
Հավելված  N 1 
« ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/13»  ծածկագրով 

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի 
 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու   

 
<<ԷԼԻՏ -ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ-ը  հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն-ի 
                 մասնակցի անվանումը  

կողմից  « ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/13» ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ,  4-րդ, 
5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ չափաբաժիններին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում  է հայտ: 
չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը 

   
<<ԷԼԻՏ -ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության   
                  մասնակցի անվանումը                                                                                                                                                                                                        երկրի անվանումը 

ռեզիդենտ:   
<<ԷԼԻՏ -ՖՈՒԴ>>  ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`                  00119157            : 
               մասնակցի անվանումը                                                                                                                                                           հարկի վճարողի հաշվառման համարը 

 
 

Միաժամանակ սույնով ես՝ <<ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Լ/Ա    Վանիկ Ամրազյան-ս                                                                                       
մասնակցի անվանումը                                                                            տնօրենի (լիազորված անձի) անուն ազգանունը 

հայտարարում և հավաստում եմ, որ  
1)  «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/13» ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին հայտով գնային 

առաջարկը ներկայացվել, իսկ աճուրդի ընթացքում նոր գնային առաջարկները ներկայացվելու են իմ կողմից: 
  

2)  <<ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ >> ՍՊԸ -ն բավարարում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/13» ծածկագրով  էլեկտրոնային 
          մասնակցի անվանումը  

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)  <<ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ >> ՍՊԸ -ն  « ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/13»  ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդին 
    մասնակցի անվանումը 
 մասնակցելու շրջանակում`   
 ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային 
համաձայնություն, 

 բ.  բացակայում է էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված` <<ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ -ին  
                   մասնակցի անվանումը  

փոխկապակցված անձանց և (կամ) <<ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ -ի  կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան 
     մասնակցի անվանումը 
հիսուն տոկոս  <<ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ –ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների 
                                               մասնակցի անվանումը 
միաժամանակյա մասնակցության դեպք: 

  
Ստորև   <<ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ -ն  ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական 

    մասնակցի անվանումը 
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 
  



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 
Արտյոմ Կիրակոսյան 

Համլետի 
Անձնագիր AN 0304697 

տրված 19.12.2012թ., 001-ի կողմից 

 

 

4)   << ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ -ի կողմից «  ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/13» ծածկագրով  էլեկտրոնային աճուրդին 
 մասնակցի անվանումը  

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: 

  << ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ>> ՍՊԸ -ն պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում 
                     մասնակցի անվանումը  

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/13» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված կարգով և 
ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների)` անվանումը, ապրանքային 
նշանը, արտադրողի 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    _<< ԷԼԻՏ-ՖՈՒԴ >> ՍՊԸ –ի հաշվապահ  Վանիկ Ամրազյան__                  _____________   
     Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի (լիազորված անձի) պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը) 

 

     
Կ. Տ.    

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



..hlhs-$nha, UQC

No I.-18/11/4 16.11.2018p.

Llnuqnpuqhfi

<<hlhs-$nhr}>> UQC-L, |r 4hrfu' urtrophh Upr.n3nr.I gfrpru\nulurhlr, nrl ftruqnpnr-ri L

<<hLhS-$nf"I>> tJtC hur2tltuquh .l.urhf\ Urpuunr Urlpurgrutrfrh (trnr-1hru\urtrurgriuh

prupul N 005563895, r.npt{rub 22.05.2014p., urptlurb 011-h h"rL,Ihg) <<hLhS-Snh'}>> U'[e-F

urhnthlrg huh4hu qulnL .22'IlL LSU'I-hU&Uqetr-7/13, bub\tuqpnr{ t1h\urpnhrulfrh rudntprl}r

2p2uhtu\hhpnui b t1h\upnhurlfrLr fur{*:lrl, hrltutnu\ntl uunpurqphlnr *ZZ 'IlL LSU.}-

LlrtuqnpruqhpE urprlnr-i k rlhll tnupb durtillhrnnrl:

<<hI.I',S-$nh'I>> U'tlC tnhoph ttfrpur\nu3uLr
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