
«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վարձակալած` 
ՀՀ, ք. Երևան, Կալենցի 11 տարածքում վերանորոգման 

աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով մրցութային 
եղանակով լիցենզավորված ընկերության ընտրության 

ծանուցում/հայտարարություն 
 

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների  
ընտրությանը ներկայացվող չափանիշները. 

Կազմակերպությունը պետք է բավարարի հետևյալ նվազագույն չափանիշներին. 
• Ունենա առնվազն մեկ տարվա գործունեության փորձ` շինարարական կամ 

վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու։  
• Ունենա  համապատասխան լիազորված մարմնի կողմից տրված 

վերանորոգման աշխատանքների իրականացման լիցենզիա: 
 

Կազմակերպության ընտրությանը ներկայացվող պայմանները 

♦ Ընկերությունը, շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար 
կազմակերպության ընտրության նպատակով ս.թ. հուլիսի 26-ից մինչև հուլիսի 30-ը 
ներառյալ իրականացնում է հրապարակային մրցույթ։ 

♦ Ընկերությունը մրցույթի մասին ծանուցումը/հայտարարությունը տեղադրում է իր 
կայքէջում։ 

♦ Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները 
ներկայացնում են մրցույթին մասնակցելու հայտ`  սահմանված կարգով: 

Ընկերության կազմակերպության միջև կնքվող պայմանագրում նշվում է, որպես 
պարտադիր պայման, կազմակերպության կողմից պայմանագրով սահմանված 
պարտականությունների և ամբողջական աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 
կատարման ռիսկի չափը։ 

 
Կազմակերպության կողմից հայտերին ներկայացվող պահանջները և դրանց 
ներկայացման կարգը 

♦ Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները, 
ծանուցման/հայտարարության պայմաններին համապատասխան և նշված 
ժամկետներում, առձեռն կամ փոստային ծառայության միջոցով Ընկերությանն են 
ներկայացնում առաջարկությունների երկու փաթեթ` մեկ ծրարով: 
 Առաջին փաթեթ. ներկայացվում են վերանորոգման աշխատանքների 

ընդհանուր պայմաններին վերաբերող առաջարկությունները` տեխնիկական 
հայտ, 

 Երկրորդ փաթեթ. ներկայացվում են աշխատանքների ֆինանսական կողմին 
վերաբերող առաջարկությունները` ֆինանսական հայտ։ 

 
 
 
 
 

 



Հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և/կամ ստորագրված ծրարով, որտեղ 
պետք է ներառված լինեն երկու փաթեթները։ 
Հայտերն ընդունվում են մինչև հայտարարության մեջ նշված հայտերի ներկայացման օրը։ 
Ընկերությունը, կազմակերպության ցանկության դեպքում, հայտի ընդունումը հաստատում 
է համապատասխան գրառում կատարելով փաթեթին կից ներկայացվող գրության 
օրինակի վրա, մասնավորապես նշվում է մասնակցի անվանումը, հայտի ընդունման 
տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը, հայտն ընդունող աշխատակցի անունը, ազգանունը և 
պաշտոնը։ 
Հայտերն Ընկերության կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում, ըստ ստացման 
հերթականության, նշելով գրանցման համարը, տարին, ամիսը, ամսաթիվը և ժամը, 
մասնակցի անվանումը, 

 

Ընդհանուր` տեխնիկական հայտ 

Ընդհանուր հայտը պետք է ներառի հետևյալ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը. 
1 Կազմակերպության տվյալները, մասնավորապես` լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը, 

հեռախոսահամարը 
2 Պետական գրանցման վկայականի, կանոնադրության, վերանորոգման 

գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիայի պատճենները, 
3 Ծառայության մատուցման բնութագիրը* (աղյուսակ 1), 
4 Ծառայությունների մատուցման ժամկետները, 
5 Այն ընկերությունների ցանկը, որոնց վերջին երեք տարվա ընթացքում 

կազմակերպությունը մատուցել է աշխատանքներ/ծառայություններ, 
6 Կազմակերպության և/կամ Ընկերության հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ 

տեղեկություններ և փաստաթղթեր։ 
 

Ֆինանսական հայտ 

Ֆինանսական հայտը պետք է ներառի հետևյալ տեղեկատվությունը. 
1 Ծառայությունների մատուցման ընդհանուր գինը, որը պետք է ներառի բոլոր տեսակի 

ծախսերը, այդ թվում` հարկերը, տուրքերը և այլն, 
2 Ծառայությունների մատուցման ընդհանուր գնի վճարման ձևը, պայմանները և 

ժամկետները, 
3 Կազմակերպության և Ընկերության միջև կնքված պայմանագրով սահմանված` 

կազմակերպության կողմից պարտականությունների չկատարման ռիսկի չափը, 
4 Կազմակերպության հայեցողությամբ աշխատանքների իրականացման 

ֆինանսական կողմին վերաբերող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և հիմնավորող 
փաստաթղթեր։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ծառայության մատուցման բնութագիրը* (աղյուսակ 1) 
 

Հատակների վրա ժամանակավոր ծածկոց ДВП թերթերով Գինը 
Ներքին տախտակամածի տեղադրում և քանդում  
Ներքին պատերի սվաղի նորգում և ներկում լատեքսային 
հիմքով ներկով 2 շերտով  
Նկուղային հարկի և ավտոկայանատեղի առաստաղների 
ներկում լատեքսային ներկով 2 շերտով  
Մետաղապլաստե, կաղնեփայտե գույնի պրոֆիլներից, 
վիտրաժների դռների պատրաստում և տեղադրում  
Կախովի առաստաղների վերանորոգում և նորի տեղադրում 
"Ամստրոնգ" համակարգով  
Լամինատե հատակների պատրաստում  
Գոյություն ունեցող մանրահատակի հղկում և երկու շերտ 
լաքապատում  
Նախկին խոհանոցների պատերից կաֆելի քանդում 
հեռացում  
Քանդված մակերեսների սվաղում գիպսոնիտով  
Սանհանգույցների մետաղապլաստե դռների տեղադրում  
Պատերի երեսպատում հաղճասալով  
Կերամիկական զուգարանկոնքի տեղադրում  
Կերամիկական լվացարանի տեղադրում  
Ավտոկայանատեղի թեքուղու բետոնացում B-25 դասի 
բետոնով H=15սմ հաստությամբ  
Արտաքին բազալտե հարթակի սալիկների փոխարնում 
նորերով  
Արտաքին տախտակամածի տեղադրում և քանդում  
Արտաքին պատերի սվաղի նորոգում և ֆասադների ներկում 
լատեքսային հիմքով  ջրակայուն ներկով 2 շերտով  
Պատշգամբի գոյություն ունեցող հովհարի քանդում և նոր 
հովհարի տեղադրում   
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