
 

 

 

 

 

ՄՐՑՈՒՅԹ RN#20-001 

 

Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ 

ծրագրի շրջանակներում  Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգի 

ընդունիչի գնման 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Գնառաջարկի հրավեր 

 

 

Գնառաջարկների ներկայացման սկզբնաժամկետ ՝ 11 հունվարի 2020թ. 

 

Գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ՝  30 հունվարի, 2020թ., ժամը 16:00 

 

 

Հարգելի հայտատու,  

 

1. Սույն հրավերով “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը ԱՄՆ 

ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր 

տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ 

ներկայացնելու սույն հրավերին կից Հավելված 1-ում ընդգրկված ապրանքի  համար Ձեր 

գնառաջարկը։ Հավելված 1-ում տրված է պահանջվող ապրանքի մասնագրերը։  

 

Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված: 
 
“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի 
շրջանակներում կանխավճար չի կատարվում: Ապրանքի համար վճարումը կատարվում է 
ապրանքի առաքումից հետո: 
 
Ապրանքները պետք է առաքվեն Երևանի տարածքում տեղադրվեն և կատարվի 
նախնական փորձարկում: 

 
 
 

 

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 2020 թ. Հունվարի 30-ի , ժամը 16:00 ներկայացվի “Ագրոբիզնեսի և 

գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037, 

Ազատության 1\21-40: 

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել samvel.dallakyan@card.am հասցեին: 

mailto:samvel.dallakyan@


Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքում՝          

http://card.am/hy/tenders 

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:  

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ 

1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ ՀՀ, Երևան 0037, 

Ազատության 1\21-40 հասցեում, ժամը 17:00-ին, հանձնաժողովի անդամների 

ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը: 

2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և մասնակիցները 

կտեղեկացվեն արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստով: 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 “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր 

տնտեսական հնարավորություններ” ծրագիրը միջպետական պայմանագրի հիման վրա 

ազատված է ԱԱՀ-ից և ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու համար 

անհրաժեշտ բոլոր 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 

  

 

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: 

 

7. Պատվերի Շնորհում: Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում 

գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի 

պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ 

                    _________(Ամսաթիվ) 

 Ում: “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ 

           ՀՀ, ք․Երևան, Ազատության 1\21-40 

    Մենք (Կազմակերպության անունը) առաջարկում ենք առաքել RN#20-001 մրցույթի 

Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով  

№  Անվանում Քանակը Միավորի գինը 

ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ 

Ընդամենը 

ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ 

1 

Գլոբալ նավիգացիոն 

արբանյակային 

համակարգի ընդունիչ 

 

1 հատ 

(գումարը թվերով և 

բառերով) 
(գումարը թվերով և 

բառերով) 

2 

Գեոդեզիական գործիքներ 

/Տախեոմետր 

էլեկտրոնային, 

անդրադարձիչով/ 

 

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։  

Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք եք վերապահում չեղյալ համարել 

մրցույթը, եթե ներկայացված Գնառաջարկները  գերազանցում են տվյալ ծրագրի 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 
 

Ջրի և հողի հետազոտման լաբորատորիայի սարքավորումներ 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

 

1. Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգի 

ընդունիչ 

 

Մատակարարի կողմից առաջարկվող Գլոբալ նավիգացիոն 

արբանյակային համակարգի ընդունիչի բնութագրերը պետք է լինեն ոչ 

պակաս քան ներքո նշվածը 

Ընդունիչի տեխնիկական բնութագրեր 

 

Գնման առարկայի օգտագործման, 

տեխնիկական և տնտեսագիտական 

բնութագրիչներ 

Ապրանքը պետք է համապատասխանի 

պահանջվող բնութագրիչներին: Պահանջվող 

բնութագրիչներից շեղվելու դեպքում մասնակցի 

առաջարկը կմերժվի 

Ալիքների քանակը 

 

 

Ստացվող ալիքներ 

Ոչ պակաս 400 բազմաֆունկցիոնալ ալիք 

- GPS: L1, L2, L5  

- ГЛОНАСС: L1, L2, L3  

- SBAS: L1, L5  



Ալեհավաք Ներկառուցված բազմահամակարգ, 

բազմահաճախականի 

Ճշտություն 

Ստատիկ (հորիզոնական) ±(3 մմ + 0,5 ppm) 

Ստատիկ (ուղղաձիգ) ±(5 մմ + 0,5 ppm) 

Բարձր ճշտության ստատիկա 

 - պլանային 

 

±(3,0մմ +0,1 ppm) 

 

Բարձր ճշտության ստատիկա 

 - բարձունքային 

 

±(3,5մմ +0,4 ppm) 

Իրական ժամանակի ռեժիմ  

(հորիզոնական) 

±(10 մմ + 1 ppm) 

Իրական ժամանակի ռեժիմ  

(բարձունքային) 

±(20 մմ + 1 ppm) 

Կապի միջոցներ 

պորտեր Bluetooth, RS-232, սնուցման պորտ 

Արբանյակների ընդունման ժամանակ 

Իրական ժամանակում 

աշխատանքի կարգաբերման 

համար պահանջվող ժամանակ  

< 10 վայրկյան 

Տվյալների ձայնագրման 

հաճախականություն (նվազագույն 

պահանջ) 

Ոչ պակաս 10 Հց 

Կառավարման վահանակ 

Օգտվողի ինտերֆեյս լուսադիոդային 

Կառավարում  Սեխմակային  



Արտաքին կառավարում Կառավարման վահանակ (սակայն պետք է 

ապահովի ստատիկ ռեժիմի աշխատանք առանց 

կառավարման վահանակի)  

Հիշողություն Ներկառուցված կամ շարժական 

Սնուցում   

Մարտկոց Շարժական լիցքավորվող մարտկոց, ներքին 

մարտկոցի լիցքավորում արտաքին սնուցման 

աղբյուրից 

Իրական ժամանակում անդադար 

աշխատանքի ժամանակահատված   

Ոչ պակաս 5 ժամ 

Արտաքին սնուցում Արտաքին սնուցման միացման պորտ գերլարման 

պաշտպանիչ համակարգով 

Ֆիզիկական բնութագրիչներ  

Ալեհավաքի մարմին հարվածադիմացկուն  

Ընդունիչի քաշը մարտկոցով Ոչ ավել 1,8 կգ 

Փեշե և խոնավակայունություն Ոչ պակաս IP67 

Աշխատանքային ջերմաստիճան -30 ºC մինչև +60 ºС 

Խոնավություն  100%, կոնդենսացում 

Ռադեո ինտերֆեյս 

Bluetooth Այո  

Մոդեմներ  Ներկառուցված VHF կամ GSM մոդեմ 

ընդունում/ճշտումների 

փոխանցում/ASCII ֆորմատ 

RTCM ver. 2.х, 3.х;  CMR+, CMRx մուտք և ելք; 

բազմաբազային RTK հնարավորություն 

Բազմաճառագայթայնության ճնշում այո 

Չափումների ռեժիմ Ստատիկա, արագ ստատիկա, անդադար 

կինեմատիկա, կինեմատիկա Stop&Go, RTK  , 

DGPS 

 

Կառավարման վահանակի տեխնիկական բնութագրիչներ 



Կառավարման վահանակ (ռուսաֆիկացված) 

Օպերացիոն համակարգ Windows Embedded Handheld 6.5 Professional 

հիշողություն Ոչ պակաս 256 մեգաբայթ օպեռացիոն հիշողություն 

Ոչ պակաս 8 գեգաբայթ ներքին հիշողություն 

էկրան Ոչ պակաս 4.0 – դույմ, արևի ճառագայթի տակ 

ընթեռնելի, գունավոր, դիմադրողական սենսորային 

էկրան 

Լուսավորում  լուսադիոդային 

տեսախցիկ Ոչ պակաս 5 մեգապիկսել, ավտոֆոկուս, ֆլեշ, 

լուսավորություն 

Կառավարման վահանակի 

դաշտային շրագրային փաթեթ 

Ապահովում է նկարի կապումը չափումներին, 

կետերին, վեկտորային քարտեզների կիրառման 

հնարավորություն այդ թվում ESRI shape, dxf 

Ինտերֆեյս և կապ 

Ինտերֆեյսային պորտեր USB, RS-232 պորտ, հիշողության քարտի սլոթ 

SD/SDHC  

Բջջային մոդեմ Այո , ներկառուցված GSM մոդեմ(3G և բարճր)  

