«Մասնագիտացված ծրագրավորման ծառայություններ մատուցող ընկերության
ընտրության բաց մրցույթ»

Մրցույթի կազմակերպիչ՝ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (իրավաբանական հասցե` ՀՀ, ք. Երևան,
Ագաթանգեղոսի 2ա)
Մրցույթի անվանում՝ Մասնագիտացված ծրագրավորման ծառայություններ մատուցող
ընկերության ընտրության բաց մրցույթ
Հայտերն ընդունելու սկզբնաժամկետ ` 15 հունիս 2021թ.
Հայտերն ընդունելու վերջնաժամկետ ` 14 հուլիս 2021թ.
Մրցույթի հայտերն ամփոփելու նիստի օրը՝ 20 հուլիս 2021թ., ժամը՝ 11։00։
Ծածկագիր` 21/002
Պահանջվող աշխատանքների նկարագիր
Գնման առարկա է հանդիսանում
կազմակերպությունում կիրառվող ծրագրային
փաթեթների ծրագրավորման և ներդրման խորհրդատվական ծառայությունների
ձեռքբերումը։ Պահանջվող ծրագրային փաթեթների վրա աշխատանքները նախատեսվում
է իրականացնել հետևյալ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ C#, AngularJS, ReactJS, TSQL:
Գնահատված աշխատանքների ծավալին համապատասխան նախատեսվում է ներգրավել
Աշխատանքները
իրականացնող
թիմ
կետում
նկարագրված
պահանջներին
համապատասխան թիմ։
Մրցույթում հաղթող թիմը կիրականացնի «ՖԻՆՔԱ»-ում գործող ծրագրային փաթեթների
զարգացման և ընդլայնման աշխատանքներ։ Աշխատանքների մանրամասն նկարագիրը,
տեխնիկական բնութագրերը և մասնագրերը կտրամադրվեն «ՖԻՆՔԱ»-ի կողմից և
կհանդիսանան աշխատանքների կատարման պայմանագրի հավելված։
Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել փուլային եղանակով, ամեն առանձին
վերցված փուլ կսահմանվի համատեղ նախագծված ծրագրային փաթեթի թողարկման
հիման վրա։
Մասնագիտական փորձառություն
Մրցույթի մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք
տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած լինի նմանատիպ առնվազն մեկ
պայմանագիր, կամ աշխատանքի իրականացման ապացույց:
Մասնակիցը նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու
համար հայտով ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի)
պատճեն(ներ)ը, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) պատշաճ կատարումը
գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի շրջանակներում կողմերի հաստատած`
պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձնման-
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ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն
ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:
Աշխատանքները իրականացնող թիմ
Մասնակիցը նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու
համար հայտով ներկայացնում է՝
ա) առնվազն 5 (հինգ) հոգուց բաղկացած ՏՏ ոլորտի ծրագրային որակավորման
մասնագիտական անձնակազմ՝ առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային
փորձով, համաձայն ստորև բերված մասնագիտական որակավորումների։
բ) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ
ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմի
վերաբերյալ տվյալները հետևյալ ձևով՝

Աշխատակազմում ներառված մասնագետների ցանկ
աշխատանքային փորձը
անունը,

Որակավորումը

ազգանունը

ժամանակահատվածը

գործունեության
ոլորտը և կատարած
աշխատանքը

1

2

1.

Ծրագրի ղեկավար

2.

Առաջատար ծրագրավորող (Back-end
C#)

3.

Ծրագրավորող (Back-end C#)

4.

Ծրագրավորող (Front-end AngularJS and
ReactJS)

5.

Տեստավորող

3

4

Ընդ որում աշխատանքային թիմի առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը
ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների
հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում
վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և
որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (ինքնակենսագրություն (CV) դիպլոմ,
վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։
Գնային առաջարկ
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Առաջարկվող գինը ծառայության արժեքից բացի ներառում է փոխադրման,
ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող
պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի
ՄԵԿ ամսվա կտրվածքով:

Անվանում

Քանակ

Ծրագրավորման ծառայություններ

1 ամիս

Գին (ներառյալ
հարկերը, ՀՀԴ)

Հայտերի գնահատման չափանիշները`
Գնահատման չափանիշը

Առավելագույն միավորը

Մասնագիտական փորձառություն

15

Աշխատանքային ռեսուրսներ

15

Գնային պայման

70

Ընդամենը

100

Մրցույթին դիմելու ընթացակարգ՝
Բաց մրցույթին մասնակցելու պայմանները և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,
առաջարկի պայմանները (այսուհետ` Գնառաջարկ), ինչպես նաև այլ մանրամասները
ներկայացված են ստորև:
•

