
Supply and Installation of the Electronic Platform for Declarations of Assets, Incomes, 

Expenditures and Interests.  

Office of the Prime-Minister of the Republic of Armenia invites sealed bids from eligible 

Bidders for software development of the Electronic Platform for Declarations of Assets, 

Incomes, Expenditures and Interests. 

The Republic of Armenia has received a loan from the International Bank for Reconstruction 

and Development toward the cost of the Third Public Sector Modernization Project, 

and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the 

agreement(s) resulting from this IFB:  Supply and Installation of the Electronic 

Platform for Declarations of Assets, Incomes, Expenditures and Interests.  

 

The E-Platform shall be managed by Armenia’s Corruption Prevention Commission (CPC) 

as a digitalized instrument to fight against corruption and build a resistant system for prevention 

of corruption in the country.  

 

The E-Platform shall be developed with the functionality for effective data collection, 

analysis using AI and other algorithmic decision-making process and ensure public 

accessibility of data.    
 

The bidding documents may be downloaded (on a free of charge basis) also from 

www.gnumner.am (https://gnumner.am/hy/page/gnumneri_haytararutyunner_/ ) website or here. 

The deadline for submission of documents is 01 February 2021, 15:00. 

 

«Գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագրման էլեկտրոնային 

համակարգի մատակարարման և տեղադրման» Հայտերի ներկայացման հրավեր, 

ՀՆՀ No: PSMP3-GO-2-2-5-2 

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից» ստացած վարկի 

շրջանակներում ՀՀփոխվարչապետի գրասենյակը հայտարարում է «Գույքի, 

եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագրման էլեկտրոնային 

համակարգի մատակարարման և տեղադրման» Հայտերի ներկայացման հրավեր։   

 Էլեկտրոնային համակարգի կառավարումը կիրականացնի Հայաստանի 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը (ԿԿՀ) ՝ որպես թվայնացված գործիք 

կոռուպցիայի դեմ պայքարի և երկրում կոռուպցիայի կանխարգելման դիմակայուն 

համակարգ կառուցելու համար: 

Էլեկտրոնային համակարգի պետք է մշակվի տվյալների արդյունավետ 

հավաքագրման, արհեստական բանականության միջոցով վերլուծության 

իրականացման, տվյալների հանրային մատչելիության սկզբունքով։  

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հասասնելի է www.gnumner.am 

(https://gnumner.am/hy/page/gnumneri_haytararutyunner_/ հասցեով կամ  այստեղ։  

http://www.gnumner.am/
https://gnumner.am/hy/page/gnumneri_haytararutyunner_/
https://drive.google.com/drive/folders/1FZh5G9jsRrTvwp6Zkr3YeK6VNL5zXo0F?usp=sharing
http://www.gnumner.am/
https://gnumner.am/hy/page/gnumneri_haytararutyunner_/
https://drive.google.com/drive/folders/1FZh5G9jsRrTvwp6Zkr3YeK6VNL5zXo0F?usp=sharing


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 01 Փետրվարի, 2021 ժամը 15։00։  

 


