
ԲՆՕՐԻՆԱԿ Հավելված N 1
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ՀՆՆ-21/11» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ* 

գնանշման հարցմանը մասնակցելու

ԳԼոոց Մուոաղւան Կառւոսհ Ա/Տ ֊ն  հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ԱհՆ 

«ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ՀՆՆ-

21/11» ծածկագրով հայտարարված գնանշման 1̂  չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի 

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

ԳԼւոոց Մուոառւան Կառւոսհ Ա/Տ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հաւաստանի 

Հանոապետութւան ռեզիդենտ:

ԳԼոոց Մուոառւան Կառւոսհ Ա/Ձ -հ'

• հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 27866633

• էլեկտրոնային փոստի հասցեն է' ex tra .ex tra .82@ m ail.ru

• գործունեության հասցեն է' Ք.ԵոԼան Բա?հն9աուան 2նոռ 10/58 

հեռախոսահամարն է' 099 90-20-44

Սույնով ԳԼոոց Մուոառւան Կառւոսհ Ա/Տ -ն հայտարարում Լ  հավաստում է, որ'

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ՀՆՆ-21/ l l»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 
սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին Լ  պարտավորվում ընտրված մասնակից 
ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով Լ  ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի 
չափով որակավորման ապահովում. 2) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ՀՆՆ-21/n »  ծածկագրով գնանշման հարցմանն 
մասնակցելու շրջանակում'

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

• բացակայում է հրավերով սահմանված' Գևորգ Մուոառւան Կառւոսհ Ա/Ձ -հն 
փոխկապակցված անձանց Լ  (կամ) Գ Լոոց Մուոառւան Կառւոսհ Ա/Ձ -հ կողմից հիմնադրված կամ 
ավելի քան հիսուն տոկոս Գ Լոոց  Մուոառւան Կառւոսհ Ա/Ձ ֊հն 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
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տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)** 1ւ հավաստում, որ իրական շահառուների մասին
ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է Լւչի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը 

Հա յրա նունը

-1-1 քա ղա քա ցրսռրր ոա սա ր՝ 

նույնա կա նա ցմա ն քա րտ ի կա մ անձնագրի 

կա մՀՀ  օրենսդրութ յա մբնւսխ ա տ եսվա ծ 

անձը հա ստ ա տ ող փ ա ստ ա թղթի տ եսակը Լւ 

համարը

Օտ ա րերկրյա  քա ղա քա ցիների համար 

հա մա պ ա տ ա սխ ա ն երկրի 

օրենսդրութ յա մբ նա խ ա տ եսվա ծ անձը 

հա ստ ա տ ող փ ա ստ ա թղթի տ եսակը և 

համա րը

Գևտրգ Սուրադյաև 

Կառլոսի
անձնագրի ID card N 012202271 

10.08.2020թ, 012-ի կողմից

Կից ներկայացվում է ԳԼւորց ՄուուԱՌււսն Կառւոսհ Ա/Ձ-հ կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական 

նկարագիրը' համաձայն հավելված 1.1-ի:

ԳԼւորց Մուոարււան Կառւոսհ Ա/Ձ ֊ի Տնօրեն՜ Գ. Մուրադյան
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը



“ ՃԿՊԱ-ԴՀ(ԱՊՁԲ-Հ1ՆՆ-21/11» ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի

Հավելված N 1

ԴԻՄՈԻՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈԻՆ*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

«ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ - հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել «ճգնաժամային
կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ ֊ի կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ՀՆՆ-21/11»
ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1, 2 , 3  չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և 
հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ ֊ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է «  ռեզիդենտ:

«ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ ֊ի'

հարկ վճարողի հաշվառման համարն է’ « 0 1 2 2 4 9 2 4 > > :

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն է' leykoalex@ gm ail.com :

գործունեության հասցեն է' բ. Երևան. Ֆուչիկի 27/14

հեռախոսահամարն է' 010-35-03-03:

Սույնով «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ ֊ն հայտարարում և իավաստում է, որ'

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ՀՆՆ-21/11» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 
սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից 
ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման 
ապահովում՛.

2) «Ճ ԿՊ Ա -ԳՀԱ Պ ՁԲ -ՀՆՆ -21/11» ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու 
շրջանակում՛

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

բացակայում է հրավերով սահմանված' «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ ֊ին փոխկապակցված 
անձանց և (կամ) «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ ֊ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «ԼԵՅԿՈ»

/  Եթե կիրաովում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4 կեւրի 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված կարգավորումը, ապա 
«  պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել 
որակավորման ապահովում.» բառերը փոխարինվում են «վերջինս կամ սույն ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից' 
որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հպյփերը բացելու օրվա 
դրությամբ ունի միջագգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & P o o r i); կողմից շնորհված 
վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի Հափով:
»  բառերոփԸնդ որում նշվում է նաև վարկանիշի չափը և վարկունակության վարկանիշ ունեցող կազմակերպության ՜  

անվանումը: ՛-. •
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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) 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 հավսատի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

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

Ալեքսանյան Գագիկ 

ևենդրուշի
Ա ն ձ ն ա գ ի ր  A T 0 5 1 3 2 6 0 , ա ր վ ա ծ  

0 8 .0 7 .2 0 2 0 թ , 001 ֊ի  կ ո ղ մ ի ց

Կից ներկայացվում է «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ - ի կողմից 
նկարագիրը' համաձայն հավելված 1.1-ի:

«ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ-ի աեօրեե Գ. Ալեքսանյան

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

15 հունիսի 2021թ.

'[բացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
* *  Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և 
անդամների տվյալները:


