Հավելված N 1

«75ԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-<-18/21» * ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու
«Գրիգոր Այվազյան» ԱՅ_________հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը

«ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21»

ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման__ 1,5 (չափաբաժիններին) և հրավերի
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«Գրիգոր Այվացյան» ԱՅ

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

_________Հ Հ______________ ռեզի դեն տ:
երկրի անվանումը

«Գրիգոր Այվացյան» ԱՅ

֊ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 84485538 :

մասնակցի անվանումը

«Գրիգոր Այվազյան» ԱՅ

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

֊ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է’ xachagir@mail.ru:

մասնակցի անվանումը

՛լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

С, Г. Ր

ԱՅ ԳՐԻԳՈՐ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21» * ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով ___________ «Գրիգոր Այվացյւսն» ԱՅ_______________ ֊ն հայտարարում և հավաստում է, որ
մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21»*

ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

մասնակցության իրավունքի պահանջներին:
Միաժամանակ ____________ «Գրիգոր Այվացյւսն» ԱՏ

֊ն

մասնակցի անվանումը

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21» *

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'

«Գրիգոր ԱյվևԱգյա ն » ԱՅ

֊ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կա մ)______ «Գրիգոր Այվացյւսն» ԱՅ___________________ ֊ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս

«Գրիգոր Այվւսզյան» ԱՏ

֊ին

մասնակցի անվանումը

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
բաժնետոմսերի

(բաժնեմասերի,

փայերի)

ավել քան

տաս

կանոնադրական
տոկոսը,

կապիտալում քվեարկող

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)**:
4

ԱՁ ԳՐԻԳՈՐ ԱՑՎԱԶՑԱՆ
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մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)
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լբացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

/*?<£<//
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** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադքքր՜՜~մարմնի ղեկավարի և
անդամների տվյալները:

Հավելված 2.1

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21» * ծածկագրով
գնաեշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

Օտ ա րերկրյա քաղաքացիների համար
Հ Հ քա ղաքացիների համա ր' նույնականացման
համապատասխան երկրի
Անունը Ազգանունը

քարտի կամ անձնագրի կամ Հ Հ

Հա յրա նունը

օրենսդրությամբ նախ ատ եսված անձը

հ/հ

օրենսդրությա մբ նախատ եսված անձը
հա ստ ա տ ող փաստաթղթի տեսակը և
հա ստ ա տ ող փաստաթղթի տեսակը և համարը
համարը

1

Գրիգոր Այվազյան
Խաչիկի

անձնագիր' AN 0323162

___________«Я-րիգոր Այվսցյան» ԱՅ_______֊ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին
մասնակցի անվանումը

ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

ԱՅ ԳՐԻԳՈՐ ԱՑՎԱԶՑԱՆ
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

Հավելված 3

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21» * ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով _________ «Я-րիգոր Այվազյան» ԱՅ______________ ֊ն հայտարարում և հավաստում է, որ
մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21»*

ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

որակավորման չափանիշների պահանջներին:

ԱՏ ԳՐԻԳՈՐ ԱՑՎԱՏՑԱՆ
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 4

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21» * ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈԻ-Ն
առաջարկվող ապրանքի' հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին
համապատասխանության մասին

Սույնով ______________ «Գրիգոր Այվացյան» ԱՏ________ ֊ն հայտարարում և հավաստում է, որ
մասնակցի անվանումը

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21»*

ծածկագրով

գնանշման հարցմանը մասնակցելու նպատակով իր կողմից

ներկայացված մասնակցության դիմումում նշված չաւիաբաժնի (չաւիաբաժինների) մասով առաջարկվող
ապրանքի

(ապրանքների)

տեխնիկական

բնութագրերը

համապատասխանում

են

նույն

հրավերի

համապատասխան չաւիաբաժնում (չաւիաբաժիններում) նշված ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական
բնութագրերի պահանջներին:
Սույնով _______________ «Գրիգոր Այվացյան» ԱՅ_______________ ֊ն պարտավորվում է առաջին տեղը
մասնակցի անվանումը

զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21»*

ծածկագրով

գնանշման

հարցման հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող
ապրանքի (ապրանքների)' անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, ծագման երկիրը և
տեխնիկական բնութագրերը (ապրանքի ամբողջական նկարագիր):9

ԱՏ ԳՐԻԳՈՐ ԱՑՎԱԶՑԱՆ
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

*

[բացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Եթե հրավերով չի նախատեսվում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի' ապրանքային նշանի և
արտադրողի անվանման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա սույն պարբերությունից հանվում են « ապրանքային նշանը,
արտադրողի անվանումը,» բառերը:

Հավելված 5

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21»** ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ

ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-18/21»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում
կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,

«Հ-րիգոր Այվազյւսն» ԱՅ___________ ֊ն առաջարկում է
մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
Հ Հ դրամ
Արժեքը (ինքնա րժեքի և

Չափ աբաժինների

Ապ րա նքի անվանումը

հա մա րները
1

1

5

կ ա նխ ա տ եսվող շահույթի
հա նրա գումա րը)
/տ ա ռ ե ր ո վ և թ վ ե ր ո վ /

2

Համակարգչի կոշտ սկավառակ

Համակարգչային մոնիտոր

ԱԱՕ*
/տ ա ռ ե ր ո վ
և թ վերով/

3

2 00000
երկու հարյուր
հազար
880000
ութ հարյուր
ութսուն հազար

Ընդհանուր գինը
/տ ա ռ ե ր ո վ և թ վ ե ր ո վ /

4

5 =3 + 4

0 զրո

200000
երկու հարյուր
հազար

0 զրո

880000
ութ հարյուր
ութսուն հազար

ԱՅ ԳՐԻԳՈՐ ԱՑՎԱԶՑԱՆ
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

*

[բացվում է 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:

