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ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N __ 

__ __________ 20__ թ. 

ք. Երևան 

 

«ԻՆՆԹԵՔ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, այսուհետ՝ «Կատարող», ի 

դեմս տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության Կանոնադրության հիման վրա, մի 

կողմից և___________________________, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն՝ __________ 

__________, ով գործում է ընկերության Կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (այսուհետ 

միասին հիշատակվելու դեպքում` Կողմեր, իսկ առանձին` Կողմ), ղեկավարվելով Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) 

հետևյալի մասին. 

 

1. Պայմանագրի առարկան 

 

1.1. Սույն Պայմանագրով` Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ 

մատուցել Պայմանագրի 1.2. կետում նշված ծառայությունները թվով __ (___) հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենայի (այսուհետ` ՀԴՄ) համար, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել այդ 

ծառայությունների դիմաց Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով: 

1.2. Կատարողը պարտավորվում է մատուցել հետևյալ ծառայությունները` 

• ՀԴՄ-ների ցանցին միացում, 

• ՀԴՄ աշխատանքի ստուգում և դրա գործարկում, 

• ՀԴՄ-ների ընթացիկ սպասարկում և վերանորոգում, 

• Շարժական կապի կամ ֆիքսված հեռախոսակապի օպերատորների (այսուհետ՝ Կապի 

Օպերատոր) միջոցով ՀԴՄ սարքերի կապի միջոցի ապահովում՝ դրամական հաշվարկների և 

պլաստիկ քարտերով, այդ թվում վճարային քարտերի միջոցով (չիպային, անհպում և 

մագնիսական), առկայության դեպքում նաև այլ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա 

կիրառվող վճարային գործիքներով իրականացված վճարումների մասին տեղեկատվության 

ուղարկումն ապահովելու համար, 

• Պատվիրատուին ՀԴՄ-ների շահագործման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրումը։ 

 

2. Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը 

 

2.1. Կատարողի կողմից Ծառայությունների մատուցման դիմաց Պատվիրատուն 

պարտավորվում է վճարել Կատարողի կողմից ՀԴՄ-ների ընթացիկ սպասարկման արժեքը, որը 

յուրաքանչյուր ՀԴՄ-ի համար կազմում է ամսական __________ (____________________________) ՀՀ 

դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ: Վճարումը կատարվում է յուրաքանչյուր ամսվա __-ին Կատարողի 

բանկային հաշվեհամարին փոխանցում կատարելու միջոցով: 

2.2. Սպասարկման արժեքը հաշվարկվում է սարքի ակտիվացման պահից սկսած: 

2.3. Սարքի ակտիվացումը և ապակտիվացումը Երևան քաղաքից դուրս կատարվում է 

լրացուցիչ վճարի դիմաց: 

2.4. Սպասարկման արժեքը կարող է փոփոխվել ըստ Պատվիրատուի իրացան հասույթի: 

2.5. Սպասարկման արժեքը կարող է Կատարողի նախաձեռնությամբ փոփոխվել: 

Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում այդ մասին Պատվիրատուին ծանուցելուց մեկ ամիս 

հետո` ծանուցումները կատարվում են Կատարողի ինտերնետային էջում (www.inntech.am) 

հաղորդագրություն հրապարակելով, որը համարվում է Պատվիրատուի պատշաճ իրազեկում: 

2.6. Սպասարկման արժեքը կարող է ներառել տրանսպորտային ծախսեր: 

 

3. Պայմանագրի գործողության ժամկետը 

 

http://www.inntech.am/
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3.1. Սույն Պայմանագիրը կնքվում է 1 (մեկ) տարի ժամկետով: Կողմերի նախաձեռնությամբ 

չլուծվելու դեպքում Պայմանագրի գործողությունը երկարաձգվում է նույն ժամկետով և 

պայմաններով: 

 

4. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները 

 

4.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի` 
4.1.1. Կատարողից պահանջել Պայմանագրով սահմանված Ծառայությունների որակյալ և 

ամբողջական մատուցում, 

4.1.2. Կատարողից պահանջել վերացնել Ծառայությունների մատուցման ընթացքում նրա 

մեղքով առաջացած թերությունները, 

4.1.3. օրացուցային տարվա ընթացում մեկ անգամ կայքում Պատվիրատուի անձնական 

գրասենյակի միջոցով ձևակերպել մինչև 3 ամսյա դադար: Դադարի 3 ամսից. ավել տևելու դեպքում 

ծառայությունների վերականգնման համար Պատվիրատուն պետք է մոտենա Կատարողի 

գրասենյակ: 

4.2. Պատվիրատուն պարտավոր է` 
4.2.1. Պայմանագրով սահմանված կարգով վճարել Ծառայությունների դիմաց, 

4.2.2. անվնաս պահպանել ՀԴՄ-ների կապարակնիքները և պաշտպանիչ այլ միջոցները, 

4.2.3. բացառել ՀԴՄ-ն քանդելը, դրա ապարատային մաս մուտք գործելը, ՀԴՄ-ների 

աշխատանքային ծրագրում փոփոխություններ կատարելը կամ դրանց փորձը, 

4.2.4. հետևել Կատարողի կողմից տրված խորհուրդներին՝ ՀԴՄ-ների անխափան աշխատանքն 

ապահովելու համար,  

4.2.5. ՀԴՄ-ների աշխատանքի թերություններ հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ տեղեկացնել 

