
Հավելված N 1 
«ՃԿՊև-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-19/11» *  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՑՏԱՐԱՐՈԻ-ԹՅՈհ-Ն*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

«ԷՑ.ԷՄ.ԵՔՍ, Միկրո» ՍՊԸ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել «ճգնաժամային 
կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-19/11»* ծածկագրով 

հայտարարված գնանշման հարցման 1 չափաբաժնին (չափարաժիններին) և հրավերի պահանջներին 
համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«ԷՑ.ԷՄ.ԵՔՍ. Ս՜իկրո» ՍՊԸ ֊ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ: 

«ԷՑ.ԷՄ.ԵՔՍ. Միկրո» ՍՊԸ ֊ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 01251365:

«ԷՑ.ԷՄ.ԵՔՍ. Միկրո» ՍՊԸ ֊ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ ceo@amxmicro.com:

Սույնով «ԷՑ.ԷՄ.ԵՔՍ. Միկրո» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ'
1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-19/11» * ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 

սահմանված մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների պահանջներին.
2) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-19/11» * ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու նպատակով 

սույն դիմում- հայտարարությունում նշված չափաբաժնի (չափաբաժինների) մասով առաջարկվող 
ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի 
համապատասխան չափաբաժնում (չափաբաժիններում) նշված ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական 
բնութագրերի պահանջներին և պարտավորվում է աոաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու 
դեպքում հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող 
ապրանքի ամբողջական նկարագիրը.

3) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-19/11» * 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’ «Է6.ԷՄ.ԵՔՍ. Միկրո» 

ՍՊԸ ֊ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) «ԷՑ.ԷՄ.ԵՔՍ, Միկրո» ՍՊԸ ֊ի_կողմից հիմնադրված 
կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «ԷՅ.ԷՍ՜.Ե-ՔՍ. Միկրո» ՍՊԸ ֊ին 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 մասին 
ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

Հ Հ  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

Ներսես Ավդալյան Ավետիքի
անձնագիր AK0483131. տրված 13/04/2010, 010- ի 

կողմից I

4) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-19/11» * ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ընտրված 
մասնակից ճանաչվելու և պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարումն իրականացնելու է 
թվով2 աշխատակիցների միջոցով:

mailto:ceo@amxmicro.com


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



Հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՅԲ-Հ-19/11» * ** ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՅԲ-Հ-19/11» * ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ 

թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ԷՏ.ԷՄ.ԵՔՍ. Միկրո» ՍՊԸ-ն առաջարկում է 
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ
Չափա-

բաժինների
համարներ

ը
Ապրանքի անվանումը

Արժեքը (ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող շահույթի 

հանրագումարը) 
/տ ա ռերով և թվերով/

ԱԱՀ”
/տ ա ռերով և 

թվերով/

Ընդհանուր գինը 
/տ ա ռերով և 

թվերով/

1 2 3 4 5=3+4

1

Դյուրակիր համակարգիչ Ինը հարյուր 
իննսուն հազար ութ 

հարյուր 
երեսուներեք 

990833

Մեկ հարյուր 
իննսունութ 

հազար 
հարյուր 

վաթսունյոթ 
198167

Մեկ միլիոն 
հարյուր 

ութսունինը 
հազար 

1189000

*  [բացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրումհրապարակել:
**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջե վճարվեիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:


