Մրցույթի հրավեր
Հենանշման միջոցով ՀՀ համայնքների կողմից ծառայությունների և
գործառույթների ինքնագնահատման էլեկտրոնային գործիքի/առցանց
հարթակի ստեղծման նպատակով
Երևան

11-ը նոյեմբերի, 2020թ

Առաջադրանքի համատեքստը
«Ուրլ» զաժլ՚րժ՞ ՀՀ 10 փծրէլել զժիլքլ՛րծւժ արելցլծւժ ՝ «Սովորել՝
համեմատելով» դրՙար՞, ծրա լպտել ՝ ՏԻՄ-՛րծւժ էևվծր՛բ երծըծւ՟իծւլլ՛ր՝
ժտծւցվծը դռիծւ՟իծւլլ՛րա ևՙծրդռծւի՟լ՛րա ետրծըել՞ ինքնագնահատելու
զժր։
Դատրեժլ զժր ՞լտրվ՛բ ՛լ 4 բա՜ծրծւ՟իծւլլ՛ր՝ ըզլծւ՟իծւլ,
լգ՚պրծցել եր՟ծւ՟իծւլ, քըքցալ՛րա ժսլեցծւ՟իծւլ և սծցաբել
դռիծւ՟իծւլլ՛ր,
լերՙրվ՛բ ծւ ժխեվ՛բ ՛լ ցծւցաչլ՛ր՝
՚րլցաց իծւրքլչիծւրա
ՙլզտժլ զժր։ Հժիլքլ՛ր՞ զվքծւժ ևբրցլծւժ ՛լ ՟վիալ տվիբլ՛ր
իծւրքլչիծւր ցծւցաչա վ՛ր՛րիբ, ծրծլք զ՛տծ վ՛րբծւդվծւժ և վա՜ծւբա՜ցվծւժ ՛լ։
Ըլտրվդ ՙծրդռծւի՟լ՛րա վ՛ր՛րիբ զժիլքլ՛րաց զվքՙրդ ծւ վ՛րբծւդվդ
տվիբլ՛ր՞ չ՛լ դռիծւժ ծրպ՛ս վ՛ր՚ս
եժ բա՜ծր ժրժալլ՛րա եծըժաց
վ՛րզսեծըծւ՟իծւլ եժ ստծւՙծւժ արելցլ՛բծւ ժաջծց, իբ օՙլծւժ ՛լ ՏԻՄ-ալ՝ եիցլ՛բծւ
տվիբլ՛րա վր զաժլվդ ծրեիբ եռվրչել ծրծխծւժլ՛ր։ Աի՚ծւզլ՚՛րէ, Հ՛լլխժլ
երևծր ը՚արչ ՝ ՙծրդ՞լե՛ր
զժիլքլ՛րա ժաջև տվիբլ՛րա փծգլեծւժ՞ և
քլլրեծւժլ՛ր՞, ծրծլց լպտել ՝ զժ՛ժտ՛բծվ ցծւցաչլ՛րա ր՚իծւլքլ՛ր՞, դլծ՟լբ
ՙծրդ՞լե՛ր զժիլքլ՛րա ՚րել ՙծրդ՛բե՛րպալ՝ զ՛տՙիծւժ ՚րլցաց ՚ս՛ր քը՛բծւ և
ետրծըել՞ (և տվիբլ՛ր՞) ր՛բվ՛բծւ լպտեծվ։
Փծրէլել իս փծւբծւժ ՙծրդաք՞ ՚՛ռևս եարռվծւժ ՝ զժիլքլ՛րա զժր, սեիլ
«Ուրլ»
զաժլ՚րժ՞ ելեբծւժ ՝ զջծըե ՚աժծր՚աց ստլբ ծւլավ՛րսբ
ՙծրդաք/զր՟ե,
ծր՞
ցա
ՏԻՄ-՛րաց
զլրվծրծւ՟իծւլ
ետ
լև
իբ
ե՜ժ՛րպծւ՟իծւլլ՛րալ
և
զստտծւ՟իծւլլ՛րալ
(օրալե՝
զսրեել
ե՜ժե՛րպծւ՟իծւլլ՛րալ, ջրօՙտՙծրդծըլ՛րա ՞լե՛րծւ՟իծւլլ՛րալ, զժտարծւ՟իծւլլ՛րալ
և իբլ) ևս արելցլ՛բ ալքլՙլզտծւժ և ր՛բվ՛բ ար՛լց խգտլքլ՛րա ծրել ծւ
ր՚իծւլվ՛տծւ՟իծւլ՞։

Առաջադրանքի նպատակը և պահանջները
Սույն առաջադրանքի նպատակն է ստ՛ըդ՛բ ՝բ՛ետրծլիալ ՙծրդաք, ռցլց զր՟ե՝
տվիբլ՛րա լ՛րժծւդծւժ՞, պզպլծւժ՞, վ՛րբծւդծւժ՞ և լ՛րեիցժծւժ՞ ՚իծւրցլ՛բծւ զժր։
Գծրդաքաց օՙտվծը ՏԻՄ-՛ր՞ ար՛լց լզտել զխվծվ ժծւտք եՙծրդ՛լ զժերՙ և
1

եբրցլ՛լ տրվ տվիբլ՛ր՞՝ ժծւտքՙրժլ ՞լ՟ցք՞ պզպլ՛բծւ զլրվծրծւ՟իժ։
Մծւտքՙրծւժլ վրտ՛բծւց զ՛տծ,
ժփծփ տվիբլ՛ր՞ տ՛սլ՛բա եբալ՛լ ՙծրդաքա
«զլրիալ» ց տարծւի՟ծւժ։
«Ուրլ»
զաժլ՚րժ՞ ելեբծւժ ՝ զջծըե ՚աժծր՚աց ստլբ ծւլավ՛րսբ
ՙծրդաք/զր՟ե,
ծր՞
ցա
ՏԻՄ-՛րաց
զլրվծրծւ՟իծւլ
ետ
լև
իբ
ե՜ժ՛րպծւ՟իծւլլ՛րալ և զստտծւ՟իծւլլ՛րալ ևս արելցլ՛բ ալքլՙլզտծւժ։
Մսլվծրպ՛ս, ՙծրդաք՞ (զր՟ե՞) պ՛տք ՝ պզծվա զ՛տևիբ ՙծրդռծւի՟լ՛ր՞.
ա/ Տվյալների ներմուծման մասով՝
 Յծւրքլչիծւր դռիծւ՟իլ/ՙծրդռծւի՟ա վ՛ր՛րիբ ցծւցաչլ՛րա ցլեա
զաժլ վր տվիբլ՛րա ժծւտքՙրժլ, պզպլժլ և վ՛րրտ՚րժլ
զլրվծրծւ՟իծւլ
 Մծւտքՙրվդ տվիբլ՛րա վ՛րբծւդծւ՟իծւլ, ՙրֆաել՛րա, չրտ՛րա, վա՜ծւբ իբ
ժաջծցլ՛րծվ լ՛րեիցծւժ
 Ապՙիծւժ լծր ՙծրդռծւի՟լ՛ր և ՚րլց զժպտսգլ ցծւցաչլ՛րա
ցլե՛ր վ՛բցլ՛բծւ տ՛գլաեել զլրվծրծւ՟իծւլ։
 Նծր ՏԻՄ-՛ր զժերՙա ժ՛ջ վ՛բցլ՛բծւ զլրվծրծւ՟իծւլ։
 ՏԻՄ-՛րաց ցա, լծր ե՜ժե՛րպծւ՟իծւլլ՛ր, զստտծւ՟իծւլլ՛ր
վ՛բցլ՛բծւ զլրվծրծւ՟իծւլ։
 Առե իբ ալֆծրժցածլ զժերՙ՛րալ ալտ՛ՙր՛բծւ զլրվծւ՟իծւլ։
բ/ Տարբեր ՏԻՄ-երի տվյալների հավաքական ներկայացման մասով՝








Տվիբ ՠժլեխրջլծւժ (ֆալլսել տրծւժ) ժաևլծւիլ ՙծրդռծւի՟ա
խրջլել՛րծւժ զժերՙծւժ ՙրլցվդ ծբծր ՏԻՄ-՛րա տվիբլ՛րա
զժ՛ժտծւժ։
Մաջալցվդ ր՚իծւլքա ՚ծւրս՛րծւժ։
Տվիբ (իծւրքլչիծւր) ՏԻՄ-ա ՝ ծբծր տրալ՛րա լ՛րժծւդդ տվիբլ՛րա,
ր՚իծւլքլ՛րա զժ՛ժտծւ՟իծւլ։
ՏԻՄ-ա տվիբ ՙծրդռծւի՟ա ր՚իծւլքա զժ՛ժտծւ՟իծւլ ՞լ՚զլծւր
ժաջալցվդ ր՚իծւլքա զ՛տ։
ՏԻՄ-աց ցա, իբ վ՛բցվդ իբ ե՜ժե՛րպծւ՟իծւլլ՛րա,
զստտծւ՟իծւլլ՛րա եծըժաց լ՛րժծւդվդ ր՚իծւլքլ՛րա զժ՛ժտծւ՟իծւլ։
Հր՟եա ջջիալ զվ՛բվդա ստ՛ըդծւժ պր՛րր ՟րժցծւժլ՛րա
՚՛ժծ զլրվծրծւ՟իժ։

գ/ Կրթական-տեղեկատվական հարթակ ձևավորելու մասով (bench-learning)՝





Իլչ ՝ զ՛լլխժլ ժ՛՟ծ՚՞, ալչծւ ՝ իլ զրժր եարռ՛բծւ զժր, ալչ
օՙծւտլ՛ր երծը ՝ տբ։
Փծրէա փծգլեժլ ծւ քլլրեժլ զր՟ե։
Օՙլծւ՟իծւլ սեսլել՛րալ (ալչաց սես՛բ և ալչպ՛ս արելցլ՛բ զ՛լլխծւժ)։
Առցլց ՚ս՞լ՟ցա զլրրվծրծւ՟իծւլ։
2

Էբ՛ետրծլիալ ՙծրդաքա ՚ա՜իլ՞ պ՛տք ՝ բալա պր՜, զրժր օՙտՙծրդծըլ՛րա զժր։ Աիլ
պ՛տք ՝ զլրվծրծւ՟իծւլ ծւլ՛լ ալտ՛ՙրվ՛բծւ ՀՀ ՏԿԵ լգրրծւ՟իլ եծըժաց եարռվծը
՝բ՛ետրծլիալ եռվրժլ ՙծրդաքլ՛րա խրքալ, ժսլվծրպ՛ս զժիլքլ՛րա
զժիլքլ՛րա տ՛ը՛ետվծւժ։

Պահանջվող որակավորումները



Ծրՙրվծրժլ եիք՛ր, զվ՛բվդլ՛ր ստ՛ըդ՛բծւ փծրէ
Տ՛ըել ալքեռվրժլ զժերՙալ, զսրեել
ե՜ժե՛րպծւ՟իծւլլ՛րա ս՛ետծրալ դլծ՟ բալ՛բ՞ եզժրվա ռվ՛բծւ՟իծւլ

Հ՛տքրքրծւ՟իծւլ զիտլծը ՞լե՛րծւ՟իծւլլ՛ր՞ եժ լզտլ՛ր՞ պ՛տք ՝ լ՛րեիցլ՛լ ար՛լց
պտե՛րցծւժ՞՝ տ՛գլաեել և ՚ա՜իլ՛րել բծւդծւժլ՛րա վ՛ր՛րբ, ալչպ՛ս լև
ՙլիալ ռջրե։

Պահանջվող արդյունքները



Հ՛լլխժլ ռցլց զր՟ե (ալտ՛րլ՛տ և ալտրլ՛տ)՝ լ՛րռիբ ՛բե՛տիալ եծ՚՞
(source code)
Առցլց զր՟եաց օՙտվ՛բծւ է՛ռլրե և ՚ս՞լ՟ց

Առաջադրանքի տևողություն
Առջ՚րլք՞ պ՛տք ՝ արելցվա պիժլՙրա ելքժլ պզաց ժծտ 4 ժսվ
՞լ՟ցքծւժ։
Առջ՚րլքա ժ՛ելրե՞՝ նոյեմբերի 20, 2020թ։

Ժամանակացույց
N
1.
2․

3․
4․
5․
6․

Գործողություն

Իրականացման
ժամանակահատված
Առջ՚րլքա ժ՛ելրե՞
Նծի՛ժ՛ր 20-ալ, 2020՟
Հ՛լլխժլ
զր՟եա
ՙըփրա,
ալտ՛րֆ՛իսա, Մալչև ՚՛ետ՛ժ՛րա 20-՞,
եռծւցվդքա լ՛րեիցծւժ, քլլրեծւժ «Ուրլ» 2020՟
զաժլ՚րժա զ՛տ, վ՛րջլելցծւժ
Հ՛լլխժլ
զր՟եա
պտրստծւժ,
լգՙդա Մալչև զծւլվրա 31-՞,
քլլրեծւժ «Ուրլ» զաժլ՚րժա զ՛տ
2021՟
Հ՛լլխժլ
զր՟եա
բրժխեծւժ,
փծրէրեծւժ, Մալչև փ՛տրվրա 15-՞,
վ՛րջլել տր՛րե, ՙծրդրեծւժ
2021՟
Հր՟եաց օՙտվ՛բծւ է՛ռլրեա պտրստծւժ
Մալչև ժրտա 5-՞, 2021՟
Գծրդ՞լե՛ր զժիլքլ՛րա վ՛րպտրստծւժ
Մալչև
ժրտա
31-՞,
2021՟

3

Իրավասություն
Մրցծւի՟ալ արվսծւ ՛լ ժսլեց՛բ և՛ ֆա՜աեել, և՛ արվլել լէալք, ծրծլք
վրրվծւժ ՛լ պզլջվծը ծրեվծրժլ՞ և փծրէալ։

Դիմումների ընթացակարգեր
Հ՛տքրքրվդ ՚աժծր՚լ՛ր՞ պ՛տք ՝ լ՛րեիցլ՛լ տ՛գլաեել և ֆալլսել զիտ՛ր։
Տեխնիկական հայտը պետք է ներառի․





Իլքլե՛լսՙրծւ՟իծւլ՝ զժպտսգլ ծրեվծրծւժլ՛րծվ։ Հիտտծւլ պ՛տք ՝
ծւլ՛լ ՏՏ ռլվ՜լ վ՛-դրՙրվծրժլ լվ՜ՙծւիլ՞ 3 տրվ փծրէ։
Դաժծր՚ա լգեալ փծրէա լերՙրծւ՟իծւլ, լժլօրալե փծրէա/դրՙր՛րա ցլե,
ծրծլք արելցվ՛բ ՛լ վ՛րջալ 5 տրալ՛րա ՞լ՟ցքծւժ, լ՛րռիբ ֆալլսվծրծը
ե՜ժե՛րպծւ՟իլ լ՛րեիցծւցչա եծլտետիալ տվիբլ՛ր և դրՙրվծրդ
եիք՛րա զըծւժլ՛ր։
Իրվլել լէալք պ՛տք ՝ լ՛րեիցլ՛լ պ՛տել ՙրլցժլ
փստ՟ը՟՛րա պտթ՛լ՛ր։

Ֆինանսական հայտը պ՛տք ՝ լ՛րռա իծւջ՛ա զխվրե
ռջ՚րլքա վ՛րծլխիբ եծժպծլ՛լտլ՛րա (ռվ՛բՙծւիլ՞ 1 ՝ջ)։

և զաժլվծրծւժ՝

՞ստ

Հայտերի գնահատումը
Տեխնիկական հայտը կազմում է գնահատման 80%



Հժպտսգլ ժսլՙատել ծրեվրծւժլ՛ր 30%
Նժլօրալե ռջ՚րլքլ՛րա արելցժլ փծրէ 50%

Ֆինանսական հայտը կազմում է գնահատման 20%։
Ֆալլսել զիտ՞ չպ՛տք ՝ ՙ՛ր՜լցա 3.000.000 ՀՀ դրամը։
Հ՛տքրքրվդ
՚աժծր՚լ՛ր՞
պզլջվծը
փստ՟ը՟՛ր՞
պ՛տք
՝
ծւըրե՛լ
info@urbanfoundation.am զսց՛ալ ժալչև ս․թ․նոյեմբերի 16-ը՝ ՟՛ժիա տծըծւժ լխ՛բծվ «Վեբծրագրավորող-Հենանշում»։
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