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Ամսաթիվ`10.01.2023թ. 
 
 
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

1.1. ‹‹Իմփակտ Ինովացիաների Ինստիտուտի Նախաձեռնություններ›› Հիմնադրամը (այսուհետ նաև` 
Գնորդ կամ Հիմնադրամ) սույնով հրավիրում է բոլոր հետաքրքրված անձանց մասնակցել Հիմնադրամի 
կարիքների համար Ամենագնաց Մեքենա ձեռք բերելու մրցույթին։ 
1.2. Մրցույթի ծածկագիրը` IMINI-VP-01/23: 
1.3. Մրցույթի մեկնարկի ամսաթիվ՝ 10․01․2023թ․ 
1.4. Վերջնաժամկետ՝ 17․01․2023թ․ Երևանի ժամանակով ժամը 18։00։ 
1.5. Ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ռեզիդենտ կամ ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպություն լինելու 
հանգամանքից, ունի սույն մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:  
1.6. Հայտերը ներկայացվում են հայերեն և (կամ) անգլերեն լեզվով:  
1.7. Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան և 
հայտերին կցել հրավերով սահմանված փաստաթղթերը:  
1.8. Մրցույթի անցկացման, հայտերի ներկայացման, հաղթողին որոշելու, ինչպես նաև մրցույթի 
ընթացակարգին վերաբերվող այլ գործընթացները կարգավորվում են Հիմնադրամի ներքին 
քաղաքականություններով և ՀՀ գործող օրենսդրությամբ։ 
1.9. Մրցույթի ստորագրված և կնիքված (կնիքի առկայութան դեպքում) հայտերն անհրաժեշտ է 
ներկայացնել ‹‹Իմփակտ Ինովացիաների Ինտիտուտի Նախաձեռնություններ›› Հիմնադրամ ՀՀ  ք. Երևան, 
Զաքիյան 5/1 հասցեում գտնվող գրասենյակ, 2-րդ հարկ սենյակ 26 կամ ուղարկել բնօրինակների 
սկանավորված տարբերակները info@safeyou.space էլեկտրոնային փոստի հասցեով` վերնագրում նշելով 
մրցույթի ծածկագիրը։  
1.10. Առաջարկը պետք է ներկայացվի Հավելված 2-ով սահմանված ձևով հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով 
համապատասխան կից փաստաթղթերով։ 
1.11. Սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին չբավարարող գնառաջարկները չեն դիտարկվի ընտրող 
հանձնաժողովի կողմից: 

 
2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
Գնման առարկայի անվանումները, տեխնիկական բնութագրերը, և այլ հատկանիշները ներկայացված 
են սույն հրավերին կից հավելված 1-ում 
 
Հավելված 1-ում նշված չափանիշներից ցածր տվյալներով  գնառաջարկները կմերժվեն որպես 
տեխնիկական պայմաններին չհամապատասխանող: 
 
3․ ԳՆԵՐԸ 
Գները պետք է ներկայացվեն ՀՀԴ-ով՝ ՀՀ ռեզիդենտների դեպքում և ԱՄՆ դոլարով ոչ ռեզիդենտ անձանց 
դեպքում և ներառեն առաքման արժեքը: Գները պետք է լինեն ամրագրված և ենթակա չեն որևէ 
փոփոխման Պայմանագրի իրականացման ողջ ընթացքում: 
 

mailto:info@safeyou.space


 

 

 
4․ ԱՌԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 
Գույքի առաքումը պետք է իրականացվի պայմանագրի կնքումից հետո  10 օրացուցային  օրվա  
ընթացքում Գույքի՝ ՀՀ տարածքում գտնվելու պարագայում և առավելագույնը 35 օրացուցային օրվա 
ընթացքում այլ երկրից ներմուծման դեպքում։  
 
 
5. ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ 
Վճարումը կկատարվի հաշիվ–ապրանքագրի և մեքենայի հանձնման-ընդունման ակտի 
ստորագրվելուց հետո 3(երեք) բանկային օրվա ընթացքում: Կողմերի միջև կարող են համաձայնեցվել 
նաև կանխավճարով վճարման պայմաններ, ՀՀ Տարածքից դուրս գտնվող գույքի ձեռքբերման 
դեպքում։ 
 
Հաջողակ մասնակիցը պետք է առաջարկն ընդունելու մասին նամակը ստանալուց հետո 5 օրվա 
ընթացքում ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը գույքի ձեռքբերման և առաքման պայմանագիր 
կնքելու համար։ 
 
6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
Ներկայացված առաջարկների գնահատումը իրականացվելու է առաջարկվող գնի և արտադրանքի 
որակի հիման վրա: 
Նախքան Պայմանագրի կնքումը Գնորդը կարող է այցելել ապագա մատակարարներին կամ պահանջել 
այլ փաստեր` պատվերը բարեհաջող իրականացնելու նրանց կարողությունը ստուգելու նպատակով: 
Բացի այդ, Գնորդը կարող է այցելել ապագա մատակարարներին` ստուգելու նրանց 
համապատասխանելիությունը սույն հրավերով և իր ներքին քաղաքականություններով սահմանված 
պահանջներին, մասնավորապես` անընդունելիության չափորոշիչներին կամ մերժման հիմքերին: 
Մատակարարից կարող են պահանջվել նաև լրացուցիչ փաստաթղթեր, որպեսզի ստուգվի նրանց 
ունակությունների համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին: 
 
7. ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
Այն մասնակիցները, որոնք ներգրավված են ստորև ներկայացված դեպքերից որևիցե մեկում, չեն կարող 
մասնակցել մրցութային գործընթացին. 
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ. 
2) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ 
տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի 
շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր 
համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ 
կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով 
սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է. 
3) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի 
չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող 
վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է 
անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ. 
4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն 
անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների 
գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Սույն կետով 
նախատեսված պայմանը չի գործում միջազգային պայմանագրերով նախատեսված միջոցների հաշվին 
կատարվելիք գնման գործընթացների նկատմամբ.  
5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու 
իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Մասնակիցն ընդգրկվում է նշված ցուցակում, եթե` 



 

 

ա. խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած 
պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը 
կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը 
հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) 
որակավորման ապահովման գումարը, 
բ. որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից: 
 
6) ոտնահարում են մարդու իրավունքները կամ դրսևորում խտրական վերաբերմունք՝ կախված սեռից, 
ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, 
կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը 
պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ 
անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից։ 
 
Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն գրավոր հավաստում առ այն, որ նրանք ներգրավված 
չեն վերը թվարկված իրադրություններից որևիցե մեկում (Հավելված 3): 
 
 
 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 
 
Գնորդը սույն մրցույթի առարկայի ձեռքբերման մասով ազատված է ԱԱՀ-ից, մաքսատուրքից և մաքսային 
այլ վճարներից, որի համար կտրամադրվեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր փաստաթղթերը։ 
Խնդրում ենք գնառաջարկն անել՝ արժեքների մեջ հստակ տարանջատելով ԱԱՀ-ն։ 



 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
Մրցույթի ծածկագիր՝  IMINI-VP-01/23 

 
 
Մեքենայի տեխնիկական բնութագիրը. 
 
 

  

Անվանումը Description 

  

Պահանջվող նվազագույն տեխնիկական 
պարամետրեր 

Քանակը, հատ  

  

  

  

  

1
. 

  

Ամենագնաց 

մեքենա  

 Վիճակը                                      Թարմ 

Թողարկման տարեթիվ                 2019 - 2022  
 
Նստատեղեր                               5 

Աշխ․ Ծավալ (լ․)                          առնվազն 2․5 

Հզորություն  (ձ/ուժ)                 առնվազն 200 

Փոխանցման տուփ                     Ավտոմատ 

Անիվային համակարգ             Լիաքարշակ (4x4) 

Անիվային բազա                       առնվազն 2600 մմ 

Վազքը՝                                  առավելագույնը 40,000 կմ 

Վառելիքի տեսակը՝                     բենզին 

Անվտանգության բարձիկներ՝    առկա 

ABS՝                                                  առկա 

 

  

  

  

1 

 
 

  



 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

Մրցույթի ծածկագիր IMINI-VP-01/23 

 
 

ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՅՏ 
 

        ____/01/2023թ․ 
 

 
ԻՄՓԱԿՏ ԻՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 0010, 

Զաքյան 5/1, սեն․ 26 
էլ-փոստ՝ info@safeyou.space 

 

 

Ուսումնասիրելով IMINI-VP-01/23 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի պայմանները մենք սույնով 

առաջարկում ենք ամենագնաց ավտոմեքենայի ձեռքբերումը՝  ______________  ՀՀ դրամով` առանց 

ավելացված արժեքի հարկի: Ավտոմեքնան կարող ենք առաքել  մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո 

______ օրացուցային օրվա ընթացքում:  

  

Սույն գնառաջարկն ուժի մեջ է 60 օրվա ընթացքում: 

  

Կից ներկայացնում ենք. 

●  Կազմակերպության/անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականի պատճեն 

● Ավտոմեքենայի տեխնիկական բնութագիրը 

● Գրավոր հավաստում մրցույթի չափորոշիչներին բավարարելու մասին 

  

Ստորագրություն _____________________________________________ Կնիք 

Անուն Ազգանուն         ___________________________________________________________ 

Պաշտոն      _________________________________________________________________ 

Կազմակերպության անվանումը         _______________________________________________ 

Հասցե       _________________________________________________________________ 

Հեռ. _______________________________________________________________________        



 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 

Մրցույթի ծածկագիր IMINI-VP-01/23 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻՆ ԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՎՈՐ ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ 

 
        ____/01/2023թ․ 

ԻՄՓԱԿՏ ԻՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 0010, 
Զաքյան 5/1, սեն․ 26 

էլ-փոստ՝ info@safeyou.space 
 

 ________________________________________  (մասնակցի անվանումը) կազմակերպությունը, 
սույնով հավաստում է, որ՝  
 

1) հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով  ճանաչված չի եղել սնանկ. 
2) կազմակերպությունը կամ կազմակերպության գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը 
ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել ահաբեկչության 
ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, 
հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու 
կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների համար,  
3) կազմակերպության վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող 
դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող 
վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում չի դարձել 
անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում չի թողնվել  անփոփոխ. 
4) կազմակերպությունը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված չէ Եվրասիական տնտեսական 
միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված 
գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:  
5) կազմակերպությունը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված չէ գնումների գործընթացին 
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:  
6) կազմակերպությունը չի ոտնահարում մարդու իրավունքները կամ չի դրսևորում խտրական 
վերաբերմունք՝ կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, 
գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, 
ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, 
հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից։ 
 

Ստորագրություն _____________________________________________ Կնիք 

Անուն Ազգանուն         ___________________________________________________________ 

Պաշտոն      _________________________________________________________________ 

Կազմակերպության անվանումը         _______________________________________________ 

Հասցե       _________________________________________________________________ 

Հեռ. _______________________________________________________________________    

 


