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Ձև N 2 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱՊԱԼԻ  



ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N  

  

       ք. Ստեփանակերտ                                                                                   «____»____________________    

20____թ.                               

_____________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬_¬¬¬

¬¬¬¬¬¬¬¬__ 

կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հասցեն, անձնագրի 

տվյալները 

այսուհետ` (Պատվիրատու),  ի դեմս` ___________________________________, որը գործում է 

__________________________ հիման վրա, 

                                                            պաշտոնը,  անունը, ազգանունը 

__________________________________________________________________________________________

______________________________,  

                                կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հասցեն, 

անձնագրի տվյալները 

 այսուհետ՝ (Կապալառու)  ի դեմս`__________________________________, որը գործում է 

_______________________________ հիման վրա 

                                                         պաշտոնը,  անունը, ազգանունը 

 

և  ԱՀ  էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախաարարության, ի 

դեմս_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

____________________________________________________, որը գործում  

                                                                                         պաշտոնը,  անունը, ազգանունը 

է -------------------------------------------------------------------------- --------------------------հիման վրա, այսուհետ`  

(Վճարող),  միասին  անվանվելով  Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 

 

 

1. Պայմանագրի առարկան 

1.1. Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ, «Արցախի 

Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման խթանման» ծրագրի շրջանակներում,  

կատարել  

_____________________________________________________________________________________________

_______________-ի  

1) անասնաշենքերի էլեկտրաֆիկացում՝ 

ա. էլեկտրաֆիկացում էլեկտրագծերով, 

բ. էլեկտրաֆիկացում արևային էներգիայով, 

գ. ենթակայանների ձեռքբերում և տեղադրում, 



2) անասնաշենքերի ջրաֆիկացում՝  

ա. ակունքի  կառուցում, վերակառուցում, 

բ. ջրագծերի անցկացում, 

գ. նովերի, ջրի տարողությունների կառուցում և կամ տեղադրում:  

(անհրեժեշտն ընդգծել) 

համաձայն սույն պայմանագրի հավելված հանդիսացող նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

(այսուհետև` Աշխատանք):   Պատվիրատուն  պարտավորվում  է  ընդունել  աշխատանքի  արդյունքը  և իր 

միջոցներով վճարել  սույն պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա 

ընդհանուր գումարից` մինչև  __________________________________________ ՀՀ դրամի չափով (ըստ 

անհրաժեշտության),  իսկ  Վճարողը  պարտավորվում  է  վճարել  աշխատանքի  դիմաց վճարման ենթակա 

մնացորդ գումարի չափով: 

1.2. Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ԱՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին համապատասխան: 

1.3. Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվում 

________________________ը: 

 

2. Կապալառուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը 

 2.1.  Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով ու միջոցներով: 

 2.2.  Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և 

սարքավորումների որակի համար: 

 

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները 

3.1.   Պատվիրատուն  և  Վճարողն իրավունք ունեն` 

3.1.1. Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ 

առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը. 

3.1.2.Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3. նշված ժամկետի խախտման դեպքում իրենց  

հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու 

սույն պայմանագրի 6.2. կետով նախատեսված տույժերը և տուգանքները: 

3.1.3. Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն 

պայմանագրի հավելվածով նախատեսված նախահաշվային փաստաթղթերի պահանջներին 

չհամապատասխանելու դեպքում՝ իրենց հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անվճար 

վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2. կետով 

նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.4. կետով նախատեսված տուգանքները:  

3.1.4. Առանց Աշխատանքի արդյունքի դիմաց վարձատրելու պահանջել լուծելու սույն պայմանագիրը և  

հատուցելու իրենց պատճառված վնասները, եթե` 

ա. Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքների կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է 

այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,  



բ. Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին: 

3.1.5. Առանց կատարված աշխատանքի դիմաց վճարելու, պահանջել լուծելու սույն պայմանագիրը, եթե 

Կապալառուից ստացած ոչ հավաստի տեղեկատվության հետևանքով կնքվել է աշխատանքի կատարման 

այնպիսի պայմանագիր, որը չունի Պատվիրատուի նկատի ունեցած հատկությունները. 

3.1.6. Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել, եթե դրանք 

հայտնաբերվել են ԱՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված երաշխիքային ժամկետում: 

3.1.7. Աշխատանքի արդյունքում, այն ընդունելուց հետո`1/ մեկ/  տարվա  ընթացքում, Պատվիրատուի 

կամ այլ անձանց կյանքին կամ առողջությանը վտանգ սպառնացող թերություններ հայտնաբերելու 

դեպքում պահանջել անհատույց վերացնելու այդ թերությունները կամ վերադարձնելու աշխատանքի 

համար վճարված գնի մասը կամ հատուցելու իր կամ այլ անձանց ուժերով թերությունները վերացնելու 

կապակցությամբ կատարված ծախսերը: 

3.2.   Պատվիրատուն  և  Վճարողը  պարտավոր են՝ 

3.2.1. Աշխատանքները կատարելիս` աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված 

դեպքերում, ծավալով և կարգով. 

3.2.2. Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ 

զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը 

վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ 

մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին. 

3.2.3. Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք. 

3.2.4. Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման 

ենթակա գումարները: 

3.2.5. Պատվիրատուն պարտավոր է կամ պարտավորվում է մինչև ________________________-ը 

տիրապետվող կամ ձեռքբերվելիք անասնագլխաքանակը հասցնել __________________ -ի՝ 

իրականացնելով նաև ավելացվող գլխաքանակի համալրում՝ շրջանային անասնաբուժական 

սպասարկման կայաններին պարտադիր տեղեկացմամբ: 

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի` 

3.3.1. Սույն պայմանագրի 1.3. կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու 

դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1. կետով նախատեսված՝ վճարման 

ենթակա գումարը: 

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝ 

3.4.1. Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետում, 

իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև  Պատվիրատուի  կողմից  տրամադրված  

անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝   համապատասխան նախագծին: 

3.4.2. Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի  և  Վճարողի տված ցուցումները, եթե դրանք 

չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին: 



3.4.3. Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, 

կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: 

3.4.4. Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և 

կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և 

անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և 

կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին: 

3.4.5. Սույն պայմանագրի 1.3. կետում նշված ժամկետը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից 

Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը 

սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի  6.2. կետով 

նախատեսված տույժը: 

3.4.6. Սույն պայմանագրի 3.1.5. կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում 

հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները: 

 

4. Աշխատանքների հանձնման և ընդունման կարգը 

4.1. Աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է Կապալառուի կողմից ներկայացվող, սույն 

պայմանագրի անբաժանելի մասը  կազմող աշխատանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության, 

ինչպես նաև նախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա: 

4.1.1. Աշխատանքի կատարման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն 

Պատվիրատուին  և  Վճարողին  է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված 

հանձնման-ընդունման արձանագրության երեք օրինակ: 

4.2. Պատվիրատուն  և  Վճարողը Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և 

ծավալների հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և հաշվետու այլ փաստաթղթերը ստանալու 

պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին են ուղարկում հանձնման-ընդունման` 

ստորագրված արձանագրության մեկ օրինակը կամ  դրա պատճառաբանված մերժումը: 

4.3. Կապալառուի կողմից ավարտված աշխատանքները Պատվիրատուի  և  Վճարողի կողմից 

ընդունված են համարվում եռակողմ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից: 

4.4. Աշխատանքի արդյունքները նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին 

չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են եռակողմ ակտ` թվարկելով թերությունների 

վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: 

Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել 

անհրաժեշտ աշխատանքներ: 

4.5. Եթե Աշխատանքի ընդունման ժամանակ պարզվի, որ անհրաժեշտ է, ի տարբերություն 

սկզբնական նախահաշվային փաստաթղթերի, լրամշակել կամ փոփոխել Աշխատանքի առանձին 

պայմանները, ապա այդ աշխատանքները կատարվում են լրացուցիչ համաձայնագրով` նշելով դրանց 

կատարման ժամկետը և արժեքը: 

 

5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը 



5.1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ____________________________________ՀՀ դրամ`  

ներառյալ ԱԱՀ: 

Գինն իր  մեջ  պետք  է  ներառի  Կապալառուի կողմից իրականացված բոլոր ծախսերը:  

5.1.1. Սույն պայմանագրով նախատեսված գումարը Վճարողի  կողմից  Կապալառուին կվճարվի 

աշխատանքների ավարտից հետո` ըստ  ներկայացրած կատարողականի: 

5.1.2. Վճարողը վճարում է Աշխատանքի սույն պայմանագրի 4.3. կետով նախատեսված կարգով 

ընդունելու դեպքում, պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով 

սահմանված ժամկետում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ` ժամկետից շուտ:  

5.2. Վճարողը՝ սույն պայմանագրի 4.3. կետով նախատեսված կարգով Աշխատանքն ընդունելու 

դեպքում, վճարում է Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները 

Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը 

կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 30 բանկային օրվա ընթացքում:  

5.3. Սույն պայմանագրի  շրջանակներում կատարված աշխատանքների դիմաց (բացառությամբ` 

պատվիրատույի հաշվին կատարված ծախսերի)` Վճարողի կողմից Կապալառուին վճարված ընդհանուր 

գնից`  _______________________________ՀՀ դրամը  ենթակա  է  հատուցման  Պատվիրատուի  կողմից,  

որի  համար  կնքվում  է  փոխառության  պայմանագիր, իսկ  մնացած  

_________________________________ՀՀ դրամը տրամադրվում  է  անհատույց  դրամական  միջոցներ  

տրամադրելու  պայմանագրի  հիման  վրա: 

5.4. Սույն պայմանագրի 3.2.5. կետում նշված ժամկետում անասնաշենքի հնարավորությունները 

սահմանված չափով չօգտագործելու դեպքում ենթակառուցվածքների տեղադրման ուղղությամբ 

կատարված պետական ներդրումներն ենթակա են վերադարձման պետական բյուջե՝ ընդ որում 

փոխառության տեսքով տրամադրված գումարները վաղաժամկետ: 

 

6. Կողմերի պատասխանատվությունը 

6.1. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3. 

կետով  նախատեսված ժամկետի պահպանման համար: 

6.2. Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման 

դեպքում Կապալառուից  գանձվում է տուգանք` պայմանագրային արժեքի 1% չափով և տույժ` 

յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար, կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքների 

արժեքի 0,05%-ի չափով: Սույն կետով նախատեսված տուգանքը նշանակելուց հետո պատվիրատուի 

կողմից նոր սահմանված ժամկետում աշխատանքը չավարտելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է 

տուգանք` պայմանագրային արժեքի 10 %-ի չափով: 

6.3. Սույն պայմանագրի 6.2. և 6.4. կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և 

հաշվանցվում են Աշխատանք կատարելու արդյունքում Կապալառուին վճարման ենթակա գումարներից: 

6.4. Սույն պայմանագրի 3.1.3. կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը 

չընդունվելու  դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` սույն պայմանագրի 5.1. կետում 

նախատեսված գումարի 1%-ի չափով: Սույն կետով նախատեսված տուգանքը նշանակելուց հետո 

պատվիրատուի կողմից նոր սահմանված ժամկետում աշխատանքը կրկին անգամ 3.1.3. կետով 



նախատեսված հիմքերով չընդունվելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրային 

արժեքի 10 %-ի չափով: 

6.5. Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին վճարման ենթակա գումարի վճարման ժամկետի 

խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է 

տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05%-ի չափով: 

6.6. Սույն պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում ԱՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

6.7. Տույժերի և տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային 

պարտավորությունները կատարելուց:  

  

7. 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, 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: 

 

8. Եզրափակիչ դրույթներ 

8.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:  

8.2. Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի 

փոխադարձ գրավոր համաձայնությամբ, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

8.3. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: 

Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով: 

8.4. Սույն պայմանագիրը կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական 

ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:  

 

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները 

Պատվիրատու 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 



______________________________ 

 

                      ___________________ 

                            /ստորագրություն/  

                  Կ.Տ.          Կապալառու 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

                      ___________________ 

                         /ստորագրություն/  

                  Կ.Տ.                                     

 

Վճարող 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

________________ 

/ստորագրություն/ 

                                                                   Կ.Տ. 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ                                                                                              

 

 

 

 

 




