
Հավելված N է
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/13» ծածկագրով 

գեանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈԻ-Մ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈԻՆ
գեանշման հարցմանը մասնակցելու

<Մեծ Ծիածան> ՍՊԸ-ե հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի աևվաեումը

ՄԻՆ «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ- 
ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/13» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 2-րդ չափաբաժնին և 
հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը:

<Մեծ Ծիածան> ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի 
մասնակցի անվանումը 

Հանրապետության ռեզիդենտ:

• հարկ վճարողի հաշվառման համարն է’ 00103837
հարկի վճարողի հաշվառման համարը

. էլեկտրոնային փոստի հասցեն է’ «c iacan m arke t@ gm ail.co m »

գործունեության հասցեն է' p. Եոևան, Վ. Համբարձում|ան 91
գործունեության հասցեն

• հեռախոսահամարն է' +374 10 323324
հեռախոսի համարը

Սույնով <Մեծ Ծիածան> ՍՊԸ ֊ն հայտարարում և հավաստում է, որ'
մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/13» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 
սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից 
ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի 
չափով որակավորման ապահովում.
2) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/13» ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում'

• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 
համաձայնություն,

• բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված<Աեծ Ծիածան>ՍՊԸ ֊ին
մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) <Աեծ Ծիածաե>ՍՊԸ ֊ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս <Աեծ Ծիածան>ՍՊԸ ֊ին
մասնակցի անվանումը

(փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյապատկանող բաժնեմաս 
մասնակցության դեպք. ^

• ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիգիկւ 
(անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնւսդրս

ն̂ անձի 
յալում

քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս (տ ոկհն^ ^ ւյ^ Տսճ^ ^ տ ո 
ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավուկթՊւնի նշանակելու.
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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 ո> հավատի տեղեկություններ:___________

Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

Հ Հ  քաղաքացիների համար' նույնականացման 

քարտի կամ անձնագրի կամ Հ Հ  

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը 

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար 

համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը 

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը

Գևորգ Եսայաե Սա մսոեի անձնագիր A M 0 376109

Ա ր ա մ ա յի ս  Բ ա ղ ա լյա ե Ն եր ս ես ի նույնականացման քարտ 0 0 0 5 3 1 1 4 5

Կից ներկայացվում է <Ս՜եծ Ծիածան> Ս Պ Ը -ի  կողմից առաջարկվող
մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը' համաձայն հավելված 1.1-ի:

«Մեծ օհածան» ՍՊԸ տնօոեն Գ. Ես աւ ան
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)



հավելված
ՃԿՊԱ-ԳՃԱՊՁԲ-Գ-20/13 ծածկագրող 

գնաեշմաե հարցումի հրավերի

\

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սեծ Ծիածան ՍՊԸ-և ՃԿՊԱ-Գ2.ԱՊՁՐ-Գ-20/13 ծածկագրով գնանշմաև հարցումի շրջանակում ըսա չափաբաժինների սաորն ներկայացնում է իր կողմից
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը



2,ավւ֊
ՃԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Գ-20/13 ծածկսպ

գնանշման հարցման հրավերճ

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ոաումնասիրելով ՃԿՊԱ-ԳՃԱՊՁԲ-Գ-20/13 ծածկագրով գևաևշմաե հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, 

Մեծ Ծիածան ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
(ՀՀ դրամ)


