«Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության
ընտրության բաց մրցույթ»
Մրցույթի կազմակերպիչ՝ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ն (իրավաբանական հասցե` ՀՀ, ք.
Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա)

Մրցույթի անվանում՝ Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման
ընկերության ընտրության բաց մրցույթ,
Հայտերն ընդունելու սկզբնաժամկետ ` 23 փետրվար 2021թ.
Հայտերն ընդունելու վերջնաժամկետ ` 25 մարտ 2021թ.
Մրցույթի հայտերն ամփոփելու նիստի օրը՝ 29 մարտ 2021թ., ժամը՝ 11։00։

Ծածկագիր` 21/001

«Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման» մրցույթի ապրանքների
ցանկ: Քանակները ներկայացված են մեկ եռամսյակի համար (մեկ տարում 4 եռամսյակ):
N

Անվանում

Չափի
միավոր

Քանակ

Գրենական ապրանքներ
1

Թուղթ A4 (1 արկղը` 5 տուփ)

տուփ

1200

2

տուփ

50

3

Թուղթ A4 (1 արկղը` 5 տուփ,
Universal captain)
Ծրար մեծ A4

հատ

1500

4

Ծրար միջին A5

հատ

100

5

Ծրար փոքր (115*225)

հատ

1750

6

հատ

800

7

Ծրար փոքր (115*225) աջ
պատուհանով
Սոսինձ

հատ

60

8

Սոսինձ էմուլսիա

հատ

10

9

Գրիչ

հատ

750

10

Դրամարկղի գրիչ

հատ

35

11

Մատիտ

հատ

30

12

Ռետին

հատ

10

13

Սրիչ

հատ

10

14

Մկրատ

հատ

15

15

Նշումների ֆլոմաստեր

հատ

80

16

Հաշվիչ 000

հատ

5

17

Կպչուն թուղթ փոքր էջանիշ

հատ

35

Հ: +374-12-555-555

Միավորի գին (ՀՀ
դրամ, ներառյալ
հարկերը)

Ընդամենը գին (ՀՀ
դրամ, ներառյալ
հարկերը)

18

Կպչուն թուղթ միջին

հատ

350

19

Կպչուն թուղթ A4 (Ref. 1040)

տուփ

10

20

տուփ

5

21

Կպչուն թուղթ A4 (չբաժանված (Ref.
1040)
Ջնջող հեղուկ (Վրձին)

հատ

20

22

Ստեպլերի միջուկ (փոքր N10)

տուփ

10

23

Ստեպլերի միջուկ (միջին 26/6)

տուփ

80

24

Ստեպլեր (միջին, 26/6)

հատ

5

25

Ամրակ (միջին, 33մմ)

տուփ

10

26

Ամրակ (մեծ, 50մմ)

տուփ

5

27

Սև ամրակ (միջին, 25մմ)

տուփ

5

28

Սև ամրակ (մեծ, 41մմ)

տուփ

5

29

Թղթադրամի ռեզին

տուփ

30

30

Սքոչ (փոքր)

հատ

25

31

Սքոչ (մեծ)

հատ

30

32

փաթեթ

140

33

Թափանցիկ փաթեթ (1 փաթեթը
100 հատ)
Քանոն

հատ

10

34

Դակիչ (20-24 թերթ)

հատ

5

35

Կախովի ֆայլ

հատ

150

36

Թղթապանակ (բարակ)

հատ

500

37

հատ

20

38

Թղթապանակ (գունավոր,
ռեզիններով)
Թղթապանակ պլաստիկ

հատ

30

39

Գրչատուփ

հատ

5

40

հատ

5

41

Գրադարակ 3 դարակով
մետաղական
Երկաթե ամրակ

տուփ

20

42

Կտրիչ

հատ

35

43

Ռեգիստրատոր հաշվապահական

հատ

20

44

Պահեստի գիրք

հատ

5

45

Գրանցամատյան

հատ

10

46

Թանաք

հատ

20

47

Արագակար

հատ

4500

47

Տնտեսական ապրանքներ

48

Անձեռոցիկ

հատ

1500

49

Թաց անձեռոցիկ

հատ

250

50

Զուգարանի թուղթ

հատ

2000

51

Թղթյա սրբիչ

հատ

1200

52

Սպասք լվանալու հեղուկ

հատ

120

53

Հեղուկ օճառ

հատ

200

54

Օդափոխիչ

հատ

60

55

Օդափոխիչ ավտոմատ սարքում
տեղադրելու համար
Սպունգ

հատ

25

հատ

100

56

Հ: +374-12-555-555

57

Թղթյա բաժակ

58

Պլաստիկ բաժակ

հատ

20000

59

Սեղան մաքրելու շոր (1 տուփ- 3
հատ)
Աղբի տոպրակ 120լ (1 փաթեթ = 10
հատ)
Աղբի տոպրակ 35լ (1 փաթեթ = 32
հատ)

տուփ

100

փաթեթ

35

փաթեթ

25

60
61
61

Սուրճ, թեյ, շաքարավազ

62

Սուրճ սև (100գ)

հատ

1300

63

Սուրճ լուծվող (250գ)

հատ

60

64

Թեյ (1 տուփը` 25 հատ)

տուփ

120

65

Շաքարավազ

կգ

120

66

Սուրճ լուծվող (190 գ)
Լուծվող սուրճի եռամսյակային
պատվերի միջին քանակը 60 հատ
է։ Անհրաժեշտ է տրամադրել նաև
Jacobs Monarch 190գ-ի միավորի
գինը, քանի որ հնարավոր է
պատվերի մի մասը կատարենք
վերջինիցս։
Սուրճ լուծվող (190 գ)
Լուծվող սուրճի եռամսյակային
պատվերի միջին քանակը 60 հատ
է։ Անհրաժեշտ է տրամադրել նաև
«Nescafe Gold» 190գ -ի միավորի
գինը, քանի որ հնարավոր է
պատվերիի մի մասը կատարենք
վերջինիցս։
Թեյ (1 տուփը` 25 հատ)
Թեյի եռամսյակային պատվերի
միջին քանակը 120 տուփ է։
Ահնրաժեշտ է տրամադրել նաև
Ahmad Early Grey (25 packet) -ի
միավորի գինը, քանի որ հնարավոր
է պատվերի մի մասը կատարենք
վերջինիցս։
Թեյ (1 տուփը` 25 հատ)
Թեյի եռամսյակային պատվերի
միջին քանակը 120 տուփ է։
Ահնրաժեշտ է տրամադրել նաև
«Greenfield Classic Breakfast» 100գր
-ի միավորի գինը, քանի որ
հնարավոր է պատվերի մի մասը
կատարենք վերջինիցս։

հատ

67

68

69

հատ

տուփ

տուփ

Հ: +374-12-555-555

70

Առաքում «ՖԻՆՔԱ»- ի թվով 30
մասնաճյուղեր և Գլխամասային
Գրասենյակ (առաքումը իր մեջ
ներառում է ապրանքների
առաքում նշված բոլոր հասցեներով
առանձին–առանձին,
տեղափոխում մինչև մասնաճյուղի
պահեստ)
Հասցեները հղումով՝

Հետադարձ կապ | FINCA
Armenia
Ընդամենը

Ապրանքների մանրամասն նկարագիր:
N

Ապրանքի անվանում

Մեկնաբանույուն

Գրենական ապրանքներ
1

Թուղթ A4 (1 արկղը` 5 տուփ)

80 g/m 2,500 թերթ, դաս՝ C

2

Թուղթ A4 (1 արկղը` 5 տուփ)

80 g/m 2,500 թերթ, Universal captain

3

Ծրար մեծ A4

4
5

Ծրար միջին A5
Ծրար փոքր (115*225)

