Գնային առաջարկ ներկայացնելու հրավեր Y-2011/1
«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» հասարակական կազմակերպությունը
հրավիրում է ընկերություններին` ներկայացնելու գնային առաջարկ 24 մասնակիցների
շրջանում աշխատանքային հանդիպում-սեմինար անցկացնելու համար:
Անվանում
Ժամանում
Նախաճաշ
Սուրճի ընդմիջում
Ճաշ
Սուրճի ընդմիջում
Ընթրիք
Մեկնում

21 հոկտեմբեր
13:00 – 14:00
----14:00 – 15:00
17:00 – 17:30
19:00 – 20:00
---

22 հոկտեմբեր
--08:30 – 09:30
11:30 – 12:00
14:00 – 15:00
17:00 – 17:30
19:00 – 20:00
---

23 հոկտեմբեր
--08:30 – 09:30
11:30 – 12:00
14:00 – 15:00
----15:30 – 16:00

Առաջարկ ներկայացնող կազմակերպությունը պետք է 21-ից 23.10.2011թ. իրականացնի.
1. 12 (տասներկու) երկտեղանոց սենյակների տրամադրում:
2. Սննդի տրամադրում օրական 3 անգամ` նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք:
3. Դահլիճի տրամադրում 24 մասնակիցների շրջանում սեմինար անցկացնելու համար:
4. Սուրճի ընդմիջումների տրամադրում:
5. Անհրաժեշտ սարքավորումների և պարագաների (վիդեո պրոյեկտոր, ֆլիպքարտ)
տրամադրում:
Իրականացման վայրը պետք է ապահովված լինի ջեռուցումով, մշտական տաք և սառը ջրով:
Ստորագրված և կնքված գնային առաջարկները պետք է փակ ծրարով (ծրարի վրա պետք է նշել
Y-2011/1) ներկայացվեն փոստով կամ անձամբ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք»
հասարակական կազմակերպության գրասենյակ` ք.Երևան, Նանսենի 3, թիվ 136 տարածք,
մինչև 2011թ. հոկտեմբերի 17-ը, ժամը 15:00 (գնային առաջարկի ներկայացման ձևը կցված է):
Առաջարկների ուսումնասիրությունը տեղի կունենա 2011թ. հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 15:00
«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» հասարակական կազմակերպության
գրասենյակում (ք.Երևան, Նանսենի 3, թիվ 136 տարածք), և կընտրվի նվազագույն գնային
առաջարկ ներկայացրած կազմակերպությունը:
Թերի լրացված, պահանջվող պայմաններին չհամապատասխանող կամ ժամկետից ուշ
ներկայացված գնային առաջարկները կմերժվեն:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ժամը 10:00-18:00:
Հասցե` ք.Երևան, Նանսենի 3, թիվ 136 տարածք
Հեռախոս`(374 10) 66-88-75, Ֆաքս` (374 10) 66-88-75
Էլեկտրոնային փոստ` apec@apec.am

Գնային առաջարկ Y-2011/1
Ընկերության անվանումը _______________________________________________________________
Ընկերության իրավաբանական հասցեն __________________________________________________
Ընկերության գործունեության հասցեն ___________________________________________________
Ընկերության գործունեության ոլորտը ___________________________________________________
Ընկերության բանկային տվյալները _____________________________________________________
Հվհհ ______________

հեռախոս ___________________

Էլ.հասցե_____________

Սեմինարի իրականացման վայրը _______________________________________________________

Անվանում

միավ

քանակ

Գիշերակացի ապահովում
21-ից 23.10.2011թ.

անձ/օր

24

2

Սննդի ապահովում
21-ից 23.10.2011թ.

անձ/օր

24

2

Սուրճի ընդմիջում
21-ից 23.10.2011թ.

անձ/օր

48

2

Դահլիճի տրամադրում
21-ից 23.10.2011թ.
Սարքավորումների և պարագաների տրամադրում
21-ից 23.10.2011թ.

հատ

1

հավաքածու

1

գին

գումար

Ընդամենը

Տնօրեն _________________________________________

________________________

անուն, ազգանուն

Առաջարկի ներկայացման ամսաթիվ _______________________

ստորագրություն

Կ.Տ.

