
Specific Procurement Notice 

 

Request for Bids  

Goods 
(One-Envelope Bidding Process) 

 

 

Country: ARMENIA 

Name of Project: ADDITIONAL FINANCING FOR “EDUCATION IMPROVEMENT 

PROJECT” 

Contract Title: COMPUTER EQUIPMENT FOR SCHOOLS OF ARMAVIR  REGION 

Loan No. 9389-AM 

RFB Reference No.: AF EIP ICB-1.5.3.1 

 

 

1. The Republic of Armenia has applied for financing in the amount of EURO 22,600,000 

from the World Bank toward the cost of the Additional Financing for the “Education 

Improvement Project” and intends to apply part of the proceeds toward payments under 

the contract for Procurement of Computer Equipment for Schools of Armavir  Region. 

2.  The Center for Education Projects Project Implementation Unit State Agency (CEP 

PIU SA) now invites sealed Bids from eligible Bidders for Procurement of Computer 

Equipment for Schools of Armavir  Region. 

The computer equipment will be delivered to the  schools in Armavir  marz of Armenia 

/the details regarding the types and quantity of the Goods to be procured are provided in 

the Bidding Documents which can be received free of charge/.  

The main qualification criteria: /details are provided in the Bidding Documents/  

i. The Bidder should have been in the business of computer equipment supply at 

least from January 1, 2017.   

ii. The Bidder should have successfully implemented at least 1 contract or up to 4 

contracts of relevant Computer equipment supply: started from January 1, 2017 

and completed before the bid submission deadline with the total amount of 

contracts not less than the amount of the Bid.  

iii. The Bidder shall demonstrate that technical and performance characteristic and a 

detailed description of the Goods offered meet technical specification 

requirements of the Section VII Schedule of Requirements. 

iv. The Bidder shall submit Audit Reports inclusive Auditors’ Opinion(s) and 

attached Notes to the financial statements for any 3 successive years during the 

period of 2017-2022 (2017-2019 or 2018-2020 or 2019-2021 or 2020-2022) of 

its own  choice. 

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request 

for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF 

Borrowers” dated July 2016 (revised November 2017, August 2018 and November 2020)  

(“Procurement Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the 

Procurement Regulations.  



4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Center for Education 

Projects PIU SA (CEP PIU SA), Mr. Grisha Hovhannisyan, info@cfep.am and inspect 

the bidding document during office hours 10:00 to 17:00 as well as from the CFEP 

website: www.cfep.am and at the address given below:  

Center for Education Projects PIU SA  

Director: Mr. Grisha Hovhannisyan  

Address: 73 Simon Vratsyan street, 2nd floor,  

Yerevan, 0070, Republic of Armenia  

Telephone: +374 10 575690  

Electronic mail address: info@cfep.am, procurement@cfep.am 

5.  The bidding document in English /only in electronic format/ may be obtained by 

interested eligible bidders free of charge from the CFEP website: www.cfep.am as well 

as upon submission of a written application to the info@cfep.am e-mail address (the 

bidding document will be delivered to the interested bidders via file transfer system). 

6.  Bids must be delivered to the address below on or before April 25, 2023 at 12:00 of the 

local time.  Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will 

be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone 

who chooses to attend at the address below on 25 April, 2023 at 12:00 of the local time.   

7.  All Bids must be accompanied by a “Bid-Securing Declaration,”. 

8.  Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose 

information on the successful bidder’s beneficial ownership, as part of the Contract Award 

Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the bidding 

document. 

9. The address referred to above is: 

Center for Education Projects PIU SA  

Director: Mr. Grisha Hovhannisyan  

Address: 73 Simon Vratsyan street, 2nd floor,  

Yerevan, 0070, Republic of Armenia  

Telephone: +374 10 575690  

Electronic mail address: info@cfep.am, procurement@cfep.am 

       Attention: Ms. Zaruhi Gharagyozyan Procurement Officer 
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Գնումների Հատուկ Ծանուցում 

 

Հայտերի ներկայացման հրավեր 

Ապրանքների գնում 
(Մեկ ծրարով գնման ընթացակարգ) 

 

 

Երկիր՝ Հայաստան 

Ծրագրի անվանումը՝  Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ 

ֆինանսավորում 

Պայմանագրի անվանումը՝  Համակարգչային սարքավորումների գնում Արմավիրի 

մարզի դպրոցների համար 

Վարկ No. 9389-ԱՄ 

ՀՆՀ հրավեր No.: AF EIP ICB-1.5.3.1 

 

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է Համաշխարհային Բանկին 

22,600,000 եվրոյի չափով ֆինանսավորում ստանալու նպատակով՝ «Կրթության 

բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի ծախսերը 

հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը 

Արմավիրի մարզի դպրոցների համար hամակարգչային սարքավորումների 

գնման նպատակով։ 

2.  “Կրթական ծրագրերի կենտրոն” ԾԻԳ-ը հրավիրում է բոլոր իրավասու 

հայտատուներին ներկայացնելու հայտեր փակ ծրարով Արմավիրի մարզի 

դպրոցների համար hամակարգչային սարքավորումների գնման համար։    

Համակարգչային սարքավորումները մատակարարվելու են Արմավիրի մարզի 

դպրոցներին  /ապրանքների տեսականու և քանակների վերաբերյալ 

մանրամասները ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում, որը 

տրամադրվում է անվճար/։ 

Հիմնական որակավորման պահանջներն են /մանրամասները ներկայացված են 

մրցութային փաստաթղթում/․ 

i. Մասնակիցը պետք է ունենա համակարգչային սարքավորումների 

մատակարարման փորձ՝ առնվազն 2017 թվականի հունվարի 1-ից։ 

ii. Մասնակիցը պետք է հաջողությամբ իրականացրած լինի նմանատիպ 

համակարգչային սարքավորումների մատակարարման առնվազն մեկ կամ 

մինչև չորս պայմանագիր, սկսած՝ 2017 թվականի հունվարի 1-ից,  և 

ավարտված մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ ոչ պակաս 

արժեքով (հանրագումարային արժեքով), քան ներկայացված հայտի 

արժեքն է։  

iii. Մասնակիցը պետք է տրամադրի փաստաթղթային հավաստում առ այն, որ 

առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը և 

նկարագրությունը համապատասխանում են Մրցութային փաստաթղթի՝ 

Բաժին 6: Պահանջների ժամանակացույցով սահմանված տեխնիկական 

հատկորոշիչների պահանջներին։  



iv. Մասնակիցը պետք է ներկայացնի Անկախ Աուդիտի հաշվետվությունները 

(ամբողջական կից ծանոթագրություններով) և եզրակացությունները  2017-

2022 թվականների ժամանակահատվածի՝ իր ընտրությամբ ցանկացած 

հաջորդական երեք տարիների  համար (2017-2019 կամ 2018-2020 կամ 

2019-2021 կամ 2020-2022) ։ 

3. Մրցույթը իրականացվում է Միջազգային Մրցակցային Գնում ընթացակարգով՝ 

օգտագործելով Հայտերի Ներկայացման Հրավերը, ինչպես նկարագրված է 

Համաշխարհային Բանկի՝  Գնումների Կանոնակարգեր Ներդրումային ծրագրերի 

ֆինանսավորման (IPF)  վարկառուների համար թվագրված հունիս 2016, 

վերանայված նոյեմբեր 2017, օգոստոս  2018 և նոյեմբեր 2020 (այսուհետ 

կարգավորումներ) փաստաթղթում, և բաց է բոլոր իրավասու Հայտատուների 

համար, ինչպես նշված է Կարգավորումներում։  

4. Հետաքրքրված իրավասու Հայտատուները կարող են տեղեկատվություն ստանալ 

“Կրթական ծրագրերի կենտրոն” ԾԻԳ-ից, տնօրեն՝ պարոն Գ․Հովհաննիսյան, 

info@cfep.am, և պահանջել Մրցութային փաստաթուղթը աշխատանքային օրերին 

10:00 -ից 17:00 ընկած ժամանակահատվածում, կամ ներբեռնել ԿԾԿ ԾԻԳ կայքից: 

www.cfep.am, կամ հետևյալ հասցեով:  

 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ 

Տնօրեն՝ Գրիշա Հովհաննիսյան 

Ս. Վրացյան 73, Երևան 0070, ՀՀ 

Հեռ. (+374) 57-56-90 

E-mail: info@cfep.am, procurement@cfep.am 

Կայքի հասցե՝ www.cfep.am 

 

5.  Մրցութային փաստաթուղթը անգլերեն լեզվով /միայն էլեկտրոնային 

տարբերակով/ անվճար կարող է բեռնվել բոլոր իրավասու հայտատուների կողմից 

ԿԾԿ ԾԻԳ կայքից: www.cfep.am, կամ տրամադրվել info@cfep.am էլ․փոստին 

ուղղած գրավոր դիմումի հիման վրա (Մրցութային փաստաթուղթը կտրամադրվի 

Հայտատուներին փաստաթղթերի էլեկտրոնային փոխացման միջոցով)։ 

6.  Հայտերը պետք է ուղարկվեն ստորև նշված հասցեով ոչ ուշ քան մինչև 

2023թվականի Ապրիլի 25-ը, ժամը՝ 12:00 տեղական ժամանակով։  Հայտերի 

էլոկտրոնային ներկայացումը չի թույլատրվում։ Ուշացած հայտերը կմերժվեն։ 

Հայտերը հրապարակավ կբացվեն Հայտատուների ներկայացուցիչների և 

ցանկացած այլ անձանց ներկայությամբ, ովքեր կցանկանան ներկա գտնվել 

հայտերի բացմանը՝  2023թվականի Ապրիլի 25-ին, ժամը՝ 12:00-ին տեղական 

ժամանակով։ 

7.  Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն  “Հայտի ապահովման հայտարարագրով”։ 

8.         Հայտատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Գնումների կարգավորումներին, 

որը Վարկառուից պահանջում է բացահայտել հաջողակ հայտատուի իրական 

շահառուների մասին տեղեկատվությունը, որպես Պայմանագրի շնորհման 

ծանուցման մաս՝ օգտագործելով Իրական շահառուների վերաբերյալ ձևաչափը, 

ինչպես ներկայացված է մրցութային փաստաթղթում: 

 

9. Վերևում հիշատակված հասցեն է․ 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ 
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Տնօրեն՝ Գրիշա Հովհաննիսյան 

Ս. Վրացյան 73, Երևան 0070, ՀՀ 

Հեռ. (+374) 57-56-90 

E-mail: info@cfep.am, procurement@cfep.am 

Կայքի հասցե՝ www.cfep.am 

             Հասցեատեր: տկն. Զարուհի Ղարագյոզյան/գնումների պատասխանատու/ 

Տարընթերցման դեպքում խնդրում ենք հիմք ընդունել փաստաթղթի անգլերեն 

տարբերակը։ 
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