
Հավելված 1
 ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42 ծածկագրով

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից «ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42»

ծածկագրով հայտարարված
էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգի (այսուհետ՝ ընթացակարգ) 1,2,3,4 չափաբաժնին

(չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է
հայտ:
Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
Հայաստանի Հանրապետություն ռեզիդենտ: Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի
հաշվառման համարն է` 02662368,
բանկային հաշվեհամարն է՝ 2474602527670000,
գործունեության հասցեն է՝ Ք.Երևան Թումանյան փ.15/12,
հեռախոսահամարն է՝ +37493320062,
ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝ ООО ФИАР ГРУП:
Սույնով Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ

1) բավարարում է ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության
իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում է ընտրված մասնակից
ճանաչվելու դեպքում, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և
ժամկետում ներկայացնել որակավորման ապահովում
2) ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում`
 • թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն,
գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
• բացակայում է հրավերով սահմանված` Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ-ին
փոխկապակցված անձանց և (կամ) Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ-ի կողմից
հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ-ին
պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների
միաժամանակյա մասնակցության դեպք:
 • ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն
ֆիզիկական 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, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված
տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի
տեղեկություններ:

N 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

3) ապահովված է դիմում-հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո էլեկտրոնային
աճուրդի համակարգի կողմից տրամադրված եզակի ծածկագրի (PIN կոդը)
անվտանգությունն ու գաղտնիությունը և դրա օգտագործմամբ էլեկտրոնային աճուրդի
համակարգում ընթացակարգին մասնակցելուց բխող ցանկացած գործողություն
կատարվում է համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի կողմից:

Սույնով Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում
պարտավորվում է, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում
ներկայացնել որակավորման ապահովում

 Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ կողմից առաջարկվող
 ապրանքի ամբողջական նկարագիրը ներկայացվում է՝ համակարգի միջոցով:

Ֆիառ Գրուպ ՍՊԸ (Գոր Արմենի Դավթյան )
(Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, ղեկավարի անուն ազգանունը)) (ստորագրությունը)

Կ․Տ․

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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Սուրեն Գրիգորյան
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Ьи' u3;,/1Un qpnf\'11n U'11C -{1 l{IUOrbli' q.nr Uruut.Jfl '1-шt./JдJШUU (LnLJИШЦШИШgиши {lШrlfl 
N 006190235, l{l(IЧ.• 13.07.20/lfд. 019-fl LfnГ/uflg), tftшqплти Ьи eltender.am qrшubllJшчfl 
ш2JvшLflшчflgиb(1 Unt(IGU t:nllиL{l{I q.(l{lqn(IJШ'u{l'u (Lntj'ишчшишgишu {2Ш(Щ1 N 000162310, lf1rчшa' 
07.1 /.2012[д, 010-fl ЦПГ/Иflg) и Ипшш'и'иш f/"JbL{l(IПU{I '1-buflл61ш'ufl'u (ИПLJИLИЧШ'ишgишu RШ(IL(I 
N 007372568, l{1(1ЦШ6' 05. 05.2016,э, 010-fl ЦПГ/Иflg) flu шt.Jmuflg hшuqbu qш[ПL, hШJL(l/1 LjJш,эЬ{Э[! 
hш'uдub[nt, шuhrшdb2Lfl Ч7ШUЧ7Ш(д'lfЭЬr Ul[IШUШ[ПL, uf,ut(lbrflu и pш'uшLfgm(дJnLUUbrf1u 
ишиишчgЬ[ПL, Ul(IП(IШq(lb[nL' {Шjl'J {дL{ntu иши t1Ьl-1Lf1rnuш1/1u Ul(lnrшqrntfдJШUp} hrшt/brm/ 
щшhш'и2Lf пГ/ pn[n(I LjJшиl{IШfдf/fдU(I[!.' 

Ипчи tftшqnrшq/7(1[! l{1f1ЧПLИ t uf1u1/.J.' 31.12.2022,э. 
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