
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Կենդանիների համարակալման և սպանդանոցների վերաբերյալ հանրային իրազեկման 

նպատակով տեսահոլովակներ պատրաստող կազմակերպության ընտրության մրցույթի 

մասին 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ մասնավորապես ՀՀ 

էկոնոմիկայի նախարարությունը, «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) 

հիմնադրամի աջակցությամբ և «Ավստրիական զարգացման գործակալության» (ADA) 

ֆինանսավորմամբ, իրականացնում է «Կենդանիների համարակալում և հաշվառում» 

նախապատրաստական ծրագիրը։ Սույն ծրագրի շրջանակներում CARD հիմնադրամը 

հայտարարում է Կենդանիների համարակալման և սպանդանոցների վերաբերյալ 

տեսահոլովակներ պատրաստելու մրցույթ՝ հանրային իրազեկման բարձրացման 

նպատակով ։ 

 

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձինք, որոնք ունեն տեսահոլովակներ պատրաստելու (հնարավոր է նաև 

ցուցադրություն կազմակերպելու/եթեր թողարկելու)` պայմանագրերով հաստատված 

նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ, բավարարում են սույն հայտարարությամբ  

սահմանված տեխնիկական չափանիշներին, ունեն նախատեսված պարտավորությունների 

կատարման համար պահանջվող իրավունք, տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներ: 

Կազմակերպությունը պետք է ունենա համապատասխան որակավորում ունեցող 

անձնակազմ և տեխնիկական հնարավորություններ: 

 

ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

Տվյալ լիազորությունների շրջանակը նախատեսում է ծառայությունների մատուցում, 

որոնք պետք է տրամադրվեն CARD հիմնադրամին՝ վերջինիս  և ծառայություն մատուցող 

կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում:  

 

 Աշխատանքի նպատակն է պատրաստել 3 (երեք) առանձին տեսահոլովակ հանրային 

իրազեկման արշավ կազմակերպելու նպատակով, հետևյալ բովանդակությամբ. 

1) Կենդանիների համարակալման և նույնականացման համակարգը՝ ֆերմերների 

համար, թե ինչու է այն կարևոր առողջ կենդանիներ ունենալու ու անվտանգ սնունդ 

արտադրելու տեսանկյունից, ընտանիքի անդամների համար,  հարևանների,  համայնքի 

համար;  

2) Կենդանիների համարակալման և նույնականացման համակարգը՝ ինչու է կարևոր 

սպառողների համար, երկրի իմիջի ու արտահանման համար; 

3) Կենդանիների սպանդի և սպանդանոցային  համակարգը՝  ինչ կարևոր օղակ է 

Կենդանիների համարակալման ու նույնականացում ծրագրի ու հիվանդությունների 

տարածման առումով: 

 

 3 (երեք) տեսահոլովակները պետք է ունենան ինքնուրույն ավարտուն բովանդակություն, 

ինչպես նաև համալրեն միմյանց: 



 Յուրաքանչյուր տեսահոլովակի տևողությունը չպետք է գերազանցի 2  րոպեն: 

 Տեսահոլովակները պետք է ունենան բացատրական անիմացիոն դրվագներ: 

 3 (երեք) տեսահոլովակները պետք է պատրաստվեն ծառայության մատուցման 

պայմանագրի ստորագրումից ոչ ուշ, քան 15 (տասնհինգ) օր (աշխատանքային)  հետո:   

 

Գնառաջարկը պետք է ներկայացնել մինչև ս.թ.-ի ապրիլի 3-ը, ժամը 17:00, CARD 

հիմնադրամի գրասենյակ փոստային նամակով՝ կնքված փակ ծրարի մեջ (հասցե` ՀՀ, ք. 

Երևան, Ազատության 1/21-40, Կենդանիների հաշվառման և համարակալման ծրագրի 

բաժին, կամ էլեկտրոնային փոստով՝ sergey.chakhmakhchyan@card.am  հասցեով:  

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Կենդանիների 

համարակալման և հաշվառման ծրագրի բաժին հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 060-440-550, 

ներքին՝  603:  

mailto:sergey.chakhmakhchyan@card.am

