ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)
Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Վարկ No. 8229-AM
Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ)
Առաջադրանքի անվանումը՝ Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման և հանրային
իրազեկման ծառայություններ, RSE-LRNIP-CQS-2019
Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական
նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի միջոցով (ԿՆՃՑԲԾ), և
նախատեսում է այդ գումարից վճարումներ կատարել «Ճանապարհային անվտանգության
ուսուցում և հանրային իրազեկման քարոզարշավ» խորհրդատվական ծառայությունների
համար:
Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են`
 Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման արդյունքների և հանրային իրազեկման
քարոզարշավի նախագծում և իրականացում։ Առաջադրանքը կիրականացվի ԿՆՃՑԲԾԼՖ 2017-2020 «Ապահով գյուղեր»-ում տեղակայված դպրոցներում և այլ հանրային
վայրերում։ Ոսուցման և իրազեկման ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել
ճանապարհային անվտանգությանն առնչվող ուսանողների, ծնողների և ընդհանուր
առմամբ դպրոցական անձնակազմի վարքագիծը:
Ծառայությունների մատուցումը ակնկալվում է սկսել 2020 թվականի հունվար ամսին և
ավարտել 2020 թվականի մայիս ամսին:
ՀՀ տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարության
«Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունը հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին
(խորհրդատուներին)
ներկայացնելու
հետաքրքրվածության
հայտեր՝
նշված
ծառայությունները մատուցելու նպատակով: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է
ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ ունեն համապատասխան փորձառություն
ծառայություններն մատուցելու համար (բրոշյուրներ, իրականացված նմանատիպ
առաջադրանքների նկարագրություն, նմանատիպ պայմաններում աշխատելու փորձ,
անձնակազմում համապատասխան հմտություններ 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 Համաշխարհային 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 (Երևանի ժամանակով):
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.: 8229-AM
Project: Lifeline Roads Network Improvement Project (LRNIP)
Assignment Title: Road Safety Education and Public Awareness Campaigns
Reference No.: RSE-LRNIP-CQS-2019
The Republic of Armenia has received a loan from the World Bank toward Lifeline Roads Network
Improvement Project (LRNIP), and intends to apply part of the proceeds for consulting services for
“Road Safety Education and Public Awareness Campaigns”.
The consulting services (“the Services”) will include:
Design and implementation of Road Safety Education and Public Awareness campaigns. The
assignment will take place in the schools and other public places located at the LRNIP-AF 2017-2020
"Safe Villages" sites. The education and awareness program will aim to improve the behavior of
students, parents and in general school personnel related to road safety.
The contract is expected to start in January 2020 and be completed in May 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/ Yerevan 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

