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ք. Երևան

___ ___________ 20___թ.

“Ամերիաբանկ”
փակ
բաժնետիրական
ընկերությունը,
այսուհետ`
Պատվիրատու,
ի
դեմս_______________________________________, որը գործում է___________________________________________
հիման վրա, մի կողմից, և
__________________________ն, այսուհետ` Կատարող, ի դեմս Տնօրեն
_____________________, որը գործում է________________ Կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին
անվանվելով “Կողմեր”, ղեկավարվելով ՀՀ օրենսդրությամբ, կնքեցին ծառայությունների վճարովի մատուցման
մասին սույն պայմանագիրը /այսուհետ` Պայմանագիր/ հետևյալի մասին:

1.

Պայմանագրի առարկան

1.1
Կատարողը
պարտավորվում
է
մատուցել
հետևյալ
ծառայությունները`
__________________________________________________________/այսուհետ` Ծառայություն/, իսկ Պատվիրատուն
պարտավորվում է ընդունել Ծառայության արդյունքները և Պայմանագրով սահմանված կարգով վճարել դրա
դիմաց:
1.2 Պայմանագրի գործողության ժամկետ է սահմանվում՝ 20____թ.-ի _______ ____-ից մինչև 20__թ.-ի _______ ___ը ներառյալ:

2.

Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Կատարողը պարտավոր է՝
2.1.1. Ծառայությունները մատուցել ինքնուրույն, ամբողջ ծավալով, Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և
պատշաճ որակով,
2.1.2. Պատվիրատուի պահանջով տրամադրել բանավոր և գրավոր տեղեկատվություն` Ծառայությունների
մատուցման ընթացքի մասին,
2.1.3. կատարել Պատվիրատուի կողմից Ծառայությունների մատուցման ընթացքում իրեն տրվող ցուցումները
կապված Ծառայությունների պատշաճ մատուցման հետ,
2.1.4. Պատվիրատուի կողմից հարկային հաշիվը ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուի
ընտրությամբ ոչ ուշ, քան 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում անհատույց վերացնել մատուցված
Ծառայություններում հայտնաբերված թերությունները կամ հատուցել հայտնաբերված թերություննրը
վերացնելու ուղղությամբ կատարված ծախսերը և կրած վնասները կամ համամասնորեն նվազեցնել
Պայմանագրի գինը:

2.1 Կատարողն իրավունք ունի՝
2.1.1

Պահանջել Պատվիրատուից վճարել պատշաճ որակով մատուցված Ծառայությունների համար` հիմք
ընդունելով Պայմանագրի 3-րդ կետով սահմանված գինը և վճարման ժամկետը,
2.1.2 Ծառայությունների մատուցման ընթացքում Պատվիրատուից պահանջել և ստանալ Ծառայությունների
մատուցման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ:

2.2

Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարողին վճարել պատշաճ մատուցված Ծառայությունների համար` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 3-րդ
կետով սահմանված գները և վճարման ժամկետները,
2.2.2 Կատարողին տրամադրել նրա կողմից Ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ
տեղեկություններ և ցուցումներ,
2.2.3 Պայմանագիրն իր նախաձեռնությամբ վաղաժամկետ լուծելու դեպքում Կատարողին վճարել մինչև լուծման
պահանջը ներկայացնելու օրվա դրությամբ Կատարողի կողմից մատուցված Ծառայությունների համար,
բացառությամբ այն դեպքի, երբ նման վաղաժամկետ լուծումը հետևանք է Կատարողի կողմից իր
պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու:

2.3

Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.3.1 Եթե Կատարողը հրաժարվում է Ծառայությունները մատուցելուց, միակողմանի հրաժարվել Պայմանագիրը
կատարելուց,
2.3.2 Պահանջել Կատարողից Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով Պայմանագրում ամրագրված
ժամկետներում,
2.3.3 ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից Ծառայությունների մատուցման ընթացքը և որակն՝
առանց միջամտելու նրա բնականոն գործունեությանը,
5PSD AG 74-12, խմբ. 2

2.3.4 հրաժարվել Ծառայությունների հարկային հաշիվը ստորագրելուց` սեփական ընտրությամբ Կատարողից
պահանջելով ոչ ուշ, քան ___ /______/ աշխատանքային օրվա ընթացքում անհատույց վերացնելու մատուցված
Ծառայություններում հայտնաբերված թերությունները կամ հատուցելու հայտնաբերված թերությունները
վերացնելու ուղղությամբ կատարված ծախսերը կամ համամասնորեն նվազեցնելու Պայմանագրի գինը,
2.3.5 Ծառայույունների մատուցման ընթացքում ցանկացած ժամանակ Կատարողից պահանջել տեղեկատվություն
Ծառայությունների մատուցման ընթացքի վերաբերյալ,
2.3.6 Ծառայությունների մատուցման ընթացքում Կատարողին տալ ցուցումներ` կապված Ծառայությունների
պատշաճ մատուցման հետ,
2.3.7 Վաղաժամկետ լուծել Պայմանագիրն` այդ մասին առնվազն _____ /______/ օր առաջ գրավոր ծանուցելով
Կատարողին` և վճարելով մինչ ծանուցման պահը Կատարողի կողմից մատուցված ծառայությունների
համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման պահանջը հետևանք է
Կատարողի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ
կատարման,

