
ԴԻՄՈԻՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈԻ-Ն*
գնանշման հարցման մասնակցելու

«Ռուզաննա Միեասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ՄԻՆ 
«ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ-4-ՀԱՊՁԲ-Շ-20/16» 
ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1-5 չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի 
պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:
«Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ: 
«Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ-ի'

• հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 27955992
• էլեկտրոնային փոստի հասցեն է' gnumner.rm@mail.ru
• գործունեության հասցեն է' ք.Երևան, Բաշինջաղյան 103/1
• հեռախոսահամարն է' 091504264

Սույնով «Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ'

1) բավարարում է «ՃԿՊՄ-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 չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն,
• բացակայում է հրավերով սահմանված' «Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինակի» Ա/Ձ-ին 

փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ-ի կողմից հիմնադրված կամ 
ավելի քան հիսուն տոկոս «Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինակի» Ա/Ձ-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:

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

գնանշման հարցման հրավերի

Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

ՀՀ քաղաքացիների համար' նույնականացման 

քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ 

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը 

հաստատող ւիաստաթղթի տեսակը և համարը

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար 

համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը 

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և 

համարը

Ռուզաննա Վաղինակի Մինասյան
Նույնականացման քարտ 009540063, արված 

09.01.2018թ 012-ի կողմից

Կից ներկայացվում է «Ռուզաննա Մինասյան Վաղինա կի» Ա/Ձ-ի կողմից առաջարկվող ապրանքի 
ամբողջական նկարագիրը' համաձայն հավելված 1.1-ի:

«Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ

mailto:gnumner.rm@mail.ru


Հավելված 1.1
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/16» * ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ-ն «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/16» ^ծածկագրով գնանշման 
հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի 
ամբողջական նկարագիրը

Չա փ աբաժեի

համար

Առա ջա րկվող ա պ րա նքի

ֆիրմա յին

անվանումր

ա պ րա նքա յին

նշա նր
մա կնիշը

ա րտ ա դրողի

անվանումր
տ եխ նիկա կա ն բնութագրերը

1

Wimax Wimax Բացակայում է Wimax Պլաստմասե շրիշակ /ПВХ/' նախատեսված 
պատի և հատակի անկյունին կպցնելու 

համար: Բարձրությունը' առնվազն 56մմ, 
լայնությունը' առնվազն 22մմ: Գույնը' 

մոխրագույն:

2
Wimax Wimax Բացակայում է Wimax Դռների շեմեր' միջսենյակային մետաղական 

շեմեր: Երկարությունը' 0,9 մետր, 
լայնութ|ունր' 40մմ: Գոզնր մոխրագուխ:

3
Patta Patta Բացակայում է Patta Հարվածային դյուբել-պտուտակ' 

նախատեսված պլաստմասե շրիշակների 
համար: Տուփի մեջ 200 հատ:

4

Wimax Wimax Բացակայում է Wimax Անկյուններ պլաստմասե շրիշակի համար' 
ներքին անկյուն, արտաքին անկյուն, փակող 

անկյուն, միացում, կրոնշտեյն: Նախատեսվում 
է առաջին չափաբաժնի' շրիշակի համար: 

Գոկնր մոխրագոզն:

5

Mix Mix Բացակայում է Mix Ծեփամածիկ գիպսային հիմքով, կազմված 
կարբոնատից, գիպսից և հատուկ 
հավելանյութերից: Առնվազն ՅՕկգ 

պարկերով, որը կծածկի առնվազն 30ը.մ.:

«Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ



Հավելված 2
ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/16» * ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Շ-20/16»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում 
կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Ռուզաննա Մինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ-ն առաջարկում է 
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ
Չւսփա-

բաժինեե

ոհ
համարն

երը

Ապ րա նքի

անվանումը

Արժեք

(ինքնարժեքի և կանխատեսվող 
շահույթի հանրագումարը) 

/տ ա ռ երով  և թվերով/

Ա Ա < ”  

/տ ա ռ ե  

րով  և 

թ վերով

/

Ընդհանուր գինը 

/տ ա ռ ե ր ո վ  և թվերով/

/ 2 3 4 5=3+4

1
Երիզներ
/շինարարական,
2Ոհ?ակ/ 80520

Ութսուն հազար հինգ 
հարյուր քսան դրամ 0/Ձրո/ 80520

Ութսուն հազար հինգ 
հարւուր քսան դրամ

2 Դռների շեմեր
56000

Հիսունվեց հազար 
դրամ 0/Ձրո/ 56000

Հիսունվեց հազար 
դրամ

3 Դյուբել-պտուտակ 6750
Վեց հազար յոթ 
հարյուր հիսուն դրամ Օ/Ձրո/ 6750

Վեց հազար յոթ 
հարւուր հիսուն դրամ

4 Անկյուններ
/շրիշակի/ 58500

Հիսունութ հազար հինգ 
հարւուր դրամ О/Ձրո/ 58500

Հիսունութ հագար 
հինգ հարյուր դրամ

5
Ծեփամաձիկ
գիպսափն 87000

Ութսունյոթ հազար 
դրամ О/Ձրո/ 87000

Ութսունյոթ հազար 
դրամ

«Ռուզաննա Ս՜ինասյան Վա ղինա կի» Ա/Ձ


