
 

 

 

 

 

ՄՐՑՈՒՅԹ  #18-012 
 

Լոռու մարզի Շնող համայնքի հյուրատան արևային ջրատաքցման և արևային 
ֆոտովոլտային համակարգի մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և 

երաշխիքային սպասարկման   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Գնառաջարկի հրավեր 
 

 
Հրավերի ուղարկման ամսաթիվ՝ 18 հուլիսի, 2018թ. 

 
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝  02 օգոստոսի, 2018թ., ժամը 13:00 
՝ 
 
Հարգելի հայտատու,  
 

1. Սույն հրավերով Հայաստանի Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնը ԱՄՆ ՄԶԳ 
ֆինանսավորմամբ իրականացվող ԱՐԴԻ ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ 
ներկայացնելու սույն հրավերին կից Հավելված 1-ում ընդգրկված ապրանքների  համար 
Ձեր գնառաջարկը։ Հավելված 1-ում տրված են պահանջվող ապրանքների մասնագրերը։  
 
Ապրանքները պետք է առաքվեն և տեղադրվեն Լոռու մարզի Շնող համայնքում։ 
Համապատասխան սարքավորումների երաշխիքային սպասարկման ժամկետները 
սկսվում են հանձման-ընդունման ակտերի ստորագրման օրվանից։ Բոլոր ապրանքների 
առաքումը համայնք պետք է կատարվի մատակարարողի միջոցներով և նրա հաշվին։ 
 

Սարքավորումների համապատասխանությունը որակի Եվրոպական և միջազգային 
ստանդարտներին կդիտվի որպես առավելություն: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ 

  

Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը 
ընդունելի է տպագիր` կնքված փակ ծրարով: 

Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական 
փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատալոգ(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն 
ունեցող նյութեր` ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության 
երկիրը,  պետք է մինչև 2018 թ. օգոստոսի 02-ի , ժամը 13:00  ներկայացվի Հայաստանի 
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037, Արմեն 
Տիգրանյան 53, բն․ 26: 

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել surenshavarshyan@fullercenterarmenia.org հասցեին: 

Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքի ARDI բաժնում՝ 
http://fullercenterarmenia.org/?page_id=310 համապատասխան մրցույթի  «հարց ու 
պատասխան»  հղման մեջ: 

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 

Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն 
ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և 
մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ 
բառերը:  

Ծրարի վրա նշվում են՝ 

 Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/ 
 Հայտարարության  անունը և համարը  
 Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը 
 Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և   
    հեռախոսահամարը 

Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից, 
լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա 
պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:  
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ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ 

1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ Արմեն Տիգրանյանբ 
53, բն․ 26 հասցեում (ՀՀ, ք. Երևան), ժամը 14:30-ին, հանձնաժողովի անդամների 
ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը: 

2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և արդյունքները 
կհրապարակվեն կազմակերպության կայքում: Հաջողակ հայտատուն կտեղեկացվի 
լրացուցիչ: 

3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր 
գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:  

4. Գները: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ 
ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն» 
ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու բոլոր համապատասխան 
փաստաթղթերը:  

4.1  Եթե ապրանքները հնարավոր է ներկրել Հայաստանի Հանրապետություն 
անմիջապես պատվիրատուի անունով՝ խնդրում ենք լրացուցիչ ներկայացնել գինը 
առանց մաքսատուրքի և ԱԱՀ-ի: Այս դեպքում կտրամադրվեն նաև մաքսատուրքից և 
ԱԱՀ-ից ազատվելու բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը: 

5. Գնառաջարկների գնահատում: Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն  
տեխնիկական  պահանջներին,  կգնահատվեն  արժեքների  և տեխնիկական 
պահանջների համապատասխանելիության համեմատությամբ: Գնահատելիս 
Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝  

(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը 
սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին 

 (բ)  Առաջարկված գինը 

 (գ)  Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 
 
Գնառաջարկները  գնահատելիս  գնառառաջարկում  անհամապատասխանություններ 
լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման 
գինը` ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում` 

(ա)  որտեղ  տարբերություն  կա  թվերով  և  տառերով  արտահայտված  
գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է, 

(բ)   որտեղ   տարբերություն   կա   միավոր   արժեքի   և   համապատասխան   
տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի 
բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է, 

(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր 
գնառաջարկը մերժվում է: 



 
6. Վավերականություն: Ձեր գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի առնվազն 
քառասունհինգ (45) օր` սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից: 
 
6.   Հայերեն լեզվով Ձեր գնառաջարկը պետք է ներառի բոլոր ապրանքների և 
ծառայությունների ծավալը և լինի անփոփոխ պայմանագրի գործունեության ողջ 
ընթացքի համար:  
 

 

9. Պատվերի Շնորհում: Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում 
գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի 
պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ 

                    _________(Ամսաթիվ) 

   

Ում: <<Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն>> ԲՀԿ 

           ՀՀ, ք․Երևան, Արմեն Տիգրանյանբ 53, բն․ 26    

Մենք (Կազմակերպության անունը) առաջարկում ենք առաքել #18-012 մրցույթի Տեխնիկական 
առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով  

№  Անվանում Քանակը Միավորի գինը 

ՀՀ դրամ 

Ընդամենը 

ՀՀ դրամ 

1 

Արևային 
ջրատաքցման և 

արևային 
ֆոտովոլտային 

համակարգ 

1 հատ 

 

(գումարը թվերով և 
բառերով) 

 

(գումարը թվերով 
և բառերով) 

 

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու 
համար մեզ անհրաժեշտ կլինի (օրերի քանակը) օր։  

Սույն Գնառաջարկը և Ձեր կողմից գնառաջարկի ընդունման գրությունը հիմք կհանդիսանան մեր 
միջև Պայմանագրի կնքման համար: Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք 
եք վերապահում չեղյալ համարել մրցույթը կամ սահմանփակվել հայտարարաված 
աշխատանքների միայն մի մասի գնմամբ, եթե ներկայացված Գնառաջարկները  գերազանցում են 
տվյալ նախագծի համար նախատեսված բյուջեն կամ չեն համապատասխանում 
չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են խախտումներով:  

Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է (օրերի քանակը թվերով և բառերով) օր` սկսած սույն մրցույթի 
համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից։ 
  

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի 
փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը: 

 

Լիազոր անձի ստորագրությունը    ______________________________________ 

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը      _________________________________ 

   Հասցե          _______________________________________ 

             Հեռ․          _________________________________________ 

                        Էլ․փոստ       ________________________________________ 



 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
Արևային ջրատաքցման և արևային ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրման 
 
 

№ Անվանում Տեխնիկական բնութագիր Միավոր Քանակ 

1 

Արևային 
ջրատաքացման 

համակարգի 
տեղադրում 

5 տարի 
երաշխիքային 

ժամկետով 

 
Արևային ջրատաքացուցիչ  
Քանակը՝ 1 հատ 
Թերմոսիֆոն, Վակուումային, Ճնշումային պղնձե պարույրով   
30 վակուումային կոլբաներով 
Տարողությունը՝ 300 լ 
Ջերմային փոխանակման միջավայր՝ ջուր 
Վակուումային կոլբա 
- Խողովակի երկարություն՝ 1.8 մ 
- Խողովակի տրամագիծ՝ 58 մմ 
- Կլանիչ շերտ՝ Al/AlN 
Ջերմամեկուսացված բաք. 
- Ջերմամեկուսացում՝ պոլիուրետան 
- Ներքին ծածկույթ՝ չժանգոտվող մետաղ (2B) 304 
- Արտաքին ծածկույթ՝ գալվանացված մետաղ 0.4մմ հաստ. 
- Օդային բացվածքի տրամագիծ՝ 1/2” 
Ստենդ՝ երկաթ 1.2մմ հաստությամբ 
Հերմետիկ՝ ջերմակայուն սիլիկոններ 
Ներդրված էլեկտրական տաքացուցիչ՝ 1.5 կՎտ 
Ներդրված մագնեզիումի ձող 

Լրակազմ 1 

Ճնշումային շրջանառու կուտակիչ բաք (բոյլեր)  
Քանակը՝ 1 հատ  
Ջերմափոխանակիչ՝ 2 պարույրով 
Ներդրված էլեկտրական տաքացուցիչով  
Էլեկտրական տաքացուցիչի հզորությունը 2.5 կՎտ  
Տարողությունը՝ 300 լ  
Բարձրություն՝ 1420 ±20 մմ  
Տրամագիծ՝ 650 ±10 մմ  

Շրջանառու պոմպ 
Քանակը՝ 2 հատ  
Նոմինալ ներքին տրամագիծ՝  25  
Նոմինալ ճնշում (Q=0 մ3/ժ)՝ 6 մ  
Թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -10 °C- ից մինչեւ + 110 °C  
Էլեկտրական լարում/հաճախականություն՝ 1 ~ 230 Վ / 50 Հց 
Պաշտպանության դաս՝ IP 44  
Պարուրակային միացում՝ Rp ½, Rp 1 կամ Rp 1¼  
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում՝ 10 բար 

Ճնշումային պոմպ (տաք ջրի) 
Քանակը՝ 1 հատ  
Ջրի ելք՝ 100 լ/ր 
Աշխատանքային ճնշում՝ 31 մ 
Էլեկտրական լարում/հաճախականություն՝ 1 ~ 230 Վ / 50 Հց 
Պաշտպանության դաս՝ IP 44  
Պտույտների քանակը՝ 2,900 պտ/ր 

