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Հարգարժան պարոն/տիկին, 
 
 թեմա:  No. ԿՈՆՎ 03-1 Չարենցի 70/8 բազմաբնակարան շենքի  շին. 

աշխատանքների (կապալառուի) մրցույթի մասնակցության հրավեր 
առաջին  և/կամ երկրորդ լոտով նախատեսվող շինարարական  աշխատանքների 

 (կապալի )/ այսուհետ ՝ ԿԱՊԱԼ/ շրջանակներում  իրականացվող աշխատանքներ    
 
 
«Կոնվերս Բանկ»  ՓԲԸ (այսուհետ՝ «ԲԱՆԿ»), որը գործում  է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեյում, 
հրավիրում է Ձեզ ներկայացնելու բաց մրցույթի (այսուհետ նաև տենդերի) մասնակցության հայերեն լեզվով 
կազմված հայտ՝ ՀՀ, Երևան Չարենցի 70/8 բազմաբնակարան շենքի  շին. աշխատանքների (կապալառուի) 
մրցույթի մասնակցության հրավեր ԿԱՊԱԼԻ աշխատանքները կատարելու համար՝ տենդերի մասնակցության 
այս հրավերում ներկայացված պայմաններով:  
 
 
1. Տենդերի մասնակցության փաստաթղթեր 
 
 Տենդերի մասնակցության այս հրավերը բաղկացած է տվյալ Նամակ-հրավերից և հետևյալ 

հավելվածներից. 
  

Հավելված  I  «Հայտի ներկայացման ձևաչափերը» 
   ա) «Հայտի ներկայացման նամակ» 
   բ) «Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր (Ծավալաթերթ)» 

 
 Հավելված II «Տեխնիկական առաջադրանք» 

 
 Հավելված III «Գծագրեր և տեխնիկական մասնագրեր»  
   
 
2. Հայտի բովանդակությունը և կազմման կարգը 
 
2.1 Ձեր հայտն անհրաժեշտ է Հավելված III-ում և նրա հնարավոր ուղղումներում ներկայացված գծագրերում և 

տեխնիկական մասնագրերում նշվածը իրականացնելու համար: Շինարարական աշխատանքները պետք 
է իրականացվեն ՝ Բանկի կողմից նախատեսված և պահանջվող որակով և ՀՀ օրենսդրության և գործող 
քաղ.շին նորմերին և շինարարական նվազագույն ստանդարտների ու կանոնների համաձայն: 

 
2.2 Ձեր հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը. 
  
 i)  Հայտի ներկայացման նամակ  
 ii)  Տեխնիկական բաղադրիչ  

iii) Գնային բաղադրիչ 
iv) Պահանջվող փաստաթղթերը (հետևյալ փաստաթղթերից/տեղեկատվություններից 
յուրաքանչյուրը պետք է ներկայացված լինի առանձին թղթով և վերնագրված լինի հարկ եղած կերպով). 

  ա) Կազմակերպության իրավական գրանցման վկայագիրը (կրկնօրինակը) 
  բ) Կազմակերպության կանոնադրությունը (կրկնօրինակը) 
  գ) Հիմնադիր փաստաթղթեր, ՀՎՀՀ (կրկնօրինակը) 

 դ) Շինարարական աշխատանքների համար համապատասխան պետական լիցենզիայի 
(արտոնագրերի) կրկնօրինակները  
 ե) Տարածքային հարկային տեսչությունից տրամադրված տեղեկանք`01.03.2020թ.ի կամ ավելի 
թարմացված  դրությամբ  մասնակից կազմակերպության պարտավորությունների վերաբերյալ  
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 զ) Մասնակից կազմակերպության հաշվեհամարը և դրական հեղինակությունը ներկայացնող 
բանկային հաշվեկշիռ 
 է) Վերջին մինչև 3 տարիների ընթացքում լիարժեք իրականացված և 
համապատասխան պատվիրատուի/ կազմակերպության կողմից 
վկայագրված շինարարական  և նմանատիպ աշխատանքների ցանկը  
(ներառյալ շինհարթակի հասցեն, շինության պարամետրերը, աշխատանքների 
նկարագրությունը,պայմանագրային գումարը և հանձնման ժամկետները)  

  ը) Մասնագիտացված շինարարական սարքավորումների և տեխնիկայի ցանկը(ցանկալի է)  
 թ) Կազմակերպության հիմնական անձնակազմի և աշխատակիցների ցանկը (ցանկալի է) 
 ժ) Կազմակերպության կարողությունների մասին տեղեկագիր` կանխավճարի և 
պայմանագրային գումարների, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում աշխատակիցների 
ապահովագրության բանկային երաշխիք ներկայացնելու նպատակով:  
 

2.3  Ձեր հայտի Գնային բաղադրիչը պետք է ներառի աշխատանքների ծավալների նախահաշիվ-
ծավալաթերթ`կազմված Հավելված I-ում ներկայացված «Աշխատանքների ծավալաթերթի հիման վրա»: 
Ընդհանուր գումարը պետք է համապատասխանի Հայտի ներկայացման նամակում նշված գումարին, և 
անհամապատասխանությունների դեպքում այն կհամարվի անվավեր: 

 
2.4 Աշխատանքների Ծավալաթերթում ներկայացված և գծագրերում ներկայացված աշխատանքների 

ծավալների անհամապատասխանությունների դեպքում գերակայությունը պետք է տրվի 
Աշխատանքների ծավալների մասնագրում ներկայացված ծավալներին: 

 
2.5 Ձեր հայտի Տեխնիկական բաղադրիչը պետք է ներառի աշխատանքների իրականացման համար 

առաջարկվող տեխնիկական մոտեցման նկարագրությունը և, մասնավորապես, առաջարկվող 
ընթացակարգերը և շինարարության մեթոդաբանությունները, աշխատանքների իրականացման 
մանրամասն ծրագիրը և ժամանակացույցը:  
 

2.6       Բանկը կվճարի կանխավճար, պայմանագրային գումարի 50 -100%-ը, երբ կիրականացվեն ներքոգրյալ 
կետերի պահանջները միաժամանակ. 

   ա)  սույն պայմանագիրը կստորագրվի;  
 բ) շինարարական կազմակերպությունը կտեղակայվի աշխատանքների իրականացման վայրում 

(մոբիլիզացիա); 
 գ) շինարարական կազմակերպության կողմից ներկայացրած շինաշխատանքների իրակացման 

ծրագիրը կհաստատվի; 
 դ) կանխավճարի ողջ գումարի  մինչև 100%-ի չափով բանկային երաշխիքի վերաբերյալ նամակ 

կապահովվի: 
 
2.7 Հայտերը պետք է լրացվեն հայերեն լեզվով,  հաշվարկվեն և ներկայացվեն ՀՀ դրամով (AMD), որտեղ 

պետք է  ներառվի ընդհանուր առմամբ ուղղակի, անուղղակի վերադիր ծախսերը՝ մասնավորապես 
նախատեսված նյութերի, աշխատանքների, վարձատրության, մեխանիզմների սարքավորումների, 
փոխադրամիջոցների, այլ ծախսերի, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և շահույթը: 

 
2.8 Ձեր հայտը պետք է պատրաստված լինի երկու առանձին ծրարներով։ առաջին ծրարը (նշված 

«Փաստաթղթեր») պետք է բաղկացած լինի բոլոր պահանջվող Փաստաթղթերից նշված 2.2 iv, երկրորդ 
ծրարը (նշված «Բնօրինակ») պետք է բաղկացած լինի Հայտի ներկայացման նամակից, Տեխնիկական 
բաղադրիչից և Գնային բաղադրիչից: Հայտը պետք է կնքվի մեկ արտաքին և երկու ներքին ծրարների մեջ, 
ինչպես ներկայացված է ստորև: 
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 Թե ներքին, թե արտաքին ծրարները պետք է հասցեագրված լինեն հետևյալ կերպ՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ 
գլխավոր գործադիր տնօրեն՝  Պրն Արթուր Հակոբյանին,  ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 
26/1ԿՈՆՎ 03-1 մրցույթի մասնակցության հրավեր 

  
 Ներքին ծրարներում նաև անհրաժեշտ է նշել Ձեր ընկերության անվանումը, հասցեն և 

կոնտակտային տվյալները:  
 
2.9  Խիստ խրախուսվում է աշխատանքների շինհրապարակ և նրա շրջակայք այցելելը և դրանք 

ուսումնասիրելը, ինչպես նաև ողջ ծավալով տեղեկություններ ստանալը. դրանք կարող են անհրաժեշտ 
լինել հայտը կազմելիս և շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու վերաբերյալ պայմանգիր 
կնքելիս:  

2.10 Բանկն  իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխելու տենդերի մասնակցության սույն հրավերի ցանկացած 
մաս`ներառյալ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը`թե սեփական նախաձեռնությամբ, թե մեկ կամ 
մի քանի հնարավոր մասնակիցների կողմից ճշգրտման պահանջների կամ այլնի ներկայացման 
արդյունքում:  

 
2.13 Տենդերի մասնակցության սույն հրավերի բովանդակության վերաբերյալ ցանկացած ճշգրտման պահանջ 

պետք է մինչև 2020 թ -ի մարտի  25-ն ուղարկվի մրցութային առաջարկում նշված  հասցեով. 
  
 
2.14 Որևէ կոնկրետ ճշգրտման պահանջին վերաբերող ցանկացած պատասխանի կրկնօրինակ կուղարկվի 

տենդերին մասնակցելու հրավիրված բոլոր մյուս ընկերություններին` Բանկի  հայեցողությամբ: 
  
3. Հայտի ներկայացում  
 
 3.1 Բանկը պետք է ստանա հայտերը վերոնշյալ հասցեով մինչև 2020 թ.-ի մարտի   25-ը, ժամը 18:00: 

Ցանկացած հայտ, որը կստացվի նշված ամսաթվից և ժամից ուշ, կմերժվի և կվերադարձվի 
մասնակիցներին չբացված վիճակում: Հայտերը կբացվեն 2020 թ-ի մարտի 27- ին: 

  
 
4. Հայտերի գործողության ժամկետը 
 
4.1 Ձեր հայտը վավեր կլինի ներկայացման վերջնաժամկետից հաշված 30 օրվա ընթացքում: Բանկը 

կկազմակերպի իրենից կախված ամեն ինչ, որպեսզի մրցույթում հաղթող կազմակերպությունն ընտրվի 
այդ ժամանկահատվածում:  

 
 
5. Հայտերի գնահատում 
 
5.1 Ներկայացվող առաջարկների գնահատումը կներառի` 

ա) մասնակիցների որակավորում;  
բ) տեխնիկական առաջարկների գնահատում և 
գ) գնային առաջարկների գնահատում 
դ) աշխատանքների կատարման ժամկետ: 

 
5.2 Բանկի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքելու համար մասնակիցները կորակավորվեն իրենց 

իրավական, տեխնիկական և տնտեսական կարոողությունների տեսակետից` «Որակավորման ձևի» մեջ 
և դրան կից փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկություններրի հիման վրա, և վերջապես, այն 
տեղեկատվության հիման վրա, որը կտրվի հետագայում`որպես ճշգրտում:  
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Միայն այն մասնակիցները, որոնք ունեն սույն պայմանագիրը ստորագրելու համար անհրաժեշտ 
իրավական, տեխնիկական և տնտեսական կարողություններ, կստանան գնահատման տեխնիկական 
առաջարկի հաջորդ փուլ անցնելու որակավորում:  
 

5.3 Տեխնիկական առաջարկը կընդունվի կամ չի ընդունվի հիմնվելով և հաշվի առնելով 
նշված 2.2-ո ւ մ  պահանջները։ 
 

5.4 Որակավորված մասնակիցների Գնային բաղադրիչի գնահատումը, որոնց Տեխնիկական առաջարկը 
հաստատված է՛ անհրաժեշտ է կատարել`հաշվի առնելով առաջարկվող ընդհանուր արժեքը, ինչպես նաև 
բոլոր միավորի արժեքները: 

 
5.5 Հայտերի ուսումնասիրության, գնահատման և համեմատման հարցում աջակցելու նպատակով Բանկը  

կարող է իր հայեցողությամբ պահանջել ցանկացած մասնակցից ճշգրտումներ` ներառելով, բայց ոչ 
սահմանափակվելով միավորի արժեքների բաշխմամբ: Պարզաբանումներ ստանալու վերաբերյալ բոլոր 
պահանջները անհրաժեշտ է հանձնել, ինչպես նաև դրանց պատասխանները տրամադրել գրավոր 
տեսքով: Չի կարելի առաջարկել կամ թույլ տալ գնի կամ հայտի էական որևէ փոփոխություն, բացի այն 
դեպքերից, երբ անհրաժեշտ է կատարել Բանկի կողմից հայտնաբերված թվաբանական սխալների 
շտկում: 

 
5.6 Նախքան հայտերի մանրամասն գնահատումը, Բանկը պետք է որոշի`արդյոք հայտերից յուրաքանչյուրը 

ստորագրվել է հարկ եղած կերպով և արդյոք բավարարում է տենդերի մասնակցության փաստաթղթերի 
պահանջները: Էապես համապատասխանող է համարվում այն հայտը, որը համապատասխանում է 
տենդերի մասնացկության փաստաթղթերի բոլոր դրույթներին, պայմաններին և  մասնագրերին`առանց 
էական շեղումների կամ վերապահումների, որոնք կարող են անդրադառնալ 

 i) աշխատանքների ծավալի, որակի կամ իրականացման վրա, կամ 
 ii) պայմանագրով նախատեսված իրավունքների կամ մասնակցի պարտավորությունների վրա, կամ 
             iii)  ընդհանուր առմամբ, որևէ շեղում կամ վերապահում, որոնց վերացումը (ռեկտիֆիկացիան) ոչ 

իրավաչափորեն կազդեր էապես համապատասխանող հայտեր ներկայացնող մյուս 
մասնակիցների մրցունակության վրա: 

 
6.1 Եթե հայտը Բանկի կողմից կգնահատվի  էապես ոչ համապատասխանող, այն կմերժվի , և չի կարող  
հետագայում դառնալ համապատասխանող հայտ` չհամապասխանող շեղումը կամ վերապահումը շտկելու 
կամ վերացնելու միջոցով, ընդ որում՝ տենդերին մասնակցող Մասնակիցը պետք է բավարարի սույն կետով 
սահմանված որակավորման ներքոհիշյալ չափանիշներին 
Մասնակիցը. 

ա) չպետք է դատական կարգով լինի անվճարունակ ճանաչված, չպետք է գտնվի լուծարման գործընթացում, 
չպետք է արգելանքի տակ ունենա պայմանագրի կատարման համար հայտով ներկայացված գույք. 
բ) չպետք է մրցույթի հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա 
դրությամբ ունենա ժամկետանց պարտավորություններ` Հայաստանի Հանրապետության հարկային և 
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների կամ այլ գծով. 
գ) կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների 
ընթացքում չպետք է` 

1) դատապարտված լինի տնտեսական  գործունեության կամ պետական ծառայության  դեմ 
ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված 
կարգով հանված կամ մարված է, 

2) գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով ներկայացրած լինի կեղծ տվյալներ, 
 

Մասնակիցը համարվում է չորակավորված, եթե նրա ներկայացվող որակավորման հատկանիշների մասին 
տվյալները չեն համապատասխանում սույն հրավերի 6.1 կետով սահմանված չափանիշներին: 
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5.7 Հայտի գնային բաղադրիչի անհամապատասխանությունները կամ սխալները կուղղվեն հետևյալ կերպ. 
 
 i) եթե առկա է աննհամապատասխանություն թվերով և բառերով արտահայտված 

գումարների միջև, գերակայությունը կտրվի բառերով արտահայտվածին; և 
ii) եթե առկա է անհամապատասխանություն միավորի արժեքի և կետի (դրույթի) ընդհանուր գումարի 
միջև, որն առաջացել է միավորի արժեքը քանակով բազմապատկելու արդյունքում, նշված միավորի 
արժեքը կհամարվի գերակա, եթե Բանկը  չհամարի, որ միավորի արժեքի տասնորդական կոտորակի 
ստորակետը ակնհայտորեն սխալ է դրված, ինչի դեպքում միավորի արժեքը պետք է շտկվի, իսկ կետի 
(դրույթի) ընդհանուր գումարը համապատասխանեցվի կամ շտկվի `ըստ այս կետի, եթե հարկ լինի: 
   

5.8 Հայտում նշված գումարը պետք է կարգավորվի Բանկի կողմից ` ըստ սխալների շտկման վերոնշյալ 
ընթացակարգի, և մասնակցի համաձայնությամբ համարվի պարտադիր մասնակցի համար: Եթե 
մասնկցի կողմից շտկված գումարը չի ընդունվում, հայտը մերժվում է: 

 
5.9 Բանկը կգնահատի միայն այն հայտերը, որոնք կհամարվեն էապես հմամապատասխանող `ըստ սույն 

նամակ-հրավերի 5.2 կետի: 
 
6.  Պայմանագրի շնորհում 
6.1        Բանկի պայմանագիրը կշնորհի այն մասնակցին, որի հայտը գնահատված կլինի `որպես տենդերի 

մասնակցության փաստաթղթերին էապես համապասխանող, և որը լավագույնս բավարարած կլինի 
Բանկի չափանիշները և առաջարկած կլինի նվազագույն արժեքը: 

 
6.2 Անկախ սույն նամակ-հրավերի 6.1 կետից` Բանկը  իրեն իրավունք է վերապահում ընդունելու կամ 

մերժելու ցանկացած հայտ և կասեցնելու տենդերի գործընթացը, ինչպես նաև մերժելու բոլոր հայտերը 
ցանկացած պահի, նախքան պայմանագրի շնորհումը`դրանով չստանձնելով որևէ 
պատասխանատվություն տուժող մասնակցի կամ մասնակիցների առաջ կամ չստանձնելով որևէ 
պարտավորություն տուժող մասնակցին կամ մասնակիցներին այդպիսի գործողության կատարման 
հիմքերը տեղեկացնելու վերաբերյալ: 
 

6.3 Հաջողակ մասնակիցը պետք է սկսի «Աշխտանքները» պայմանագրի ստորագրման պահից սկսած` 3 
օրվա ընթացքում: 
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7 
 

 
 

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ I   
 
 
 
 

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԸ 
Առաջարկի ներկայացման նամակ 
 

    
                       Ամսաթիվ________ 

 
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ գլխավոր գործադիր տնօրեն, 

Պրն Արթուր Հակոբյանին, 
 ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1  

 ԿՈՆՎ 03-1մրցույթի մասնակցության հրավեր 
 
 

Հարգելի պարոն Հակոբյան 
 
 

1. Ի պատասխան Ձեր հրավերի` ՀՀ, ք. Երևան Չարենցի 70/8 բազմաբնակարան շենքի Լոտ N 1  
և/կամ Լոտ N 2 նկարագրված աշխատանքների կատարման տնտեսական առաջարկ 
ներկայացնելու վերաբերյալ, մենք` ներքոստորագրյալներս, համապատասխան 
փաստաթղթերի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո առաջարկում ենք նշված 
աշխատանքներն իրականացնել և ավարտել, ընդ որում վերացնել բոլոր 
թերությունները`պայմանագրի դրույթների և պայմանների համաձայն,  
 

           __________________ /  ____________________________________________AMD գումարով՝ Լոտ 1 
 
          _________________ /  ____________________________________________AMD գումարով՝   Լոտ 2 

 
2. Վերոնշված գումարը հաշվարկված է համաձայն կից ներկայացված ծավալաթերթի: 
3. Ներկայացվող կից այս նամակին հավելվածները հանդիսանում են մեր առաջարկի 

ամբողջական մասեր: 
4. Ձեր կողմից մեր առաջարկը ընդունելու դեպքում, մենք պատրաստ ենք  սկսելու 

շինարարական աշխատանքները անմիջապես Ձեր ցուցումից հետո և ավարտել բոլոր 
ներկայացված աշխատանքները _____________օրում; 

5. Այս առաջարկն ուժի մեջ և պարտադիր կլինի մեզ համար, ինչպես նաև կարող է ընդունվել 
ցանկացած պահի մինչ ———— 2020թ: 

6. Մենք ըմբռնում ենք, որ դուք պարտավոր չեք ընդունելու Ձեր կողմից ստացված նվազագույն 
կամ որևէ այլ գնային առաջարկ: 

 
 
 
Ստորագրություն  ___________________________ 



 

    
              

ք. Երևան Չարենցի 70/8 շենքի  շին աշխատանքների (կապալի)  
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Անուն, ազգանուն  ___________________________ 
 
Պաշտոն   ___________________________ 
 
Հասցե   ___________________________                

 
 
  

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր (Ծավալաթերթ) 
 
 
 
 

Ծավալաթերթ 
սալիկապատում-պա 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
              

ք. Երևան Չարենցի 70/8 շենքի  շին աշխատանքների (կապալի)  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ II  

  
 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ       
 
Օբյեկտի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները. 
Չարենցի 70/8 բազմաբնակարան շենքը կառուցված է 13 հարկից:  
1.Օբեկտի հիմնական շինարարական մասը գրեթէ ավարտված է, մասնավորապես ե/բ հիմնական 
աշխատանքները և ե/բ հիմնական աշխատանքներ մնացել են անավարտ ներքին և արտաքին աստիճանների, 
հիմքերի, արտաքին բարեկարգման՝ հենապատ և հարթակներ, ասֆալտապատման, ներկման և այլ 
աշխատանքներ: 
2. Անավարտ են Օբեկտի երեսպատման, արտաքին և ներքին հարդարման, ինչպես նաև ինժեներական 
ենթակառուցվածքների, ազդանշանային, հակահրդեհային և անվտանգության համակարգերի  իրականացման 
աշխատանքները: 
3. Ըստ առաջադրանքի վերահատակագծման արդյունքում քաղ. Շին նորմերի պահպանմամբ մասնատված 
բնակելի, ավտոկայանատեղիների, հասարակական և օժանդակ տարածքների լիարժեք սպասարկման 
հնարավորություններ, մուտքեր և աստիճանավանդակներ: Մասնավորապես նախատեսվում է արտաքին 
կոնսոլային մետաղական հիմնակմաղքով ապակեպատ ծածկված աստիճանավանդակ՝ համապատասխան 
մուտքերով/4-1/ ճակատից:  
4.Կոնստրուկտորական մասով արմատական փոփոխություններ նախատեսված չեն և վերաբերվում են 
հիմնականում՝ 
4.1 արտաքին կոնսոլային մետաղական աստիճանավանդակի իրականացմանը,  
4.2 -12 նիշի ավտոկայանատեղիի մուտքի վերին մասի ե/բ իրականացմանը,որի վրա նախատեսված է 
հետիոտնի անցում 
4.3 որոշ տեղերում հորիզոնական կամ ուղահայաց ե/բ կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ բացվածքների 
կազմակերպմանը 
4.4 հատակների, դռների, արտաքին պատուհանների տեղադրում՝ ըստ մասնագրերի 
4.5 10 նիշի բարձր տարահանման հորերի փակում 
4.6 Ըստ ծավալաթերթի և տենդերի հայտարարված փուլի նախատեսված այլ աշխատանքներ 
 
 
Շինարարության իրականացումը 
Օբեկտի  շինարարությունը նախատեսվում է իրականացնել փուլ առ փուլ եղանակով 

 
 

Նորմատիվ (կարգավորիչ)  բազա 
1. Աշխատանքները պետք է իրականացվեն Աշխատանքների կատարման պայմանագրի և դրա 

հավելվածների համապատասխան, ինչպես նաև Աշխատանքների կատարման պայմանագրի 
ստորագրման պահին ՀՀ օրենսդրության, քաղաքաշինական նորմերի և իրավական ակտերի,  գործող 
ստանդարտների, նորմերի և կանոնների համապատասխան ու դրանց պահպանմամբ: 

2. Համարվում է , որ իր ոլորտում արհեստավարժ համարվող թեկնածուն պետք է ծանոթ լինի թիվ 1 
կետում ամրագրված դրույթներին,  գործող նորմերին՝ դրանց խմբագրումներին և հետևաբար`պետք է 
ապահովի դրանց պահպանումը  իր  սեփական աշխատանքները և իր ենթակապալառուների 
աշխատանքները իրականացնելիս այդ թվում անվտանգության կանոնները: 
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Աշխատանքների կազմը 
Սույն տենդերի շրջանակներում աշխատանքները ներառում է  Օբեկտի երկու լոտերով նախատեսված 
աշխատանքները`հետևյալ կազմով.  
 
Նախապատրաստական աշխատանքներ և ժամանակավոր շինություններ և 
կառուցվածքներ (ըստ ՇԿ—շինարարության կազմակերպում.  
  

 Օբեկտի (շինհարթակ)  արտաքին և ներքին արգելապատնեշների ժամանակավոր կառուցում, 
 Նախատսված և մատակարարվող նյութերի և արտադրանքի պահեստավորման համար 

ժամանակավոր պահեստի և կազմակերպում,  
 Հրդեհների հայտնաբերման և մարման միջոցներով  պահեստային սենյակների հագեցում 
 էլեկտրամատակարարման ժամանակավոր ցանցերի կառուցում 

 
  
Օբեկտի այլ աշխատանքները և շինարարությունը կիրականացվեն այլ տենդերների շրջանակներում: 
 
 
 
 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ III  
 
  
 
 
 

      ԳԾԱԳՐԵՐ և ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ 
 

Կ ց վ ած  ե ն  ան հ ր աժ ե շ տ գ ծ ագ ր ե ր ն  ո ւ  տե խն ի կ ակ ան  մ աս ն ագ ր ե ր ը : 
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Այլ տեղեկատվություն 

Չարենցի 70/8 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի արտաքին մասի անավարտ աշխատանքների 

տեղազննման արդյունքները ներկայացված են ստորև՝ դիրքային ֆոտոլուսանկարներով։ Վերջիններս միջոցով 

երևում են տեղադրման ենթակա արտաքին պատերի տրավերտինե սալիկների,տրավերտինե շեպերի,տուֆե 

սալիկների ու գլխադիրների,բազալտե պատուհանագոգերի և թասակների,մետաղապլաստե վիտրաժների և 

ալնի տեղադիրքերը։ Դիրքային ֆոտոլուսանկարների յուրաքանչյուր տեղամաս չափագրվել է, իսկ այն 

սենքերում,կամ տեղամասերում, որոնց հնարավոր չէ մոտենալ՝բարձր հարկայնության վտանգավորության 

տեսանկյունից՝ օգտվել և/կամ հիմնվել ենք ծավալաթերթի  և նախագծային լուծումների վրա։  

Մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է տեղում ծանոթանան ծավալաթերթով առաջարկվող 

աշխատանքներին։ Պետք է տեղում զննեն առկա  տրավերտինե և տուֆե սալիկները,բազալտե 

պատուհանագոգերն ու թասակները, մետաղական  ճաղաշարերն ու այլ նյութերը, որպեսզի գոյություն 

ունեցողն ու նախատեսվողը կետ առ կետ համադրվեն միմյանց։  

Մրցույթին մասնակցող ընկերությունը պետք իր կողմից ներկայացվող գնային առաջարկում հաշվի առնի 

տեղափոխված նյութերի բարձրացումը դեպի հարկեր։   

Բանկի պահանջով , ըստ անհրաժեշտության ՝ աշխատանքների կատարման ծավալները և նյութերը կարող են 

ենթարկվել փոփոխության:   

Հաղթող ճանաչված շինարարական ընկերությունը պետք է ունենա շինարարական աշխատանքների 

իրականացմանւ լիցենզիա, բնակելի հասարակական և արտադրական ներդիրով։ Մինչ շինարարական 

աշխատանքները սկսելը պարտադիր պետք է ներկայացնի աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, 

բանվորական ուժի շարժման գրաֆիկ, որը պետք է լինի հաջորդաբար կամ զուգահեռ։ Պետք է ներկայացնի 

մասնագիտական և բանվորական անձնակազմի քանակը, մեքենա-մեխանիզմների 

հագեցվածությունը,մակնիշները և քանակը։Վերջիններս պետք է լինեն գրավոր,ստորագրված և կնքված։  

Շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական փուլում կապալառու ընկերությունը 

պատվիրատուին պետք է ներկայացնի ծավալաթերթով նախատեսված յուրաքանչյուր նյութի մեկական օրինակ 

(սալիկներ,թասակներ,ճաղաշարերի խողովակներ և այլն)`համաձայնեցման նպատակով։ Յուրաքանչյուր 

կատարվող աշխատանքը նախապատրաստելիս, ընթացքում և հետո պետք է կազմի շինարարական 

փաստաթղթեր (թաքնված աշխատանքների ակտեր,կատարողական ակտեր,փորձարկման ակտեր և այլն)։ 

Անաչառ պետք է հետևի շինարարության որակին, Բանկին ներկայացնի հաշվետվություն՝ կատարվող 

աշխատանքների ընթացքի և որակի վերաբերյալ, հետևի և լրացնի շինարարության վարման մատյանը, 

պահպանի անվտանգության կանոնները, բացասական ազդեցություն չթողնի շրջակա միջավայրի վրա։  
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