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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ

Իրավական հիմքը ` <<Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման
ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող
կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ
Կառավարության 16.08.2001թ. N 762 որոշում
IV. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
14. Ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու հավակնություն կարող են ունենալ Հայաստանի
Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն
ճանապարհային ոստիկանությունում հաշվառված սեփականության (կամ) Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օգտագործման իրավունքով ձեռք բերված ավտոբուսներ կամ
միկրոավտոբուսներ (այսուհետ` ավտոբուս):
15. Մրցույթին կարող են մասնակցել սահմանված ժամկետում անհրաժեշտ փաստաթղթերը
ներկայացրած (ըստ սույն կարգի N 1 ձևի ցանկի) այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն`
1) ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր
փոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա (այսուհետ` լիցենզիա).
2) երթուղու սպասարկման համար սույն կարգով պահանջվող թվով սեփականության և (կամ)
օգտագործման իրավունքով ձեռք բերված և ճանապարհային ոստիկանությունում համապատասխան
հաշվառում ստացած ուղևորատար ավտոբուսներ, որոնցից առնվազն 50 տոկոսը (բացառությամբ 18 և ավելի
նստատեղ (առանց վարորդի նստատեղի) ունեցող ավտոբուսներ) ձեռք են բերված լիզինգով կամ
սեփականության իրավունքով.
3) սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով իրենց պատկանող հավաքակայան, որտեղ
կազմակերպվում է շարժական կազմի միջհերթափոխային պահպանումը, վարորդների ամենօրյա
բուժզննման և երթուղի դուրս գալուց առաջ ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի
վերահսկումը և ավտոտրանսպորտային միջոցների ամենօրյա վազքի, տեխնիկական սպասարկումների ու
նորոգումների հաշվառումը և, համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակի, ապահովվում է
կազմակերպության ավտոբուսների կայանատեղերի մակերեսն ու դրանց նախաուղերթային տեխնիկական
զննումը կատարելու համար համապատասխան դիտափոսերի երկարությունը.
4) ավտոկայանային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության հետ կնքված սպասարկման
նախնական պայմանագիր, իսկ ներքաղաքային փոխադրումների դեպքում երթակարգավարական
ծառայություններ մատուցող կազմակերպության հետ կնքված երթակարգավարական ծառայությունների
մատուցման նախնական պայմանագիր:
NN
ը/կ

Ավտոբուսը

1.
2.
3.
4.

մինչև 17 նստատեղ
18-30 նստատեղ
31-40 նստատեղ
40-ից ավելի նստատեղ
(15-րդ կետը լրաց., փոփ. 03.03.11 N 327-Ն)

Կայանատեղի մակերեսը`
յուրաքանչյուր ավտոբուսի
համար (մ2)
25.3
39.5
46.0
55.2

Դիտափոսի
երկարությունը
(մ)
6.0
11.0
14.0
21.0

16. Սույն կարգի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջները չեն տարածվում 1-3 ավտոբուս (ներառյալ
պահուստային) ունեցող կազմակերպությունների վրա (բացառությամբ այն կազմակերպությունների, որոնք
1-3 ավտոբուսով սպասարկում են մեկից ավելի երթուղիներ), որոնք հավաքակայանին ներկայացվող
անհրաժեշտ պայմանները կարող են ապահովել պայմանագրային հիմունքներով, իսկ գյուղական
համայնքներից երթուղին սպասարկող ավտոբուսների մեկնումն իրականացվելու դեպքում` ավտոբուսների
տեխնիկական սպասարկման, ընթացիկ նորոգման և տեխնիկական վիճակի ամենօրյա նախաուղերթային
զննման աշխատանքների կատարման պարտականությունները կարող են դրվել դրանց վարորդների վրա,
իսկ վարորդների առողջական վիճակի ամենօրյա նախաուղերթային զննումը կարող է իրականացվել
պայմանագրային հիմունքներով:
(16-րդ կետը խմբ. 03.03.11 N 327-Ն)
17. Մեկից ավելի երթուղիների (բացառությամբ Երևանի ներքաղաքային երթուղիների) սպասարկման
համար կազմակերպված մրցույթին նույն ավտոբուսը (ավտոբուսները) կարող է (են) ներկայացվել որպես
պահուստային, եթե`
1) նշված երթուղիները միանման են` միջմարզային, ներմարզային կամ ներքաղաքային, և նույնատիպ են
(ավտոբուսային կամ միկրոավտոբուսային).
2) մրցույթին ներկայացված հիմնական ավտոբուսը (ավտոբուսները) ձեռք է (են) բերվել սեփականության
իրավունքով.
3) ապահովվում է սույն կարգի պահանջներով նախատեսված յուրաքանչյուր երթուղու ավտոբուսների
սեփականության իրավունքի տոկոսը.
4) ապահովվում է սույն կարգի 21-րդ կետով նախատեսված պահուստային ավտոբուսի (ավտոբուսների)
թիվը:
18. Եթե գնահատման արդյունքներով սույն կարգի 17-րդ կետով ներկայացված հիմնական ավտոբուսի
(ավտոբուսների) հավաքած միջին գնահատականը պակաս է պահուստային ավտոբուսի (ավտոբուսների)
հավաքած միջին գնահատականից, ապա նշված պահուստային ավտոբուսը (ավտոբուսները) երթուղու
ընդհանուր գնահատականի ձևավորմանը չի (չեն) մասնակցում և հանվում է (են) տվյալ երթուղու մրցույթի
հետագա մասնակցությունից:
19. Սույն կարգի պահանջները տարածվում են նաև գյուղական համայնքների վարչական տարածքներից
իրականացվող ուղևորափոխադրումների վրա, որտեղ երթուղում սպասարկող ավտոբուսների երթերի
կատարման հաջորդականության պահպանման պարտականությունները մինչև մոտակա ավտոկայարան,
ավտոկայան կամ երթակարգավարական կետ հասնելը դրվում են երթուղին սպասարկող
կազմակերպության վրա:
20. Միկրոավտոբուսային երթուղիների մրցույթներին, ինչպես նաև համալրման և (կամ) փոխարինման
համար թույլատրվում է ներկայացնել 9-17 (առանց վարորդի նստատեղի) նստատեղ ու 15-ից փոքր տարիք
ունեցող ավտոբուսներ:
15 տարին լրացած միկրոավտոբուսները ենթակա են պարտադիր փոխարինման կարգի 69-րդ կետի 3-րդ
ենթակետում նշված ժամկետներում:
(20-րդ կետը փոփ., լրաց. 03.03.11 N 327-Ն)
21. Երթուղու (երթուղիների) սպասարկման համար անհրաժեշտ ավտոբուսների թիվը սահմանվում է
հաստատված չվացուցակով երթուղու (երթուղիների) սպասարկման համար անհրաժեշտ յուրաքանչյուր 1-5
ավտոբուսի դեպքում` մեկ պահուստային ավտոբուսի հաշվարկով:
22. Հաշվի առնելով միջմարզային երթուղիների սպասարկման առանձնահատկությունները
(երթևեկության ռեժիմը և երթուղու երկարությունը, երթերի տևողությունը, ճանապարհային պայմանները և
այլն)` պահուստային ավտոբուսների թիվը կարող է սահմանել (երթուղիներն սպասարկող ավտոբուսների
թիվը չի կարող պակաս լինել սույն կարգի 21-րդ կետի պահանջներով նախատեսված ավտոբուսների թվից)
լիազոր մարմինը` գործող երթուղիների համար այն համաձայնեցնելով սպասարկող կազմակերպության
հետ:
23. Եթե կանոնավոր փոխադրումների հավակնություն ունեցող կազմակերպության հավաքակայանը
գտնվում է երթուղին սպասարկող ավտոբուսների մեկնման վայրից 30 կմ-ից ավելի հեռավորության վրա կամ
ավտոբուսների վերադարձն իրականացվում է մեկնման հաջորդ օրը, ապա կազմակերպությունը