Տաք ջրամատակարարման համակարգի հետ (ներառյալ տեղակայվող բոյլերի 
հետ) ինտեգրման համար անհրաժեշտ խողովակներ, փականներ և կցամասեր, 
այլ նյութեր, տաք ջրամատակարարման խողովակների և ընդհանուր 
համակարգի ջերմամեկուսացում, 1 լրակազմ 

 

 

 



2 

Արևային 
ֆոտովոլտային 

համակարգի 
տեղադրում 

5 տարի 
երաշխիքային 

ժամկետով 

 
Արևային ՖՎ վահանակ 
Քանակը՝ 12 հատ 
Պիկային հզորություն՝ 265 Վտ 
Բջջի տեսակը՝ բազմաբյուրեղային (պոլիկրիստալային) 
Բջիջների քանակ՝ 60 
Բջիջների չափեր՝ 156x156 մմ 
Էլ. Դողերի քանակ՝ նվազագույնը 4 հատ 
Մետաղական շրջանակ՝ անոդացված ալյումինե 
համաձուլ. 
Բաժանարար տուփ՝ IP67 պաշտպանություն  
Ելքի մալուխներ՝ TUV 1 x 4 մմ2, 900 մմ երկար. 
Հիմնական ապակի՝ 3.2 մմ, հակաանդր. ծածկույթ, 
թրծված 
Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 °C ~+ 85 °C 
Համակարգի առավելագույն լարում 1000 Վ (DC)  
Շարքի առ. հոսանքի ուժ (ապահովիչ) 15 Ա  
Հզորության հավելյալ պաշար +3 %  
Ջերմաստիճանային գործակիցներ 
- Հզորության նվազման՝ Pmax - 0.40 % / °C  
- Լարման անկման՝ Voc - 0.30 % / °C  
- Հոսանքի ուժի անկման Isc - 0.06 %/°C  
Բջջի նոմինալ աշխ. ջերմաստիճան (NOCT) 45 ±2 °C 
Հավաստագրեր՝ IEC 60068-2-68, IEC 61215, IEC 61345,  
IEC 61701:2011, IEC 61730 -1, -2, IEC 62804-1 

Լրակազմ 1 

    

Ինվերտոր 
Քանակը՝ 1 հատ  
Տեսակը՝ Ներցանցային, MPPT, մաքուր սինոսոիդալ 
Ելքային նոմինալ հզորությունը՝ 3.0 կՎտ 
Առավելագույն մուտքային հզորություն (DC) 3,200 Վտ 
Առավելագույն մուտքային լարում 600 Վ 
Պաշտպանության աստիճան IP 65  
Աշխատանքային ջերմաստիճան ~20 ~ +60  
Աղմուկի ուժգնություն <50 դԲ  
Կապի միջոցներ RS485 / WIFI / Ethernet  
Հավաստագրեր՝ IEC62109-1/IEC62109-2/AS3100 EMC EN 61000-
3-2/EN 61000-3-3/EN 61000-3-11/EN 61000-3-12/EN 61000-6-2/EN 
61000-6-3,G7 NB/T 32004-2013/ZVRT/VDE4105/G59/3 /AS4777  

Հենակառուցվածքներ 
1 լրակազմ 
Տանիքային մոնտաժման,  
Պողպատե կամ ալյումինե, կոռոզիակայուն ծածկույթով 
Համակարգի էլեկտրական միացման և ներցանցային 
ռեժիմում աշխատանքի ինտեգրման ու գործարկման 
համար անհրաժեշտ մալուխներ, էլ. հաղորդալարեր, 
անջատիչներ, խմբ. տուփեր, միակցիչներ, այլ 
անհրաժեշտ կցամասեր և նյութեր 
ՀՀ էլեկտրահաղորդալարեր 
Հաղորդիչ նյութը՝ անագապատված պղինձ 
Հաղորդիչի դիմադրությունը՝ <3.3 Օհմկմ 
Առավելագույն աշխատանքային լարումը (ՀՀ) >1499 Վ 
Մեկուսացման դիմադրությունը` >1000 ՄՕհմկմ Աշխատանքային 
ջերմաստիճան՝ -40˚C - +90˚C  
Երկշերտ մեկուսացումով՝ արտաքին շերտը կայուն ՈւՄ 
ճառագայթներին, օզոնի, հիդրոլիզի թթվային ազդեցությունների 
հանդեպ, հրակայուն և խիստ սակավածուխ  
ՀՀ միակցիչներ 
Շրջակա միջավայրի ջերմաստճան  -40˚C - +90˚C 
Անվանական հոսանքը +85 ˚C ջերմաստիճանում` 53 Ա  
Միակցման ժամանակ պաշտպանության աստիճան՝ IP65 
Կոնտակտի նյութը` անագապատված պղինձ 
Կոնտակտի դիմադրությունը՝ <0.2 մՕհմ 

 

 


	Գնառաջարկի հրավեր

