Հարգելի <<ՀՀ-ԱՄ- ՊԱՏՃԵՆ- ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01>> ծածկագրով
մասնակից
ՀՀ Արագածոտն մարզի մարզպետարանի կարիքների համար 2015 թվականին անհրաժեշտ է
պատճենահանման սարքերի պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում:
Ծառայության պայմանները ներառված են գնման տեխնիկական բնութագրում:
Հայտնում ենք, որ ծառայության վերաբերյալ վերաբերյալ Ձեր կազմակերպության գնային
առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք.Աշտարակ Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում,
Ա.Գևորգյանին մինչև 2015 թ. մարտի 4ը ժամը 11:00:
Գնային առաջարկները կբացվեն ք.Աշատարակ Վ.Պետրոսյան 4 հասցեով,
մարզպետարանի շենքում N 1 սենյակում, 2015 թ. Մարտի 4-ը ժամը 11:00-ին:
Գնման նախնական պայմանագիր կնքած անձը չի կարող ներկայացնել մեկից ավելի
գնային առաջարկ, գնային առաջարկների հավասարության դեպքում ոչ գնային
պայմաններին բավարար գնահատված մասնակիցների հետ գները նվազեցնելու նպատակով
կազմակերպվելու են միաժամանակյա բանակցություններ:

Պատվիրատու`
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
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Հավելված 1
N << ՀՀ-ԱՄ-ՊԱՏՃԵՆ -ԲԸԱՀԾՁԲ -15/01 >> ծածկագրով
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ԴԻՄՈՒՄ
-----------------------------------------------------------------------Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու

------------------------------------------------------------------------------------------------Պատվիրատուի անվանումը

-ի

կողմից

N

---------------------------------------------

ծածկագրով

հայտարարված ընթացակարգի և հրավերի (ծանուցման) պահանջներին համապատասխան
ներկայացնում է հայտը:
-----------------------------------------------------------------------------Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

-ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս
ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին
բացառվում է, բացառությամբ`
1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի:
-----------------------------------------------------------------------Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

-ն հայտնում և հավաստում է, որ չունի գերիշխող

դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
----------------------------------------------------------------------------------------Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե

-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`

:

---------------------------------------------------------------------------------------------Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

---------------------------------------------(ստորագրությունը)

Կ. Տ.
«---------» ------------------ 2015թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)
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Հավելված 2
N << ՀՀ-ԱՄ-ՊԱՏՃԵՆ -ԲԸԱՀԾՁԲ -15/01 >> ծածկագրով
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Գ ն ի
Ուսումնասիրելով
ընթացակարգի

Ձեր

հրավերը

կողմից

ա ռ ա ջ ա ր կ
տրամադրված

(ծանուցումը),

այդ

N

-------------------------------------

թվում`

կնքվելիք

ծածկագրով
պայմանագրի

նախագիծը, --------------------------------------------------------------------- -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

համաձայն հետևյալ գնի`
ՀՀ դրամ
Չափաբաժնի
համարը

1

Գնման
առարկայի
անվանումը

2

Արժեք*

ԱԱՀ**

Առաջարկված ընդհանուր
չափաբաժնի գինը*
/տառերով և թվերով/

3

4

5=3+4

1
* 3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:
**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի
գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

---------------------------------------------------------------------------------------------Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

---------------------------------------------(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

«---------» ------------------ 2015թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)
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ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ՀՀ-ԱՄ-ՊԱՏՃԵՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01>>
ք. Աշտարակ

<<06>> <<մարտի>> 2015 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Հ.Գևորգյանի, որը
գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ` <<Պատվիրատու>>, մի
կողմից, և <<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ >> ՍՊԸ-ն-ն, ի դեմս տնօրեն Կ.Բերբերյանի, որը գործում է
կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ` <<Կատարող>> մյուս կողմից, կնքեցին սույն
պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԱՌԱՐԿԱՆ
1.1
Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետարանի կարիքների
համար
պատճենահանող սարքերի պահպանման
ծառայության կատարումը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի
անբաժանելի մասը կազմող N1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագրի
պահանջների և սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված գնման
ժամանակացույցի։
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝
2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Ծառայության ընթացքը
և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.
2.1.2 Առանց Ծառայության արդյունքի դիմաց վարձատրելու միակողմանի լուծել սույն
պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե Կատարողի կողմից
մատուցված Ծառայությունը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով
նախատեսված Տեխնիկական բնութագրով սահմանված պահանջներին
և (կամ) խախտել է
Ծառայության մատուցման ժամկետը և Ծառայությունը չի կարող մատուցվել Պատվիրատուի համար
ընդունելի ժամկետում։
2.1.3 Չընդունել Ծառայության արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին և
Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր
հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անվճար վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել
Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.
2.1.4
Մինչև Ծառայության արդյունքը Պատվիրատուին
ներկայացնելը
ցանկացած
ժամանակ հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ այդ մասին առնվազն 30 օր առաջ
տեղեկացնելով Կատարողին և հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները։
2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝
2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագրին համապատասխան մատուցված
Ծառայության արդյունքը, իսկ Ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝
այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին։
Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման
ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով
նախատեսված տույժը։
2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝
2.3.1 Մինչև Ծառայության արդյունքը Պատվիրատուին ներկայացնելը, Պատվիրատուի
կողմից ցանկացած ժամանակ սույն պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում
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Պատվիրատուից պահանջել վճարելու մատուցված Ծառայության համարժեք գինը, բացառությամբ
սույն պայմանագրի 2.1.2 կետով նախատեսված դեպքի։
2.3.2 Մինչև Ծառայության արդյունքը Պատվիրատուին ներկայացնելը ցանկացած ժամանակ
հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված
վնասները՝ այդ մասին առնվազն 30 օր առաջ տեղեկացնելով Պատվիրատուին։
2.3.3 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.3 կետում նշված ժամկետի խախտման
դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն
պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։
2.4 Կատարողը պարտավոր է՝
2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել
Ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։
2.4.2 Սույն պայմանագրի 2.1.2 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման
դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները։
2.4.3 Սույն պայմանագրի 2.1.3 կետով նախատեսված դեպքում Պատվիրատուի կողմից
սահմանված ողջամիտ ժամկետում անվճար ապահովել թերությունների վերացումը և
Պատվիրատուին վճարել սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը։
2.4.4 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3
կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:
2.4.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ
սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել
Պատվիրատուին:
3.ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարողը Ծառայության մատուցման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Պատվիրատուին է հանձնում մատուցված Ծառայության մասին իր կողմից ստորագրված
հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (Հավելված N 4)։
3.2 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա
ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման
արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։
3.3 Կատարողի մատուցած Ծառայության արդյունքը Պատվիրատուի կողմից ընդունված է
համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից։
4.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցած Ծառայության գինը կազմում է 300000
(երեք հարյուր հազար
) ՀՀ դրամ։ Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր
ծախսերը։ Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել
ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն՝ նվազեցնելու այդ գինը։
Գնի ցանկացած փոփոխություն իրականացվում է միայն կողմերի համաձայնությամբ։
4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական
միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների
փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն
պայմանագրի N 3 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում
(եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է
20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված
գումարի չափից։ Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման
ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի
պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, բայց
ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը։
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5.ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Ծառայության որակի և սույն պայմանագրի N1 հավելվածով
նախատեսված պահանջների պահպանման համար։
5.2 Սույն պայմանագրի 2.1.2 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման, 2.1.3 կետով
նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Ծառայությունը չընդունվելու յուրաքանչյուր դեպքում
Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 %-ի չափով։
5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում
Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,05 %-ի չափով,
իսկ տույժերի հաշվարկումն իրականացվում է օրացույցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի
նկատմամբ։
5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում
են Ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարներից։
5.5 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ
ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով։
5.6 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային
պարտավորությունները լրիվ կատարելուց։

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/
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, քաղաքական
հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը,
պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով
պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք)
ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին
նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1

Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ
բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև գնման պայմանագրի
կնքումը, կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ կատարողին
հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո, պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն
լուծելու գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև գնման պայմանագրի կնքումը
հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք
կհանդիսանային գնման պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի
միակողմանի լուծման հետևանքով կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի
ռիսկը, իսկ կատարողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
փոխհատուցել պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման
պայմանագրի կատարմամբ պատվիրատուի ստացածով:
7.2
Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2015
թվականի դեկտեմբերի 25-ը։
7.3
Սույն պայմանագրից
ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ
պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով
հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել
այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:
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7.4

Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի
փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի
անբաժանելի մասը։ Պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխությունն իրականացվում է
պատվիրատուի համաձայնությամբ: Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ
ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ
Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը։ Սույն պայմանագիրը չի կարող
մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար
անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի.
7.5
Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
7.6
Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։
7.7
Սույն պայմանագրի N1, N2 N3 N4 հավելվածները, բաղկացած 4 էջից, համարվում են պայմանագրի
անբաժանելի մասը։

8. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
ՀՀ Արագածոտն մարզ ք.Աշտարակ
Վ.Պետրոսյան 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900441041176
Աշխատակազմիղեկավար
Հ.Գևորգյան

<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Ք.Երևան Մաշտոցի պող շենք 2,
հեռ +374-10-540384
ԲԱՆԿ` <<ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003036340100
ՀՎՀՀ 02562621
<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն
Կ.Բերբերյան

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ
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Հավելված N 1
<<06>><<մարտի>>2015թ կնքված
<<ՀՀ-ԱՄ-ՊԱՏՃԵՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01>>
ծածկագրով գնման պայմանագրի

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը
ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետարանի կարիքների
համար պատճենահանող սարքերի պահպանման
ծառայության կատարում

