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1) աշխատանքային գործունեության հիմքով տրամադրվող ժամանակավոր կացության քարտը (այսուհետ՝ քարտ)
54x85,7 մմ չափերի, պոլիմերային նյութից պատրաստված, օտարերկրացու աշխատանքային գործունեության
հիմքով Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կացության կարգավիճակը հաստատող
փաստաթուղթն է. 2) քարտի ամբողջ մակերևույթը սպիտակ է, որի վրա կան մուգ կապույտ (HTML Hex # 324157)
հորիզոնական շերտագծեր. 3) քարտի դիմերեսի վերին եզրից 3,17 մմ հեռավորության վրա՝ քարտի երկայնքով,
միմյանցից 0,35 մմ հեռավորությամբ անցնում են մուգ կապույտ գույնի 5,24 մմ բարձրությամբ հորիզոնական
շերտագծեր, որոնց միջև քարտի ամբողջ երկարությամբ 0,3 մմ բարձրությամբ հոծ գծի տեսքով անցնում է կապույտ
գույնի պատշպանիչ մանրատառ շերտ՝ հետևյալ կրկնվող բովանդակությամբ՝ «Հայաստանի Հանրապետություն
միգրացիոն ծառայություն աշխատանքային գործունեության հիմքով ժամանակավոր կացության քարտ». 4)
դիմերեսի վերևի հորիզոնական շերտագծի վրա ՝ քարտի դիմերեսի ձախ եզրից 4,18 մմ հեռավորության վրա, 5
կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով, հայերեն մեծատառերով տպագրված են «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը. 5) դիմերեսի ներքևի հորիզոնական շերտագծի վրա՝ տարտի դիմերեսի ձախ եզրից
4,18 մմ հեռավորության վրա, 5 կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով, անգլերեն մեծատառերով տպագրված
են «REPUBLIC OF ARMENIA» բառերը 6) դիմերեսի վերևի հորիզոնական շերտագծի վրա՝ քարտի դիմերեսի ձախ
եզրից 51,43 մմ հեռավորության վրա, 5 կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով, հայերեն մեծատառերով
տպագրված են «ԺԱՄԱԿԱՎՈՐ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ» բառերը, որի ներքևի հատվածում՝ քարտի ձախ եզրից 65,25 մմ

հեռավորության վրա, 3 կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով, հայերեն մեծատառերով տպագրված են
«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը 7) դիմերեսի ներքևի հորիզոնական շերտագծի վրա՝ քարտի
դիմերեսի ձախ եզրից 54,41 մմ հեռավորության վրա, 5 կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով, անգլերեն
մեծատառերով տպագրված են «TEMPORARY RESIDENCE CARD» բառերը, որի ներքևի հատվածում՝ քարտի ձախ
եզրից 74 մմ հեռավորության վրա, 3 կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով, անգլերեն մեծատառերով
տպագրված են «WORK ACTIVITY» բառերը. 8) ) հորիզոնական շերտագծերից ներքև՝ քարտի դիմերեսի ձախ եզրից
10,76 մմ և վերևի եզրից 15,52 մմ հեռավորության վրա, տեղակայված է 7 մմ/2,1 մմ հարաբերակցությամբ
Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույներով ուղղանկյուն, որի ներքևի հատվածում՝ քարտի դիմերեսի ձախ
եզրից 4,2 մմ հեռավորության վրա, տեղակայված է 20մմ լայնությամբ և 25մմ բարձրությամբ գունավոր լուսանկարի
անձնավորման դաշտը։ Դաշտի ներքևի հատվածում՝ քարտի դիմերեսի ձախ եզրից 10,76 մմ և քարտի դիմերեսի
վերին եզրից 42,68 մմ հեռավորության վրա, տեղակայված է 7 մմ լայնությամբ և 1,4 մմ բարձրությամբ Հայաստանի
Հանրապետության դրոշի գույներով ուղղանկյուն. 9) քարտի դիմերեսի ձախ եզրից 8 մմ և քարտի դիմերեսի վերևի
եզրից 45,5 մմ հեռավորության վրա տեղակայված է 3 մմ բարձրությամբ և 12,4 մմ լայնությամբ քարտի համարի
անձնավորման դաշտը. 10) քարտի դիմերեսի ձախ եզրից 40,9 մմ և քարտի դիմերեսի վերին եզրից 15,5 մմ
հեռավորության վրա տեղակայված է 30 մմ լայնությամբ և 28,8 մմ բարձրությամբ ետնապատկեր՝ Հայաստանի
Հանրապետության զինանշանը. 11) հորիզոնական մուգ կապույտ շերտագծերից ներքև՝ քարտի դիմերեսի ձախ
եզրից 27,2 մմ հեռավորության վրա, 4 կետաչափ տառաչափով, մուգ կապույտ գույնով, հայերեն և անգլերեն
տպագրված են անձնավորման դաշտերի անվանումները` հետևյալ հերթականությամբ՝ ա․ Անուն/ Name, բ․ Ծնվել է/
Date of birth, գ․ ՀԾՀ/SSN, դ․ Տրված է/ Date of issue, ե․ Վավերական է/ Date of expiry. 12) քարտի դիմերեսի ձախ
եզրից` 53,3 մմ հեռավորության վրա` «Անուն/Name» անձնավորման դաշտի անվանմանը զուգահեռ, մուգ կապույտ
գույնով տպագրված է «Ազգանուն/Surname» անձնավորման դաշտի անվանումը, իսկ «Ծնվել է/Date of birth»
անձնավորման դաշտի անվանմանը զուգահեռ՝ «Քաղաքացիություն/ Citizenship» անձնավորման դաշտի
անվանումը, «ՀԾՀ /SSN» անձնավորման դաշտին զուգահեռ՝ «Սեռը/Sex» անձնավորման դաշտի
անվանումը,«Տրված է/Date of issue» անձավորման դաշտին զուգահեռ` «Անձնագրի N/ Passport N» անձնավորման
դաշտի անվանումը. 13) քարտի դիմերեսի ձախ եզրից 50 մմ և քարտի դիմերեսի վերևի եզրից 45,7 մմ
հեռավորության վրա 4 կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով հայերեն տպագրված են «Ում կողմից`
Միգրացիոն ծառայություն» բառերը, որի ներքևի հատվածում 4 կետաչափ տառաչափով, սպիտակ գույնով
անգլերեն՝ «Issued by Migration Service» բառերը. 14) քարտի դիմերեսի ձախ եզրից 24,57 մմ և վերին եզրից 45,5 մմ
հեռավորության վրա տեղակայված է 5մմ և 3,1 մմ բարձրությամբ Միգրացիոն ծառայության տարբերանշանը. 15)

քարտի դարձերեսին քարտի ձախ եզրից 24,86 մմ և վերին եզրից 9,3 մմ հեռավորության վրա անցնում է սպիտակ
գույնի շերտագիծ, որտեղ հատուկ գծային կոդ տառատեսակով անձնավորվում է վկայականի համարը. 16) քարտի
դարձերեսին քարտի վերին եզրից 22 մմ հեռավորության վրա քարտի ամբողջ լայնությամբ անցնում է 16 մմ
բարձրությամբ հոծ մուգ կապույտ շերտագիծ, որի վրա առանձին կետերով, հայերենով և անգլերենով տպագրված
են հետևյալ նախադասությունները․ ա․ «Սույն քարտը տիրապետողն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում
աշխատելու, Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի և ելքի իրավունք։», բ․ «The holder of this card has a right to
work in the Republic of Armenia, enter and exit the Republic of Armenia». 17) քարտի դարձերեսին, շերտագծի
ներքևի հատվածում առանձին կետերով, հայերեն և անգլերեն տպագրված են հետևյալ նախադասությունները ա․
«Սույն քարտը կորցնելու դեպքում տիրապետողը պարտավոր է անհապաղ դիմել Միգրացիոն ծառայություն», բ․ «In
case of loss of this card the holder should immediately apply to the Migration Service».

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара
Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԾ-ԷԱՃԾՁԲ-22/05 ниже
представляет полное описание предлагаемого им товара.
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