Bluetooth, Wi-Fi Այո  

Կառավարում և մուտքագրում Ամբողջական թվային տառային ստեղնաշար, ոչ 

պակաս 40 ստեղն, լուսավորություն, քառակողմ 

ստեղն 

Սնուցում  

Մարտկոց  Հանվող, վերալիցքավորվող մարտկոց 

Անդադար աշխատանքի 

ժամանակահատված 

Միացված  Bluetooth-ի դեպքում ոչ պակաս 30 ժամ 

Ֆիզիկական բնութագրիչներ  

Փոշե և խոնավակայունություն Ոչ պակաս IP67 

Աշխատանքային 

ջերմաստիճան  

-30 ºC-ից մինչև +60 ºC 

Քաշ  Ոչ ավել 1.2 կգ մարտկոցի հետ միասին 



 

 

Սարքավորումների անհրաժեշտ քանակ՝ 

 GNSS ընդունիչ 1 –հատ իր արտոնագրված 

ծրագրային փաթեթով որպես բազային կայան 
 GNSS ընդունիչ 1 –հատ իր արտոնագրված 

ծրագրային փաթեթով որպես Ռովեռ կայան 
 

 Դաշտային կառավարման վահանակ 

տեղադրված դաշտային ծրագրային փաթեթով– 1 

հատ, 
 Կառավարման վահանակը ձողին ամրացնելու 

հարմարանք – 1 հատ, 
 Տվյալների հաղորդման մալուխ – 1 հատ, 
 Ընդունիչի մարտկոց -4  հատ 
 Կառավարման վահանակի մարտկոց - 1 

հատ, 
 Ընդունիչ մարտկոցների լիցքավորման սարք 

-2 հատ  
 Կառավարման վահանակի մարտկոցի 

լիցքավորման սարք -1հատ 

 Սարքավորումների տեղափոխման տուփ - 2 հատ 

 2 մետր երկարությամբ կարբոն-ֆայբեր ձող -1 հատ 
 Օգտագործողի ուղեցույց -1 հատ 
 Ճշտադրման վկայական -1 հատ 
 Բազային կայանի աքսեսուարներ մեկ 

լրակազմի համար ՝ Տրեգեր, տրեգերի 
հարթակ, եռոտանի 

 
Բոլոր վերոնշյալ սարքերի համար պետք է տրվի մեկ 
տարի երաշխիք: 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Գեոդեզիական գործիքներ /Տախեոմետր 

էլեկտրոնային, անդրադարձիչով/ 
 

 

Չ/

Հ 

Գնման ենթակա 

ապրանքների 

անվանումը 

Տեխնիկական բնութագիրը 

1 

Գեոդեզիական 

գործիքներ 

/Տախեոմետր 

էլեկտրոնային, 

անդրադարձիչով/ 

Տախեոմետր էլեկտրոնային, անդրադարձիչով: Մեկ հատը բաղկացած է համատեղելի բաղադրիչներից. 

Trimble C5 5՛՛ մակնիշի կամ համարժեք տախեոմետր, երկկողմանի կառավարման էկրաններ, որոնցից 

առնվազն մեկը՝ սենսորային, տախեոմետրը՝ առնվազն 700մ առանց անդրադարձչի չափման 

հնարավորությամբ, տվյալների փոխանցման և ստացման USB մուտքի հնարավորությամբ, 

անդրադարձիչ, անդրադարձիչի ձող (միաչափ հարթաչափով, աշխատանքային բարձրությունը՝ 140-

260սմ),  տրեգեր,  սարքի տեղադրման համար նախատեսված հարթ հարթակով փայտյա եռոտանի, 

համալրված երկու մարտկոցով (վերալիցքավորվող), մարտկոցների համար մեկ լիցքավորման սարք` 

220Վ 50Հց միացման հնարավորությամբ, համակարգչին միացման մալուխ՝ USB համակցիչով, 

շահագործման հրահանգ էլեկտրոնային կրիչով, տեղափոխման կոշտ պլաստիկից ճամպրուկ: 

Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային  ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: 

 

Բոլոր վերոնշյալ սարքերի համար պետք է տրվի երկու 
տարի երաշխիք: 

 


	Գնառաջարկի հրավեր