Հայտատուն ինքնուրույն է հոգում Գնառաջարկի պատրաստման և բաց մրցույթին
մասնակցելու

համար

անհրաժեշտ

փաստաթղթերի

(միասին

այսուհետ`

Մասնակցության հայտ) ներկայացման ծախսերը, իսկ Կազմակերպիչը որևէ
պատասխանատվություն և պարտավորություն չի կրում այդ ծախսերի համար`
անկախ մրցույթի ընթացքից և արդյունքներից:
•

Կազմակերպիչն իրավունք ունի մերժել Մասնակցության հայտը, եթե Հայտատուն
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով խախտել է Կազմակերպչի կողմից սահմանված
պայմանները:

•

Գնառաջարկը բնօրինակի և կրկնօրինակի հետ միասին («Բնօրինակ» և «Պատճեն»
նշումներով) փակ և կնքված առանձին ծրարներով պետք է հասցեագրվի.

•

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0023, Ագաթանգեղոսի 2ա
Հեռ. +37412 555-555
Ծրարների վրա պետք է նշված լինի կազմակերպության անվանումը,
իրավաբանական և գործունեության հասցեները, հեռախոսահամարը, էլ. փոստը,
ղեկավարի անունը, պաշտոնը, մրցույթի անունը և կոդը: Գնառաջարկը պետք է
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•

•

•

•
•
•
•

ներկայացնել «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ հասցեով ոչ ուշ, քան. 2021թ․ հուլիսի 14-ը ժամը
18:00։
Գնառաջարկը պետք է ներկայացվի ՀՀ դրամով` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
հարկերը ներառյալ։ Առաջարկը պետք է պարունակի յուրաքանչյուր ծառայության
փոխհատուցման սահմանաչափը՝ ՀՀ դրամով։
Գները պետք է լինեն վերջնական ամրագրված և ինչպես մինչև պայմանագրի
կնքումը, այնպես էլ պայմանագրի գործողության ընթացքում ենթակա չլինեն
փոփոխման, եթե այլ բան չնախատեսվի պայմանագրով:
Գնառաջարկը
լրացնելիս
Հայտատուին
իրավունք
է
վերապահվում
լրացնել/մանրամասնել գնառաջարկի ցանկացած կետ/դրույթ` թողնելով անփոփոխ
պահանջվող ապրանքների և ծառայությունների բովանդակությունը:
Հայտատուն կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ համաձայն
Հայտարարությունում նշված Ծառայությունների ցանկի:
Մրցույթի մեկնարկային գին և նախավճար չի սահմանվում:
Սույն մրցույթի Հայտարարությամբ նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված
գնառաջարկները կմերժվեն:
Հայտատուները
մրցույթի
ամփոփման
և
արդյունքների
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը կստանան մրցույթի հայտերի ամփոփումից հետո հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պարտադիր պայմաններ.
•
•

•
•
•
•

Կազմակերպչի հետ փոխկապակցված Հայտատուների մասնակցությունն
արգելվում է,
Հայտերը, որոնք կհամարվեն ըստ էության մրցույթի պայմաններին
համապատասխանող,
կգնահատվեն
ըստ
առաջարկում
ներկայացված
պայմանների:
Գնահատումը կկատարվի ըստ ներկայացված տեխնիկական և գնային
առաջարկների:
Տեխնիկական առաջարկն իր մեջ ներառում է կազմակերպության փորձ, շուկայում
զբաղեցրած դիրք և այլն,
մրցույթի հաղթողի հետ կնքվում է պայմանագիր մրցույթի ավարտից և
ամփոփումից հետո՝ 10 օրվա ընթացքում,
լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի մանրամասներին
ծանոթանալու համար դիմել հետևյալ հասցեով` INFO@finca.am:

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են`
1. Գնառաջարկ,
2. Պետական գրանցման վկայականի
կազմակերպության կնիքով,

Հ: +374-12-555-555

պատճեն

իր

ներդիրներով`

կնքված

3. Տվյալներ կազմակերպության վավերապայմանների մասին,
4. Տնօրենի անձնագրի պատճեն,
5. Հայտարարագիր այն մասին, որ տրամադրված տվյալները ճիշտ և ամբողջական են ու
համապատասխանում են իրականությանը (կցված է),
6. Գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ, որոնց հայտատուն տրամադրել է
նույնատիպ ապրանքներ/ծառայություններ,
7. Ամփոփ
տեղեկություններ
կազմակերպությանը
շնորհված
վկայականների,
լիցենզիանների և այլ հիմնավորող փաստատթղթերի վերաբերյալ (առկայության
դեպքում),
ԲՈԼՈՐ ԴԱՇՏԵՐԸ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ
Ում՝

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Ումից՝ ___________________________________________________________________________________

(կազմակերպության անունը)
Ամսաթիվ՝

/

/ 20--թ.

1. Կազմակերպության լրիվ անվանումը`
________________________________________________________________________________________
2. Կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնը և անուն, ազգանունը(պայմանագիրը ստորագրող)`

3. Կազմակերպության իրավաբանական և ֆիզիկական հասցեները (եթե տարբերվում են)`
Գործունեության հասցե`
__________________________________________________________________________________________
_______
Իրավաբանական հասցե`
__________________________________________________________________________________________
_______
4. Կազմակերպության բանկային տվյալները`
Բանկի լրիվ անունը.
__________________________________________________________________________________
Բանկային հաշվի համարը՝

5. Կազմակերպության ՀՎՀՀ`

Հ: +374-12-555-555

6. Հարկատեսակը` _____________________________________________________
7. Հեռախոսահամարներ`
Ֆիքսված ____________________________ Բջջային ___________________________
8. Էլ-փոստ․ ____________________________________________________________
Ստորագրված և կնքված է՝
__________________________________________________________________________________________
_______
(անուն, ազգանուն, պաշտոն )
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
ՍՈՒՅՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆ Է

Սույնով հայտարարում և հավաստում եմ հետևյալը․
1.
Ես՝
________________________________________________ս,
_______________________________________

և

__________________________________________________________________________________________
_______(ընկերության/ կազմակերպության լրիվ անվանումը` ըստ պետական գրանցման վկայականի)
(այսուհետ` Կազմակերպություն), որի ղեկավարն եմ հանդիսանում, սնանկ չենք, սնանկության,
լուծարման կամ վերակազմակերպման գործընթացում չենք գտնվում, իմ և Կազմակերպության
գույքը ծանրաբեռնված չէ այլ անձանց իրավունքներով, ձեռնարկատիրական գործունեությունը
կասեցված չէ,
2. ես և Կազմակերպությունը ընդգրկված չենք որևէ դատական գործում, ինչպես նաև դատական
ակտերի հարկադիր կատարման գործընթացում, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով
մեղավոր չենք ճանաչվել պրոֆեսիոնալ գործունեության շրջանակում իրավախախտում կատարելու
մեջ,
3. ստորև նշված ամսաթվի դրությամբ ես, իմ ընտանիքի անդամները և Կազմակերպությունը չունենք
փաստացի և/կամ հնարավոր շահերի բախում ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի` որպես Մրցույթի
կազմակերպչի հետ, ինչը կարող էր սահմանափակել Մրցույթի կազմակերպչի կողմից մրցութային
հայտերի անկողմնակալ և անաչառ գնահատումը, իսկ այդպիսիք հայտնաբերելու դեպքում
պարտավորվում եմ անմիջապես գրավոր ձևով տեղեկացնել Մրցույթի կազմակերպչին,
4. ես և Կազմակերպությունը երբևէ չենք մասնակցել որևէ ահաբեկչական գործունեության, ինչպես
նաև փողերի լվացման հետ կապված գործարքների, դատարանի վերջնական ուժի մեջ մտած
դատավճռով մեղավոր չենք ճանաչվել խարդախություն կատարելու, կոռուպցիոն գործունեության
կամ հանցավոր խմբավորման մեջ ներգրավվելու մեջ,
5. այն դեպքում, եթե տեղի կունենա վերը նշված դրույթներից որևէ մեկի հետ կապված
փոփոխություն, ես պարտավորվում եմ անմիջապես գրավոր ձևով տեղեկացնել Մրցույթի
կազմակերպչին։

Ամսաթիվ _________________________

Հ: +374-12-555-555

Ստորագրված և կնքված է
________________________________________________________________________

Անուն, ազգանուն, պաշտոնը
_______________________

Ստորագրություն

ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
ՍՈՒՅՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆ Է

Ես՝
________________________________________________ս,
__________________________________________________________________________________________
_______(ընկերության/ կազմակերպության լրիվ անվանումը` ըստ պետական գրանցման վկայականի), սույնով հայտարարում
և հավաստում եմ, որ տրամադրված տվյալները ճիշտ և ամբողջական են ու համապատասխանում
են իրականությանը:

Ամսաթիվ _________________________
Ստորագրված և կնքված է
________________________________________________________________________

Անուն, ազգանուն, պաշտոնը
_______________________

Ստորագրություն

Հ: +374-12-555-555

