
Հետաքրքրության հայտի դիմում-նամակ 

 

[Վայր, ամսաթիվ] 

Ում` Գյուղական  տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի  

իրականացման գրասենյակ ՊՀ   

Տնօրեն` Աշոտ Վարդանյան 

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 4, 6 հարկ, 0010 

 

Հարգելի՛ պարոնայք, 

«ԵԳՖԱԾ-ի հաջողության պատմությունների արձանագրում և տեսաֆիլմի ստեղծում” 

IRFSP/TA/CQS-2021/003 ծրագրի վերաբերյալ [լրացնել հրապարակման ամսաթիվը] 

հրապարակված «Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերին» (ՀՀՆՀ) ի պատասխան` 

ես, որպես [լրացնել Ձեր կազմակերպության/ընկերության և համատեղ ձեռնարկության 

կազմում հանդես եկող այլ ընկերության անվանումը] լիազորված ներկայացուցիչ, հայտնում 

եմ մեր կազմակերպության/ընկերության [կամ համատեղ ձեռնարկության] 

հետաքրքրությունը` ստանձնելու վերոնշյալ ծրագրի իրականացումը` ՀՀՆՀ-ի և կից 

ներկայացվող Առաջադրանքի պայմաններին համապատասխան: 

  

Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում պահանջվող տեղեկություններն ու փաստաթղթերը` 

կցված համապատասխան ձևաչափով: 

 

Հաստատում եմ, որ տրամադրված տեղեկությունն ամբողջական է և ճշգրիտ, և գիտակցում 

եմ, որ պատվիրատու կազմակերպությունը հայտերը ստուգելու և հաստատելու նպատակով 

իրավունք ունի պահանջել ցանկացած առկա հիմնավորող փաստաթուղթ:  

 

Մենք գիտակցում ենք, որ Ձեր ընկերությունը պարտավոր չէ ընդունել ստացված ցանկացած 

հայտ: 

 

Հարգանքով, 

 

Ստորագրություն `   

 

Ստորագրողի անունը և պաշտոնը`    
 

 

 

 



Հատուկ փորձ 

[Հետևյալ աղյուսակը լրացվում է Հայտատուի և Համատեղ ձեռնարկության յուրաքանչյուր 
անդամի կողմից իրականացվող պայմանագրերի համար: Յուրաքանչյուր պայմանագրի 
համար լրացվում է առանձին աղյուսակ] 

 

 

Հայտատուի անվանում` [լրացնել լրիվ անվանումը] 
Ամսաթիվ՝ [լրացնել օրը, ամիսը, տարին] 

Համատեղ ձեռնարկության անդամի անվանում` [լրացնել լրիվ անվանումը] 
ՀՀՆՀ համար և անվանում` [լրացնել ՀՀՆՀ համարը և անվանումը] 

Էջ [լրացնել էջի համարը]` [լրացնել էջերի ընդհանուր թիվը]-ից 
 
 

Նմանատիպ պայմանագրի համար  

[նշել հերթական համարը] 
Տվյալներ 

Պայմանագրի անվանումը և համարը [լրացնել պայմանագրի անվանումը և համարը` կիրառելի լինելու 
դեպքում] 

Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվ [լրացնել օրը, ամիսը, տարին, օր.՝ 15 հունիսի, 2015 թ.] 

Ավարտման ամսաթիվ [լրացնել օրը, ամիսը, տարին, օր.՝ 3 հոկտեմբերի, 2017 թ.] 

Պայմանագրի սկզբնական ժամկետ 
 

Պայմանագրի ավարտի հետաձգման 

դեպքում նշել խորհրդատուի 

պարտականությունների չկատարման 

հետևանքով հետաձգման 

ժամանակահատվածը, հետաձգման 

պատճառը 

Ֆորս մաժորային 

իրավիճակ 

Պայմանագրով 

հիմնավորված 

ժամկետի 

երկարաձգում 

Խորհրդատուի 

պարտականությ

ունների 

չկատարում 

Այլ 

Պայմանագրի հետաձգման 

պատճառով համապատասխան 

ժամանակահատված (ամիս) 

 

    

Պաշտոնը պայմանագրի շրջանակում  

[նշել համապատասխան վանդակը] 
 

Գլխավոր 

խորհրդատու  
 

ՀՁ անդամ  
 

Կառավարման 

գծով 

խորհրդատու  
 

Ենթախորհր

դատու  
 



Պայմանագրի ընդհանուր գումարը 
[լրացնել պայմանագրի 
ընդհանուր գումարը` տեղական 
արժույթով] 

[լրացնել փոխարժեքը և 
պայմանագրի ընդհանուր 
գումարը` ԱՄՆ դոլարով] ԱՄՆ 
դոլար 

ՀՁ անդամ կամ ենթախորհրդատու 

լինելու դեպքում նշել մասնաբաժինը 

Պայմանագրի ընդհանուր գումարում 

և պաշտոնի անվանումն ու 

պարտականությունները 

[լրացնել 
տոկոսը] 

[լրացնել 
պայմանագրի 
ընդհանուր 
գումարը` 
տեղական 
արժույթով] 

[լրացնել փոխարժեքը և 
պայմանագրի ընդհանուր 
գումարը` ԱՄՆ դոլարով]* 

[լրացնել պաշտոնի անվանումն ու պարտականությունները] 

Նմանության նկարագրությունը` 

համաձայն Առաջադրանքի 

պայմանների դրույթների 

 

Բարդություն 
[լրացնել բարդության նկարագրությունը] 

Մեթոդներ/տեխնոլոգիա 

 
[լրացնել պայմանագրում ներգրավված 
մեթոդների/տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները] 

Այլ բնութագրեր 
[նկարագրել այլ բնութագրեր]  

Պատվիրատուն 
[լրացնել լրիվ անվանումը] 

Հասցե 

 

 

Հեռախոսի/ֆաքսի համար 

 

 

Էլփոստ 

 

[լրացնել փողոցը / շենքի համարը / քաղաքը կամ բնակավայրը / 
երկիրը] 

[լրացնել հեռախոսի / ֆաքսի համարները, ներառյալ` երկրի և 
քաղաքի կոդերը] 

[լրացնել էլփոստի հասցեն` առկայության դեպքում] 

 

 

 

 


