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հավելված N 1 
«  ՃԿՊ ս- ԳՀԱՊՁԲ֊ 9/18/19»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ*
գնանշման հարցմանը մասևակցելոն

<<Տիգվակո» ՍՊԸ ֊  ն  հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել 

ՀՀ ԱԻՆ «ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊՈԱԿ փ կողմից «ՃԿՊԱ- 
Գ2ԱՊՁԲ-Գ/18/19» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1-9, 12, 13, 15, 17, 18, 
22-25, 27, 30, 32, 33, 36-41, 44, 46, 54-63 չափաբաժնին (չափաբաժիններիև) և հրավերի
պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

<<Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ն  հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ:

<<Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ի  հարկ վճարողի հաշվաոմաև համարն է' 0087460Գ

<<Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ի  էլեկտրոնային փոստի հասցեն է' tiqvako@bk.ru:

«Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ի  տնօրեն Տ. Աթոյան

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից միեչե հրավերը տեղեկագրում հրա պ ա րա կել:

mailto:tiqvako@bk.ru


հավելված 2
« ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ/18/19»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ձ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով <<Տիգվակո>> ՍՊԸ -և հայտարարում և հավաստում է, որ 
բավարարում է «.Ճ^ՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ/18/19~» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով

սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին:

Միաժամանակ << Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ն

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ճհՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ/18/19» ծածկագրով գնանշման 

հարցմանը մասնակցելու շրջանակում'

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

համաձայ նությ ուև,

բ. բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված' <<Տիգվակո>> ՍՊԸ 
•ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) <<Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ի  կողմից հիմնադրված կամ ավելի 
քան հիսուն տոկոս «Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ի ն  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 ձեոեարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի 

տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)**:

«Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ի  անօրեն Տ. Աթոյաև

*  լրացվում է  հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապաէ
* *  Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության ղեպքում ներկայացվում է մասնաւ 
անդամների տվյալները:



հավելված 2.1 
«ՃԿՊԱ- ԳՀԱՊՁԲ- 9^18/19»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

հ/հ
Ա նունը Ա զգա ն ունը  

ձա յրա նունը

ՀՀ  քա ղա քա ցիների հա մա ր  

ևույնա կա նա ցմա ն քա րտ ի կ ա մ ա նձնա գրի  

կա մ ՀՀ օրենսդրութ յա մբ նա խ ա տ եսվա ծ  

ա նձը հա ս տ ա տ ող փ ա ստ ա թ ղթ ի տ ես ա կը և  

հա մա րը

Օ տ ա րերկրյա  քա ղա քա ցիների հա մա ր  

հա մ ա պ ա տ ա սխ ա ն երկրի  

օրենսդր ութ յա մ բ նա խ ա տ եսվա ծ ա նձը  

հա ս տ ա տ ո ղ  փ ա ս տ ա թ ղթ ի տ եսա կը ն  

հա մ ա ր ը

Տիգրան Աթոյ ան 
Կորյունի

Անձ. ' AM0366861, արփ' 
09.07.2011, 005 ֊ի  կողմից

<<Տիգվակո» ՍՊԸ ֊ն  հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին 
ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:



հավելված 3
«ՃԿՊԱ- ԳՀԱՊՁՌ Գ/18/19» * ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Ճ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով <<Տիգվակո>> ՍՊԸ ֊ն  հայտարարում և հավաստում է, որ 
բավարարում է «Ճ^ՊԱ- ԳՀԱՊՁԲ- Գ/18/19» *  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով

սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին:

*  լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը.՚



հավելված 4
« ՃԿՊ Ա- ԳՀԱՊՁԲ- Գ/18/19»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

չ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն
աոաջարկվալ ապրանքի' հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին

համապատասխանության մասին

Սույնով <<Տիգվակո>> ՍՊԸ.-և հայտարարում և հավաստում է, որ 
« ՃԳՊ Ա- ԳՀԼԼՊՁԲ- Գ/18/19»* ծածկագրով գեանշմաե հարցմանը մասնակցելու նպատակով իր

կողմից ներկայացված մասնակցության դիմումում նշված չափաբաժնի (չափաբաժիևևերի) մասով 

առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն 

հրավերի համապատասխան չափաբաժնում (չափաբաժիևներում) նշված ապրանքի (ապրանքների) 

տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին:

Սույնով <<Տիգվակո>> ՍՊԸ ՜ն պարտավորվում է առաջին տեղը 
զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում ((ՃԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ/18/19»* 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):1

*  լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

1 Եթե հրավերով չի  նախատեսվում աոաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից աոաջարկվող ապրանքի ապրանքային 
նշանի և արտագրողի անվանման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա սույն պարբերությունից հանվում են «



հավելված 5

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ/18/19»* ծածկագրով 

գնաևշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսոնմեասիրելով « ՃԿՊ Ա- ԳՀԱՊՁՌ Գ/18/19»* ծածկագրով գնաևշման հարցման 
հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, <<Տիգվակո» ՍՊԸ- ն 
առաջարկում է
պայմանագիրը կաաարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա-
բաժիննե

ՐԻ
համարն

երը

Ապրանքի անվանումը

Արժեքը 
(ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը) 

