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ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար  մարդատար ավտոմեքենաների ընթացիկ վերանորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման գնման պայմանագիր    N ԼՄ-ԾՁԲ-10/13 

 
ք. Վանաձոր                                                        27 փետրվարի 2013թ. 
 
      ՀՀ Լոռու մարզպետարանը, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մանուկյանի, 
որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և <<ՎՆՍ 
սերվ>> ՍՊԸ-ն,  ի դեմս տնօրեն Ս. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, 
(այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։ 
 
 
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար  
մարդատար ավտոմեքենաների ընթացիկ վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների 
կատարումը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 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: 
2.2.2 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 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:  
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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 3): 
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 1573 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր 
յոթանասուներեք 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 2 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: 
 
5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Ծառայության որակի և սույն պայմանագրի  N 1 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 ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (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։ 
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7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 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 2013 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ը: 
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:  
7.3  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. 
7.4 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով: 
7.5 Սույն պայմանագիրը կազմված է 3 էջից,  կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:  
Սույն պայմանագրի N1, N2 հավելվածները, բաղկացած 3 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը: 
 
 
8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1 
ՀՎՀՀ 06930769 

Հ/Հ  900231751026 
Վանաձորի ՏԳԲ 

 
 

_________________ Ա. Մանուկյան 
    (ստորագրություն) 

Կ.Տ. 

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ 

<<ՎՆՍ սերվ>> ՍՊԸ 

ք. Վանաձոր, Դեմիրճյան 1բ 
ՀՎՀՀ 06940308 

Հ/Հ  1150002715650100 
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ 

 
 

_________________ Ս. Գրիգորյան 
       (ստորագրություն) 

Կ.Տ. 
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Հավելված 1 
27 փետրվարի 2013թ. կնքված 

N ԼՄ-ԾՁԲ-10/13 գնման պայմանագրի 
 
 

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն  Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր 
 

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման` ՏՍ-1 /դիագնոստիկա/, ՏՍ-2 /վերանորոգում/ 
ծառայությունների 

                                                                                                                                                           /ՀՀ դրամ/ 

N 

ՏՍ-1, ՏՍ-2 ծառայությունների և ՏՍ-2-ի 
ընթացքում օգտագործվող 

պահեստամասերի, քսայուղերի և այլ 
օժանդակ նյութերի անվանումները 

Վանաձոր քաղաքում 
Տրանսպորտային միջոցների մակնիշները /տեսակները/ ըստ չափաբաժինների 

ԳԱԶ մակնիշի 
ա/մ 

ՎԱԶ մակնիշի 
հետևի տանող 

ա/մ 

4x4 տիպի 
ա/մ (Նիվա) 

5-տեղանոց 
մարդատար 

առջևի տանող 
ա/մ  

5-տեղանոց 
մարդատար 

հետևի տանող 
ա/մ  

 ՏՍ-1-ում ներառվող ծառայությունների 
անվանումը ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաներ 

Այլ պետությունների 
արտադրության ավտոմեքենաներ 

1 Բռնկման համակարգի ստուգում 4000 4000 4000 5000 5000 
2 Սառեցման համակարգի ստուգում 2000 2000 2000 3000 3000 
3 Յուղման համակարգի ստուգում 2000 2000 2000 3000 3000 
4 Արտածման համակարգի ստուգում 3000 3000 3000 4000 4000 
5 Կցորդման համակարգի ստուգում 1000 1000 1000 2000 2000 

6 Կարդանային փոխանցման աշխատանքի 
ստուգում 

2000 2000 2000 3000 3000 

7 Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում 4000 4000 4000 5000 5000 

8 
Առջևի և հետևի կամրջակների 
աշխատանքի ստուգում 3000 3000 3000 4000 4000 

9 Առջևի և հետևի կախոցների աշխատանքի 
ստուգում 2000 2000 2000 3000 3000 

10 Արգելակման համակարգի աշխատանքի 
ստուգում 

4000 4000 4000 5000 5000 

11 Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի 
ստուգում 

4000 4000 4000 5000 5000 

12 
Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի 
ստուգում 3000 3000 3000 4000 4000 

