
 Հայաստանի Հանրապետություն, 0037, Երևան, Կ. Ուլնեցու 31 
Հեռ. (37410) 247 123 

K. Ulnetsu st. 31, Yerevan,  0037,  Republic of Armenia 
Tel. (37410) 247 123 

              

 

Շնորհման մտադրության ծանուցում 

 
Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

Պայմանագրի անվանում՝ «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան 
թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցում» 

 
Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն 
Փոխառություն No. 9060-AM  
Ծրագիր No` P148836 
Պայմանագիր No՝ AFT-VZ-02 
 
Սույն Շնորհման մտադրության ծանուցումը («Ծանուցում») տեղեկացնում է Ձեզ 
վերոհիշյալ պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ մեր որոշման մասին: Սույն Ծանուցման 
փոխանցումից հետո սկսվում է Դադարի ժամանակաշրջանը: Դադարի 
ժամանակաշրջանում դուք կարող եք՝ 
ա/ Լուսաբանման խնդրանք ներկայացնել Ձեր Հայտի գնահատման առնչությամբ, և/կամ  

բ/ Ներկայացնել Գնումներին առնչվող բողոք պայմանագրի շնորհման որոշման 
վերաբերյալ 
 

1. Հաղթող Հայտատուն 

Անվանումը՝ «Արտեզիա» ՍՊԸ 

Հասցե՝ ՀՀ, Արմավիրիի մարզ, գ. Արտիմետ 

Պայմանագրի գին՝ 248,880,210 ՀՀ դրամ 

2. Այլ Հայտատուները  

Հայտատուի անվանումը Հայտի գինը Հայտի գնահատված 
գինը (եթե կիրառելի է) 

«Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ 261,631,816.85 261,631,816.85 
«Սոլարա» ՍՊԸ 266,787,291.50 266,787,291.50 
«Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ 274,961,728.00 274,961,728.00 
«ՇՄՇ-23» ԲԲԸ 338,178,646.61 338,178,646.61 
3. Ինչ պատճառով (ներով) չի հաղթել Ձեր հայտը   

 Ձեր ընկերության կողմից ներկայացված հայտը չի հաղթել սույն մրցույթում, 
քանի որ մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ հաղթող Հայտատու է ճանաչվել 
մրցութային փաստաթղթերին էապես համապատասխանող և ամենացածր 
գնահատված գին ներկայացված Հայտատուի հայտը։ 

4. Ինչպե՞ս ներկայացնել լուսաբանման խնդրանք  

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ՝  Լուսաբանման խնդրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետը 
լրանում է կեսգիշերին 2023 թվականի մարտի 15-ին ժամը 24:00-ին (տեղական 

Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ 
Armenian  Territorial  Development  Fund 
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ժամանակով): 

 

Դուք կարող եք լուսաբանման խնդրանք ներկայացնել Ձեր առաջարկի/հայտի 
գնահատման արդյունքների համար: Եթե որոշում եք լուսաբանման խնդրանք 
ներկայացնել, Ձեր գրավոր խնդրանքը պետք է ներկայացվի Շնորհման մտադրության 
ծանուցումը ստանալուց հետո երեք (3) աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

 
Ներկայացնել պայմանագրի անունը, համարը, Հայտատուի անունը, կոնտակտային 
տվյալները և լուսաբանման խնդրանքն ուղարկել հետևյալ ձևով՝ 
 
Ում՝ Գուրգեն Մացոյան 
Գործակալություն՝ «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»  
Պաշտոն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի գնումների բաժնի 
պետ 
Էլ. փոստ՝ procurement@atdf.am 
 
Եթե Ձեր լուսաբանման խնդրանքը ստացվում է 3 (երեք) աշխատանքային օրվա 
վերջնաժամկետի ընթացքում, մենք այն կներկայացնենք Ձեր խնդրանքը ստանալուց 
հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե մենք չկարողանանք 
լուսաբանումը ներկայացնել այս ժամանակահատվածում, Դադարի ժամանակաշրջանը 
կերկարացվի 5 (հինգ) աշխատանքային օրով լուսաբանման խնդրանքը ներկայացնելու 
օրվանից: Այս դեպքում մենք Ձեզ կտեղեկացնենք և կհաստատենք երկարացված 
Դադարի ժամանակաշրջանի ավարտման ամսաթիվը:  
 

Լուսաբանումը կարող է լինել գրավոր, հեռախոսով, վիդեո կոնֆերանսի միջոցով կամ 
անձամբ: Մենք անհապաղ կտեղեկացնենք Ձեզ, թե ինչպես է լուսաբանումն 
իրականացվելու և կհաստատենք ամսաթիվը և ժամը:  
Եթե լուսաբանման խնդրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրացել է, դուք դեռ կարող 
եք դիմել լուսաբանման համար: Այս դեպքում մենք լուսաբանումը կներկայացնենք 
հնարավորինս շուտ և սովորաբար Պայմանագրի շնորհման ծանուցման հրապարակման 
ամսաթվից ամենաուշը 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
5. Ինչպես բողոք ներկայացնել   

ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ՝ Գնումներին առնչվող բողոքը, որով վիճարկվում է 
պայմանագրի շնորհման որոշումը, լրանում է 2023 թվականի մարտի 24-ին ժամը 
24:00-ին (տեղական ժամանակով): 

Ներկայացնել պայմանագրի անունը, համարը, Հայտատուի անունը, կոնտակտային 
տվյալները և Գնումներին առնչվող բողոքը ուղարկել հետևյալ ձևով՝ 
 
Ում՝ Գուրգեն Մացոյան 
Գործակալություն՝ «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»  
Պաշտոն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի գնումների բաժնի 
պետ 
Էլ. փոստ՝ procurement@atdf.am 
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Գնումների գործընթացի այս պահին դուք կարող եք ներկայացնել Գնումներին առնչվող 
բողոք, վիճարկելով պայմանագրի շնորհման որոշումը: Պարտադիր չէ, որ այս բողոքը 
ներկայացնելուց առաջ ներկայացրած լինեք լուսաբանման խնդրանք կամ ստացած լինեք 
լուսաբանում: Ձեր բողոքը պետք է ներկայացվի Դադարի ժամանակաշրջանում և մեր 
կողմից ստացվի մինչև Դադարի ժամանակաշրջանի ավարտը:  

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

 

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար տե՛ս «Գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ 
փոխառուների համար (Գնումների կանոնակարգեր)» 
[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] 
(Հավելված III).” Սույն դրույթներին պետք է ծանոթանաք մինչև Ձեր բողոքը 
պատրաստելը և ներկայացնելը: Բացի այդ Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցում 
«Ինչպես ներկայացնել Գնումներին առնչվող բողոք» 
[http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-
new-framework#framework] ներկայացվում է գործընթացի վերաբերյալ օգտակար 
բացատրություն, ինչպես նաև բողոքի նամակի տիպային ձև:  

Այսպիսով կան չորս էական պահանջներ՝  

1. Դուք պետք է լինեք «շահագրգռված կողմ»: Այս դեպքում դա նշանակում է այն 
Հայտատուն, որն ընտրության գործընթացում ներկայացրել է Հայտ և ստացել 
Շնորհման մտադրության ծանուցում:  

2. Բողոքը կարող է վիճարկել միայն պայմանագրի շնորհման որոշումը:  
3. Բողոքը պետք է ներկայացվի վերը նշված վերջնաժամկետում: 
4. Ձեր բողոքում պետք է ներառեք Գնումների կանոնակարգով պահանջվող ողջ 

տեղեկատվությունը (ինչպես նկարագրված է Հավելված III-ում):  
6. Դադարի ժամանակաշրջան  

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ՝ Դադարի ժամանակաշրջանը ավարտվում է 2023 թվականի 
մարտի 24-ին ժամը 24:00-ին (տեղական ժամանակով): 

Դադարի ժամանակաշրջանը տևում է 10 (տաս) աշխատանքային օր Շնորհման 
մտադրության ծանուցման փոխանցման ամսաթվից:  

Դադարի ժամանակաշրջանը կարող է երկարացվել վերոնշյալ 4-րդ բաժնում նշված 
ձևով: 

Սույն Ծանուցման վերաբերյալ ցանկացած հարցի դեպքում մի՛ վարանեք կապվել մեզ 
հետ:  

Հարգանքով՝ 

Արթուր Սողոմոնյան 
ՀՏԶՀ-ի գործադիր տնօրեն 
Հեռախոս՝ (+37460) 50-15-60 
Էլ. փոստ՝ atdf@atdf.am     