/տառերով և 
թկերու]/

աս**
/տառեր 

ով և 
թվերով/

Ընղհանուր գինը 
/տաոեյտվ և 

թվերով/

1 2 3 4 5=3+4

1 թուղթ գունավոր Ա4 
ձևա>ափի

12000/ տասներկու 
/հագար

- 12000/ տասներկու 
/հագար

2
թղթապանակ ռեզինե 
թելերով

40000/ քառասուն 
հազար/

40000/ քառասուն 
հազար/

3 թղթապանակ ռեգիստրատոր 96000/ իննսունվեց 
հագար/

* 96000/ իննսունվեց 
հագար/

4 թղթապանակ օղակով
126000/ մեկ 

հարյուր քսանվեց 
հագար/

126000/ մեկ հարյուր 
քսանվեց հազար/

5 թղթապանակ կոճգամով 50000/ հիսուն 
հագար/ -

50000/ հիսուն 
հագար/

6 թղթապանակ կոճգամով
105000/ մեկ 

հարյուր հինգ 
հագար/

- 105000/ մեկ հարյուր 
հինգ հազար/

7 թղթապանակ 40000/ քառասուն 
հագար/ - 40000/ քառասուն 

հագար/

8 թղթապանակ 18000/ տասնութ 
հագար/ - 18000/ տասնութ 

հագար/

9 թղթապանակ 10000/ տասը 
հագար/ - 10000/ տասը 

հագար/

11 կաշվեպանակ
20000/ քսան 

հագար/
- 20000/ քսան հազար/

12 թղթապանակ ամրակով 11000/ տասնմեկ 
հագար/ - 11000/ տասնմեկ 

հագար/

13 թղթապանակ, թելով, թղթյա
2700/երկու 
հազար յոթ 
հարյուր/

-
2700/ երկու հազար 

յոթ հարյուր/



15 հաշվիչ-ղրամարկղայ ին 
մեքենաների ժապավեններ

10000/ տասը 
հագար/ - 10000/ տասը 

հագար/

17 գրիչ գևդիկավոր 40000/ քաոասուն 
հագար/ - 40000/ քառասուն 

հագար/
18 գրի) ցեյային 6000/ վեց հագար/ - 6000/ վեց հագար/

22 գրասենյակային լրակազմ
46000/

քաոասունվեց
հագար/

-
46000

/ քառասունվեց 
հագար/

23 գրասենյակային գիրք 17050/ տասնյոթ 
հագար հիսուն/ - 17050/ տասնյոթ 

հագար հիսուն/

24 էջաբաժաևիչ, պլաստիկ 24000/ քսանչորս 
հագար/ - 24000/ քսանչորս 

հագար/

25 թուղթ Ա4
950000/ ինը 

հարյուր հիսուն 
հագար/

- 950000/ ինը հարյուր 
հիսուն հազար/

27 թղթադարակ, հարկերով 21000/ քսանմեկ 
հագար/ - 21000/ քսանմեկ 

հագար/

30 թուղթ նշումների, 
տրցակներով

44000/
քառասունչորս

հագար/
-

44000/
քառասունչորս

հագար/

32 ծրար Ա4 ձևաչափի 1600/ մեկ հազար 
վեց հարյույւ/ - 1600/ մեկ հազար 

վեց հարյուր/

33 ծրար U5 ձևաչափի 30000/ երեսուն 
հագար/ - 30000/ երեսուն 

հագար/

36 հաշվիչ 50000/ հիսուն 
հագար/

- 50000/հիսուն 
հագար/

37 մատիտ հասարակ
17120/ տասնյոթ 

հազար մեկ 
հարյուր քսան /

-

17120/ տասնյոթ 
հազար մեկ հարյուր 

քսան /

38 մատիտ միջուկով 30000/ երեսուն 
հագար/

- 30000/ երեսուն 
հագար/

39 մարվեր
44000

/ քառասունչորս 
հագար/

-
44000

/ քառասունչորս 
հագար/

40 մարվեր 80000 / ութսուն 
հագար/ - 80000 / ութսուն 

հագար/

41 մկրատ գրասենյակային
8750/ ութ հազար 

յոթ հարյուր 
հիսուն /

- 8750/ ութ հազար յոթ 
հարյուր հիսուն /

44 շտրիիւ
25000/ քսանհինգ 

հագար/
- 25000/ քսանհինգ 

հագար/

45 շտրիխ 8800/ ութ հազար 
ութ հարյույւ/

- 8800/ ութ հազար ութ 
հարյուր

46 ոետին հասարակ 8000/ ութ հագար/ - 8000/ ութ հագար/

54 սրիչ
20000/ քսան 

հագար/
- 20000/ քսան հազար/

55 սոսնձամատիտ, 
գրասենյ ակ այ ին

4800/ չորս հազար 
ութ հարյուր/ - 4800/ չորս հազար 

ութ հարյույւ/



56 կարիչ մեծ
12000/

տասներկու
հազար/

- 12000/ տասներկու 
հազար/

57 կտրիչ փոքր
24000/ քսանչորս 

հազար/ - 24000/ քսանչորս 
հազար/

58 կտրիչի մետաղալարե կապեր 16000/ տասնվեց 
հազար/

-
16000/ տասնվեց 

հազար/
59 կարի)ի մետաղւպարե կապեր 4000/ >որս հազար/ - 4000/ >որս հազար/

60 տետր 5000/հինգ 
հազար/ - 5000/ հինգ հազար/

61 քանոն, պլաստիկ
6250/ վեց հազար 

երկու հարյուր 
հիսուն/

-
6250/ վեց հազար 

երկու հարյուր 
հիսուն/

62 քանոն, մետաղյա
2500/երկու 
հազար հինգ 

հարյուր/
- 2500/ երկու հազար 

հինգ հարյուր/

63 ֆայլ

323400/ երեք 
հարյուր քսաներեք 

հազար չորս 
հարյուր/

-

323400/ երեք 
հարյուր քսաներեք 

հազար չորս 
հարյուր/

<<Տիգվակո» ՍՊԸ ֊ի  տնօրեն Տ. Աթոյաև


