
Հա վեւվա ծ N  1
ՃԿՊԱ-ԳՀԾՉԲ-ԱՎ-20/07__________  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրա վերի

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ մասնակցելու

սՍ-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերությունը հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

սոՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ՊՌԱ4-ի կողմից ՃԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-ԱՎ-20/07 ծածկագրով հայտարարված

գԱւսւյշման հարցման բոլոր չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի

պահանջներին համասյատասխան ներկայացնում է հայտ:

Ս-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերությունը հայտնում և հավաստում է. որ հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ
«Ս-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերության՜
• հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՜ 08417829
• է հկւորոնային փոստի հասցես է m -bi-r@ m ail.ru
■ : ոծրսնեության հասցեն է Հ Հ  ք . Երևան, Մ յա սնիկյա ն 22/4
հե՛սս խո սահամ արն է 055 84  13 12

Սույնով «Մ-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերությունը հայտարարում և հավաստում է, որ
1 i բա վա րա րում է &ԿՊՍ,-'Գ-՜0՜ՁԲ-Ա4-20/07_____________________ ______ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված
մսասակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման
ապւսհովում.

ՃԿՊ ՜է ?.-Գ-՜Օ՜ՁԲ-114-20/07 ______ ______ ______ ՜ :- : ՜ ... ֊ : ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու շրջանակում՝
= բույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

•բացակայում է հրավերով սահմանված' «Մ-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերությանը փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Մ-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերության կողմից հիմնադրված կամ ավելի
քւսս հիսուն տոկոս «Մ-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերությանը 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 
կւսպիւոալում քվեարկող բաժնետոմսերի լբաժնեմւսսերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով 
հրամանք 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  
Հայրւսնունը

1 2  քւալաթացիևերի համար' նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ 22 
օրենսդրու թյամբ նախատեսված անձր հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը

Օտարերկրյա քաղաքացիների հսւմստ համապատասխան 
երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող 

ւիաստաթղթի տեսակը և համարը

4  արկան Բաղդասարյան

Ո - ա ղ ի Կ Ի ________________ 22 անձնագիր . A K0490478 տ րվա ծ' 26.04.2010թ. 040-ի կողմից

«Մ-Բի-Ռ» ՍՊ ընկերությւսն տնօրեն Վ. Բաղդասարյան

mailto:m-bi-r@mail.ru


Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Г ււաւսնւսսրրելո՚վ ձԿՊԱ-ԳՀԾՁԲ-ԱՎ-շՕ. ֊37

•սակագրի նախագիծը. «Մ-Բր-Ո» ՍՊ ընկերությունը աօաօարեոա ;

"եթ ե մասնակիցն ա վելա ցմա ն արժեքի հարկ վճարող է, ապա տ վյա լ պայմանագրի գծով Հայաստանի

<Մ-Բի-Ռ» և՚Պ ընկերության տնօրեն Վ. Բաղդասարյան


