Հավելված N 1
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Տ-19/09» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու
Ա/Տ Դւսվիթ ՀոԱհւսննհսււսն ՀոԱհւսննեսհն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ԱԻՆ
«ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Տ-19/09» ծածկագրով
հայտարարված գնանշման հարցման
1 չափւսբաժնին
(չւսփաբաժիններին) Լւ հրավերի
պահանջներին
համապատասխան ներկայացնում է հայտ:
Ա/Տ ԴւսԱիթ ՀոԱհւսննհսււսն ՀոԱհաննեսհն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հաււսստանհ
Հանոաաեւոութւան ռեզիդենտ:
Ա/Ձ ԴաԱիթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհաննեսհն ֊հ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 20179887:
Ա/Տ Դւսմհթ ՀոԱհւսննհսււսն ՀոԱհաննեսհն-հ էլեկտրոնային փոստի հասցեն է Hovhannisvan8118@gmail.com ;
Սույնով Ա/Ց Դւսմհթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհաննեսհն ֊ն հայտարարում Լւ հավաստում է, որ'
1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Տ-19/09»
ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված
մասնակցության իրավունքի Լւ որակավորման չափանիշների պահանջներին.
2) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Տ-19/09» ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու նպատակով սույն դիմումհայտարարությունում նշված չափաբաժնի (չւսփաբաժինների) մասով առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների)
տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի համապատասխան չափաբաժնում
(չափւսբաժիններում) նշված ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին և
պարտավորվում է առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում հրավերով սահմանված կարգով և
ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը.
3) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Տ-19/09» ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու շրջանակում
•
թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային
համաձայնություն,
•
բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված' Ա/Տ ԴաԱիթ ՀոԱհաննհսւան
Հովհւսննեսհն-հն փոխկապակցված անձանց և (կամ) Ա/Ց Դւսմհթ ՀոԱհաննհսւան Հոմհաննեսհն-հ կողմից
հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս Ա/Տ ԴաԱիթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհաննեսհն-հն պատկանող բաժնեմաս
(փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք.
•
ստորև 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
և հավաստում, որ իրական շահառուների

Անունը Ազգանունը
Հայրանունը

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար

ՀՀ քաղաքացիների համար' նույնականացման քարտի
կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված
անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և. համարը

համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ
նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի
տեսակը և. համարը

Հովհաննիսյան Դւսվիթ Հովհաննեսի

նույնականացման քարտ 005765706

4) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Տ-19/09»
ճանաչվելու և պայմանագիր կնքելու
աշխատակիցների միջոցով:

ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ընտրւ
դեպքում պայմանագրի կատարումն իրականաօ

մասնակից
թվով մեն

Ա/Տ ԴաԱիթ ՀոԱհաննհսւան Հովհաննեսի տնօրեն Դ. ՀոԱհաննհսւան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ւյունը)

Կ.Տ.

Հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՏԲ-Տ-19/09» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ

ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Տ-19/09»
ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում
կնքվելիք պայմանագրի նւսԽացհծո Ա/Ձ ԴաԱիթ Հոմհաննհսւան ՀոմհաննԵսհ ֊ն առաջարկում է
մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ
Չա փ ա բւսժինների
համա րներ

Ապ րա նքի ա նվա նումը

D

1

2

1
Զ ո ւ գ ա ր ա ն ի թ ո ւր թ

Արժեքը (ինքնա րժեքի Ա.
կա նխ ա տ եսվող շա հույթի
հա նրա գումա րը)
/տ ա ռ երո վ և. թվերով/

ԱԱՀ**
/տ ա ռերով
Ա. թ վերով/

3

4

166664 (մեկ հարյուր
վաթսունվեց հազար վեց
հարյուր վաթսունչորս)

Ընդհա նուր գինը
/տ ա ռ երո վ և. թվերով/

5=3*4

166664 (մեկ հարյուր
վաթսունվեց հազար վեց
հարյուր վաթսունչորս)

Ա/Տ ԴաԱիթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհւսննեսհ տնօոեն Դ. Հոմհաննհսւան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

* լրացվում է հանձնաժողով]! 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 նախադասությունից հանվում են «ապրանքային նշանը,
արտադրողի անվանումը,» բառերը, իսկ աղյուսակից' «ապրանքային նշանը» և «արտադրողի անվանումը» սյունակները:

