
Հավելված 1
 ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով
Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով-ի կողմից «ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29»

ծածկագրով հայտարարված
էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգի (այսուհետ՝ ընթացակարգ) 1 չափաբաժնին

(չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է
հայտ:
«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
Հայաստանի Հանրապետություն ռեզիդենտ: «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի
հաշվառման համարն է` 02662703,
բանկային հաշվեհամարն է՝ 1570026452480100,
գործունեության հասցեն է՝ ք․ Երևան, Տպագրիչների 8,
հեռախոսահամարն է՝ 010526751,
ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝ ООО МАКС ОЙЛ:
Սույնով «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» 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` «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ին
փոխկապակցված անձանց և (կամ) «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ի կողմից
հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» 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 «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում
պարտավորվում է, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում
ներկայացնել որակավորման ապահովում

 «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ կողմից առաջարկվող
 ապրանքի ամբողջական նկարագիրը ներկայացվում է՝ համակարգի միջոցով:

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ (Կամո Մելքոնյան )
(Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, ղեկավարի անուն ազգանունը)) (ստորագրությունը)

Կ․Տ․
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ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  «ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

1 Ռոսնեֆտ, բենզին
ռեգուլյար,
ԱԻ-92-Կ5

Ռոսնեֆտ, բենզին
ռեգուլյար,
ԱԻ-92-Կ5

Ռոսնեֆտ, բենզին
ռեգուլյար,
ԱԻ-92-Կ5

Ռոսնեֆտ ԲԸ Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ,
օկտանային թիվը որոշված

հետազոտական մեթոդով՝ ոչ
պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ

պակաս 81, բենզինի հագեցած
գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև

100 կՊա, կապարի
պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ
ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1
%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 150 C

ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775
կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10

մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի
զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ
ավելի, օքսիդիչների ծավալային



մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %,
էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ

սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10
%, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ

(C5 և ավելի)-15 %, այլ
օքսիդիչներ-10 %,

անվտանգությունը, մակնշումը և
փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ

կառավարության 2004թ. նոյեմբերի
11-ի N 1592-Ն որոշմամբ

հաստատված «Ներքին այրման
շարժիչային վառելիքների

տեխնիկական կանոնակարգի»:
Մատակարարումը կտրոնային:







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

1
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Հավելված  N 1 
«ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29»*  ծածկագրով 

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի 
 

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ* 
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու   

 
«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով-ի կողմից 

«ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29»   ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգի (այսուհետ՝ ընթացակարգ) 1 
չափաբաժնին և հրավերի պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ: 

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ:   
          «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի՝ 

• հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 01808789 
• բանկային հաշվեհամարն է՝ 15100166690902                              
• գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ե. Կողբացու 30                                                                     

• հեռախոսահամարն է՝  +37410534233  
• ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝ ООО “ФЛЕШ” 

Սույնով  «ՖԼԵՇ» 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` «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) «ՖԼԵՇ» 

ՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ –ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) 
ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք: 

• ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձանց տվյալները, ով 
ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, 
փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն 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 հավատի տեղեկություններ:  

 

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  

Բարսեղ Բեգլարյան Գերասիմի Անձնագիր` AK0515529  

Սանասար Բեգլարյան Բարսեղի Անձնագիր՝ BA0295773  

 

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: 

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի  կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը  ներկայացվում է՝ համակարգի 
միջոցով:  
 

 
«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի  գլխավոր տնօրեն  Սանասար Բեգլարյան                                        

                    ստորագրություն 
*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը հրապարակելը: 

Digitally signed by NERKARARYAN SONA
6905870706



Հավելված  N 1.3** 
«ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29»*  ծածկագրով 

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի 
 

 

 

ՁԵՎ 
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ 

 
 

Ստորև ներկայացվում է «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի իրական շահառուների վերաբերյալ 
տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ https://www.e-
register.am/am/companies/1411892/declaration/6c6e5672-7a72-446d-8cbd-948ccd91e3b6: 
 

 

 

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի  գլխավոր տնօրեն  Սանասար Բեգլարյան                                      
                    ստորագրություն 
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SONA 6905870706
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ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում

է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

1 «ՌՈՍՆԵՖՏ»
ԲԱժՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԻ-92-Կ5 Կ5 «ՌՈՍՆԵՖՏ»
ԲԱժՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ,
օկտանային թիվը որոշված

հետազոտական մեթոդով՝ ոչ
պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ

պակաս 81, բենզինի հագեցած
գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև

100 կՊա, կապարի
պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ
ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1
%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 150 C

ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775
կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10

մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի
զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ
ավելի, օքսիդիչների ծավալային



մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %,
էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ

սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10
%, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ

(C5 և ավելի)-15 %, այլ
օքսիդիչներ-10 %,

անվտանգությունը, մակնշումը և
փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ

կառավարության 2004թ. նոյեմբերի
11-ի N 1592-Ն որոշմամբ

հաստատված «Ներքին այրման
շարժիչային վառելիքների

տեխնիկական կանոնակարգի»:
Մատակարարումը կտրոնային:







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ниже представляет

полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

1 "РОСНЕФТЬ"
АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

АИ-92-К5 К5 "РОСНЕФТЬ"
АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

Внешний вид: чистый и
прозрачный, октановое число

определенное исследовательским
методом-не менее 91, моторным
методом- не менее 81, давление
насыщенных паров бензина от 45
до 60 кПа, содержание свинца не

более 5мг/ дм3, объемная доля
бензола не более 1 %, плотность

при температуре 15 0 C- от 720 до
775 кг/м3, содержание серы- не
более 10 мг/кг, объемная доля

кислорода- не более 2,7 %,
объемная доля окислителей – не
более - метанол-3 %, этанол-5 %,



изопропиловый спирт -10%,
изобутиловый спирт -10 %, трет-

бутиловый спирт-7 %, эфиры (C5 и
более)-15 %, другие окислители-10

%, безопасность, маркировка и
упаковка- согласно “Техническому

регламенту на топливо для
двигателей внутреннего сгорания”,

утвержденного постановлением
Правительства РА № 1592-Н от 11

ноября 2004 г.
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