատանքները կիրականացնենք վերը 
նկարագրված կազմով և համագործակցության ձևով:  
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/Հայտատուի լիազորված ներկայացուցչի ստորագրություն, նշանակված համաձայն ՀՆ/  

 

Ամսաթիվ  .........................................  

Մրցույթի ծածկագիր TJSBMZ/2020/01 

Էջ  ........... -րդ ............ էջերից 

 

Տեղեկատվություն ՀԴ - ենթակապալառուի վերաբերյալ   

Մասնակցի իրավաբանական 
անվանումը    

 

Գործընկերության տեսակ  Համատեղ դիմում /  Ենթակապալառու 

ՀԴ գործընկերոջ կամ 
ենթակապալառուի 
իրավաբանական անվանումը 

 

ՀԴ գործընկերոջ կամ 
ենթակապալառուի  
հիմնադրման երկիրը  

 

ՀԴ գործընկերոջ կամ 
ենթակապալառուի 
հիմնադրման տարին  

 

ՀԴ գործընկերոջ կամ 
ենթակապալառուի  
իրավաբանական հասցեն 
հիմնադրման երկրում  

 

ՀԴ գործընկերոջ կամ 
ենթակապալառուի  
լիազորված ներկայացուցչի 
վերաբերյալ 
տեղեկատվություն  

(անուն, հասցե, 
հեռախոսահամար, Ֆաքս, 
Էլ.փոստ, նույնականացման կոդ) 

Ստորագրություն 

 

Կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերի պատճեները   

 Վերը նշված Իրավաբանական անձի կանոնադրության հոդվածների պատճեններ, համաձայն 
«Հրահանգ մասնակիցներին» բաժնի 6.4  կետին:  

 Վերոնշյալ կազմակերպությունը ներկայացնելու լիազորագիր՝ համաձայն «Հրահանգ մասնակիցներին» 
բաժնի 6.18  կետին: 

 Պետական կազմակերպության դեպքում  նրանց իրավաբանական և ֆինանսական անկախությունը և 
առևտրային օրենսդրությանը համապատասխանությունը  հաստատող փաստաթղթերի պատճեները 
համաձայն «Հրահանգ մասնակիցներին» բաժնի 2.3 կետին: 
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12․4 Նախաձեռնման հռչակագիրը (ստորագրված ՀԴ բոլոր անդամների կողմից, եթե կիրառելի է) 
(Ձև 12.4) 

(պետք է տպագրվի ընկերության Ձևաթղթի վրա) 

Ամսաթիվ  ..................................................  

Մրցույթի ծածկագիր ............. TJSBMZ/2020/01 

 

Նախաձեռնման հռչակագիր 

Մենք, կարևորում ենք չարաշահումների բացառմանն ուղղված ազատ, արդար, մրցակցային 

մրցութային գործընթացների նշանակությունը: Այդ կապակցությամբ, մենք երբևէ ուղղակի կամ 

անուղղակի օգուտ մեր հայտի հետ կապված չենք առաջարկել և չենք տրամադրել որևէ անթույլատրելի 

օգուտ պետական ծառայողներին կամ այլ անձանց, և որ մենք չենք առաջարկի և չենք տրամադրի 

նման օգուտ հայտերի ներկայացման և քննարկման սույն գործնթացի կապակցությամբ կամ, 

ընտրվելու դեպքում, պայմանագրի հետագա իրականացման ժամանակ: Մենք հայտարարում ենք, որ 

որևէ շահերի բախում համապատասխան ուղեցույցներում5  նկարագրված իմաստով առկա չէ։  

Միաժամանակ մենք կարևորում ենք նվազագույն սոցիալական ստանդարտների ապահովումը 

(ՙՀիմնական Աշխատանքային Ստանդարտներ՚) սույն նախագծի իրականացման ընթացքում: Մենք 

պարտավորվում ենք գործել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված 

Հիմնական աշխատանքային ստանդարտներին: 

Մենք կտեղեկացնենք մեր աշխատակիցներին իրենց անմիջական պարտավորությունների մասին, 

ինչպես նաև սույն Պարտականությունների հայտարարության կատարման և ՀՀ գործող օրենքներին 

ենթարկվելու պարտավորության մասին: 

Մենք նաև հայտարարում ենք, որ մեր ընկերությունը/համատեղ դիմումի բոլոր անդամները չեն 

ընդգրկվել ՄԱԿ, ԵՄ, Գերմանիայի կառավարության կամ որևէ այլ պատժամիջոցների հրահանգներ 

ցուցակում և հաստատում ենք, որ մեր ընկերությունը /համատեղ դիմումի բոլոր անդամները 

անմիջապես կտեղեկացնեն պատվիրատուին և KfW-ին եթե նման բան տեղի ունենա ավելի ուշ 

փուլում։ 

Մենք գիտակցում ենք, որ, այն դեպքում, երբ մեր ընկերությունը/համատեղ դիմումի անդամը ներառվի   

պատժամիջոցների ցուցակում, որը իրավաբանորեն պարտավորեցնող է պատվիրատուի եւ/կամ KfW-

ի համար, պատվիրատուն իրավունք ունի հեռացնել մեր ընկերությունը/համատեղ դիմումը գնման 

գործընթացից,  և եթե պայմանագիրը շնորհվել է մեր ընկերությանը/համատեղ դիմումին՝  անմիջապես 

լուծել պայմանագիրը, եթե Նախաձեռնման հռչակագրում արված հայտարարությունները 

օբյեկտիվորեն կեղծ են եղել կամ եթե հեռացման պատճառը ի հայտ է եկել Նախաձեռնման հռչակագրի 

վավերացումից հետո։ 

 

 

 

                                                      
5  Տես «Գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում խորհրդատուների նշամակման ուղեցույց» և 
«Գործընկեր երկրների հետ ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների եւ նմանատիպ 
ծառայությունների ձեռք բերման ուղեցույց»; մայիս 2007թ․, վերջին թարմացում առ սեպտեմբեր 2013; հրատարակվել է KfW 
Bankengruppe 
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Լիազորված և պարտադիր ստորագրություն՝ ____________________ 

 

Ստորագրողի անունը և պաշտոնը՝___________________________________________ 

 

Մասնակցի անունը՝ ______________________________________ 

 

Հասցե՝ ____________________________________________ 

 

Ստորագրման ամսաթիվը՝  _____/____/____ 
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12․5 Ընկերության (կամ ՀԴ) ներկայացում (Ձև 12.5) 

Հակիրճ ներկայացնել ընկերության պատմությունը, աշխատանքի հիմնական տեսակները, ոլորտները / 
երկրները, որտեղ աշխատել եք, հիմնական իրավասությունները, հիմնական հաճախորդները և այլն: 

Առավելագույնը 7 էջ:  
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12․6 Ֆինանսական տվյալների Ձև  (Ձև 12.6) 

Խնդրում ենք լրացնել Ձև 12.6-ը և կցել աուդիտի ենթարկված կամ այլ կերպ վավերացված 
հաշվետվություն համապատասխան տարիների համար: 

(ՀԴ դեպքում, մեկ Ձև յուրաքանչյուր ՀԴ գործընկերոջ համար՝ կից աուդիտի ենթարկված կամ այլ 
կերպ վավերացված հաշվետվությամբ)  

Ֆինանսական տվյալներ Վերջին 
տարվան 

նախորդող 
երկու (2) 

տարիները1) 

ՀՀ դրամ 

Վերջին 
տարվան 

նախորդող 
տարին6 

ՀՀ դրամ 

Վերջին 
տարին 

ՀՀ դրամ 

Միջինացված2) 
ՀՀ դրամ 

 

Տարեկան 
շրջանառություն 3) 

     

Ընթացիկ ակտիվները4)      

Ընթացիկ 
պարտավորությոնները 5) 

     

Աուդիտ անցած 
ֆինանսկան 
հաշվետվության կամ 
բանկային 
հաշվետվության 
ներկայացում  

     

1) Վերջին տարի= կազմակերպության համար վերջին հաշվետու տարի։ 

2) «Միջինացված» սյունակում նշված գումարները պետք է լինեն նախորդ երեք սյունակներում նշված գումարների 
մաթեմատիկական միջին գումարը։ 

3) Տարվա ընթացքում ձեռնարկության սովորական գործառնական գործունեությունից (ապրանքների վաճառք, 
ծառայությունների իրացում, տոկոսներ, հոնորարներ եւ շահաբաժիններ) ծագող տնտեսական օգուտների համախառն 
ներհոսքը (կանխիկ, դեբիտորական պարտքեր, այլ ակտիվներ)։ 

4) Հաշվապահական հաշվեկշռի տվյալներ, որոնք ներկայացնում են բոլոր ակտիվների արժեքը, որոնք նորմալ գործունեության 
մեկ տարվա ընթացքում ողջամտորեն ակնկալվում է փոխակերպել կանխիկի։ Ընթացիկ ակտիվները ներառում են կանխիկ, 
դեբիտորական պարտքեր, գույք, արժեթղթեր, կանխավճարված ծախսերը եւ այլ իրացվելիք ակտիվներ, որոնք կարող են 
հեշտությամբ փոխարկվել կանխիկի։ 

5) Ընկերության պարտքերը կամ պարտավորությունները, առկա մեկ տարվա ընթացքում։ Ընթացիկ պարտավորությունները 
արտացոլվում են  ընկերության հաշվապահական հաշվեկշռում եւ ներառում են կարճաժամկետ պարտքերը, կրեդիտորական 
պարտքերը, կուտակված պարտավորությունները եւ այլ պարտքերը։ 
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12․7 Անձնակազմ և աշխատանքային ռեսուրսներ  (Ձև 12.7) 

Մասնագետ ավագ/ղեկավար անձնակազմ 

   Աշխատանքային փորձը  

# Անուն, 
ազգանուն 

Որակավորում Ժամանակահատվածը Գործունեության 
ոլորտը և 

կատարած 
աշխատանքը 

Պատվիրատուն 
և նրա 

կոնտակտային 
տվյալները 

1      

2      

3      

4      
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12․8 Համապատասխան սարքավորումների ցանկ (սեփական և ենթապայմանագրային) 
(Ձև 12.8) 

Սարքավորումների ցանկ 

# Սարքավորման 
տեսակը 

Մոդելը Արտադրման 
տարին 

Գրանցման 
համարը 

Սեփականատերը 
(Անուն, 

կոնտակտային 
տվյալներ) 

1      

2      

3      

4      
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12․9 Վերջին 5 տարիների համապատասխան պայմանագրերի ցանկ (Ձևեր 12.9 ա, 12.9 բ) և պատվիրատուի հետ գործարքը հավաստող 
վկայականի պատճեներ 

Ձև 12.9ա Համապատասխան պայմանագրերի ցանկ 

ՆՍԽԿԻՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

# Տարածքի անվանումը Պատվիրատու 
կազմակերպության 

անվանումը 

Պայմանագրի 
գինը  

ՀՀ դրամով  

Պայմանգրով 
աշխատանքների 
իրականացման 
ժամկետները 

Աշխատանքների փաստացի 
իրականացման ժամկետները 

    Սկիզբ (օր, 
ամիս, տարի) 

Ավարտ (օր, 
ամիս, տարի) 

Սկիզբ (օր, 
ամիս, տարի) 

Ավարտ (օր, 
ամիս, տարի) 

# 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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Ձև 12.9բ Տեղեկանք-թերթիկ պայմանագրերի մասին  

Տեղ. N Ծրագրի անվանում  

Իրավաբանական անձի 
անունը  

Ծրագրի 
երկիր 

Ծրագրի 
ընդհանուր 

գինը (Եվրո)* 

Իրավաբանակա
ն անձի կողմից 
իրականացված 
համամասնությո

ւնը (%)* 

Ներկայացված 
անձնակազմը 
(անձ ամիս) 

Պատվիրատու
ի անունը 

Ֆինանսավորմա
ն աղբյուրը 

Ամսաթվերը 
(սկիզբ/ավար

տ) 

Ասոցիացիայի 
անդամների 

անուններ, եթե 
կա ն այդպիսիք 

… … … … … … … … … 

Ծրագրի մանրամասն նկարագրություն (նախապատմություն, նպատակներ և հիմնական 
գործողություններ) 

Ծրագրի համար իրավաբանական անձի կողմից 
տրամադրված ծառայություններ  

… … 

 

Մասնակիցը պետք է ներկայացնի տրամադրված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթեր, մասնավորապես. 

 շինարարության պայմանագրերի պատճենները. 
 պայմանագրային կողմերի կողմից հաստատված աշխատանքների ընդունման ակտ (կողմերի) կամ գրավոր հայտարարության մասին, որը հաստատում 

է պայմանագրի կատարումը կամ պայմանագրային կողմի գրավոր հայտարարությունը, որը հաստատում է այդպիսի պայմանագրերի (եր)  կատարումը:  
 

Այն դեպքում, երբ պայմանագրի ավարտի ամսաթիվը (սյունակ 6) չի համընկնում փաստացի ավարտման ամսաթվի հետ (7-րդ սյունակ) ներկայացվում են 
աշխատանքների հետաձգման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր:   

Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև շինհրապարակների հակիրճ բնութագրերը, որոնք ներկայացված են 12.6 ա Ձևում, 12.6b Ձևում:  

Ֆոտո նյութերը պետք է կցվեն `ցույց տալով շինարարական միավորի բնութագրերը: Նման նկարագրությունները և լուսանկարները կարող են ներկայացվել 
նաև ընթացիկ փուլում գտնվող շինությունների համար: 

Փաստաթղթերը ներկայացնելիս Մասնակիցը պետք է հասկանա, որ փորձի մասին տեղեկատվությունը չափանիշներից մեկն է Հայտի գնահատման համար: 
Հետևաբար, մասնակցի շահերից է բխում առավելագույն տեղեկատվությունը հակիրճ և պարզ Ձևով: 
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13. Հայտերի Ձևեր 

(Պետք է լինի ներքին ծրարի մեջ) 

13․1 Հայտի ներկայացման նամակ (Ձև 13.1) 

(Պետք է տպել Ձևաթղթի վրա) 

Ում. WWF - Հայաստան  

11/1, Պռոշյան փ. 

0019 Երևան, Հայաստան 

Ամսաթիվ.  օր/ամիս/տարի 

Մրցույթի ծածկագիրը՝ 
TJSBMZ/2020/01 

 

Համաձայն հրավերի մենք առաջարկում ենք իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝ 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության 
տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում: 

 Ուսումնասիրելով հրավերը մեր ընդհանուր գնային առաջարկը կազմում է . 
 

Գին  (առանց ԱՀՀ).  ՀՀ դրամ ……………., (Գինը տառերով). 

Մենք, ներքոստորագրյալներս, հայտարարում ենք, որ  

ա/  Մենք ուսումնասիրել ենք հրավերը և չունենք որևէ վերապահում, ներառյալ լրացումները 

բ/ Մենք հավաքել ենք աշխատանքների պայմանների վերաբերյալ անհրաժեշտ 
տեղեկատվություններ և ուսումնասիրել ենք բոլոր այն հանգամանքները, որոնք կարող են ազդել 
պայմանագրի կատարման վրա։ 

գ/ Մեր հայտը  վավեր է հայտի վերջնաժամկետը սպառվելուց հետո առնվազն 90 օր, համաձայն 
Մրցութային փաստաթղթերի , և շարունակում է մնալ պարտադիր մեզ համար և կարող է ընդունվել 
ցանկացած պահի` մինչև այդ ժամանակահատվածի ավարտը. 

դ/ Մենք ուսումնասիրել ենք մեր ենթակապալառուների կարողությունը։ 

ե/ Մենք, ներառյալ ենթակապալառուները կամ պայմանագրի ցանկացած մասի կապալառուները, 
չունեն որևէ շահերի բախում ըստ «Հրահանգ մասնակիցներին» բաժնի (ՀՄ) 1.5. կետի։ 

զ/ Մենք չենք մասնակցում որպես մասնակից կամ ենթակապալառու սույն մրցութային գործընթացի 
ավելի քան մեկ հայտում։ 

է/ Մեր ընկերությունը, դրա մասնաճյուղերը կամ դուստր ձեռնարկությունները, ներառյալ որեւէ 
ենթակապալառուները կամ պայմանագրի ցանկացած մասի կապալառուները ՀՀ օրենսդրության 
կամ պաշտոնական կանոնակարգերին, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշումներին 
համաձայն անիրավազոր չեն ճանաչվել։ 

ը/ Մենք  պետական կազմակերպություն չենք / մենք պետական կազմակերպություն ենք, սակայն 
համապատասխանում ենք «Հրահանգ մասնակիցներին» բաժնի (ՀՄ) 2.3. կետի պահանջներին 
(ջնջել չհամապատասխանող բաժինը) 

թ/ Մենք հասկանում ենք, որ սույն հայտը և պայմանագիր կնքելու առաջարկում (Ընդունման 
նամակ) ներառված Ձեր գրավոր համաձայնությունը հանդիսանում են մեր միջև պարտադիր 
համաձայնագիր՝ մինչև պայմանագրի համաձայնեցումը և կնքումը։ 

ժ/ Մենք ընդունում ենք նաեւ, որ Դուք իրավունք ունեք նվազեցնելու կամ փոփոխելու հրավերի 
բովանդակությունը և որ Դուք պարտավորված չեք ընդունել ամենացածր գնահատված հայտը։ 

ի/ Մեր հայտի ընդունման դեպքում  մենք չենք կարող որևէ պահանջ ներկայացնել կապված  նշված 
աշխատանքների կատարման համար առաջարկված գնի փոփոխության հետ։. 

