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Ձևաթուղթ  1. Տեղեկատվական ձևաթուղթ նախաորակավորման հայտի մասնակցի մասին 

 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի անվանումը՝ 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի փաստացի կամ մտադրված գրանցման երկիրը՝ 

[նշեք հիմնադրման երկիրը] 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի փաստացի գրանցման տարի՝ 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի իրավաբանական հասցեն գրանցման երկրում՝ 

Տեղեկատվություն Նախաորակավորման հայտի մասնակցի լիազորված Ներկայացուցչի 

մասին՝  

Անուն՝ _____________________________________ 

Հասցե՝ ___________________________________ 

Հեռախոս ՝ _______________________ 

Էլ. Փոստի հասցեն՝ ______________________________ 

1. Կից ներկայացված են հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերի պատճենները՝ 

 Կազմակերպության կանոնադրությունը (կամ հիմնադրման կամ միավորման 

մասին համարժեք փաստաթուղթ) և/կամ վերոնշյալ իրավաբանական կազմակերպության 

գրանցման փաստաթղթերը: 
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Ձևաթուղթ 2. Առաջարկվող աշխատակազմ 

Նախաորակավորման հայտի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն համապատասխան 

որակավորում ունեցող անձնակազմի թեկնածուներ թվարկած յուրաքանչյուր պաշտոնին 

ներկայացվող պահանջները բավարարելու համար: Նրանց փորձի մասին տվյալները պետք է 

ներկայացվեն յուրաքանչյուր թեկնածուի համար՝ օգտագործելով ստորև բերված ձևաթուղթը:  

 

1. Պաշտոնի անունը  Տնօրեն 

 Անուն 

2. Պաշտոնի անունը  Աշղեկ 

 Անուն 

3. Պաշտոնի անունը  Գլխավոր ինժեներ 

 Անուն 
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Ձևաթուղթ 2.1. Առաջարկվող անձնակազմի կենսագրական տվյալներ  

Նախաորակավորման հայտի մասնակիցը պետք է տրամադրի ստորև բերված 

տեղեկատվությունը:  

 

Պաշտոն 

 

Անձնական 

տվյալներ 

Անուն  Ազգանուն 

 

Ծննդյան ամսաթիվ 

 Մասնագիտական որակավորումներ 

 

Ներկայիս 

աշխատանքը 

Գործատուի անունը 

 Գործատուի հասցեն 

 Աշխատանքի անվանումը 

 

Ամփոփեք մասնագիտական փորձը սկսելով ամենավերջինից: Նշեք համապատասխան 

հատուկ տեխնիկական և կազմակերպչական փորձը: 

Երբվանից* Մինչև* Ընկերություն, ծրագիր, պաշտոն, համապատասխան տեխնիկական և 

կառավարան փորձ* 
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Ձևաթուղթ 3. Ձևաթուղթ սեփականություն հանդիսացող սարքավորումների համար 

Նախաորակավորման հայտի մասնակիցը պետք է տրամադրի համապատասխան 

տեղեկատվություն հիմնական սարքավորումների մասով ներկայացված պահանջները 

բավարարելու կարողություններ: Թվարկված սեփականություն հանդիսացող 

սարքավորումների կամ Նախաորակավորման հայտի մասնակցի կողմից առաջադրվող 

այլընտրանքային սարքավորման յուրաքանչյուր միավորի համար հարկավոր է պատրաստել 

առանձին ձևաթուղթ: Նախաորակավորման հայտի մասնակիցը պետք է հնարավորինս չափով 

տրամադրի ստորև պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը:  

 

Սարքավորումի տեսակը 

 

Տեղեկատվությ

ուն 

սարքավորմա

ն մասին 

Արտադրողի անվանում  

 

 

 

Մոդել և հզորություն 

 Արտադրողականություն* 

 

 

Արտադրման տարեթիվ* 

Ներկայիս 

վիճակը 

Ներկայիս գտնվելու վայրը 

 Ներկայիս պարտականությունների մանրամասները 

  

Աղբյուրը Նշել սարքավորման աղբյուրը 

 Սեփական  Վարձակալված  Լիզինգ  Հատուկ արտադրված 
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Ձևաթուղթ  4.  Չկատարված պայմանագրերի պատմություն, ընթացող դատական վեճ,   

               դատական վեճերի պատմություն 

 

 Պայմանագիր չկատարելու դեպք տեղի չի ունեցել 2014 թ-ի հունվարի 1-ից: 

 Չկատարված պայմանագիր(-րեր) 2014 թ-ի հունվարի 1-ից: 

