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ՀԱՅՏ N 125 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 
Ծառայությունների 

Չափա-

բաժնի 

համարը 

Գնումների 

պլանով 

նախատեսված 

միջանցիկ 

ծածկագիրը` 

ըստ ԳՄԱ 

դասակարգման 

(CPV) 

Անվանումը  Տեխնիկական բնութագիրը հայերեն 

Չափ-

ման 

միա-

վորը 

Առավելագույն 

միավորի գինը 

/ՀՀ դրամ/ 

Ընդհանուր 

քանակը 

մատուցման 

հասցեն ժամկետը 

1 79211150 

ERASMUS+ CBHE 

585760 “PRINTeL”  

նախագծի 

(15.10.2017թ.-

15.10.2021թ.) 

արդյունքների 

արտաքին 

գնահատման 

ծառայության գնում 

գնահատել նախագծի արդյունքներն ըստ 

նախագծի պլանի, գնահատել նախագծի 

ազդեցությունն ինստիտուցիոնալ 

մակարդակում՝ ըստ նախատեսված 

խնդիրների, գնահատել նախագծի 

կայունությունը/շարունակականությունն 

ինստիտուցիոնալ մակարդակում, պատրաստել 

նախագծի արդյունքները ներկայացնող զեկույց՝ 

զուգորդված համապատասխան առաջարկու-

թյուններով, հետագա դիտարկման համար: 

դրամ 1600000 1 

ք. Երևան, Ալեք 

Մանուկյան 1, 

անհրաժեշտությ

ան դեպքում նաև 

առցանց՝ 

շահառու մյուս 8 

բուհերի 

(Հայաստան, 

Վրաստան, 

Բելառուս) հետ 

էլեկտրոնային 

կապի 

օգնությամբ 

01 սեպտեմբեր 

2021թ. մինչև 

10 հոկտեմբեր 

2021թ. 
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ՀԱՅՏ N 125 
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1-Ի ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 

ERASMUS+ CBHE 585760 “PRINTeL”  նախագծի (www.printel.am / 15.10.2017թ.-15.10.2021թ.) արդյունքների արտաքին գնահատման 

ծառայության գնում 

 
  Կատարվելիք աշխատանքները. 

1 Գնահատել նախագծի արդյունքներն ըստ նախագծի պլանի 

2 Գնահատել նախագծի ազդեցությունն ինստիտուցիոնալ մակարդակում՝ ըստ նախատեսված խնդիրների  

3 Գնահատել նախագծի կայունությունը /շարունակականությունն ինստիտուցիոնալ մակարդակում  

4 Պատրաստել նախագծի արդյունքները ներկայացնող զեկույց՝ զուգորդված համապատասխան առաջարկություններով, 

հետագա դիտարկման համար 

  Ակնկալվող արդյունք.  

  Նախագծի անկախ գնահատման զեկույց/ հաշվետվություն 

 
  

Պահանջվող կարողությունները. 
Կարողությունները 

հիմնավորող փաստաթղթեր 

Յուրաքանչյուր 

պայմանի համար 

տրվող 

առավելագույն 

միավոր 

1 Դասավանդման և ուսումնառության ժամանակակից նորարարական 

մեթոդների իմացություն (ինտերակտիվ և տեխնոլոգիապես հագեցած 

ուսուցում, հեռավար/առցանց դասավանդում և այլն) 

Մոտիվացիոն նամակ և CV 

10 

2 

ԵՄ նախագծերին, այդ թվում՝ Erasmus+ CBHE նախագծերին մասնակցություն, 

որոնց գնահատման փորձը կդիտվի որպես առավելություն 

Մասնակցությունը հավաստող 

փաստաթուղթ (պարտադիր) և 

Erasmus+ CBHE նախագծերի 

գնահատման փորձը 

հավաստող փաստաթուղթ 

(ընտրանքային) 

20 

3 

Անգլերենի գերազանց իմացություն՝ հաստատված համապատասխան 

փորձով 

Աշխատանքային 

միջավայրում անգլերենի 

կիրառությունը հավաստող 

փաստաթուղթ 

10 
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4 
Նախագծերի ղեկավարման և որակի ապահովման առնվազն 3 տարվա 

փորձառություն 

Նախագծերի ղեկավարման և 

որակի ապահովման փորձը 

հավաստող փաստաթուղթ 
30 

5 Գնային առաջարկ   30 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ *   100 

* Հաղթող է ճանաչվելու այն մասնակիցը, ով կհավաքի առավլագույն միավոր 

 
Լրացուցիչ պահանջներ. 

Գնահատումը իրականացնող աշխատակիցները պետք է մանրամասն ծանոթանան ERASMUS+ CBHE նախագծերի իրականացման ուղեցույցի 

պայմաններին՝ ներկայացված հետևյալ փաստաթղթում. 

http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf 
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ՀԱՅՏ N 125 
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1-Ի ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ՌՈՒՍԵՐԵՆ 

 

Закупка службы внешнего оценивания результатов проекта ERASMUS+ CBHE 585760 “PRINTeL” (www.printel.am / 15.10.2017 г.-

15.10.2021 г.) 

 
  Предстоящие работы 

1 оценить результаты проекта по его плану 

2 оценить воздействие проекта на институциональном уровне в соответствии с предусмотренным задачами 

3 оценить устойчивость/продолжительность проекта на институциональном уровне 

4 подготовить отчёт, представляющий результаты проекта, с соответственными предложениями для дальнейшего рассмотрения 

  Ожидаемый результат 

  отчёт о независимом оценивании проекта 

 
  

Требуемые навыки 
документы подтверждающие 

навыки 

Максимальное 

количество баллов 

за каждое условие 

1 

знание современных инновационных методов преподавания и обучения 

Сопроводительное письмо и 

CV 10 

2 

участие в проектах ЕС, в том числе в проектах Erasmus+ CBHE, опыт 

оценивания которых будет рассматриваться как привилегия 

Сертификат об участии 

(обязательно) и Документ об 

опыте оценки проектов Erasmus 

+ CBHE (образец) 
20 

3 

отличное знание английского языка, подтвержденное соответствующим опытом 

Документ, подтверждающий 

использование английского 

языка на рабочем месте 
10 

4 

опыт в управлении проектов и обеспечении качества 

Документ, подтверждающий 

опыт управления проектами и 

обеспечения качества 
30 

5 Ценовое предложение   30 

  ВСЕГО БАЛЛОВ *   100 

* Победителем станет участник, набравший наибольшее количество баллов 
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Дополнительные требования 

Персонал, проводящий оценку, должен тщательно ознакомиться с условиями руководящих положений проведения проектов Erasmus+ CBHE. 

Упомянутые условия представлены в следующем документе: 

http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf 

 
 

 