լ/ Կանխավճարը կազմում է (........................................) ՀՀ դրամ, ինչը հավասար է պայմանագրի գնի  
20 տոկոսին։ 
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Լիազորված և պարտադիր ստորագրություն՝  ____________________ 

Ստորագրողի անունը և պաշտոնը՝ ___________________________________________ 

Մասնակցի անունը՝ ______________________________________ 

Հասցե՝ ____________________________________________ 

 

Ստորագրման ամսաթիվը՝  _____/____/____ 

 

 



Bidding Documents. Renovation and improvement of the Biodiversity Information 
and Educational Center of the Institute of Botany after A. Takhtajyan of the National 
Academy of Science of the Republic of the Armenia BMZ Nr. 2014.68610 
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13․2 Տեխնիկական առաջարկ / Մեթոդաբանություն (Ձև 13.2) 

Հիմնական առաջադրանքների, ժամանակահատվածի, ղեկավարների և աշխատողների, սարքավորումների, իրականացման և այլնի 
նկարագրություն հակիրճ ձևով   

# 

Առաջադրանքի 
նկարագրություն 

Առաջարկվող ռեսուրսներ 
Պլանավորված 

ժամանակահատվածը 
(օրացուցային օրեր) 

 

Անձնակազմ/աշխատողներ Սարքավորումներ  Նկարագրություն, ԲՍԱԱ 
միջոցառումներ, Որակի ապահովում  

1. Քանդման աշխատանքներ      

2. Բետոնե աշխատանքներ      

3. Արտաքին պատեր      

4. Տանիքի աշխատանքներ      

5. Հատակի աշխատանքներ      

6. Նեքին պատեր      

7 Պատի և առաստաղի 
հարդարում և ներկում 

    

8 Ջուր և ջրահեռացում      

9 Ներքին էլեկտրական ցանց 
և լուսավորություն  

    

10 Ցածր լարման ցանցեր      

11 Տարածքի բարեկարգման 
աշխատանքներ  

    

12 Որակի հսկողություն     

Ծանոթագրույուններ կարելի է ավելացնել՝ մանրամասն բացատրելու համար աշխատանքային մեթոդները, օգտագործվող տեխնիկան, նյութերը, ԲՍԱԱ 
միջոցառումները կամ որակի ապահովումը և ցույց տալու տարբեր գործողությունները մասնագիտորեն իրականացնելու կարողությունը:  
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Այստեղ կարող է տեղադրվել աշխատանքային գրաֆիկ ՝ գծապատկերի տեսքով:  

Օրինակ 

  Ժամանակահատվածը Գրաֆիկ 

Առաջադրանքի 
N 

Առաջադրանքի 
անվանումը 

Սկիզբ Ավարտ Ամիս 
1 

Ամիս 
2 

Ամիս 
3 

Ամիս 
4 

 

         

         

         

         

         

 

 

Առաջարկվող անձնակազմի ցանկ 

     Աշխատանքային փորձը 

# Անուն, 
ազգանու
ն 

Որակավորում/ա
ռաջարկվող 

պաշտոն 

Պատվիրատուի 
(անուն, 

կոնտակտային 
տվյալներ) 

Տարիների 
քանակն 

ընկերություն
ում  

Ժամանակահատ
ված (ամիս-

տարից մինչև 
ամիս-տարի) 

Գործունեությ
ան ոլորտը և 
կատարած 

աշխատանքը 

1       

2       

3       

4       

       

       

       

Կցել Ծրագրի ղեկավարի և Շինարարության/տարածքի ղեկավարի CV-ները հետևյալ ֆորմատով 

 

 

Հիմնական անձնակազմի անձնական տվյալներ (CV) (Ձև 13.3ա) 

Պաշտոնի  անվանումը և No.  
Փորձագետի անունը  
Ծննդյան ամսաթիվը  
Քաղաքացիության/բնակության երկիր  
 
Կրթություն 
ԲՈՒՀ-ի անվանումը, գտնվելու վայրը, հաճախելու 
տարիները (տարի-տարի) 

Շնորհված աստիճանը/դիպլոմը  

  
  
 
Առաջադրանքին առնչվող աշխատանքային փորձ  
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N Ժամանակահա
տված 

(ամիս/տարի) 

Պատվիրատու 
կազմակերպությունը և 
Ձեր կոչումը/պաշտոնը. 

Կոնտակտային 
տվյալներ 

տեղեկանքների համար 

Երկիր Առաջադրանքին առնչվող 
իրականացրված գործունեության հակիրճ 

նկարագրություն 

E1    Ծրագրի անվանումը 
Ծրագրի նկարագրությունը 
Սեփական առաջադրանքները 

E2     
E3     
E4     
 
Անդամակցություն մասնագիտական  միավորումներին և հրատարակություններ 
Լեզուների իմացություն (նշեք միայն այն լեզուները, որոնցով կարող եք աշխատել  
Լեզու Կարդալ Խոսել Գրել 
    
    
    
 
Համապատասխանությունը առաջադրանքին 
Մանրամասն առաջադրանք  Հղում նախորդ աշխատանքին/առաջադրանքներին, որոնք լավագույնս 

ներկայացնում են նշանակված առաջադրանքները կատարելու 
կարողությունը 

 XX ծրագրեր (XX տարի): E1, E2, E3 
  
  
  

 
Փորձագետի կոնտակտային տվյալներ.  
Էլ.փոստ   …..@...., Հեռ. +………………………… 
 
Հավաստում  
Ես, ներքոստորագրյալս, հավաստում եմ, որ իմ գիտելիքների և համոզմունքների չափով, այս 
ինքնակենսագրությունը ճիշտ նկարագրում է ինձ, իմ որակավորումը և իմ փորձը, և ես պատրաստ եմ 

ստանձնել հանձնարարությունը այն ինձ շնորհելու դեպքում: Ես հասկանում եմ, որ նկարագրված 
ցանկացած սխալ հայտարարություն կամ խեղաթյուրում կարող է հանգեցնել Պատվիրատուի 
կողմից իմ հայտի որակազրկմանը կամ ստորագրված պայմանագրի դադարեցման, և / կամ Բանկի 
կողմից պատժամիջոցներին:  
 
   Օր/ամիս/տարի 
Փորձագետի անուն Ստորագրություն Ամսաթիվ 
 
 
<Լիազորված ներկյացուցչի անունը>  Օր/ամիս/տարի 
Խորհրդատուի լիազորված ներկայացուցչի 
անունը (Նրա անունը, ով ստորագրում է 
առաջարկը) 

Ստորագրություն Ամսաթիվ 
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13․3 Առաջարկվող սարքավորումնեւր  (Ձև 13.3) 

N Սարքավորման/մեքենա
յի տեսակը և 
բնութագիրը 

Արտադրման 
տարին 

Գրանցման 
համարը 

Քանակը Սեփական
ատերը 1) 

1 Օր. 10 տոննա բեռնման 
հզորությամբ 
բեռնատար 

  Օր. 2  

2    1  

3    1  

4    1  

5    1  

6    1  

7    2  

8    1  

1) Սեփականատերը կարող է լինել մեկ հայտատու, ՀԴ-ի անդամ, ենթակապալառու կամ սարքավորումը 
լինի վարձակալված:  
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13․4 Գնանշված ծավալաթերթ Ձև (13.4) 

Բյուջեի ձևանմուշ, ծավալաթերթ (BOQ), որը լրացվում է նշված ապրանքների մեկ միավորի և 
ընդհանուրի գներով: 

NCB No TJSBMZ/2020/01 

NCB No TJSBMZ/2020/01 

 
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ (BOQ) 1 

      

Պատվիրատու WWF-Հայաստան    

Օբյեկտ  ՀՀԳԱԱ Ա.Թախտաջյանի անվան 
բուսաբանության ինստիտուտի Հայաստանի կենսաբազմազանության 

կենտրոնի վերակառուցում և արդիականացում 

Հասցե  ք. Երեւան, Ավան վ/շ, Աճառյան 1. 

ՑԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ ԵՒ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1 Համաշինարարական, Հարդարման, 
Էլեկտրատեխնիկական, Ջուր եւ Կոյուղի 

Ընդհանուր առաջարկ այս աշխ. խմբի համար ՀՀ 
դրամով 

  

   

        
Աշխատանքի 
ծածկագիրը 

Աշխատանքի անվանումը եւ 
բնութագիրը 

Քանակը Չ/Մ Նյութի 
միավորի 
գինը դր. 

Աշխա
տանքի 
միավո
րի գին 
դր. 

Ընդամենը 
միավորի 
գին 
դր. 

Ամբո
ղջի 
գինը 
դր. 

D ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ             
D-01 Ասբոշիֆերով տանիքի ծածկի եւ 

նրան կրող փայտե բոլոր 
կոնստրուկցիաների քանդում 

208,0 մ²     

  - ասբեստի հետ աշխատելու 
առողջապահական նորմերի 
պահպանման ապահովելը շին. 
կազմակերպության 
պատասխանատվությունն է 

            

D-02 Պատերի վերեւի եզրերը ծածկող 
թիթեղների քանդում 

45,0 մ²         

D-03 Արտաքին պատերի 
Տրավերտինե 1.8-2սմ 
հաստությամբ երեսպատման 
քանդում 

171,7 մ²     

  - նախատեսել, որ պատերի 
բարձրությունը 4.5մ Է 

            

D-04 Ալյումինե վիտրաժների, 
պատուհանների եւ դռների 
ապամոնտաժում 

40,0 մ²     

D-05 Ներքին փայտյա դռների 
ապամոնտաժում 2.05x0.90մ 

4,0 հատ         

D-06 Միջնորմների քանդում 70,0 մ²         
D-07 Կրող պատերից հին գաջի սվաղի 220,0 մ²         
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քանդում 
D-08 Սալիկապատումների քանդում 20,0 մ²         
D-09 Կառույցի ներսում հատակի 

բոլոր շերտերի քանդում մինչեւ 
բետոն  

185,0 մ²     

  - հատակները կիսով չափ 
քարից են, կիսով չափ պարկետ 

            

D-10 Կառույցի աջ եւ ձախ կողմերում 
թեքուղիների եւ որոշ 
հարթակների բետոնե սալի 
քանդում 

250,0 մ²         

D-11 Հին գրունտային լիցքի քանդում 
շենքի շուրջ, ձեռքով 

80,0 մ³         

D-12 Զուգարանի եւ էլ. վահանակների 
սենյակների փոքր 
լուսամուտային բացվածքների 
փոփոխության հետ կապված 
քարե շարվածքի քանդում  

2,0 մ³     

  - ալյումինե ապակեպատման, 
մետաղական ծածկերի եւ 
բետոնե հատակների քանդման 
աշխատանքը հաշվել 
միջանցքների արտաքին 
ծավալով 

            

D-13 Կառույցը նախկին ջերմոցին 
կապող միջանցքների քանդում 

131,4 մ³     

  - ալյումինե ապակեպատման, 
մետաղական ծածկերի եւ 
բետոնե հատակների քանդման 
աշխատանքը հաշվել 
միջանցքների արտաքին 
ծավալով 

            

D-14 Կառույցին կից ոչ կապիտալ 
խորդանոցի քանդում 

70,0 մ³     

  - քանդման աշխատանքը 
հաշվել արտաքին ծավալով 

            

D-15 Գրունտի, շինաղբի եւ մաշված 
գույքի տեղափոխում 

100,0 տ     

 - գնի մեջ նախատեսել նաեւ 
բարձում 

      

  - շին. Կազմակերպությունը 
պարտավոր է շինաղբը թափել 
միայն դրա համար 
նախատեսված եւ թուլատրված 
վայրում 

            

        
CR ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
        

CR-01 Վնասված ծածկի սալերի 
վերանորոգում 

80,0 մ²     

 - մերկացած ամրանների 
ժանգազերծում մետաղական 
խոզանակով 

      

  - քայքայված պաշտպանիչ 
շերտի վերականգնում ց/ա 
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շաղախով 

CR-02 Ծածկի սալերի վերեւից ց/ա 
հարթեցնող շերտ 5սմ, 
ներկառուցված պողպատե 
ցանցով 150x150x4mm 

208,0 մ²        

  - ստացված հարթեցնող շերտը 
կտրտել 2.5մ քայլով (թույլ չտալ 
հպում պատին) 

           

EW ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ            
EW-01 Նախկին երեսպատման պահող 

բետոնե լիցքի մակերեսի 
հարթեցում ց/ա սվաղով 15-20մմ 
հաստությամբ 

160,0 մ²     

 - ի նկատի ունենալ, որ պատերի 
բարձրությունը 4.5մ է 

      

 -՝սվաղը կատարել 10x10մմ 
ուղղորդիչներով (маяк) 

      

  - հարթությունը հասցնել 
հոկտեմբերյանի տուֆի 
հատվածների հարթությանը 

           

EW-02 Բազրիքի եւ բակային դռան 
բացվածքի շուրջ շարվածք 200մմ 
բետոնե բլոկերով 

17,0 մ²     

 - հորիզոնական 
ամրանավորումը ամեն շարքում 
8մմ Ա1 ամրանով, պատերից 
ամրացնել պողպատե գրկող 
պրոֆիլներով 3մմ հաստությամբ 
թերթից, քայլը բարձրությամբ 
30սմ 

      

 - ուղղաձիգ ամրանավորումը 
80սմ քայլով AI Ø10 ամրանով 
խարսխել 20սմ խորությամբ 
հատակի սալի/հիմքի  մեջ 

      

  - հաշվի առնել, որ շարվածքի 
վրա սոսնձվելու է եւ մեխվելու է 
կոշտ ջերմամեկուսիչ, ուստի. 
օգտագործել որակլյալ (օրինակ 
«Շեն») բլոկեր, ապահովել 
հարթության 5մմ/3.0 մետրի 
ճշտություն, բլոկերի շարվածքը 
լիցքավորել B7.5 բետոնով 

           

EW-03 Ծածկից վերեւ, տանիքի 
հատվածում կողային պատերի 
վերջավորությունների շարվածք 
ըստ A-EX-DT-03 թերթում 
մանրամասն գծագրի  

2,0 տեղ        

  - վերջավորությունները արվում 
են տանիքի մեկուսիչ ծածկի 
բարձրացող եզրերի քողարկելու 
համար: 

           

EW-04 Բազրիքի ջերմամեկուսացում 
էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլի (XPS) 
սալերով, 100մմ 

12,0 մ²     
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 - ջերմամեկուսչի ընդհանուր 
հաստությունը պետք է կազմի 
10սմ 

      

 - սալերի սերտիֆիկատը պետք է 
վկայի առնվազն նրանց 
հրադիմացկունության եւ սվաղի 
կպչողության մասին: 

      

 - սալերը կպնում են պատին մի 
քանի կետում դրված սոսնձային 
խառնուրդի գնդերով (օրինակ 
Ceresit CT85) 

      

 - սալերի միջեւ կարանները 
պետք է լինեն մազաչափ, 
այլապես լցվել փրփուրով  

      

 - իրար հաջորդող շարքերում 
սալերը դասավորվում են կես 
երկարությամբ շեղումով 

      

 - ստացված մակերեսը պետք է 
լինի հարթ, 3 մ երկարության 
վրա +/- 5մմ տիրույթում 

      

 - բացի սոսնձից սալերի 
ամրացումը պետք է լինի մոտ 
1քմ-ին 6 հատ հաշվարկով 
ափսեաձեւ դյուբելներով 

      

  - դյուբելների միջուկը պետք է 
պողպատյա լինի: 

         

EW-05 Բետոնե բազրիք գլխավոր 
ճակատի վիտրաժների տակ մոտ 
40սմ բարձրությամբ 

1,6 մ³        

  - օգտագործել B7.5 բետոն, կամ 
խամքարաբետոն 

           

EW-06 Արտաքին պատերի ստորին 
հատվածների ջրամեկուսացում 

30,0 մ²     

 - գ/ու պատերի ստորին 
հատվածները ց/ա սվաղով 
հարթեցնել եւ ջրամեկուսացնել 
բիտումային ռուլոնային նյութով 
(օրինակ «Իզոգամով»). 
Ջերմամեկուսչի վերին նիշը 
հավասար արտաքին հատակի 
նիշին, իսկ խորությունը 
առնվազն 50սմ 

      

  - պատերի նոր հատվածների 
վրա ջրամեկուսիչը բարձրացնել 
մինչեւ +0.20 նիշը 

           

EW-07 12մմ ցեմենտա մանրաթելային 
սալերից պատում (օրինակ 
KNAUF Aquapanel) տանիքի 
ջրհորդանի արտաքին կողմի 
պարագծով 

7,8 մ²     

 - սալերը ամրեցվում են 
նախապես կառուցված 
ալյումինե կմաղքի վրա 
(նախատեսել գնի մեջ) 

      

  - շուկայում գ/ու փխրուն սալերը 
տվյալ աշխատանքի համար չեն 
բավարարի: 
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EW-08 Ջերմամեկուսիչի եւ 
մանրաթելային սալերի 
մակերեսի համատարած 
պաշտպանիչ պատում 
սոսնձային խառնորդ-սվաղով 
(օրինակ базовый штукатурный 
состав Ceresit  CT 85) 

17,0 մ²        

 - սվաղումը պետք է տեղի 
ունենա օդի +5 -ից +20 ºС 
ջերմաստիճանի պայմաններում 

      

 - շերտի հաստությունը 5մմ       
 - շերտը պետք է ուժեղացված 

լինի մեկ շերտ 170գր/մ² ապակե-
նրբաթելային ցանցով, որը 
թաղվում է սվաղի շերտերի մեջ 

      

  - անկյուններում ցանցը 
առնվազն 15սմ լայնությամբ 
պետք է ծածկի ամեն կողմը 

            

EW-09 Բետոնե բազրիքի 3սմ բազալտով 
երեսպատում  

18,0 մ²     

  - նախատեսել Արամուսի, կամ 
Փարաքարի խիտ բազալտ 

           

EW-10 Կողային եւ հետեւի ճակատների 
գետնախարիսխի 3սմ բազալտով 
երեսպատում  

9,0 մ²     

  - նախատեսել Արամուսի, կամ 
Փարաքարի խիտ բազալտ 

           

EW-11 Երեսապատում 30 մմ 
հաստությամբ հոկտեմբերյանի 
տուֆով  

10,2 մ²     

 - սալիկների բարձրությունն է 30 
սմ: Նվազագույն երկարությունը 
50 սմ 

      

  - երեսապատման ամրացումը 
իրականացնել ց/ա շաղախի 
լիցքով (շաղախին խառնել կիր, 
աղակալումից խուսափելու 
համար)  

           

EW-12 Ճակատների դեկորատիվ 
ակրիլային սվաղ «կեղեւակեր» 
ֆակտուրայով (օրինակ Ceresit 
ակրիլային սվաղ «фактура 
короед») 

180,7 մ²     

 - գույնը Ceresit-ի կատալոգով 
SIBERIA1 կամ նման 
(ճարտարապետի հետ 
համաձայնացնելով), 
ֆակտուրան 2.5մմ 

      

 - շերտի հաստությունը 2.5մմ       

 - պահպանել արտադրողի 
տեխնոլոգիան 

      

  - գլխավոր ճակատի բութ 
անկյունների կոտրվածքը 
կատարել հստակ գծով 

            

EW-13 Արտաքին պատուհանագոգեր 
միայն կողային ճակատների 
պատուհանների տակ 

12,2 գմ     
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 - բազալտի 150մմ լայնությամբ 
եւ 25մմ հաստությամբ մեկ 
կողմից հղկված սալերից 

      

 - ամբողջ երկարությամբ 
նախատեսել 4մմ լայնությամբ եւ 
4մմ խորությամբ արցունքաթափ 
ակոս 

      

 - ստորին մակերեսը սոսնձելուց 
առաջ խազել 

      

 - պատուհանի շրջանակի եւ 
պատուհանագոգի միջեւ ճեղքը 
լցվելու է մոխրագույն, արտաքին 
աշխատանքների համար 
նախատեսված սիլիկոնով (կամ 
սիլիկոնային հերմետիկով) 

      

  - նախատեսել Արամուսի, կամ 
Փարաքարի խիտ բազալտ 

           

EW-14 Արտաքին պատերի 
Հոկտեմբերյանի տուֆից 
հատվածների վերանորոգում եւ 
հղկում 

18,7 մ²     

  Սալերը ամրեցվում են 
նախապես կառուցված 
ալյումինե կմաղքի վրա 
(նախատեսել գնի մեջ) 

           

R ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ            
R-01 Գոլորշամեկուսացում հատուկ 

թաղանթով, 
228,0 մ²     

  - թաղանթի ռուլոնները բելել 
իրար վրա առնվազն 30սմ-ով եւ 
սքոչել իրար 

           

R-02 Տանիքի ջերմամեկուսացում 10-
35սմ հաստության XPS սալերով 

43,7 մ³     

  - օգտագործել 5սմ 
հաստությամբ սալեր, շարել 
այնպես որ ապահովել 
համապատասխան թեքություն 

           

R-03 Ջրանթափանց թաղանթ (քեչա) 233,0 մ²        

R-04 XPS-ի վրայով միջինում 6սմ 
հաստության ց/ա հարթեցնող 
շերտ,  ներկառուցված 
պողպատե ցանցով 150x150x4mm 

230,0 մ²        

 - շերտը կտրտել 3մ քայլով երկու 
ուղղությամբ 

      

  - շերտը սվաղի տեսքով 
բարձրացնել նաեւ 
եզրապատերին (ցանցի հետ 
միասին), կոտրման անկյունը 
կլորացնել 

           

R-05 Ուղղանկյուն շարվածքներ 10սմ 
բետոնե բլոկերից, 
հատակագծում 30x30xh30 
օդափոխության խողովակների 
դուրս գալու հատվածներում 
ջրամեկուսիչ գորգի 
բարձրացնելու համար 

2,0 տեղ        
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R-06 2 շերտով բիտումային 
ջրամեկուսչից հարթ տանիքի 
ծածկ 

250,0 մ²     

 - բացի վերին շերտից 
բարձրացնել պատերի եզրերի 
վրա 

      

 - ջրամեկուսացումը կատարել 
հարթեցնեղ շռրտի կատարելուց 
առնվազն 2 շաբաթ անց 

      

 - վերին շերտը պատված մանր 
խճով 

      

 - վերին շերտից հավաքված 
ջուրը պետք է հնարավոր լինի 
օգտագործել ջրելու համար 

      

 - ջրամեկուսիչ գորգը իջեցնել 
ջրհորդանի մեջ եւ սոսնձել 
ջրհորդանի պատին 

         

R-07 Պատերի վերին եզրերի վրա 
թերթապողպատից ծածկոցներ 
(փեշեր) արցունքաթափերով, 
ցինկապատ եւ ներկած RAL 7039 

33,0 մ²        

R-08 Վերը նշված ծածկոցների 
ամրեցման համար 16մմ 
հաստությամբ ֆաներայի թերթեր 

33,0 մ²     

  - թերթերը ամրացնել 
անմիջապես պատի վերին եզրի 
մակերեսին шуруп-ներով եւ 
դյուբելով 

           

R-09 Ճակատների հետընկած 
հատվածներում, որտեղ 
ծածկոցները հովհարի նման 
կախվելու են օդում, ֆաներայի 
տակ նախատեսել ալյուբոնդի 
երեսպատում, գույնը HD-330 Rat 
gray, կամ RAL 7039 

11,0 մ²     

  - օգտագործել երկար թերթեր, 
որպեսզի խուսափել կարերից եւ 
ձգել թերթերը ֆաներային 
թերթապողպատի ծալքերի տակ 
չերեւացող եզրերում 

           

R-10 Ջրհորդանը պահող բարձակներ 
(консоли) պողպատե 
խողովակներից ГОСТ 8639-82 
եւ անկյունակներից ГОСТ 8509-
93 

10,0 հատ     

 - 1 միավորի գինը հաշվել 
ամենաերկար էլեմենտի համար 
(տես գծագրեր A-EX-RP-01 եւ A-
EX-DT-03) 

      

 - նախատեսել ներկում 
մթնոլորտակայուն 
հակակորոզիոն ներկով 

      

  - Ամեն բարձակին հասնում է 4 
հատ բետոնի դյուբել 

           

R-11 Ջրհորդան սեւ պողպատե 2մմ 
թերթերից, եռակցված եւ 
ներկված հակակորոզիոն 

10,0 գմ     
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 - տես գծագրեր A-EX-RP-01 եւ 
A-EX-DT-03 

      

 - գծամետրի գնի մեջ 
նախատեսել նաեւ փայտե 
տաշտը եւ անկյունակները, ըստ 
գծագրի 

      

 - նախատեսել ջրհորդանի 
հատակի երկկողմանի 1% 
թեքություն եւ ստորին 
հատվածներում քառակուսի 
ջրթող արմունկներ 

      

  - նախատեսել արմունկի 
բացվածքը խցանումից 
պաշտպանող ցանցային 
կափարիչներ  

           

R-12 Ջրթող խողովակներ 100x100 7,5 գմ     

 - քառակուսի կտրվածով 
պողպատե 3մմ պատով 
խողովակներից, փոշեներկած 
RAL 7039 

      

 - խողովակը մոնտաժված 
վիճակում պետք է 
երեսասվաղից ոչ պակաս քան 5 
սմ հեռավորության վրա գտնվի 

      

  - խողովակը հատակի 
հատվածում պետք է մտնի 
անձրեւաջրի պաշարման բաքի 
կամ դրա արմունկի մեջ (տես 
ՋԿ մասի ??? գծագիր) 

            

F ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԿԱՌՈՒՅՑԻ 
ՆԵՐՍՈՒՄ 

            

F-01 Բետոնե հատակի 
նախապատրաստում 

143,0 մ2     

 - գ/ու հատակի վերին շերտերի 
(քար եւ հարթեցնող շերտ) 
քանդելուց հետո փոշեզերծում 
փոշեկուլով 

      

                

F-02 Խոնավամեկուսացում ե/բ սալի 
վրա 

152,0 մ2     

 . ե/բ սալի վրա բիտումային 
սառը ջրամեկուսիչ քսուկ, 
օրինակ Технониколь 
AQUAMAST, ապահովել 
լիարժեք պատում 

      

  . քարե պատերի վրա 
բարձրացնել մինչեւ ապագա 
հարթեցնող շերտի վերին նիշը 

           

F-03 Հատակների ջերմամեկուսացում 
8 սմ թեթեւ խարամա-պերլիտա-
բետոնով 

141,0 մ2     

  - թողնել առնվազն 1 շաբաթ 
չորանալ 

           

F-04 Հատակների ց/ա հարթեցնող 
շերտ 5սմ 

141,0 մ2        
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 -  հարթեցնող շերտը 
կատարվելու է միայն 
գիպսկարտոնե միջնորմերի 
կառուցումից հետո 

      

  . hարթեցնող շերտի մեջ 
նախատեսել մետաղական ցանց 
Ø3 Вр-1 ք.100/100 եւնախկան 
չորանալը իրականացնել կարեր 
20 մմ խորությամբ 2 մ քայլով 
երկու ուղղությամբ 

            

F-05 Նախամուտքի հատակի 
խոզանակ (4.0x1.0 մ) չափի 4.0մ² 

4,0 մ2        

  - օգտագործել բարձրորակ 
արտադրանք 

           

IW ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ, ՊԱՏԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ ԵՒ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ ԿԱՌՈՒՅՑԻ 
ՆԵՐՍՈՒՄ 

    

IW-01 1.25 սմ Գ/Կ սալերից միջնորմ 2 
շերտով 2-կողմանի, C70 պրոֆիլ 

77,0 մ2     

 . պրոֆիլների ուղղաձիգ քայլը 
ընդունել 40 սմ, հորիզոնականը՝ 
60 սմ. 

      

 - նախատեսել 1 շերտ հանքային 
բամբակից ձայնամեկուսիչ 
(օրինակ KNAUF) 

      

 - դռների բացվածքների 
մակերեսները հանված չեն 
քանակի մեջ 

      

  - միջնորմի բարձրությունը 3.45մ            

IW-02 1.25 սմ Գ/Կ սալերից միջնորմ 2 
շերտով 2-կողմանի, 2 հատ C70 
պրոֆիլ 

5,0 մ2     

 - Պրոֆիլների ուղղաձիգ քայլը 
ընդունել 40 սմ, հորիզոնականը՝ 
60 սմ. 

      

 - նախատեսել 1 շերտ հանքային 
բամբակից ձայնամեկուսիչ 
(օրինակ KNAUF) 

      

 - միջնորմի բարձրությունը 3.45       
  - Միջնորմի հաստությունը 

փոփոխական 20-27սմ մեջը 
ներառելու է 
ձուգարանակոնքերի 
մոնոբլոկեր 

           

IW-03 1.25 սմ Գ/Կ սալերից միջնորմ 2 
շերտով 1-կողմանի, C70 պրոֆիլ 

11,3 մ2     

 - Պրոֆիլների ուղղաձիգ քայլը 
ընդունել 40 սմ, հորիզոնականը՝ 
60 սմ. 

      

 - նախատեսել 1 շերտ 
միներալային բամբակից 
ձայնամեկուսիչ (օրինակ 
KNAUF) 

      

  խոնավակայուն գ/կ (կանաչ)            
IW-04 10սմ հաստությամբ միջնորմ 

բետոնե բլոկերից 
5,3 մ2     
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 - հորիզոնական 
ամրանավորումը ամեն 3-րդ 
շարքում 6մմ Ա1 ամրանով 

      

 - պատերին եւ առաստաղին 
ամրացնել պողպատե գրկող 
պրոֆիլներով 3մմ հաստությամբ 
թերթից 

       

IW-05 Պատերի սվաղում գիպսանիտով 
միջինում 3սմ հաստությամբ 

215,0 մ2        

  . սվաղելով ապահովել 
կատարյալ հիմք 
ներկարարական 
աշխատանքների համար 

           

IW-06 Պատերի սվաղում ց/ա սվաղով 3 
սմ հաստ. Սանհանգույցներում 
եւ խոհանոցում 

24,3 մ2     

  . սվաղելով ապահովել հարթ 
հիմք սալիկապատելու համար 

           

IW-07 Պատերից հարթեցնող շերտը 
առանձնացնող ներդիր 
ժապավեն գիպսկարտոնե 
պատերի ստորին 12 սմ 
հատվածում 

45,0 գմ     

  . Օգտագործել ինքնակպչող 
փրփրացված պոլիէթիլենից մոտ 
1սմ հաստությամբ 
ժապավեններ, օրինակ որոնք 
օգտագործվում են 
օդափոխության մեկուսացման 
համար կամ KNAUF-ի 
համապատասխան 
արտադրանք  

            

IW-08 Գիպսկարտոնե առաստաղ 9.5 մմ 
հաստությամբ սալերից 1 շերտ 

180,0 մ2        

IW-09 Գիպսկարտոնե առաստաղի 
ճակատ 9.5 մմ հաստությամբ 
սալերից 1 շերտ 

8,4 մ2        

IW-10 Գիպսկարտոնե առաստաղի 
ծալվածքներ 

49,5 գմ        

M ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ            
M-01 Պատերի և առաստաղների 

ներկում բարձրորակ 
լատեքսային ներկով 

588,1 մ2     

 - նախատեսել 
համապատասխան մածիկներ, 
կարանային ցանցեր և այլն: 
Ներկելուց առաջ հղկել եւ 
փոշեզերծել: Ներկել  վալիկով 3 
շերտ, Dutch Boy կամ Benjamin 
Moore ներկերով (գույնը որոշել 
ճարտարապետի հետ) 

      

  - անկյուններում նախատեսել 
պլաստմասե սպիտակ 
անկյունակներ: 

           

M-02 Ջրամեկուսիչ սանհանգույցների 
հատակին և պատերի ստորին 
հատվածներին 

10,9 մ2        
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 - KNAUF HYDRO FLEX, 
կապույտ ջրամեկուսիչ քսուկ 

      

 - գիպսկարտոնե պատերի եւ 
հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի 
միջեւ կարերը մեկուսացնել 
նաեւ հատուկ մեկուսիչ 
ժապավենով (KNAUF 
FLÄCHENDICHTBAND) 

      

  - սանհանգույցի պատերը 
ջրամեկուսացնել ստորին 20 սմ 
բարձրությամբ 

            

M-03 Երեսապատում կերամիկական 
սալիկներով սանհանգույցներում 
և խոհանոցում: Իսպանական 

34,1 մ2     

 - սալիկները եւրոպական 
արտադրության 

      

 - կարերը լցնել 
համապատասխան գույնի 
քսուկով, օր. Mapei, Ceresit 

      

  - կարերի հաստությունը 
սալիկների միջև 
առավելագույնը պահել 0.5 մմ 

           

M-04 Պրեսգրանիտե հատակ 
Իսպանական 

179,2 մ2     

 սալիկների չափը 1.20x0.6մ, 
որակը նախատեսված 
հասարակական վայրերի 
համար 

      

 - սալիկները եւրոպական 
արտադրության 

      

  - ամրեցումը սալիկի սոսնձով             
M-05 Պրեսգրանիտե շրիշակ 110,0 գմ     
 - հաստոցի վրա կտրել 10սմ 

լայնության 1.20մ երկարության 
կտորներ 

      

  - շրիշակը ամրացվելու է 
պատերի արտաքին մակերեսի 
հետ հավասար (заподлицо), 
գիպսկարտոնի դեպքում 
արտաքին 1 շերտի հաստության 
մեջ  

           

M-06 Պրեսգրանիտե ներսի 
պատուհանագոգ, լայնքը 30սմ 

6,8 գմ     

 սալիկների չափը 1.20x0.6մ, 
որակը նախատեսված 
հասարակական վայրերի 
համար 

      

  - ամրեցումը սալիկի սոսնձով            
M-07 Պրեսգրանիտե ներսի 

պատուհանագոգ, լայնքը 18սմ 
10,6 գմ     

 սալիկների չափը 1.20x0.6մ, 
որակը նախատեսված 
հասարակական վայրերի 
համար 

      

