
Հավելված  N 1․2** 
«ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/40»  ծածկագրով 

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի 
 

ՁԵՎ 
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 
1. Կազմակերպությունը 

1.1. Կազմակերպության տվյալները 

1.1.1. Անվանումը «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ 

1.1.2. Անվանումը լատինատառ FLASH LTD 

1.1.3. Պետական գրանցման 
համարը 290.110.01114 

1.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, 
տարին 07.12.1995 

1.1.5. Գրանցման հասցեն 
ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑՈՒ Փ./Շ/30/ թիվ 30 ԿԵՆՏՐՈՆ 0002 

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

1.1.6. Գրանցման պետությունը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի 
անունը և ազգանունը Սանասար Բեգլարյան 

1.2. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը 

1.2.1. Հայտարարագիրը 
ներկայացնող անձի անունը և 
ազգանունը 

Սոնա Ներկարարյան 

1.2.2. Հայտարարագիրը 
ներկայացնող անձի պաշտոնը Պետական գնումների բաժնի պետ 

1.3. Հայտարարագրի ներկայացումը 

1.3.1. Հայտարարագրի 
ստորագրման օրը, ամիսը, տարին 09.06.2022 

1.3.2. Հայտարարագրի էջերի 
քանակը 10 

1.3.3. Հայտարարագիրը 
ներկայացնող անձի ստորագրությունը  



 
2. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները 

2.1. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները 

2.1.1. Ֆոնդային բորսայի 
անվանումը - 

2.1.2. Հղումը բորսայում առկա 
փաստաթղթերին - 

2.2. Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները 

2.2.1. Անվանումը - 

2.2.2. Անվանումը լատինատառ - 

2.2.3. Պետական գրանցման 
համարը - 

2.2.4. Գրանցման օրը, ամիսը, 
տարին - 

2.2.5. Գրանցման հասցեն - 

2.2.6. Գրանցման պետությունը - 

2.2.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի 
անունը և ազգանունը - 

2.3. Վերահսկողության մակարդակը 

2.3.1. Մասնակցության չափը (%) - 

2.3.2. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 

☐ Անուղղակի մասնակցություն 

 
3. Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը 

3.1. Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը 

3.1.1. Պետության անվանումը - 

3.1.2. Համայնքի անվանումը - 



3.1.3. Մասնակցության չափը (%) - 

3.1.4. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 

☐ Անուղղակի մասնակցություն 

3.2. Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը 

3.2.1. Միջազգային 
կազմակերպության անվանումը - 

3.2.2. Միջազգային 
կազմակերպության անվանումը 
լատինատառ 

- 

3.2.3. Մասնակցության չափը (%) - 

3.2.4. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 

☐ Անուղղակի մասնակցություն 

 
4. Իրական շահառուի տվյալները 

4.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները 

4.1.1. Անունը Բարսեղ 

4.1.2. Ազգանունը Բեգլարյան 

4.1.3. Անունը (լատինատառ) Barsegh 

4.1.4. Ազգանունը (լատինատառ) Beglaryan 

4.1.5. Քաղաքացիությունը Հայաստանի Հանրապետություն 

4.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին 06.03.1953 

4.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը 

4.2.1. Փաստաթղթի տեսակը Նույնականացման քարտ ID CARD 

4.2.2. Փաստաթղթի համարը 001399484 



4.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, 
տարին 11.03.2014 

4.2.4. Տրամադրող մարմինը 001 

4.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը 1603530371 

4.3. Անձի հաշվառման հասցեն 

4.3.1. Պետությունը Հայաստանի Հանրապետություն 

4.3.2. Համայնքը Արաբկիր 

4.3.3. Վարչատարածքային միավորը Երևան 

4.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Վահագն Դավթյան տուն 7 

4.4. Անձի բնակության հասցեն 

4.4.1. Պետությունը Հայաստանի Հանրապետություն 

4.4.2. Համայնքը Արաբկիր 

4.4.3. Վարչատարածքային միավորը Երևան 

4.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Վահագն Դավթյան տուն 7 

4.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու 
կազմակերպությունների) 

☒ ա. ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող 
բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և 
ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում 

4.5.1. Մասնակցության չափը (%) 84.2 

4.5.2. Մասնակցության տեսակը 
☒ Ուղղակի մասնակցություն 

☐ Անուղղակի մասնակցություն 



☐ բ. տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն 
այլ միջոցներով 

☐ գ. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ 
ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին 
համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

4.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու 
կազմակերպությունների համար) 

☐ ա. ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք 
տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 
10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում 