Ինքնասոսնձվող հորիզոնական (երկար կողմից
սոսնձվող)
Ինքնասոսնձվող
Ինքնասոսնձվող

6

Ծրար փոքր (115*225) աջ պատուհանով

Ինքնասոսնձվող աջ պատուհանով

7

Սոսինձ

fantastic Մատիտ–սոսինձ 8 գրամ

8

Սոսինձ էմուլսիա

30 գրամ

9

Գրիչ

Գրիչ գնդիկավոր bic

10

Դրամարկղի գրիչ

Սեղանին ամրացվող, կապույտ

11

Մատիտ

HB, ռետինով

12

Ռետին

Deli 200A 4B

13

Սրիչ

Մետաղյա, մեկ անցքով

14

Մկրատ

17 սմ

15

Նշումների ֆլոմաստեր

Ընդգծող մարկեր 1-5 մմ, տարբեր գույների

16

Հաշվիչ 000

16 նիշանի, Flamingo,

17

Կպչուն թուղթ փոքր էջանիշ

Էջանիշ 5 գույն, կպչուն, սլաքաձև կամ
ուղղանկյուն, 12mm*45mm

18

Կպչուն թուղթ միջին

7.5*7.5 մմ, 100 թերթ

19

Կպչուն թուղթ A4 (Ref. 1040)

Formtec

20

Կպչուն թուղթ A4 (չբաժանված (Ref. 1040)

Formtec

21

Ջնջող հեղուկ (Վրձին)

Retype 20մլ

22

Ստեպլերի միջուկ (փոքր N10)

Kangaro N10, 1000 հատ

23

Ստեպլերի միջուկ (միջին 26/6)

Kangaro N26/6, 1000 հատ

24

Ստեպլեր (միջին, 26/6)

Kangaro HD-45

25

Ամրակ (միջին, 33մմ)

Ամրակ երկաթյա, 33 մմ, 100 հատ

Հ: +374-12-555-555

26

Ամրակ (մեծ, 50մմ)

Ամրակ երկաթյա, 50 մմ, 100 հատ

27

Սև ամրակ (միջին, 25մմ)

28

Սև ամրակ (մեծ, 41մմ)

29

Թղթադրամի ռեզին

Flamingo, չափ 16, 50 գր

30

Սքոչ (փոքր)

12մմ*50մ

31

Սքոչ (մեծ)

48մմ*50 մ

32

Թափանցիկ փաթեթ (1 փաթեթը 100 հատ)

A4,40 macron

33

Քանոն

30սմ, պլաստիկ

34

Դակիչ (20-24 թերթ)

35

Կախովի ֆայլ

"Alpha" A4

36

Թղթապանակ (բարակ)

Ստվարատղթե թղթապանակ A4, առանց ամրակ
(ամրակի տեղով)

37

Թղթապանակ (գունավոր, ռեզիններով)

Թղթապանակ ռետինե ամրակներով, A4, 500 մկր

38

Թղթապանակ պլաստիկ

Արագակար պլաստիկ, A4, 180 մկր

39

Գրչատուփ

Ցանցավոր, մետաղյա, կլոր կամ քառակուսի

40

Գրադարակ 3 դարակով մետաղական

Ցանցավոր, մետաղյա, 3 դարակով

41

Երկաթե ամրակ

Սեղմակ թղթապանակի համար, 50 հատ

42

Կտրիչ

Մետաղյա, 9 մմ

43

Ռեգիստրատոր հաշվապահական

Թղթապանակ ռեգիստր A4, 75 կամ 80մմ

44

Պահեստի գիրք

50 թերթ

45

Գրանցամատյան

70 թերթ

46

Թանաք

30 մլ, կապույտ, ոչ գելային

47

Արագակար

A4, ստվարաթղթե, սեղմակով

47

Տնտեսական ապրանքներ

48

Անձեռոցիկ

25*25 , 1 տուփը = 50 հատ

49

Թաց անձեռոցիկ

1 տուփ = 80 հատ

50

Զուգարանի թուղթ

Zewa

51

Թղթյա սրբիչ

Zewa

52

Սպասք լվանալու հեղուկ

Fairy 450 մլ

53

Հեղուկ օճառ

Elvi 400 ml, Ave 400 ml

54
55

Օդափոխիչ
Օդափոխիչ ավտոմատ սարքում
տեղադրելու համար

"OfficeClean" Морская свежесть 300 ml
OfficeClean 350ml

56

Սպունգ

Vileda

57

Թղթյա բաժակ

առանց տպագրության, կամ չպարտադրող
տպագրությամբ

58

Պլաստիկ բաժակ

սպիտակ

59

Սեղան մաքրելու շոր(1 տուփ- 3 հատ)

60

Աղբի տոպրակ 120լ (1 փաթեթ = 10 հատ)

61

Աղբի տոպրակ 35լ (1 փաթեթ = 32 հատ)

61

Սուրճ, թեյ, շաքարավազ

62

Սուրճ սև (100գ)

Royal Brazilia

63

Սուրճ լուծվող (250գ)

Nescafe classic 250g
Հ: +374-12-555-555

64

Թեյ (1 տուփը` 25 հատ)

Ahmad Black (25 packet)

65

Շաքարավազ

1 կգ–ոց փաթեթներով

66

Սուրճ լուծվող (190 գ)

Jacobs Monarch 190գ

67
68
69

Սուրճ լուծվող (190 գ)
Թեյ (1 տուփը` 25 հատ)
Թեյ «Greenfield Classic Breakfast» 100գ

Nescafe Gold 190գ
Ahmad Early Grey (25 packet)
Greenfield Classic Breakfast

70

Առաքում

Առաքում «ՖԻՆՔԱ»- ի թվով 30 մասնաճյուղեր և
Գլխամասային Գրասենյակ (առաքումը իր մեջ
ներառում է ապրանքների առաքում նշված բոլոր
հասցեներով առանձին–առանձին, տեղափոխում
մինչև մասնաճյուղի պահեստ)

Մրցույթին դիմելու ընթացակարգ՝
Բաց մրցույթին մասնակցելու պայմանները և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,
առաջարկի պայմանները (այսուհետ` Գնառաջարկ), ինչպես նաև այլ մանրամասները
ներկայացված են ստորև:
•

Հայտատուն ինքնուրույն է հոգում Գնառաջարկի պատրաստման և բաց մրցույթին
մասնակցելու

համար

անհրաժեշտ

փաստաթղթերի

(միասին

այսուհետ`

Մասնակցության հայտ) ներկայացման ծախսերը, իսկ Կազմակերպիչը որևէ
պատասխանատվություն և պարտավորություն չի կրում այդ ծախսերի համար`
•

անկախ մրցույթի ընթացքից և արդյունքներից:
Հայտատուն կարող է մրցույթին մասնակցել նաև մասնակի հայտով, համաձայն
ստորև ներկայացված խմբավորման՝
1. «Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման» մրցույթի
ապրանքների ցանկի 1-ին խումբ - 1-ից 47-րդ և 70-րդ տողեր,
2. «Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման» մրցույթի
ապրանքների ցանկի 2-րդ խումբ - 48-ից 61-րդ և 70-րդ տողեր,
3. «Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման» մրցույթի
ապրանքների ցանկի 3-րդ խումբ - 62-ից 70-րդ տողեր:

* Մրցույթին մասնակի հայտով մասնակցության դեպքում 70-րդ տողի (առաքում)
գնային առաջարկը ներկայացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հայտատուն
կազմակերպելու է նաև մյուս երկու խմբերում ներկայացված ապրանքների առաքումը:
Հայտերի ամփոփման արդյունքում ընտրվելու է առաքման մեկ մատակարար կամ
առաքումն իրականացվելու է Կազմակերպիչ Ընկերության կողմից:
•

Կազմակերպիչն իրավունք ունի մերժել Մասնակցության հայտը, եթե Հայտատուն
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով խախտել է Կազմակերպչի կողմից սահմանված
պայմանները:

•

Գնառաջարկը բնօրինակի և կրկնօրինակի հետ միասին («Բնօրինակ» և «Պատճեն»
նշումներով) փակ և կնքված առանձին ծրարներով պետք է հասցեագրվի.
Հ: +374-12-555-555

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0023, Ագաթանգեղոսի 2ա
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Հեռ. +374-12 555-555
Ծրարների վրա պետք է նշված լինի կազմակերպության անվանումը,
իրավաբանական և գործունեության հասցեները, հեռախոսահամարը, էլ. փոստը,
ղեկավարի անունը, պաշտոնը, մրցույթի անունը և կոդը: Գնառաջարկը պետք է
ներկայացնել «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ հասցեով ոչ ուշ, քան 2021թ. մարտ 25-ը, ժամը
12:00 (Երևանի ժամանակով):
Գնառաջարկը պետք է ներկայացվի ՀՀ դրամով` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
հարկերը ներառյալ:
Գները պետք է լինեն վերջնական ամրագրված և ինչպես մինչև պայմանագրի
կնքումը, այնպես էլ պայմանագրի գործողության ընթացքում ենթակա չլինեն
փոփոխման, եթե այլ բան չնախատեսվի պայմանագրով:
Գնառաջարկը
լրացնելիս
Հայտատուին
իրավունք
է
վերապահվում
լրացնել/մանրամասնել գնառաջարկի ցանկացած կետ/դրույթ` թողնելով անփոփոխ
պահանջվող ապրանքների և ծառայությունների բովանդակությունը:
Գնառաջարկը լրացնելիս Հայտատուն պետք է նշի ապրանքների ապրանքանիշերը:
Հայտատուն կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ համաձայն
Հայտարարությունում նշված Ապրանքների ցանկի:
Մրցույթի մեկնարկային գին և նախավճար չի սահմանվում:
Սույն մրցույթի Հայտարարությամբ նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված
գնառաջարկները կմերժվեն:
Հայտատուները
մրցույթի
ամփոփման
և
արդյունքների
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը
կստանան մրցույթի հայտերի ամփոփումից հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պարտադիր պայմաններ.
•

•
•

•

Հայտատուն պետք է ունենա
•
առնվազն 3 տարվա գործունեություն
•
Առնվազն՝ 3 կազմակերպության (Երևանում և մարզերում 10 և ավելի
մասնաճյուղ ունեցող) հետ համագործակցության փորձ
•
Բանկային, ֆինանսական կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ
համագործակցության փորձը ցանկալի է
Կազմակերպչի հետ փոխկապակցված Հայտատուների մասնակցությունն
արգելվում է,
Հայտերը, որոնք կհամարվեն ըստ էության մրցույթի պայմաններին
համապատասխանող,
կգնահատվեն
ըստ
առաջարկում
ներկայացված
պայմանների:
Գնահատումը կկատարվի ըստ
o ներկայացված տեխնիկական և գնային առաջարկների,

Հ: +374-12-555-555

o

•
•
•

Կազմակերպիչ ընկերության ռազմավարական պլանի, շուկայում առկա
իրավիճակի:
Տեխնիկական առաջարկն իր մեջ ներառում է կազմակերպության փորձը, շուկայում
զբաղեցրած դիրքը, առաքման պայմանները և այլն:
Մրցույթի հաղթողի հետ կնքվում է պայմանագիր մեկ տարի ժամկետով՝ մրցույթի
ավարտից և ամփոփումից հետո՝ 10 օրվա ընթացքում:
Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի մանրամասներին
ծանոթանալու համար դիմել հետևյալ հասցեով` anna.trvants@finca.am:

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են`
1. Գնառաջարկ,
2. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր ներդիրներով` կնքված
կազմակերպության կնիքով,
3. Տվյալներ կազմակերպության վավերապայմանների մասին (կցված է),
4. Տնօրենի անձնագրի պատճեն,
5. Հայտարարագիր այն մասին, որ տրամադրված տվյալները ճիշտ և ամբողջական են ու
համապատասխանում են իրականությանը (կցված է),
6. Գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ, որոնց հայտատուն տրամադրել է
նույնատիպ ապրանքներ/ծառայություններ,
7. Ամփոփ
տեղեկություններ
կազմակերպությանը
շնորհված
վկայականների,
լիցենզիանների և այլ հիմնավորող փաստատթղթերի վերաբերյալ (առկայության
դեպքում),
8. Տվյալներ կազմակերպության վավերապայմանների մասին:
ԲՈԼՈՐ ԴԱՇՏԵՐԸ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ
Ում՝

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Ումից՝ ___________________________________________________________________________________

(կազմակերպության անունը)
Ամսաթիվ՝

/

/ 2021թ.

1. Կազմակերպության լրիվ անվանումը`
________________________________________________________________________________________
2. Կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնը և անուն, ազգանունը(պայմանագիրը ստորագրող)`

3. Կազմակերպության իրավաբանական և ֆիզիկական հասցեները (եթե տարբերվում են)`
Գործունեության հասցե`

Հ: +374-12-555-555

__________________________________________________________________________________________
_______
Իրավաբանական հասցե`
__________________________________________________________________________________________
_______
4. Կազմակերպության բանկային տվյալները`
Բանկի լրիվ անունը.
__________________________________________________________________________________
Բանկային հաշվի համարը՝

5. Կազմակերպության ՀՎՀՀ`

6. Հարկատեսակը` _____________________________________________________
7. Հեռախոսահամարներ`
Ֆիքսված ____________________________ Բջջային ___________________________
8. Էլ-փոստ․ ____________________________________________________________
Ստորագրված և կնքված է՝
__________________________________________________________________________________________
_______
(անուն, ազգանուն, պաշտոն )

Հ: +374-12-555-555

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
ՍՈՒՅՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆ Է

Սույնով հայտարարում և հավաստում եմ հետևյալը․
1.
Ես՝
________________________________________________ս,
_______________________________________

և

__________________________________________________________________________________________
_______(ընկերության/ կազմակերպության լրիվ անվանումը` ըստ պետական գրանցման վկայականի)
(այսուհետ` Կազմակերպություն), որի ղեկավարն եմ հանդիսանում, սնանկ չենք, սնանկության,
լուծարման կամ վերակազմակերպման գործընթացում չենք գտնվում, իմ և Կազմակերպության
գույքը ծանրաբեռնված չէ այլ անձանց իրավունքներով, ձեռնարկատիրական գործունեությունը
կասեցված չէ,
2. ես և Կազմակերպությունը ընդգրկված չենք որևէ դատական գործում, ինչպես նաև դատական
ակտերի հարկադիր կատարման գործընթացում, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով
մեղավոր չենք ճանաչվել պրոֆեսիոնալ գործունեության շրջանակում իրավախախտում կատարելու
մեջ,
3. ստորև նշված ամսաթվի դրությամբ ես, իմ ընտանիքի անդամները և Կազմակերպությունը չունենք
փաստացի և/կամ հնարավոր շահերի բախում ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի` որպես Մրցույթի
կազմակերպչի հետ, ինչը կարող էր սահմանափակել Մրցույթի կազմակերպչի կողմից մրցութային
հայտերի անկողմնակալ և անաչառ գնահատումը, իսկ այդպիսիք հայտնաբերելու դեպքում
պարտավորվում եմ անմիջապես գրավոր ձևով տեղեկացնել Մրցույթի կազմակերպչին,
4. ես և Կազմակերպությունը երբևէ չենք մասնակցել որևէ ահաբեկչական գործունեության, ինչպես
նաև փողերի լվացման հետ կապված գործարքների, դատարանի վերջնական ուժի մեջ մտած
դատավճռով մեղավոր չենք ճանաչվել խարդախություն կատարելու, կոռուպցիոն գործունեության
կամ հանցավոր խմբավորման մեջ ներգրավվելու մեջ,
5. այն դեպքում, եթե տեղի կունենա վերը նշված դրույթներից որևէ մեկի հետ կապված
փոփոխություն, ես պարտավորվում եմ անմիջապես գրավոր ձևով տեղեկացնել Մրցույթի
կազմակերպչին։
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