  - ամրեցումը սալիկի սոսնձով             
WS ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՒ             
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ԿՈՅՈՒՂԻ 
WS-01 Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 

բաք V=80լ, N=1.5կՎտ 
1,0 կոմպլ․        

WS-02 Խոհանոցի լվացարան 
չժանգոտվող պողպատից 
սիֆոնով 

1,0 կոմպլ․        

WS-03 Խոհանոցի խառնիչ ծորակ՝ 
ճկախողովակներով  

1,0 կոմպլ․        

WS-04 Կերամիկական լվացարան 
սիֆոնով 550x450  

2,0 կոմպլ․        

WS-05 Խառնիչ ծորակ՝ 
ճկախողովակներով  

2,0 կոմպլ․        

WS-06 Կերամիկական 
զուգարանակոնք ներկառուցված 
լվացման բաքով 

3,0 կոմպլ․        

WS-07 Կերամիկական միզարան 
ինքնաշխատ ծորակով 

1,0 կոմպլ․        

WS-08 Ճկախողովակ 
ջրատաքացուցիչի համար 1/2" 

2,0 կոմպլ․        

WS-09 Ճկախողովակ 
զուգարանակոնքի համար 1/2" 

4,0 կոմպլ․        

WS-10 Ջրի ցանցավոր զտիչ 3/4" 1,0 հատ        
WS-11 Հետադարձ փական  

ջրատաքացուցիչի համար 1/2"  
1,0 հատ        

WS-12 Գնդիկային փական 
փոխարկիչով (Ամերիկանկա) 
3/4" 

2,0 հատ        

WS-13 Գնդիկային փական 
անկյունային 1/2" 

12,0 հատ        

WS-14 Միացում մետաղական 
խողովակին եռակցվող 
ծայրակալով 3/4" 

1,0 հատ        

WS-15 Պոլիպրոպիլենե Անցում Ф25-
3/4" 

1,0 հատ        

WS-16 Անցում անկյունային PPRФ25-
1/2"  

2,0 հատ        

WS-17 Անցում անկյունային PPRФ20-
1/2"  

10,0 հատ        

WS-18 Անցում  PEФ25-3/4"  2,0 հատ        
WS-19 Պոլիպրոպիլենային խողովակի 

Ձևավոր մասեր PPRФ32 
13,0 հատ        

WS-20 Պոլիպրոպիլենային խողովակի 
Ձևավոր մասեր PPRФ25 

7,0 հատ        

WS-21 Պոլիպրոպիլենային խողովակի 
Ձևավոր մասեր PPRФ20 

24,0 հատ        

WS-22 Պոլիէթիլենային խողովակի 
եռակցվող Ձևավոր մասեր 
PEФ25 

6,0 հատ        

WS-23 Պոլիպրոպիլենային խողովակ 
ալյումինե նրբաթիթեղով 
Ф32х3.5 

8,0 գմ        

WS-24 Պոլիպրոպիլենային խողովակ 
ալյումինե նրբաթիթեղով 
Ф25х3.5 

10,0 գմ        

WS-25 Պոլիպրոպիլենային խողովակ 
ալյումինե նրբաթիթեղով 

21,0 գմ        
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Ф20х4.0 

WS-26 Պոլիէթիլենային խողովակ 
խմելու ջրի համար Ф25 PN25 

70,0 գմ        

WS-27 ԽողովակաՁև ռետինե 
ջերմամեկուսիչ Ф32 

8,0 գմ        

WS-28 ԽողովակաՁև ռետինե 
ջերմամեկուսիչ Ф25 

10,0 գմ        

WS-29 ԽողովակաՁև ռետինե 
ջերմամեկուսիչ Ф20 

21,0 գմ        

WS-30 Խողովակի ամրակ Ф32 8,0 հատ        
WS-31 Խողովակի ամրակ Ф25 10,0 հատ        
WS-32 Խողովակի ամրակ Ф20 21,0 հատ        
WS-33 PVC Խողովակի Ձևավոր մասեր 

Ф110 
12,0 հատ        

WS-34 PVC Խողովակ Ձևավոր մասեր 
Ф50 

13,0 հատ        

WS-35 PVC Խողովակ Ф110 9,0 գմ        
WS-36 PVC արտաքին խողովակ Ф110 3,0 գմ        
WS-37 PVC Խողովակ Ф50 13,0 գմ        
WS-38 Խողովակների փորձարկում 1,0 կոմպլ․        
WS-39 Պատյան պողպատյա 

խողովակից Ф160 
1,0 գմ        

WS-40 Պատյան պողպատյա 
խողովակից Ф76 

1,0 գմ        

WS-41 Պողպատյա խողովակների 
մշակում հակակոռոզիոն 
ներկով 

1,5 կգ        

WS-42 Բետոնի շերտի քանդում 
δ=200մմ 

2,0 մ³        

WS-43 Գրունտի քանդում 35,5 մ³        
WS-44 Ավազի շերտ խողովակի տակ և 

խողովակի վրա տոփանումով 
10,5 մ³        

WS-45 Տոփանված խիճ 5,5 մ³        
WS-46 Գրունտի ետլիցք 21,0 մ³        
WS-47 Բետոնե սալ մետաղական 

100x100x3 ցանցով δ=100մմ 
1,0 մ³        

WS-48 Գրունտի տեղափոխում 14,5 մ³        
EL ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՄԱԿԱՐԴ ԵՒ ԷԼ. 

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
         

EL-01 48 մոդուլի վահանակ 
մետաղական դռնակով, legrand 
601259 

1,0 հատ        

EL-02 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, 
6կԱ, 16Ա TX³B16, 403972 

5,0 հատ        

EL-03 Նույնը, B25, 403974 12,0 հատ        

EL-04 նույնը, B32, 403975 1,0 հատ        

EL-05 նույնը, C25, 404030 3,0 հատ        

EL-06 նույնը, եռաբևեռ B25, 404002 1,0 հատ        

EL-07 նույնը, B32, 404003 1,0 հատ        

EL-08 նույնը, C32, 404059 1,0 հատ        

EL-09 Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ, 2,0 հատ        
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16կԱ, 80Ա DX³C80, 409140 

EL-10 Տաքացնող մալուխի 
կարգավորիչ Devireg 330 (-
10+10) 

1,0 հատ        

EL-11 Մալուխ տաքացնող DTCE30, 
34մ, 933Վտ 

1,0 հատ        

EL-12 Լուսադիոդային լւսատու 
առաստաղային ᴓ70մմ,   
ներսարքված, 6Վտ 

25,0 հատ        

EL-13 Նույնը  ᴓ180մմ,  20Վտ 12,0 հատ        

EL-14 Նույնը, կախովի, ալյումիմե 
պրոֆիլի մեջ, L=1200մմ, 20Վտ 

22,0 հատ        

EL-15 Նույնը, 600x600մմ, 20Վտ 4,0 հատ        
EL-16 Նույնը, ուղղության և դիրքի 

կառավարմամբ 7Վտ 
11,0 հատ        

EL-17 Նույնը, պատի, 7 Վտ 2,0 հատ        

EL-18 Նույնը, արտաքին պատի, IP65, 
10Վտ 

7,0 հատ        

EL-19 Լուսադիոդային ժապավեն, 
7Վտ/1մ 

65,0 մ        

EL-20 Լուսադիոդային ժապավենի 
սնող աղբյուր 220/12Վ, 30Վտ 

1,0 հատ        

EL-21 Նույնը, 50Վտ 1,0 հատ        

EL-22 Նույնը, 200 Վտ 1,0 հատ        

EL-23 Նույնը, 300Վտ 1,0 հատ        

EL-24 Վարդակ պատի, ներսարքված, 
հողանցիչով, 6Ա, 1 տեղանոց 

43,0 հատ        

EL-25 Նույնը, հատակի, 2 տեղանոց, 
կափարիչներով 

2,0 հատ        

EL-26 Նույնը, արտաքին, մակադիր, 
կափարիչով, IP65 

1,0 հատ        

EL-27 Անջատիչ մեկստեղանի 5,0 հատ        

EL-28 Նույնը, երկստեղանի 5,0 հատ        

EL-29 Տուփ'վարդակ և անջատիչ 
տեղադրման 

53,0 հատ        

EL-30 Տուփ ճուղավորիչ 15,0 հատ        

EL-31 Մալուխ պղնձե BBГнгLS3x1,5մմ² 500,0 մ        

EL-32 Նույնը,                                  
3x2,5մմ² 

500,0 մ        

EL-33 Նույնը,                                  3x4   
մմ² 

10,0 մ        

EL-34 Նույնը,                                  5x4   
մմ² 

50,0 մ        

EL-35 Անկախ խզիչ, 12Վ, 406276 2,0 հատ        

EL-36 Տրանսֆորմատոր, 220/12Վ, 
60Վտ, 042841 

1,0 հատ        

EL-37 Ճկախողովակ չայրվող ᴓ16մմ 250,0 մ        

EL-38 Խողովակ պոլիէտիլենային, 
կոշտ, ᴓ25մմ 

6,0 մ        

EL-39 Մալուխատար ցանցային 
100x50մմ 

20,0 մ        

EL-40 Նույնը, 200x50մմ 10,0 մ        
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EL-41 Գամասեղ (шпилька нарезная 
∅8мм, дл.1м) 

14,0 հատ        

EL-42 պրոֆիլ հենարանային (профиль 
опорный ПСМ) 

5,0 մ        

EL-43 մանեկ  ∅8մմ 100,0 հատ        

EL-44 խարիսխ (анкер забивной) 30,0 հատ        

EL-45 պողպատ անկյունային 5х50x50 
մմ, L=2մ 

3,0 հատ        

EL-46 պողպատ շերտավոր  40х4մմ 15,0 մ        

EL-47 Հաղորդալար պղնձե ПВ25մմ² 10,0 մ        

EL-48 Մալուխ UTPcat6 70,0 մ        

EL-49 Հաշվիչ երկուղղված, 50Ա 1,0 հատ        

LV ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ            
LV-01 Ալեհավաք թվային HarperADV-

2440DVBT2 
1,0 հատ        

LV-02 Ռոուտեր, 8 պորտ, DLink DSR-
250N 

1,0 հատ        

LV-03 Տուփ հեռախոսային KPT-10 1,0 հատ        

LV-04 Վարդակ համակարգչային RJ45 6,0 հատ        

LV-05 Վարդակ հեռուստատեսային 1,0 հատ        
LV-06 Վարդակ հեռախոսային RJ11 3,0 հատ        
LV-07 Մալուխ SAT-50M 30,0 մ        
LV-08 Մալուխ UTPcat6 200,0 մ        
LV-09 Մալուխատար ցանցային 

100x50մմ 
30,0 մ        

LV-10 Գամասեղ (шпилька нарезная 
∅8мм, дл.1м) 

10,0 հատ        

LV-11 պրոֆիլ հենարանային (профиль 
опорный ПСМ) 

2,0 մ        

LV-12 մանեկ  ∅8մմ 60,0 հատ        
LV-13 խարիսխ (анкер забивной) 20,0 հատ        
LV-14 Ճկախողովակ չայրվող ᴓ16մմ 50,0 Մ        
        

Subtotal I Ընդամենը I       

Temp cons. Ժամանակավոր կառույցներ, 
շինհրապարակ 
Նկատի է առնված բոլոր 
նախահաշիվների Ընդամենը I 
տողերի գումարը 

      

Subtotal II Ընդամենը II       

OvEx վերադիր  ծախսեր  13/%       

Subtotal III Ընդամենը III       

Profit Շահույթ  11%       

Subtotal IV Ընդամենը IV       

VAT ԱԱՀ       
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Total for 1 Աշխատանքների խումբ 1-ի 
համար 
ԱԱՀ ներառյալ 

      

Same in EUR Նույնը ԵՎՐՈյով, փոխանակման 
կուրս 

530,00       

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2       

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ WWF-ՀԱՅԱՍՏԱՆ    

ՕԲՅԵԿՏ  ՀՀԳԱԱ Ա.ԹԱԽՏԱՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՒ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ՀԱՍՑԵ  Ք. ԵՐԵՒԱՆ, ԱՎԱՆ Վ/Շ, ԱՃԱՌՅԱՆ 1. 

ՑԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ ԵՒ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

4 ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՌԱՋԱՐԿ ԱՅՍ ԱՇԽ. ԽՄԲԻ 

ՀԱՄԱՐ 

  

ՆՈՒՅՆԸ ԵՎՐՈՅՈՎ   

        
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԵՒ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

ՔԱՆԱԿԸ Չ/Մ ՆՅՈՒԹԻ 

ՄԻԱՎՈՐԻ 

ԳԻՆԸ ԴՐ. 

ԱՇԽԱՏԱՆ

ՔԻ 

ՄԻԱՎՈՐԻ 

ԳԻՆ 

ԴՐ. 

ԸՆԴԱՄԵ

ՆԸ 

ՄԻԱՎՈ

ՐԻ ԳԻՆ 

ԴՐ. 

ԱՄԲՈ

ՂՋԻ 

ԳԻՆԸ 

ԴՐ. 

SI ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ             

SI-01 15-20ՄՄ ՖՐԱԿՑԻԱՅԻ ԽՃԻ 

ԼԻՑՔ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ 15ՍՄ 

ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 

40,0 Մ³         

SI-02 ԱՎԱԶԱ-ՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՉՈՐ 

ԽԱՌՆՈՒՐԴ ՏՈՄԵՏԻ ՀԱՄԱՐ 

7ՍՄ ՄԻՋԻՆ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, 

ՀԱՐԹԵՑՈՒՄՈՎ 

ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ 

28,7 Մ³         

SI-03 B7.5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ 

ՀԵՆԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ՀԻՄՔԵՐ 

9,0 Մ³         
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SI-04 ԲԱԶԱԼՏԵ ՀԵՆԱՔԱՐԵՐ 30X15 

ՍՄ ԿՏՐՎԱԾՔԻ (ՀԱՇՎԵԼ 

ԲՈՐԴՅՈՒՐԻ ԳՆՈՎ), 

ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ 

50,0 ԳՄ         

SI-05 «ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ» ԲԵՏՈՆԵ 

ՀԱՏԱԿԻ 6ՍՄ 

ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 

ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 

ՏՈՄԵՏԱՊԱՏՈՒՄ ՎԵՐԸ 

ՆՇՎԱԾ ԱՎԱԶԱ-

ՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ 

ՎՐԱ  

230,0 Մ²      

  - ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՕՐԻՆԱԿ ՕՋԱԽ ՖԻՐՄԱՅԻ 

            

SI-06 ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿԻ ԲԱԶԱԼՏԵ 

ՍԱԼԵՐԻ ԲԵԿՈՐՆԵՐԻՑ 3ՍՄ 

ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 

ՍԱԼԱՀԱՏԱԿ ՉՈՐ 

ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՄԵՋ ՓՌԵԼՈՎ 

(ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ԾԱՎԱԼԸ 

ՏՐՎԱԾ Է SI-02 ՏՈՂՈՒՄ) 

120,0 Մ²         

SI-07 ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴԵՐ ՏԱՆՈՂ 

ՎԱՀԱՆԱԿ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԵՒ 

ՊՈՂՊԱՏԵ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻՑ, 

ԷՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 

ՊԱՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹԻՑ ԵՒ 

ԿՈՓՎԱԾ ԱՊԱԿՈՒՑ, ԸՍՏ 

ԳԾԱԳԵՐ A-EX-SI-00 ԵՒ 01, 

2,0 ՀԱՏ     

SI-08 ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ 

ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ ՀԻՄՔԱՅԻՆ 

ՊԱՏԵՐ B25 ԲԵՏՈՆԻՑ, 

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ 

ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄՈՎ 

2,9 Մ³      

  - ԵՐԵՒԱՑՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ 

ՄԱԿԵՐԵՒՈՒՅԹԸ 

«ԷՔՍՊՈԶԲԵՏՈՆ», 
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ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ 

(ПЛАСТИФИКАТОР) 

SI-09 ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՀԻՄՔԻ 

ԽՈՆԱՎԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ 

ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՓՐԱՅՄԵՐՈՎ 

8,8 Մ²         

SI-10 ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ 

(ՍԵՒԱՀՈՂ) 

6,0 Մ³         

SI-11 ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ 

8X20ՍՄ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ (ՕՐ. 

ՇԵՆ) 

12,0 ԳՄ         

SI-12 ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ 

ՄԱՍՆԱԿԻ 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՀՂԿՈՒՄ 

120,0 Մ²         

        

SUBTOTAL I ԸՆԴԱՄԵՆԸ I       

OVEX ՎԵՐԱԴԻՐ  ԾԱԽՍԵՐ  13/%       

SUBTOTAL II ԸՆԴԱՄԵՆԸ II       

PROFIT ՇԱՀՈՒՅԹ  11%       

SUBTOTAL III ԸՆԴԱՄԵՆԸ III       

VAT ԱԱՀ       

TOTAL FOR 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 1-Ի 

ՀԱՄԱՐ 

ԱԱՀ ՆԵՐԱՌՅԱԼ 

      

SAME IN EUR ՆՈՒՅՆԸ ԵՎՐՈՅՈՎ, 

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿՈՒՐՍ 

530,00       

* Ծրագիրը կարող է ազատվել ԱԱՀ-ից: Այդ պատճառով, խնդրու ենք, գնային առաջարկը ներկայացնել 
առանց ԱԱՀ-ի: 

1. Մեր առաջարկը ուժի մեջ է ԱՄ փաստաթղթում նշված ժամանակահատվածի համար: 

2. Մենք առաջարկում են վճարման հետևյալ ձևը.  