4.6.1. Մասնակցության չափը (%)  

4.6.2. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 

☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ. իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների 
անդամների մեծամասնությանը 

☐ գ. իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում 
տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ 

☐ դ. իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ 
միջոցներով 

☐ ե. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ 
ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին 
համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

4.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները 

4.7.1. Իրական շահառու դառնալու 
օրը, ամիսը, տարին 07.12.1995 

4.7.2. Կազմակերպության 
նկատմամբ վերահսկողության 
իրականացումը 

☒ Առանձին  

☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 
4.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպության 
իրական շահառուն հանդիսանում է 
պաշտոնատար անձ կամ նրա 

☐ Այո 

☐ Ոչ 



ընտանիքի անդամ 

4.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները 

4.8.1. Էլ. փոստի հասցեն flashltdtender@gmail.com 

4.8.2. Հեռախոսահամարը 010534233 

 

4.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները 

4.1.1. Անունը Սանասար 

4.1.2. Ազգանունը Բեգլարյան 

4.1.3. Անունը (լատինատառ) Sanasar 

4.1.4. Ազգանունը (լատինատառ) Beglaryan 

4.1.5. Քաղաքացիությունը Հայաստանի Հանրապետություն 

4.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին 06.04.1993 

4.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը 

4.2.1. Փաստաթղթի տեսակը Նույնականացման քարտ ID CARD 

4.2.2. Փաստաթղթի համարը 001399476 

4.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, 
տարին 11.03.2014 

4.2.4. Տրամադրող մարմինը 001 

4.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը 1604930497 

4.3. Անձի հաշվառման հասցեն 



4.3.1. Պետությունը Հայաստանի Հանրապետություն 

4.3.2. Համայնքը Արաբկիր 

4.3.3. Վարչատարածքային միավորը Երևան 

4.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Վահագն Դավթյան տուն 7 

4.4. Անձի բնակության հասցեն 

4.4.1. Պետությունը Հայաստանի Հանրապետություն 

4.4.2. Համայնքը Արաբկիր 

4.4.3. Վարչատարածքային միավորը Երևան 

4.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Վահագն Դավթյան տուն 7 

4.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու 
կազմակերպությունների) 

☒ ա. ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող 
բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և 
ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում 

4.5.1. Մասնակցության չափը (%) 15.8 

4.5.2. Մասնակցության տեսակը 
☒ Ուղղակի մասնակցություն 

☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ. տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն 
այլ միջոցներով 

☐ գ. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ 
ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին 
համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

4.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու 
կազմակերպությունների համար) 



☐ ա. ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք 
տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 
10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում 

4.6.1. Մասնակցության չափը (%)  

4.6.2. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 

☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ. իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների 
անդամների մեծամասնությանը 

☐ գ. իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում 
տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ 

☐ դ. իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ 
միջոցներով 

☐ ե. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ 
ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին 
համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

4.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները 

4.7.1. Իրական շահառու դառնալու 
օրը, ամիսը, տարին 25.12.2019 

4.7.2. Կազմակերպության 
նկատմամբ վերահսկողության 
իրականացումը 

☒ Առանձին  

☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 
4.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպության 
իրական շահառուն հանդիսանում է 
պաշտոնատար անձ կամ նրա 
ընտանիքի անդամ 

☐ Այո 

☐ Ոչ 

4.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները 

4.8.1. Էլ. փոստի հասցեն flashltdtender@gmail.com 

4.8.2. Հեռախոսահամարը 010534233 

 
 



5. Միջանկյալ իրավաբանական անձինք 

5.1. Կազմակերպության տվյալները 

5.1.1. Անվանումը - 

5.1.2. Անվանումը լատինատառ - 

5.1.3. Պետական գրանցման 
համարը - 

5.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, 
տարին - 

5.1.5. Գրանցման հասցեն - 

5.1.6. Գրանցման պետությունը - 

5.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի 
անունը և ազգանունը - 

5.2. Իրական շահառուի տվյալները 

5.2.1. Իրական շահառու(ներ)ի 
անունը և ազգանունը, ում համար 
կազմակերպությունը հանդիսանում է 
միջանկյալ իրավաբանական անձ 

- 

- 

- 

- 

- 

5.3. Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները 

5.3.1. Ֆոնդային բորսայի 
անվանումը - 

5.3.2. Հղումը բորսայում առկա 
փաստաթղթերին - 

 
6. Լրացուցիչ նշումներ 
 



Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված 
կամ լրացման ենթակա տվյալներին 
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