
Հավելված N 1
« ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/0հ>* ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈԻ-Ս՜*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել «ճգնաժամային 

կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01»

ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1, 2 և 3 չաւիաբաժիններին և հրավերի 

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի 

Հանրապետության ռեզիդենտ:

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 01808789:

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է' flashltdtender@gmail.com:

«Ֆ ԼԵ Շ » ՍՊ Ը-ի  

Տնօրեն Յա շտ  Խ ա չա տ րյա ն

Կ. Տ.

*1րացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

mailto:flashltdtender@gmail.com


J

Հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Հ ԱՅ  Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ե Թ Յ  Ո Ի-Ն
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է «ՃԿՊԱ- 

ԳՀԱ.ՊՅԲ-18/01»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

մասնակցության իրավունքի պահանջներին:

Միաժամանակ «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՃԿՊԱ-ԳՀԱ.ՊՁԲ-18/01»* 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' «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ին 

փոխկապակցված անձանց և (կամ) «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան 

հիսուն տոկոս «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-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)**:

Յա շտ  Խ ա չա տ րյա ն

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների 

տվյալները:



Հավելված 2.1 
«ճԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ

մասնակցի իրական շահառուների մասին

հ/հ
Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

ՀՀ քաղաքացիների համար' նույնականացման 

քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ 

նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի 

տեսակը և համարը

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար 

համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը 

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը

1
Բարսեղ Բեգլւսրյան 

Գերասիմի
Անձնագիր' AK0515529

2
Սեդա Մնլիքսեթյան 

Սմբատի
Անձնագիր' AK0515531

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված 

տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

Տաշտ Խաչատրյան

Կ. Տ.



Հավելված 3
«ՃԿՊև-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

< Ա 3  Տ Ա Ր Ա Ր Ո N Թ  0 Ո Ի Ն
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է «ՃԿՊԱ- 
ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված որակավորման 

չափանիշների պահանջներին:

Տա շա  Խ ա չա տ րյա ն

Կ. Տ.

ւրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակել:



1

Հավելված 4
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

< Ա 0  Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ի- Թ  0  Ո Ի- Ն
առաջարկվող ապրանքի' հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին

համապատասխանության մասին

Սույնով «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ- 
18/01»* ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու նպատակով իր կողմից 

ներկայացված մասնակցության դիմումում նշված չափաբաժինների մասով առաջարկվող 

ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի 

համապատասխան չափաբաժիններում նշված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի 

պահանջներին:

Սույնով «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից 

ճանաչվելու դեպքում «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով գնանշման հարցման 

հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող 

ապրանքների' անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողը, ծագման երկիրը և 

տեխնիկական բնութագրերը (ապրանքի ամբողջական նկարագիր):

Յա շտ  Խ ա չա տ րյա ն

Կ. Տ.

*  [բացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակել:



Հավելված 5
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ
Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01»* ծածկագրով գնանշման հարցման 

հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է 
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

Հ Հ  դրամ
Չափա-
բաժիեն

երի
համարն 

___ եՐԸ

Ապրանքի անվանումը

Արժեքը (ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող շահույթի 

հանրագումարը) 
/տառերով և թվերով/

ԱԱՀ**
/տառերով և թվերով/

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և թվերով/

1 2 3 4 5=3+4

1 դիզել***
1 050 000 

Մեկ միլիոն հիսուն 
հազար

210 000
Երկու հարյուր տաս 

հազար

1 260 000 
Մեկ միլիոն երկու 
հարյուր վաթսուն 

հազար

2 բենզին պրեմիում

2 450 000 
Երկու միլիոն չորս 

հարյուր հիսուն 
հազար

490 000 
Չորս հարյուր 

իննսուն հազար

2 940 000 
Երկու միլիոն ինը 

հարյուր քառասուն 
հազար

3 բենզին ռեգուլյար

3 666 666.67 
Երեք միլիոն վեց 

հարյուր վաթսունվեց 
հազար վեց հարյուր 
վաթսունվեց ամբողջ 

վաթսունյոթ

733 333.33 
Յոթ հարյուր 

երեսուներեք հազար 
երեք հարյուր 

երեսուներեք ամբողջ 
երեսուներեք

4 400 000 
Չորս միլիոն չորս 
հարյուր հազար

Յա շտ  Խ աչատրյան

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական 
թյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:
***2018թ-ի հունվարի 1-ից Հարկային օրենսդրության փոփոխության հետևանքով Դիզելաին վառելիքի ներմուծումը և իրացումը 
հարկվելու է ԱԱՀ-ով:



Հավելված 10
ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՈւժԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 
(հայտի ապահովում)

ք. Երևան « 2 5 »  դեկտեմբերի 2017թ.**

« Ֆ Ա Ե Շ »  ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Տաշա Խաչատրյանի (անձնագրի Ns AH0657660, տրվել է 21.08.2008թ.- 

ին 013-ի կողմից, բնակության վայրը ք. Երևան Դավիթաշեն 2 թաղ, 34 շ. 10 բն.), 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 ՀՀ  ԱԻՆ «Ճ ԳՆԱԺԱ ՄԱ ՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ Ա ԿԱԴԵՄ ԻԱ» ՊՈԱԿ*֊ի

(այսուհետ' Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված' «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի 

համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը' լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից' համաձայն ՀՀ  կենտրոնական 

բանկի հաստատած' «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն 

վավերապայմանների և դրանց ւրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ 
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:

1.4 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:

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

1.6 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 Ք Ռ Ա  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'
«ՖԱԵՇ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Ե. Կողբացի 30 ¥!|1)
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Շ
Հ/Հ 15100166690902 ' to< J  ^  *  '
ՀՎՀՀ 01808789 
տնօրեն Յաշա Խաչատրյան

Կ.Տ
* ւրացվում է հանձնաժողովի քար 
**  ւրացվում է մասնակցի կողմից Ժ /Vvc W °

օ Փ. .<՛
ւրավերր տեղեկագրում հրապարակելը:



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ1̂
(մասնակցության հայտի ապւսհովում)

2. Ներկայացման ամսաթիվը 20 թ.

3. Ընկերություն (այսուհետ' վճարող)' «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ

4. Վճարողի բանկր' ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

5. Վճարողի հաշվի համարը՛ 15100166690902

6. Վճարողի ՀՎՀՀ ' 01808789

7. Վճարողի ՀԾՀ'

8. Շահառու' «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՐԱԿ

9. Շահառուի ՀՎՀՀ ' ՀՎՀՀ' 02500731

10. Շահառուի բանկը' Արարատբանկ ԲԲԸ

Ո. Շահառուի հաշվի համարը/հշ.հ1/ 1510002970030100

12. Գումարը թվերով և բառերով' 430 000 Չորս հարյուր երեսուն հազար

13. Արժույթը (բառերով և կողոփ’ ՀՀ դրամ/AMDZ

14. Գործարքի /վճարման/նպատակը'____մասնակցության հայտի ապահովում

15.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը' « ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01»

16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, ւորամադրման պայմանը 17- կից'- էջ

19.ա. Շահառուի ստորագրությունները'

/___________________/

/_ J

Կ.Տ.
19.բ.

18.ա.
ունները'

4՚ ՜ Հ’ Ո՛,

.  • «Ջ®#։» Տարր

/ Խ հ <Հ'

|;5յ ճ <
\\ P 0՜֊ Of լ,

՚5.Փ\ ծՕէ

18.բ.
ՏտԼտ>մ'է>֊ *  Հ N 
\Հ Գ  * Օ ւ Հ_I 3 0 * * * _____

Կատարված է վճարողի բանվի! կողմից
Կ.Տ.

Կատարված է շահառուի բանկի կողմից

20.ա.
21.ա.

J

20.բ.

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

"___" ___20___ թ.

/_ J
/ստորագրություն/

21. բ. Կ.Տ.

22. Կատարման ամսաթիվը՝ " "  20___ թ.

Վճարման պահանջագիրը թագվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և 
տացման կարգի»:


