
Հավելված N 1 
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/17» ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

Ա/Տ ԴաԱհԹ ՀոԱհաննհսւան Հոմհաննեսհն հայտնում ե, որ ցանկություն ունի մասնակցել ԱհՆ 
մասնակցի անվանումը

« ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա » ՊՈԱԿ-ի կողմից ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/17 ծածկագրով 
հայտարարված գնանշման հարցման 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13 չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի 
պահանջներին

չափաբաժնի (չւսփաբաժիննԵբի) համարը 

համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

Ա/Ձ ԴաԱհԹ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհաննեսհն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը

Հաւաստանհ ՀանուսաետուԹւան ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

Ա/Տ ԴաԱհթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհւսննեսհհ վավերապայմաններն են՜
մասնակցի անվանումը

•  հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 20179887!
հարկի վճարողի հաշվառման համարը

•  էլեկտրոնային փոստի հասցեն ե' Hovhannisvan8118@ qm ail.com :
էլեկտրոնային փոստի հասցեն

* գործունեության հասցեն ե' p. ԵոԼււսն, Կոմհտասհ աոո. 56-46-:
գործունեության հասցեն

* հեռախոսահամարն է' +374 77 474-006 :
հեռախոսի համարը

Սույնով Ա/Տ ԴաԱհթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհաննեսհն հայտարարում Լ  հավաստում է, որ'
մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/17» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 
սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու 
դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով Լ  ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով 
որակավորման ապահովում.

2) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/17» ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում
• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և. հակամրցակցային 

համաձայնություն,
•  բացակայում է հրավերով սահմանված' Ա/Տ ԴաԱհթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհաննեսհն

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց Լ  (կամ) Ա/Ց ԴաԱհթ ՀոԱհաննհսւան ՀոմհւսննԵսհհ
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավեյի քան հիսուն տոկոս Ա/Տ ԴաԱհթ ՀոԱհաննհսւան ՀոԱհաննեսհն
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 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
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հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է Լւ չի 
պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

ՀՀ քաղաքացիների համար' 

նույնականացման քարտի կամ անձնագրի 

կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված 

անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը Լւ 

համարը

Օտարերկրյա քաղաքացիների 

համար համապատասխան երկրի 

օրենսդրությամբ նախատեսված 

անձը հաստատող փաստաթղթի 

տեսակը Լւ համարը

Հովհաննիսյան Դավիթ 

Հովհաննեսի
նույնականացման քարտ 005765706

Կից ներկայացվում է Ա/Ձ ԴաԱիթ Հովհւսննհսււսն Հովհաննեսին կոոմից առաջարկվող
մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը' համաձայն հավելված 1.1 ֊ի:

Ա/Ձ ԴաԱհԹ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի տնօոեն Դ. Հովհաննիսյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

* *  Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների 
տվյալները:



Հավելված 1.1 
« ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/17» ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական 

Ա/Э ԴամհԹ ՀոԱհաննհսւան Հովհաննեսին « ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/17»
մասնակցի անվանումը

ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև, ներկայացնում ե իր կողմից 
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

|
І

Е li
t Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը մակնիշը արտադրողի

անվանումը տեխնիկական բնութագրերը

1

D L D L D L D L Թղթադարակ մետաղական' Ա4 ձևաչափի 
թղթերը հորիզոնական դիրքով դնելու համար, 
երեք դարակներով, դարակները' ցանց: Չափը' 

առնվազն 350*295*275մմ: Գույնը սև:

2

D L D L D L D L Գրասեղանի հավաքածուն պատրաստված է սև 
պլաստիկից, ներառում է իր մեջ 12 առարկա, 
ունի պտտվող հիմք: Չափսը' 12x12x12.5 սմ 
Նյութը' պլաստիկ Գույնը' սև Բաժինների 

քանակը' 7:

3

Clip Board Clip Board Clip Board Clip Board Ա4 ֆորմատի, վերևից հատվածից սեղմակով 
կոշտ պլաստմասե, թղթերը որոշակի դիրքում 

պահելու համար /դաշտային 
տախտակ, պլանշետ/:

4 D L D L D L D L Սրիչ մետաղական'նախատեսված մեկ 
գրաֆիտե մատիտ սրելու համար:

5

Office
Space

Office
Space

Office
Space

Office Space Ռետին փափուկ' պատրաստված բնական 
կաուչուկից, գրաֆիկական մատիտի հետքը 

հեռացնելու համար: Ուղղանկյուն ձևը, չափը' 
առնվազն 5*2սմ: Հետք չթողնող:

6

SKY G lory SKY G lory SKY G lory SKY G lory Մարկեր'նախատեսված է թղթի վրա տեքստը 
ընդգծելու համար, թեք եզրով, գրվածքի 
հաստությունը առնվազն 1-4,5մմ: Վառ պայծառ 
թանաքով: Հետք չթողնող: Տարբեր գույների: 
/ժամկետը պարտադիր նշված լինի մարկերի 
վրա/:

8 Office
Space

Office
Space

Office
Space

Office Space Օրգանայզեր 2021 թ-ի համար A5 ֆորմատի 
անգլերեն լեզվով, կոշտ կազմով, կանաչ:

10

D L D L D L D L Էջանիշ պլաստիկե, մի հատվածը կպչուն, 
45*12մմ, տուփի մեջ լինի 5 գույն, գրքերի, 

ամսագրերի և փաստաթղթերի հետ 
աշխատելու համա:

11

Paperline Paperline Paperline Paperline Նոթատետր' Ա4 ձևաչափի, տողանի: Վերևի 
հատվածից սոսնձված: Առանց ստվարաթղթե 

կազմի: Թերթերի քանակը' առնվազն 60: 
Չափը' առնվազն 210*297մմ: Թղթի գույնը 

սահտակ:

12 MP MP MP MP Մատիտ' գրաֆիտե տեղադրվող միջուկով, 
միջուկի հաստությունր 0,7մմ, ռետինե ջնջոցով:

13 Cello Cello Cello Cello Գրիչ գնդիկավոր' գույնը սև 50 հա ս/ կարմիր 
50 հատ, կապույտ 200/եաւ/ /

Ա/Տ ԴաԱհԹ ՀոԱհաննհսւան Հովհաննեսի տնօրեն Դ. ՀոԱհաննհսւան / / /  / / /
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) (վւրվւոևյգրո^թյիլնը)



Հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊԾԲ-Գ-20/17» ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-20/17» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվե[իք
պայմանագրի նախագիծը, Ա/Տ Դամհթ Հոմհաննհսւան Հոմհաննեսհն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա-
բաժիններ

հ
համարներ

D

Ապրանքի
անվանումը

Ինքնարժեք /տառերով և. 
թվերով/

Շահույթ
/տառերովն.

թվերով/

ԱԱՀ**
/տառ
երով

և.
թվեր
ով/

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և. թվերով/

1 թդթա դարակ, 
հարկերով

39000 երեսունինը 
հազար

5250 հինգ 
հազար երկու 
հարյուր հիսուն

44250 քառասունչորս 
հազար երկու հարյուր 
հիսուն

2 գրասենյակային
լրակազմ

30000 երեսուն հազար 9800 ինը հազար 
ութ հարյուր

39800 երեսունինը 
հազար ութ հարյուր

3 թղթի տա կդիր' 
սեղմակով

15000 տասնհինգ 
հազար

1800 մեկ հազար 
ութ հարյուր

16800 տասնվեց հազար 
ութ հարյուր

4 սրիչներ
8000 ութ հազար 3000 երեք 

հազար
11000 տասնմեկ հազար

5 ռետին հասարակ 2000 երկու հազար 1000 մեկ հազար 3000 երեք հազար

6 մարկերներ 20000 քսան հազար
4000 չորս 
հազար

24000 քսա նչորս հազար

8 նոթատետրեր
85000 ութսունհինգ 
հազար

12500
տասներկու 
հազար հինգ 
հարյուր

97500 իննսունյոթ 
հազար հինգ հարյուր

10 էջաբաժանիչ
13000 տասներեք 
հազար

3000 երեք 
հազար

16000 տասնվեց հազար

11 նոթատետրեր
15000 տասնհինգ 
հազար

2500 երկու 
հազար հինգ 
հարյուր

17500 տ ա սնյոթ հազար 
հինգ հարյուր

12 մեխանիկական
մատիտներ

12500 տասներկու 
հազար հինգ հարյուր

2000 երկու 
հազար

14500 տասնչորս հազար 
հինգ հարյուր

13 գրիչ գնդիկավոր
18000 տասնութ 
հազար

4500 չորս 
հազար հինգ 
հարյուր

22500 քսա ներկու 
հազար հինգ հարյուր

Ա/Ձ Դամհթ ՀոԱհաննհսւան Հոմհաննեսհ տնօոեն Դ. Հոմհաննհսւան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)