…………………………… 
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3. Ներկայացնելով այս հայտը՝, մենք ամբողջությամբ ընդունում ենք ԱՄ փաստաթղթում ներառված 
պայմանները և ընդունում ենք առաջարկվող պայմանագրի նախագիծը 

 

Ամսաթիվ և վայր       Պատասխանատու անձ 

_______________________     ______________________ 

         (Ստորագրություն, կնիք) 
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VII. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

Աշխատանքների իրականացման պայմանագիր 

 

Ամսաթիվ 

<օր,ամիս, տարի> 

 

WWF-Հայաստանի 

Հասցե՝ Հայաստան  

11/1, Պռոշյան փ., 0019 Երևան, Հայստան 

– այսուհետ՝ “Պատվիրատու” – 

 

և 

 

<Ընկերության անվանումը> 

Հասցե՝ <Ընկերության հասցեն> 

(ՀԴ դեպքում՝ <գործընկերոջ(ների),քաղաքի(ների)>) 

– այսուհետ՝ “Կապալառու” – 

 

Պայմանագրի առարկան 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության 
տեղեկատվական և կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում 

  BMZ Nr. 2014.68610 

  

Բովանդակություն 

1. Ներածություն 

2. Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ (ՊԸՊ) 

3. Պայմանագրի հատուկ պայմաններ (ՊՀՊ) 

Պայմանագրի հավելվածներ. 

1. Պայմանագրի շուրջ բանակցությունների արձանագրություներ 
2. Մրցութային փաստաթղթերի Բաժին V Աշխատանքային պահանջներ, Ծավալաթերթ 

(հայտի Ձև 13.4) և մրցույթի հավելվածներ (ճարտարապետական նախածգեր, 
ինժեներական գծագրեր և 
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3. Ապրանքների, աշխատանքների և հարակից ծառայությունների ձեռքբերման ուղեցույցներ 
գործընկեր երկրների հետ ֆինանսական համագործակցության մեջ (KfW-ի) 

4. Կապալառուի հայտը (Տեխնիկական առաջարկ, առաջարկվող սարքավորումներ և 
գնանշված ծավալաթերթ) 

5. Նախաձեռնման հռչակագիր 
6. Ընդունման նամակի օրինակ 
7. Բանկային երաշխիքի օրինակ (թերությունների վերացման երաշխիքի  համար) 
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1 Ներածություն 

Պատվիրատուն ցանկանում է իրականացնել Հատուկ պայմաններում նախատեսված Ծրագրի 
համար իրականացվելիք աշխատանքները: Կապալառուն ներկայացրել է տեխնիկական և 
ֆինանսական հայտեր այդ աշխատանքների իրականացման համար: Այսպիսով՝ սույն 
Պայմանագրի կողմերը համաձայնվում են հետևյալի շուրջ.  

2 Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ (ՊԸՊ) 

1. Սահմանումներ 

1.1 Հետևյալ բառերին ու արտահայտություններին տրված են ներքոնշյալ իմաստները`   

а/    “Բանկ” նշանակում է  Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկ /KfW/:  

b/ “Պայմանագիր” նշանակում է պայմանագիր` կնքված Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև՝ 
նրանում նշված պայմանագրային փաստաթղթերի հետ մեկտեղ, ներառյալ բոլոր կից 
փաստաթղթերը, հավելվածները և նրանցում հղում կատարելու միջոցով ներառված բոլոր 
փաստաթղթերը:  

c/  “Պայմանագրային փաստաթղթեր” նշանակում է այն փաստաթղթերը, որոնք թվարկված են 
պայմանագրի մեջ` ներառյալ դրանց ցանկացած փոփոխությունները:   

d/  “Պայմանագրի արժեք” նշանակում է պայմանագրով սահմանված Կապալառուին վճարվելիք 
գումարը և  դրա այն ավելացումները, փոփոխությունները կամ կրճատումները, որոնք կարող են 
կատարվել համաձայն պայմանագրի:  

e/ “Օր” նշանակում է օրացուցային օր: 
f/ “Աշխատանքների ավարտ” նշանակում է Կապալառուի կողմից ծառայությունների 
կատարման ավարտ, համաձայն պայմանագրային ժամկետների ու պայմանների:   

g/  “ՊԸՊ” նշանակում է պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ: 
h/  “Պատվիրատուի երկիրը” այն երկիրն է, որը նշված է պայմանագրի հատուկ պայմանների մեջ:  

i/   “Պատվիրատու” նշանակում է այն անձը, որը գնում է ծառայություններ, ինչպես նշված է ՊՀՊ-
ում:   

j/ “Կապակցված ծառայությունները” նշանակում է ապրանքների մատակարարման հետ 
կապված ծառայություններ, ինչպիսիք են՝ ապահովագրություն, տեղադրում, թրեյնինգ, 
առաջնային պահպանություն և Կապալառուի այլ նմանատիպ պայմանագրային 
պարտավորություններ: 

k/ “ՊՀՊ” նշանակում է պայմանագրի հատուկ պայմաններ: 

i/  “Ենթակապալառու” նշանակում է ֆիզիկական անձ, անհատ կամ պետական մարմին կամ 
նրանց համակցությունը, որին կապալառուն վերալիազորում է ծառայությունների ցանկացած 
մասի իրականացումը:    

m/  “Կապալառու” նշանակում է անձ, մասնավոր կամ պետական կազմակերպություն կամ 
երկուսի համակցում, ում հայտը ընդունվել է Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները 
կատարելու համար, որի մասին նշված է կողմերի միջև կնքված Պայմանագրում։ 

n/  “Ծրագրի տարածք” նշանակում է այն վայրը, որի մասին նշված է ՊՀՊ-ում, որտեղ պետք է 
իրականացվեն աշխատանքները և որտեղ պետք է տարվեն նյութերն ու սարքավորումները և 
տարածքի մաս կազմող այն վայրերն են, որոնք նշված են պայմանագրում:  
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o/ “Կապալառուի սարքավորումներ” նշանակում է բոլոր գործիքները, մեքենաները, 
սարքավորումները և այն առարկաները, որոնք պահանջվում են աշխատանքների 
իրականացման և ավարտի համար, ինչպես նաև թերությունները վերացնելու համար: Սակայն, 
Կապալառուի սարքավորումները չեն ներառում Ժամանակավոր աշխատանքները, 
Պատվիրատուի սարքավորումները /եթե կան այդպիսիք/, և այն սարքավորումները, նյութերը 
կամ այն առարկաները, որոնք նախատեսված են կազմելու կամ կազմում են Ժամանակավոր 
աշխատանքների մաս:  

p/ “Նյութեր” նշանակում է բոլոր տեսակի առարկաները (սարքավորումներից բացի), որոնք 
նախատեսված են կազմելու կամ կազմում են Ժամանակավոր աշխատանքների մաս, ներառյալ՝ 
չմշակված նյութերը /եթե կան այդպիսիք/, որոնք պետք է մատակարարվեն Կապալառուի կողմից 
համաձայն պայմանագրի:  

q/ “Մշտական աշխատանքներ” նշանակում է այն  մշտական աշխատանքները, որոնք պետք է 
կատարվեն Կապալառուի կողմից համաձայն պայմանագրի:   

r/ “Ժամանակավոր աշխատանքներ” նշանակում է բոլոր տեսակի  ժամանակավոր 
աշխատանքները  (բացի կապալառուի սարքավորումներից), որոնք պահանջվում են 
տարածքում Մշտական աշխատանքների կատարման և ավարտի համար, ինչպես նաև 
թերությունների վերացման համար:   

s/   “Աշխատանքներ” նշանակում է Մշտական և Ժամանակավոր աշխատանքները կամ դրանցից 
յուրաքանչյուրը ըստ անհրաժեշտության:  

t/ “Աշխատանքների բաժիններ” նշանակում է Աշխատանքների որոշակի բաղադրիչների կամ 
մասերի տրամաբանական ենթաբաժանում, որը սահմանված է Աշխատանքների 
ժամանակացույցի մեջ կամ դրանից դուրս:  

u/ “Գրավոր”   նշանակում է գրավոր ձևով կատարված հաղորդակցություն՝ ստացականի 
ապացույցով:   

2. Պայմանագրային փաստաթղթեր 

2.1  Համաձայն պայմանագրով սահմանված գերակայության կարգի, պայմանագիրը /և դրա 
մասերը/ կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն փոխկապակցված, միմյանց լրացնող և միմյանց 
բացատրող: Պայմանագիրը պետք է դիտարկվի որպես միասնական փաստաթուղթ:  

3. Խարդախություն և կոռուպցիա 

3.1 Եթե Պատվիրատուն պարզում է, որ Կապալառուն զբաղվում է կոռուպցիոն, խարդախ, 
դավադիր կամ հարկադրանքի գործողություններով՝ մրցակցելիս կամ պայմանագիրը 
կատարելիս, ապա Պատվիրատուն իրավասու է 14 օր առաջ Կապալառուին տրված ծանուցումից 
հետո դադարեցնել և լուծարել պայմանագիրը, և ՊԸՊ 31 բաժնի դրույթները այս դեպքում 
կկիրառվեն այնպես,  ինչպես եթե պայմանագրի դադարեցումը կատարված լիներ համաձայն 
ՊԸՊ 31.1 ենթակետին համաձայն:   

(ա) Սույն ենթակետի իմաստի շրջանակներում՝  
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(i)  «Կոռուպցիոն գործունեություն»7 նշանակում է այլ կողմի անպատշաճ գործողություններին 
ազդելու նպատակով, որևէ արժեքի ուղակի կամ անուղակի առաջարկելը, տալը, ստանալը 
կամ միջնորդելը։ 

(ii)  «խարդախություն» 8  նշանակում է ֆինանսական շահույթ ձեռք բերելու կամ 
պարտականությունների կատարումից խուսափելու նպատակով, կողմերից որևէ մեկին 
գիտակցված կամ անգիտակցված մոլորության տանելու կամ դրա միտումով ցանկացած 
գործողություն կամ բացթողում ներառյալ փաստերի սխալ ներկայացումը։ 

(iii) «հանցավոր համաձայնություն» 9  նշանակում է ոչ պատշաճ նպատակներին հասնելու՝ 
ներառյալ այլ կողմի գործողությունների վրա ոչ պատշաճ ազդեցության նպատակով երկու 
կամ ավելի կողմերի միջև պայմանավորվածության ձեռք բերում։ 

(iv) «հարկադրանքի փորձ»10 նշանակում է կողմերից որևէ մեկին ոչ պատշաճ գործողության 
դրդելու նպատակով կողմին կամ նրա գույքին ուղակի կամ անուղակի վնաս պատճառելը 
կամ դրա սպառնանքը։  

(v)“խոչընդոտող գործողություններ” նշանակում է՝ 

(ա) կոռուպցիոն, կեղծարարության, դավադիր կամ հարկադրանքի գործողությունների 
վերաբերյալ մեղադրանքների դեպքերի բանկի կողմից հետաքննությանը նյութապես 
խոչընդոտելու նպատակով նյութական ապացույցների միտումնավոր կերպով ոչնչացում, 
կեղծում, փոփոխում կամ թաքցնում կամ կեղծ ցուցմունքների տրամադրում և/կամ 
հետաքննությանը առնչվող դեպքերի վերաբերյալ ունեցած տեղեկությունների բացահայտումը 
կամ հետաքննության աջակցությունը  կանխելու նպատակով կողմերից  որևէ մեկին 
սպառնում, հետապնդում կամ ահաբեկում։  

(բ) գործողություններ, որոնք նպատակաուղղված են խոչընդոտելու բանկի հսկողությունը և 
վերահսկել իրավունքները, որոնք նախատեսված են բաժին 11-ով /ստուգումներ և աուդիտ 
բանկի կողմից/:  

3.2 Գնման գործընթացի կամ աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուի որևէ 
աշխատակցի կոռուպցիոն, կեղծարար, դավադիր կամ հարկադրանքի գործողությունների 
բացահայտման դեպքերում աշխատակիցը անմիջապես հեռացվում է: 

4. Մեկնաբանություն 

4.1 Եթե համատեքստը այլ բան չի պահանջում 

ա) Եզակի թիվ ցույց տվող բառերը ներառում են նաև հոգնակի, իսկ հոգնակի թիվ ցույց 
տվողները ներառում են նաև եզակի,  

բ) այն դրույթները, որոնք պարունակում են «համաձայնել», «համաձայնություն», 
«համաձայնեցնել» բառերը պահանջում են գրավոր Ձևով կատարված համաձայնություն,    

                                                      
7 «այլ կողմ» վերաբերվում է գնման գործընթացին կամ պայմանագրի իրականացմանն նկատմամբ  գործող պաշտոնատար անձ Սույն 
համատեքստում «պաշտոնատար անձը» ներառում է KfW գնումների վերաբերյալ որոշումներ ընդունող կամ վերանայող այլ 
կազմակերպությունների անձնակազմը եւ աշխատակիցներին։ 
8 «կողմ» վերաբերվում է պաշտոնատար անձ; որի  «շահույթ» եւ «պարտականություն»  վերաբերում է գնումների գործընթացին կամ 
պայմանագրայի իրականացմանը; և «գործողությունը կամ բացթողումը» նախատեսված է գնումների գործընթացի կամ պայմանագրի 
իրականացման վրա ազդեծության համար։ 
9 «կողմեր» վերաբերվում է գնումների գործընթացի մասնակիցներին (այդ թվում, պաշտոնատար անձանց), որոնք փորձ են կատարում 
մշակել արհեստական և ոչ մրցակցային հայտի գներ։ 
10 «կողմը» վերաբերվում է գնումների գործընթացի կամ պայմանագրի իրականացման մասնակիցներին։ 
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գ) «գրավոր» կամ «գրված» նշանակում է ձեռագիր, տպագիր կամ էլեկտրոնային եղանակով 
պատրաստված, և որը վերածվում է մշտական գրանցման:   

4.2 Պայմանագրի ամբողջականություն 

Պայմանագիրը կազմում է ամբողջական համաձայնություն Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև 
և փոխարինում է պայմանագրի կնքման ամսաթվից առաջ կողմերի միջև կայացած բոլոր 
հաղորդակցությունները, բանակցությունները և համաձայնությունները /գրավոր կամ բանավոր/:  

4.3 Փոփոխություններ 

Պայմանագրի փոփոխությունները վավեր են միայն այն դեպքում, եթե կազմված են գրավոր, 
թվագրված են, ուղղակի կերպով վերաբերում են պայմանագրին և ստորագրված են 
յուրաքանչյուր կողմի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:   

4.5 Իրավունքի պահպանում 

ա/ Համաձայն ՊԸՊ 4.4/բ/ ենթակետի, պայմանագրի պայմանների կատարման հետ կապված 
կողմերից մեկի զիջումները մյուս կողմին, կամ ժամկետների երկարաձգումը որևէ կերպ 
չպետք է վնասի, ազդի կամ սահմանափակի տվյալ կողմի պայմանագրային իրավունքները, 
ինչպես նաև կողմերից որևէ մեկի պայմանագրային դրույթների խախտումը չի կարող 
ազատել պայմանագրի այլ դրույթների կատարումից:  

բ/ Կողմի պայմանագրային իրավունքներից, լիազորություններից կամ թերությունները 
վերացնելուց հրաժարվելը պետք է լինի գրավոր, թվագրված և ստորագրված կողմի լիազոր 
ներկայացուցչի կողմից և պետք է մանրամասնի այն հրաժարվելիք իրավունքները և դրա 
չափը: 

4.4 Պայմանագրի դրույթների բաժանելիությունը 

Եթե պայմանագրի որևէ դրույթ կամ պայման արգելվում է, համարվում է անվավեր կամ ոչ 
կիրառելի, ապա այդ արգելքը, անվավերությունը կամ ոչ կիրառելիությունը չպետք է ազդի 
պայմանագրի այլ դրույթների կամ պայմանների վավերության կամ կիրառելիության վրա:  

5. Լեզու 

5.1 Կապալառուի և Պատվիրատուի կողմից փոխանակված և պայմանագրի հետ կապված բոլոր 
փաստաթղթերն ու ամբողջ հաղորդակցությունը, ինչպես նաև պայմանագիրը պետք է կազմված 
լինեն ՊՀՊ-ում նշված լեզվով: Կից փաստաթղթերն ու տպագիր նյութերը, որոնք կազմում են 
պայմանագրի մաս կարող են լինել այլ լեզվով, եթե դրանց կցված են համապատասխան ճշգրիտ 
կատարված թարգմանություններ` նշված լեզուներով, որի դեպքում պայմանագրի 
մեկնաբանության նպատակով հիմք կընդունվի թարգմանությունը:  

5.2 Հիմնական լեզվով թարգմանության բոլոր ծախսերը և տրամադրված փաստաթղթերի 
թարգմանության ճշգրտության ռիսկերը կրում է Կապալառուն:  

6. Համատեղ դիմում (ՀԴ), կոնսորցիում կամ ասոցիացիա 

6.1 Եթե Կապալառուն հանդիսանում է Համատեղ դիմորդ, կոնսորցիում կամ ասոցիացիա, ապա 
Պատվիրատուի առջև  պայմանագրային դրույթների կատարման համար բոլոր մասնակիցները 
կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Կողմերից մեկը  համատեղ դիմումի, 
կոնսորցիումի կամ ասոցիացիայի միավորման իրավունքով նշանակվում է որպես Գլխավոր 
մասնակից: Համատեղ ձեռնարկության, կոնսորցիումի կամ ասոցիացիայի կազմը առանց 
Պատվիրատուի նախնական համաձայնության ենթակա չէ փոփոխման:  
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7. Իրավազորություն 

7.1 Կապալառուն և նրա ենթակապալառուները պետք է լինեն իրավազորության երկրի ռեզիդենտ: 
Կապալառուն կամ ենթակապալառուները կհամարվեն որպես տվյալ երկրի ռեզիդենտ, եթե 
նրանք երկրի քաղաքացի են, կամ կազմավորվել, հիմնադրվել, գրանցվել և գործում են տվյալ 
երկրի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: 

8. Ծանուցումներ  

8.1 Կողմերի միջև պայմանագրի հետ կապված ծանուցումները պետք է լինեն գրավոր և 
ուղարկվեն ՊՀՊ-ում նշված հասցեով: Ծանուցումը ուժի մեջ է մտնում ստացման ամսաթվին կամ 
ծանուցման մեջ սահմանված վավերականության ամսաթվին, կախված նրանից թե որն է վերջինը:  

9. Կարգավորող օրենսդրությունը 

9.1 Պայմանագիրը ենթակա է կարգավորման  և մեկնաբանման Պատվիրատուի երկրի 
օրենքներով, եթե ՊՀՊ-ով այլ բան նախատեսված չէ: 
 
10. Վեճերի լուծում 

10.1 Պատվիրատուն և Կապալառուն պետք է ձեռնարկեն հնարավոր բոլոր քայլերը  
պայմանագրից ծագող կամ պայմանագրի հետ կապված վեճերն ու տարաձայնությունները 
ուղղակիորեն ոչ պաշտոնական բանակցությունների միջոցով լուծելու համար:  
10.2 Եթե քսանութ (28) օրվա ընթացքում փոխադարձ բանակցությունների միջոցով  փոխադարձ 
համաձայնություն ձեռք չի բերվում, ապա կողմերը իրավասու են ծանուցման միջոցով հայտնել 
իրենց մտադրությունը վեճը արբիտրաժում լուծելու վերաբերյալ: Առանց նման ծանուցման   
Արբիտրաժային վարույթը ենթակա չէ կիրառման: Ցանկացած վեճ կամ տարաձայնություն, որի 
վերաբերյալ սույն բաժնով նախատեսված կարգով տրվել է արբիտրաժային վարույթում լուծելու 
ծանուցում, ենթակա է վերջնական լուծման արբիտրաժում: Արբիտրաժային վարույթը ենթակ է 
կանոնակարգման ՊՀՊ-ում նշված դատավարության կանոններին համաձայն:  
10.3 Արբիտրաժային գործընթացներին դիմելով հանդերձ՝ 
ա/ կողմերը պետք է շարունակեն իրենց պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը, 
եթե այլ բան համաձայնեցված չէ կողմերի միջև, և  

բ/ Պատվիրատուն պետք է վճարի Կապալառուին վճարման ենթակա գումարները:  

11․ Աշխատանքների ծավալները  

11.1 Կատարվելիք աշխատանքներն ու ծառայությունը պետք է սահմանված լինեն հայտերի 
ներկայացման փաստաթղթերում Աշխատանքների պահանջներում/Տեխնիկական առաջադրանք/ 
և հավելվածներում:  

12. Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու  և ավարտի ամսաթիվը 

12.1 Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում հետևյալ բոլոր պայմանների պահպանումից հետո. 
 KfW Զարգացման Բանկի կողմից մրցույթի արդյունքների և Պայմանագրի շնորհման 

առաջարկության հաստատումը 
 Պայմանագրի ստորագրում  
 Պայմանագրի վավերացում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Թախտաջյանի անվան բուսաբանության 

ինստիտուտի կողմից: 
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12.2 Կապալառուն պետք է ավարտի ամբողջ Աշխատանքները և դրա յուրաքանչյուր Բաժինը /եթե 
այդպիսիք կան/, Աշխատանքների կամ Բաժինների ավարտի համար նախատեսված 
ժամկետներում ներառյալ՝ 
(i) պայմանագրով նախատեսված բոլոր այն աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են 
Աշխատանքները կամ դրա Բաժինները ավարտված համարելու և դրանք ՊԸՊ 13.1 կետին 
համաձայն ընդունելու համար, 
(ii) փորձարկում և շահագործման հանձնում։  

12.3  Աշխատանքների ավարտի ժամկետները պետք է համապատասխանեն աշխատանքների 
ժամանակացույցին:  

  

13 Աշխատանքների ընդունումը և փաստաթղթերը  

13.1 Աշխատանքների առանձին Բաժինները ընդունվելու են Հանձնման-ընդունման 
հավաստագրի երկկողմանի ստորագրելուց հետո: Վերջնական և ամբողջական Աշխատանքները 
պետք է ընդունվեն Ավարտական ակտի և Հանձնման-ընդունման ակտի երկկողմանի 
վավերացվելուց հետո՝ համաձայն ՀՀ շինարարական նորմերի և կանոնակարգերի (ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարի՝ 28.04.98, N44 և 28.09.98, N143 Շինարարության նկատմամբ 
հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգ և Ֆինանսների նախարարության 
պահանջներ (# 356 Ն, 2017 թ.): 

13.2 Կապալառուն պետք է գրավոր տեղեկացնի պատվիրատուին Աշխատանքների մասնակի և 
վերջնական ավարտի մասին: Աշխատանքների կամ դրանց Բաժինների ավարտի մասին 
տեղեկատվությունը ենթակա է հաստատման Շինարարության վերահսկողության կողմից: 
Շինարարության վերահսկողությունը մասնակցում է նաև համակարգի գործարկման և 
շահագործման փորձարկմանը: Եթե Աշխատանքները կամ դրանց Բաժինները կատարվել են ոչ 
պատշաճ կերպով կամ չեն համապատասխանում Պատվիրատուի պահանջներին, ապա կողմերը 
կազմում են  երկկողմանի ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող 
լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է կատարել պահանջվող 
աշխատանքները պայմանագրի արժեքի շրջանակներում, առանց լրացուցիչ վճարի: Այն դեպքում, 
երբ համաձայնեցված թերությունները   չեն վերացվել Կապալառուի կողմից՝ Աշխատանքները 
կամ դրանց Բաժինները Պատվիրատուի կողմից չեն ընդունվի:  

13.3 Թերությունների վերացման համար Պատվիրատուն տրամադրում է Կապալառուին 
ողջամիտ ժամկետ /ժամկետը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից` Շինարարության 
վերահսկողության հետ խորհրդակցությամբ/։ Թերությունները չվերացվելու դեպքում 
Պատվիրատուն իրավունք ունի կիրառել ՊԸՊ 27 կետով սահմանված տուգանքները:  

13.4 Եթե Աշխատանքների ընդունման ընթացքում պարզվում է, որ անհրաժեշտ է կատարել 
Աշխատանքների փոփոխություններ կամ լրացումներ, ապա այդ աշխատանքները ենթակա են 
կատարման լրացուցիչ համաձայնագրով՝ որով սահմանվում են դրանց կատարման ժամկետները, 
պայմաններն ու արժեքը:  

 

14 Աշխատանքների մոնիթորինգ /վերահսկողություն/ 

14.1 Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման մոնիթորինգը և վերահսկողությունը 
իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից նշանակված Շինարարության վերահսկողության 
կողմից` շինհրապարակում շինարարության տեխնիկական հսկողություն և հեղինակային 
հսկողություն իրականացնող անձերի կողմից: 
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14.2  Շինարարության տեսուչը, ինչպես նաև Պատվիրատուի ներկայացուցիչները վարում են 
կատարված Աշխատանքների կամ դրանց Բաժինների տեխնիկական մոնիթորինգ՝  
պայմանագրի պահանջներին դրանց համապատասխանությունը որոշելու նպատակով:  

14.3  Կազմված հանձնման-ընդունման ակտերի ծավալները և արժեքները, ինչպես նաև դրանց 
համապատասխանությունը ծրագրին, ստուգվում են Շինարարության վերահսկողի կողմից: 
Պատվիրատուն համապատասխան Աշխատանքները ընդունում է միայն Շինարարության 
վերահսկողի կողմից ընդունման ակտերի և ավարտական հանձնման-ընդունման ակտի 
իրավական ստորագրությամբ տրված դրական/բավարար եզրակացությունից հետո:   

15 Կապալառուի ընդհանուր պարտավորությունները 

15.1 Կապալառուն պետք է կատարի և ավարտի Աշխատանքները՝ համաձայն պայմանագրի 
պահանջներին և պետք է վերականգնի աշխատանքային բոլոր թերությունները:  
15.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում շինհրապարակի աշխատանքների 
ճշգրտության, կայունության, ապահովության և շինարարության ողջ ընթացքը կազմակերպելու 
համար: Բացառությամբ պայմանագրով նախատեսված դեպքերի՝ Կապալառուն 
պատասխանատու է իր փաստաթղթերի, Ժամանակավոր աշխատանքների, ինչպես նաև 
սարքավորումների և նյութերի պայմանագրի պահանջներին համապատասխանության համար: 
Կապալառուն,  այլ կերպ քան վերոնշյալը, պատասխանատու չէ մշտական աշխատանքների 
նախագծի և մասնագրերի համար:  

15.3  Պատվիրատուի պահանջի դեպքում Կապալառուն պետք է ներկայացնի Աշխատանքների 
կատարման ծրագրերի և մեթոդների իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների 
մանրամասները: Սույն ծրագրերը և մեթոդները ենթակա չեն զգալի փոփոխությունների, առանց 
Պատվիրատուի նախնական համաձայնության:  

15.4 Կապալառուն պետք է կատարի բոլոր աշխատանքները ՊԸՊ 11 և 12 կետերի 
պահանջներին համաձայն:  

15.5 Կապալառուն ստորադաս է Շինարարության վերահսկողներին և նրանց ցուցումները 
կապալառուի համար պարտադիր են: Կապալառուն պետք է ապահովի նրանց 
պարտավորությունների կատարման և նորմալ աշխատանքային պայմանների:  

15.6 Կապալառուն Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում, սեփական միջոցներով  
պետք է վերացնի բոլոր ի հայտ եկած թերությունները՝ ՊԸՊ  13.2 կետի պահանջներին համաձայն:   

15.7 Հիմնական շինարարական նյութերի օգտագործումից առաջ Կապալառուն պարտավոր է 
նյութերի նմուշները և բոլոր նմանատիպ օբյեկտները ներկայացնի Պատվիրատուի հաստատման:  
Կապալառուի անձնակազմը պետք է 70 % -ով բաղկացած լինի Հայաստանի քաղաքացիներից: 
 
16 Պայմանագրի գինը 

16.1 Պայմանագրի գինը սահմանվում է ՊՀՊ-ում: 

16.2 Պայմանագրով իրականացրած Աշխատանքների համար Կապալառուին վճարված 
գումարը չպետք է տարբերվի վերջինիս կողմից հայտում նշված գնից, բացառությամբ ՊՀՊ-ով 
սահմանված գնային կարգավորումների:  

16.3  Եթե ծավալաթերթում նախատեսված որևէ ծավալներ չեն կատարվում կամ կատարվում 
են ոչ ամբողջությամբ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի պայմանագրային գնից նվազեցնելու 
դրանց արժեքը: Աշխատանքների կատարումը ՊԸՊ 14 կետին համաձայն կստուգվի 
Շինարարությունը վերահսկողների կողմից: 
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17 Վճարման պայմանները 

17.1    Պայմանագրի գինը, ներառյալ կանխավճարները /եթե կան այդպիսիք/ պետք է վճարվեն 
ՊՀՊ-ով սահմանված կարգին համաձայն: 

17.2 Վճարման պահանջը Կապալառուի կողմից ներկայացվում է Պատվիրատուին գրավոր 
տեսքով, կից ներկայացնելով կատարված աշխատանքների պատշաճ  նկարագիրը պարունակող 
հաշիվ-ապրանքագրերը, ինչպես նաև ՊԸՊ 13.4 և 13.5 կետերի պահանջների համապատասխան 
ներկայացված փաստաթղթերը՝ պայմանագրով նախատեսված այլ պարտավորությունների 
կատարումից հետո:   

17.3 Պատվիրատուի կողմից վճարումները կատարվում են ՊԸՊ 13.4 և 13.5 կետերով 
սահմանված փաստաթղթերը Կապալառուի կողմից ներկայացնելուց հետո, սակայն ոչ ուշ, քան 
Պատվիրատուի կողմից դրանք ընդունելուց երեսուն (5) օրվա ընթացքում: 

17.4 Կապալառուին վճարվելիք գումարը պետք է վճարվի այն արժույթով, որով 
արտահայտված է հայտի գինը:   

17.5 Այն դեպքերում, երբ Պատվիրատուն պատշաճ ժամկետներում կամ ՊՀՊ-ով սահմանված 
ժամկետներում չի կատարում Կապալառուի վճարումները, Կապալառուն կարող է պահանջել 
Պատվիրատուից վճարել տուգանք՝ ուշացված ժամանակահատվածից մինչև վճարման լիարժեք 
կատարման ժամանակահատվածի համար՝ ՊՀՊ-ով սահմանված չափով, թե արբիտրաժային 
որոշումից առաջ և թե հետո:   

18 Հարկեր և տուրքեր 

18.1 Պատվիրատուի երկրից դուրս արտադրված ապրանքների բոլոր հարկերի, պետական 
տուրքերի, արտոնագրային վճարների և այլ վճարումների համար, որոնք գանձվում են 
պատվիրատուի երկրից դուրս, ամբողջությամբ պատասխանատու է Կապալառուն։ 

18.2 Եթե հարկերի ավելացումները, կրճատումները, հատկացումները կամ արտոնությունները 
կիրառելի են Կապալառուի համար Պատվիրատուի երկրում, ապա Պատվիրատուն պետք է 
ձեռնարկի հնարավոր բոլոր քայլերը, որպեսզի Կապալառուն հարկային պարտավորությունները 
կատարելիս հնարավորինս լայն ծավալով օգտվի բոլոր արտոնություններից:  

19. Գաղտնի տեղեկատվություն 

19.1 Պատվիրատուն և Կապալառուն պետք է գաղտնի պահեն և առանց մյուս կողմի 
համաձայնության որևէ երրորդ անձի չպետք է տրամադրեն որևէ տվյալ, փաստաթուղթ կամ այլ 
տեղեկատվություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանում է մյուս կողմին և 
կապված է պայմանագրի հետ, անկախ այն հանգամանքից նման տեղեկատվությունը կազմվել է 
պայմանագրի կնքումից առաջ, դրա ընթացքում, թե դրա լուծումից հետո: Չնայած վերոնշյալին, 
Կապալառուն իրավասու է տրամադրել իր ենթակապալառուին Պատվիրատուից ստացված 
փաստաթղթեր, տվյալներ կամ այլ տեղեկատվություն, որը անհրաժեշտ է ենթակապալառուին 
պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու համար: Այս դեպքում ենթակապալառուն 
պետք է պարտավորվի պահել գաղտնի տեղեկատվությունը, այնպես, ինչպես պարտավոր է անել 
Կապալառուն ՊԸՊ-ի  20 կետի համաձայն: 

19.2 Պատվիրատուն Կապալառուից ստացված փաստաթղթերը, տվյալները կամ այլ 
տեղեկատվությունը չպետք է օգտագործի սույն պայմանագրի հետ չկապակցված նպատակներով: 



Մրցութային փաստաթղթեր։ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում BMZ Nr. 2014.68610 

Ազգային մրցույթ N. TJSBMZ/2020/01 

 

 

To publish TJS-III Inst of Botany AM Tender dossier ARM - 77 - 

Նմանապես, Կապալառուն Պատվիրատուից ստացված փաստաթղթերը, տվյալները կամ այլ 
տեղեկատվությունը չպետք է օգտագործի սույն պայմանագրի կատարումից բացի այլ նպատակով: 

19.3 ՊԸՊ-ի 20.1 և 20.2 ենթակետերով նախատեսված կողմերի պարտավորությունները   չեն 
վերաբերում այն տեղեկատվությանը, որը` 

ա/ Պատվիրատուն կամ Կապալառուն պետք է տրամադրեն բանկին կամ այլ 
հաստատությունների, որոնք մասնակցում են պայմանագրի ֆինանսավորմանը։  
բ/  տվյալ պահին կամ հետագայում դառնում է հանրամատչելի ոչ կողմերի մեղքով։  
գ/ կարող է ապացուցվել, որ տվյալ կողմը տիրապետում էր այն դրա բացահայտման պահին և որը 
նախապես ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձեռք չի բերվել մյուս կողմից, կամ  
դ/ այլ օրինական Ձևով տրամադրվում է տվյալ կողմին երրորդ անձի կողմից, ով չունի 
գաղտնիության պարտավորություն:  
19.4 ՊԸՊ 20 կետի դրույթները որևէ կերպ չեն փոփոխում պայմանագրի ամսաթվից առաջ 
կողմերի միջև ստանդձնած Աշխատանքների կամ դրա այլ մասերի հետ կապված գաղտնիության 
պահպանման պարտավորությունները:   

19.5 ՊԸՊ 20 կետի դրույթները ուժի մեջ են մնում պայմանագրի ավարտից կամ ցանկացած 
պատճառով դադարեցումից հետո: 

20. Վերալիազորում 

20.1 Աշխատանքները ենթակա չեն կատարման ենթակապալի միջոցով ամբողջ ծավալով։ 
Աշխատանքների ենթակապալի ընդունելի չափը սահմանված է ՊՀՊ-ում:  

20.2 Կապալառուն գրավոր ծանուցում է Պատվիրատուին բոլոր ենթակապալների վերաբերյալ, 
եթե վերջիններս նշված չեն հայտում: Հայտով կամ ավելի ուշ տրված նման ծանուցումները չեն 
ազատում Կապալառուին իր պայմանագրային որևէ պարտավորությունից, 
պարտականություններից ու պատասխանատվությունից:   
20.3 Վերալիազորման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն ՊԸՊ 3-րդ և 7-րդ կետերի 
դրույթներին: 

21. Տեխնիկական մասնագրեր և ստանդարտներ 

22.1 Տեխնիկական մասնագրեր և նախագծեր  
Սույն պայմանագրով Աշխատանքները պետք է համապատասխանեն Պատվիրատուի 
պահանջներին (Տեխնիկական բնութագրեր) և մրցույթի հրավերով սահմանված տեխնիկական 
մասնագրերին ու ստանդարտներին: 

22. Տարածքի  անվտանգությունը և շրջակա միջավայրի պահպանությունը 

22.1  Կապալառուն պետք է կատարի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը շրջակա միջավայրը 
պահպանելու համար /տարածքում և դրանից դուրս/ և սահմանափակի մարդկանց և գույքին 
հասցվող վնասն ու անհարմարությունը, որը կարող է առաջանալ աղտոտվածությունից, 
աղմուկից և իրականացվող գործողությունների այլ արդյունքներից:   

22.2  Եթե ՊՀՊ-ով այլ բան նախատեսված չէ,  

ա)   կապալառուն պատասխանատվություն է կրում կողմնակի անձանց  տարածք մուտք գործելու 
համար, և  
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բ)    տարածքում գտնվելու լիազորություն ունեցող անձանց թիվը սահմանափակվում է 
Կապալառուի և Պատվիրատուի աշխատակիցներով, ինչպես նաև Պատվիրատուի կողմից 
Կապալառուին ծանուցումով ներկայացված շինհրապարակում գտնվելու լիազորություն ունեցող 
այլ աշխատակիցներով: 

22.3  Կապալառուն աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է ազատի տարածքը անհարկի 
արգելքներից և պետք է պահի կամ տեղաբաշխի իր սարքավորումներն ու մնացորդային նյութերը: 
Կապալառուն պարտավոր է տարածքը մաքրել աղբից և շինարարությունից մնացած իրեից: 

22.4  Աշխատանքների ավարտին Կապալառուն ազատում է տարածքը՝ հանձնելով այն մաքուր 
և անվտանգ վիճակում: 

22.5  Աշխատանքների կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում, իր միջոցներով 
կատարել աշխատանքները դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու 
անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։ 

23. Աշխատանքների կատարման գրանցումներ 

23.1 Կապալառուն պետք է վարի կատարված աշխատանքների, անձնակազմի, նրանց տվյալների, 
օգտագործված նյութերի, որակի վերահսկման մեխանիզմների և այլնի վերաբերյալ ամենօրյա 
գրանցումների մատյանում: 

24. Անվտանգության գործընթացներ 

Կապալառուն պետք է՝ 

ա).     ապահովի անվտանգության կիրառելի կանոնները․ 

 բ).     ապահովի տարածքում գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց անվտանգությունը․ 

գ).  քայլեր ձեռնարկի շինհրապարակը և Աշխատանքները անհարկի խցանումներից զերծ 
պահելու համար՝ մարդկանց վնաս հասցնելուց խուսափելու նպատակով․ 

ե)      ապահովի լուսավորում, անվտանգություն և աշխատանքների հսկողություն մինչ 
աշխատանքների ավարտը և դրանց հանձնումը համաձայն ՊԸՊ 13 կետի․ 

զ)      ապահովի ցանկացած Ժամանակավոր աշխատանքները /ներառյալ ճանապարհները, 
մայթերի, անվտանգության, ցանկապատման ապահովումը/, որոնք անհրաժեշտ կլինեն 
աշխատանքների իրականացման ընթացքում  հանրության և հարակից հողատարածքների 
սեփականատերերի պաշտպանության համար:  

 

25. Երաշխիք և ապահովագրություն 

25.1 Կապալառուն երաշխավորում է, որ Աշխատանքներն իրականացվում են համընդհանուր 
կանոնների և ուղեցույցերի համաձայն, ինչպես նաև պայմանագրի և սույն Հրավերի 
պահանջներին համաձայն: Օգտագործվելիք նյութերը համապատասխանում են նշված 
փաստաթղթերի և պայմանագրի պահանջներին:   

25.2 Կապալառուն երաշխավորում է, որ Աշխատանքները զերծ կլինեն իր գործողությունների 
կամ բացթողումների պատճառով առաջացած թերություններից, կամ այն թերություններից, 
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որոնք առաջացել են իր սեփական նախագծային աշխատանքներից, նյութերից և աշխատանքի 
որակից, որոնք կիրառվել են պատվիրատուի երկրում տիրապետող նորմալ պայմաններում:  

25.3 Կապալառուն պետք է ապահովագրի անձնակազմը բոլոր տեսակի ռիսկերից: 
Ապահովագրության ժամանակահատվածը պետք է վավեր լինի աշխատանքները սկսելու 
օրվանից մինչև Աշխատանքների վերջնական ընդունման /երաշխիքային ժամանակահատվածը 
ներառյալ/ ողջ ժամանակահատվածում:  
25.4 Երաշխիքային ժամկետը սահմանված է ՊՀՊ-ում: Այս ժամանակահատվածում 
Կապալառուն սեփական միջոցներով պետք է վերացնի առաջացած թերությունները:  

25.5 Եթե Կապալառուն չի վերացնում թերությունները ՊՀՊ-ում նշված երաշխիքային ժամկետի 
ընթացքում,   ապա Պատվիրատուն իրավասու է ողջամիտ ժամկետներում կատարել այդ 
թերութոյեւնների վերացման համար անհրաժեշտ գործողություններ՝ Կապալառուի հաշվին և 
նրա ռիսկերով, առանց Կապալառուի նկատմամբ իր այլ պայմանագրային իրավունքների 
սահմանափակումների:   

26. Տուգանքներ  

26.1 Բացառությամբ ՊԸՊ 29 կետով նախատեսված դեպքերի, այն դեպքում, երբ Կապալառուն 
չի կատարում Աշխատանքները մինչ Աշխատանքերի ժամկետի ավարտը, ապա Պատվիրատուն 
իրավասու է, առանց   իր այլ պայմանագրային պահանջների իրավունքի սահմանափակումների,  
որպես տուգանք, յուրաքանչյուր ուշացած շաբաթվա համար պայմանագրի գնից հանել ՊՀՊ-ով 
սահմանված չկատարված աշխատանքի /կամ դրանց մի մասի/ գումարի համապատասխան 
տոկոսին համարժեք գումար՝ մինչ աշխատանքների փաստացի կատարումը և մինչև ՊՀՊ-ով 
սահմանված տոկոսների առավելագույն հետպահումը: Առավելագույն հետպահման դեպքում 
Պատվիրատուն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ ՊԸՊ 31 կետին համաձայն:    

27. Օրենքների և կանոնակարգերի փոփոխություններ  

27.1 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, այն դեպքում, երբ պատվիրատուի երկրում, 
որտեղ գտնվում է տարածքը, որևէ օրենք, ենթաօրենսդրական ակտ, որոշում, կանոնակարգ կամ 
հրաման մտնում է ուժի մեջ, հրապարակվում է, չեղյալ է հայտարարվում կամ փոփոխվում է (ինչը 
իրավասու մարմինների կողմից կհամարվի մեկնաբանության կամ կիրառման առումով 
փոփոխություն) և ազդում է Աշխատանքների ավարտի ժամկետի և/կամ պայմանագրի արժեքի 
վրա, ապա Աշխատանքների ավարտի ժամկետը և/կամ պայմանագրի արժեքը ենթակա է 
համապատասխան ավելացման կամ նվազեցման այն չափով, որքանով տվյալ փոփոխությունը 
ազդել է Կապալառուի պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վրա:  Չնայած 
վերոնշյալին, գնի նվազեցումները կամ լրացումները ենթակա չեն առանձին վճարման կամ 
հաշվեգրման, եթե այդ հաշվարկներն արդեն իսկ կատարված են գնի կարգավորմանը վերաբերող 
ՊԸՊ 16 կետի համապատասխան դրույթների համաձայն:  

29. Ֆորս Մաժոր 

29.1 Կապալառուն պատասխանատու չէ իր աշխատանքների կատարման ապահովման, 
տուգանքների պահումների կամ պարտավորությունների չկատարման հետևանքով լուծարման 
համար, եթե սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարման ուշացումը կամ 
ձախողումը արդյունք են անհաղթահարելի ուժի ազդեցության /ֆորս մաժոր/:   
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29.2 Սույն կետի իմաստով «Ֆորս մաժոր» նշանակում է Կապալառուի վերահսկողությունից 
դուրս գտնվող դեպք կամ իրավիճակ, որն անկանխատեսելի և անխուսափելի է, և որի 
առաջացման պատճառը Կապալառուի անուշադրության կամ խնամքի բացակայության արդյունք 
չէ: Նման իրավիճակները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում  Պատվիրատուի, որպես 
իրավունքի անկախ սուբյեկտի, գործողություններ, պատերազմներ կամ հեղափոխություններ, 
հրդեհներ, ջրհեղեղներ, համաճարակներ, կարանտինային սահմանափակումներ և բեռների 
էմբարգոներ:       

29.3 Ֆորսմաժորային իրավիճակի առաջացման դեպքում Կապալառուն պետք է անհապաղ 
տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր Ձևով նման դրության և դրա հետ կապված իրավիճակի 
վերաբերյալ: Պատվիրատուի գրավոր հրահանգի բացակայության դեպքում Կապալառուն պետք 
է շարունակի սույն պայմանագրով իր պարտականությունների կատարումը հնարավոր 
ողջամտության սահմաններում և պետք է փնտրի տրամաբանական այլընտրանքային 
հնարավորություններ, որպեսզի Աշխատանքի կատարումը չկանխվի Ֆորսմաժորային 
իրավիճակի պատճառով:    

30. Ժամկետի երկարաձգում   

30.1 Այն դեպքում, երբ Աշխատանքների կատարման ընթացքում Կապալառուն կամ իր 
ենթակապալառուները բախվում են այնպիսի պայմանների, որոնք խոչընդոտում են 
Աշխատանքների ՊԸՊ 12 կետով սահմանված ժամկետներում կատարմանը, Կապալառուն պետք 
է անհապաղ գրավոր տեղեկացնի Պատվիրատուին ուշացման, դրա հնարավոր 
ժամանակահատվածի և դրա պատճառների մասին: Կապալառուի ծանուցումը ստանալուց հետո 
Պատվիրատուն հնարավոր սեղմ ժամկետերում պետք է գնահատի իրավիճակը և կարող է իր 
հայեցողությամբ երկարաձգել Աշխատանքի կատարման ժամկետները, որի դեպքում 
երկարաձգումը կձևակերպվի կողմերի միջև պայմանագրի լրացումների և փոփոխությունների 
միջոցով:       

30.2 Բացառությամբ ՊԸՊ 29 կետով սահմանված Ֆորսմաժորային դեպքերի, Կապալառուի 
կողմից Աշխատանքի ավարտման ժամկետների խախտման դեպքում Կապալառուի նկատմամբ 
հաշվարկվում են ՊԸՊ 27 կետով սահմանված տուգանքները, եթե ժամկետների երկարաձգումը 
համաձայնեցված չէ ՊԸՊ 30.1 ենթակետի համաձայն:   

31. Պայմանագրի լուծումը 

31.1 Լուծում պարտավորությունների չկատարման համար 

ա/ Պատվիրատուն, առանց պայմանագրի խախտման համար որևէ այլ փոխհատուցման 
իրավունքի սահմանափակման, նախապես գրավոր ծանուցելով Կապալառուին, կարող է 
ամբողջությամբ կամ մասնակի լուծել պայմանագիրը և պահանջել կրած վնասների 
հատուցում, եթե Կապալառուն՝  

(i) ձախողել է Աշխատանքների կամ դրա որևէ մի մասի կատարումը պայմանագրում 
սահմանված Ավարտման ժամկետներում կամ Պատվիրատուի կողմից ՊԸՊ 30 
կետին համաձայն ցանկացած երկարաձգման ժամկետներ.  

(ii) ձախողել է իր պարտականությունների կատարումն երաշխիքային ժամկետում.  

(iii) ձախողել է սույն պայմանագրով սահմանված իր այլ պարտականությունների   
կատարումը, կամ   
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(iv) պատվիրատուի կարծիքով Պայմանագրի համար մրցակցելու կամ կատարելու  
ընթացքում ներգրավվել է ՊԸՊ 3 կետով սահմանված խարդախության կամ 
կորուպցիոն գործողությունների մեջ:           

բ/ Պատվիրատուի կողմից ՊԸՊ 31.1  (ա) ենթակետին համաձայն պայմանագիրը 
ամբողջությամբ կամ մասնակի լուծվելու դեպքում, Պատվիրատուն իրավունք ունի 
անհրաժեշտ համարվող պայմաններով և կարգով ձեռք բերել չկատարված Աշխատանքներին 
համանման աշխատանքներ: Նման դեպքում, Կապալառուն պետք է շարունակի չլուծված 
մասով պայմանագրի կատարումը:      

31.2 Լուծում սնանկության պատճառով.    

ա/ Պատվիրատուն, նախապես ծանուցելով Կապալառուին, կարող է ցանկացած ժամանակ 
լուծել պայմանագիրը, եթե Կապալառուն դառնում է սնանկ կամ այլ կերպ անվճարունակ: Նման 
դեպքում, պայմանագիրը լուծվում է առանց Կապալառուին փոխհատուցման վճարումների, այն 
պայմանով, որ պայմանագրի լուծումը չի սահմանափակի և ազդեցություն չի ուենան 
գործողության կամ փոխհատուցման որևէ իրավունքի վրա, որը ծագել է կամ կծագի հետագայում 
Պատվիրատուի մոտ:    

31.3 Լուծում ըստ հայեցողության 

ա/ Պատվիրատուն նախապես ծանուցելով Կապալառուին, կարող է ցանկացած ժամանակ լուծել 
պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ մասնակի՝ սեփական հայեցողությամբ: Նման դեպքում 
ծանուցումը պետք է սահմանի, որ պայմանագիրը լուծվում է Պատվիրատուի հայեցողությամբ, 
այն չափը, որով Կապալառուի պարտավորությունների կատարումը ըստ սույն պայմաննագրի 
դադարեցվում է, և ժամկետը, երբ այդ դադարեցումը ուժի մեջ մտնում: 

բ/  Այն Աշխատանքները, որոնք ավարտված են լուծման մասին Կապալառուի կողմից ծանուցում 
ստանալու պահին, պետք է ընդունվեն Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի պայմաններով և 
գնով:   

32. Իրավունքների փոխանցում  

32.1 Սույն պայմանագրից ծագած Պատվիրատուի և Կապալառուի  պարտավորությունները 
ամբողջությամբ կամ մասնակի պարտավորությունները չեն կարող փոխանցվել այլ անձի առանց 
մյուս կողմի նախնական գրավոր համաձայնության: 

33. Շահերի բախում  

33.1 Կապալառուն պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կանխարգելելու 
կամ ավարտելու ցանկացած իրավիճակ, որը կարող է վտանգի տակ դնել պայմանագրի 
անկողմնակալ կամ օբյեկտիվ կատարումը: Նման շահերի բախում կարող է առաջանալ 
մասնավորապես տնտեսական շահերի, քաղաքական կամ ազգային հատկանիշների, 
ընտանեկան կամ հուզական կապերի, կամ ցանկացած այլ նմանատիպ կապի կամ համատեղ 
շահի արդյունքում: Ցանկացած շահերի բախման դեպքոր, որոնք կարող են առաջանալ 
պայմանագրի կատարման ընթացքում, անհապաղ պետք է զեկուցվեն Պատվիրատուին: Նման 
բախման դեպքում Կապալառուն պետք է անմիջապես ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները 
այն լուծելու համար:    

33.2  Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգելու այդ միջոցառումների համարժեքությունը և 
անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջել ձեռնարկելու լրացուցիչ միջոցառումներ: 
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Կապալառուն պետք է երաշխավորի, որ իր աշխատակազմը, ինչպես նաև դրա ղեկավարությունը, 
չի գտնվում այնպիսի իրավիճակում, որը կարող է հանգեցնել շահերի բախման: Պատվիրատուն, 
առանց   սույն պայմանագրով իր պարտավորությունների սահմանափակման և առանց 
Պատվիրատուի կողմից որևէ փոխահտուցման, պետք է անմիջապես փոխարինի իր 
աշխատակազմի ցանկացած անդամի, որը հայտնվել է նման իրավիճակում: 

33.3 Կապալառուն պետք է ձեռնպահ մնա ցանկացած հարաբերությունից, որը կարող է 
վտանգի տակ դնել իր կամ իր աշխատակազմի անկախությունը: 

33.4 Կապալառուն պետք է սահմանափակի իր դերակատարումը ծրագրում պայմանագրով 
սահմանված ժամկետներով, պայմաններով և դրույթներով:   

33.5 Կապալառուի և սույն պայմանագրի կատարման կամ ցանկացած այլ գործունեության 
շրջանակներում նրա ղեկավարման կամ վերահսկողության ներքո աշխատող բոլոր այլ անձանց 
մուտքը միևնույն ծրագրի շրջանակներում առկա այլ ֆոնդերին ենթակա է բացառման։ 
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3. Պայմանագրի հատուկ պայմաններ  (ՊՀՊ) 

Պայմանագրի հետևյալ հատուկ պայմանները /ՊՀՊ/ կարող են լրացնել և/կամ փոփոխել 
Պայմանագրի ընդհաուր պայմանները /ՊԸՊ/: ՊԸՊ դրույթների նկատմամբ հակասությունների 
առկայության դեպքում գերակայությունը տրվում է սույն դրույթներին:   Ստորև աղյուսակում 
նշված պայմանագրի հատուկ պայմանների /ՊՀՊ/ կոդերը համապաասխանում են Պայմանագրի 
ընդհանուր պայմաններում /ՊԸՊ/ նշվախ կոդերին։ 

ՊՀՊ 0.1 Պայմանագրի առարկան. ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
Բուսաբանության ինստիտուտի կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
կրթական կենտրոնի վերանորոգում և բարելավում: 
Պայմանագրի համար: TJSBMZ/2020/01. 

ՊՀՊ 1.1 Սահմանումներ 

ՊՀՊ 1.1(h) Պատվիրատու երկիրը՝ Հայաստան 

ՊՀՊ 1.1(i) Պատվիրատու՝  WWF – Հայաստան-ի հայաստանյան մասնաճյուղ 

ՊՀՊ 1.1(n) Ծրագրի տարածք(ներ)/վերջնական նշանակության վայր(եր).  Աճառյան 1, 
Ավան, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ՊՀՊ 5.1 Կիրառելի լեզուն․ երկլեզու՝ անգլերեն և հայերեն։  

ՊՀՊ 8.1 Ծանուցման համար  Պատվիրատուի ներկայացուցիչ, 

Պատվիրատուի հասցե․ 

Պրն․Կարեն Մանվելյան, տնօրեն 

Պռոշյան փ11/1. 

0019 Երևան 

Հայաստանի Հանրապետություն 

Ֆաքս՝  +374 -10-588983 

Էլ․փոստ՝  office_am@caucasus.org 

  

Շահառու․ 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ 

Տիկին Անահիտ Ղուկասյան, Տնօրեն  

Աճառյան 1, Ավան  

0040, Երևան 

Հայաստանի Հանրապետություն 

Հեռ:  +374 - 10-621781, +374-10-621762 

Էլ. փոստ: botanyinst@sci.am 

ՊՀՊ 9.1 Ղեկավարող օրենքը. ՀՀ օրենք 
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ՊՀՊ 10.2 ՊՀՊ 10.2. կետին համաձայն վեճերի լուծման ընթացակարգի կանոնները 
պետք է լինեն հետևյալը՝  

 (ա) Պայմանագիր արտասահմանյան Կապալառուի հետ՝  

Սույն Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած բոլոր վեճերը ենթակա են  
վերջնական լուծման Առևտրի միջազգային պալատի Համաձայնեցման և 
արբիտրաժի կանոնների համաձայն՝ մեկ կամ մի քանի միջնորդ 
դատավորների կողմից, նշանակված ըստ վերոհիշյալ կանոնների:   

 Մեկ միջնորդ դատավորը  ընտրվում է  Գերմանիայի Մայնի Ֆրանկֆուրտ 
քաղաքի Առևտի միջազգային պալատից։  Կիրառելի լեզուն անգլերենն է։ 
Վեճերի լուծման վայրն է՝ Գերմանիա, Մայնի Ֆրանկֆուրտ  քաղաքի Առևտի 
միջազգային պալատ:   

(բ) Պայմանագրեր Պատվիրատուի երկրի տեղական Կապալառուների 
հետ ՝ 

Պատվիրատուի և Կապալառուի, ով հանդիսանում է Պատվիրատուի 
երկրում գրանցված կազմակերպություն, միջև ծագած վեճերի դեպքում, 
վեճերը ենթակա են  լուծման ՀՀ դատարանում՝ ՀՀ գործող օրենսդրությանը 
համաձայն:   

ՊՀՊ 11.1 Աշխատանքների շրջանակը սահմանվում է մրցութային փաստաթղթերում, և 
մասնավորապես.  

 Բաժին V Աշխատանքի նկատմամբ պահանջներում 
 Ծավալաթերթում /Մրցութային փաստաթղթի Ձև 13.4/ 
 Մրցույթի հավելված 1. Ճարտարապետական նախագծում 
 Մրցույթի հավելված 2. Ինժեներական նախագծում 

Դրանք կցվում են, որպես ## պայմանագրի հավելվածներ  

Կապալառուների հայտը նաև սահմանում է աշխատանքների ծավալը, որը  
կցվում է որպես սույն պայմանագրի N 2 հավելված: 

ՊՀՊ 12.1 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը . <օր-ամիս-տարի> 

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում հետևյալ պայմանների կատարումից հետո.  

 KfW զարգացման բանկի կողմից մրցույթի արդյունքների և 
պայմանագրի շնորհման առաջարկության հաստատում  
 Պայմանագրի ստորագրում 
 Համաձայնագրի վավերացում ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
բուսաբանության ինստիտուտի կողմից  

ՊՀՊ 12.2 Իրականացման ժամկետն է 4 ամիս, սկսած վերջին Կողմի կողմից 
պայմանագրի ստորագրման օրվանից, որ պետք է համապատասխանի 
Կապալառուի կողմից ներկայացված և պայմանագրի բանակցությունների 
արդյունքում հնարավոր վերանայումների ենթարկված Աշխտանքների 
ժամանակացույցին։      
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ՊՀՊ 16.1 Պայմանագրի արժեքն է. <ՀՀ դրամ ………………, բառերով 
…………………………..>. 

ՊՀՊ 16.2 Աշխատանքների համար գանձվող գումարը փոփոխությունների ենթակա չէ  

ՊՀՊ 17.1  Պատվիրատուն վճարում է Կապալառուին պայմանագրի գինը ըստ հետևյալ 
ժամանակացույցի՝ 

Պայմանագրի գնի 20% չափով (կանխավճար) – պայմանագիրն ուժի մեջ 
մտնելուց և նույն արժեքով պայմանագրի կատարման բանկային 
երաշխիքները ստանալուց հետո տասնհինգ (15) բանկային օրերի ընթացքում 
/կանխավճարի բանկային երաշխիքը պարտադիր չէ/: 

1. Պայմանագրի գնի մինչև ….% չափով (հաջորդական վճարումներ)՝ 
Աշխատանքների ժամանակացույցին համաձայն Աշխատանքների 
բաժինները Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց և հանձնման-ընդունման 
ակտերի և հաշիվ-ապրանքագրերի երկկողմանի ստորագրումից հետո՝  հինգ 
(5) բանկային օրերի ընթացքում։ 

2. Պայմանագրի գնի մինչև ….% չափով (հաջորդական վճարումներ)՝ 
Աշխատանքների ժամանակացույցին համաձայն Աշխատանքների 
բաժինները Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց և հանձնման-ընդունման 
ակտերի և հաշիվ-ապրանքագրերի երկկողմանի ստորագրումից հետո՝  հինգ 
(5) բանկային օրերի ընթացքում։ 

3. Պայմանագրի գնի մինչև ….% չափով (հաջորդական վճարումներ) ՝ 
Աշխատանքների ժամանակացույցին համաձայն Աշխատանքների 
բաժինները Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց և հանձնման-ընդունման 
ակտերի և հաշիվ-ապրանքագրերի երկկողմանի ստորագրումից հետո՝  հինգ 
(5) բանկային օրերի ընթացքում։ 

Պայմանագրի գնի 5% չափով (վերջնավճար)՝ Ավարտական հանձնման-
ընդունման ակտի հաստատումից հետո՝  տասնհինգ (15) բանկային օրերի 
ընթացքում, համաձայն   ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի՝ 28.04.98, N44 և 
28.09.98, N143 Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության 
իրականացման հրահանգի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
պահանջների  (#356 N, 2017):  Այս վերջնավճարի համար պետք է 
ներկայացվի բանկային երաշխիք` պայմանագրի արժեքի 2.5%-ի չափով, 12 
ամիս տևողությամբ: Բանկային երաշխիքը կվերադարձվի երաշխիքային 
ժամկետի ավարտից և բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքային նորոգման 
աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացվելուց և ընդունվելուց հետո   

ՊՀՊ 17.2 Վճարման համար պահանջվող փաստաթղթերը հետևյալն են ՝  
ա/ հաշիվ-ապրանքագիր համապատասխան հաստատումներով՝ երեք 
օրինակ 
բ/   Ավարտված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտ՝ երեք 
օրինակ   
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Համաձայնեցված և ստորագրված 

 

Վայրը, <օր.ամիս.տարի>  Վայրը, <օր.ամիս.տարի> 

 

 

  

Պատվիրատու 

<Անուն> 

 Կապալառու 

<Անուն> 

 

Վավերացված է՝ 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
բուսաբանության ինստիտուտ  

Վայրը, <օր.ամիս.տարի> 

  

 

 

  

<Անուն>   

ՊՀՊ 17.3 Վճարումների ուշացման ժամանակահատվածը, որից հետո Կապալառուն 
կարող է Պատվիրատուից պահանջել վճարելու տոկոսագումար, կազմում է  
30 օր:   

Յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար կիրառելի տոկոսի չափը կազմում է 
վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարների 0,05%։ 

ՊՀՊ 17.5 Տուգանքը կազմում է 0.05% յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար:  
Վնասների տոկոսների առավելագույն հետպահումը կազմում է 10%: 

ՊՀՊ 20.1 Աշխատանքների ենթակապալի ընդունելի չափը կազմում է պայմանագրի 
ծավալի քսանհինգն տոկոսը /25%/: Ենթակապալի պայմանագիր կնքելու 
համար Պատվիրատուի նախնական համաձայնությունը չի պահանջվում, 
եթե ենթակապալի պայմանգրի արժեքը ավելի քիչ է քան պայմանագրի գնի 
մեկ տոկոսը /1%/:   

ՊՀՊ 15.2 Երաշխիքի ժամանակահատվածը կազմում է 12 ամիս՝ աշխատանքների 
ավարտման օրվանից:       

Երաշխիքների նպատակների իմաստով վերջնական նշանակության վայրը 
հանդիսանում է կատարված Աշխատանքների տարածքը:    

ՊՀՊ 25.2 Թերությունների վերացման ժամկետը կազմում է 21 օր:   
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4. Պայմանագրի հավելվածեր 

1. Պայմանագրի շուրջ բանակցությունների արձանագրություներ 
2. Մրցութային փաստաթղթերի Բաժին V Աշխատանքային պահանջներ, Ծավալաթերթ 

(հայտի Ձև 13.4) և մրցույթի հավելվածներ (ճարտարապետական նախածգեր, 
ինժեներական գծագրեր և 

3. Ապրանքների, աշխատանքների և հարակից ծառայությունների ձեռքբերման ուղեցույցներ 
գործընկեր երկրների հետ ֆինանսական համագործակցության մեջ (KfW-ի) 

4. Կապալառուի հայտը  
5. Նախաձեռնման հռչակագիր 
6. Բանկային երաշխիքի օրինակ (Կանխավճարի և թերությունների վերացման երաշխիքի  

համար) 

 

Հավելված 1. Պայմանագրի շուրջ բանակցությունների արձանագրություններ 

 (տեղադրել) 

Հավելված 2. Մրցութային փաստաթղթեր  

Հավելված 2.ա Բաժին V Աշխատանքի նկատմամբ պահանջներ  

(տեղադրել) 

Հավելված 2.բ Ճարտարապետական նախագծեր 

(տեղադրել) 

Հավելված 2.գ ինժեներական գծագրեր 

(տեղադրել) 

Հավելված 2դ Ծավալաթերթ (Հայտի Ձև 13.4) 

(տեղադրել) 

Հավելված 3. «Գործընկեր երկրների հետ ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում 
ապրանքների, աշխատանքների և նմանատիպ ծառայությունների ձեռք բերման ուղեցույց»   

(Ներբեռնել: www.kfw-entwicklungsbank.de/Download Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-
E.pdf) 

Հավելված 4. Կապալառուի հայտ 

(տեղադրել) 

Հավելված  5. Նախաձեռնման հռչակագիր 

(տեղադրել) 

Հավելված 6. Բանկային երաշխիքի օրինակ կանխավճարի/թերությունների վերացման  համար  

KfW ստանդարտ ձևաթերթիկ (պարտադիր է օգտագործման համար) 
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Երաշխավոր բանկի հասցեն՝ 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Ստացողի բանկ (Պատվիրատու կազմակերպություն)՝ 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Սույն թվականի………...............Դուք կնքել եք ............Կապալառու.............. ("Կապալառու") հետ 
պայմանագիր  “xxxxxxxx” 

ՀՀ դրամ ընդհանուր գնով................................................................. 

Պայմանագրի դրույթներին համաձայն՝ Կապալառուն ստանում է …………………….. չափով 
կանխավճար, որը կազմում է  պատվերի գնի ……………… %.11 

Մենք, ներքոստորագրյալ ……………………….. (Երաշխավոր),   վերոհիշյալ պայմանագրի 
շրջանակներում անվիճելի և անառկելի երաշխավորում ենք Ձեր առաջին գրավոր պահանջով 
վճարել Կապալառուին կանխավճարված գումարի չափով ցանկացած գումար՝ մինչեւ ընդհանուր 
............................................................... (տառերով)՝  Ձեր գրավոր   հայտարարության դիմաց, առ այն 
որ Կապալառուն պատշաճ կերպով չի կատարել վերոհիշյալ պայմանագիրը։ 

Սույն երաշխիքը ուժի մեջ է մտնում և գործում է կանխավճարը Կապալառուի բանկային հաշվին 
հաշվեգրման պահից։ 

Սույն երաշխիքի շրջանակներում ցանկացած պահանջի դեպքում վճարումները կատարվում են 
հետևյալ հաշվին՝ KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), հաշիվ no. 38 000 000 
00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00), RE: WWF- Armenia, TJS –III:  

 

Սույն երաշխիքի վավերության ժամկետն է՝ …………………………………….12 

 

Վճարման պահանջները մենք պետք է ստանանք նշված ժամկետներում՝ նամակով կամ 
կոդավորված հեռահաղորդակցության միջոցով։ 

Դուք պետք է վերադարձնեք մեզ սույն երաշխիքը՝ նախատեսված ժամկետների լրանալուց կամ 
պահանջված ընդհանուր գումարների վճարումից հետո։ 

Սույն երաշխիքւ կարգավորվում է ՀՀ հետևլա օրենքներով ………………………. 

.......................................................................................................... 

 

Վայր, ամսաթիվ                                                                                         Երաշխավոր 
                                                      
11 Թերությունների վերացման  երաշխիքի համար այս դրույթը փոփոխել հետևյալ կերպ․ 
«Պայմանագրի դրույթներին համաձայն՝ Կապալառուն կատարել է բոլոր աշխատանքները թերությունների վերացման մեկ տարվա 
երաշխիքի պայմանով։  Վերջնավճարը ստանալու համար Կապալառուն տրամադրում է թերությունների վերացման մեկ տարվա 
երաշխիք, որը համապատասխանում է պայմանագրային արժեքի 2,5 %-ին։   
12 Թերությունների վերացման երաշխիքի համար մուտքագրեք երաշխիքային ժամանակահատվածի ավարտի ամսաթիվը: 



Մրցութային փաստաթղթեր։ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան 
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Մրցութային փաստաթղթի հավելվածներ 

Հավելված 01. Ճարտարապետական նախագծեր_Arm.pdf (որպես առանձին ֆայլ) 

Հավելված 02 Ինժեներական նախագծեր_Arm. Pdf (որպես առանձին ֆայլ) 

 

 

 

 

Մրցութայնի փաստաթղթերի փաթեթի ավարտ 

 


