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ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
 

«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 220/110/35/10/6 ԿՎ «ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ» ԵՎ  
220/110/6 ԿՎ «ԱԳԱՐԱԿ-2» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ  
 

Գործոն 

Մասնագիտական փորձառություն 

չափանիշ պահանջվող 
փաստաթղթերը 

պահանջ 

մասնակից  

մեկ 
կազմակեր-

պություն  

համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) 
և/կամ ենթակապալառուի (ենթակապալառուների) 

ներգրավմամբ մասնակիցներ (կոնսորցիումի 
անդամները և ենթակապալառուն (ենթակապալա-

ռուները), այսուհետ՝ գործընկեր) 
բոլոր 

գործընկերները 
միասին 

յուրաքանչուր գործընկեր 

Փորձառություն 

Մասնակիցը պետք է ներկայացնի 
հայտի ներկայացմանը նախոր-
դող տասը տարիների ընթացքում 
(սկսած 2012 թ. հունվարի 1-ից) 220 
կՎ կամ ավելի բարձր լարմամբ 
ենթակայանի վերակառուցման 

Պետք է 
բավարարի 
պահանջին: 

Պետք է բավարարեն 
պահանջին: 

Պետք է բավարարի պահանջին՝ 
համատեղ գործունեության կամ 
ենթակապալի պայմանագրով 
իրեն վերապահվող գործառույթի 
մասով, հիմնավորելով, որ 
ենթակայանի վերակառուցման 

«Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» 
ՓԲԸ 220/110/35/10/6 
կՎ «Շինուհայր» և 
220/110/6 կՎ 
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կամ կառուցման երկու պայմա-
նագրերում որպես կապալառու  
կամ ենթակապալառու աշխա-
տելու փորձ, որոնց շրջանակնե-
րում իրականացրած լինի ստորև 
նշված հիմնական գործառույթները՝  
- 220 կՎ կամ ավելի բարձր 

լարմամբ ենթակայանում շինա-
րարական աշխատանքների 
իրականացում, 

- 220 կՎ կամ ավելի բարձր լար-
մամբ ենթակայանում էլեկտրա-
մոնտաժային, սարքավորումների 
կարգաբերման և շահագործ-
ման հանձնման աշխատանք-
ների իրականացում, 

- 220 կՎ կամ ավելի բարձր լար-
մամբ ենթակայանում ռելեա-
կան պաշտպանության և 
ավտոմատիկայի սարքավո-
րումների կարգաբերման և շա-
հագործման հանձնման աշխա-
տանքների իրականացում: 

Ձևանմուշով ներկայացված 
պայմանագրերը պետք է լինեն 
ավարտված: Ավարտված են 
համարվում այն պայմանագրերը, 
որոնց համար պատվիրատուի 
կողմից տրվել է «Աշխատանք-
ների ավարտման վկայական» 
կամ պայմանագրերի ավարտումը 

կամ կառուցման պայմանագրի 
շրջանակներում հանդես գալով 
որպես կապալառու, կոնսոր-
ցիումի անդամ կամ ենթա-
կապալառու իրականացրել է 
այդ գործառույթը: 

«Ագարակ-2» ենթա-
կայանների վերակա-
ռուցման աշխա-
տանքների գնման 
ընթացակարգի 
մասնակիցների 
որակավորումը 
հիմնավորող  
փաստաթղթի 
ձևանմուշ` համաձայն 
կից ներկայացվող 
օրինակելի ձևի: 
Ձևանմուշին կից 
մասնակիցը պետք է 
ներկայացնի համա-
պատասխան պայ-
մանագրի, ինչպես 
նաև պայմանագրի 
շրջանակներում իր 
պատվիրատուի 
կողմից տրված 
աշխատանքների 
ավարտման վկայա-
կանի կամ իր պատ-
վիրատուի կողմից 
տրված՝ պայմա-
նագրի ավարտումը 
հավաստող այլ փաս-
տաթղթի պատճեն-
ները՝ առանց բացա-
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հավաստող համարժեք այլ 
փաստաթուղթ: 
 

հայտելու առևտրա-
յին գաղտնիք համար-
վող տեղեկատվու-
թյունը և ներկայաց-
նելով պայմանագրով 
սահմանված աշխա-
տանքների ծավալը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ 
 

«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
220/110/35/10/6 ԿՎ «ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ» ԵՎ 220/110/6 ԿՎ «ԱԳԱՐԱԿ-2» ԵՆԹԱԿԱ-
ՅԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  
       ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ  

 (լրացվում է յուրաքանչյուր գործընկերոջ կողմից) 
 

Մասնակցի անվանումը  ________________       Ամսաթիվ_________________  

Որակավորումը հիմնավորող գործընկերոջ անվանումը  _____________________    

Տեղեկություն 

Պայմանագրի անվանումը և համարը ____________________________________ 

Ստորագրման ամսաթիվ 

Ավարտման ամսաթիվ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Դերը պայմանագրում   Կապալառու  Ենթակապալառու 

Պատվիրատուի անվանումը ____________________________________ 

Գտնվելու վայրը 

Հեռախոս/ֆաքս 

Էլ. փոստ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Մանրամասն ներկայացնել 
պայմանագրի շրջանակներում 
իրականացված՝ որակավորումը 
հիմնավորող աշխատանքները 

 

 

    Մասնակից (լրացնել անվանումը)                                —————————— 

    (Լիազորված անձի անուն, ազգանուն, ստորագրություն, կնիք 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
    ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                     ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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