13 Թափքի վիճակի ստուգում 1000 1000 1000 1500 1500 

14 Տարբեր ագրեգատների յուղերի որակի և 
մակարդակների ստուգում 

1000 1000 1000 2000 2000 

 ՏՍ-2-ում ներառվող ծառայությունների 
անվանումը /ներառյալ օգտագործվող 
պահեստամասերը, քսայուղերը և այլ 

օժանդակ նյութերը/ 

ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաներ Այլ պետությունների 
արտադրության ավտոմեքենաներ 

1 Շարժիչի վերանորոգում 60000 60000 60000 100000 100000 
2 Մխոցային օղակների փոխարինում 40000 40000 40000 60000 60000 
3 Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում 1000 1000 1000 2000 2000 
4 Յուղի պոմպի փոխարինում 5000 5000 40000 70000 70000 
5 Բռնկման կարգավորում 1500 1500 1500 4000 4000 
6 Օդի զտիչի փոխարինում 1000 1000 1000 2000 2000 
7 Վառելիքի բակի հանում և տեղադրում 8000 8000 8000 14000 14000 
8 Ինժեկտորի ֆարսունկաների մաքրում 15000 15000 15000 15000 15000 
9 Տրամլյորի վերանորոգում 3000 3000 3000 20000 20000 
10 Ռադիատորի վերանորոգում 3000 3000 3000 5000 5000 
11 Ջրի պոմպի վերանորոգում 3000 3000 3000 10000 10000 
12 Օդորակիչի վերանորոգում  - - - 20000 20000 
13 Հովհարի հանում և տեղադրում 4000 4000 4000 7000 7000 
14 Բաշխիչ տուփի վերանորոգում 30000 30000 30000 100000 100000 

15 Կարդանային լիսեռի հանում և 
տեղադրում, վերանորոգումով 

5000 5000 5000 10000 10000 

16 Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում 7000 7000 7000 12000 12000 
17 Հետևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում 5000 5000 5000 10000 10000 
18 Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում 4000 4000 4000 7000 7000 

19 Առջևի կամ հետևի կամրջակի մասնակի 
քանդում և հավաքում 

13000 13000 13000 15000 15000 

20 
Ձախ կամ աջ հոդակապի հանում և 
տեղադրում 

6000 6000 6000 8000 8000 

21 Ներքևի լծակի հանում և տեղադրում 3000 3000 3000 4000 4000 
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22 Ներքևի լծակի վռանների փոխարինում 3000 3000 3000 5000 5000 
23 Վերևի լծակի վռանների փոխարինում 2000 2000 2000 3000 3000 
24 Գնդե հոդակապերի փոխարինում 5000 5000 5000 8000 8000 

25 
Առջևի կայունարարի վռանների 
փոխարինում 4000 4000 4000 5000 5000 

26 Զոդման աշխատանքներ 1սմ2 համար 200 200 200 300 300 

27 
Արգելակման գլխավոր գլանի 
վերանորոգում 

5000 5000 5000 10000 10000 

28 
Արգելակման գլխավոր գլանի 
վերանորոգում 

4000 4000 4000 5000 5000 

29 Վակուումային ուժեղարարի վերանորոգում 15000 15000 15000 30000 30000 

30 
Արգելակման բանվորական գլանի հանում 
և փոխարինում 4000 4000 4000 7000 7000 

31 Արգելակային փողրակի փոխարինում 3000 3000 3000 5000 5000 
32 Հետևի կոճղակների փոխարինում 4000 4000 4000 5000 5000 
33 Առջևի կոճղակների փոխարինում 4000 4000 4000 5000 5000 

34 
Անիվի հանում և տեղադրում` 
վերանորոգումով 1000 1000 1000 1000 1000 

35 Անիվի բալանսավորում 1000 1000 1000 1000 1000 
36 Ավտոմեքենայի լվացում 2000 2000 2000 2000 2000 

 
 

 
 
 
 

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1 
ՀՎՀՀ 06930769 

Հ/Հ  900231751026 
Վանաձորի ՏԳԲ 

 
 

_________________ Ա. Մանուկյան 
    (ստորագրություն) 

Կ.Տ. 

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ 

<<ՎՆՍ սերվ>> ՍՊԸ 

ք. Վանաձոր, Դեմիրճյան 1բ 
ՀՎՀՀ 06940308 

Հ/Հ  1150002715650100 
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ 

 
 

_________________ Ս. Գրիգորյան 
       (ստորագրություն) 

Կ.Տ. 
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Հավելված 2 
27 փետրվարի 2013թ. կնքված 

N ԼՄ-ԾՁԲ-10/13 գնման պայմանագրի 
 
 
 

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 
                                                                                                                   

Գնման ենթակա ծառայությունների 
Ընդամենը  
տարեկան Ա ն վ ա ն ու մ ը Չափի 

միավորը 
Ծառայության մատուցումը ըստ եռամսյակների 

I եռամս. II եռամս. III եռամս. IV եռամս. 
Մարդատար ավտոմեքենաների 
ընթացիկ վերանորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

դրամ 314.6 393.3 471.9 393.2 1573.0 

 
 
 
 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 
                                                                                                                   

Ծառայության անվանումը 

Վճարման ենթական գումարը ըստ եռամսյակների  

I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ Ընդամենը  
տարեկան 

Մարդատար ավտոմեքենաների 
ընթացիկ վերանորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

20 % 25 % 30 % 25 % 100 % 

 
 
 
 
 

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1 
ՀՎՀՀ 06930769 

Հ/Հ  900231751026 
Վանաձորի ՏԳԲ 

 
 

_________________ Ա. Մանուկյան 
    (ստորագրություն) 

Կ.Տ. 

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ 

<<ՎՆՍ սերվ>> ՍՊԸ 

ք. Վանաձոր, Դեմիրճյան 1բ 
ՀՎՀՀ 06940308 

Հ/Հ  1150002715650100 
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ 

 
 

_________________ Ս. Գրիգորյան 
       (ստորագրություն) 

Կ.Տ. 
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Հավելված 3 
13 մարտի 2012թ. կնքված 

N ԼՄ-ԾՁԲ-13/12 գնման պայմանագրի 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N ___ 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

 
  _____ _________________ 2012թ. 

 
Պայմանագրի անվանումը՝ Մարդատար ավտոմեքենաների ընթացիկ վերանորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման ծառայությունների գնման պայմանագիր  
Պայմանագրի  կնքման  ամսաթիվը՝   13 մարտի 2012թ. 
Պայմանագրի համարը՝  ԼՄ-ԾՁԲ-13/12    

 
Պատվիրատուն, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մանուկյանի և Կատարողն՝ ի դեմս տնօրեն Ս. 

Գրիգորյանի, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ _____ _____________ 2012թ. 
կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N__ 
եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված ծառայությունները (այսուհետև՝ 
Ծառայություն) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման 
ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին. 

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2012թ–ի _______________________-ը ընկած ժամանակահատվածում 
իրականացրել է հետևյալ Ծառայությունները. 
 

Ծառայության 
համառոտ նկարագիրը 

 

Ծառայության 
քանակական 
ցուցանիշները 

Ծառայության 
ժամկետը 

Վճարման ենթակա 
գումարը 

¥հազար դրամ¤ 

Վճարման ժամկետը 
¥ըստ ժամանակացույցի¤ 

     
     
     
     
     
     
     
     

Ընդամենը ------------- ----------  ---------- 
 
 Վերոհիշյալ Ծառայությունների իրականացման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են 
սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Î³ï³ñáÕ 
 

 

 

հասցե ___________________________________ 
հհ _______________________________________ 
 

հվհհ__________________________________

Ծառայությունը մատուցեց 
 
 

 
¥ստորագրություն¤ 

Ս. Գրիգորյան 
 

 
Ծառայությունը  ընդունեց 

 
 

 
¥ստորագրություն¤ 

Ա. Մանուկյան 
 

Պատվիրատու
 

 

 

հասցե ___________________________________ 
հհ _______________________________________ 
 

հվհհ__________________________________


