
Բեօրիեակ

ճսւվելված N 1 
« ՃԿՊ Ա ֊ ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03»* եսւեկազրով 

զևաևշմաև հարցման հրավերի

ԴԻՄՈԻՄ*
գեաեշման հարցմանը մասնակցելու

Աևևա Աշոտի Ղազարյաև ԱՁ-ե հայտեում է, որ ցսւևկոնթյոնև ունի մասևակցել ՍԻՆ «ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ 

4ԱՌԱ4ԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Գ-19/03»* ծաեկսպրով 

հայտարարվսւծ գեաեշման հարցման 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 49, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 72 չափաբաժևին (չափաբաժինևերին) և հրավերի պահանջներիև 
համապատասխաև ներկսւյսւցևում էհայա:

Աևնա Աշոտի Ղազարյաև ԱՁ-ն հայաևում և հավասաում է, որ հանդիսւսևում է ԼԼ ոեզիդեևա:

Աննա Աշոտի Ղազարյաև ԱՁ-ի հարկ վճարողի հաշվաոման համարն է' 35152357:

Աննա Աշոտի Ղազարյաև ԱՁ-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեև է' annaghazaryanl6@mail.ni:

Աննա Ղազարյաև

4 . Տ

'ւրացվումէհաևձեաժողռվի քարտուղարի կողմից ՝ միեչև հրավերը տեղեկագրումհրապարակելը:

mailto:annaghazaryanl6@mail.ni


Հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03»* ծածկագրով 

գնաեշման հարցման հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո հ Թ Յ Ո հ Ն
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույեով Անեա Աշոտի Ղազարյան ԱՁ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է 
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03» ծածկագրով գնանշմաե հարցման հրավերով սահմանված 
մասնակցության իրավունքի պահանջներին:

Միաժամանակ Աննա Աշոտի Ղազարյան ԱՁ-ն
1) հայտնում և հավաստում է, որ « ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03» ծածկագրով գնանշման 

հարցմանց մասնակցելու շրջանակում'

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

համաձայնություն,

բ. բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված' Աննա Աշոտի Ղազարյան ԱՅ-ին 
փոխկապակցված անձանց և (կամ) Աննա Աշոտի Ղազարյան ԱՅ֊ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան 
հիսուն տոկոս Աննա Աշոտի Ղազարյան ԱՅ-ին պատկանող բաժնեմաս (ւիայաբաժին) ունեցող 
կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք,

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

տվյսղները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող 

բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի 
բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյսղները, 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)**:

Աննա Ղազարյան
ստորւսգրրսթյուե

Կ. Տ.

*  ւրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը ւրեղեկագրում հրապարակելը:
** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում Է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և 
անդամների տվյալները:



г

2սւվելված 2.1 
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03»' ծածկսպրով 

զևսւևշման հարցման հրավերի

Տ46ԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահաոոնների մասին

հ/հ
Ա ևուևը Ա զղսւնունը  

ձսւյրանոննը

IX քսպ ա քա ցիևերի հա մա ր' 

եոնյեա կա նա ցմա ն քա րտ ի կա մ ա նձնա գրի  

կա մ XX օրենսդրությա մբ նա խ ա տ եսվա ծ ա նձը  

հա սա ա տ ող փ ա ստ ա թղթի տ եսա կը և  

հա մա րը

Օ ա ա րերկրյա  քա ղա քա ցիների հա մա ր  

հա մա պ ա ա ա սխ ա ն երկրի  

օրեևսդրոՆթյամբ ևա խա տ եսվա ծ ա նձը  

հա ստ ա տ ող փ ա ստ ա թղթի տ եսա կը հ 

հա մա րը

1 Աննա Աշոաի 
Ղազարյան

նոևյնականացման քարա 005518964

Աննա Աշուռի Ղազարյան ԱՁ-և հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին 
եերկայացվսւծ տեղեկատվությունը իրական է և չի պարոնևակում ոչհավասաի տեղեկոնթյուևներ:

Աննա Ղազարյան
ստորագրոնթյոնե

Կ. Տ.



ճավելված 3
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03» * հածկսպրով 

գեաևշմաև հարցման հրավերի

Ճ Ա Յ Տ Ա Ր ԱՐ Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն
որակավորմաև չափաևիշեերի պահաևջներիե բավարարելու մասին

Սույնով Աննա Աշոտի Ղազարյաե ԱՁ-ն հայսւարսւրում և հավասաում է, որ րավարարում է 

«Ճ4ՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03»* ծսւծկսպրով գևանշման հարցման հրավերով սսւհմանված որակավորմաև 
չափաևիշների պահաևջներին:

Աննա Ղազսւրյսւն
սաորագրությոնեը

Կ. Տ.

*լրացվումէհաեձեաժողովի քարտուղարի կողմից' միևչև հրավերը տեղեկագրումհրապարակելը:



ճավելված 4
«■ Ճ4Պ U- ԳՀԱՊՁԲ- Գ-19/03»* ծածկագրով 

գեաևշմաև հարցման հրավերի

ձ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն
աոաջարկվող ապրաեքի' հրավերով ևախասւեսված աեխեիկակաև բևութւսգրերին

համսւպաւոասխսւևությաև մասին

Սույնով Աննսւ Աշոտի Ղազարյան ԱՁ՜ն հայտարարում ն հավասաոնմ է, որ «— ԳձԱՊՁԲ— /— »* 
ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու ևպատակով իր կողմից ներկայացվսւծ մասնսւկցությսւն 
դիմումում ևշված չափաբաժևի (չափաբաժիևների) մասով աոաջարկվող ապրաևքի (ապրանքևերի) 
աեխևիկական բնութագրերը համապսոոսախաևում են ևույն հրավերի համապատասխան չափաբաժևում 
(չափաբաժիևևերում) եշված ապրաևքի (ապրանքևերի) տեխնիկական բնութաղրերի պահաևջներիև:

Սույնով Աննա Աշոաի Ղազարյան ԱՁ-ն պարտավորվում է առաջին աեղը զբաղեցրսւծ մասնակից 
ճաևաչվելու դեպքում «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 
սահմանված կարգով և ժամկեաևերում ևերկայացնել իր կողմից աոաջարկվող ապրաևքի (ապրանքևերի)' 
աևվանումը, ապրանքային նշանը, արտաղրողի անվաևումը, ծագման երկիրը և աեխևիկական 
բնութագրերը (ապրաևքի ամբողջական նկարագիր):1

Աննա Ղազարյան

Կ . Տ .

'Ասսցվումէհաեձեաժողռվիքարտուղարի կողմից՝ միեչեհրավերը տեղեկսւցրումհրապարսւկելը:

1 Եթե հ ր ա վ ե ր ո վ  չ ի նախատեսվու մ  առաջ ի ն  տեղը զբաղեցրած մասնակցի կ ո ղ մ ի ց  աոաջարկվող ապրանքի ' 
ապրանքային նշանի և արտաղրողի ան վան ման վե ր աբ ե ր յ  ալ տե ղե կ ատվո ւ թ յ  ան ն ե ր կ այ աց ո ւ մ, ապա и ո ւ յ  ն 
պարբեր ո ւ թ յ  ո ւ նի ց հ ան վու. մ  Են « ապր անք այ ի ն  նշ անը, արտադրո ղի ան վան ո ւ մ ը ,» բ  ա ռերը:



ճսւվելված 5

« ՃԿՊ Ա- ԳՀԱՊՁԲ- Գ ֊ 19/03»' ծածկագրով 

գևաեշմաև հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ռաումեասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-19/03»* ծսւծկսպրով գեաեշմաե հարցման հրավերը, սւյդ 
թվում կնքվելիք պայմսւևագրի նախագիծը, Աննա Աշոաի Ղազարյան ԱՁ-ն ստաջսւրկում է պայմսւնագիրը 
կատարելներքոհիշյսւլ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա-
բաժինների
հսւմարները

Ապրաեքի սւեփսնոս1ը

Արժեքը (իևքևարժեքի ե  
կաեխատեսվող շահույթի 

հաերագումարը) 
/տաոերով ն թվերով/

սսր
/տաոերով 
և թվերով/

Ընդհանուր գիեը 
/տաոերով և թվերով/

1 2 3 4 5=3^4

1 թուղթ Ա4
1051000(մեկ 

միլիոև հիսուևմեկ 
հազար)

1051000(մեկ միլիոև 
հիսուևմեկ հազար)

3 թղթապաևակ ոեզիստրսոոոր 63000(վսւթսուևերե 
ք հազար)

~ 63000(վաթսուևերեք
հազար)

4 թղթսւպաևակ օղակով
75600(]ոթաևասուև 
հիևգ հազար վեց 

հարյուր)

75600(յոթաևասուևհի 
ևգ հազար վեց 

հարյուր)

5 թղթապաևակ կոճգամով
52500(հիսուևերկու 

հազար հիևզ 
հարյուր)

-
52500(հիսուևերկու 

հազար հիևգ 
հարյուր)

6 թղթապաևակ կոճգամով
12000(տասևերկու

հազար)
-

12000(տասևերկու
հազար)

7 թղթապաևակ ֆսւյլերով 7600(յոթ հազար 
վեց հարյուր)

-
7600(յոթ հազար վեց 

հարյուր)

8 թղթապաևակ ֆայլերով
28800(քսաևութ 

հազար ութ 
հարյուր)

-
28800(քսսւևութ 

հազար ութ հարյուր)

16 ևամակի ծրար Ա4 ձևաչափի 3500(երեք հազար 
հիևգ հարյուր)

-
20000(քսաև հազար)

17 ծրար (Eurostandard) 20000(քսսւև
հազար)

20000(քսաև հազար)

18 սրվոդ մաաիաևեր 9000(իևր հազար) - 9000(իևր հազար)
21 մարկերևեր /րևղգծի)/ 6000(վեց հազար) - 6000(վեց հազար)

22 մարկերևեր /գրսոոախտակի/ 68000(վաթսուևութ
հազար)

-
68000(վաթսուևութ

հազար)

25 ևոթատետրեր
11100(աասևմեկ 

հազար հարյուր)
֊ 11100(տսւսևմեկ 

հազար հարյուր)



26 ևոթաւոեսւրեր
22750(քսաներկու 

հազար յոթ 
հարյուր հիսուն)

֊

22750(քսսւներկու 
հազար յոթ հարյուր 

հիսուն)
27 նոթսոոետրեր 7000(յոթ հազար) - 7000(յոթ հազար)

28 շտրիխևեր 7400(յոթ հազար 
չորս հարյուր)

- 7400(յոթ հազար չորս 
հարյուր)

29 շտրիխեեր
12600(տասևերկու 

հազար վեց 
հարյուր)

-
12600(տասներկու 

հազար վեց հարյուր)

37 ւտիչեեր
16800(տասևվեց 

հազար ութ 
հարյուր)

- 16800(տասնվեց 
հազար ութ հարյուր)

38 սոսևձամատիտ 
գրասեևյ սւկ սւյ ին

9600(ինը հազար 
վեց հարյուր) -

9600(ինը հազար վեց 
հարյուր)

39 սեղմակ
7450(յոթ հազար 

չորս հարյուր 
հիսուն)

֊
7450(յոթ հազար չորս 

հարյուր հիսուն)

40 սեղմակ
5250(հինզ հազար 

երկու հարյուր 
հիսուն)

-

5250(հինզ հազար 
երկու հարյուր 

հիսուն)

41 սեղմակ 7200(յոթ հազար 
երկու հարյուր)

- 7200(յոթ հազար 
երկու հարյուր)

42 սեղմակ 6900(վեց հազար 
ինր հարյուր)

-
6900(վեց հազար իևը 

հարյուր)

43 կայփչ
9200(ինը հազար 
երկու հարյուր) -

9200(ինը հազար 
երկու հարյուր)

44 կարիչ
34500(երեսունչորս 

հազար հինգ 
հարյուր)

-

34500(երեսունչորս 
հազար հինգ 

հարյուր)

46 կարիչի մետաղալարե 
կապեր, փոքր

4250(չորս հազար 
երկու հարյուր 

հիսուն)
-

4250(չորս հազար 
երկու հարյուր 

հիսուն)

47 կարիչի մետաղալարե 
կապեր, միջին

3350(երեք հազար 
երեք հարյուր 

հիսուն)
-

3350(երեք հազար 
երեք հարյուր 

հիսուն)

49 քանոն, պլաստիկ
7350(յոթ հազար 

երեք հարյուր 
հիսուն)

- 7350(յոթ հազար երեք 
հարյուր հիսուն)

59 թուղթ ԱՅ 38000(երեսուևութ
հազար)

-
38000(երեսունութ

հազար)

61 թղթապաևակ, պոլիմերային 
թաղանթ, ֆսղյ

75000(յոթանասուև 
հինգ հազար)

-
75000(յոթանասուևհի 

նգ հազար)

62 թանաքի բարձիկներ
1400(հազար չորս 

հարյուր)
-

1400(հազար չորս 
հարյուր)



64 զրասեևյակսւյին գիրք
17250(տասևյոթ 
հազար երկու 

հարյուր հիսուե)
-

17250(տսւսևյոթ 
հազար երկու 

հարյուր հիսուե)

65 գրիչ գևդիկավոր 30000(երեսուե
հազար)

֊ 30000(երեսուև
հազար)

66 գրիչ գելայ իև 5050(հիեգ հազար 
հիսուե)

֊ 5050(հինզ հազար 
հիսուե)

72 էջաբաժաևիչ
14850(տասեչորս 

հազար ութ 
հարյուր հիսուե)

-
14850(տասնչորս 

հազար ութ հարյուր 
հիսուե)

Л\Աեեա Ղազսւրյսւե ւտ՞եճՀ?
սաորագրություևը

Կ. Տ.

'լրա ցվումէ հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ միեչե հրավերը տեղեկագրումհրապարակելը:
"եթէ մասնակիցն ավելացված արժեբի հարկ վճարող Է ապա ւովյալ պայմանաց]ւի գծով Հայաստանի Հանրապետության 
պետականբյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի ցումարր նշվումէ 4-րց սյունակում:


