
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 
..........................., այսուհետª  Կատարող, մի կողմից« և «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ, ի դեմս գործադիր 

տնօրեն Մարկ Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա /այսուհետª Պատվիրատու/, մյուս կողմից« 

(Պատվիրատուն և Կատարողը միասին այսուհետ Կողմեր) կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին£ 

 

1© Պայմանագրի առարկան 
 

 Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, Կատարողը Պատվիրատուի առաջադրանքով 

պարտավորվում է մատուցել Պայմանագրի 1.2. կետում նշված ծառայությունները (այսուհետ՝ «Ծառայություններ»), իսկ 

Պատվիրատուն պարտավորվում է Ծառայությունների համար Կատարողին հետ կնքել համապատասխան 

աշխատանքների կատարման ակտ (Հանձման-Ընդունման ակտ):

 Ծառայությունները ներառում են «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ 

ռադիոընկերություն) շենքի և հարակից տարածքի (Ալեք Մանուկյան 5) մաքրման աշխատանքների կատարում՝ 

համաձայն Հավելված 1-ում նկարագրված տեխնիկական բնութագրի: 

 Պահպանել ռադիոընկերությունում աշխատող 15 (տասնհինգ) հավաքարարների աշխատատեղերը՝ նրանց հետ 

2 (երկու) ամիս փորձաշրջանով կնքելով համապատասխան պայմանագիր, որից հետո վերջիններիս պահելու կամ 

ազատելու որոշումը պատկանում է գործատուին: 

 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների մատուցումը սկսվում է այն երկկողմանի 

վավերացնելուց հետո: 

 Սույն Պայմանագրին կից Հավելվածները հանդիսանում են վերջինիս անբաժանելի մասը: 
  

2© Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները 
 

 2©1© Կատարողը պարտավոր է` 

 2©1©1© Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով, 

 2©1©2© Ծառայությունները մատուցել ամբողջ ծավալով« սույն պայմանագրի 7.1. կետում նշված ժամկետում, 

 2©1©3© Ծառայությունները մատուցել անձամբ, 

2.1.4. գաղտնի պահել Ծառայությունների մատուցման ընթացքում իրեն հայտնի դարձած ցանկացած տեղեկատվություն, 

2.1.5. Սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա ավարտից հետո մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ ամսվա Ծառայությունների վերաբերյալ հանձման-

ընդունման ակտ. 

2.1.6  Սույն Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց 

սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել պատվիրատուին, 

2.1.7. շենքի և հարակից տարածքի շահագործման աշխատանքային ժամերը սահմանել համաձայն Հավելված 1-ի 

տեխնիկական բնութագրի: 

2.1.9. Ապահովել Ծառայությունների բարձր որակ և համապատասխանել սանիտարահիգիենիկ  չափանիշներին: 

2.2. Կատարողն իրավունք ունի  

2.1.1. Պատվիրատուից պահանջել սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում կատարել վճարումը: 

  2.3. Պատվիրատուն պարտավորվում էª 

2.3.1. սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա ավարտից Կատարողի կողմից 

ներկայացված տվյալ ամսվա Ծառայությունների վերաբերյալ հանձման–ընդունման ակտն ընդունել հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

2.3.2. Ծառայությունների դիմաց յուրաքանչյուր ամսվա համար վճարել սույն պայմանագրով 3.1. կետում նշված արժեքի 

չափովª տվյալ ամսվա Ծառայությունների հանձման-ընդունման ակտն ընդունելու պահից 10 (տաս) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, 

2.4. Պատվիրատուն իրավունք ունիª 

 2©4©1© Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի Ծառայությունների ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու նրա 

գործունեությանը, 

2©4©2© Ցանկացած ժամանակ հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց` Կատարողին վճարելով սահմանված գնի այն մասը« 

որը համապատասխանում է մինչև պայմանագրի կատարումից Պատվիրատուի հրաժարման մասին տեղեկություն ստանալը 

մատուցված Ծառայությունների չափին£ 

2.4.3. Ցանկացած ժամանակ հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց՝ այդ մասին Կատարողին 10 (տասը) 

աշխատանքային օր առաջ գրավոր տեղյակ պահելու միջոցով:  
 

3. Ծառայության հանձնման և ընդունման կարգը 

 

3.1. Ծառայության արդյունքի ընդունումն իրականացվում է Կատարողի կողմից ներկայացվող` սույն պայմանագրի 

անբաժանելի մասը կազմող N 2 Հավելվածով նախատեսված հանձնման-ընդունման արձանագրության:  

3.2. Տվյալ ամսվա ընթացքում մատուցված ծառայության ավարատման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ ծառայության մատուցման մասին իր կողմից ստորագրված 

հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ: 



 

3.3. Պատվիրատուն մատուցված ծառայության հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից  5 

աշխատանքային  օրվա ընթացքում Կատարողին է ուղարկում հանձնման-ընդունման` ստորագրված արձանագրության մեկ 

օրինակը կամ  դրա պատճառաբանված մերժումը: 

3.4. Կատարողի կողմից մատուցված ծառայության արդյունքը Պատվիրատուի կողմից ընդունված է համարվում 

երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու օրվանից: 

3.5. Մատուցված ծառայությունը սույն պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում դեպքում կողմերը 

կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ 

աշխատանքները և ժամկետները: Կատարողը պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, 

մատուցել անհրաժեշտ ծառայություններ: 
 

4© Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը  

 

4©1© Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր ամսվա համար Պատվիրատուն 

Կատարողին վճարում է ---------- (----------------------) ՀՀ դրամ: Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ................. ՀՀ դրամ: Գինը 

ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, հարկերը և այլ պարտադիր վճարները: 

 4.2. Սույն պայմանագրի 4.1. կետով նախատեսված գումարը ենթակա է վճարման` Կատարողի կողմից տրամադրվող 

բանկային հաշվին փոխանցման եղանակով` սույն պայմանագրով սահմանված կարգով մատուցված ծառայությունը ընդունված 

լինելու դեպքում, 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
 

5. Կողմերի պատասխանատվությունը 
 

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում մատուցված ծառայության որակի և սույն պայմանագրի 7.1.  

կետով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար: 

5.2 Կատարողի կողմից սույն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները տվյալ ամսվա ընթացքում 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ` պայմանագրի տվյալ ամսվա գումարի 0,05 տոկոսի չափով:  

5.3 Սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի կողմից ծառայությունը չընդունվելու  դեպքում 

Կատարողից գանձվում է տուգանքª սույն պայմանարի 4.1 կետում նախատեսված ընդհանուր գումարի 0,5%-ի չափով: 

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  

Կատարողին վճարվող գումարներից: 

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 7.1. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար 

Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժª վճարման ենթակա գումարի 0,05%-ի 

չափով: 

5.6 Սույն պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

5.7 Տույժերի և տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները 

կատարելուց:   

   

6. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը ¥ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ¤ 

 

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն 

ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն 

պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել£ Այդպիսի իրավիճակներ են 

երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, պետական մարմինների 

ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը£ 

 
 

7© Եզրափակիչ դրույթներ 
 

.1. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում 2017թ.-ից  օգոստոսի 28և գործում է մինչև 2017 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը: 

7.2. Սույն պայմանագրով տարաձայնությունները և վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ կողմերի 

համաձայնությամբ դրանք լուծելու անհնարինության դեպքում ենթակա են լուծման դատական կարգով:  

7.3. Սույն պայմանագրի դրույթները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրսնդրության համաձայն:  

7.4. Սույն Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները Կողմերի միջև ձևակերպվում են գրավոր, մեկ 

միասնական փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:  

7.5. Սույն պայմանագրին կից հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում են դրա հետ 

միասին: 

7.6. Սույն պայմանագիրը կազմված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակներից, որոնցից 

մեկական օրինակ տրվում է կողմերից յուրաքանչյուրին: 

 

8. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները 
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Ընդամենը        

 

  

 

                                                                                                                      



 


