No. YER/ESTT/872/02/2019
ՀՀ-ում Հնդկաստանի դեսպանություն
Երևան
***
(առաջարկ ներկայացնելու հրավեր)

Թեմա:

Դեսպանի առանձնատան արտաքին ներկման և վերանորոգման
աշխատանքների մրցույթ (հասցե՝ Երևան, Այգեձոր, 1-ին նրբանցք,
տուն 32)

1. Նախապատմություն. Սույն ԱՆՀ-ն նախատեսված է դեսպանի առանձնատան՝
Երևան, Այգեձոր, 1-ին նրբանցք, տուն 32, արտաքին ներկման և վերանորոգման
աշխատանքներ արտաքին ծառայություններ ներգրավելու համար: Ներկման /
վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկները հրավիրվում են ըստ
հետևյալ մանրամասների՝
2. Աշխատանքի ծավալ. Աշխատանքի ծավալը հետևյալն է՝
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Դեսպանի առանձնատան՝ Երևան, Այգեձոր, 1-ին նրբանցք, տուն 32, հիմնական
շենքի և սահմանային պատերի արտաքին պատերի ներկում բոլոր կողմերից (2
շերտ արտաքին ներկում Dulux ներկով)
Պատերի վնասված/ճեղք ունեցող մասերի վերականգնում ծեփամածիկով
դարպասների ժանգերի մաքրում և ներկում:
Հատակի բաց տարածքի բազալտե քարերի հղկում
Հատակի բաց տարածքի ճեղքված կամ կոտրված բազալտե քարերի
փոխարինում
տարածքների մանրակրկիտ մաքրում աշխատանքների ավարտից հետո:

3. Ընկերությունների կողմից առաջարկների հրավեր: Մատուցվող գույներն ու
նյութերը պետք է լինեն միջազգային չափանիշների: Օգտագործվող նյութերի
բնութագրերը պետք է հստակ նշվեն: Գնառաջարկները պետք է պարունակեն
մանրակրկիտ ծախսեր, այդ թվում` նախնական մաքրում, ծեփամածիկով նորոգում,
հիմնաներկ, գույներ, աշխատանքային վճարներ և հետագա մաքրում:
Նախապատվությունը կտրվի այն ընկերությանը, ով կաշխատի առանց կանխաճարի:
Եթե վճարումները կատարվելեւ են փուլերով, բոլոր փուլերը պետք է հստակ նշված
լինեն: Հայտատուները պետք է նշեն, որ հայտերը ներառելու են տրանսպորտ, ուտելիք և
այլ վճարներ, եթե այդպիսիք կան: Վճարը կատարվում է միայն բանկային
փոխանցումների միջոցով` ՀՀ դրամով:
Աշխատանքի համար ընտրված L1
(ամենացածր գին առաջարկած) հայտատուն պարտավոր է աշխատանքն ավարտին
հասցնել աշխատանքը ստանալու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում: Եթե այդ
ընկերությունը չկարողանա աշխատանքը սկսել հաստատումից հետո 7 օրվա
ընթացքում, հաջորդ հայտատու L2-ը կընտրվի աշխատանքի համար: Հայտը
ներկայացնելուց և ընդունելուց հետո գների էսկալացիա չի կատարվի: Հակառակ
դեպքում այդ ընկերությունը կորակազրկվի: Սահմանային պատերի գույնը կքննարկվի
և կորոշվի այն հայտատուի հետ, ով կընտրվի հայտերի ներկայացման միջոցով:
Գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ մնա 90 օր: Գործընթացը ներառում է «Երկու փուլով
մրցույթ»՝ «Տեխնիկական», որին հաջորդում է «Ֆինանսական»-ը: Երկաստիճան
հայտերի միակ նպատակը ենթա-ստանդարտային ծառայություններ մատուցող
ընկերությունների բացառումն է: Յուրաքանչյուր հայտատու պետք է միաժամանակ
առաջարկներ ներկայացնի երկու առանձին, կնքված ծրարներով, որոնց վրա պիտի
նշված լինի հայտի տեսակը, պետք է կնքված և ստորագրված լինեն հայտատու

ընկերության լիազոր ստորագրողի կողմից: Ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը պետք
է հաստատված լինեն հայտատու ընկերության ստորագրողի կողմից:
Մաս I: Տեխնիկական հայտ (ծառայությունների և նյութերի մանրամասներ,
դրույթներ և պայմաններ):
Հայտերը
ներկայացնող
ընկերություններին
խնդրում ենք ներկայացնել՝
i.

Տվյալների թերթիկ, որտեղ նշվում են հայտատուի վերաբերյալ բոլոր
մանրամասները՝
a) Ընկերության անվանումը,
b) Ընկերության սեփականատիրոջ անունը,
c) Ամբողջական փոստային հասցեն,
d) Կոնտակտային տվյալներ՝ հեռախոս, ֆաքս. Էլ. Փոստ, և այլն,
e) Ընկերության գրանցման տարին,
f) Վերջին երկու տարիների տարեկան շրջանառությունը,
g) Մարումներ, ըստ որոնց ընկերությունը կցանկանա վճարվել՝ ստորև
բերված Մաս III-ի հետ համապատասխան,
h) Ընկերության աշխատակիցների քանակը
i) Նախագծի ավարտի մոտավոր ժամկետը:
ii. Ընկերության գրանցման պատշաճ կերպով վավերացված պատճեն (Ընկերության
գրանցումը չպետք է լինի երեք տարուց պակաս)
iii. Ընկերության վերջին երկու տարիների տարեկան շրջանառության վավերացված
պատճենները, որոնք պետք է լինեն ավելի քան 20,000 (քսան հազար) ԱՄՆ դոլար
iv. Եթե դուք նախկինում աշխատել եք որևէ պետական կազմակերպության հետ, ապա
խնդրում ենք մանրամասնել կատարված աշխատանքները,
v. Եթե արդյոք նախկինում նմանատիպ աշխատանք եք կատարել, ապա ներկայացրեք
մանրամասներ,
vi. Նմանատիպ աշխատանքների նմուշները (առկայության դեպքում) պետք է կցված
լինեն,
vii. Նախորդ ծառայությունների պատճենները՝ դրանց դիմաց տրված
շնորհակալագրերով / հավաստագրերով (առկայության դեպքում), և
viii. Գրավոր վկայություն, նշելով, որ ընտրված ընկերությունը վաստակած գումարը
կներկայացնի բանկային երաշխիքի միջոցով `Հայտերի հանձնաժողովի որոշման ընդունման
պահից յոթ օրվա ընթացքում, և ընտրված ընկերությունը կհետևի սույն մրցույթի ստորև III
մասում նշված ուղեցույցներին:
Սահմանված նորմայից որևէ շեղման դեպքում հայտը մերժվում է այս փուլում և
չի դիտարկվում ֆինանսական հայտի համար:
Մաս II: Ֆինանսական հայտ (նշելով ծախսերը՝ ըստ ապրանքների և ըստ
ծառայության տեխնիկական հայտում նշված ծառայությունների դիմաց).
Մրցույթային կազմակերպություններին հիշեցնում ենք, որ դեսպանատունն ազատված
է ԱԱՀ-ից: Այսպիսով, հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է լինեն առանց հարկային
բաղադրիչի: Ընդհանուր արժեքը հիմք կլինի L1- ի որոշման համար:
Մաս III: Հայտատուները պիտի ուշադրություն դարձնեն և կատարեն հետևյալը:
a) Վաստակի դրամական ավանդը կազմում է պայմանագրի արժեքի 2%,
b) Կատարման երաշխիք՝ Պայմանագրի կնքման պահին պետք
գանձվի.պայմանագրային արժեքի 5% -ը

է

c) Պահպանման գումար` 5% -ը հանվում է յուրաքանչյուր ընթացիկ հաշվից, և
d) լուծարման վնասներ. Ընդունված պայմանագրի 5% -ը շաբաթական կտրվածքով,
պայմանագրային արժեքի առավելագույնը 10% -ով,
e) Տան ներկման / վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում հայտատուն
պիտի հետևի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած
շինարարության կարգին և չափանիշներին
f) պահպանման գումարը և այլ գումարներ կտրվեն միան դեսպանի կողմից
հավաստագրումից հետո,
g) Վերջնական որոշումը կպատկանի ՀՀ-ում Հնդկաստանի դեսպանությանը, և
դեսպանատունը որևէ մեկին բացատրություն չի տա աշխատանքի համար
ընկերության ընտրության գործընթացի վերաբերյալ:
h) Ընտրված ընկերությունը կապ կհաստատի տեղական իշխանությունների հետ`
անհրաժեշտ թույլտվություն ստանալու համար:
Գնառաջարկը պիտի լինի ըստ հետևյալ ֆորմատի:
Ընդհանուր մակերերսը (հիմնական շենքի արտաքին պատի ներման համար).
Պիտի գնահատվի գործակալության կողմից տեղանքի այցելության
ժամանակ ս.թ. հունիսի 4-ին և 11-ին, ժամը 15:00-ին:
Ընդհանուր մակերերսը (սահմանային պատը բոլոր կողմերից ներկելու համար).
Պիտի գնահատվի գործակալության կողմից տեղանքի այցելության
ժամանակ ս.թ. հունիսի 4-ին և 11-ին, ժամը 15:00-ին:
Բազալտի քարեր (քանակ/տարածք, որը ենթակա է ներկման/փոխարինման
հատակի բաց տարածքում),
Պիտի գնահատվի գործակալության կողմից տեղանքի այցելության
ժամանակ ս.թ. հունիսի 4-ին և 11-ին, ժամը 15:00-ին:
Ընդհանուր մակերեսը (սահմանային պահին կից դարպասների և այլնի
ներկման համար):
Պիտի գնահատվի գործակալության կողմից տեղանքի այցելության
ժամանակ ս.թ. հունիսի 4-ին և 11-ին, ժամը 15:00-ին:
S.No.
01
02
03

04
05
06

Աշխատանքի նկարագրությունը
հիմնական շենքի պատերի ներկում (2
շերտ արտաքին ներկում Dulux
ներկով) – ներկի արժեքը
Դեսպանի
առանձնատան
սահմանային պատերի ներկում բոլոր
կողմերից – ներկի արժեքը
Պատերի վնասված/ճեղք ունեցող
մասերի
վերականգնում
ծեփամածիկով –
ծեփամածիկի
արժեքը
Վերը նշված սահմանային պատերին
կից դարպասների և այլնի ներկում ներկի արժեքը
հիմնական շենքի պատերի ներկում (2
շերտ արտաքին ներկում Dulux
ներկով) – աշխատանքի արժեքը
սահմանային պատերի ներկում բոլոր
կողմերից - աշխատանքի արժեքը

Գումար ՀՀ դրամով

07

08
09
10
11
12

Պատերի վնասված/ճեղք ունեցող
մասերի
վերականգնում
ծեփամածիկով
աշխատանքի
արժեքը
Վերը նշված սահմանային պատերին
կից դարպասների և այլնի ներկում աշխատանքի արժեքը
դարպասների և այլնի ժանգերի
մաքրում
նախքան ներկելը
աշխատանքի արժեքը
Բազալտի քարերի հղկում հատակի
բաց տարածքում
Հատակի բաց տարածքի ճեղքված
կամ կոտրված բազալտե քարերի
փոխարինում
Տարածքի մանրակրկիտ մաքրում
աշխատանքի ավարտից հետո,
ներառյալ մաքրող նյութեր, եթե
դրանց կարիքը կա
Ընդհանուր արժեքը

4. Հանդիպում նախքան հայտը: Վերոհիշյալ ծառայության համար մրցույթով
հետաքրքրված բոլոր գործակալություններին խնդրում ենք այցելել տեղանքը՝ Երևան,
Այգեձոր փողոց, 1-ին նրբանցք, 32 տուն) ս.թ. հունիսի 4-ին և 11-ին, ժամը 15: 00-ին, շենքի
չափումների և ծախսերի գնահատման համար, եթե ցանկանում եք:
5. Կոնտակտային անձ: Հայտարարությունը տեղադրվել է Հանրային գնումների
կենտրոնական պորտալում (CPPP) և ՀՀ-ում Հնդկաստանի դեսպանության
պաշտոնական կայքում: Գնառաջարկներն ընդունվելու են մինչև 2020 թ. հունիսի 18-ը
(ժամը 15:00): Ընկերության լիազորված անձի ստորագրած գնառաջարկը պետք է
կնքված ծրարով ներկայացվի Հնդկաստանի դեսպանություն՝ երկրորդ քարտուղար և
գրասենյակի ղեկավար պրն. Շամբհու Ամիտաբհին՝ հասցեն՝ Երևան, 0015,
Հնդկաստանի փողոց, 50/2: Նրա հետ կարելի է կապ հաստատել հետևյալ
հեռախոսահամարներով՝ (374-10) 533928; 539173/4/5; Ֆաքս ՝ (374-10) 533984; Էլ.փոստ ՝
hoc.yerevan@mea.gov.in ցանկացած աշխատանքային օր:
6. Գնահատում և ընտրություն: Երկուսն էլ - Տեխնիկական հայտերը կբացվեն 2020 թ.
հունիսի 22-ին, ժամը 11: 00-ին, իսկ ֆինանսական հայտերը կբացվեն 2020 թ. հունիսի 23ին, ժամը 11: 00-ին ՀՀ-ում Հնդկաստանի դեսպանության միջոցառումների սենյակում:
Մրցույթային
կազմակերպություններին
հայցում
ենք
ուղարկել
իրենց
ներկայացուցիչներին հայտերը բացելիս: Առաջինը կբացվեն տեխնիկական հայտերը,
իսկ ֆինանսական հայերից միայն նրանք, որոնք կորակավորվեն Տեխնիկական
մրցույթներում: Աշխատանքի շնորհման համար գնառաջարկը կընտրվի` ըստ
աշխատանքի շրջանակի, հավաստագրերի և լավագույն գների: Այնուամենայնիվ,
վերջնական որոշումը կայացնելու է ՀՀ-ում Հնդկաստանի դեսպանատունը, և մենք որևէ
մեկին պարտական չենք լինելու որևէ բացատրություն տալ այդ աշխատանքի համար
ընկերության ընտրության գործընթացի վերաբերյալ:
[Շամբհու Ամիտաբհ]

Երկրորդ քարտուղար և գրասենյակի ղեկավար
Հնդկաստանի դեսպանություն
Երևան
26.05.2020