հավաքակայանին ներկայացվող անհրաժեշտ պայմանները կարող է ապահովել պայմանագրային
հիմունքներով:
(23-րդ կետը խմբ. 03.03.11 N 327-Ն)
24. Կազմակերպությունների կողմից մրցույթին ներկայացված և երթուղու սպասարկման իրավունք
շահած ավտոբուսներն այլ երթուղիների հատկացման մրցույթին կարող են մասնակցել պայմանով, որ այդ
ավտոբուսները մրցութային հանձնաժողովը կազմավորող մարմնի որոշմամբ հանվել են նախկին երթուղու
սպասարկումից կամ կհանվեն նոր մրցույթում հաղթող ճանաչվելու դեպքում` բացառությամբ սույն կարգի
74-րդ և 75-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:
V. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԵՐԸ
25. Կազմակերպությունները մրցույթի մասին հայտարարության ցանկով նախատեսված փաստաթղթերը
ներկայացնում են սոսնձված, իրենց կողմից կնքված և ստորագրված, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կնիք
չունենալու դեպքում` սոսնձված և իր կողմից ստորագրված ծրարով (այսուհետ` փաթեթ):
26. Փաթեթը ներառում է նաև փակ ծրար, որով ներկայացվում է երթուղու սպասարկման համար
առաջարկվող մեկ ուղևորի և ուղեբեռի (եթե սահմանված է) փոխադրման սակագինը: Միջմարզային և
ներմարզային երթուղիների համար ուղևորի և ուղեբեռի (եթե սահմանված է) փոխադրման սակագները
նշվում են ըստ նախատեսված միջանկյալ կանգառների: Սույն կետում նշված ծրարը բացվում է մրցույթի
արդյունքների ամփոփման ժամանակ:
27. Փաթեթում ներառված փաստաթղթերը (բացառությամբ մասնագետների աշխատանքային
գրքույկների և դիպլոմների պատճենների, ավտոբուսների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի,
սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերի, վարորդական իրավունքի վկայագրերի, որոնք
տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում`
Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերենով)
պետք է կազմված լինեն հայերենով և սույն կարգով պահանջվող թվով կրկնօրինակներից:
28. Փաթեթի բոլոր փաստաթղթերը պետք է կնքված լինեն հայտատու կազմակերպության կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ կողմից` «Իսկականի հետ ճիշտ է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, իսկ անհատ
ձեռնարկատիրոջ կնիք չունենալու դեպքում` «Իսկականի հետ ճիշտ է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, ինչով
հավաստվում է դրանց իսկությունը:
29. Սույն կարգի պահանջներին չհամապատասխանող փաթեթները, ինչպես նաև փաթեթներ
ներկայացնելու ժամկետը լրանալուց հետո տրված փաթեթների ընդունումը մերժվում է: Մրցութային
հանձնաժողովը փաթեթների ուսումնասիրության օրվան հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում
մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է փաթեթ հանձնած կազմակերպությանը` նշելով մերժման հիմքերը:
30. Մրցույթի մասնակիցները մինչև փաթեթները ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը կարող
են փոխել կամ հետ վերցնել փաթեթները: Փաթեթի փոփոխությունը կատարվում է սույն կարգով` փաթեթի
վրա ավելացնելով «Փոփոխում» բառը:
31. Փաթեթները բացվում են մրցույթի մասին հայտարարությամբ նախատեսված օրը և ժամին,
մրցութային հանձնաժողովի հատուկ նիստում, որը նշանակվում է փաթեթների ընդունման վերջին օրվանից
առնվազն 3 օր հետո: Մրցութային հանձնաժողովն անհրաժեշտության դեպքում կարող է
կազմակերպությունից պահանջել փաթեթում ներկայացված փաստաթղթերից ցանկացածի բնօրինակը:
32. Կազմակերպությունների ղեկավարները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել
իրենց կազմակերպության կողմից ներկայացված փաթեթների բացման մրցութային հանձնաժողովի
նիստերին:
33. Ներկայացված փաթեթների փաստաթղթերում վրիպակների կամ բացթողումների հայտնաբերման
դեպքում, մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ, մինչև տվյալ մրցույթի անցկացման օրը
կազմակերպությանը տրամադրվում է ժամանակ` նշված վրիպակները կամ թերությունները մինչև մրցույթի
անցկացման օրը վերացնելու համար:

34. Կազմակերպությունների փաթեթների ընդունումը դադարեցվում է մրցույթի անցկացման օրվանից 5
աշխատանքային օր առաջ: Մրցույթն անցկացվում է, եթե մրցույթին մասնակցելու համար դիմել է նույնիսկ
մեկ կազմակերպություն:
VIII. ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ
54. Միկրոավտոբուսային երթուղիների սպասարկման ժամկետները սահմանվում են`
1) 3 տարի ժամկետ` մրցույթի արդյունքում ընտրված միկրոավտոբուսների մինչև 70 տոկոս լիզինգով
ձեռք բերված կամ սեփականության իրավունքի ցուցանիշի դեպքում.
2) 4 տարի ժամկետ` մրցույթի արդյունքում ընտրված միկրոավտոբուսների 70 և ավելի տոկոս լիզինգով
ձեռք բերված կամ սեփականության իրավունքի ցուցանիշի դեպքում:
(54-րդ կետը լրաց. 03.03.11 N 327-Ն)
55. 18 և ավելի նստատեղ (առանց վարորդի նստատեղի) ունեցող ավտոբուսներով շահագործվող
երթուղիների սպասարկման ժամկետները սահմանվում են`
1) 3 տարի ժամկետ` մրցույթի արդյունքում ընտրված ավտոբուսների 70-80-ը ներառյալ ընդհանուր
միավորի ցուցանիշի դեպքում.
2) 4 տարի ժամկետ` մրցույթի արդյունքում ընտրված ավտոբուսների 80-90-ը ներառյալ ընդհանոր
միավորի ցուցանիշի դեպքում.
3) 6 տարի ժամկետ` մրցույթի արդյունքում ընտրված ավտոբուսների 90-100-ը ներառյալ ընդհանուր
միավորի ցուցանիշների դեպքում.
4) 8 տարի ժամկետ` մրցույթի արդյունքում ընտրված ավտոբուսների 100-115-ը ներառյալ ընդհանուր
միավորի ցուցանիշի դեպքում.
5) 10 տարի ժամկետ` միցույթի արդյունքում ընտրված ավտոբուսների 115-120-ը ներառյալ ընդհանուր
միավորի ցուցանիշի դեպքում:
(55-րդ կետը խմբ. 03.03.11 N 327-Ն)
56. Եթե կազմակերպությունը մրցույթին ներկայացրել է լիզինգով ձեռք բերված ավտոբուս
(ավտոբուսներ), և լիզինգի պայմանագրի ժամկետն ավելի ցածր է, քան երթուղու սպասարկման իրավունքի
հատկացման համար սույն կարգի 54-րդ և 55-րդ կետերով նախատեսվող ժամկետը, ապա երթուղու
սպասարկման ժամկետը սահմանվում է մինչև լիզինգի պայմանագրի ավարտը: Երթուղու սպասարկման
ժամկետը վերանայվում է միայն լիզինգով ձեռք բերված ավտոբուսի (ավտոբուսների)` որպես
կազմակերպության սեփականություն վերագրանցումից հետո` սույն կարգի պահանջներին
համապատասխան:
57. Երթուղու սպասարկման ժամկետը կարող է մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերանայվել
երթուղու մրցույթին ներկայացված ավտոբուսների սեփականության իրավունքի տոկոսի ցուցանիշի
փոփոխության դեպքում` սույն կարգի պահանջներին համապատասխան:
58. Հաղթող կազմակերպության կողմից երթուղու սպասարկումից հրաժարվելու կամ այդ իրավունքից
նրան զրկելու դեպքում վաղաժամկետ դադարեցվում է նրա հետ կնքված սպասարկման պայմանագիրը, և
հայտարարվում է նոր մրցույթ:
59. Մեկից ավելի ներքաղաքային (ներմարզային, միջմարզային) և միանման (ավտոբուսային,
միկրոավտոբուսային) երթուղիներ սպասարկող կազմակերպություններին, անհրաժեշտության դեպքում,
թույլատրվում է տվյալ երթուղում շահագործել նաև իր կողմից սպասարկվող նմանատիպ ներքաղաքային
(ներմարզային, միջմարզային) և միանման (ավտոբուսային, միկրոավտոբուսային) երթուղիների
մրցույթներում հաղթող ճանաչված այլ ավտոբուսներ` կազմակերպությունում հրամանագրված այլ`
սահմանված պահանջները բավարարող վարորդների միջոցով:
(59-րդ կետը փոփ. 03.03.11 N 327-Ն)
IX. ՉԿԱՅԱՑԱԾ ԵՎ ԱՆՎԱՎԵՐ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԸ
60. Մրցութային հանձնաժողովը մրցույթը կամ դրա մի մասը հայտարարում է չկայացած, եթե`

