M E N D E Z E N G L AN D & ASSO CI A T ES

Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և
համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր
պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիր
Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ)
Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերում և
տեղադրում Արարատյան դաշտում
ՀՆՀ-ի անվանումը. «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և
համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիր,
hոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում
Արարատյան դաշտում
ՀՆՀ-ի համարը. IFB # 020218-01
ԱՄՆ
ՄԶԳ-ի
հայաստանյան
առաքելության
«Գիտական
առաջադեմ
տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր
պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) կողմից՝ թիվ AID-OAA-I-14-00070/AID-111-TO-15-00001
պայմանագրի համաձայն: Վերջինս կնքված է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Water and Development WADI
IDIQ-ի շրջանակներում: ԱՄՆ ՄԶԳ WADI IDIQ-ի և ԳԱՏՕ ծրագրի պայմանագրային
պայմանները կիրառելի են նաև կնքվելիք ենթակապալի պայմանագրի համար: Հավելված
Գ-ում ներկայացված են հատվածներ WADI IDIQ-ից և ԳԱՏՕ ծրագրի պայմանագրից:
Հնգամյա ԳԱՏՕ ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը Արարատյան
դաշտում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրառի ծավալների նվազեցման և կայուն
վիճակի ապահովման գործում: Վերջինիս պետք է հասնել գիտական, տեխնոլոգիական,
նորարարական
մոտեցումների
կիրառման
և
շահագրգիռ
կողմերի
հետ
համագործակցության միջոցով` խթանելով ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարումը և
ջուր-էներգիա փոխկապակցության համատեքստում ջրօգտագործողների կողմից
առաջադեմ փորձի կիրառումը: ԳԱՏՕ ծրագիրն իրականացվում է «Մենդեզ Ինգլանդ ընդ
Ասսոսիեթս» (ME&A) ընկերության կողմից:
ԳԱՏՕ ծրագիրը հրավիրում է ներկայացնելու հայտեր հոսքաչափերի և տվյալներ
գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման և ընտրված 4 խոշոր ձկնաբուծական
տնտեսությունների թվով 20 ստորերկրյա ջրառի կետերում տեղադրման համար: Վերջինս
իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատյան դաշտի ընտրված
ձկնաբուծական
տնտեսություններում
ավտոմատ,
կենտրոնացված,
առցանց
կառավարման համակարգի ներդրման շրջանակներում:
Պահանջվող ապրանքների և ծառայությունների մանրամասն նկարագրությունը և
տեխնիկական բնութագրերը տրված են Հավելված Ա-ում:
Հայտատուներին հրավիրում ենք ներկայացնել հայտեր՝
համաձայն ստորև
բերված Հայտատուների համար ուղեցույցի:
Սույն ՀՆՀ-ի հրապարակմամբ ME&A-ն չի կրում որևէ պարտավորվածություն
կնքելու ենթակապալի պայմանագիր կամ տալու գնման պատվեր, ոչ էլ հանձն է առնում
վճարել հայտի պատրաստման և ներկայացման ծախսերը:
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ՀԱՅՏԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
1. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, ուղեցույցը և ընթացակարգը. Հայտերը
պետք է ներկայացվեն մինչև ուրբաթ, 2018թ.-ի փետրվարի 16-ը, արևելյան ամառային
ժամանակով (EST) ժամը 17:00: Հայտատուները պետք է իրենց հայտի էլեկտրոնային
տարբերակն ուղարկեն aspired@engl.com, իսկ պատճենը՝ skline@engl.com էլ. փոստի
հասցեներով: Հայտի առաջին էջին պետք է նշված լինի ՀՆՀ-ի համարը (ԳԱՏՕ. IFB #
020218-01) և գրված՝ «Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների
ձեռքբերում և տեղադրում Արարատյան դաշտում»:
Հետաքրքրված հայտատուները կամ ներկայացուցիչները պետք է իրենց հաշվին
այցելեն ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից ընտրված չորս
ձկնաբուծական տնտեսություններ, որպեսզի չափումներ կատարեն հոսքաչափերի,
տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման և դրանց տեղադրման
աշխատանքների իրականացման բյուջեն ձևավորելու համար: Հայտում պետք է
ներառված լինի յուրաքանչյուր ստորերկրյա ջրառի կետում հոսքաչափերի և
տվյալներ գրանցող սարքավորումների տեղադրման մանրամասն նկարագրությունը:
Ձկնաբուծական տնտեսություններ այցելության ամսաթվի և մանրամասների
վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար հետաքրքրված
հայտատուները պետք է էլեկտրոնային նամակ ուղարկեն ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակ՝
aspired@engl.com հասցեով: Ձկնաբուծական տնտեսությունների այցելությունը
պարտադիր է հայտատուների համար, եթե նրանք նախատեսում են հայտ
ներկայացնել ի պատասխան սույն ՀՆՀ-ի:
2018թ.-ի փետրվարի 8-ին, ժամը 11:00-ին, ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակում (հասցե՝
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105/1, Ցիտադել բիզնես կենտրոն, 204 սենյակ) տեղի կունենա
հետաքրքրված հայտատուների հետ նախամրցութային հանդիպում՝ հայտատուների
հարցերին պատասխանելու և հայտի վերաբերյալ պարզաբանումներ տալու համար:
Հանդիպումից հետո կկազմվի արձանագրություն՝ հանդիպման ընթացքում հնչեցված
բոլոր հարցերի և պատասխանների վերաբերյալ, և այն կուղարկվի հանդիպմանը
մասնակցած հայտատուներին: Հայտատուների մասնակցությունը նախամրցութային
հանդիպմանը պարտադիր է, եթե նրանք հայտեր են ներկայացնելու ի պատասխան
սույն ՀՆՀ-ի:
2. Ովքեր կարող են մասնակցել. Ի պատասխան սույն ՀՆՀ-ի հայտեր կարող են
ներկայացնել
այն
կազմակերպությունները,
որոնք
բավարարում
են
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի թիվ 937 և 110 աշխարհագրական Կոդերի պահանջներին, ունեն
համապատասխան տեխնիկական որակավորում ու նմանատիպ ծրագրերի
իրականացման փորձ, ընդգրկված չեն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից արգելված, կասեցված կամ
արգելման համար առաջարկված կազմակերպությունների ցուցակում:
3. Հայտատուների
տեխնիկական
որակավորումը
և
փորձը.
Հետաքրքրված
հայտատուները պետք է ներկայացնեն.
1. համառոտ տեղեկանք (մինչև 3 էջ) տեխնիկական որակավորման և նախկին
փորձի մասին.
2. առնվազն
երեք
պատվիրատուների
կոնտակտային
տվյալները
(հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե,
կազմակերպության հասցե)՝
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երաշխավորություն ստանալու հայտատուի մատուցած ծառայությունների
և ապրանքների որակի վերաբերյալ:
4. Հարցեր/պարզաբանումներ. Սույն ՀՆՀ-ի վերաբերյալ բոլոր հարցերը և (կամ)
պարզաբանումները պետք է տրվեն էլ. փոստով՝ ուղարկելով aspired@engl.com, իսկ
պատճենը՝ skline@engl.com հասցեներով: Ոչ մի անհատական հանդիպում կամ
հեռախոսազանգ չի ընդունվի սույն ՀՆՀ-ի վերաբերյալ:
5. Բնութագրեր. Պահանջվող ապրանքների և ծառայությունների
տեխնիկական բնութագրերը բերված են Հավելված Ա-ում:

նվազագույն

6. Կատարման ժամկետը. Աշխատանքների կատարման առավելագույն ժամկետը
սահմանվում է 65 օրացուցային օր: Աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2018թ.-ի
փետրվարի 21-ին և ավարտել 2018թ.-ի ապրիլի 27-ին: Հաղթող ճանաչված
հայտատուն աշխատանքների ավարտն ուշացնելու դեպքում պարտավոր է ուշացման
յուրաքանչյուր օրվա համար վճարել տույժ՝ հայտում ներկայացված գնի 0.2 (զրո
ամբողջ երկու) տոկոսի չափով, սակայն ոչ ավելի քան դրա 10 (տաս) տոկոսը,
բացառությամբ, եթե ուշացումն անբարենպաստ եղանակային պայմանների կամ ֆորս
մաժորային հանգամանքների արդյունք է:
7. Հայտում ներկայացվող գինը. Հայտերում գինը ներկայացվելու է ԱՄՆ դոլարով՝ ըստ
Հավելված Բ-ում նշված ձևի: Հայաստանյան կազմակերպություններն իրենց
գնառաջարկները ներկայացնում են ԱՄՆ դոլարով, սակայն մրցույթը հաղթելու
դեպքում համապատասխան ենթակապալի պայմանագիրը և վճարումները կազմվում
են ՀՀ դրամով: Հայտատուները երաշխավորում են, որ գնառաջարկի բոլոր գնային
տարրերը ճշգրիտ ու խելամիտ են: ԳԱՏՕ ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի
կողմից և, որպես այդպիսին, ազատված է ավելացված արժեքի հարկից (ԱԱՀ):
Գնառաջարկում գները ներկայացվում են առանց ԱԱՀ-ի:
8. Պայմանագրի տեսակը. ME&A-ն հաղթող կազմակերպության հետ կկնքի հաստատուն
ֆիքսված գնով ենթակապալի պայմանագիր: Ենթակապալի պայմանագիրն իր
ձևաչափով կհամապատասխանի ԱՄՆ ՄԶԳ պահանջներին և կներառի ԱՄՆ ՄԶԳ-ի
պարտադիր պայմանագրային դրույթները:
9. Վճարման ժամանակացույցը. Վճարումը կկատարվի հետևյալ ժամանակացույցով.
1. hայտում ներկայացված գնի 40%-ի չափով առաջին վճարումը կկատարվի
ենթակապալի պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում՝ անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերումը
երաշխավորելու համար,
2. hայտում ներկայացված գնի 60%-ը հաղթող ճանաչված հայտատու
կազմակերպությանը կվճարվի Տեխնիկական առաջադրանքի բոլոր
բաղադրիչները
կատարելուց,
ԳԱՏՕ
ծրագրի
և
հայտատու
կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից Ընդունման ակտը
ստորագրելուց, հաշիվ-ապրանքագիրը և պահաջվող այլ փաստաթղթերն
ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
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ԳԱՏՕ ծրագիրն իրավունք է վերապահում մերժելու աշխատանքի ընդունումը, եթե
կատարված
աշխատանքի
որակը
չի
համապատասխանում
Պատվիրատուի
պահանջներին:
10. Հայտի վավերականության ժամկետը. Հայտերը պետք է ուժի մեջ լինեն դրանց
ներկայացման օրվանից (30) oրացուցային օրվա ընթացքում:
11. Գնահատում և ենթակապալի պայմանագրի շնորհում. Ենթակապալի պայմանագիր է
շնորհվում այն հայտատուին, որն ունի համապատասխան տեխնիկական
որակավորում, փորձ, բավարարում է ՀՆՀ-ի բոլոր պահանջներին և ներկայացնում է
ՀՆՀ-ի պահանջներին բավարարող ամենացածր գնով խելամիտ հայտը:
Այնուամենայնիվ, ենթակապալի պայմանագիրը կնքելուց առաջ ME&A-ն
իրավունք ունի բանակցություններ վարելու և (կամ) պարզաբանումներ պահանջելու և
մերժելու ցանկացած կամ բոլոր հայտերը:
12. Տվյալների համարակալման ունիվերսալ hամակարգ (DUNS). Կազմակերպության
համար պարտադիր պահանջ է հանդիսանում DUNS-ի համարը ME&A-ին
տրամադրելը: Տվյալների համարակալման ունիվերսալ համակարգը մշակվել և
կարգավորվում է «Dun & Bradstreet» ընկերության կողմից: Ըստ այդ համակարգի՝
յուրաքանչյուր ընկերությանը վերագրվում է եզակի թվային նույնականացման համար,
այսուհետ՝ «DUNS համար»: DUNS համարի բացակայության դեպքում ME&A-ն չի
կարող հայտատուին դիտարկել որպես նրա հետ «պատասխանատու» բիզնես
վարելու միավոր և, հետևաբար, ME&A-ն ենթակապալի պայմանագիր/գնման
պատվեր կամ դրամական համաձայնագիր չի կնքի նման կազմակերպության հետ:
Հայտատուն սույն ՀՆՀ-ի հաղթող կճանաչվի միայն ME&A-ին DUNS համարը
տրամադրելուց հետո: DUNS համար չտրամադրող հայտատուները մրցույթից դուրս
կմնան, և ME&A-ի կողմից կընտրվի հաջորդ համապատասխանող հայտատուն:
Բոլոր ԱՄՆ և օտարերկրյա կազմակերպությունները, որոնք ստանում են 25,000
ԱՄՆ դոլար և ավելի բարձր արժողությամբ առաջնային ենթակապալի
պայմանագիր/գնման պատվեր կնքելու հնարավորություն, պարտավոր են
պայմանագիրը կնքելուց առաջ ստանալ DUNS համար: Կազմակերպություններն
ազատվում են այս պահանջից, եթե բոլոր աղբյուրներից նրանց ստացած համախառն
եկամուտը նախորդ ֆիսկալ տարում ցածր է եղել 300,000 ԱՄՆ դոլարից: Նման հիմքով
ազատվելու դեպքում, ME&A-ն հայտատուից պահանջում է ներկայացնել
ստորագրված ինքնահավաստագիր:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Նվազագույն տեխնիկական բնութագրեր
Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում
Արարատյան դաշտում
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հայաստանյան առաքելության «Գիտական առաջադեմ
տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների
համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիր
I.

Նպատակ
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների
օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության»
(ԳԱՏՕ) ծրագիրը հնգամյա ծրագիր է, որն իրականացվում է «Մենդեզ Ինգլանդ ընդ
Ասսոսիեթս» ընկերության (ME&A) կողմից: ԳԱՏՕ ծրագրի նպատակն է աջակցել ջրային
ռեսուրսների կայուն կառավարմանը և ջրօգտագործողների կողմից առաջադեմ փորձի
կիրառմանը՝ գիտական, տեխնոլոգիական, նորարարական մոտեցումների կիրառման և
շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցության միջոցով: Ծրագրի հիմնական նպատակն
է Արարատյան դաշտում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրառի ծավալների
նվազեցումը և կայուն վիճակի ապահովումը:
II.

Տեխնիկական առաջադրանք
ԳԱՏՕ ծրագիրը հրավիրում է տեխնիկական ծառայություններ մատուցող
ընկերություններին՝ հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման
և ընտրված 4 խոշոր ձկնաբուծական տնտեսությունների 20 ստորերկրյա ջրառի կետերում
տեղադրման նպատակով: Վերջինս իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության
Արարատյան դաշտի ընտրված ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ,
կենտրոնացված, առցանց կառավարման համակարգի ներդրման շրջանակներում:
Ընտրված ձկնաբուծական տնտեսություններն են. «ԱԼԵՔՍ ԳՐԻԳ», «ԻՆՏԵՐ ԱԿՎԱ»,
«ՄԱՔՍ ՖԻՇ», «ՅՈՒՆԻՖԻՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները:
III.

Նախապատմություն
ԳԱՏՕ ծրագիրը համագործակցում է հիմնական շահագրգիռ խմբերի հետ՝
միասնական, հուսալի տվյալների համակարգ ստեղծելու, ինչպես նաև Արարատյան
դաշտի ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ իրազեկված որոշումների կայացման գործիքներ
մշակելու նպատակով: ԳԱՏՕ ծրագիրը ներկայում աշխատում է Հայաստանի
Հանրապետության բնապահպանության նախարարության (ՀՀ ԲՆ) հետ՝ ընտրված
ձկնաբուծական
տնտեսություններում
ստորերկրյա
ջրօգտագործման
առցանց
կառավարման ավտոմատացված համակարգի ներդրման ուղղությամբ:
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IV.

Նվազագույն տեխնիկական բնութագրեր

1. ՀՈՍՔԱՉԱՓԵՐ
 Հոսքաչափական համակարգը պետք է բաղկացած լինի էլեկտրոնային բլոկից և
վրադիր կամ ներկառուցված էլեկտրաակուստիկ փոխակերպիչ(ներ)ից՝ մեկ կամ մի
քանի խողովակներում ջրի հոսքը միաժամանակ չափելու համար, ինչպես նաև
ներկառուցված GSM/GPRS մոդեմով տվյալներ գրանցող սարքավորումից՝ իրական
ժամանակում գրանցած հոսքի տվյալները հեռակա սերվերին փոխանցելու համար:
 Հոսքաչափը պետք է նախատեսված լինի ճնշումային՝ ամբողջովին լցված
խողովակներում հոսող ակուստիկ ձևով թափանցելի (մասնավորապես
քաղցրահամ ջուր) հեղուկների հոսքի և ծավալի չափման համար:
 Հոսքաչափը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն տեխնիկական
բնութագրերին:
Ընդհանուր
Պարամետրի
Պարամետրի բնութագիր
անվանում
Հեղուկի տեսակներ Հիմնականում մաքուր հեղուկներ կամ փոքր քանակությամբ
կախված մասնիկներ կամ գազային պղպջակներ պարունակող
հեղուկներ
Հոսքի
Երկու ուղղությամբ մինչև 12 մ/վրկ (40 ֆուտ/վրկ)
արագության
միջակայքը
Հոսքի չափման
±1%
ճշտությունը
Զգայունություն
0.0003 մ/վրկ (0.001 ֆուտ/վրկ)
Կրկնելիություն
Ցուցմունքների 0.5%-ը
Փոխակերպիչների Վրադիր՝ 1 զույգ կամ ավելի
քանակը
Ներկառուցված՝ 1 զույգ կամ ավելի
Խողովակների
Վրադիր՝ 70-ից մինչև 3200 մմ (2.76-ից մինչև 126 դյույմ), պողպատե,
չափսերը և
չուգունե, պոլիվինիլ-խլորիդ
տիպերը
Ներկառուցված՝ 15-ից մինչև 1800 մմ (0.6-ից մինչև 71 դյույմ),
պողպատե կամ չուգունե
Խողովակի
Վրադիր՝ 1.5-ից մինչև 20 մմ (0.06 -ից մինչև 0.8 դյույմ)
պատերի
Ներկառուցված՝ կամայական հաստության
հաստությունը
Տեղադրում
Վրադիր՝ առանց խողովակի ամբողջականությունը վնասելու (ոչ
ինվազիվ)
Ներկառուցված` կցաշուրթային միացում կամ եռակցում
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Հոսքաչափի բլոկ՝ էկրանով և ստեղնաշարով
Պարամետրի
անվանում
Էլեկտրասնուցման
պահանջներ

