
Հավելված N 1
■ՃԿՊՄ-ԳՀԱՊՁԲ֊ԳԿ-21/17»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈԻ-ՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈհԹՅՈխՆ*
գնանշման հարցման մասնակցելու

________ «Դամկար» ՍՊԸ_________________հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ԱԻՆ
մասնակցի անվանումը .

«ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Գ-4-21/17»' 
ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1, 2, 3, 4 չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«Դամկւսր» ՍՊԸ ֊ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը

___________________ ՀՀ________________________ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

«Դամկւսր» ՍՊԸ -ի'
մասնակցի անվանումը

• հարկ վճարողի հաշվառման համարն է' 0 4 4 2 8 8 3 6 _________
հարկի վճարողի հաշվառման համարը

• էլեկտրոնային փոստի հասցեն է '__________ damkar777@mail.ru
էլեկտրոնային փոստի հասցեն

գործունեության հասցեն է' գյուղ Արգավանդ. Սուրբ Սարգիս 1/2
գործունեության հասցեն

• հեռախոսահամարն է '_____________+374 9 8  9 8 9 8 9 8 _________
հեռախոսի համարը

Սույնով _________ «Դամկար» ՍՊԸ_______________ ֊ն հայտարարում և հավաստում է, որ'
մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԳԿ-21/17»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 
մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, 
հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում’ .

2) «Ճ4ՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԳԿ-21/17»* ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում'
• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն,
• բացակայում է հրավերով սահմանված'_____ «Դամկար» ՍՊԸ_________ ֊ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ)________ ____________«Դամկար» ՍՊԸ -ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս______________«Դամկար» ՍՊԸ_________֊ին

1 Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1֊իև մասի 2.4 կեւրի 2-րդ նախադասությամբ նախաւրեսված 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, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային 
հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor’s ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն 
Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:
»  բառերոփԸնդ որում նշվում է նաև վարկանիշի չափը և վարկունակության վարկանիշ ունեցող կազմակերպության անվանումը:

mailto:damkar777@mail.ru


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 հավաստում, որ իրական 
շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավսատի

Անունը Ազգանունը 

Հայրանունը

ՀՀ  քաղաքացիների համար' նույն ակ անաց ման 

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

Գարիկ Նարիբեկյան 
Սամվելի

Նույնականացման քարտ 000391417

Կից ներկայացվում է______________ «Դ-Լսմկար» ՍՊԸ
մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը' համաձայն հավելված 1.1-ի:

Դամկսւր ՍՊԸ -ի անօրեն Գ-տրիկ Նարիբեկյաե
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

կողմից առաջարկվող

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

I տվյալները:



Հավելված 1.1

«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԳԿ-21/17»- ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

____________ «Դւսմկւսր» ՍՊԸ ______ ֊ն «ՃԿՊև֊ԳՀԱՊՁԲ֊ԳԿ-21/17»*
մասնակցի անվանումը

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

Չափաբսւժնի
համար

Առաջարկվող ապրանքի
ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը մակնիշը արտադրողի

անվանումը տեխնիկական բնութագրերը

1 Դա մկա ր Դա մկա ր

Կցա սեղան'
պ ա հա րա նիկով

/դա րա կով/
«Դամկար» ՍՊԸ

Պատրաստված է 18մմ լամինացված 
դ.ս.պ.-ից, չափսերը 60*70*50սմ, 
երկու դարակաշարերով, 2 լամինատե 
դռներով, իսկ լամինատի եզրերը կ 
լինեն ՊՎՔ: Գույնը նապոլեոև: 
Մանրամասները կհամաձայնեցվի 
պատվիրատուի հետ:

2 Фабрикант Фабрикант

Աթոռ
հա մա կա րգչա յին 000

"ЖИЛПРОМСЕРВИС"

Շարժական բազկաթոռ' հինգ 
անվակների վրա' միմյանց 
կապակցված հինգ թևանի խաչուկով: 
Ւսաչուկը մետաղից, կարգավորվող 
նստոցով: Նստատեղը և թիկնակը 
փափուկ’ 50 մմ֊ սպունգի հաստությամբ 
պաստառապատված բարձրորակ 
կտորով:
Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը' 
90 կգ:
Ձեռքի հենակները' պլաստմասե:
Աթոռի նվազագույն բարձրությունը 
970 մմ:
Աթոռի առավելագույն բարձրությունը 
1070 մմ:
Աթոռի լայնությունը' 560 մմ:
Նստատեղի լայնությունը' 470 մմ: 
Նստատեղի խորությունը' 450 մմ:
Մեջքի լայնությունը’ 430 մմ:
Թիկնակի բարձրություն' 500 մմ:
Գույնը կապույտ:
Դիզայնը կհամաձայնեցվի 
պատվիրատուի հետ:
Երաշխիք' 1 տարի:
Գործարանափն փաթեթավորմամբ:

3
Դա մկա ր Դա մկա ր

Գ րա զգեստ ա -
պ ահա րան

«Դա մկա ր» ՍՊԸ

Պատրաստված է 18մմ լամինացված 
դ.ս.պ.-ից: Չափսերը Բ*Ւս*Լ 190 
x40x80u^ Մի կողմում 4 բաց 
դարակներ, իսկ մյուս կողմում 
լամինատե դուռ’ ներսի հատվածում 
լինի մետաղական ձող' նախատեսված 
կախիչների համար: Լամինատի 
եզրերը կլինեն ՊՎՔ: Գույնը նապոլեոն: 
Մանրամասները կհամաձայնեցվի 
պատվիրատուի հետ:



Դա մկա ր Դա մկա ր Սեղան
ղեկա վա րի

«Դամկար» ՍՊԸ

Սեղան' Г-աձև
Ե*խ*բ-երկար կողմ' 180*90*90 սմ, 
կարճ կողմ' 150*50*85 սմ 
Մետաղական ոտքերով/г-աձև/' 5սմ: 
Կարճ սեղանը' 70սմ երկարությամբ, 
որը կներառվի երկար սեղանի տակ, 
ձախ կողմից:
Երկար սեղանի դիմաց աոկա կլինի 
կցորդ' ե*լ' 110սմ*70սմ, լամինատե 
ոտքի վրա, ոտքը պատրաստված կլինի 
լամինատից' ե*լ 60սմ*10սմ մուգ 
գույնով:
Սեղանի ամբողջ երեսը' կրկնակի 
հաստությամբ' 36սմ,
համապատասխան գույնի 1116 
պրոֆիլով:
Լայնության 60սմ-ը' մուգ գունով, 30 
սմ-ը' բաց գույնով' կցորդի հատվածում: 
Երկար սեղանի աջ մասում 1 տումբա' 2 
դարակով' 50 սմ լայնությամբ, վերևի 
դարակը' սահնակով /салазка/, 20սմ 
բարձրությամբ:
Ներքևի դարակը' 56սմ բարձրությամբ: 
Տումբայի ետևի մասի 60 սմ-ը' բաց 
գույնի, ՅՕսմ-ը' մուգ գույնի: Դարակի 
երեսպատումը ևս բաց գույնի:
Սեղանի ետևի մասը' ամբողջությամբ 
փակված կլինի մուգ գույնի 
լամինատով:
Փոքր սեղանը բաժանված կլինի 2 
մասի, 1֊ին մասը' չհրկիզվող 
պահարանի համար նախատեսված 
տարածք, 2֊րդ մասի ներս ընկած 
հատվածում կլինի 1 բացովի դարակ: 
Սեղանը երեսպատված կլինի' 35 սմ 
մուգ գույնով, 15 սմ-ը' բաց գույնով' 
ներսի կողմում:
Մուգ գույն -  ST32 Н 1346 Egger 
Բաց գույն -  ST22 H1401 Egger 
Բոլոր կտրվածքները կլինեն 45° 
անկյամբ:
Մանրամասները կհամաձայնեցվի 
պատվիրատուի հետ:_________________

Դամկար ՍՊԸ -ի անօրեն Գարիկ Նարիբեկյաե
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

'լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:



Հավելված 2
ՃԿՊև֊ԳՀԱՊՁԲ-ԳԿ-21/17»* ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-ԳԿ-21/17»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում 
կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, _____________ «Դ-ամկեԱր» ՍՊԸ_______________ ֊ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ

Չափա-
բաժինների
համարներ

ը

Ապրանքի անվանումը

Արժեք
(ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը) 

/տառերով և թվերով/

ԱԱՀ**
/տառերով և 

թվերով/

Ընդհանուր գինը 
/տառերով և 

թվերով/

1 2 3 4 5=3+4

1
Կցասեղան' պահարանիկով 
/դարակով/

130.000
հարյուր երեսուն 

հազար

26.000 
քսան վեց 
հազար

156.000
հարյուր

հիսունվեց
հազար

2 Աթոռ համակարգչային

228.750 
երկու հարյուր 

քսանութ հազար 
յոթ հարյուր հիսուն

45.750
քառասունհինգ 

հազար յոթ 
հարյուր հիսուն

274.500 
երկու հարյուր 

յոթանասուներ 
ս հազար հինգ 
■ հարյուր

3 Գրազգեսաա-պահարան

132.500 
հարյուր 

երեսուներկու 
հազար հինգ 

հարյուր

26.500 
քսանվեց 

հազար հինգ 
հարյուր

159.000
հարյուր

հիսունինը
հազար

4 Սեղան ղեկավարի
250.000 

երկու հարյուր 
հիսուն հազար

50.000
հիսուն հազար

300.000 
երեք հարյուր 

հազար

Դսւմկար ՍՊԸ ֊ի  անօրեն Գարիկ Նարիբեկյտե
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

Կ. Տ.

* լրլսցվում է հանձնաժողովի քարւրուղարի կողմից' մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական 
բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:


