
ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  

մրցույթի հայտերի ներկայացման հրավեր 

Ծածկագիր` ICARE-AC/050/AM/22 

 

1. Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) 

հիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) հրավիրում է մասնագիտացված 

կազմակերպություններին մասնակցելու Պռոշյան համայնքում գտնվող և 

հիմնադրամին պատկանող Զապել Եսայան Ագրոբիզնես (ZYAC) կենտրոնի 

պահակային ծառայության մատուցման մրցույթին: 

 

2. Հիմնադրամի գործունեությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել 

Հիմնադրամի պաշտոնական կայք՝ :  

 

Տվյալ հայտարարության բաղկացուցիչ մասերն են՝ 

Ա) Ծառայութունների մատուցման  նկարագրությունը 

Բ) Ներկայացվող հայտի բովանդակությունը 

Գ) Հայտերի ներկայացման կարգը 

 

Ա) Ծառայութունների մատուցման  նկարագրությունը 

Ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 

5-րդ փողոց, 12-րդ նրբանցք, 1-ին տուն հասցեում գտնվող՝ «Ագրոբիզնեսի 

հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» Հիմնադրամին 

պատկանող Զապել Եսայան Ագրոբիզնես կենտրոնի (ZYAC)   տարածքը, տրամադրել 

գնային առաջարկ 12 ամիս ժամկետով շուրջօրյա պահակային ծառայության 

տրամադրման համար։ Ակնկալվող ծառայությունը պետք է ենթադրի հետևյալ 

գործողությունները, սակայն կարող է չսահմանափակվել դրանցով՝ 

1. Ապահովել Աշխատողների/Հյուրերի մուտք ու ելքը Հիմնադրամի տարածք 

2. Կատարել տարածքի պարտադիր շրջայցներ 

3. Ապահովել գույքի անվտանգությունը  

4. Շուրջօրյա 24/7 հսկողություն  

Բ) Ներկայացվող հայտի բովանդակությունը 
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Մասնակիցը իր հայտում պետք է ներկայացնի հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 

1. Տեխնիկական առաջարկ, ներառելով հետևյալ ենթաբաժինները՝ 

• առաջարկվող ծառայությունների շրջանակում իրականացվելիք 

գործառնությունների նկարագրությունը,  

• ընկերության պորտֆոլիոն՝ 

o վերջին 3 տարիների աշխատանքային փորձը (պատվիրատուի 

անվանումը, նմանատիպ աշխատանքի նկարագրությունը, 

ժամանակահատվածը, անհրաժեշտության պարագայում այլ 

տեղեկատվություն),  

2. Ֆինանսական առաջարկ, ներառելով բյուջեի ձևավորման մանրամասն տողերը։ 

Ծառայությունների մատուցման ընդհանուր արժեքը պետք է պարունակի բոլոր 

հարկերը: Եթե կազմակերպությունը հանդիսանում է ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) 

վճարող, ապա ընդհանուր բյուջեն պետք է ներկայացնել առանց ԱԱՀ։ 

 

Գ) Հայտերի ներկայացման կարգը 

Հայտերը պետք է ներկայացնել հայերեն տարբերակով։ Հայտերը պետք է ներկայացվեն 

թղթային տարբերակով փակ կնքված և ստորագրված ծրարով՝ մինչև 2022թ. նոյեմբերի 

3-ը, ժամը 16:00 ք. Երևան, Տերյան 74, 4-րդ հարկ հասցեով: Նշված ժամկետից հետո 

ստացված հայտերը չեն մասնակցելու հայտերի բացմանը, որը տեղի կունենա 2022թ. 

նոյեմբերի 3-ին, ժամը 16:30-ին Հիմնադրամի գրասենյակում: 

Դիտարկվելու են միայն այն հայտերը, որոնք լիովին համապատասխանում են սույն 

հայտարարության «Բ․ Ներկայացվող հայտի բովանդակությունը» բաժնի 

պահանջներին։ 

 

Հիմնադրամի տարածքին ծանոթանալու և առաջարկները պատրաստելիս կարող եք 

կապ հաստատել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +37455501039 Անահիտ 

Հայրապետյան։ 