Անխափան
էլեկտրասնուցման
աղբյուր (UPS)
Էկրան

Ստեղնաշար
Պաշտպանիչ տուփ

Շահագործման
ջերմաստիճան
Կոնֆիգուրացիա

Չափման
միավորներ
Մուտքեր/ելքեր

Պարամետրի բնութագիր
AC: 187-242 V @ 17VA max կամ
DC: 10-28 V DC @ 5W max
Պաշտպանություն` ավտոմատ վերակարգավորվող ապահովիչ,
հակառակ բևեռականության և փոփոխական լարման
ստաբիլիզատոր
Ներկառուցված կամ արտաքին պահուստային մարտկոցով
էլեկտրասնուցում
Երկու կամ ավելի շարքերով հեղուկ-բյուրեղային (LCD) էկրան,
ետևից լուսավորվող լուսադիոդային (LED) էկրան,
Ցուցադրվող մինիմալ պարամետրեր՝ հոսքի արագություն, հոսքի
ծավալ, հոսքի կուտակում
Թվանշաններ (0-9) և ուղղություններ (վերև, ներքև, ձախ, աջ),
հաստատման ստեղն՝ պարամետրերի կարգավորման համար
Ingress protection-65 (IP-65) տիպի՝ փոշու համար անթափանց,
խողովակաքթի (6.3 մմ) ցանկացած ուղղությամբ հոսող ջրից
պաշտպանվածություն
-20-ից մինչև 80 C (-4-ից մինչև 176 F)
Անհատական համակարգչի կամ նոութբուքի համար հատուկ
ծրագրային ապահովում, որը տրամադրվում է հոսքաչափն
արտադրողի կողմից
Մետր, խորանարդ մետր, լիտր, միլիոն լիտր
Ֆուտ, գալոն, խորանարդ ֆուտ, միլիոն գալոն, ակր-ֆուտ
USB 2.0` անհատական համակարգչին կամ նոութբուքին միացնելու
համար
RS485: Modbus RTU հրամանակազմ և ցանց. փոխանցման
արագությունը բոդով ` 4800, 9600, 14400,19200, 38400, 56000, 57600,
76800, 115200 սիմվոլ/վրկ
4-20 միլիամպեր. 12-բիթ, ներքին էներգասնուցում, կարող է չափել
հոսքի/էներգիայի դրականից բացասական տատանումները
Մուտք՝ հոսքի կուտակումը վերակարգավորելու հնարավորություն:
Հաճախականության ելք՝ բաց կոլեկտոր, 10-28 Վ հաստատուն
հոսանք, առավելագույնը 100 միլիամպեր, 0-1000 հերց, ուղղանկյուն
ալիքատարի կամ տուրբինային հաշվիչի նմանակում
Երկու ազդանշանային ելք՝բաց կոլեկտոր, 10-28 Վ հաստատուն
հոսանք, առավելագույնը 100 միլիամպեր, արագության ահազանգի,
ազդանշանի ուժգնության ահազանգի կամ ամբողջացման պուլսի
(100 միլիվայրկյանանոց պուլս, առավելագույնը մինչև 1 հերց)
կարգավորման հնարավորություն:
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Տվյալների
արխիվացում

Մեկ ժամում նվազագույնը 12 գրանցում

Մեկ օրում
ժամանակային
սխալը

± 2 վայրկյանից պակաս

Հոսքաչափի փոխակերպիչ/սենսոր
Պարամետրի
անվանում
Պաշտպանիչ տուփ
Շահագործման
ջերմաստիճան
Հաճախականություն
Մալուխների
տիպերը և
երկարությունը

Պարամետրի բնութագիր
IP 67 տիպի՝ փոշու համար անթափանց, ջրակայուն մինչև 1 մ
խորության վրա
-20-ից մինչև 120 C (-4-ից մինչև 248 F)
500 կիլոհերցից մինչև 2 մեգահերց
Մալուխ` RG59 համառանցքային (կոաքսիալ)՝ 75 օհմ, կամ
երկառանցքային՝ 78 օհմ
Երկարություն` առավելագույնը 300 մ (984 ֆուտ)

Հոսքաչափի ծրագրային ապահովում
Պարամետրի
անվանում
Ծրագրային
ապահովում

Պարամետրի բնութագիր
Օգտագործվում է կոնֆիգուրացման, չափաբերման և խնդիրների
լուծման (troubleshooting) նպատակով
Միանում է USB մալուխի միջոցով
Համատեղելի է Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 օպերացիոն համակարգերի հետ

2. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ GSM/GPRS ՄՈԴԵՄՈՎ
Պարամետրի
անվանում
Չափում
Նմուշառման
արագությունը
Էլեկտրասնուցում
Անխափան
էլեկտրասնուցման
աղբյուր (UPS)
Մուտքեր
Ելքեր

Պարամետրի բնութագիր
4-20 միլիամպեր
Նմուշառման առավելագույն արագությունը՝ 1 րոպե,
ինտերնետային թարմացման առավելագույն արագությունը՝ 1 րոպե
կամ սահմանային շեմի փոփոխության հետ կապված
9-24 Վ հաստատուն հոսանք կամ 7-8 Վ մարտկոց
Ներկառուցված պահուստային մարտկոց

4 անալոգային մուտքեր և 4 թվային մուտքեր
2 թվային ելքեր
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Պարամետրի
անվանում
Շահագործման
ջերմաստիճան
GSM/GPRS մոդեմ
Հաղորդակցության
պորտեր

Տվյալների
փոխանցում

Տվյալների ներքին
պահպանում
Պաշտպանիչ տուփ
Անտենա
Ծրագրային
ապահովում

Պարամետրի բնութագիր
-20-ից մինչև 80 C (-4-ից մինչև 176 F)
Quad-band 850, 900, 1800, 1900
GSM/GPRS-ին ուղիղ միացում SIM քարտով
RS 232 և (կամ) RS 485 հաջորդական պորտեր
Մեկ USB պորտ լոկալ ծրագրավորման և կոնֆիգուրացման համար
Մեկ ModBus RTU՝ արագությունը բոդով 4800, 9600, 14400,19200,
38400, 56000, 57600, 76800, 115200 սիմվոլ/վրկ
Հնարավորություն է տալիս տվյալները վերբեռնելու հեռակա
սերվերի վրա՝ ըստ ծրագրավորված գրաֆիկի, և կապվելու հեռակա
սերվերի տվյալների բազային՝ դինամիկ դոմեյնի անունով կամ
ստատիկ IP հասցեով
GSM/GPRS կապի խափանման դեպքում կպահպանվի նվազագույնը
50,000 ցուցմունք, և կապը վերահաստատվելուց հետո
ցուցմունքները կվերբեռնվեն
IP-65 տիպի
Արտաքին
Ծրագրային ապահովում՝ ինչպես անալոգային, այնպես էլ թվային
մուտքերի համար մուտքային պարամետրերը սահմանելու համար:
Համատեղելի է Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 օպերացիոն համակարգերի հետ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա-Ի ՎԵՐՋ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. ՀՈՍՔԱՉԱՓԵՐԻ և ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԳՆԱՌԱՋԱՐԿ

«Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն
ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիր
Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ)
Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում Արարատյան
դաշտում
Նկարագրություն

«ԱԼԵՔՍ
ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

Քանակ

1. Հոսքաչափեր
2. Տվյալներ գրանցող
սարքավորումներ
3. Տեղադրման
աշխատանքներ
Ընդամենը՝ «ԱԼԵՔՍ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

«ԻՆՏԵՐ
ԱԿՎԱ» ՍՊԸ

1. Հոսքաչափեր
2. Տվյալներ գրանցող
սարքավորումներ
3. Տեղադրման
աշխատանքներ
Ընդամենը՝ «ԻՆՏԵՐ ԱԿՎԱ» ՍՊԸ

«ՄԱՔՍ ՖԻՇ»
ՍՊԸ

1. Հոսքաչափեր
2. Տվյալներ գրանցող
սարքավորումներ
3. Տեղադրման
աշխատանքներ
Ընդամենը՝ «ՄԱՔՍ ՖԻՇ» ՍՊԸ

«ՅՈՒՆԻՖԻՇ»
ՍՊԸ

1. Հոսքաչափեր
2. Տվյալներ գրանցող
սարքավորումներ
3. Տեղադրման
աշխատանքներ

Միավորի
արժեք

Ընդհանուր
արժեք

Ընդամենը՝ «ՅՈՒՆԻՖԻՇ»
Ընդհանուր գինը՝

ANNEX C:
Part I - Flow-down Clauses from USAID IDIQ Contract# AID-OAA-I-14-00070
SECTION H – SPECIAL CONTRACT REQUIREMENTS
H.1 NOTICE LISTING CONTRACT CLAUSES INCORPORATED BY REFERENCE
The following Contract clauses pertinent to this section are hereby incorporated by reference (by Citation
Number, Title, and Date) in accordance with the clause at FAR 52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY
REFERENCE" in Section I of this Contract. See https://www.acquisition.gov/FAR/ for electronic access to the
full text of a clause.
NUMBER

TITLE

DATE

AIDAR 752.7027

PERSONNEL

DEC 1990

H.4 DEFENSE BASE ACT (DBA) INSURANCE
Pursuant to AIDAR 752.228-3 Worker's Compensation Insurance (Defense Base Act), USAID's DBA
insurance agent is:
AON Risk Insurance Services West, Inc.
199 Fremont St., Suite 1400
San Francisco, CA 94105
Primary Contact: Fred Robinson
Phone: (415) 486-7516
Fax: (415) 486-7059
Email: Fred.Robinson@aon.com
Hours: 8:30 A.M. to 5:00 PM, Pacific Time
OR
AON Risk Insurance Services East, Inc.
1120 20th St., N.W., Suite 600
Washington D.C. 20036
Primary Contact: Ellen Rowan
Phone: (202) 862-5306
Fax: (202) 429-8530
Email: Ellen.Rowan@aon.com
Hours: 8:30 A.M. to 4:00 P.M., Eastern Time
H.10 ORGANIZATIONAL CONFLICTS OF INTEREST:
PRECLUSION FROM
FURNISHING CERTAIN SERVICES AND RESTRICTION ON USE OF INFORMATION
(Indefinite Quantity Contract) (Evaluation Services)
(b) In addition, BY ACCEPTING THIS CONTRACT, THE CONTRACTOR AGREES
THAT IT WILL NOT USE OR MAKE AVAILABLE ANY INFORMATION OBTAINED ABOUT
ANOTHER ORGANIZATION UNDER THE CONTRACT IN THE PREPARATION OF PROPOSALS
OR OTHER DOCUMENTS IN RESPONSE TO ANY SOLICITATION FOR A CONTRACT OR TASK
ORDER.

(c) If the contractor gains access to proprietary information of other company (ies) in performing
this evaluation, the contractor must agree with the other company (ies) to protect their information from
unauthorized use or disclosure for as long as it remains proprietary, and must refrain from using the
information for any purpose other than that for which it as furnished. THE CONTRACTOR MUST
PROVIDE A PROPERLY EXECUTED COPY OF ALL SUCH AGREEMENTS TO THE
CONTRACTING OFFICER.
H.11 EXECUTIVE ORDER ON TERRORISM FINANCING (FEB 2002)
The Contractor/Recipient is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. law prohibits transactions
with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. It
is the legal responsibility of the contractor to ensure compliance with these Executive Orders and laws. This
provision must be included in all subcontracts/subawards issued under this contract.

H.13 INTERNATIONAL TRAVEL APPROVAL AIDAR 752.7032 INTERNATIONAL TRAVEL
APPROVAL AND NOTIFICATION REQUIREMENTS (APR 2014)
(Class Deviation OAA-DEV-14-01c)
Prior written approval by the Contracting Officer (CO), or the Contracting Officer’s Representative (COR) if
delegated in the Contracting Officer’s Representative Designation Letter, is required for all international travel
directly and identifiably funded by USAID under this contract. The Contractor shall therefore present to the
CO or the COR, an itinerary for each planned international trip, showing the name of the traveler, purpose of
the trip, origin/destination (and intervening stops), and dates of travel, as far in advance of the proposed travel
as possible, but in no event less than three weeks before travel is planned to commence. The CO’s or COR’s
(if delegated by the CO) prior written approval may be in the form of a letter or may be specifically
incorporated into the schedule of the contract. At least one week prior to commencement of approved
international travel, the Contractor shall notify the cognizant Mission, with a copy to the CO or COR, of
planned travel, identifying the travelers and the dates and times of arrival.
H.17 USAID DISABILITY POLICY - ACQUISITION (DEC 2004)
(a) The objectives of the USAID Disability Policy are (1) to enhance the attainment of United States foreign
assistance program goals by promoting the participation and equalization of opportunities of individuals with
disabilities in USAID policy, country and sector strategies, activity designs and implementation; (2) to increase
awareness of issues of people with disabilities both within USAID programs and in host countries; (3) to
engage other U.S. government agencies, host country counterparts, governments, implementing organizations
and other donors in fostering a climate of nondiscrimination against people with disabilities; and (4) to support
international advocacy for people with disabilities. The full text of the policy paper can be found at the
following website: http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.html.
(b) USAID therefore requires that the contractor not discriminate against people with disabilities in the
implementation of USAID programs and that it make every effort to comply with the objectives of the USAID
Disability Policy in performing this contract. To that end and within the scope of the contract, the contractor’s
actions must demonstrate a comprehensive and consistent approach for including men, women and children
with disabilities.
H.19 AIDAR 752.225-70 Source and Nationality Requirements. (FEB 2012)
(a) Except as may be specifically approved by the Contracting Officer, the Contractor must procure all
commodities (e.g., equipment, materials, vehicles, supplies) and services (including commodity
transportation services) in accordance with the requirements at 22 CFR Part 228 "Rules on

Procurement of Commodities and Services Financed by USAID Federal Program Funds." The
authorized source for procurement is Geographic Code 937 unless otherwise specified in the schedule
of this contract. Guidance on eligibility of specific goods or services may be obtained from the
Contracting Officer.
(b) Ineligible goods and services. The Contractor must not procure any of the following goods or
services under this contract:
(1) Military equipment
(2) Surveillance equipment
(3) Commodities and services for support of police and other law enforcement activities
(4) Abortion equipment and services
(5) Luxury goods and gambling equipment, or
(6) Weather modification equipment.
(c) Restricted goods. The Contractor must obtain prior written approval of the Contracting Officer or
comply with required procedures under an applicable waiver as provided by the Contracting Officer
when procuring any of the following goods or services:
(1) Agricultural commodities,
(2) Motor vehicles,
(3) Pharmaceuticals and contraceptive items
(4) Pesticides, (5) Fertilizer,
(6) Used equipment, or
(7) U.S. government-owned excess property.
If USAID determines that the Contractor has procured any of these specific restricted goods under this
contract without the prior written authorization of the Contracting Officer or fails to comply with
required procedures under an applicable waiver as provided by the Contracting Officer, and has
received payment for such purposes, the Contracting Officer may require the contractor to refund the
entire amount of the purchase.

H.20 AIDAR 752.228-70 Medical Evacuation (MEDEVAC) Services (JUL 2007)
(a) Contractor must provide MEDEVAC service coverage to all U.S. citizen, U.S. resident alien, and
Third Country National employees and their authorized dependents (hereinafter "individual") while
overseas under a USAID-financed direct contract. USAID will reimburse reasonable, allowable, and
allocable costs for MEDEVAC service coverage incurred under the contract. The Contracting Officer
will determine the reasonableness, allowability, and allocability of the costs based on the applicable
cost principles and in accordance with cost accounting standards.
(b) Exceptions. (i) The Contractor is not required to provide MEDEVAC insurance to eligible
employees and their dependents with a health program that includes sufficient MEDEVAC coverage
as approved by the Contracting Officer.
(ii) The Mission Director may make a written determination to waive the requirement
for such coverage. The determination must be based on findings that the quality of local
medical services or other circumstances obviate the need for such coverage for eligible
employees and their dependents located at post.

(c) Contractor must insert a clause similar to this clause in all subcontracts that require performance by
contractor employees overseas.
H.25 PROHIBITION OF ASSISTANCE TO DRUG TRAFFICKERS
USAID reserves the right to terminate this Contract, to demand a refund or take other appropriate measures if
the Contractor is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug
trafficking as defined in 22 CFR Part 140.
H.26 NONDISCRIMINATION
Most federal contractors are prohibited by law and regulation from discrimination with regard to race, color,
religion, sex, national origin, disability, age, genetic information, or veteran status when work under their
contract is performed in the U.S. or employees are recruited from the U.S. The requirements applicable to
federal contracts are found in FAR Part 22, “Application of Labor Laws to Government Acquisitions” and the
clauses in FAR Part 52.227.
Additionally, while not a mandatory requirement, the Agency encourages all organizations performing under
USAID contracts, including those performed solely overseas, to apply these same standards of
nondiscrimination to other bases, including sexual orientation, gender identity, pregnancy, and any other
conduct that does not adversely affect performance, subject to applicable law.
[END OF SECTION H]

SECTION I - CONTRACT CLAUSES
I.1 FAR 52.252-4 NOTICE LISTING CONTRACT CLAUSES INCORPORATED BY REFERENCE
This contract incorporates one or more clauses by reference, with the same force and effect as if they were
given in full text. Upon request, the Contracting Officer will make their full text available. Also, the full text
of a clause may be accessed electronically at this/these address(es):



https://acquisition.gov/far/
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/aidar_0.pdf

Federal Acquisition Regulation (FAR) Clauses:
NUMBER
52.202-1
52.203-6
52.203-17
52.204-10
52.204-13
52.209-6
52.215-2
52.222-26
52.222-35
52.222-36
52.222-37
52.222-50
52.223-6
52.225-13
52.227-3
52.227-11
52.227-14
52.232-33
52.232-40
52.242-1†
52.244-4
52.247-63
52.249-2*

TITLE (DATE)
Definitions. (NOV 2013)
Restrictions on Subcontractor Sales to the Government. (SEP 2016)
Contractor Employee Whistleblower Rights and Requirement To Inform Employees of
Whistleblower Rights (APR 2014)
Reporting Executive Compensation and First-Tier Subcontract Awards (JUL 2013)
System for Award Management Maintenance. (JUL 2013)
Protecting the Government's Interest When Subcontracting With Contractors
Debarred, Suspended, or Proposed for Debarment. (AUG 2013)
Audit and Records - Negotiation. (OCT 2010)
Equal Opportunity. (MAR 2007)
Equal Opportunity for Veterans. (SEP 2010)
Affirmative Action for Workers with Disabilities. (OCT 2010)
Employment Reports on Veterans. (SEP 2010)
Combating Trafficking in Persons. (MAR 2015)
Drug-Free Workplace. (MAY 2001)
Restrictions on Certain Foreign Purchases. (JUN 2008)
Patent Indemnity. (APR 1984)
Patent Rights-Ownership by the Contractor. (MAY 2014)
Rights in Data-General. (MAY 2014)
Payment by Electronic Funds Transfer - System for Award Management. (JUL 2013)
Providing Accelerated Payments to Small Business Subcontractors. (DEC 2013)
Notice of Intent to Disallow Costs. (APR 1984)
Subcontractors and Outside Associates and Consultants (Architect-Engineer Services).
(AUG 1998)
Preference for U.S.-Flag Air Carriers. (JUN 2003)
Termination for Convenience of the Government (Fixed-Price). (APR 2012)

U.S. Agency for International Development Acquisition Regulation (AIDAR) 48CFR CHAPTER 7
Clauses:
NUMBER

TITLE (DATE)

752.228-3
752.7002
752.7033

Worker's Compensation Insurance (Defense Base Act).
Travel and Transportation. (JAN 1990)
Physical Fitness. (JUL 1997)

16

*Applies only to fixed-price items.
†Applies only to cost-reimbursement items.
[END OF SECTION I]
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Part II: Flow-down Clauses from Prime Contract Task Order AID-111-TO-15-00001
SECTION H - SPECIAL CONTRACT REQUIREMENTS
This Task Order is issued to Mendez England & Associates Inc. under the Water and Development
IDIQ (WADI) IDIQ Contract No. AID-OAA-I-14-00070.
All Contract Clauses by reference or in full text under the IDIQ as appropriate are applicable to this
Task Order.
In addition the following clauses are incorporated to this Task Order:

H.1
NOTICE LISTING CONTRACT CLAUSES INCORPORATED BY REFERENCE
The following contract clauses pertinent to this section are hereby incorporated by reference (by Citation
Number, Title, and Date) in accordance with the clause at FAR "52.252-2 CLAUSES INCORPORATED
BY REFERENCE" in Section I of this contract. See http://farsite.hill.af.mil/ for electronic access to the full
text of FAR clauses, and https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/aidar_0.pdf for the full
text of
AIDAR clauses.
NUMBER

TITLE

DATE

FEDERAL ACQUISITION REGULATION (48 CFR Chapter 1)
52.228-3
52.227-14

WORKERS' COMPENSATION INSURANCE

JUL 2014

RIGHTS IN DATA-GENERAL

MAY 2014

(DEFENSE BASE ACT).

USAID ACQUISITION REGULATION (AIDAR)
752.245-71
752.7027

TITLE TO AND CARE OF PROPERTY
PERSONNEL

APR 1984
DEC 1990

H.2
AUTHORIZED GEOGRAPHIC CODE
The authorized geographic codes for procurement of goods and services under this Contract are 937 and 110.

[END OF SECTION H]
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ANNEX D:
Branding Implementation Plan and Marking Plan
Branding Strategy
The primary purpose of the Advanced Science & Partnerships for Integrated Resource Development
(ASPIRED) project is to assist USAID/Armenia to support sustainable water resource management and
sustainable practices of water users in Armenia through the use of science, technology, innovation and
partnership approaches. The underlying theme of the ASPIRED Branding Strategy is to deliver the
message that “this assistance is from the American people.”
Program Name: “Advanced Science and Partnerships for Integrated Resource Development” (or
ASPIRED)
In Armenian: Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և
համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության (ԳԱՏՕ)
ME&A will use the USAID Identity on program materials and communications, with the tagline
“From the American People” translated into Armenian as appropriate.
Desired Level of Visibility: ME&A will ensure that ASPIRED receives broad visibility amongst its
beneficiaries and their communities, counterparts, and the general public with a focus on the Government
of Armenia, community leaders, the civil society and the private sector. ME&A will identify additional
groups/sub-groups of target audiences for project’s public communications, in consultation with USAID,
and will ensure high levels of visibility for the project in Armenia integrating suitable communications and
outreach as part of the policy reform. In the case of highly sensitive political issues, a lower profile may be
required; this will be determined on a case-by-case basis, in consultation with the USAID Mission.
Positioning: The Program and all program-related communications and materials will be referred to as
USAID’s and be exclusively marked with the USAID Identity. In all public events and public
communications under ASPIRED, ME&A will acknowledge and make visible and understandable that the
project, all its activities and/or materials/deliverables are made possible through USAID support. If grants
are authorized under a specific activity, ME&A will clearly and conspicuously state in the small grants
documentation and all delivered procurement that resources for the grant have been donated by USAID and
make clear that the Contractor is acting as USAID's agent. Any materials and communications produced by
a Vendor shall also follow USAID branding requirements for contracts.
Branding Implementation Plan
Contract deliverables to be marked with the USAID identity must follow design guidance for color,
type, and layout in the Graphic Standards Manual, available at www.usaid.gov/branding, or any
successor branding policy.
Throughout the lifetime of the project, ME&A will continuously identify opportunities for public
outreach. Communication tools and materials will include:
• Press Releases - provided to Armenian media.
• Press Conferences - for event launches, reports, and studies.
• Media Interviews - Interviews with local and national media.
• Site Visits - with USAID staff and GOA Officials.
• Success Stories – from project implementation published on website and social media.
• Beneficiary Testimonials – comments used in news releases and success stories.
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•
•
•
•

Professional Photography - for print and electronic publications.
PSAs - promoting public awareness in sustainable water use on TV, radio, and print.
Videos - electronic success stories for distribution on the Internet and DVDs.
Websites/Social Media – 24/7 distribution of information to stakeholders & target.
audiences.
• Publications - brochures, leaflets, posters, factsheets, banners, etc.
• Project events - community events, workshops, conferences, launches etc.
ME&A will develop a branding strategy using a media mix to publicize the ASPIRED main program
message across Armenia, and advising stakeholders of the urgency to address groundwater resources in the
Ararat Valley. ME&A will provide success stories and other project information to USAID/Armenia for use
on their website and in social media. ME&A will develop a dedicated page in its corporate and WADI IDIQ
(wadi-mea.com) websites devoted to ASPIRED activities linking the primary and secondary audiences to
resources including Success Stories, upcoming news/activities, videos, multimedia materials, etc. The
section will feature the objectives of ASPIRED where the target audiences - media, national and local
governments, NGOs, CSOs and other stakeholders can learn about project activities, and its impact in
Armenia. ME&A’s project team in Armenia will work closely with USAID/Armenia to develop long term
relationships with Armenian media to expand the project’s public outreach.
The expanded use of social media has become an important and efficient form of communications to
stakeholders. ME&A working with USAID/Armenia will engage social media platforms such as Facebook,
Twitter and LinkedIn, to promote activities events and publications of ASPIRED. ME&A will utilize social
media in both English and Armenian. ME&A will designate an ASPIRED team member to oversee the
branding strategy and will work closely with USAID/Armenia and ME&A’s Home Office to maintain a
sustainable outreach program.
Another opportunity for branding is often found in workshops and conferences developed by the
project. Working with local governments and the USAID Mission, ME&A also employs townhall-style
meetings and workshops at the local or regional level, often conducted by participating CSOs.
Key project milestones will include the project and key event launches, training programs,
publication of reports, success story highlights, and other relevant activities.
Main program message:
To support Armenia’s sustainable water resource management and sustainable water practices with the
use of science, technology, and innovation.
In Armenian: Աջակցել Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման
գործընթացին գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության կիրառմամբ:
Audiences: The ASPIRED Program will target the following audiences:
Primary audience: ASPIRED will specifically target communities in the Ararat Valley, owners of local
fish farms, water user associations in Ararat Valley, Government of Armenia (including the Ministry of
Nature Protection and its Water Resource Management Agency [WRMA], and the Basin Management
Organizations [BMOs] covering the Ararat Valley, the Ministry of Energy and Natural Resources, and the
Ministry of Agriculture), as well as local NGOs and the media.
Secondary audience: Water users in other basins of the country, the National Assembly, the
Ministry of Economy, the Ministry of Finance, the Agribusiness Teaching Center (ATC), the
American University of Armenia, and other donors (e.g. FAO, KfW).
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Marking Plan
For all activities under ASPIRED, ME&A will use exclusive USAID marking in all public communications
in print and electronic media, including but not limited to studies, reports, PowerPoint presentations, and
informational and promotional products such as brochures, flyers, and videos.
Deliverables to be marked include products, equipment, and inputs delivered; places where project
activities are carried out; external public communications, training materials, studies, reports,
publications, and informative and promotional products; and workshops and conferences as well as any
media-related activities. Any infrastructure projects will have both temporary and permanent signage
where appropriate to reflect the USAID presence.
All training courses, conferences, seminars, workshops, press conferences and other public activities
produced under ASPIRED will be subject to a MP, and will contain visible signage with the appropriate
USAID logo and tagline. This signage is always placed on podiums, hanging banners, table covers or
posters, strategically located at the event and/or the entrance to the event. Also, publications
associated with the event such as invitations, certificates, awards, press releases, publicity and media
materials will contain the USAID marking.

TABLE 1. MARKING PLAN FOR MATERIALS TO BE PRODUCED
Category

Type of Marking

Administrative

Materials,
Equipment/Furniture

The USAID identity will be printed on equipment when requested by
USAID; design follows guidelines for full branding unless co- branding is
acceptable or an exemption is provided for no branding.

Technical
Technical Reports

The USAID identity will be printed on the cover of documents;
design follows guidelines for full branding unless co-branding is
acceptable or an exemption is provided for no branding.

PowerPoint
Presentations

The USAID identity is required on title breaker slides; design follows
guidelines for the full branding unless co-branding is acceptable or an
exemption is provided for no branding.
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TABLE 1. MARKING PLAN FOR MATERIALS TO BE PRODUCED
Category

Type of Marking

Program Materials:

The USAID identity will be printed on the cover of the material;
design follows guidelines for full branding unless co-branding is
acceptable or an exemption is provided for no branding.

•
•
•
•

Brochures,
Press Releases,
Banners,
Studies

Website/Social Media

The USAID identity will be placed on the website/social media
platform; design follows guidelines for full branding.

Conferences/Workshops

The USAID identity will be displayed in events financed by USAID, such as
training courses, conferences, seminars, exhibitions, fairs, workshops,
press conferences and other public activities.

Technical Equipment

The USAID Identity will be displayed on all equipment procured and
provided to the partners and beneficiaries under the project, e.g. flow
meters, computers, heaters, etc.

All project deliverables not authored, reviewed, or edited by USAID will include a provision
substantially as follows:
“This project/study/report/website/TV program/film/PSA is made possible by the support of the American
people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the
sole responsibility of the (name of organization) and do not necessarily reflect the
views of USAID or the United States Government.”
In Armenian:
«Այս ծրագիրը/հետազոտությունը/հաշվետվությունը/կայքը/հեռուստահաղորդումը/
ֆիլմը/հոլովակը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով: Հետազոտության/
հաշվետվության/կայքի/հեռուստահաղորդման/ֆիլմի/հոլովակի բովանդակությունը միմիայն
հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության
տեսակետները»:
ME&A will seek USAID’s review and clearance of all public communications materials prior to
publication and/or dissemination.
ME&A and any vendors' corporate identities or logos will not be used on USAID-funded program
materials. ME&A realizes that marking is not required on contractor vehicles, offices, office supplies or
other commodities used solely for administration of the USAID-funded program.
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In addition, marking is not required on any communications that are strictly administrative, rather than
programmatic, in nature. USAID identity is also prohibited on contractor and recipient business cards and
communications related to award administration, such as hiring/firing of staff or renting office space and/or
equipment.
Acknowledgements: ME&A will include on USAID’s ASPIRED Program external publications and internal
publications, such as monthly reports, as appropriate:
“This document was produced for review by the United States Agency for International
Development. It was prepared by ME&A for the ASPIRED Project, Contract Number .”
Acknowledging Host-Country Government: In case of joint initiatives and public events with the
Government of Armenia, ME&A will seek USAID’s guidance on the possibility of co-marking the
respective event(s) and deliverable(s) with their logo(s), as applicable.
Acknowledging/Co-Branding With Other Organizations: ASPIRED anticipates collaboration with
local entities and the private sector during the implementation of the program. In case of the partners’
substantial involvement and support to certain initiatives, ME&A will seek USAID’s guidance on the
appropriateness of co-marking with their corporate logos.
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