
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ 
 

 “Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)” բաց բաժնետիրական 

ընկերությունը մասնագիտացված կազմակերպություններին հրավիրում է 

նախաորակավորման հետևյալ աշխատանքների իրականացման համար. 

● հովացման աշտարակների ջերմային հսկման չափիչ սարքերի 
փոխարինում և մալուխների անցկացում 
 

կոդ 001 

● 220 Կվ ԲԲՍ (բաց բաշխիչ սարքվածք) օդային անջատիչների ապամոնտաժում կոդ 002 
 

● 220 Կվ ԲԲՍ (բաց բաշխիչ սարքվածք) էլեգազային անջատիչների մոնտաժում 
և կարգաբերում 
 

կոդ 003 

● 110 Կվ ԲԲՍ (բաց բաշխիչ սարքվածք) յուղային անջատիչների 
ապամոնտաժում 
 

կոդ 004 

● 110 Կվ ԲԲՍ (բաց բաշխիչ սարքվածք) էլեգազային անջատիչների մոնտաժում 
և կարգաբերում 
 

կոդ 005 

● 220 Մվտ հզորությամբ էներգաբլոկի միջին նորոգում կոդ 006 

● Բլոկային մասի մալուխային տնտեսության հրաշիջման (հրդեհամարման) 
համակարգի վերակառուցում 

կոդ 007 

 

 Հետաքրքրված մասնակիցներից պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ 

փաստաթղթերը և նշված պահանջների փաստաթղթային հիմնավորումները` 

● Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայագիր (պատճենը) 

● Կանոնադրություն (պատճենը) 

● Առնվազն 10 տարվա փորձ ոլորտում, այդ թվում` նմանատիպ 

աշխատանքների  (կատարած աշխատանքների ու դրանց ծավալների մասին 

կազմակերպության տնօրենի կողմից վավերացված տեղեկանք, նամակ - 

երաշխավորագիր) 

● 2011 – 2013 թթ. ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու կատարած 

աշխատանքների համախառն ծավալի մասին տեղեկություններ (ներկայացնել 

հանձնման – ընդունման ակտերի պատճենները) 

● Ընկերության ֆինանսական կարողությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

/2012-2013թթ. աուդիտորական եզրակացություն, կազմակերպության տնօրենի 

կողմից վավերացված հաշվեկշիռ և այլն/ 



● աշխատանքների որակի համար պատասխանատու հիմնական 

մասնագետների կենսագրական տվյալներ 

● երաշխիքային ժամկետի մասին հայտարարություն: 

  

 Սույն հրավերով սահմանված պայմաններին բավարարող մասնակիցները 

կընդգրկվեն “ՀրազՋԷԿ” ԲԲԸ մրցույթների նախաորակավորված մասնակիցների 

ցանկում և սույն հրավերի հրապարակման պահից տասնութ ամսվա ընթացքում 

ուղղակիորեն կհրավիրվեն ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային 

ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող գնման գործընթացներին: 

 Նախաորակավորված կհամարվեն բոլոր այն մասնակիցները, որոնք 

կներկայացնեն սույն հրավերի շրջանակներում պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը               

և կբավարարեն սահմանված գնահատման չափանիշներին (տես` ոչ գնային 

չափանիշների սանդղակը): 

 Հայտերը ներկայացնել նշելով “ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ”, աշխատանքի 

կոդը և մասնակից ընկերության անվանումը: 

 Հետաքրքրված մասնակիցները լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող են 

ստանալ ստորև ներկայացված հեռախոսահամարով, աշխատանքային օրերին              

ժամը 1000 – 1700,  093-93-22-33: 

 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանված` 06 հոկտեմբերի 2014թ.  

ժամը 1500: 

 Հայտերը պետք է ներկայացվեն հետևյալ հասցեով. 

“ՀրազՋԷԿ” ԲԲԸ 

Ք. Հրազդան 2302, Գործարանային 1 

Հեռ.` (374-223) 6-07-12 

Էլ. փոստ` info@raztes.am 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել` 

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ա. Մնացականյանին հեռ. 093/93-22-33 

www.raztes.am 

http://www.raztes.am/


ՈՉ  ԳՆԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՍԱՆԴՂԱԿ  
 

¹ Ոչ գնային չափանիշը Գործակիցը 
1. Երաշխիքային ժամկետը 

մինչև 1 տարի 
1-2 տարի 
2-3 տարի 
3 տարուց ավել 

 
                                     0 
                                     5 
                                     10 
                                     15 

2. Որպես գլխավոր կապալառու 2011-2013 թթ. կատարած աշխատանքների համախառն ծավալ 
մինչև 100 մլն. դրամ 
101-150 մլն. դրամ 
151-200 մլն. դրամ  
201 մլն. դրամից ավել 

 
                                       5 
                                     10 
                                     15 
                                     20 

3. Ընկերության 2011-2013 թթ. միջին տարեկան շրջանառությունը 
մինչև 100 մլն. դրամ 
101-150 մլն. դրամ 
151-200 մլն. դրամ  
201 մլն. դրամից ավել 

 
                                       5 
                                     10 
                                     15 
                                     20 

4. Հիմնական մասնագետների աշխատանքային փորձը* 
մինչև 5 տարի 
5-10 տարի 
10 և ավելի տարի 

 
                                       5 
                                     10 
                                     15                                    

5. Ընկերության գործունեությունը շուկայում և նմանատիպ աշխատանքների իրականացման փորձը 
10-15 տարի 
15-20 տարի 
20  տարուց ավել 

 
                                     15 
                                     20 
                                     25                                    

6. Պահանջվող կանխավճարի չափը 
0% 
1-10% 
11-20% 
21-30% 
31 և ավելի % 

 
                                     20 
                                     15 
                                     10 
                                       5 
                                       0                                    



7. Նամակ - երաշխավորագրի առկայություն պատվիրատու կազմակերպություններից 
Արտադրող ձեռնարկություններից 
Ջերմային կայաններից 
Ատոմային կայաններից 
Հիդրոէլեկտրակայաններից 
Այլ  օբյեկտներից 

 
յուրաքանչյուրը       15 
յուրաքանչյուրը        10 
յուրաքանչյուրը        10 
յուրաքանչյուրը        10 
յուրաքանչյուրը        5 

*  միավորը բազմապատկվում է մասնագետների թվով 
 
 Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ստուգելու ներկայացված փաստաթղթերի իսկությունը: 

Կեղծ տվյալներ կամ փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում ներկայացնողը կզրկվի մրցույթին մասնակցելու իրավունքից և 

պատասխանատվության կկրի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 



ОБЪЯВЛЕНИЕ  

 
 Открытое акционерное общество «Разданская Энергетическая Компания (РазТЭС)» 

приглашает специализированные организации на процедуру предварительной 

квалификации для выполнения нижеследующих работ: 

 

● замена измерительных приборов температурного контроля ВКУ 
(воздушно-конденсационной установки) и прокладка кабелей 
 

код 001 

● демонтаж воздушных выключателей ОРУ (открытых распредели-
тельных устройств) 220 кВ 

код 002 

● монтаж и наладка элегазовых выключателей ОРУ(открытых распредели-

тельных устройств)  220 кВ 

код 003 

● демонтаж масляных выключателей ОРУ (открытых распределительных 

устройств) 110 кВ 

код 004 

● монтаж и наладка элегазовых выключателей ОРУ (открытых 

распределительных устройств) 110 кВ 

код 005 

● средний ремонт энергоблока мощностью  220 МВт код 006 

 

● реконструкция системы пожаротушения кабельного хозяйства блочной 
части 

код 007 

 

 От заинтересованных участников требуется представление следующих документов 

и документарное обоснование указанных требований: 

● Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия) 

● Устав (копия) 

● Опыт не менее 10 лет в данной области, в том числе по аналогичным работам 

(справка о выполненных работах и их объемах, заверенная директором 

организации, письмо - рекомендация),   

● Информация о валовом объеме работ, выполненных в качестве главного 

подрядчика в течение 2011-2013гг. (представить копии актов приема-сдачи), 

● Информация о финансовых возможностях компании (аудиторское заключение, 

баланс за 2012-2013гг., утвержденный директором организации, и т.д.), 

● Биографические данные основных специалистов, отвечающих за качество работ, 

● Заявление о гарантийных  сроках. 

  

 



 Участники, отвечающие условиям, установленным настоящим приглашением, 

будут включены в список предквалифицированных участников тендеров ОАО «РазТЭС» 

и в течение восемнадцати месяцев с момента опубликования настоящего приглашения 

будут непосредственно приглашены на процесс закупки, организованной компанией в 

рамках осуществляемой инвестиционной программы.  

 Предквалификацированным будут считаться все участники, которые представят 

все документы, требуемые в рамках настоящего приглашения, и будут соответствовать 

установленным критериям по оценке (см. шкалу неценовых критерий).     

 Заявки представить с указанием «ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЗАЯВКА», 

кода работы и наименования компании-участника. 

 Заинтересованные участники могут получить дополнительную информацию по 

нижеследующему номеру телефона, в рабочие дни, в 1000 – 1700,  093-93-22-33. 

 Предельный срок представления заявок – «06» октября 2014г. до 1500. 

 Заявки необходимо представить по следующему адресу: 

ОАО «РазТЭС» 

г.Раздан 2302, Горцаранаин 1 

Тел.: (374-223) 60712 

эл.почта: info@raztes.am 

Для дополнительной информации обращаться к заместителю генерального директора 

А.Мнацаканяну, тел.: (+37493) 93-22-33 

www.raztes.am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://www.raztes.am/


ШКАЛА НЕЦЕНОВЫХ КРИТЕРИЙ  
 

¹ Неценовой критерий Коэффициент 
1. Гарантийный срок 

до 1 года 
1-2 года 
2-3 года 
более 3 лет 

 
                                     0 
                                     5 
                                     10 
                                     15 

2. Валовой объем работ, выполненных в качестве главного подрядчика за 2011-2013гг. 
до 100 млн. драмов 
101-150 млн. драмов 
151-200 млн. драмов  
более 201 млн. драмов 

 
                                       5 
                                     10 
                                     15 
                                     20 

3. Средний годовой оборот компании за 2011-2013гг. 
до 100 млн. драмов 
101-150 млн. драмов 
151-200 млн. драмов  
более 201 млн. драмов  

 
                                       5 
                                     10 
                                     15 
                                     20 

4. Трудовой стаж основных специалистов* 
до 5 лет  
5-10 лет 
10 лет и более 

 
                                       5 
                                     10 
                                     15                                    

5. Деятельность компании на рынке и опыт осуществления аналогичных работ 
10-15 лет 
15-20 лет 
более 20 лет 

 
                                     15 
                                     20 
                                     25                                    

6. Размер требуемой предоплаты 
0% 
1-10% 
11-20% 
21-30% 
31 % и более 

 
                                     20 
                                     15 
                                     10 
                                       5 
                                       0                                    



7. Наличие рекомендательного письма от организаций - заказчиков 
От производящих предприятий 
От тепловых станций  
От атомных станций  
От гидроэлектростанций  
От других объектов 

 
                                     15 
каждый                       10 
каждый                       10 
каждый                       10 
каждый                       5 

*  коэффицент умножается на число специалистов 
 
 Компания оставляет за собой право проверки подлинности представленных документов. 

При даче ложных данных или документов, представитель лишиться права на участие в конкурсе и будет нести ответственность в 

порядке, установленном Законодательством РА. 

  



P U B L I C   N O T I C E  

 
 The Open Joint-Stock Company “Hrazdan Power Company (HrazTES)” invites 

specialized organizations for execution of pre-qualification for implementing  the following 

works: 

 

● replacement of the measuring device for temperature control of ACC (air-
cooled condenser) and cabling 
 

code 001 

● dismantling of air switches of OSG (outdoor switchgear) 220 kV  code 002 

● mounting and setup of sulfur hexafluoride circuit breakers of OSG 220 kV code 003 

● dismantling of oil circuit breakers of OSG 110 kV code 004 

● mounting and setup of sulfur hexafluoride circuit breakers of OSG 110 kV code 005 

● average repair of power generating unit of 220 MW  code 006 

● reconstruction of fire-extinguishing system of cable units of block part code 007 

 

 It is required from interested participants to provide the following documents and 

documentary substantiation of specified requirements: 

● State registration certificate (copy) 

● Charter (copy) 

● At least 10 years experience in this field, including on similar works (reference on 

implemented works and their volumes, approved by the director of the organization)   

● Information on the gross volume of works performed as a prime contractor for 2011-2013 

(provide copies of the acts of acceptance) 

● Information about the financial capabilities of the company (the auditor’s report, the 

balance sheet for 2012-2013, approved by the director of the organization, etc.) 

● biographical data of the main specialists responsible for the quality of works. 

• Declaration about warranty period. 

 Participants who meet the conditions set out by this notice-invitation, will be included in 

the list of prequalified participants of OJSC “HrazTES” and within eighteen months from the 

date of publication of this invitation will be directly invited to the procurement process, 

organized by the company in the frames of ongoing investment program. 

 At the pre-qualification stage will be involved all participants who submit all the 

documents required under this invitation, and will meet the criteria for evaluation. 

 Applications may be submitted in print or electronic form with indication “PRE-

QUALIFICATION APPLICATION”, as well as the code of work and the names of the 

participating company. 



 The interested participants may obtain further information on working days at 1000 – 1700 

on the following telephone number: 093-93-22-33.  

 The deadline for submission of applications: October 3, 2014 till 1500.  

 The applications should be submitted to the following address:  

OJSC “HrazTES”  

1, Gortsaranayin, Hrazdan 2302, Armenia 

Tel.: (374-223) 60712 

e-mail: info@raztes.am 

For more information please contact the Deputy Director General Mr. A.Mnatsakanyan  

Tel.: (+37493) 93-22-33 

www.raztes.am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://www.raztes.am/


SCALE OF NONPRICE CRITERIA  
 

¹ Nonprice criteria Coefficient  
1. Warranty period: 

up to 1 year 
1-2 years 
2-3 years 
over 3 years 

 
                                     0 
                                     5 
                                     10 
                                     15 

2. Gross volume of works performed as general contractor for 2011-2013. 
up to 100 mln. AMD 
101-150 mln. AMD 
151-200 mln. AMD  
over 201 mln. AMD 

 
                                       5 
                                     10 
                                     15 
                                     20 

3. Average annual turnover of the company for 2011-2013: 
up to 100 mln. AMD 
101-150 mln. AMD 
151-200 mln. AMD  
over 201 mln. AMD  

 
                                       5 
                                     10 
                                     15 
                                     20 

4. Work experience of main specialists* 
up to 5 years 
6-10 years 
11 years and more 

 
                                       5 
                                     10 
                                     15                                    

5. The company’s activity on the market and experience of implementation of similar works: 
10-15 years 
15-20 years 
over 20 years 

 
                                     15 
                                     20 
                                     25                                    

6. Size of the required prepayment 
0% 
1-10% 
11-20% 
21-30% 
31 % and more 

 
                                     20 
                                     15 
                                     10 
                                       5 
                                       0                                    

7. Letter of recommendation from customer-organizations  
From manufacturing companies (enterprises) 
From thermal power stations operating on the territory of the CIS  
From nuclear power stations operating on the territory of the CIS  

 
each                            15 
each                             10 
each                             10 



From hydroelectric power stations  
From other entitier 

each                             10 
each                             5 

* The score is multiplied by the number of specialists 
 
 The company reserves the right to verify the authenticity of the documents submitted.  

In case of submission of fake information or documents, the representative will be denied the right to participate in the competition and will be 

responsible in the order set by the Legislation of the Republic of Armenia. 
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