Կատարողին, 

4.2.6. չթույլատրել կողմնակի անձանց շահագործել, սպասարկել կամ վերանորոգել ՀԴՄ-ները, 

4.2.7. ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ Կատարողի կողմից Պայմանագրով նախատեսված 

պարտականությունների կատարման համար, 

4.2.8. ՀԴՄ-ները շահագործումից հանելու դեպքում առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ 

գրավոր տեղեկացնել Կատարողին: 

4.3. Կատարողն իրավունք ունի` 
4.3.1. Պատվիրատուից պահանջել վճարել մատուցվող Ծառայությունների դիմաց՝ 

Պայմանագրով սահմանված չափով և կարգով, 

4.3.2. Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կարգով և չափով վճարում 

չկատարելու դեպքում արգելափակել ՀԴՄ սարքի աշխատանքը,  

4.3.3. կասեցնել (ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն) Ծառայությունների մատուցումը 

Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի այն դրույթները խախտելու դեպքում, որոնց կատարումից 

կամ պատշաճ կատարումից է կախված իր պարտավորությունների պատշաճ կատարումը: 

Ծառայությունների մատուցման կասեցման դեպքում Կատարողն այդ մասին անհապաղ 

տեղեկացնում է Պատվիրատուին, 

4.3.4. հավաքագրել Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով կատարված գործարքների տվյալները` 

հետագայում Գնորդին ծառայություններ մատուցելու նպատակով: 

4.4. Կատարողը պարտավոր է` 
4.4.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ կարգով և որակով, 

4.4.2. ՀԴՄ-ները կիրառության մեջ դնելուց առաջ ստուգել դրանց աշխատանքը, իրականացնել 

ՀԴՄ-ների ընթացիկ, այդ թվում՝ ծրագրային սպասարկումը, 

4.4.3. աջակցել Պատվիրատուի ՀԴՄ օգտագործող աշխատակիցներին (ադմինիստրատորներ, 

գանձապահներ) ՀԴՄ աշխատանքի սկզբունքների և մեթոդների ուսուցման հարցում, 

4.4.4. Կապի Օպերատորի հետ համատեղ իրականացնել ցանցային կապի սպասարկման և 

աշխատունակության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ՝ դրամական հաշվարկների և 

պլաստիկ քարտերով, այդ թվում վճարային քարտերի միջոցով (չիպային, անհպում և 
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մագնիսական), առկայության դեպքում նաև այլ վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա 

կիրառվող վճարային գործիքներով իրականացված վճարումների մասին տեղեկատվությունը 

փոխանցելու համար, 

4.4.5. ՀԴՄ-ի անսարքությունը վերացնելուց հետո Կատարողի մեղքով առաջացած 

թերությունները ողջամիտ ժամկետում վերացնել Կատարողի հաշվին՝ առանց լրացուցիչ վճարի, 

4.4.6. ՀԴՄ-ի վերանորոգման աշխատանքների ժամանակահատվածի համար Պատվիրատուի 

դիմելու դեպքում ժամանակավորապես Պատվիրատուին անհատույց տրամադրել ՀԴՄ, 

4.4.7. Պատվիրատուի կողմից ՀԴՄ-ի անսարքության վերաբերյալ Կատարողին հայտնելուց 

հետո ապահովել ՀԴՄ-ի անսարքության վերացումը Երևան քաղաքի տարածքում՝ առավելագույնը 

1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մարզերում՝ առավելագույն 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում։ Նշված ժամկետները ենթակա են փոփոխության այն դեպքում, երբ առաջացած 

անսարքության վերացման համար օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է ավելի տևական ժամանակ։ 

 

5. ՀԴՄ-ի վերանորոգումը 
 

5.1. ՀԴՄ-ի երաշխիքային ողջ ժամկետի ընթացքում դրա վերանորոգումը Կատարողի կողմից 

իրականացվում է առանց հավելյալ վճարումների՝ սարքի բաղկացուցիչ մասերի ձեռք բերման 

համար։ 

5.2. ՀԴՄ-ի երաշխիքային սպասարկումը չի ներառում սարքի մարտկոցի, 

էլեկտրամատակարարման սնուցիչի և տպիչի նորոգումը։ Երաշխիքային սպասարկման ենթակա 

չեն այն սարքավորումները, որոնց վրա բացակայում են կամ վնասված են կնիքները կամ 

պաշտպանիչ այլ միջոցները, ինչպես նաև եթե թերությունները առաջացել են հետևյալ դեպքերում. 

5.2.1. ՀԴՄ-ի և դրա պահեստամասերի սխալ շահագործման, անփույթ վերաբերմունքի կամ 

պատահարի առաջացրած մեխանիկական, ջերմային և այլ արտաքին և ներքին վնասվածքների 

առկայության դեպքում, 

5.2.2. սխալ տեղադրման, տեղափոխման պատճառով, 

5.2.3. սարքի մեջ օտար մարմնի, հեղուկների առկայության դեպքում, 

5.2.4. սարքավորման նույնականացման տվյալների հեռացման կամ աղավաղման դեպքում, 

5.2.5. սարքի ինքնուրույն վերանորոգման կամ ձևափոխությունների փորձերի դեպքում։ 

5.3. Երաշխիքային սպասարկում չի իրականացվում երաշխիքային կտրոնի բացակայության 

դեպքում։ 

5.4. Կատարողի կողմից Պատվիրատուի ՀԴՄ-ի ոչ երաշխիքային վերանորոգման համար 

Կատարողի կողմից օգտագործված նյութերի կամ պահեստամասերի արժեքը վճարվում է 

առանձին՝ պայմանագրով սահմանված կարգով։ 

 

6. Կողմերի պատասխանատվությունը 

 

6.1. Կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար 

պատասխանատվություն են կրում սույն Պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: 

6.2.  Սպասարկման վճարը Պայմանագրով սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում 

Պատվիրատուն Կատարողին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` 

պայմանագրի գումարի 0.1 տոկոսի չափով։ 

6.3.  Տույժի վճարումը Կողմին չի ազատում իր վրա դրված պարտականությունները 

կատարելուց։  

 

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 

 

7.1. Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա 
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եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց 

հետո, և որը կողմերը չէին կարող նախատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են 

երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, 

քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների դադարեցումը, 

պետական մարմինների ակտը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով 

պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 2 

(երկու) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ 

մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին: 

 

8. Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծումը 

 

8.1. Յուրաքանչյուր Կողմ իրավունք ունի միակողմանի վաղաժամկետ լուծել Պայմանագիրը՝ 

առնվազն 30 (երեսուն) օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով մյուս Կողմին: 

8.2. Պայմանագրի լուծումը չի ազատում Կողմերին մինչև լուծման պահը ծագած 

պարտավորությունների կատարումից: 

8.3. Պայմանագրի գործողության ընթացքում սպասարկվող ՀԴՄ-ն այլ ՀՎՀՀ-ով գրանցման 

դեպքում տվյալ ՀԴՄ-ի մասով Պայմանագրի գործողությունը դադարում է։ 

 

9. Վեճերի լուծման կարգը 

 

9.1. Սույն Պայմանագրի կապակցությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են 

բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը 

հանձնվում է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 

քննությանը: 

 

10. Եզրափակիչ դրույթներ 

 

10.1. Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում այն ստորագրելու պահից: 

10.2. Պայմանագիրը կազմվում է 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 

իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: 

10.3. Պայմանագրի կնքված, սքանավորված օրինակների, էլեկտրոնային եղանակով, Կողմերի 

միջև փոխանակումը համարվում է Պայմանագրի պատշաճ կնքում, Պայմանագրի կնքում է 

համարվում նաև Պատվիրատուի կողմից Կատարողի կայքում տվյալների լրացման և պայմանների 

ընդունման վերաբերյալ էլեկտրոնային կոճակի սեղմումը: 

10.4. Կատարողը իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել պայմանագրի պայմաններ` այդ 

մասին մեկ ամիս առաջ ծանուցելով Պատվիրատուին, վերջինիս կողմից տրամադրված 

էլեկտրոնային փոստի կամ հեռախոսահամարի միջոցով: 

10.5. Պատվիրատուի տվյալների (այդ թվում կոնտակտային) փոփոխության դեպքում, վերջինս 

պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Կատարողին համապատասխան փոփոխությունների 

օրվանից ոչ ուշ, քան 7 /յոթ/ օրացուցային օրվա ընթացքում: Սույն կետով սահմանված 

պարտավորությունը պատշաճ կարգով չկատարելուց բխող բոլոր ռիսկերը կրում է անպատշաճ 

կատարում թույլ տված Կողմը: Պայմանագրի վավերապայմաններում նշված՝ այդ թվում դրանց 

հետագա փոփոխությունները, հասցեներով ուղարկված ծանուցումները համարվում են պատշաճ՝ 

անկախ ստացող Կողմի ծանուցումը ստանալու փաստի:  

10.6. Սույն Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

 

11. Կողմերի վավերապայմանները 
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Պատվիրատու 

 
______________________________ 

Իրավաբանական հասցե՝ 

______________________________ 

Գործունեության հասցե՝ 

______________________________ 

Էլ.հասցե` ____________________ 

Հեռ.՝  

Բանկ՝  

Հ/Հ՝ 

ՀՎՀՀ՝  

Տնօրեն՝  

 

 

______________________________ 

 

Կատարող 

 

« ԻՆՆԹԵՔ » ՍՊԸ 

Իրավ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 

Վարդանանց 2-րդ փակ., 8 

Գործ. հասցե՝ ք. Երևան , Կոմիտասի 18/43 

Էլ.հասցե՝ contact@inntech.am, 

 info@inntech.am 

Հեռ. +374 60 50-50-70 

Բանկ` ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 

Հ/Հ 15100019230300 

ՀՎՀՀ 02668665 

Տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյան 

 

 

______________________________ 
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