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VÝZNAMNÝ TENDR 

 

Název: Výstavba koridoru Východ-Západ („Armenian Crossroads“) – Arménie  

Povinné údaje: 

 Země zadání: Arménie 

 Země určení: Arménie 

 Předpokládané datum zveřejnění: Q3 2022 

 Předpokládané datum uzávěrky tendru: Q4 2022 

 Referenční číslo: N/A 

 Stav tendru: avízo o tendru (předpokládaný tendr) – příležitost A+ 

 Předpokládaný rozsah tendru v CZK: cca 20 miliard CZK 

Průmyslové obor/y: Dopravní průmysl a infrastruktura 

 

Popis tendru v českém jazyce: 

Vláda Arménie a Ministerstvo územní správy a infrastruktury podle informací OEÚ ZÚ 

Jerevan připravují rozšíření dopravního koridoru Sever-Jih (North-South Road Corridor) o 

výstavbu dalšího koridoru Východ-Západ (East-West Corridor). Podle zákulisních informací 

vláda plánuje rozšíření dopravní infrastruktury do projektu tzv. Arménské křižovatky 

(Armenian Crossroads). 

Realizovat by se zřejmě měla jak výstavba nových silnic (nejdříve spojení Arménie-

Ázerbájdžán přes jižní arménskou provincii Sjunik, poté i do Nachičevanské autonomní 

oblasti Ázerbájdžánu a dále do Turecka), tak výstavba železničního spojení (AM-AZ-AM-AZ). 

Výstavba a zprovoznění tohoto strategického koridoru by zjednodušily a zkrátily spojení 

uvnitř země i s jejími sousedy. Spojení by bylo klíčové pro obchodní a nákladní dopravu a 

mělo by zřejmě pozitivní vliv i na rozvoj osobní dopravy. Úspěch projektu závisí na politické 

dohodě ohledně odblokování dopravního spojení v regionu (TR-AM a AZ-AM), což je 

momentálně jedna ze zahraničněpolitických priorit AM. 

ZÚ Jerevan má informace, že vláda AM má zájem zahájit práce na projektu koridoru Východ-

Západ co nejdříve a také je pak co nejrychleji dokončit. Údajně již probíhají práce na 

projektové dokumentaci pro obnovu arménských úseků železničního spojení Jeraskh-Džulfa-

Ordubad-Meghri-Horadiz. Vláda AM má údajně v plánu mj. využít financování od EU na 

podporu regionální konektivity. 
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Podle odhadů OEÚ ZÚ Jerevan by mohlo v příznivém případě dojít k vypsání tendru 

v průběhu 3. čtvrtletí roku 2022. Šlo by zřejmě o jeden z největších investičních projektů 

v historii nezávislé Arménie. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 20 miliard CZK.  

Předpokládaný jazyk komunikace: angličtina, arménština. 

 

Popis tendru v cizím jazyce: 

N/A  

 

Kontaktní informace na zdroj tendru: 

N/A 

 

Souborové přílohy: 

N/A 

 

 

 


