
 

2019/2020թթ. ընթացքում «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ –ի HP blade servers and storage 

սերվերների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպություն ընտրելու համար 

հայտարարված մրցույթի հրապարակային ծանուցում 

 

1. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 
 

1.1. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ –ի HP blade servers and storage սերվերների ձեռքբերման 

նպատակով  կազմակերպություն ընտրելու համար: 

1.2. Սույն հրապարակային ծանուցմամբ /այսուհետ՝ Ծանուցում/ կարգավորվում են 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ –ի HP blade servers and storage սերվերների  ձեռքբերման 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ –ի կողմից կազմակերպված հրապարակային մրցույթի 

(այսուհետ՝ Հրապարակային մրցույթ) անցկացման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

1.3. Հրապարակային մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Կոնվերս Բանկ» 

ՓԲԸ –ն   (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ): 

1.4.  Ձեռք բերման ենթակա HP blade servers and storage սերվերների բնութագիրը 

ներկայացված է Ծանուցման անբաժանելի մասը հանդիսացող ստորև  

ներկայացված հավելվածում/ այսուհետ՝ Հավելված/ : 

 

 

2. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

 

        2.1. Մրցույթի հայտը ծրարով ներկայացնելու դեպքում ծրարի վրա կատարվում են 

հետևյալ         գրառումները. 

     ա/ ««Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 

26/1» բառերը. 

     բ/  «HP blade servers and storage սերվերների  մատակարարում» բառերը  

     գ/ <<Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը>> բառերը. 

    դ/  Մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը: 

        

       2.2. HP blade servers and storage սերվերների գները՝ համաձայն Հավելվածի, պետք է 

նշված լինեն ՀՀ դրամով և ներառեն բոլոր տեսակի ծախսերը, ներառյալ հարկերը: 

Գնառաջարկը պետք է ներառի նաև սերվերների լիարժեք օգտագործման համար 

անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը: 

       

2.3. Նվազագույն գնառաջարկ ներկայացրած մասնակիցներից՝ գնառաջարկների 

հավանության արժանանալու դեպքում կարող է պահանջվել,  



 

     ա/ Տեղեկանք հարկային մարմնից գործունեության վերջին հաշվետու 

ժամանակահատվածում և տվյալ պահին մասնակցի ՀՀ պետական բյուջեի 

նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ, 

    բ/ Մասնակցի պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայականի պատճեն, 

կանոնադրության պատճեն՝ իրավաբանական անձի համար, 

   գ/   Տեղեկանք մասնակցի կողմից նախկինում նման ոլորտում այլ 

կազմակերպությունների հետ (հայաստանյան, միջազգային) համագործակցելու 

մասին (աշխատանքային փորձի առկայություն՝ վերջին երեք տարիների ընթացքում 

առնվազն առաջարկվող գնի ընդհանուր 30 տոկոսի չափով կատարված 

աշխատանքների հավաստում՝ այդ թվում գործընկեր կազմակերպությունների 

ցանկը): 

  դ/ Երաշխիքային սպասարկման պայմանների առաջարկ, 

  ե/ Տեխնիկական աջակցության ապահովման պայմաններ 1 տարվա հաշվարկով, 

    զ/  Տվյալ գործունեության համար լիցենզիայի առկայություն, 

      է/ 2019թ.-ի հարկային տեսչություն ներկայացվող ֆինանսական 

հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը, (իսկ վերջինիս բացակայության 

դեպքում` ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն, համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների  մասին հաշվետվություն կամ շահույթ/վնասի 

հաշվետվություն, սեփական կապիտալի շարժի մասին հաշվետվություն, դրամական 

միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն) (միայն ռեզիդենտների համար): 

 

3. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

3.1.Մրցույթի հայտերը կարող  են ներկայացվել Կազմակերպչին առձեռն կամ 

փոստային ծառայության միջոցով՝ պատվիրված նամակով:  Ներկայացված մրցույթի 

հայտերն ընդունում է «Կոնվերս Բանկ»  ՓԲԸ-ի Աշխատակազմը, իսկ էլեկտրոնային 

եղանակով ներկայացվելու դեպքում ուղարկվում է Tenders@conversebank.am 

էլեկտրոնային հասցեին:  

  

3.2. Հրապարակային մրցույթին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը կազմվում են 

հայերենով: 

 

 

 

4. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

4.1. Հրապարակային մրցույթի մասնակիցը /տեքստում նաև՝ Մասնակից/ պետք է 

բավարարի սույն կետով սահմանված որակավորման ներքոհիշյալ չափանիշներին. 



 

Մասնակիցը. 

  - չպետք է դատական կարգով լինի անվճարունակ/սնանկ ճանաչված, չպետք է 

գտնվի լուծարման  գործընթացում, չպետք է արգելանքի տակ ունենա պայմանագրի 

կատարման համար հայտով ներկայացված գույք. 

 -չպետք է մրցույթի հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հաշվետու 

ժամանակաշրջանի  վերջին օրվա դրությամբ ունենա ժամկետանց պարտքեր` 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական 

ապահովագրության վճարների գծով. 

կամ Մասնակցի ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին 

նախորդող երեք    տարիների ընթացքում չպետք է` 

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

- գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով ներկայացրած լինի կեղծ 

տվյալներ, 

 

 

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԿՆՔՈՒՄԸ 
 

 

5.1 Կազմակերպչի  որոշման հիման վրա կարող է կայացվել նաև մրցույթը՝ գնման 

պահանջի դադարեցման մասին որոշում և պայմանագրի կնքման առաջարկի 

դադարեցում: 

Կազմակերպիչը ընտրված  մասնակցի հետ կնքում է գնման պայմանագիր: 

Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով: 

5.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուց հետո, հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Կազմակերպիչը ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով գնման 

պայմանագիր կնքելու առաջարկը և գնման պայմանագրի նախագիծը: 

5.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և գնման 

պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

չի ստորագրում գնման պայմանագիրը, ապա նա զրկվում է գնման պայմանագիրն 

ստորագրելու իրավունքից: Այդ դեպքում Կազմակերպիչը գնման պայմանագիր կնքելու 

առաջարկ է ներկայացնում մրցույթում երկրորդ, իսկ վերջինիս կողմից առաջարկը 

չընդունվելու դեպքում՝ երրորդ տեղը զբաղեցրած Մասնակցին:  

 

 

                                                                                                                              Հավելված  
 



 

 

                                                                          ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 

Գնման առարկա է հանդիսանում ստորև աղյուսակում ներկայացված տեխնիկական 

բնութագրով և <<ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ>> աղյուսակում նշված քանակներին 

համապատասխան «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ –ի HP blade servers and storage սերվերները և 

սարքավորումները 
 

Համարներ  
Անվանումր/  

Part number  

 Ապրանքի տեխնիկական բնութագիր 

FOR STORAGE 

1. K2P89B HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD 

2. H1K92A3 X8J HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD Supp 

3. HA124A1  5Y0 HPE Startup 3PAR 8K Fld Drv-Drv Enc SVC 

BLADE SERVERS 

1 
863442‐B21  HPE ProLiant BL460c Gen10 10Gb/20Gb 

FlexibleLOM 

2 
875940‐L21  HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6126 

(2.6GHz/12-c 

3 
875940‐B21  HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6126 

(2.6GHz/12-c 

4 
815100‐B21  HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 

CAS-19- 



 

5 
875503‐B21  HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF 

(2.5in) SC 3yr 

6 
P01363‐B21  HPE 12W Smart Storage Battery (up to 3 Devices) 

for 

7 
804367‐B21  HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 (4 Internal 

Lanes/1 

8 655639‐B21  HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter 

9 
710608‐B21  HPE QMH2672 16Gb Fibre Channel Host Bus 

Adapter 

10 H1K92A3 W4C  HPE BL460c Gen10 Support 

11 HA113A1 5CY  HPE ProLiant Blade Server Install SVC 

 

 

                                   

                                                               ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ         

համ

արը 

Ապրանքի/Ծառայության/ 

Անվանումը 

Չափ. 

միավ. 

Քանակ  Միավորի 

գին 

Ընդհանուր 

գին 

1. HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF 

SSD 

հատ 6     

2. HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF 

SSD Supp 

հատ  6 
 

   

3. HPE Startup 3PAR 8K Fld Drv-

Drv Enc SVC 

հատ  1     

4. HPE ProLiant BL460c Gen10 

10Gb/20Gb FlexibleLOM 

հատ  4     

5. HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-

Gold 6126 (2.6GHz/12-c 

հատ  4     

6. HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-

Gold 6126 (2.6GHz/12-c 

հատ  4     



 

7. HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 

DDR4-2666 CAS-19- 

հատ  16     

8. HPE 240GB SATA 6G Read 

Intensive SFF (2.5in) SC 3yr 

հատ  8     

9. HPE 12W Smart Storage Battery 

(up to 3 Devices) for 

հատ  4 
 

   

10. HPE Smart Array P204i-b SR 

Gen10 (4 Internal Lanes/1 

հատ  4     

11. HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB 

Adapter 

հատ  4     

12. HPE QMH2672 16Gb Fibre 

Channel Host Bus Adapter 

հատ  4     

13. HPE BL460c Gen10 Support հատ  4     

14. HPE ProLiant Blade Server Install 

SVC 

հատ  4     

  Ընդամենը՝  

  ԱԱՀ՝  

 

 

Ծանոթություն, 

 

 Կազմակերպչի կողմից մրցույթը կարող է չեղարկվել ցանկացած ժամանակ, այդ 

մասին նախապես տեղեկացնելով հաղթող ճանաչված մասնակցին՝ մինչև 

պայմանագրի սահմանված կարգով կնքումը: Պայմանագրի կնքման 

նախապատվություն կարող է տրվել հավասար պայմանների դեպքում, այդ թվում՝ 

հավասար գնառաջարկի դեպքում, Բանկում հաշվետեր հանդիսացող հայտատուին:  
 