Ձեռք բերվող ծառայության նկարագիրը
ՀՀ
Արագածոտնի
մարզպետարանում
առկա
պատճենահանող
սարքերի
պահպանման,
տեխնիկական
սպասարկման
և
նորոգման
ծառայություններ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
ՀՀ Արագածոտն մարզ ք.Աշտարակ
Վ.Պետրոսյան 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900441041176
Աշխատակազմիղեկավար
Հ.Գևորգյան

<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Ք.Երևան Մաշտոցի պող շենք 2,
հեռ +374-10-540384
ԲԱՆԿ` <<ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003036340100
ՀՎՀՀ 02562621
<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն
Կ.Բերբերյան

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ
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Հավելված N 2
<<06>><<մարտի>>2015թ կնքված
<<ՀՀ-ԱՄ-ՊԱՏՃԵՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01>>
ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀդրամ

Ծառայության

3

III եռամսյակ

քանա
կը

գինը

քանակ
ը

գինը

քան
ակը

գինը

քան
ակը

գին
ը

քան
ակը

գինը

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

ՀՀ
Արագածոտնի
մարզպետարանի
կարիքների համար
պատճենահանող
սարքերի
պահպանման
ծառայության
կատարում

IIեռամսյակ

1

2

I եռամսյակ

1

1

Միա
վորի
գինը

1

Չափմանմ
իավորը

Անվանումը

Ընդամենը

IV
եռամսյակ

1

Հ/
Հ

Նախատեսվում է գնել 2015թ.

Ընդամենը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
ՀՀ Արագածոտն մարզ ք.Աշտարակ
Վ.Պետրոսյան 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900441041176
Աշխատակազմիղեկավար
Հ.Գևորգյան

<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Ք.Երևան Մաշտոցի պող շենք 2,
հեռ +374-10-540384
ԲԱՆԿ` <<ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003036340100
ՀՎՀՀ 02562621
<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն
Կ.Բերբերյան

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ
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Հավելված N 3
<<06>><<մարտի>>2015թ կնքված
<<ՀՀ-ԱՄ-ՊԱՏՃԵՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01>>
ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀդրամ

նոյեմբեր

դեկտեմբեր

93%

100%

* Վճարման ենթակա գումարներ ըներկայացված են աճողական կարգով
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
ՀՀ Արագածոտն մարզ ք.Աշտարակ
Վ.Պետրոսյան 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900441041176
Աշխատակազմիղեկավար
Հ.Գևորգյան

<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Ք.Երևան Մաշտոցի պող շենք 2,
հեռ +374-10-540384
ԲԱՆԿ` <<ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003036340100
ՀՎՀՀ 02562621
<<ՆՈՐՄԱ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն
Կ.Բերբերյան

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ

--------------------------------/ստորագրություն/
Կ.Տ
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Ըն
դա
մեն
ը
Տա
րի

100%

հոկտեմբեր
90%

հուլիս
60%

սեպտեմբեր

հունիս
50%

83,33%

մայիս
33,33%

օգոստոս

ապրիլ
26,66%

66,66%

մարտ

ՀՀ
Արագածոտնի
մարզպետարան
ի
կարիքների
համար
պատճենահանո
ղ
սարքերի
պահպանման
ծառայության
կատարում

16.66%

1.

Ապրանքի
անվանումը

հունվար

N

փետրվար

Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2015 թ.`ըստ ամիսների` ընդ որում

Հավելված N 4
<<06>><<մարտի>>2015թ կնքված
<<ՀՀ-ԱՄ-ՊԱՏՃԵՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01>>
ծածկագրով գնման պայմանագրի
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

գտնվելու վայրը_________________________
ՀՀ_____________________________

գտնվելու վայրը_________________________
ՀՀ_____________________________

ՀՎՀՀ___________________________

ՀՎՀՀ___________________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ___
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
«------»---------------------- 20------թ.
Պայմանագրի անվանումը՝«--------------------------------------------------------------------------------»:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝«------»---------------------- 20------թ
Պայմանագրի համարը՝---------------------------Պատվիրատուն, ի դեմս ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------և Կատարողը՝ ի դեմս
-----------------------------------------------------------, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ՝ստորև նշված
աշխատանքները մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայությունները)
համապատասխանում ե ն պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման
ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

-

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը «------»---------------------- 20------թ.-ից «------»---------------------- 20------թ. Ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ ծառայությունները

Գնմանառարկայ
իանվանումը

Գնման
առարկայի
քանակական
ցուցանիշները

ծառայուննե
րիկատարմ
անժամկետ
ը

Ընդամենը

-------------

-------------

Վճարման
ենթակա
գումարը

Վճարման
ժամկետը

(հազարդր
ամ)

(ըստ
ժամանակացույցի
)

----------

Վերոհիշյալ ծառայունների իրականացման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:
Ծառայություն հանձնեց

Ծառայությունը ընդունեց

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(Ազգանուն, Անուն)
ԿՏ

(Ազգանուն, Անուն)
ԿՏ
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