3

Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը

3.1 Ծառայությունների մատուցման վճարը կազմում է ______________________ /___________________________/ ՀՀ
դրամ` ներառյալ բոլոր հարկերը
3.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները
Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողին
Պայմանագրի գինը Ծառայությունները մատուցելուց, Կատարողի կողմից հաշիվ ապրանքագիր
ներկայացնելուց հետո __15___ /_տասնհինգ______________/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. Կողմերի պատասխանատվությունը
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Վճարները ուշացնելու համար Պատվիրատուն Կատարողին, վերջինիս գրավոր պահանջի դեպքում,
կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար վճարում է տույժ` վճարման ենթակա չվճարված Գնի 0,1 (զրո ամբողջ
մեկ) տոկոսի չափով, իսկ կետանցի 15-րդ օրը միանվագ տուգանք պայմանագրի գնի 10%-ի չափով`
չդադարեցնելով օրական տույժերի հաշվարկը:
Ծառայությունների մատուցման ժամկետների կետանց թույլ տալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին,
վերջինիս գրավոր պահանջի դեպքում, կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար վճարում է տույժ` Գնի 0,1 (զրո
ամբողջ մեկ) տոկոսի չափով, իսկ կետանցի 15-րդ օրը միանվագ տուգանք պայմանագրի գնի 10%-ի չափով`
չդադարեցնելով օրական տույժերի հաշվարկը:
Ծառայությունները ոչ պատշաճ մատուցելու կամ չմատուցելու համար, ի լրումն Պայմանագրի 4.2 կետով
սահմանված պատասխանատվության միջոցների, Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուին հատուցել
նաև դրա հետևանքով վերջինիս կրած բոլոր վնասները:
Կողմերը Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման
այլ դեպքերի համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ընդ որում
Պայմանագրով սահմանված տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տուժանքի
տարեկան դրույքաչափը և/կամ տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված
թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:
Տուժանքների վճարումը Կողմերին չի ազատում նրանց պարտավորությունների կատարումից:

5.

Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը

5.1 Պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու
համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի
ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող
կանխատեսել և/կամ կանխարգելել:
5.2 Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու դեպքում, Կողմը, որի պարտավորությունների պատշաճ կատարմանը
խոչընդոտում է անհաղթահարելի ուժը, պարտավոր է այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել մյուս Կողմին,
որն իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծել Պայմանագիրն` այդ մասին 3/երեք/ օր առաջ գրավոր ծանուցելով
մյուս Կողմին, եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 10/տասը/ օրից ավելի:

6.

Եզրափակիչ դրույթներ

6.1 Կողմերը սույնով պարտավորվում են Պայմանագրի կնքման և կատարման առնչությամբ Կողմերին հայտնի
դարձած, ինչպես նաև մյուս Կողմի բացահայտած տեղեկատվությունը չհրապարակել, չտարածել, երրորդ
անձանց հայտնի չդարձնել, ինչպես նաև երրորդ անձանց նման տեղեկություններ հայթայթելու
հնարավորություն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չընձեռել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
տեղեկատվությունը գաղտնի չի համարվում, քանի որ.
6.1.1
նախապես հայտնի է ընդունող Կողմին այլ իրավաչափ աղբյուրներից/եղանակով,
6.1.2
հանդիսանում է կամ դառնում է հասարակայնորեն հասանելի,
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.1.3
թույլատրված է հրապարակման համապատասխան Կողմի գրավոր համաձայնությամբ։
6.2 Պայմանագրի 6.1 կետով Կողմերի համար սահմանված պարտավորությունը գործում է Պայմանագրի
գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում, ինչպես նաև Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց
հետո անորոշ ժամկետով:
Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում երկկողմանի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով
Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ և ամբողջական կատարումը:
Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և/կամ լրացումները կատարվում են երկկողմանի ստորագրված
գրավոր փաստաթուղթ կազմելու ձևով:
Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է ՀՀ օրենսդրությունը:
Պայմանագրից և/կամ Համաձայնագրերից ծագած տարաձայնություններն ու վեճերը լուծվում են ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, 2 /երկու/ հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակներից:
Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկական օրինակ:

7.

Կողմերի իրավաբանական հասցեները և ստորագրությունները

7.1 Սույնով Կողմերն համաձայնում են, որ միմյանց հետ ցանկացած հաղորդակցում/ծանուցում/փաստաթուղթ,
որը կապված է Պայմանագրի գործողության ընթացքում Կողմերի իրավունքների, պարտականությունների
կամ պատասխանատվության սահմանման, փոփոխման կամ դադարեցման կամ Պայմանագրից բխող
ցանկացած պահանջի կամ այլ հարցերի հետ, կատարվում է սույն Պայմանագրում նշված էլեկտրոնային
փոստի և/կամ պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի /առկայության դեպքում/ միջոցով, իսկ դրանց
բացակայության դեպքում սույն Պայմանագրում նշված փոստային հասցեով առաքման եղանակով, եթե այլ
բան նախատեսված չէ Պայմանագրով կամ ՀՀ օրենսդրությամբ: Ընդ որում, Կատարողը համարվում է
պատշաճ ծանուցված, երբ ծանուցումն ուղարկվել է Կատարողի` Պատվիրատուին տրամադրած
պաշտոնական և/կամ այլ էլեկտրոնային փոստի հասցեով, և առկա է այն ստանալու մասին էլեկտրոնային
հավաստում, եթե նույնիսկ բացակայում է այն կարդալու մասին էլեկտրոնային հավաստումը: Այս դեպքում
Կատարողը համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումն ստանալուն հաջորդող 5-րդ /հինգերորդ/
օրվանից:
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