
Հավելված 1
 ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/52 ծածկագրով
Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ-ի կողմից «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/52» ծածկագրով

հայտարարված
էլեկտրոնային աճուրդի 1,19,20,21,22,24,25,26,27,33,36,37,39,41,43,44,45,47,48,52,53,5

6,57,58,59,61,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,80,81,83,84,86,87,88,92,94,96,98,100,
101,102,103,104,105,106,109,116,117,120,122,126,142,143,144,145,149,155
չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի
 պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:
  ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
Հայաստանի Հանրապետություն ռեզիդենտ: ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի

հաշվառման համարն է` 00174794 :
Միաժամանակ սույնով ես՝ ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ-ի տնօրեն Գեղամ Մոսինյանս
հայտարարում և հավաստում եմ, որ

1) «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/52»* ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային
աճուրդին հայտով գնային առաջարկը ներկայացվել, իսկ աճուրդի
ընթացքում նոր գնային առաջարկները ներկայացվելու են իմ կողմից:
2) ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ-ն բավարարում է «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/52»*
ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված
մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների
պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից
ճանաչվելու դեպքում նշված ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի
հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել
որակավորումը հիմնավորող` հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:
3) ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ-ն «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/52»* ծածկագրով
էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում`
ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և
հակամրցակցային համաձայնություն,
 բ. բացակայում է էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված` ԼԵՎՈՆ
ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ-ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ
ՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս ԼԵՎՈՆ ԵՎ
ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ-ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող
կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ-ն 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 է, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը
իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ

N 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 Գեղամ Մոսինյան
Լևոնի

նույնականացման քարտ
001346303

-

4)ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ -ի կողմից 1) «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/52» ծածկագրով
էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու նպատակով սույն դիմում-հայտարարությունում

նշված չափաբաժնի (չափաբաժինների) մասով առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների)
տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի
համապատասխան չափաբաժնում (չափաբաժիններում) նշված ապրանքի
(ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին:
 ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ-ն պարտավորվում է առաջին տեղը

զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում 1) «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/52» ծածկագրով
էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել
իր կողմից առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների)` անվանումը, ծագման երկիրը և
տեխնիկական բնութագրերը (ապրանքի ամբողջական նկարագիր):
Միաժամանակ հաստատում եմ, որ էլեկտրոնային աճուրդի մասնակցության դիմում-
հայտարարությունում, ինչպես նաև այսուհետ համակարգով սույն ընթացակարգի
կամայական փուլում (գնառաջարկ, որակավորում, պայմանագրի կնքում և այլն)
տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը:
Հավաստում եմ նաև, որ տեղեկացված եմ, որ դիմում-հայտարարությունը
ներկայացնելուց հետո համակարգի կողմից տրամադրված եզակի ծածկագիրը (PIN կոդը)
հանդիսանում է փակ գաղտնի տեղեկատվություն, և որ պատասխանատու եմ ինձ
տրամադրված ծածկագրի անվտանգության ու գաղտնիության, ինչպես նաև՝
համակարգում կատարված ցանկացած գործողության համար:
ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ՍՊԸ (Գեղամ Մոսինյան )

(Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի անուն ազգանունը)) (ստորագրությունը)

Կ․Տ․
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