Հայտարարություն
Նախաորակավորման հրավեր
Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆՎ «ԱՅԳ-1»
ծրագրի համար

1.1.

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից 2019
թ. դեկտեմբերի 26-ին ընդունված 1922–L որոշումը, որով հավանության է
արժանացել «Մասդար Արմենիա» ներդրումային ծրագիրը, Հայաստանի
Հանրապետության Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարությունը նախաձեռնել է միջազգային մրցույթի իրականացումը, որով
հնարավորություն կընձեռնվի այլ կազմակերպությունների ներկայացնել ՀՆՀում նշված սակագնից առավել ցածր սակագնով հայտ։

1.2.

Հայաստանի Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության
հիմնադրամը
(Հիմնադրամ)
ՀՀ
Տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության հանձնարարականով մասնավոր
կառուցապատողներին կամ կոնսորցիումներին հրավիրում է նախագծել,
ֆինանսավորել, կառուցել, տնօրինել և շահագործել էներգետիկ ցանցին
միացված 200 մեգավատտ արևային ՖՎ էլեկտրակայանի ծրագիրը (Ծրագիր–
«Այգ-1»): Ծրագրի անվանական արտադրական հզորությունը ներքին միացման
տեղում կազմում է 200 մեգավատտ, իսկ իրականացման վայրը տեղակայված
կլինի Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին,
Դաշտադեմ և Աշնակ համայնքների միջև։

1.3.

Ծրագիրը կմշակվի Նախագծման, ֆինանսավորման, Կառուցման, Տնօրինման և
Շահագործման (DFBOO-ՆՖԿՏՇ) հիման վրա հատուկ նշանակության մեկ
ընկերության կողմից (Ծրագրի ընկերություն), որը որպես համատեղ
սեփականություն պատկանելու է հաղթող ճանաչված հայտատուին (85%
բաժնեմասնակցություն) և «Հայաստանի Պետական Հետաքրքրությունների
Ֆոնդ» ՓԲԸ-ին (ANIF-ՀՊՀՖ) (15% բաժնեմասնակցություն): Ծրագրի
ընկերությունը պետք է հիմնադրված լինի և գտնվի Հայաստանի
Հանրապետությունում՝ մասնավորապես Ծրագրի նպատակներին ծառայելու
համար։

1.4.

Ծրագիրը մշակելու համար հայտատուի ընտրությունը կիրականացվի երկու
փուլով։ Առաջին փուլը հանդիսանում է Որակավորման հրավերը (ՈՀ)՝
նախանշված ժամկետում Ծրագիրն իրականացնելու համար պահանջվող փորձ
և ֆինանսական ռեսուրսներ ունեցող հավանական հայտատուների
նախաորակավորման համար։ Երկրորդ փուլում հայտատուներից կպահանջվի
ի պատասխան Հայտերի ներկայացման հրավերի ներկայացնել առաջարկներ։
Ներդրումային
ծրագրի
նախաձեռնող
հանդիսացող
Աբու
Դաբիի
վերականգնվող էներգետիկայի ընկերություն Մասդար ՀԲԸ-ին կտրվի
գնառաջարկի համապատասխանեցման հնարավորություն, մասնավորապես՝
Մասդարին իրավունք կվերապահվի ներկայացնել 0,1 ցենտ /ԱՄՆ/ կիլովատտ
ժամի դիմաց ավելի ցածր սակագնի առաջարկ, քան առաջարկվել է ամենացածր
սակագնային առաջարկ ներկայացրած հայտատուի կողմից: Բաժին Error!
Reference
source
not
found.–ում
ներկայացվող
ժամանակացույցով
ներկայացվում է Ծրագրի համար մրցութային գործընթացի հիմնական
բաղկացուցիչների ընդհանուր նկարագիրը։

1.5. Հիմնադրամն
այժմ
հրավիրում
է
հավանական
հայտատուներին
(յուրաքանչյուրը՝ «Հավանական հայտատու»), ովքեր կարող են բավարարել
Որակավորման հրավերի սույն փաստաթղթում սահմանված չափորոշիչները,
էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնել նախաորակավորման հայտերը
(յուրաքանչյուրը՝ «Նախաորակավորման հայտ»)՝ Որակավորման սույն
փաստաթղթի պահանջների համաձայն։ Այնուամենայնիվ, մասնակցության
իրավունք ունենալու համար Հավանական հայտատուներից կպահանջվի
գրանցվել նախաորակավորման փուլի համար և Հիմնադրամի բանկային հաշվին
անկանխիկ եղանակով փոխանցելու միջոցով վճարել 1,000 ԱՄՆ$ գումարը։
Վճարումը հավաստող փաստաթուղթը պետք է ներառվի Նախաորակավորման
հայտի մեջ։

ՈՀ–ին մասնակցության վճարի անկանխիկ փոխանցման համար մանրամասներ՝
Շահառու: ՀՎԷԷ հիմնադրամ
Շահառուի հաշիվ։ 217001007855103 USD
ՇԱՀԱՌՈՒ ԲԱՆԿ՝
HSBC բանկ Հայաստան ՓԲԸ,
Երևան, ՀՀ

Երևան, Հայաստան
SWIFT address: MIDLAM22
Correspondent Bank
HSBC բանկ ԱՄՆ
Նյու Յորք, ԱՄՆ
SWIFT address: MRMDUS33
1.6. Միայն
նախաորակավորված
համարվող
հայտատուները
(«Նախաորակավորված հայտատուներ») իրավունք կունենան մասնակցելու
ընտրության գործընթացի ՀՆՀ–ի փուլին, որը Հիմնադրամը կնախաձեռնի
սահմանված կարգով։
1.7.

Նախաորակավորման հայտերը պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային
տարբերակով սույն ՈՀ պահանջներին համաձայն՝ մինչև 2020թ–ի Հուլիսի 1–ը՝
ժամը 17:00 (հայկական ժամանակով)։ Նախաորակավորման հայտերը պետք է
փաթեթավորված, պիտակավորված լինեն և ներկայացվեն ՈՀ պահանջներին
համաձայն՝ մինչև 2020թ–ի Հուլիսի 24–ը՝ ժամը 15:30 (հայկական ժամանակով)։

1.8. Նախաորակավորման երեք հայտից պակաս լինելու դեպքում, մրցույթի ԱՆՀ-ի
երկրորդ փուլը չի կայանա:
Հիմնադրամի հասցե և կոնտակտային տվյալներ

Հայաստանի
Վերականգվող
Էներգետիկայի
և
Էներգախնայողության
հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան 0001, պող. Սայաթ-Նովա 29/1
Տնօրեն՝ Կարեն Ասատրյան
Կոնտակտային անձ՝ Զարուհի Ղարագյոզյան (Գնումների խմբի ղեկավար)
Էլ. փոստ՝ zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am
r2e2fund@gmail.com
URL: www.r2e2.am
Հեռ.`+(374-10) 588011, 545121

