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Հավելված 1 

11/02/2022թ.–ին կայացած մրցութային հանձնաժողովի նիստի թիվ 03/2022 արձանագրության 

 

«Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության 

ընտրության»  

բաց մրցույթի հայտարարություն/ծանուցում 

Մրցույթի անվանում՝ «Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության 

ընտրության»  բաց մրցույթ 

Մրցույթի կազմակերպիչ ՝ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ  

Մրցույթի անցկացման վայր՝ ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա 

Հայտերն ընդունելու սկզբնաժամկետ`  14 մարտի, 2022թ., ժամը՝ 09:00 

Հայտերն ընդունելու վերջնաժամկետ`  18 մարտի, 2022թ. ժամը՝ 17:00  

Մրցույթի հայտերի ընդունման ժամեր ըստ օրերի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը՝ 09:00–ից 18:00, բացի 

ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից 

Մրցույթի հայտերը բացելու օրը և ժամը՝  23  մարտի, 2022թ․, 14։00։ 

Մրցույթի հայտերն ամփոփելու նիստի օրը և ժամը՝  29 մարտի, 2022թ․, 14։00 

Ծածկագիր` 22/001 

Հարգելի Հայտատու, 

Դուք հրավիրվում եք մասնակցելու «Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման 

ընկերության ընտրության» բաց մրցույթին։ 

Տեղեկացնում ենք, որ մրցույթի կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ, ինչպես նաև ստանալ դրա 

պատճենը՝ մոտենալով «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ ք. Երևան, Ագաթանգեղոս 

2Ա հասցեով:  

Մրցույթի պայմաններ   

 Հայտատուն պետք է ունենա  

o առնվազն 3 տարվա գործունեության փորձ նշված ոլորտում, 

o առնվազն՝  3 կազմակերպության (Երևանում և մարզերում 10 և ավելի մասնաճյուղ 

ունեցող) հետ համագործակցության փորձ, 

o բանկային, ֆինանսական կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության փորձը ցանկալի է, 

o  կայուն ֆինանսական վիճակ և  անցնի պատշաճ ստուգում փողերի լվացման դեմ 

պայքարի համատեքստում։ 
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«Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության ընտրության» 

բաց մրցույթով նախատեսված ապրանքների 

 ցանկն ըստ տեխնիկական մասնագրերի և քանակների 

 

 *Քանակները ներկայացված են մեկ եռամսյակի համար (մեկ տարում 4 եռամսյակ) և տարվա 

ընթացքում ենթակա են փոփոխման: 

 

    

 N 
Անվանում /Տեխնիկական մասնագրեր 
Նվազագույն պարտադիր  պահանջներ 

Չափման 
միավոր 

*Քանակ 

I. Գրենական ապրանքներ     

1 
Թուղթ A4, սպիտակ  
1 արկղը` 5 տուփ ,  1 տուփը՝ 500 թերթ, ընդամենը 2,500 թերթ 
80 g/m2  դաս՝ C,  սպիտակություն՝ 146 

տուփ 950 

2 
Թուղթ A4, սպիտակ  
5 տուփ ,  1 տուփը՝ 500 թերթ, ընդամենը 2,500 թերթ, 80 g/m2  դաս՝ A, 
սպիտակություն՝ 161 

տուփ 25 

3 
Ծրար մեծ A4 
սպիտակ, ինքնասոսնձվող  հորիզոնական` երկար կողմից սոսնձվող,  90 
g/m2, դաս՝ C 

հատ 3000 

4 
Ծրար միջին A5 
սպիտակ, ինքնասոսնձվող, 90 g/m2, դաս՝ C 

հատ 70 

5 
Ծրար փոքր (115*225) 
Սպիտակ, 80 g/m2  դաս՝ C 
ինքնասոսնձվող 

հատ 1400 

6 

Ծրար փոքր (115*225)  
աջ պատուհանով  
Սպիտակ, 80 g/m2  դաս՝ C 
ինքնասոսնձվող աջ պատուհանում 

հատ 2700 

7 
Սոսինձ  
մատիտ–սոսինձ առնվազն 8 գրամ 

հատ 25 

8 
Սոսինձ էմուլսիա 
առնվազն 30 գրամ 

հատ 5 

9 
Գրիչ 
Գնդիկավոր, bic-ին համարժեք, կապույտ միջուկով 

հատ 500 

10 
Դրամարկղի գրիչ 
Սեղանին ամրացվող, կապույտ միջուկով 

հատ 30 

11 
Մատիտ 
Ռետինով, HB-ին համարժեք 

հատ 15 

12 
Ռետին 
Deli 200A 4B-ին համարժեք 

հատ 5 
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13 
Սրիչ մատիտի համար 
Մետաղյա, մեկ անցքով 

հատ 2 

14 
Մկրատ 
Երկարությունը 17 սմ, պլաստմասսե բռնակով  

հատ 5 

15 
Նշումների ֆլոմաստեր-մարկեր, թղթի համար, ընդգծող, 1-5մմ ծայրով, 
տարբեր գույների 

հատ 50 

16 
Հաշվիչ էլեկտրոնային 
16 նիշանի, Flamingo-ին համարժեք 

հատ 5 

17 
Կպչուն թուղթ փոքր էջանիշ 
Էջանիշ 5 գույն, կպչուն, սլաքաձև կամ ուղղանկյուն, 12մմ*45մմ 

հատ 30 

18 
Կպչուն թուղթ միջին 
7.5*7.5 մմ, 100 թերթ 

հատ 250 

19 
Կպչուն թուղթ A4 (Ref. 1040) 
Formtec-ին համարժեք 

տուփ 5 

20 
Կպչուն թուղթ A4 (չբաժանված  
(Ref. 1040), Formtec-ին համարժեք 

տուփ 7 

21 
Ջնջող հեղուկ (Վրձինով) 
Correction fluid, առնվազն 20 մլ 

հատ 15 

22 
Ստեպլերի միջուկ (փոքր N10) 
Kangaro N10, 1000 հատ-ին համարժեք 

տուփ 20 

23 
Ստեպլերի միջուկ (միջին 26/6 
Kangaro N26/6, 1000 հատ -ին համարժեք 

տուփ 80 

24 
Ստեպլեր (միջին, 26/6) 
Kangaro HD-45-ին համարժեք 

հատ 10 

25 
Ամրակ (միջին,  33մմ) 
երկաթյա, 33 մմ, 100 հատ 

տուփ 20 

26 
Ամրակ (մեծ,  50մմ) 
երկաթյա, 50 մմ, 100 հատ 

տուփ 12 

27 
Սև ամրակ /Binder clip 
 (միջին, 25մմ) 

տուփ 12 

28 
Սև ամրակ /Binder clip 
 (մեծ, 41մմ) 

տուփ 10 

29 Թղթադրամի ռետինե օղակ/ռեզին/ տուփ 25 

30 
Սքոչ (փոքր) 
12մմx50մ 

հատ 20 
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31 
Սքոչ (մեծ) 
48մմx50 մմ 

հատ 40 

32 
Թափանցիկ փաթեթ  
1 փաթեթում 100 հատ, A4, 40 macron-ին համարժեք 

փաթեթ 80 

33 
Քանոն 
30սմ, պլաստիկ 

հատ 5 

34 
Դակիչ 
 (20-24 թերթ) 

հատ 2 

35 
Կախովի ֆայլ 
Ֆայլ կաբինետի համար,  A4, "Alpha"-ին համարժեք 

հատ 10 

36 
Թղթապանակ (բարակ) 
Ստվարատղթե թղթապանակ A4, առանց ամրակ (ամրակի տեղով) 

հատ 700 

37 
Թղթապանակ  
գունավոր, ռետինե կապիչներով, A4, 500 մկր 

հատ 10 

38 
Թղթապանակ պլաստիկ 
Արագակար պլաստիկ, A4, 180 մկր 

հատ 15 

39 
Գրչատուփ 
Ցանցավոր, մետաղյա, կլոր կամ քառակուսի 

հատ 1 

40 Գրադարակ 3 դարակով մետաղյա, ցանցկեն, դրվում է սեղանի վրա հատ 1 

41 
Երկաթե ամրակ 
Սեղմակ թղթապանակի համար, 50 հատ 

տուփ 25 

42 
Կտրիչ 
Մետաղյա, 9 մմ 

հատ 20 

43 
Ռեգիստրատոր հաշվապահական 
Թղթապանակ ռեգիստր A4, 75 կամ 80մմ 

հատ 20 

44 
Պահեստի գիրք 
 50 թերթ 

հատ 3 

45 
Գրանցամատյան 
70 թերթ 

հատ 3 

46 
Թանաք 
30 մլ, կապույտ, ոչ գելային 

հատ 15 

47 
Արագակար 
A4, ստվարաթղթե, սեղմակով 

հատ 4500 

48 Մարկեր սպիտակ գրատախտակի համար, տարբեր գույների հատ 40 

II. Տնտեսական ապրանքներ     

49 
Անձեռոցիկ 
Թղթե, առնվազն 25*25 , 1 տուփի մեջ 50 հատ 

հատ 1200 
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50 
 Անձեռոցիկ՝ քաշովի 
Թղթե, միջին չափի, 1 տուփի մեջ 150 հատ,  3 շերտով,  

հատ 25 

51 
Թաց անձեռոցիկ  
1 տուփի մեջ 80 հատ, մոտ 10 x22 սմ 

հատ 200 

52 
Զուգարանի թուղթ 
3 շերտով,  100% ցելյուլոզա, առանց քլորի և բույրի, առնվազն 19մ և 9,6x12,5 
սմ չափերի 

հատ 2000 

53 
Թղթե սրբիչ 
Երկշերտ, առնվազն 12մ, 250x220-ին համարժեք 

հատ 1000 

54 
Սպասք լվանալու հեղուկ 
Fairy-ին համարժեք  450 մլ 

հատ 100 

55 
Հեղուկ օճառ 
Elvi 400 ml, Ave 400 ml –ին համարժեք 

հատ 160 

56 
Օդափոխիչ 
Առնվազն 300 մլ, մետաղե հենքով 

հատ 75 

57 
Օդափոխիչ ավտոմատ սարքում տեղադրելու համար 
Առնվազն 350մլ 

հատ 15 

58 
Սպունգ 
Vileda-ին համարժեք 

հատ 80 

59 
Թղթե բաժակ 
առանց տպագրության, կամ չպարտադրող տպագրությամբ 

 հատ 500 

60 
Պլաստիկ բաժակ 
Սպիտակ, միջին չափի, ընդունելի հաստությամբ 

հատ 13,000 

61 Սեղան մաքրելու շոր (1 տուփ- 3 հատ) տուփ 70 

62 
 Աղբի պլաստիկ  տոպրակ  
120լ (1 փաթեթ = 10 հատ), թափանցիկ 

փաթեթ 80 

63 
 Աղբի պլաստիկ տոպրակ 35լ 
 (1 փաթեթ = 32 հատ) 

փաթեթ 160 

III. Սուրճ, թեյ, շաքարավազ     

64 
Սուրճ սև (100գ)  
Royal Brazilia-ին համարժեք 

հատ 1,100 

65 
Սուրճ լուծվող (250գ) 
Nescafe classic 250g -ին համարժեք 

հատ 115 

66 
Սուրճ լուծվող (190-200 գրամ) 
Jacobs Monarch 190գ-ին համարժեք 

հատ 115 

67 
Սուրճ լուծվող (190-200 գրամ) 
«Nescafe Gold» 190գ-ին համարժեք 

հատ 115 
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68 
Թեյ (1 տուփը` 25 հատ) 
Ahmad Black (25 packet) - ին համարժեք 

տուփ 80 

69 
Թեյ (1 տուփը` 25 հատ) 
Ahmad Early Grey (25 packet) - ին համարժեք 

տուփ 80 

70 
Թեյ (1 տուփը` 25 հատ) 
«Greenfield Classic Breakfast»  100 գրամ- ին համարժեք 

տուփ 80 

71 Շաքարավազ կգ 115 

  
Նշում՝ լուծվող սուրճի ընդհանուր եռաամսյակային քանակը 115 տուփ է, իսկ 
թեյի քանակը՝ 80, որոնց բաշխումն ըստ տեսակի կհստակեցվի ըստ 
եռամսյա պատվերի 

    

  Այլ պայմաններ     

  
Առաքում  Երևանում ՝ 
Նշել առաքման ժամկետը Երևանում՝ Պատվերն ընդունելուց հետո (օրացուցային օր) 

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԻ-ի  
- Գլխամասային Գրասենյակի համար նախատեսված ապրանքները պետք է մատակարարվեն 
վերջինիս Երևանում տեղակայված պահեստ (հասցե՝ ք․ Երևան, Ագաթանգեղոսի 2Ա) ,  
- թվով 30 մասնաճյուղերի համար նախատեսված ապրանքներն ըստ ներկայացված ցուցակների 
կմատակարարվեն Գնորդի և Մատակարարի  կողմից Երևանում երկուստեք համաձայնեցված 
վայրում։ 
 

 

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:  

 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 «Կրկնօրինակ» 

նշումներով) սոսնձված և ստորագրված ծրարով պետք է հասցեագրվի. 

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

ՀՀ, ք. Երևան, 0023, Ագաթանգեղոսի 2ա 

Հեռ. +37412 555-555  

 Ծրարների վրա պետք է նշված լինի․ 

Հայտատուի անվանումը, իրավաբանական և գործունեության հասցեները, 

հեռախոսահամար(ներ)ը, էլ. փոստը, ղեկավարի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, մրցույթի 

անվանումը և ծածկագիրը: 
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 Գնառաջարկը պետք է ներկայացնել «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ՝ ք. Երևան, Ագաթանգեղոս 2Ա 

հասցեով՝ անձը հաստատող փաստաթղթով: 

 Անհրաժեշտ է տրամադրել գնային առաջարկ ՀՀ դրամով` հարկերը ներառյալ, առնվազն մեկ 

և առավելագույնը երեք տարվա համար։  

  Գները պետք է լինեն վերջնական ամրագրված և, ինչպես մինչև պայմանագրի կնքումը, 

այնպես էլ պայմանագրի գործողության առնվազն 1/մեկ/ տարվա ընթացքում  ենթակա չլինեն 

փոփոխման (անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է ինդեքսավորվել ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ 

դոլարի համեմատ փոխարժեքի փոփոխության դեպքում)։ 

 Գնառաջարկը լրացնելիս Հայտատուին իրավունք է վերապահվում լրացնել/մանրամասնել 

գնառաջարկի ցանկացած կետ/դրույթ` անփոփոխ թողնելով պահանջվող  ծառայությունների 

բովանդակությունը:  

 Հայտատուն կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: 

 Գնառաջարկը լրացնելիս (Հավելված 7, Excel ֆայլ) Հայտատուն պետք է նշի ապրանքի 

ապրանքանիշը, արտադրության երկիրը, Պատվերն ընդունելուց հետո անհրաժեշտ  

առաքման ժամանակահատվածը: 

 Մրցույթի մեկնարկային գին և նախավճար չի սահմանվում: 

 Սույն մրցույթի Հայտարարությամբ նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը 

կմերժվեն:   

 Հայտատուները մրցույթի ամփոփման և արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

կստանան մրցույթի հայտերի ամփոփումից հետո։  

Այլ պարտադիր  պայմաններ. 

 Կազմակերպչի հետ փոխկապակցված Հայտատուների մասնակցությունն արգելվում է։ 

 Հայտերը, որոնք կհամարվեն ըստ էության մրցույթի պայմաններին համապատասխանող, 

կգնահատվեն ըստ առաջարկում ներկայացված պայմանների: 

 Գնահատումը կկատարվի ըստ ներկայացված տեխնիկական  առաջարկի, որն  իր մեջ 

ներառում է Հայտատուի նախորդ առնվազն 3 (երեք) տարիների նմանատիպ փորձը,  

շուկայում զբաղեցրած դիրքը և այլն,  և գնային առաջարկի: 

 Մրցույթի հաղթող է ճանաչվելու այն մասնակիցը, որը մրցութային հանձնաժողովի 

եզրակացությամբ կառաջարկի լավագույն պայմաններ: 

 Մրցույթի հաղթողի հետ կնքվում է պայմանագիր՝ նվազագույնը 1/մեկ/ տարի ժամկետով՝ 

հետագա երկարաձգման հնարավորությամբ՝ հաշվի առնելով հայտատուի հետ 

համագործակցության արդյունքները, շուկայի փոփոխությունը և հայտատուի ՝ 

գնառաջարկում ներկայացված երեք տարիների համար սահմանված գնի, մատակարարման 

պայմանների արդիականությունը:  

 Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի մանրամասներին ծանոթանալու 

համար դիմել հետևյալ հասցեով`haykush.yenokyan@finca.am 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ  

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են` 

Իրավաբանական անձի դեպքում՝ 

1. Գնառաջարկ (Հավելված 5 և Հավելված  7), 

2. Պետական գրանցման վկայականի պատճենն իր ներդիրներով,  
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3. Քաղվածք Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից, 

4. Կանոնադրության պատճեն, 

5. Տվյալներ ընկերության վավերապայմանների մասին (Հավելված 1), 

6. Տնօրենի անձնագրի պատճեն, 

7. Հայտարարագիր այն մասին, որ տրամադրված տվյալները ճիշտ և ամբողջական են ու 

համապատասխանում են իրականությանը (Հավելված 2), 

8. Համառոտ տեղեկատվություն նախորդ՝ առնվազն երեք տարիների, նմանատիպ փորձի 

վերաբերյալ  

9. Գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ, որոնց հայտատուն տրամադրել է նույնատիպ 

ապրանքներ/ծառայություններ (եթե առկա է), 

10. Ամփոփ տեղեկություններ կազմակերպությանը տրված վկայականների, թույլտվությունների և 

այլ հիմնավորող փաստատթղթերի վերաբերյալ (եթե առկա է), 

 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ 

1. Գնառաջարկ (Հավելված 6 և Հավելված  7), 

2. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն, 

3. Քաղվածք Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից, 

4. Տվյալներ ԱՁ վավերապայմանների մասին (Հավելված 3), 

5. Հայտարարագիր այն մասին, որ տրամադրված տվյալները ճիշտ և ամբողջական են ու 

համապատասխանում են իրականությանը (Հավելված 4), 

6. Համառոտ տեղեկատվություն նախորդ՝ առնվազն երեք տարիների, նմանատիպ փորձի 

վերաբերյալ  

7. Գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ, որոնց հայտատուն տրամադրել է նույնատիպ 

ապրանքներ/ծառայություններ (եթե առկա է), 

8. Ամփոփ տեղեկություններ ԱՁ–ին տրված վկայականների, թույլտվությունների և այլ 

հիմնավորող փաստատթղթերի վերաբերյալ (եթե առկա է), 
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Հավելված 1 

Տվյալներ կազմակերպության վավերապայմանների մասին 

ԲՈԼՈՐ ԴԱՇՏԵՐԸ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ 

Ում՝ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ   

Ումից՝ ___________________________________________________________________________________                                           

(կազմակերպության անունը) 

Ամսաթիվ՝             /                                      /  20--թ.  

1. Կազմակերպության լրիվ անվանումը`  

________________________________________________________________________________________ 

2. Կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնը և  անուն, ազգանունը (պայմանագիրը ստորագրող)`  

 

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

Գործունեության հասցե`  

__________________________________________________________________________________________ 

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 ) 
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Հավելված 2 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ՝ կազմակերպության համար 

ՍՈՒՅՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆ Է 

 

Սույնով հայտարարում և հավաստում եմ հետևյալը․ 

1. Ես՝ ________________________________________________ս, և _______________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ (ըն

կերության/ 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։ 

 

Ամսաթիվ _________________________ 

Ստորագրված և կնքված է  ________________________________________________________________________ 

Անուն, ազգանուն, պաշտոնը  

_______________________ 

            Ստորագրություն 
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Հավելված 3 

 

Տվյալներ անհատ ձեռնարկատիրոջ վավերապայմանների մասին 

ԲՈԼՈՐ ԴԱՇՏԵՐԸ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ 

Ում՝ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ   

Ումից՝ ___________________________________________________________________________________  

(Ազգանուն, անուն, հայրանուն) 

Ամսաթիվ՝             /                                      /  20--թ.  

1․ Բնակության հասցե`  

__________________________________________________________________________________________ 

2․ Անձնագրային տվյալները՝  

-Անձնագրի համարը՝ 

-Անձնագիրը տրված է ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․կողմից 

-Անձնագրի տրման ամսաթիվը՝ 

3․ ՀԾՀ՝ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

4.ՀՎՀՀ    

 

5․   Բանկային տվյալները` 

Բանկի լրիվ անունը. 

 __________________________________________________________________________________ 

Բանկային հաշվի համարը՝ 

6․Հեռախոսահամարներ`   

Ֆիքսված՝ ____________________________ Բջջային՝ ___________________________ 

7․  Էլ-փոստ․ ____________________________________________________________ 

 

Ստորագրված է՝  

__________________________________________________________________________________________ 

 (անուն, ազգանուն ) 
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Հավելված 4 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ՝ Անհատ ձեռնարկատիրոջ համար 

ՍՈՒՅՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆ Է 

 

Սույնով հայտարարում և հավաստում եմ հետևյալը․ 

1. Ես՝ ________________________________________________                                                             ս,  

_____________________________________________________________________________________________                                                      

                                                                       (անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

սնանկ չեմ, սնանկության գործընթացում չեմ գտնվում, իմ գույքը ծանրաբեռնված չէ այլ անձանց 

իրավունքներով, 

2. ես ըդգրկված չեմ որևէ դատական գործում, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

գործընթացում, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով մեղավոր չեմ ճանաչվել իրավախախտում 

կատարելու մեջ, 

3. ստորև նշված ամսաթվի դրությամբ ես, իմ ընտանիքի անդամները  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 երբևէ չեմ մասնակցել որևէ ահաբեկչական գործունեության, ինչպես նաև փողերի լվացման հետ 

կապված գործարքների, դատարանի վերջնական ուժի մեջ մտած դատավճռով մեղավոր չեմ 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։ 

 

Ամսաթիվ՝ _________________________ 

Ստորագրված  է՝  ________________________________________________________________________ 

                                                  Անուն, ազգանուն, հայրանուն 

Անձնագիր՝  

Ստորագրություն՝ _______________________ 
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Կազմակերպության համար                                                                                   Հավելված 5 

 

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 

                                                                                            Ամսաթիվ`   ․․․․/…../2022թ․ 

ՈՒՄ՝  «Ֆինքա» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ին, ք․Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա 

 Ուսումնասիրելով Ձեր «Բաց մրցույթի հրավերը» և նրա հավելվածները, որի ստացումը 

սույնով հաստատում ենք, առաջարկում ենք մատակարարել ապրանքներ «Գրենական և 

տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության ընտրության» Բաց մրցույթ-ով 

սահմանված պահանջներին համապատասխան և համաձայն կցված Նախահաշվի, որը 

կազմում է սույն Գնառաջարկի մասը (Հավելված 7)։ 

Գնառաջարկն ուժի մեջ է հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո 90 օր:  

Ստորագրված և կնքված է` 

Կազմակերպության անվանումը՝  

Ղեկավարի անուն, ազգանուն, Պաշտոնը՝ 

ՀՎՀՀ՝  

Հասցե՝ 

Կոնտակտային տվյալներ՝ 
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Հավելված 6 

 Անհատ ձեռնարկատիրոջ համար 

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 

                                                                                            Ամսաթիվ`   ․․․․/…../2022թ․ 

ՈՒՄ՝  «Ֆինքա» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ին, ք․Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա 

 Ուսումնասիրելուվ Ձեր «Բաց մրցույթի հրավերը» և նրա հավելվածները, որի ստացումը 

սույնով հաստատում եմ, ես` ներքոստորագրյալս, առաջարկում եմ «Գրենական և 

տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության ընտրության» Բաց մրցույթ-ով 

սահմանված պահանջներին համապատասխան և համաձայն կցված Նախահաշվի, որը 

կազմում է սույն Գնառաջարկի մասը (Հավելված 7)։ 

Գնառաջարկն ուժի մեջ է հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո 90 օր:  

 

 

 

Ստորագրված  է` 

  ________________________________________________________________________ 

                                             Անուն, ազգանուն, հայրանուն 

Անձնագիր՝  

ՀԾՀ՝  

Հասցե՝ 

Կոնտակտային տվյալներ՝ 