Տարի Պայմանագրի 

չկատարված 

մասը 

Պայմանագրի նույնականացում Պայմանագրի 

ընդհանուր գումարը 

(ընթացիկ արժեք, 

արժույթ, նշել 

փոխանակման 

կուրսը, եթե 

չկատարված 

պայմանագիրն 

արտարժույթով էր) 

  Պայմանագրի նույնականացում՝ 

Պատվիրատուի անվանում՝ 

Պատվիրատուի հասցե՝ 

Չկատարման պատճառը (-ները)՝ 
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Ձևաթուղթ  5. Պարտավորություններ ընթացիկ պայմանագրերի գծով / ընթացքի մեջ գտնվող  

             պայմանագրեր 

Նախաորակավորման հայտի մասնակիցը պետք է տեղեկատվություն տրամադրեն բոլոր 

շնորհված պայմանագրերի գծով, կամ այն պայմանագրերի գծով, որոնց համար ստացել են 

ընդունման նամակ, կամ ավարտին մոտեցող, սակայն առանց վերապահումների, վերջնական 

ավարտի վկայական դեռ չթողարկված պայմանագրերի գծով ընթացիկ 

պարտավորությունների մասին: 

 

Պայմանագրի 

անվանում 

Պատվիրատու, 

հասցե/հեռ./  

Չավարտված 

աշխատանքի 

արժեքը /ՀՀ 

դրամով/ 

Ավարտի 

ակնկալվող 

ամսաթիվ 

Միջին ամսական 

կատարողականը 

վերջին վեց ամիսների 

ընթացքում (ՀՀ 

դրամ/ամիս) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

և այլն     
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Ձևաթուղթ 6. Ֆինանսական վիճակ և կատարում 

 

6.1. Ֆինանսական տվյալներ 

Ֆինանսական 

տեղեկատվության տեսակը 

(ՀՀ դրամով) 

Պատմական տեղեկատվություն նախորդ 5 (հինգ) տարիների 

համար  

(ՀՀ դրամով) 

 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (տեղեկություններ հաշվապահական 

հաշվեկշռից) 

Ընդամենը ակտիվներ (TA)      

Ընդամենը 

պարտավորություններ (TL) 

     

Ընդամենը սեփական 

կապիտալ (NW) 

     

Ընթացիկ ակտիվներ (CA)      

Ընթացիկ 

պարտավորություններ (CL) 

     

Շրջանառու միջոցներ (WC) 

(Ընթացիկ ակտիվներ-ընթացիկ 

պարտավորություններ) 

     

Տեղեկություններ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունից 

Ընդամենը հասույթ (TR)      

Շահույթ մինչև հարկումը 

(PBT) 

     

Տեղեկություններ դրամական հոսքերի մասին 
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Դրամական հոսքեր 

գործառնական 

գործունեությունից 

     

 

6.2. Միջոցների աղբյուրները 

 

Նշեք ներկայումս ընթացքի մեջ գտնվող, ինչպես նաև ապագա պայմանագրային 

պարտավորությունների գծով դրամական հոսքերի պահանջները բավարարելու 

աղբյուրները:  

No. Միջոցների աղբյուր Գումար և արժույթ 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

 

2. Ֆինանսական փաստաթղթեր 

Նախաորակավորման հայտի մասնակիցը պետք է ներկայացնի 3 տարիների (2015-2018թթ) 

ֆինանսական հաշվետվությունները (աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունները եթե 

առկա է): 

 Կից ներկայացվում են 3 տարիների1 պահանջված և վերոնշյալ պայմաններին բավարարող 

ֆինանսական հաշվետվությունները: 

 Կից ներկայացվում է պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կատարման 

վերաբերյալ տեղեկանք, որը պետք է լինի թողարկված ոչ ուշ քան 15 օր՝ մինչ հայտերի 

ներկայացման վերջնաժամկետը:  
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6.3. Միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով  2014 թ-ի հունվարի 1-ից: 

 

Տվյալներ տարեկան շրջանառության մասին   

(միայն շինարարության գծով) 

Տարի Գումար ՀՀ Դրամ 

Արժույթ 

[տարի] [գումար և արժույթ] 

  

  

  

  

  

Միջին տարեկան 

շրջանառությունը 

շինարարության գծով * 
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Ձևաթուղթ 6.4. Ֆինանսական ռեսուրսներ 

Նշեք ֆինանսավորման առաջարկվող աղբյուրները, ինչպես օրինակ՝ իրացվելի ակտիվներ, 

չգրավադրված գույք, վարկային գիծ, և այլ շրջանառու միջոցներ: 

 

Ֆինանսավորման աղբյուր Գումար (ՀՀ դրամ) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

*Բանկային հաշիվների և վարկային գծի մասին տեղեկատվություն:  
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Ձևաթուղթ 7. Ընդհանուր շինարարական փորձ (վերակառուցում/վերանորոգում) 

 

Սկիզբ 

տարի 

Ավարտ 

Տարի 
Պայմանագրի նույնականացում 

Նախաորակավորմ

ան հայտի 

մասնակցի դերը 

  Պայմանագրի անվանումը՝ ___________________ 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի կողմից 

իրականացվող Աշխատանքների համառոտ 

նկարագրություն՝ 

 _____________________________ 

Պայմանագրի գումար՝ ______________________ 

Պատվիրատուի անվանումը՝ _________________ 

Հասցե՝ _____________________________ 

 

  Պայմանագրի անվանումը՝ ___________________ 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի կողմից 

իրականացվող Աշխատանքների համառոտ 

նկարագրություն՝ 

 _____________________________ 

Պայմանագրի գումար՝ ______________________ 

Պատվիրատուի անվանումը՝ _________________ 

Հասցե՝ _____________________________ 

 

  Ընդհանուր Ընդհանուր գումար 
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Ձևաթուղթ  7.1. Շինարարական փորձ հիմնական աշխատանքներում  

(վերակառուցում/վերանորոգում) 

 

 Տեղեկություններ 

Պայմանագրի նույնականացում  

Շնորհման ամսաթիվ  

Ավարտման ամսաթիվ  

Դերը պայմանագրում Գլխավոր 

կապալառու 

  

ՀՁ անդամ 

 

Կառավարման 

կապալառու 

 

Ենթակապալ

առու  

Պայմանագրի ընդհանուր գումար 
 

Պատվիրատուի երկրի 

արժույթ 

Քանակությունը պայմանագրի 

շրջանակներում մեկ տարում 

կամ տարվա որևէ մասի 

ընթացքում (ծավալ, թիվ կամ 

արտադրության արագություն` 

կախված աշխատանքի տեսակից)  

Ընդհանուր 

ծավալն ըստ 

պայմանագրի 

(i) 

Մասնակցության 

տոկոս 

(ii) 

Փաստացի 

կատարված 

ծավալ  

(i) x (ii) 

Տարի 1    

Տարի 2    

Տարի 3    

Տարի 4    

Պատվիրատուի անունը`  

Հասցե՝ 

Հեռախոս/ֆաքս՝ 

Էլ. փոստ՝ 

 

 

 

 



  
ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ AD-01  

 
 

13  

Ձևաթուղթ 8. Նմանատիպ աշխատանքների շինարարական փորձ (բանկային/ֆինանսական) 

 

Սկիզբ 

տարի 

Ավարտ 

Տարի 

Պայմանագրի նույնականացում 
Նախաորակավորմ

ան հայտի 

մասնակցի դերը 

  Պայմանագրի անվանումը՝ ___________________ 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի կողմից 

իրականացվող Աշխատանքների համառոտ 

նկարագրություն՝ 

 _____________________________ 

Պայմանագրի գումար՝ ______________________ 

Պատվիրատուի անվանումը՝ _________________ 

Հասցե՝ _____________________________ 

 

  Պայմանագրի անվանումը՝ ___________________ 

Նախաորակավորման հայտի մասնակցի կողմից 

իրականացվող Աշխատանքների համառոտ 

նկարագրություն՝ 

 _____________________________ 

Պայմանագրի գումար՝ ______________________ 

Պատվիրատուի անվանումը՝ _________________ 

Հասցե՝ _____________________________ 

 

  Ընդհանուր Ընդհանուր գումար 
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Ձևաթուղթ  8.1. Նմանատիպ  փորձ հիմնական աշխատանքներում (բանկային/ֆինանսական) 

 

 Տեղեկություններ 

Պայմանագրի նույնականացում  

Շնորհման ամսաթիվ  

Ավարտման ամսաթիվ  

Դերը պայմանագրում Գլխավոր 

կապալառու 

  

ՀՁ անդամ 

 

Կառավարմա

ն կապալառու 

 

Ենթակապալ

առու  

Պայմանագրի ընդհանուր գումար 
 

Պատվիրատուի երկրի 

արժույթ 

Քանակությունը պայմանագրի 

շրջանակներում մեկ տարում կամ 

տարվա որևէ մասի ընթացքում 

(ծավալ, թիվ կամ արտադրության 

արագություն` կախված 

աշխատանքի տեսակից)  

Ընդհանուր 

ծավալն ըստ 

պայմանագրի 

(i) 

Մասնակցության 

տոկոս 

(ii) 

Փաստացի 

կատարված 

ծավալ  

(i) x (ii) 

Տարի 1    

Տարի 2    

Տարի 3    

Տարի 4    

Պատվիրատուի անունը`  

Հասցե՝ 

Հեռախոս/ֆաքս՝ 

Էլ. փոստ՝ 

 

 

 

  


