
հավելված N 1 
&ԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Գ-20/15 ծածկագրով 

Գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈԻՄ ձԱՅՏԱՐ ԱՐ ՈԻԹՅՈԻՆ 

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու

«Ս Դ Դ  ԳՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ն հայանում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու ԱԻՆ «ճգնաժամային կառավարման

պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ ֊ի  կողմից ՃԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Գ-20/15 ծածկագրով հայտարարված գնանշման 

հարցման 2-րղ չափաբաժնին ե հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«Ս Դ Դ  ԴՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ն հայտնում ն հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի հանրապետության 
ոեզիդեևտ:
«Ս Դ Դ Գ ՐՈ ԻՊ » ՍՊԸ-ի'

•  2,արկ վճարողի հաշվառման համարն է' 00918262
•  էլեկտրոնային փոստի հասցեն է' sddgroup2000@gmail.com
•  Գործունեության հասցեն է ք. Երնան, Սմբատ Զորավարի 11/1
•  ճեոախոսահամարն է 041230230

Սույնով «Ս Դ Դ  ԳՐՈԻՊ» ՍՊԸ-և հայտարարում և հավաստում է, որ
1) բավարարում է ՃԴՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Գ-20/15 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին ե պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, 
հրավերով սահմանված կարգով ե ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման 
ապահովում

2) ՃԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Գ-20/15 ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու շրջանակում'
•  Թույն ճՒ տվել ն (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում ն հակամրցակցային 

համաձայնություն,
•  Բացակայում է հրավերով սահմանված' «Ս Դ Դ  ԳՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ի փոխկապակցված անձանց ե 

(կամ) «Ս Դ Դ  ԳՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավեյի քան հիսուն տոկոս «Ս Դ Դ  ԴՐՈԻՊ» 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) ավելի 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 
(իրակաևշահառուներ)’* ե հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը

ԱնունըԱզգանունըձայրանունը

ՀՀ 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

Մարտիրոս Սաֆարյան 
Այվենգոյի

Անձնագիր 18AE50605

ձայկ Դայյաքյան Կողայի Անձնագիր AM0284159 '

Աշոտ Դավթյան Գագիկի Անձնագիր AM0871487
Կից ներկայացվում է «Ս Դ Դ  ԳՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը 
համաձայնհավելված 1.1 ֊ի :

«Ս Դ Դ  ԴՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մարտիյաս Սաֆարյան

Կ.Տ.

mailto:sddgroup2000@gmail.com


հավելված 1.1 
&ԿՊԱ-Գ2;ԱՊՁԲ֊Գ-20/15 ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ս Դ Դ  ԳՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ն ՃԿՊԱ-Գ2,ԱՊՁԲ-Գ֊20/15 ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում, ըտո 
չափաբաժինների, սաորն ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի
համար

Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

Ապրանքային
նշանը

մակնիշը
Արտադրողի
անվանումը

Տեխնիկական բնութագրերը

2 ՍԴԴ ՍԴԴ ԱՆ Я Ш  ՓԵՑՓՐ 
ՋՈԻՆԹ ՍԹՈՔ ՔՈ.

Թուղթ A4 /210x297шт/, 
80գր, տպիչների համար, 500 
էջ, А դասի, սպիտակ:

<<ՍԴԴ ԳՐՈԻՊ>> ՍՊԸ֊ի անօրեն Մարաիրս Սաֆարյաև

4. Տ.



հավելված 2
&ԿՊԱ-Գ2ԱՊՁՐ-Գ-20/15 ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով &ԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Գ-20/15 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, ա]գ թվում կնքվելիք 
պայմանագրի նախագիծը, «Ս Դ Դ  ԳՐՌԻՊ» ՍՊԸ֊ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր 
գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա-
րաժինների
համարները

Ապրանքի անվանումը

Արժեք

(ինքնարժեքի ե 
կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը)

/տառերով և թվերով/

ԱԼՍ**

/տառերով և 
թվերով/

Ընդհանուր
գինը

/տառերով ն 
թվերով/

1 2 3 4 5=3+4

2 Թուղթ, Ա4 ձեաչափի

124 583 
/մեկ հարյուր 

քսանչորս հազար 
հինգ հարյուր 
ութսուներեք/

24 917 
/քսանչորս 
հազար ինը 

հարյուր 
տասնյոթ/

149 500 
/մեկ հարյուր 
քառասունին 

ը հազար 
հինգ 

հարյուր/

«Ս Դ Դ  ԴՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ի անօրեն Մարաիրս Սաֆարյան


