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 Հավելված 5.2 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 28 փետրվարի  2017 թ. 

 թիվ 72 -Ա հրամանի       

  
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է պարզեցված ընթացակարգի հանձնաժողովի 

2017թվականի <<մարտի>>  <<16>>-ի թիվ <<1>>որոշմամբ և հրապարակվում է 
ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի 

կազմակերպման>> կարգի 37-րդ կետի համաձայն 
 

Պարզեցված ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1 
 
Պատվիրատուն` «ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամը, որը 

գտնվում է ք. Երևան, Հր. Աճառյան 31 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։ 
Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի 

կնքել «4.5 ԳՀց կլիստրոնով պինդ մարմնային 7 ՄՎտ մոդուլյատորի ձևափոխման՝ 3 ԳՀց կլիստրոնով 
մեկնարկելու համար» և «ԱՐԵԱԼ-ի ԳԲՀ համակարգին ինտեգրման» աշխատանքների կատարման ու դրա 
արդյունքների` ք. Երևան, Հր. Աճառյան 31 հասցեում  մատակարարման պայմանագիր (այսուհետև` 
պայմանագիր)1։ 

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա 
օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու 
հանգամանքից, ունի պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք: 
  Պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք հայտը ներկայացնելու 
օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց 
գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում 
դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված 
հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված 
կարգով հանված կամ մարված է, որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք 
չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ 

Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման 
համար հրավերով պահանջվող` մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական 
միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ։  

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր 
ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին 
նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր։  

 Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն 
հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող օրվանից հաշված` << 7 >>-րդ օրը ժամը <<11:00>>-ը։ Ընդ 
որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր 
դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի 
պահանջ ստանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը։  

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է 
հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա 
ընթացքում։  

Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն 
ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։  

Պարզեցված ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ հիմնադրամ` 
ք.Երևան, Հր.Աճառյան 31, 209 սենյակ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության 
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից հաշված << 7 >>-րդ աշխատանքային օրվա ժամը << 11:00>>-ը և 
դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։   

                                                 
1 Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա է հանդիսանում շինարարական աշխատանքը: 
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Հայտերի բացումը տեղի կունենա <<ք.Երևան, Հր.Աճառյան 31, 207 սենյակ>> հասցեում,  <<2017թ. 
մարտի>> << 28 >> -ին ժամը <<11:00>>-ին ։    

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել  Գնումների աջակցման կենտրոն` 
ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 12-րդ 
բաժնով սահմանված կարգով։ 

Մասնակիցների մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների (ինչպես նաև այլ 
պահանջների մասով)` սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին 
համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները հայտով պետք է պատվիրատուին 
ներկայացնեն  սույն  ընթացակարգի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր։ 

 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

գնումների համակարգող`  Ա. Բաղրամյանին։ 
                                      Հեռախոս` (+374)10-62 98 06; (+374)91-77 88 98։ 
                                        Էլ.փոստ` procurement@asls.candle.am 
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ` ---------------------------։ 
Պատվիրատու` «ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամ։ 
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 
 

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր 

              Աշխատանքը բաղկացած է հետևյալ մասերից՝ 
 

1. Մեխանիկական –չափագրման/ձևափոխման     (կատարման ժամկետ՝ 1 ամիս) 

• Մեխանիկական չափագրում E4065 կլիստրոնը K211 կլիստրոնով փոխարինելու 
համար 

• Կլիստրոնի տակդիրի նախագծում և պատրաստում 
• Կատոդի սնուցման կոնտակտների նախագծում և պատրաստում 
• սոլենոիդի սնուցման աղբյուրի նախագծում և պատրաստում / գնում 

 
2. Էլեկտրոնային – նախնական չափումների/ձևափոխման     (կատարման 

ժամկետ՝ 1.5 ամիս) 

• Չափումներ առանց յուղի և առանց բարձր լարման 
• Կատոդի սնուցման լարման/հոսանքի չափում առանց ձևափոխման առանց 

կլիստրոնի 
• Կատոդի սնուցման համաձայնեցման տրանսֆորմատորի նախագծում և 

պատրաստում 
• Կատոդի սնուցման լարման/հոսանքի չափում առանզ ձևափոխման 
• Կատոդի սնուցման համաձայնեցման տրանսֆորմատորի նախագծում և 

պատրաստում 
• Կատարված չափումների հիման վրա համաձայնեցման տրանսֆորմատորի 

նախագծում 
• Համաձայնեցման տրանսֆորմատորի պատրաստում 
• Կատոդի սնուցման լարման/հոսանքի չափում համաձայնեցված 

տրանսֆորմատորով համարժեք բեռով այնուհետև K211 կլիստրոնով 
 

3. Պաշտպանիչ համակարգից շրջանցման և ձևափոխման     (կատարման 
ժամկետ՝ 1/2 ամիս) 

• Առկա (անալոգ) պաշտպանիչ համակարգի շրջանցում՝ K211 կլիստրոնի 
նախատեսված աշխատանքային պարամետրերի ապահովման համար  

• Պաշտպանիչ համակարգի ձևափոխում անխափան և ապահով գործարկման 
համար 
 

4. Ծրագրային ապահովման ձևափոխման     (կատարման ժամկետ՝ 1/2 ամիս) 

• Հապատասխան (անալոգ) պաշտպանիչ համակարգի փոփոխման թվային 
պաշտպանիչ համակարգի ձևափոխում/ինտեգրում 

5. Փորձարկման (կարճատև/երկարատև)    (կատարման ժամկետ՝ 1/2 ամիս) 

• Կ211 կլիստրոնով չափումներ առանց բարձր լարման 
• Պաշտպանիչ համակարգի ստուգում 
• Կարճատև փորձարկում / չափումներ 
• Երկարատև փորձարկում / չափումներ 
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6. ինտեգրում ԱՐԵԱԼ-ի ԳԲՀ համակարգին     (կատարման ժամկետ՝ 1.5 ամիս) 

• Սարքավորման ապամոնտաժում, տեղափոխում ԳԲՀ լաբորատորիայից ԱՐԵԱԼ 
ԳԲՀ կայան, մոնտաժում: 

• Վերջնական ստուգում և փորձարկում բարձր լարմամբ 
• Փորձարկում ԳԲՀ առկայությամբ՝ աշխատանքային (նոմինալ) պարամետրերի 

չափումներ 
• Հապաղումների չափումներ և սինքրոնիզացիա առկա ԳԲՀ համակարգի հետ 
• Ինտեգրում ԱՐԵԱԼ-ի թվային ղեկավարման համակարգին 

 
Աշխատանքի կատարման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

Ապրիլ 2017թ. Սեպտեմբեր 2017թ. 

 

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է ք. Երևան, Հր. Աճառյան 31  

հասցեում: 

 


