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(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Վարկ No. 8523-AM
Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ
ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)
Առաջադրանքի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենսական նշանակության
ճանապարհացանցի 2020-2023թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի և 2020-2023թթ
միջպետական և հանրապետական ճանապարհացանցի պահպանման աշխատանքների
պարբերաբար վերանայման ենթակա ծրագրի պատրաստման ծառայությունների
մատուցման համար խորհրդատվական կազմակերպության ծառայություններ
No.: SDP-LRNIP-AF-2019
Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական
նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման
նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ), և նախատեսում է այդ գումարից նաև վճարումներ կատարել
«Հայաստանի կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2020-2023թթ․ռազմավարական
զարգացման պլանի պատրաստում և միջպետական ու հանրապետական նշանակության
ճանապարհացանցի 2020-2023թթ․պահպանման աշխատանքների շարժակազմի ծրագրի
մշակում» խորհրդատվական ծառայությունների համար:
Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են`
 Մշակել ԿՆՃ ռազմավարություն 2020-2023թթ․համար, որը կներկայացնի
ճանապարհացանցի ներկայիս վիճակը, ռազմավարության նպատակները և
թիրախները և մատնանշի ճանապարհացանցի զարգացման, ռազմավարության
իրականացման մեխանիզմները, ֆինանսավորման աղբյուրները և արժեքները,
ռազմավարության իրականացման և ժամանակի բաշխման պատասխանատուներին։
 Ուսումնասիրություն, որը պետք է գնահատի մայթերի վիճակը և երթևեկությունը
Հայաստանի հիմնական ճանապարհներին (միջպետական և հանրապետական
ճանապարհներ) Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինության կամ իր
իրավահաջորդի ղեկավարման ներքո: Ուսումնասիրությունը պետք է պատրաստի
ռազմավարական պահպանման ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության հիմնական
ճանապարհների համար՝ գնահատելով ճանապարհների վերականգնմանը,
պարբերաբար պահպանման և տարեկան պահպանման կարիքները և պետք է ըստ
առաջնահերթության դասակարգի ճանապարհները՝ որպես տնտեսական չափանիշի
գործառույթ, որպեսզի պատրաստի վերակառուցման և պարբերաբար պահպանման
աշխատանքների չորս տարվա շարժակազմի ծրագիր՝ հիմք ընդունելով 2020-2023թթ․
ակնկալվող նախահաշվային բյուջեն։
Ծառայություններն ակնկալվում է սկսել 2019 թվականի դեկտեմբեր-2020 թվականի
հունվար ամսին և ավարտել 2020 թվականի հունիս ամսին:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
«Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունը նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով հրավիրում է
իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնել
հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն
տեղեկություններ՝ նշելով, որ որակավորված են և ունեն համապատասխան փորձառություն

ծառայություններն իրականացնելու համար (բրոշյուրներ, իրականացված նմանատիպ
առաջադրանքների նկարագրություն, նման պայմաններում աշխատելու փորձ,
անձնակազմում համապատասխան հմտություններով ունեցող անձանց առկայություն և այլն):
Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են.


Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը․վերջին 10 տարիների ընթացքում

Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորվող
ծրագրերում մասնակցություն,


Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը նմանատիպ որակի ծառայությունների
իրականացման գծով (վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանագրերի քանակը):
Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարահային
բանկի ուղեցույցի 1.9 կետին «Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և
դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային Բանկի Փոխառուի կողմից
խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. Հունվար
վերանայված 2014, Հուլիսին), որտեղ սահմանված է շահերի բախման վերաբերյալ
Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը:
Որակավորումները հզորացնելու նպատակով՝ խորհրդատուները կարող են միավորվել
այլ կազմակերպությունների հետ և համատեղ հայտ ներկայացնել կամ ենթակապալի
պայմանագրեր կնքել:
Խորհրդատուն կընտրվի «Խորհրդատուների ուղեցույցում» սահմանված «Որակի վրա
հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:
Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային
օրերին, ժամը 09:00-17:00 (տեղական ժամանակ):
Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր անգլերեն լեզվով առձեռն (կամ
սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով
մինչև 2019թ. նոյեմբերի 29-ը, ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):
ՀՀ
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարություն
«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման
կազմակերպություն»ՊՈԱԿ Գլխավոր տնօրենի
ժամանակավոր պաշտոնակատար
Քրիստինե Ղալեչյան
ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծ փողոց Հեռ. (374-12) 20 10 10
Էլ.հասցե: christine.ghalechyan@tpio.am, hasmik.ordukhanyan@tpio.am

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)
Country: Republic of Armenia
Loan No.: 8523-AM
Project: Lifeline Roads Network Improvement Project Additional Financing (LRNIP AF)
Assignment Title: Preparation of Armenian Road Lifeline Roads Network Strategic Development Plan
2020-2023 and Rolling Program of Road Preservation Works for Interstate and Republican Networks

2020-2023
Reference No.: SDP-LRNIP-AF-2019
The Republic of Armenia has received a loan from the World Bank toward Lifeline Roads Network
Improvement Project Additional Financing (LRNIP AF), and intends to apply part of the proceeds for
consulting services for “Preparation of Armenian Road Lifeline Roads Network Strategic Development
Plan 2020-2023 and Rolling Program of Road Preservation Works for Interstate and Republican
Networks 2020-2023”.
The consulting services (“the Services”) will include:
 Develop a LRN strategy for the 2020 to 2023 period, which will present the current state of the
road network, objectives and targets of strategy and Output Targets and Indicators of the road
network development, strategy implementation mechanisms, financing sources and costs,
those responsible for implementing the strategy and timing of implementation,
 The study which will also evaluate the pavement condition and traffic of the Main roads of
Armenia (Interstate and Republican Roads) managed by the Armenian Roads Directorate
(ARD) or his successor. The study will prepare a strategic preservation program for the
Republic of Armenia’s Main roads by estimating its rehabilitation, periodic maintenance and
annual routine maintenance needs and will prioritize the roads as a function of economic
criteria in order to prepare a four-year rolling program of rehabilitation and periodic
maintenance works based on the estimated budget to be available for this purpose from 2020 to
2023.
The contract is expected to start in December 2019-January 2020 and be completed in June 2020.
“Transport Project Implementation Organization” SNCO of the Ministry of Territorial Administration
and Infrastructures of Armenia now invites eligible consultants to indicate their interest in providing
the services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to
perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions,
availability of appropriate skills among staff, etc.).
The shortlisting criteria are:
 General experience of the Consultant: Participation in IFI funded projects within the last 10

years,


Similar experience of the Consultant in carrying out similar quality services (number of similar
contracts within the last 5 years).

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines:

Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World
Bank Borrowers (“Consultant Guidelines” published on January 2011, revised July 2014), setting forth
the World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to
enhance their qualifications.
A consultant will be selected in accordance with the CQS selection method set out in the Consultant
Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours (09:00 to 17:00 hours
local time).
Expressions of interest must be delivered in a written form in English in person (or by courier
services) or by e-mail in the Adobe PDF format to the address below not later than 29 November,
2019, 18.00 (local time (Yerevan)).

Transport Project Implementation Organization SNCO
Attn: Christine Ghalechyan, Acting General Director
Ministry of Territorial Administration and Infrastructures
4 Tigran Mets St, 7th floor,
Yerevan, Armenia
Tel/Fax: (374-12) 20 10 10
E-mail: christine.ghalechyan@tpio.am, hasmik.ordukhanyan@tpio.am

