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Հավելված 4

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

 « - -2019/1»    Ուսումնասիրելով ՊԳԿԿ ԳՀԾՁԲ ծածկագրով գնանշման հարցման
,      հրավերը այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը  , Գեոդեզիա  և«

քարտեզագրություն  »  ՊՈԱԿ   -   ն առաջարկում է    պայմանագիրը կատարել
  .ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով

                                                                                                                                    ՀՀ դրամ
-Չափա

բաժիններ
ի

համարներ
ը

  Ծառայության անվանումը

  (Արժեքը 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
«   Հողամասերի չափագրում և

 »հատակագծերի կազմում

2 690 000
/   Երկու միլիոն վեց

 հարյուր ինսուն
/հազար

538 000
/  Հինգ հարյուր
երեսունութ

/հազար

3 228 000
/   Երեք միլիոն երկու

 հարյուր քսանութ
/հազար

Գեոդեզիա և քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ  
   գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան                                                          .           

Կ  Տ. .

Digitally signed by STEPANYAN ARAM
1507810229
Date: 2019.02.13 14:49:01 AMT



Հավելված  N 1
« -ՊԳԿԿ ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով

  գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ
  գնանշման հարցմանը մասնակցելու  

Գեոդեզիա  և  քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ   հայտնում է,  որ ցանկություն ունի

 մասնակցել        « -ՀՀ ՏԶՆՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից ՊԳԿԿ
ԳՀԾՁԲ-2019/1»   ծածկագրով հայտարարված   գնանշման հարցման N  1
չափաբաժնին  և   հրավերի պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է

:հայտ

Գեոդեզիա  և  քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ   -ն հայտնում և հավաստում է,  որ

  հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության  :  ռեզիդենտ

 Գեոդեզիա  և  քարտեզագրություն«  »   ՊՈԱԿ  -ի   հարկ վճարողի հաշվառման

 համարն է` <<00113126>>:

Գեոդեզիա և քարտեզագրություն«  » ՊՈԱԿ  -ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է`

<<gnumnergeodezia@mail.ru>>։

 
 Գեոդեզիա և քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ  

   գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան                                                          .           

Կ  Տ. .

Digitally signed by STEPANYAN ARAM
1507810229
Date: 2019.02.13 14:48:30 AMT
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Հավելված 2.1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
    մասնակցի իրական շահառուների մասին

/հ հ
 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

1  Արամ Ստեփանյան
Մհերի

  Nնույնականացման քարտ
003317310,   17.04.2014 .,տրվել է թ

008 կողմից
-

Գեոդեզիա  և  քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ   -   ,   ն հավաստում է որ իրական

        շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի

   :պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ

Գեոդեզիա և քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ  
   գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան                                                          .           

Կ  Տ. .

Digitally signed by STEPANYAN ARAM
1507810229
Date: 2019.02.13 14:48:43 AMT



Հավելված 2

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

              Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
    մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով  Գեոդեզիա  և  քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ   -   ն հայտարարում և
 ,  հավաստում է որ   « - -2019/1»   բավարարում է ՊԳԿԿ ԳՀԾՁԲ ծածկագրով գնանշման

     :հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին
 Միաժամանակ Գեոդեզիա և քարտեզագրություն«  » ՊՈԱԿ   -   ն

1)     ,  հայտնում և հավաստում է որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով
   `գնանշման հարցմանը մասնակցելու շրջանակում   

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

 .       `բ բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված  Գեոդեզիա և«
քարտեզագրություն  » ՊՈԱԿ   -ին    ( )փոխկապակցված անձանց և կամ  Գեոդեզիա և«
քարտեզագրություն  » ՊՈԱԿ   -ի       կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս
Գեոդեզիա  և  քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ   -   ին պատկանող բաժնեմաս

( )     փայաբաժին ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության
,դեպք
2)         կից 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)**: 

Գեոդեզիա և քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ  
   գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան                                                          .           

Կ  Տ. .

Digitally signed by STEPANYAN ARAM
1507810229
Date: 2019.02.13 14:48:48 AMT



Հավելված 3

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին 

Սույնով  Գեոդեզիա  և  քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ   -   ն հայտարարում և

 ,     « - -2019/1»   հավաստում է որ բավարարում է ՊԳԿԿ ԳՀԾՁԲ ծածկագրով գնանշման

     : հարցման հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին

Գեոդեզիա և քարտեզագրություն«  »  ՊՈԱԿ  
   գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան                                                          .           

Կ  Տ. .

Digitally signed by STEPANYAN ARAM
1507810229
Date: 2019.02.13 14:48:55 AMT
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Հավելված 4 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 

 
Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 

 
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում 

կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,               Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան           -ն առաջարկում է    
     մասնակցի անվանումը 
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով. 

                                                                                                                                   ՀՀ դրամ 

Չափա- 
բաժինների 
համարներ

ը 

Ծառայության  անվանումը 

 Արժեքը (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 
«Հողամասերի չափագրում և 

հատակագծերի կազմում» 

3228000 երեք 
միլիոն երկու 

հարյուր քսանութ 
հազար ՀՀ դրամ 

----- 3228000 երեք 
միլիոն երկու 

հարյուր քսանութ 
հազար ՀՀ դրամ 

 
 
 

     ________ Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան _______                         _____________  
                                                                     մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը  

     
Կ. Տ.1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:  
**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։ 
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Հավելված  N 1 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 

ԴԻՄՈՒՄ 
գնանշման հարցմանը մասնակցելու   

 
Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան        հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել 
                           մասնակցի անվանումը  

ՀՀ ՏԶՆՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով 
հայտարարված գնանշման հարցման N 1 չափաբաժնին  և հրավերի պահանջներին համապատասխան  
ներկայացնում  է հայտ: 
 

Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է  
                                             մասնակցի անվանումը 
   ՀՀ   ռեզիդենտ:   
                                               երկրի անվանումը 

 
                 

 Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`  72923616 : 
               մասնակցի անվանումը                                                                                                                 հարկի վճարողի հաշվառման համարը 

 

 
Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան  -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`  hakob2284@mail.ru : 
              մասնակցի անվանումը                                                                                                                           էլեկտրոնային փոստի հասցեն

 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
    ____ Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան __________                  _____________     
Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                              ստորագրությունը) 

 

     
Կ. Տ.1    

 

 

  

 

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 
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Հավելված 2.1 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 
 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
մասնակցի իրական շահառուների մասին  

 

  

հ/հ 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  

1 
Կարինե Համբարձումյան 

Վալերիկի 
000405811 

-------------------- 

    

    

 

 

 

 

 Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան   -ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին  
                              մասնակցի անվանումը 
ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ: 

 
 

_ Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան ____                  _____________  
                                             մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն  

     
Կ. Տ.1    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
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Հավելված 2 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին 
 

Սույնով            Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան        -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
                                      մասնակցի անվանումը  

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին: 

 Միաժամանակ     Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան                           -ն   
                 մասնակցի անվանումը 
 1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցմանը 

մասնակցելու շրջանակում`   

 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված`  Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան -ին  
            մասնակցի անվանումը  

փոխկապակցված անձանց և (կամ)     Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան -ի   
         մասնակցի անվանումը 
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս   Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան -ին 
                                                                           մասնակցի անվանումը 
պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության 

դեպք, 

 2) կից 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)**:  

 
____ Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան _________                  _____________  

                                            մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն  

     
Կ. Տ.1    

 
 

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 
** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների 
տվյալները:  
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Հավելված 3 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 
 

 

 
        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին  
 

 
Սույնով         Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան       -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  

                                      մասնակցի անվանումը  

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 

որակավորման չափանիշների պահանջներին:  

 

 

 

 

 
______ Ա/Ձ Կարինե Համբարձումյան ________                  _____________  

                                   մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                        ստորագրությունը 

  

     
Կ. Տ.1    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
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Հավելված 4 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 

 
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում 

կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը, <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն առաջարկում է     
       մասնակցի անվանումը 
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով. 

                                                                                                                                   ՀՀ դրամ 

Չափա- 
բաժիններ

ի 
համարնե

րը 

Ծառայության  անվանումը 

 Արժեքը 
(ինքնարժեքի և 
կանխատեսվող 

շահույթի 
հանրագումարը) 

/տառերով և թվերով/ 

ԱԱՀ** 
/տառերո

վ և 
թվերով/ 

Ընդհանուր գինը 
 /տառերով և թվերով/ 

1 2 3 4 5=3+4 

1 
«Հողամասերի չափագրում և 

հատակագծերի կազմում» 

Երեք միլիոն 
երկու հարյուր 

ութսունմեկ 
հազար ութ 

հարյուր 
3281800 

- Երեք միլիոն երկու 
հարյուր 

ութսունմեկ 
հազար ութ 

հարյուր 
3281800 

 
 
 

       <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հովհաննիսյան                  _____________  
               

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                  (ստորագրությունը)  
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Date: 2019.02.13 23:17:10 GST



Հավելված  N 1 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
ԴԻՄՈՒՄ 

գնանշման հարցմանը մասնակցելու   
 
<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել 
                           մասնակցի անվանումը  

ՀՀ ՏԶՆՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով 

հայտարարված գնանշման հարցման N 1 չափաբաժնին  և հրավերի պահանջներին համապատասխան  

ներկայացնում  է հայտ: 

 

<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի 

Հանրապետության ռեզիդենտ:   

                 

<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` <<02228296>>։ 

 

<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` magistral.nakhagits@yahoo.com:  
 
 
 
 
 
 
 
 

       <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հովհաննիսյան                  _____________  
               

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                  (ստորագրությունը)  

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
Date: 2019.02.13 12:07:25 GST



Հավելված 2.1 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
մասնակցի իրական շահառուների մասին  

 

 
 

հ/հ 
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  

 

1 

 

Վահրամ Մկրտչյան Լևոնի 

 

Անձնագիր AA0668867 

 

- 

 

 

<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին  

                
մասնակցի անվանումը

 
ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ: 

 

 

       <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հովհաննիսյան                  _____________  
               

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                  (ստորագրությունը)  

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
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Հավելված 2 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին 

 

Սույնով  <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
                   

մասնակցի անվանումը  

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին: 

 Միաժամանակ 
 
<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն   

               մասնակցի անվանումը
 

 1) հայտնում և հավաստում է, որ
 «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցմանը 

մասնակցելու շրջանակում`   

 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված` <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ին  
            մասնակցի անվանումը  

փոխկապակցված անձանց և (կամ) <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի   
      մասնակցի անվանումը

 
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ին 
                                                                         մասնակցի անվանումը

 
պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության 

դեպք, 

 2) կից 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)**:  

 
 

       <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հովհաննիսյան                  _____________  
               

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                  (ստորագրությունը)  
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Հավելված 3 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

 

 
        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին  

 
 

Սույնով  <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
                     

մասնակցի անվանումը  

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 

որակավորման չափանիշների պահանջներին:  

 

 

 

 

 
       <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հովհաննիսյան                  _____________  
               

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                  (ստորագրությունը)  
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Date: 2019.02.13 12:09:13 GST
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Հավելված 4 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 

 
Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 

 
 
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»   ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ 

թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը, «Մոդուլ» ՍՊԸ -ն առաջարկում է  պայմանագիրը 
կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով. 
 
 
 

                                                                                                                                   ՀՀ դրամ 
Չափա- 

բաժինների 
համարներ

ը 

Ծառայության  անվանումը 

 Արժեքը (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 «Հողամասերի չափագրում և 
հատակագծերի կազմում» 

Երեք միլիոն  ինը 
հարյուր  քսան 

հազար   
 

3920000 

Յոթ հարյուր 
ութսուն չորս 

հազար 
 

784000 

Չորս միլիոն յոթ 
հարյուր չորս 

հազար 
 

4704000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Մոդուլ» ՍՊԸ Տնօրեն 
 
 
Սամսոն Գասպարյան 
                                                                                                  _______________________ 
                                                                                                       (ստորագրություն)  
     

Կ. Տ.  
 
 
 

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
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Հավելված  N 1 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 

 
 
 
 
 

ԴԻՄՈՒՄ 
գնանշման հարցմանը մասնակցելու   

 
 

    «Մոդուլ» ՍՊԸ  հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել  ՀՀ ՏԶՆՆ պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի կողմից «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով հայտարարված գնանշման 

հարցման N 1 չափաբաժնին  և հրավերի պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ: 

«Մոդուլ» ՍՊԸ  -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է  Հայաստանի Հանրապետություն 

ռեզիդենտ:   

«Մոդուլ» ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 05020542: 

«Մոդուլ» ՍՊԸ -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` info@modul.am: 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

«Մոդուլ» ՍՊԸ  Տնօրեն 

Սամսոն Գասպարյան 

                                                                                        _______________________ 

                                                                                                       (ստորագրություն)  

     

Կ. Տ.    

 

 

 

Digitally signed by
GASPARYAN SAMSON
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Հավելված 2.1 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
մասնակցի իրական շահառուների մասին  

  

հ/հ 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 

1 Սամսոն Գասպարյան 
Արազու 

(նույն քարտ. 003716933 տրված 
30.12.2014թ, տրված 054-ի կողմից, ՀԾՀ 
2211810187) 

 

2 Արմեն Հարությունյան 
Վալերիկի 

(անձ. AH0307488, տրված 02.03.2006թ, 
տրված 004-ի կողմից, ՀԾՀ 2508890863 ) 

 

 

«Մոդուլ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը 
իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Մոդուլ» ՍՊԸ   Տնօրեն 
  
 
ՍամսոնԳասպարյան                                                      ______________________ 
                                                                                                       (ստորագրություն)  
     

 
 
 
 

 

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
2211810187
Date: 2019.02.13 18:19:17 AMT



Հավելված 2 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին 
 

Սույնով  «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է «ՊԳԿԿ-
ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության 
իրավունքի պահանջներին: 
 Միաժամանակ  «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն    
 1) հայտնում և հավաստում է, որ  «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման 

հարցմանը մասնակցելու շրջանակում`   

 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված` «Մոդուլ» ՍՊԸ-ին  
փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Մոդուլ» ՍՊԸ-ի  կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն 
տոկոս  «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն –ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող 
կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք, 
 2) կից 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)**:  

 
 

«Մոդուլ» ՍՊԸ  Տնօրեն 

Սամսոն Գասպարյան 

                                                                                        _______________________ 

                                                                                                       (ստորագրություն)  

     

Կ. Տ.  
 

   
 

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
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Հավելված 3 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 
 
 
 
 
 

 

 
        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին  
 

Սույնով  «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-
2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների 
պահանջներին:  
 

 

 

 

 

 

 

 
«Մոդուլ» ՍՊԸ Տնօրեն 
 
Սամսոն Գասպարյան 
                                                                                            _______________________ 
                                                                                                       (ստորագրություն)  

     
Կ. Տ.    
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Հավելված 4 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 

 
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ 

թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը  «Պոլիգոն» ՍՊԸ ն առաջարկում է   պայմանագիրը 

կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.  
                                                                                                                                   ՀՀ դրամ 

Չափա- 

բաժինների 

համարները 

Ծառայության  անվանումը 

 Արժեքը (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 
«Հողամասերի չափագրում և 

հատակագծերի կազմում» 

2400000 երկու 

միլիոն չորս 

հարյուր հազար 

0 զրո 2400000 երկու 

միլիոն չորս 

հարյուր հազար 
 
 
 
 

       «Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Աթոյան     
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Հավելված  N 1 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 

 

ԴԻՄՈՒՄ 

գնանշման հարցմանը մասնակցելու   
 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելՀՀ ՏԶՆՆ պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի կողմից «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով հայտարարված գնանշման 

հարցման N 1 չափաբաժնին  և հրավերի պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ: 
 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է  

ՀՀ  ռեզիդենտ:   

                 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 03019908: 
 

 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` hoxashinarar@mail.ru: 
 
 
 
 

                
 
 
 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Աթոյան    
 

 

     

Կ. Տ.
1
    

 

 

 

 

                                                           
1
 ս ո ւ յ ն  հավ ե լ ված ը  չ ի  կ ն ք վ ո ւ մ , ե թե  այ ն  հաստատվո ւ մ  է  է լ ե կտր ո նայ ի ն  թվայ ի ն  ստո րագ ր ո ւ թյ ամ բ : 

*լ րաց վ ո ւ մ  է  հան ձ նաժ ո ղ ով ի  ք արտո ւ ղար ի  կ ո ղ մ ի ց ` մ ի ն չ և  հ րավ ե ր ը  տե ղ ե կագ ր ո ւ մ  հ րապարակ ե լ ը : 
 Digitally signed by

ATOYAN ANAHIT
6014580549
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Հավելված 2.1 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

մասնակցի իրական շահառուների մասին  

 

 
 

հ/հ 
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  

01 Ֆրունզիկ  Ստեփանյան Նույնականացման քարտ 004633491  

    

    

 

 

 

 

 «Պոլիգոն» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված 

տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ: 

 

 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Աթոյան         

Կ. Տ.
1
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 ս ո ւ յ ն  հավ ե լ ված ը  չ ի  կ ն ք վ ո ւ մ , ե թե  այ ն  հաստատվո ւ մ  է  է լ ե կտր ո նայ ի ն  թվայ ի ն  ստո րագ ր ո ւ թյ ամ բ : 
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Հավելված 2 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին 

 

Սույնով  «Պոլիգոն» ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
 բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով 

սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին: 

 Միաժամանակ 
 «Պոլիգոն» ՍՊԸ -ն   

 1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման 

հարցմանը մասնակցելու շրջանակում`   

 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված` «Պոլիգոն» ՍՊԸ                   

-ին 
 
փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի  կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան 

հիսուն տոկոս «Պոլիգոն» ՍՊԸ-ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող 

կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք, 

 2) կից 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)**:  

 

 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Աթոյան    
  

     

Կ. Տ.
1
    

 
 

   

 

                                                           
1
 ս ո ւ յ ն  հավ ե լ ված ը  չ ի  կ ն ք վ ո ւ մ , ե թե  այ ն  հաստատվո ւ մ  է  է լ ե կտր ո նայ ի ն  թվայ ի ն  ստո րագ ր ո ւ թյ ամ բ : 

* լ րաց վ ո ւ մ  է  հան ձ նաժ ո ղո վ ի  ք արտո ւ ղար ի  կ ո ղ մ ի ց ` մ ի ն չ և  հ րավ ե ր ը  տե ղ ե կագ ր ո ւ մ  հ րապարակ ե լ ը : 

** Սո ւ յ ն  ե ն թակ ետո ւ մ  ն շ ված  ան ձան ց  բ աց ակայ ո ւ թյ ան  դ եպք ո ւ մ  ն ե ր կայ աց վ ո ւ մ  է  մաս նակ ց ի  

գ ո ր ծ ադ ի ր  մար մն ի  ղ ե կավար ի  և  ան դամն ե ր ի  տվ յ ալ ն ե ր ը :  
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Հավելված 3 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

 

 

        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին  

 
 

Սույնով «Պոլիգոն» ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է «ՊԳԿԿ-

ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված որակավորման 

չափանիշների պահանջներին:  

 

 

 

 

 

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Աթոյան    
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Հավելված 4 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ 
 
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում 

կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը, ___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ                -ն առաջարկում է    
     մասնակցի անվանումը 
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով. 

                                                                                                                                   
 ՀՀ դրամ 

Չափա- 
բաժինների 
համարներ

ը 

Ծառայության  անվանումը 

 Արժեքը (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 
«Հողամասերի չափագրում և 

հատակագծերի կազմում» 

3335600 
/երեք միլիոն երեք 

հարյուր 
երեսունհինգ 
հազար վեց 

հարյուր/  

 3335600 
/երեք միլիոն երեք 

հարյուր 
երեսունհինգ հազար 

վեց հարյուր/ 

 
 
 
___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ   տնօրեն  Ս.Եփրիկյան______                       
 Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                                                           ստորագրությունը) 

     
Կ. Տ.1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:  
**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։ 
 
 
 

Digitally signed by
YEPRIKYAN
STEPAN
3014600326
Date: 2019.02.12
20:51:37



                                                                                                      
Հավելված 2 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին 
 

Սույնով                         «Ստեփրիկ» ՍՊԸ                           -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
                                      մասնակցի անվանումը  

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 

մասնակցության իրավունքի պահանջներին: 

 Միաժամանակ     «Ստեփրիկ» ՍՊԸ                              -ն   
                 մասնակցի անվանումը 
 1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցմանը 

մասնակցելու շրջանակում`   

 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 

համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված`  «Ստեփրիկ» ՍՊԸ     -ին  
            մասնակցի անվանումը  

փոխկապակցված անձանց և (կամ)     «Ստեփրիկ» ՍՊԸ                     -ի   
         մասնակցի անվանումը 
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս    «Ստեփրիկ» ՍՊԸ                   -ին 
                                                                           մասնակցի անվանումը 
պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության 

դեպք, 

 2) կից 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)**:  

 
___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ   տնօրեն  Ս.Եփրիկյան______                  _____________   
 Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                                                ստորագրությունը) 

  

     
Կ. Տ.1    

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 
** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և 
անդամների տվյալները:  
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Հավելված  N 1 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 

ԴԻՄՈՒՄ 
գնանշման հարցմանը մասնակցելու   

 
                «Ստեփրիկ» ՍՊԸ        հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել 
                           մասնակցի անվանումը  

ՀՀ ՏԶՆՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1» ծածկագրով 
հայտարարված գնանշման հարցման N 1 չափաբաժնին  և հրավերի պահանջներին համապատասխան  
ներկայացնում  է հայտ: 

           «Ստեփրիկ» ՍՊԸ     -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է  
                                             մասնակցի անվանումը 

    «Ստեփրիկ» ՍՊԸ   -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է  
  մասնակցի անվանումը 
  Հայաստանի Հանրապետության  ռեզիդենտ:   
                                               երկրի անվանումը 

 
 

«Ստեփրիկ» ՍՊԸ  -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`                 00451503 : 
       մասնակցի անվանումը                                                                                                     հարկի վճարողի հաշվառման համարը 

 

 
«Ստեփրիկ» ՍՊԸ  -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`                  steprik@yahoo.com : 
              մասնակցիանվանումը                                                                                                        էլեկտրոնային փոստի հասցեն

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ   տնօրեն  Ս.Եփրիկյան______                  _____________   
 Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                                                ստորագրությունը) 

 

     
Կ. Տ.1    

 

 

 

 

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 
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Հավելված 2.1 

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 
գնանշման հարցման հրավերի 

 
 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
մասնակցի իրական շահառուների մասին  

 

  

հ/հ 
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  

1 Եփրիկյան Ստեփան 
Կառլենի Նույնականացման քարտ N  008198913  

 

 

 

 

  ___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ        -ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին  
                              մասնակցի անվանումը 
ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ: 

 

 

 
 

___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ   տնօրեն  Ս.Եփրիկյան______                  _____________   
 Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                                                 ստորագրությունը) 

     
Կ. Տ.1    

 
  

                                                 
1 սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
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Հավելված 3 
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 
 
 

 

 
        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին  
 

 
Սույնով                         __«Ստեփրիկ» ՍՊԸ                        -ն հայտարարում և հավաստում է, որ  

                                      մասնակցի անվանումը  

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/1»  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված 

որակավորման չափանիշների պահանջներին:  

 

 

 

 

 
___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ   տնօրեն  Ս.Եփրիկյան______                  _____________   
 Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                                                             ստորագրությունը) 

  

     
Կ. Տ.1    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 
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