1) մրցույթի անցկացման ժամանակ խախտվել են սույն կարգով սահմանված պահանջները.
2) մրցույթին ներկայացված երթուղու (երթուղիների) սպասարկման համար կազմակերպությունների
կողմից ոչ մի փաթեթ չի ստացել, կամ փաթեթներն ստացվել են սույն կարգով նախատեսված պահանջների
խախտմամբ.
3) ներկայացված ոչ մի փաթեթի փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին.
4) մրցույթի մասնակցի կողմից ներկայացված ավտոբուսները գնահատման արդյունքներով (առանց
լրացուցիչ միավորների) ստացել են հնարավորի 70 տոկոսից ցածր միջին գումարային միավոր.
5) երթուղու (երթուղիների) սպասարկման համար մրցույթի գնահատման արդյունքներով հնարավոր չէ
ընտրել կազմակերպության` առնվազն 50 տոկոսը լիզինգով ձեռք բերված կամ սեփականության իրավունքով
ներկայացված ավտոբուսներ (բացառությամբ 18 և ավելի նստատեղ (առանց վարորդի նստատեղի) ունեցող
ավտոբուսների).
6) դրական` 60 միավորից բարձր գնահատական ստացած ավտոբուսների թիվը պակաս է տվյալ երթուղու
սպասարկման համար անհրաժեշտ ավտոբուսների թվից.
7) կազմակերպությունը սույն կարգի 67-րդ կետում նշված ժամկետում չի ստացել դեղին հիմնագույնի
համարանիշեր և չի կնքել երթուղու սպասարկման պայմանագիր.
8) արտակարգ իրավիճակների պատճառով անհնար է դարձել մրցույթով նախատեսված
աշխատանքների կատարումը:
(60-րդ կետը լրաց. 03.03.11 N 327-Ն)

ՑԱՆԿ
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
1. Հայտ.
2. Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր
փոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա.
3. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական.
4. Ավտոբուսների տեխնիկական անձնագրեր (գրանցման վկայագրեր).
5. Ավտոբուսներին ամրակցված վարորդների` վարորդական իրավունքի վկայականներ,
աշխատանքային փորձը հավաստող փաստաթղթեր, սահմանված կարգով բժշկական հանձնաժողովի
կողմից տրված` առողջական վիճակի մասին տեղեկանքներ.
6. Ավտոբուսի վարձակալման դեպքում` վարձակալության պայմանագիր.
7. Ավտոբուսն այլ տեսակի վառելիքով շահագործելու համար վերասարքավորելու (կահավորելու)
դեպքում` շահագործման և վերասարքավորման օրինականությունը հաստատող փաստաթուղթ.
8. Ավտոբուսի վարորդի` սեղմված բնական կամ հեղուկ գազով աշխատելու դեպքում` օրինականությունը
հաստատող փաստաթուղթ.
9. Ավտոբուսների նախաուղերթային տեխնիկական զննման և բուժզննման աշխատանքների
իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթերը և հիմքերը` գործող մրցութային կարգով
պահանջվելու դեպքերում.
10. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ շարժական կազմի հավաքակայանի
սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայական` գործող մրցութային
կարգով պահանջվելու դեպքերում, ինչպես նաև ավտոբուսների ամենօրյա նախաուղերթային տեխնիկական
զննումը, դրանց կայանումը և պահպանումն իրականացնելու պայմանագիր` գիշերակացով սպասարկվող
երթուղիների համար.
11. Փակ ծրարով ներկայացնում է երթուղու սպասարկման համար առաջարկվող մեկ ուղևորի և ուղեբեռի
(եթե սահմանված է) փոխադրման գինը, իսկ միջմարզային և ներմարզային երթուղիների համար` նաև ըստ
նախատեսված միջանկյալ կանգառների:
Նշված փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվում են մեկ օրինակից, կազմակերպության կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ կողմից սոսնձված, կնքված և ստորագրված, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կնիք չունենալու
դեպքում` սոսնձված և իր կողմից ստորագրված փաթեթով: Փաթեթի փաստաթղթերը պետք է նույնպես
կնքված լինեն հայտատու կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից «Իսկականի հետ ճիշտ
է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կնիք չունենալու դեպքում` «Իսկականի
հետ ճիշտ է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, ինչով հավաստվում է դրանց իսկությունը:
Մրցույթի անցկացման օրը, ժամը և վայրը ____________________________
Հայտը ներկայացնելու վայրը, օրերը, ժամերը, վերջին ժամկետը ________________________
Հեռախոսահամարը` լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար:
Մրցույթն անցկացվում է ՀՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 16-ի N 762 որոշման
պահանջների համաձայն:
Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ _________________ ______________________
(ստորագրությունը)

(Ձևը խմբ. 04.10.07 N 1273-Ն)

(անունը, ազգանունը)

Ձև N 2
Հ Ա Յ Տ N ______
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտատու _________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայրը),
հեռախոսահամարը)

Խնդրում եմ թույլատրել մասնակցելու 200 թ. կայանալիք ավտոբուսային (միկրոավտոբուսային)
____________________ մրցույթին (համալրմանը, փոխարինմանը) _________________
(երթուղու անվանումը, համարը)

1. Ավտոբուսների մասին տվյալները՝
NN Մակնիշը Հաշվառման
ը/կ
համարանիշը

Դեղին
հիմնագույնի
համարանիշը

Թողարկման
տարեթիվը

Վարորդի Նստատեղերի
Ինչ
անունը,
թիվը
իրավունքով է
ազգանունը
պատկանում
կազմակերպությանը

1.
2.
3.
2. Լրացուցիչ տեղեկություններ` ___________________________________________
_______________________________________________________________
Նախապես ծանոթացել եմ մրցութային կարգի պայմաններին ու ուղևորափոխադրումների գործընթացին
ներկայացվող պահանջներին և պարտավորվում եմ ապահովել դրանց կատարումը:
Կից ներկայացնում եմ մրցութային կարգի ցանկով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
Ներկայացված փաստաթղթերի իսկությունը հավաստում եմ:
Հայտատու _______________ ________________________________________
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

(կազմակերպության ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը)

_____ _______________________200 թ.

Մրցութային հանձնաժողովը հայտն ընդունեց
նախագահ _________________ ______________________________________
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.
(Ձևը խմբ. 04.10.07 N 1273-Ն)

(անունը, ազգանունը)

_____ _______________________200 թ.

Հայտնում ենք նաև, որ մրցույթներին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն
անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան:
Հասցե՝ ք. Հրազդան, Կենտրոն, մարզպետարանի շենք՝ 2-րդ հարկ, քաղաքաշինության
վարչություն:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (0223) 2-85-27
հեռախոսահամարով:

