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Հավելված 4
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման
հրավերը,

այդ թվում

քարտեզագրություն»

կնքվելիք
-ն

ՊՈԱԿ

նախագիծը, «Գեոդեզիա և

պայմանագրի
առաջարկում

է

պայմանագիրը

կատարել

ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ
Չափաբաժիններ
ի
համարներ
ը
1

1

Ծառայության անվանումը
2

«Շենք-շինությունների
չափագրում և
հատակագծերի կազմում»

Արժեքը (ինքնարժեքի
և կանխատեսվող
շահույթի
հանրագումարը)
/տառերով և թվերով/
3

3 360 060
/Երեք միլիոն երեք
հարյուր վաթսուն
հազար վաթսուն/

«Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ
գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան

ԱԱՀ**
/տառերով և թվերով/

Ընդհանուր գինը
/տառերով և թվերով/

4

5=3+4

672 012
/Վեց հարյուր
յոթանասուներկու
հազար տասներկու/

4032072
/Չորս միլիոն
երեսուներկու հազար
յոթանասուներկու/

.
Կ. Տ.
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Հավելված N 1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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-2019/2»
ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման N 1 չափաբաժնին
համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

և հրավերի պահանջներին

«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.
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Հավելված 4
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման
հրավերը,

այդ թվում

քարտեզագրություն»

կնքվելիք
-ն

ՊՈԱԿ

նախագիծը, «Գեոդեզիա և

պայմանագրի
առաջարկում

է

պայմանագիրը

կատարել

ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ
Չափաբաժիններ
ի
համարներ
ը
1

1

Ծառայության անվանումը
2

«Շենք-շինությունների
չափագրում և
հատակագծերի կազմում»

Արժեքը (ինքնարժեքի
և կանխատեսվող
շահույթի
հանրագումարը)
/տառերով և թվերով/
3

3 360 060
/Երեք միլիոն երեք
հարյուր վաթսուն
հազար վաթսուն/

«Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ
գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան

ԱԱՀ**
/տառերով և թվերով/

Ընդհանուր գինը
/տառերով և թվերով/

4

5=3+4

672 012
/Վեց հարյուր
յոթանասուներկու
հազար տասներկու/

4032072
/Չորս միլիոն
երեսուներկու հազար
յոթանասուներկու/

.
Կ. Տ.
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Հավելված N 1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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-2019/2»
ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման N 1 չափաբաժնին
համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

և հրավերի պահանջներին

«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
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Հավելված 2.1
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

հ/հ

1

Անունը Ազգանունը
Հայրանունը

Արամ Ստեփանյան
Մհերի

ՀՀ քաղաքացիների համար`

Օտարերկրյա քաղաքացիների

նույնականացման քարտի կամ անձնագրի

համար համապատասխան երկրի

կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը

անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և

համարը

համարը

նույնականացման քարտ N
003317310, տրվել է 17.04.2014թ.,
008 կողմից

-

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

մասին

ներկայացված

տեղեկատվությունը

իրական

է

պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

«Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ
գործադիր տնօրեն Արամ Ստեփանյան

.
Կ. Տ.
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և

չի

Հավելված 2

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով «Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ -ն հայտարարում և
հավաստում է, որ բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման
հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին:
Միաժամանակ «Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ -ն
1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»
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
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Հավելված 3
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով

«Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ -ն հայտարարում և

հավաստում է, որ բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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 15:34:51 AMT

,I qUSUqUV

I\l

030

b.9[tuuo3u\'

<<05>' 4h\rnbrlPkPlr

Digitally signed by STEPANYAN ARAM
1507810229
Date: 2019.02.13 14:54:17 AMT

2011P'

urnphphp
4,utrpurulhurmp;url'r \runurt[ru-Jr"]p]*t'
4,ru;uruuuh[
--'q"UBtt \ul4uruurpfr qhuru\ur\r \nrffruh

-\l2-pa

,IquSUquv

N,.0174

+bPb\'frlr UUU'{'bLh q'ULUSSU\'f'\'
(hi-r2r[urnrfu\r)'\trnrLy3trtrurlrupnrplurh
purlurLqurqpmpluL, qhn4hqlrurl|r, lullnuqJtlurtr
npur\ul[nprftutr hrut-rdtrurdn4n{}r
qnpbmhhnrp;ur\r rluruLurqlnnur\rub
urphruhurqpnrp;nr\r N 1
25 urqplrfr 2012p' hqpu\rugmppurlp'
urnrlhf h

c.( \urnur{urpnrp; urth uinghptip
Pd qnq Pfr !ut4u.tuuPP
qU*tfry-fl lnrifrunhfr hu-r[utuqu-th

u..r\-r2u-r

b.gutuuP3U\J

<<28>> ruqPfrfr 2012P'

(urluruulu\rfr Aru\rpurqhurnrp.1 urlL llurnur{ul,nnl fdJub\ lnptrphp
ruh2upd q"qp1i q*a-'upfr rqhuru\urh \nilfnh

'IqUSUqUV
9O

OUA

I'r 0200
r

-*:i.

-. 1

U\,+PULhI{h CU4f']y3UUh\.'

(hru2rlunrftutr) u
pupurhqurqpnrplu-rlr. qbn4bqfrur.;|r, lullrruqpdq\r

n*tlhutllpiplu\r

npru\ri'rlnpiluU hu\[udrT]tlf
qnpOnr\tbntp.;ruh tluruhurqfruru\urr
rupdurburqpnrplnrh N 1
23 rJu;frulr 2012p' hq-pru\tugntplullp'
rnp{h1t

€UlSbgU$FnrLh,
(

((

qbn+bgf'U Sh' aU@U$Cnrth

(UCLLUftn'Lh )' lnrLUC f'rJUPUf'f'
n['U(tl:iil'nhu

nurtlupntpl tuuu LunpUFbtr
u.rt2u pd qnqPft qu4uutnnF
I.tr::

bruluuquh

b.9UtuUn3U'I'

<<29" ju:;|rufr

2012P'

Digitally signed by
GHAZARYAN SEDA
5707820574
Date: 2019.02.13
11:49:49
GMT+04:00

Digitally signed by
GHAZARYAN SEDA
5707820574
Date: 2019.02.13
14:27:57
GMT+04:00

Digitally signed by
GHAZARYAN SEDA
5707820574
Date: 2019.02.13
11:49:31
GMT+04:00

Digitally signed by
GHAZARYAN SEDA
5707820574
Date: 2019.02.13
11:49:37
GMT+04:00

Digitally signed by
GHAZARYAN SEDA
5707820574
Date: 2019.02.13
14:28:19
GMT+04:00

Digitally signed by
GHAZARYAN SEDA
5707820574
Date: 2019.02.13
11:49:23
GMT+04:00

Հավելված 4

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում

կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,

Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
Չափաբաժինների
համարներ
ը

Ծառայության անվանումը

1

2

Արժեքը (ինքնարժեքի և
կանխատեսվող
շահույթի
հանրագումարը)
/տառերով և թվերով/
3

ՀՀ դրամ
ԱԱՀ**
/տառերով
և թվերով/

Ընդհանուր գինը
/տառերով և թվերով/

4

5=3+4

----

3054600 ԵՐԵՔ

3054600 ԵՐԵՔ
1

«Շենք-շինությունների
չափագրում և հատակագծերի
կազմում»

ՄԻԼԻՈՆ
ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍ
ՀԱԶԱՐ ՎԵՑ
ՀԱՐՅՈՒՐ ՀՀ
ԴՐԱՄ

____ Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ _______
մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

1

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

ՄԻԼԻՈՆ
ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍ
ՀԱԶԱՐ ՎԵՑ
ՀԱՐՅՈՒՐ ՀՀ
ԴՐԱՄ

_____________
ստորագրությունը
Digitally signed
by
HAMBARDZUMYAN KARINE
5614850664
1
Կ. Տ.
Date: 2019.02.11
16:42:42
MSK

**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։

Հավելված N 1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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-2019/2» 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`
մասնակցի անվանումը

Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

72923616

-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`

մասնակցի անվանումը

_______Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ__________________
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

hakob2284@mail.ru :
էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Digitally signed by
_____________
HAMBARDZUMYAN
KARINE
ստորագրությունը)
5614850664
Date: 2019.02.11 16:25:50

Կ. Տ. 1

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

1

:

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

Հավելված 2.1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման
հ/հ

Անունը Ազգանունը

քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ

Հայրանունը

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար
համապատասխան երկրի
օրենսդրությամբ նախատեսված անձը
հաստատող փաստաթղթի տեսակը և

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը

1

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ՎԱԼԵՐԻԿԻ

համարը
---------------------------------

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)

1

Digitally
signed by
_____________
HAMBARDZUMYAN
KARINE
ստորագրություն
5614850664
Date: 2019.02.11 16:35:46 MSK
Կ. Տ. 1

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

Հավելված 2

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին
Սույնով

Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

-ն հայտարարում և հավաստում է, որ

մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

մասնակցության իրավունքի պահանջներին:
Միաժամանակ

Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

-ն

մասնակցի անվանումը

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

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)

_____________
Digitally
signed by
ստորագրություն
HAMBARDZUMYAN
KARINE
5614850664
Date: 2019.02.11 16:29:15
MSK
Կ. Տ. 1

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և
անդամների տվյալները:

1

Հավելված 3

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով

Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

-ն հայտարարում և հավաստում է, որ

մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

որակավորման չափանիշների պահանջներին:

_______ Ա/Ձ ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

______

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

Digitally signed by
HAMBARDZUMYAN KARINE
5614850664
Date: 2019.02.11
16:32:21 MSK
_____________
ստորագրությունը

Կ. Տ. 1

1

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

Digitally signed by HAMBARDZUMYAN KARINE
5614850664
Date: 2019.02.11 16:48:25 MSK

Հավելված 4

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում
կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն առաջարկում է
մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
ՀՀ դրամ
Չափաբաժիններ
ի
համարնե
րը

Ծառայության անվանումը

1

2

1

«Շենք-շինությունների
չափագրում և հատակագծերի
կազմում»

Արժեքը
(ինքնարժեքի և
կանխատեսվող
շահույթի
հանրագումարը)
/տառերով և թվերով/
3

Չորս միլիոն ութ
հարյուր
ութսունյոթ
հազար երեք
հարյուր
վաթսուն
4887360

<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հովհաննիսյան
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
Date: 2019.02.14 10:44:29 GST

ԱԱՀ**
/տառերո
վև
թվերով/

Ընդհանուր գինը
/տառերով և թվերով/

4

5=3+4

-

Չորս միլիոն ութ
հարյուր
ութսունյոթ
հազար երեք
հարյուր վաթսուն
4887360

_____________

(ստորագրությունը)

Հավելված N 1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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-2019/2» 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)

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
Date: 2019.02.13 12:30:10 GST

_____________

(ստորագրությունը)

Հավելված 2.1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

ՀՀ քաղաքացիների համար`
հ/հ

Անունը Ազգանունը
Հայրանունը

նույնականացման քարտի կամ
անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսված անձը հաստատող
փաստաթղթի տեսակը և համարը

1

Վահրամ Մկրտչյան Լևոնի

Օտարերկրյա քաղաքացիների
համար համապատասխան
երկրի օրենսդրությամբ
նախատեսված անձը
հաստատող փաստաթղթի
տեսակը և համարը

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)

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
Date: 2019.02.13 12:30:28 GST

_____________

(ստորագրությունը)

Հավելված 2

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին
Սույնով <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ
մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

մասնակցության իրավունքի պահանջներին:
Միաժամանակ <<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն
մասնակցի անվանումը

1) հայտնում և հավաստում է, որ

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցմանը

մասնակցելու շրջանակում`
ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային
համաձայնություն,
բ.
ՍՊԸ-ին

բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված` <<Մագիստրալ նախագիծ>>
մասնակցի անվանումը

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

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս
պատկանող

բաժնեմաս

(փայաբաժին)

ունեցող

<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ-ին
մասնակցի անվանումը

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)

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
Date: 2019.02.13 12:30:51 GST

_____________

(ստորագրությունը)

Հավելված 3

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

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

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

որակավորման չափանիշների պահանջներին:

<<Մագիստրալ նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հովհաննիսյան
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
Date: 2019.02.13 12:31:04 GST

_____________

(ստորագրությունը)

Digitally signed by HOVHANNISYAN ANZHELIKA 7814820227
Date: 2019.02.13 23:24:28 GST

Հավելված 4

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ

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

պայմանագիրը

ՀՀ դրամ
Չափաբաժինների
համարները

Ծառայության անվանումը

1

2

1

«Շենք-շինությունների
չափագրում և հատակագծերի
կազմում»

«Մոդուլ» ՍՊԸ Տնօրեն
Սամսոն Գասպարյան

Արժեքը (ինքնարժեքի և
կանխատեսվող շահույթի
հանրագումարը)
/տառերով և թվերով/

ԱԱՀ**
/տառերով և թվերով/

Ընդհանուր գինը
/տառերով և թվերով/

3

4

5=3+4

Չորս միլիոն հինգ
հարյուր ութսուն
հազար
4580000

Ինը հարյուր
տասնվեց
հազար
916000

Հինգ միլիոն
չորս հարյուր
ինսունվեց
հազար
5496000

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
2211810187
Date: 2019.02.13 18:21:42 AMT
_______________________
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

Հավելված N 1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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-2019/2» 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:

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
2211810187
Date: 2019.02.13 18:20:51 AMT
«Մոդուլ» ՍՊԸ Տնօրեն
Սամսոն Գասպարյան

_______________________
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

Հավելված 2.1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

հ/հ

Անունը Ազգանունը
Հայրանունը

1

Սամսոն Գասպարյան
Արազու

2

Արմեն Հարությունյան
Վալերիկի

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

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

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
2211810187
Date: 2019.02.13 18:21:05 AMT

_______________________
(ստորագրություն)

Հավելված 2

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին
Սույնով «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է «ՊԳԿԿԳՀԾՁԲ-2019/2»
ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության
իրավունքի պահանջներին:
Միաժամանակ «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն

1) հայտնում և հավաստում է, որ

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

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 -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

Digitally signed by GASPARYAN
SAMSON 2211810187
Date: 2019.02.13 18:21:21 AMT

_______________________
(ստորագրություն)

Կ. Տ.

Հավելված 3

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին
Սույնով «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ2019/2»
ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների
պահանջներին:

«Մոդուլ» ՍՊԸ Տնօրեն
Սամսոն Գասպարյան

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
2211810187
Date: 2019.02.13 18:20:34 AMT

_______________________
(ստորագրություն)

Կ. Տ.

Digitally signed by GASPARYAN SAMSON
2211810187
Date: 2019.02.13 18:20:16 AMT

Հավելված 4
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ
թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը
կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

«Պոլիգոն» ՍՊԸ ն առաջարկում է

պայմանագիրը
ՀՀ դրամ

Չափաբաժինների
համարները

Ծառայության անվանումը

Արժեքը (ինքնարժեքի և
կանխատեսվող շահույթի
հանրագումարը)
/տառերով և թվերով/

1

2

3

4

5=3+4

4800000 չորս
միլիոն ութ
հարյուր հազար

0 զրո

1

«Շ ե ն ք -շ ի ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի
չ ափագ ր ո ւ մ և
հ ատակ ագ ծ ե ր ի կ ազ մ ո ւ մ »

4800000 չորս
միլիոն ութ հարյուր
հազար

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Աթոյան

Digitally signed by
ATOYAN ANAHIT
6014580549
Date: 2019.02.13
19:28:25 AMT

ԱԱՀ**
/տառերով
և թվերով/

Ընդհանուր գինը
/տառերով և թվերով/

Հավելված N 1
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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-2019/2» 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 հ ավ ե լ վ ած ը չ ի կ ն ք վ ո ւ մ , ե թ ե այ ն հ աս տատվ ո ւ մ է է լ ե կ տր ո ն այ ի ն թ վ այ ի ն ս տո ր ագ ր ո ւ թ յ ամ բ :
*լ ր աց վ ո ւ մ է հ ան ձ ն աժ ո ղ ո վ ի ք ար տո ւ ղ ար ի կ ո ղ մ ի ց ` մ ի ն չ և հ ր ավ ե ր ը տե ղ ե կ ագ ր ո ւ մ հ ր ապար ակ ե լ ը :

Digitally signed by
ATOYAN ANAHIT
6014580549
Date: 2019.02.13
19:28:01 AMT

Հավելված 2.1
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

հ/ հ

ՀՀ քաղաքացիների համար`

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար

նույնականացման քարտի կամ անձնագրի

համապատասխան երկրի

կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը

անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և

համարը

համարը

Անունը Ազգանունը
Հայրանունը

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 հ ավ ե լ վ ած ը չ ի կ ն ք վ ո ւ մ , ե թ ե այ ն հ աս տատվ ո ւ մ է է լ ե կ տր ո ն այ ի ն թ վ այ ի ն ս տո ր ագ ր ո ւ թ յ ամ բ :

Digitally signed by
ATOYAN ANAHIT
6014580549
Date: 2019.02.13
19:50:46 AMT

Հավելված 2

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին
Սույնով «Պոլիգոն» ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ
բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»
ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով
սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին:
Միաժամանակ

«Պոլիգոն» ՍՊԸ -ն

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»
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`

-ին փոխկապակցված անձանց և (կամ)

«Պոլիգոն» ՍՊԸ

«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 հ ավ ե լ վ ած ը չ ի կ ն ք վ ո ւ մ , ե թ ե այ ն հ աս տատվ ո ւ մ է է լ ե կ տր ո ն այ ի ն թ վ այ ի ն ս տո ր ագ ր ո ւ թ յ ամ բ :
* լ ր աց վ ո ւ մ է հ ան ձ ն աժ ո ղ ո վ ի ք ար տո ւ ղ ար ի կ ո ղ մ ի ց ` մ ի ն չ և հ ր ավ ե ր ը տե ղ ե կ ագ ր ո ւ մ հ ր ապար ակ ե լ ը :
** Սո ւ յ ն

ե ն թ ակ ե տո ւ մ ն շ վ ած ան ձ ան ց բ աց ակ այ ո ւ թ յ ան դ ե պք ո ւ մ ն ե ր կ այ աց վ ո ւ մ է
գ ո ր ծ ադ ի ր մ ար մ ն ի ղ ե կ ավ ար ի և ան դ ամ ն ե ր ի տվ յ ալ ն ե ր ը :

Digitally signed by
ATOYAN ANAHIT
6014580549
Date: 2019.02.13
19:28:13 AMT

մ աս ն ակ ց ի

Հավելված 3
«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով«Պոլիգոն» ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ
բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված
որակավորման չափանիշների պահանջներին:

«Պոլիգոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Աթոյան

Digitally signed by
ATOYAN ANAHIT
6014580549
Date: 2019.02.13
19:28:19 AMT

Digitally signed by
ATOYAN ANAHIT
6014580549
Date: 2019.02.13
19:45:25 AMT

Հավելված 4

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ
Ուսումնասիրելով «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում
կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, ___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ

-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
Չափաբաժինների
համարներ
ը

Ծառայության անվանումը

1

2

1

«Շենք-շինությունների
չափագրում և հատակագծերի
կազմում»

Արժեքը (ինքնարժեքի և
կանխատեսվող
շահույթի
հանրագումարը)
/տառերով և թվերով/
3

ԱԱՀ**
/տառերով
և թվերով/

Ընդհանուր գինը
/տառերով և թվերով/

4

4154256
/չորս միլիոն
հարյուր հիսունչորս
հազար երկու
հարյուր հիսունվեց/

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

ՀՀ դրամ

-

5=3+4

4154256
/չորս միլիոն հարյուր
հիսունչորս հազար
երկու հարյուր
հիսունվեց/

___________________
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
Digitally signed
by բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։
YEPRIKYAN
STEPAN
3014600326
Date: 2019.02.12
20:55:25

Հավելված 2.1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
մասնակցի իրական շահառուների մասին

ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման
հ/հ

Անունը Ազգանունը

քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ

Հայրանունը

օրենսդրությամբ նախատեսված անձը

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար
համապատասխան երկրի
օրենսդրությամբ նախատեսված անձը

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը

1

Եփրիկյան Ստեփան
Կառլենի

հաստատող փաստաթղթի տեսակը և
համարը

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:

Digitally signed by
YEPRIKYAN
STEPAN
3014600326
Date: 2019.02.12
20:52:35

Հավելված 2

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին
Սույնով

-ն հայտարարում և հավաստում է, որ

___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ
մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

մասնակցության իրավունքի պահանջներին:
Միաժամանակ

___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ

-ն

մասնակցի անվանումը

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

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

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և
անդամների տվյալները:

1

Digitally signed by
YEPRIKYAN
STEPAN
3014600326
Date: 2019.02.12
20:53:09

Հավելված 3

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով

___«Ստեփրիկ» ՍՊԸ

-ն հայտարարում և հավաստում է, որ

մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2»

ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված

որակավորման չափանիշների պահանջներին:

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

___________________
ստորագրությունը

Կ. Տ. 1

Digitally signed
by
1
YEPRIKYAN Սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
STEPAN
3014600326
Date: 2019.02.12
20:54:33

Հավելված N 1

«ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/2» 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-2019/2» 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

Հայաստանի Հանրապետության

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

«Ստեփրիկ» ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`
մասնակցի անվանումը

«Ստեփրիկ» ՍՊԸ -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`
մասնակցիանվանումը

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

00451503

:

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

steprik@yahoo.com :
էլեկտրոնային փոստի հասցեն

_____________
ստորագրությունը)

Կ. Տ. 1

Digitally signed
by
1
YEPRIKYAN սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
STEPAN
3014600326
Date: 2019.02.12
20:52:22

Digitally signed by
YEPRIKYAN
STEPAN
3014600326
Date: 2019.02.12
21:35:22
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