ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից կորպորատիվ կայքերի մշակման
նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու
մասին

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան, հայտարարում է բաց մրցույթ`
կայքերի
ընտրելու

մշակման

ու

տեխնիկական

նպատակով:

Բաց

սպասարկման

մրցույթում

ընտրված

մատակարար
մասնակցին

կազմակերպություն

սահմանված

կարգով

կառաջարկվի կնքել կայքերի մշակման ու տեխնիկական սպասարկման մատակարարման
պայմանագիր (այսուհետ՝ պայմանագիր):
Բաց մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա
իրավաբանական անձինք, որոնք բավարարում են սույն հայտարարությամբ և հրավերով
սահմանված

որակավորման

պարտավորությունների

չափանիշներին

կատարման

համար

և

ունեն

պայմանագրով

պահանջվող

իրավունք,

նախատեսված

տեխնիկական

և

ֆինանսական միջոցներ: Բաց մրցույթին մասնակցել ցանկացող անձինք պետք է hայտերը
ներկայացնեն թղթային ձևով Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա` ք. Երևան 0010,
Վազգեն Սարգսյանի փողոց 26/1 հասցեով: Հայտերը պետք է ներկայացվեն հայերեն,
ռուսերեն կամ անգլերեն մինչև 2019թ.-ի հոկտեմբերի 28֊ը՝ ժամը 18:00: Մրցույթի
արդյունքերն ամփոփվելու են հոկտեմբերի 30-ին, և նույն օրվա ընթացքում մասնակիցների
իրավասու էլեկտրոնային հասցեններին ուղարկվելու են համապատասխան ծանուցումներ։
Մրցույթին

մասնակցելու

հրավերը

հրապարակված

է

Հայաստանի

կենտրոնական

դեպոզիտարիայի ինտերնետային կայքում (www.cda.am): Մրցույթին մասնակցելու հրավերի,
ինչպես նաև լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա՝ Մարքեթինգի և հաղորդակցության բաժին,
Հեռախոս՝ 060-69-55-55, ներքին ՝ 140,
էլ․փոստ՝ info@amx.am։

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ։

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից կորպորատիվ կայքերի մշակման
նպատակով

մատակարար

կազմակերպության

ընտրության

բաց

մրցույթի

մասնակցության հրավեր

1

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1.

Սույն բաց մրցույթը (այսուհետև` Մրցույթ) կազմակերպվում է Հայաստանի

կենտրոնական դեպոզիտարիայի նոր կայքերի մշակման համար։
1.2.

Կայքերը բազմաֆունկցիոնալ էլեկտրոնային հարթակներ են համապատասխան

ենթահամակարգերով։ Կայքերը պետք է ունենան տեխնիկածրագրային սպասարկման,
և բարելավումների հնարավորություն։ Կայքերի մանրամասն տեխնիկածրագրային
պահանջները

ներկայացված

են

«Կայքերի

ծրագրային

պահանջները»

կից

փաստաթղթում։
Սույն

հրավերը

տրամադրվում

է

ի

լրումն

բաց

մրցույթի

(այսուհետ՝

Մրցույթի)

հայտարարությանը:
1.3.
են

Սույն մրցույթի անցկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում
սույն

հրավերով,

Պատվիրատուի

ներքին

ակտերով,

ինչպես

նաև՝

ՀՀ

օրենսդրությամբ։

2

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
2.1. Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը (այսուհետ` Մասնակից) Պատվիրատուին
ներկայացնում է մրցույթի հայտ (այսուհետ` Հայտ):
2.2. Մասնակիցը չի կարող նույն մրցույթին ներկայացնել մեկից ավելի հայտ, բացառությամբ

սույն հրավերի 3-րդ գլխով նախատեսված հայտի փոփոխում ներկայացնելու դեպքի:
2.3. Մրցույթի հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են
փակ և սոսնձված ծրարով:
2.4. Սույն հրավերի 2.3. կետում նշված ծրարի վրա պետք է հայտը կազմելու լեզվով նշվի`
1.« Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան
26/1» բառերը.
2.«ԿԱՅՔԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» բառերը.
3.«ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ» բառերը.
4.«ՉԲԱՑԵԼ ՄԻՆՉԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՆԻՍՏԸ» բառերը.
5.մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:
2.5. Սույն հրավերի 2.3. կետում նշված ծրարը պետք է պարունակի`

1. Մասնակցի կողմից ներկայացրած փաստաթղթերի ցանկ,
2. Գնային առաջարկ, որն իր մեջ ներառի՝
կայքերի դիզայնի ու ծրագրային մշակման համար մեկ գնառաջարկ՝ ներառյալ
ԱԱՀ-ն և առանց ԱԱՀ-ի,
հետագա տեխնիկական սպասարկման ժամկետն ու գինը մեկ ամսվա համար,
3. Մշակման համար առաջարկվող տեխնոլոգիաները
4. Վճարման պայմանները (վճարումների կատարման կարգը) և հնարավոր զեղչերի
կիրառման (գնային) քաղաքականությունը,
5. Մատակարարման վերջնաժամկետ,
6․ Կազմակերպության պորտֆոլիոն կայքերի մշակման բնագավառում
7. Իր իսկ կողմից ստորագրված և կնքված տեղեկանք այն մասին, որ դատական կարգով
սնանկ ճանաչված չէ, լուծարման գործընթացում չի գտնվում,

8․ Մասնակցի իրավասու էլեկտրոնային հասցեն։
3

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ,ՄՐՑՈՒՅԹԻ
ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

3.1. Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Պատվիրատուին առձեռն կամ փոստային
ծառայության միջոցով` պատվիրված նամակով: Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար
մրցույթի հայտարարությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը։
3.2. Մրցույթի մասնակիցները մինչև մրցույթի հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետի
ավարտը կարող են փոփոխել կամ ետ վերցնել մրցույթի հայտերը (հրաժարվել մրցույթին
մասնակցելուց):
3․3․ Մրցույթի հայտերի բացման և արդյունքների ամփոփման օրը, վայրը և ժամը նշված են
սույն մրցույթի կազմակերպման հայտարարության մեջ։
3.4. Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն իրավաբանական
անձինք, որոնք բավարարում են սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին:
3.5. Սույն հրավերով նախատեսված մրցույթին չեն կարող մասնակցել դատական կարգով
սնանկ ճանաչված անձինք։
3 ․ 6 ․ Հայտերի բացումը, գնահատումը և մրցույթի հաղթողի ընտրությունը իրականացվում է
Դեպոզիտարիայի
համապատասխան։

Գնումների

իրականացման

ընթացակարգի

դրույթներին

3.7. Եթե հայտերի գնահատման ընթացքում մրցույթի հայտում անհամապատասխանություն է
տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով
գրված գումարը:
3․8․Պայմանագրի կնքումն իրականացվում է Դեպոզիտարիայի Գնումների իրականացման
ընթացակարգի դրույթներին համապատասխան։

4

ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ
4.1.Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան մրցույթը չկայացած է հայտարարում, եթե`
-

մրցույթի հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում սույն հրավերի պայմաններին.

-

դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը.

-

ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

