
Հավելված N 1 
« ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ-21/15» ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

Ա/Ց ԴաՍհթ ՀոՍհաննհսւան Հովհաննեսին հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել 
մասնակցի անվանումը

ԱԻՆ « ճգնաժամային նառաԱւսոման ւսետւսևսյն աևւսռեՍհա » Պ Ո Ա Կ -հ կողմից ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ- 
21/15 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1,2,5,7,8,11 չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և 
հրավերի պահանջներին

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

Ա /Տ  ԴսւՍհթ ՀոՍհաննհսւան Հովհաննեսին հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է 
մասնակցի անվանումը

Հաւաստանհ Հանոաաետութւան ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

Ա /Տ  ԴաՍհթ ՀոՍհաննհսւան ՀոԱհաննեսհհ վավերապայմաններն են'
մասնակցի անվանումը

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

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

* գործունեության հասցեն է' p. Եոեւան, Կոմհտասհ ւսոո. 56-46-:
գործունեության հասցեն

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

Սույնով Ա /Տ  ԴաՍհթ ՀոՍհաննհսւան Հովհաննեսին հայտարարում Լ  հավաստում է, որ'
մասնակցի անվանում

1) բավարարում է « ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ-21/15» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 
սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին Լ  պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու 
դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով Լւ ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.

2) « ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ-21/15» ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում՛
•  թույլ չի տվել և. (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում Լ  հակամրցակցային 

համաձայնություն,
•  բացակայում է հրավերով սահմանված' Ա /Ձ  ԴաՍհթ ՀոՍհաննհսւան Հովհաննեսին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց Լ  (կամ) Ա /Տ  ԴաՍհթ ՀոՍհաննհսւան ՀոՍհաննեսհհ
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավե|ի քան հիսուն տոկոս Ա /Տ  ԴաՍհթ ՀոՍհաննհսւան Հովհաննեսին
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
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այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ) 
հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է Լ

** և. 
kh

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

Հովհաննիսյան Դավիթ 

Հովհաննեսի
նույնականացման քարտ 005765706

Կից ներկայացվում է Ա/Э  ԴաԱիթ ՀոԱհաննհսւան Հովհաննեսին կոոմհց առաջարկվող
մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը' համաձայն հավելված 1.1 ֊ի:

Ա/Ձ ԴաԱհթ ՀոԱհաննհսւան Հովհաննեսի տնօրեն Դ. Հոմհաննհսւան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

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



Հավելված 1.1
« ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ-21/15 »> ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԴաԱհԹ ՀոԱհւսննհսււսն Հովհաննեսին « ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ-21/15 »
մասնակցի անվանումը

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

Չափա
բաժնի
համար

Առաջարկվող ապրանքի
ֆիրմային

անվանումը
ապրանքային

Նշանը
մակնիշը արտադրողի

անվանումր տեխնիկական բնուլ»ագրերը

1

ОФТАСТ ОФТАСТ ОФТАСТ ОФТАСТ Բաժակներ մեծ' նախատեսված ջրի, հյութի համար, 
թափանցիկ ապակուց: Տրամագիծը' առնվազն 7-8 
սմ, բարձրությունը' առնվազն'6-7 սմ: Տուփի մեջ 6 
հատ:

2

ОФТАСТ ОФТАСТ ОФТАСТ ОФТАСТ Բաժակներ' նախատեսված սուրճի համար, ոչ 
թափանցիկ, չկոտրվող ապակուց: Գույնը սպիտակ, 
իրենց պնակներով: Բաժակի վերԼւի հատվածի 
տրամագիծը' առնվազն 7սմ, ներքնփ հատվածի 
տրամագիծը' առնվազն 4 սմ: Պնակի տրամագիծը' 
առնվագն 11-12սմ: Տուփի մեբ 6 հատ:

5
Ovivo/simon Ovivo/simon Ovivo/simon Ovivo/simon Վարդակ մեկտեղանոց, հողանցումով, հոսանքի 

ուժը' 16Ա, լարումը' 250Վ: Ներկառուցվող, 
կաթնագույն: Ստանդարտին համապատասխան:

7

Eurolight Eurolight Eurolight Eurolight Նախատեսված է արտաքին լուսավորման համար' 
լեդ լամպ, չափը' 30*30սմ, 24W և. բարձր, 220-240V, 
50 հերց, 2700K, միջին աշխատունակություն 50000 
ժամ:
Ա ռնվա զն 3  տ ա րի  երա շխ իք:

8

Impuls Impuls Impuls Impuls Պուիէթիլենային թափանցիկ թաղանթ' 
նախատեսված շինարարական աշխատանքների 
համար: Առնվազն' 80 միկրոն, առնվազն 1.5 մետր 
լայնութւամբ, երկտակ:

11

gepard gepard gepard gepard դանակ /սկավառակ 'նախատեսված խոտհձիչ 
մեքենայի համար /40Т/: Չափը' առնվազն 
255*25,4*1,3 մմ, 40 ատամ, կարծր համաձուլվածք 
/победит/ /

Ա /Տ  ԴաԱհւՉ ՀոԱհւսննհսւան ՀոԱհւսննեսհ տնօոեն Դ. ՀոԱհաննհսւան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ЭТЬ

Կ. Տ.



Հավելված 2
« ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ-21/15» ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով « ճԿՊԱ֊ԳՀԱՊՁԲ-ԿՆ-21/15» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք 
պայմանագրի նախագիծը, Ա /Տ  Դամհթ ՀոԱհԱյննհսւան ՀոԱհաննեսհն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա-
բաժիններ

Ի
համարներ

Ապրանքի անվանումը

Արժեք
(ինքնարժեքի ն. կանխատեսվող 

շահույթի հանրագումարը) 
/տաոերով և. թվերով/

ՍԱՀ** 
/տառե 
րով և. 
թվերո

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և. թվերով/

1 բաժակներ 14900 տանչորս հազար ինը 
հարյուր

14900 տանչորս հազար ինը 
հարյուր

2 սուրճի բաժակներ 17900 տասնյոթ հազար ինը 
հարւուր

17900 տասնյոթ հազար ինը 
հարյուր

5 վարդակ 23600 քսաներեք հազար վեց 
հարւուր

23600 քսաներեք հազար վեց 
հարւուր

у տնտեսող լամպեր 24վ 584000 հինգ հարյուր 
ութսունչորս հազար

584000 հինգ հարյուր 
ութսունչորս հազար

8 պոլիէթիլենային
թաղանթ

12450 տասներկու հազար 
չորս հարյուր հիսուն

12450 տասներկու հազար 
չորս հարյուր հիսուն

11 դանակ խոտհնձիչ 
մեքենայի 58000 հիսունութ հազար 58000 հիսունութ հազար

Ա/Ձ ԴաԱիթ Հոմհաննհսււսն ՀոԱհաննեսհ տնօրեն Դ. ՀոԱհաննհսւան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)


