
Հավելված Ւ»1 1

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ

գնանշման հարցմանը մասնակցելու

Այթի Սուփորթ ՍՊԸ֊ն  հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել՝

Հ Հ  ՄԻՆ «ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊՈԱԿ-ի

կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման թիվ 1. 3. 5. 6 և 9 

չափաբաժիններին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ։

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է՝

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ:

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը ֊ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 00119226

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է Ջրէսր^ՋրմՋո^Ջո@ւէտսբբօրէ.Ջտ

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը  տնօրեն՝ ԱՎարդանյան

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։



Հավելված 2

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով Այթի Սուվտրթ Ս Պ Ը -ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է 

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության 

իրավունքի պահանջներին։ Միաժամանակ Այթի Սուվտրթ Ս Պ Ը -ն

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՃԿՊՄ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով գնանշման հարցմանը 

մասնակցելու շրջանակում՝

ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն,

բ. բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված՝ Այթի Սուփորթ ՍՊԸ-ին

փոխկապակցված անձանց և (կամ) Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան 

հիսուն տոկոս Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող 
կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք,

2) կից ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) 

տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող 

բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի 

բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու 

մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող 

ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից 

ավելին (իրական շահառուներ)* **։

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը  տնօրեն՝ Ա.Վարդանյան

2 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։
** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի դեկավարի և 
անդամների տվյալները։



Հավելված 2.1

«ՃԿՊ1Լ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

Տ Վ Յ Ա ԼՆ Ե Ր

մասնակցի իրական շահառուների մասին

հ/հ
Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

«  քաղաքացիների համար՝ 

նույնականացման քարտի կամ անձնագրի 

կամ «  օրենսդրությամբ նախատեսված 

անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը

Օտարերկրյա քաղաքացիների 

համար համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը 

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը

1 Արթուր Գագիկի Վարդանյան
Անձնագիր ^0715079 տրվ.004–ի կողմից 

04.05.2012թ

2 Դավիթ Եղիազարյան
Անձնագիր ձք0626918 տրվ.044-ի կողմից 

23.10.2017թ.

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ե հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին 

ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ։

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը  տնօրեն՝ ՍԼՎարդանյան

Կ գ 3 Կ. օ.

,ս–;ափ 
“ ^ ո ՚ո ւ  0 ’ ո օ ո ”՝ Խ ք.1յ 

\ ա  “IX տ ա ^ օ ^ / Ջ /

3 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։



Հավելված 3

«ՃԿՊՍԼ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է 
«ՃԿՊԱ.-ԳՀՍԼՊՁԲ-17/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 

որակավորման չափանիշների պահանջներին։

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը  տնօրեն՝ Ա.Վարդանյան

4 Սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։



Հավելված 4

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին

համապատասխանության մասին

Սույնով Այթի Սուվտրթ Ս Պ Ը -ն հայտարարում և հավաստում է, որ «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» 
ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու նպատակով իր կողմից ներկայացված 
մասնակցության դիմումում նշված չափաբաժնի մասով առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական 
բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի համապատասխան չափաբաժնում նշված 
ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին։

Սույնով Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ն պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից 
ճանաչվելու դեպքում «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 
սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ 
անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողը, ծագման երկիրը և տեխնիկական բնութագրերը 
(ապրանքի ամբողջական նկարագիր)։

Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը  տնօրեն՝ Ա.Վարդանյան

՚5 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։



Հավելված 5

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ 

թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, Այթի Սուփորթ Ս Պ Ը -ն առաջարկում է

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
Հ Հ  դրամ

Չափա–
բաժինների
համարներ

ը

Ապրանքի անվանումը

Արժեքը (ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը) 

/տառերով և թվերով/

ԱԱ<**
/տառերով և 

թվերով/

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և թվերով/

1 2 3 4 5=3+4

1 անլար ինաերնեւո սարք
416000 

Չորս հարյուր 
տասնվեց հազար

83200
Ութսուներեք 
հազար երկու 

հարյուր

499200 
Չորս հարյուր 

իննսունինը հազար 
երկու հարյուր

3 մալուխ /սիսի թիվի/

32500
Երեսուներկու 
հազար հինգ 

հարյուր

6500
Վեց հազար 

հինգ հարյուր

39000
Երեսունինը հազար

5
ցանցային տեսաձայնագրող 
սարք

148300 
Մեկ հարյուր 
քառասունութ 
հազար երեք 

հարյուր

29660 
Քսանինը 

հազար վեց 
հարյուր 
վաթսուն

177960 
Մեկ հարյուր 

յոթանասունյոթ 
հազար ինը հարյուր 

վաթսուն

6 ֆոտոնկարհանման սարք

432500 
Չորս հարյուր 
երեսուներկու 
հազար հինգ 

հարյուր

86500 
Ութսունվեց 

հազար հինգ 
հարյուր

519000 
Հինգ հարյուր 

տասնինը հազար

9 կոմուտացիոն պանել
33000

Երեսուներեք
հազար

6600
Վեց հազար 
վեց հարյուր

39600
Երեսունինը հազար 

վեց հարյուր

մա ս^կցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) սւրքրտագրությունը.•

թ Հ ր

ա ՚պ ՝ ՛աՆ1 >1Ո1

ա ^ ա ™ ր ա
* լրացվումէ հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը։

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։



Հավելված 10 
ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  

(հայտի ապահովում)
ք. Երևան «23» օգոստոս 2017թ.**

Այթի Սուփորթ ՍՊԸ.ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Արթուր Վարդանյանի. /ա0715079, տրվ. 004-ից, 04.05.2012-ին, 
որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում 
է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի* (այսուհետ՝ 
Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին։

Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի 
համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն Հ Հ  
կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող 
փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»։

1.2 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների 
մասին» Հ Հ  օրենքի 32֊րդ հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն 
տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ մասնակցության հայտի ապահովման վճարման 
պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր 
տեղեկացնելով Ընկերությանը։

1.3 Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ 
Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց 
բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի 
բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին 
տրամադրվելու դեպքում։

1.4 Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման 
հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում։

1.5 Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ 
ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին 
գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները 
փոխանցում է «Ա-ԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո)։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է գնման 
ընթացակարգին մասնակցելու հայտը Ընկերության կողմից ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) 
աշխատանքային օր։

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Այթի Սուփորթ ՍՊԸ
թ. Երևան. 0033. Բւսկունցի 2. բն. 22
"Ամերիաբաեկ" ՓԲԸ
Հ/ՀՀ 1570015016320100
ՀՎ ՀՀ ՝ 00119226^
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1 Վճարման պահանջագիրը թա գվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր 

վավերապայմանների և լրացման կարգի»։


