
Հավելված N 1
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/16» ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻ-ԹՅՈհ-Ն 
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

<Մեծ Ծիածան> ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը

ՄԻՆ «ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ- 
ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/16» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1-ից 5 
չաւիարաժիններին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը: 

<Աեծ Եիածան> 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 rnarke t@ g m ail.com »

գործունեության հասցեն է' բ. Երևան. Վ. Համըաոձումւան 91
գործունեության հասցեն

• հեռախոսահամարն է' +374 10 323324
հեռախոսի համարը

Սույնով <Ս"եծ Եիածան> ՍՊԸ ֊ն հայտարարում և հավաստում է, որ'
մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/16» 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-Շ-20/16» ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում'

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

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

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

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս <Մեծ Ծիածտն>ՍՊԸ ֊ին
մասնակցի անվանումը

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 պշանակելրո



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

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 փաստաթդթի տեսակը և 

համարը

Գևորգ Եսայան Սա մսոեի անձնագիր A M 0 37 6 1 09

Արամայիս Բադալյաե Ներսեսի նույնականացման քարտ 0005 3 1 14 5

Կից ներկայացվում է <Մեծ Ծիածան> ՍՊԸ-֊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)



■ձավելվս
ՃԿՊԱ-Գա ՊՁԲ-Շ-20/16 ծածկագր,. 

գեանշմաև հարցումի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեծ Ծիածան ՍՊԸ-ն &ԿՊԱ-ԳձԱՊՁԲ-Շ-20/16 ծածկագրով գնանշման հարցումի շրջանակում ըսա չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբա
ժնի

համար

Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային անվանումը ապրանքային
նշանը մակնիշը արտադրողի

անվանումը տեխնիկական բնութագրերը

1
Երիզներ

/շինարարական,
շրիշակ/

Կոմֆորտ Բացակայում է Կոմֆորտ ՍՊԸ
Պլաստմասե շրիշակ /П ВХ /' նախատեսված պատի և հատակի անկյունին կպցնե[ու համար: 

Բարձրությանը' առնվազն 56մմ, լայնությունը' առնվազն 22մմ: Դույնը' մոխրագույն:

2 Դռների շեմեր Կոմֆորա Բացակայում է Կոմֆորտ ՍՊԸ
Դռների շեմեր' միջսենյակային մետաղական շեմեր: Երկարությանը' 0 ,9  մետր, լայնությունը' 40մմ:

Դույնը մոխրագույն:

3 Դյուբել-պտուտակ TKZ Բացակայում է TKZ LLC Հարվածային ղյաբել֊պտատակ' նախատեսված պլաստմասե շրիշակների համար: Տափի մեջ 200
հատ:

4 Անկյուններ /շրիշակի/ Կոմֆորտ Բացակայում է Կոմֆորտ ՍՊԸ
Անկյուններ պլաստմասե շրիշակի համար' ներքին անկյուն, արտաքին անկյուն, փակող անկյուն, 

միացում, կրոնշտեյն: Նախատեսվում է աոաջին չափաբաժնի' շրիշակի համար: Դույնը մոխրագույն:

5 Ծեփամածիկ գիպսային Ծիածան Բացակայում է Ծիածան ՍՊԸ Ծեփամածիկ գիպսային հիմքով, կազմված կարբոնատից, գիպսից և հատուկ հավելանյութերից: 
Առնվազն ՅՕկգ պարկերով, որը կծածկի առնվազն 30ք.մ .:

«Մեծ Օհւսծա ն» ՍՊԸ տնօոեն Գ . Եսա ւա ե



Zui4
&ԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Շ-20/16 ծածկսպ

գնա նշման հարցման հրավեր,
Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով &ԿՊԱ-Գ2ԱՊՁԲ-Շ-20/16 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,

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

Չափ.
Լա ճ. Ա պ րա նքի ա նվա նումը

Ա րժեքը (ինքնա րժեքի և կա նխ ա տ եսվող շա հույթ ի  
հա նրա գումա րը)

/տ ա ռերով և թվերով/
սա.**

/տ ա ռերով  և թվերով/

Ընդհա նուր գինը  
/սա տ երով և թվեյտ վ/

1 2 3 4 5=4+3

1 Երիզներ /շինարարական, 
շրիշակ/ 60 695,00

վաթսուն հազար վեց հարյուր 
իննսուն հինգ դրամ 0 լումա

12 139,00

տասներկու հազար մեկ 
հարյուր երեսուն ինը դրամ 0 

լումա
72834

յոթանասուն երկու հազար 
ութ հարյուր Երեսուն չորս 

դրամ 0 ւումա

2 Դռների շեմեր
65 666,67

վաթսուն հինգ հազար վեց 
հարյուր վաթսուն վեց դրամ և 

վաոսուն աո լումա 13 133,33

տասներեք հազար մեկ 
հարյուր երեսուն երեք դրամ և 

Եոեսուն եոեո ւումա
78800 յոթանասուն ութ հազար ութ 

հարյուր դրամ 0 լումա

3 Դյուբել-պտուտակ
9 583,33

ինը հազար հինգ հարյուր 
ութսուն երեք դրամ և Երեսուն 

երեր ւումա 1 916,67

մեկ հազար ինը հարյուր 
տասնվեց դրամ և վաթսուն յոթ 

ւումա
11500 տասնմեկ հազար հինգ 

հարյուր դրամ 0 լումա

4 Անկյուններ /շրիշակի/
53 625,00

հիսուն երեք հազար վեց 
հարյուր քսան հինգ դրամ 0 

լումա 10 725,00
տաս հազար յոթ հարյուր 
քսան հինգ դրամ 0 լումա 64350

վաթսուն չորս հազար Երեք 
հարյուր հիսուն դրամ 0 

լումա

5 Ծեփ ա մա ծիկ գիպ սա յին 76 500,00
յոթանասուն վեց հազար հինգ 

հարաւը դրամ 0 ւումա 15 300,00
տասնհինգ հազար երեք 
հարաւը գրամ 0 ւումա 91800 իննսուն մեկ հազար ութ 

հաուուո րտամ 0 ւումա

«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ ւոնօոեն Գ . Եսա յա և
Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը ազգանունը)


