
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ___ 

 ք. Գյումրի                          «___» «____________» 2019 

թ.  

 

    Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետ Տ.Պետրոսյանի (այսուհետ` 

Պատվիրատու), որը գործում է պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից,  և 
___________________________________________________, (այսուհետ` Կատարող) ի դեմս 
__________________________________, որը գործում է Կատարողի կանոնադրության հիման վրա, մյուս 
կողմից (այսուհետ` միասին` Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր)` հետևյալի 
մասին. 
 

Պայմանագրի առարկան 
 1. Պայմանագրով սահմանվում է «ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 08 բաժնի 02 խմբի 

05 դասի 1196 մարզերի մշակութային զարգացման  11001 «Մշակութային միջոցառումների իրականացում ՀՀ 

մարզերում» պետական ծրագրով ընթացիկ դրամաշնորհների տրամադրման կարգը, որի շրջանակներում 

Կատարողը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝ 2019 թվականի օգոստոսի 19-22-ը ՀՀ Շիրակի 

մարզում կազմակերպել և անցկացնել «Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների միջազգային 8-

րդ պլեներ մշակութային միջոցառումը (այսուհետ՝ Պատվեր)՝ Պայմանագրով սահմանված կարգով, իսկ 

Պատվիրատուն պարտավորվում է բյուջեից հատկացված գումարի շրջանակներում Կատարողին տրամադրել 

____________________________________________________ ՀՀ դրամ: 

2. Ծառայության ընդհանուր նկարագրությունը և արժեքը ներկայացված են Պայմանագրի «Հավելված 1»-
ում և «Հավելված 2»-ում: 

 
Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները 

3. Պատվիրատուն իրավունք ունի. 
1) Ցանկացած ժամանակ ստուգելու Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայությունների  ընթացքը և որակը` 

առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը: 
2) Պահանջել Կատարողից Պայմանագրով սահմանված ժամկետում ներկայացնել հաշվետվություն: 
4. Պատվիրատուն պարտավոր է. 
1) Պայմանագրի շրջանակներում աջակցել Կատարողին: 
5. Կատարողն իրավունք ունի. 
1) Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում ստանալու ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող 

գումարը: 
6. Կատարողը պարտավոր է. 
1) Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել Պայմանագրով սահմանված 

նպատակներով ու չափաքանակներով: 
2) Ծառայությունը մատուցել Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում: 
3) Կատարել Պատվիրատուի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված 

ցուցումները: 
4) Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծառայության իրականացմանը վերաբերող 

փաստաթղթերին ծանոթանալու Պատվիրատուի հնարավորությունը` վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ 
ստանալու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

  
Վճարման կարգը և ժամկետները 

7. 2019 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվող պետական աջակցության չափը կազմում է 
________________________________________________________ ՀՀ դրամ: 

8. Կատարողը Պատվերի ավարտից հետո՝ մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ը պարտավոր է 
Պատվիրատուին ներկայացնել հաշվետվություն` իր կողմից իրականացված ծախսերի վերաբերյալ: 

9. Պատվիրատուն հանձնման–ընդունման ակտը ստանալու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 
Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտի մեկ օրինակը կամ 
ծառայությունները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը: Ծառայության արդյունքը Պատվիրատուի կողմից 
ընդունված է համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելու պահից: 

10. Պատվիրատուն Պայմանագրի 7-րդ կետում նշված գումարը վճարում է Պատվերի իրականացումից հետո՝ 
մինչև պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը: 

11. Պատվերի գնում ներառված ավելացված արժեքի հարկը Կատարողին վճարվում է հանձնման-ընդունման 
ակտի հիման վրա:  

 
 

Կողմերի պատասխանատվությունը 
12. Պայմանագրով հատկացված գումարի շրջանակներում Կատարողի կողմից աշխատանքների և 

ծառայությունների գնումները պետք է իրակացվեն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան: 

13. Պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 

կատարման դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  
 



Պայմանագրի գործողության ժամկետը 
14. Պայմանագիրն  ուժի  մեջ  է  մտնում  Կողմերի  ստորագրման  պահից  և  գործում  է  մինչև  2019 

թվականի սեպտեմբերի 30-ը: 
 

Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 
15. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու 

համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության 
հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ 
կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և 
արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության 
միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են 
դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի 
ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու 
Պայմանագիրը` դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս Կողմին: 

 
Եզրափակիչ դրույթներ 

 16. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե 
կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից: 

 17. Պայմանագիրը և հավելվածները կնքված են հայերեն լեզվով, Պայմանագիրը կազմված է 2 էջից և ունի 2 
հավելված՝ Հավելված 1՝ 2 էջ, Հավելված 2՝ 1 էջ, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: 

 
 

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները 

 
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան ________________________________________________  

Ք.Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16 Հասցեն՝ ________________________________________ 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի 
գործառնական վարչություն 
Հ/Հ 900211287033 

Բանկ՝ ________________ 
Հ/Հ  __________________ 

ՀՎՀՀ 05507437 ՀՎՀՀ  ________________ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետ՝ ____________________________________  

 
Տ.Պետրոսյան 

 
                                                            ________________ 

 
 

Կ.Տ.                    Կ.Տ.     

 
 

 

 

 

 

 

 

«Հավելված 1» 

«   »   __________  2019 թ.  N   ՄՍԲ ___  պայմանագրի 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
/ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ/ 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ»  
ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ 

«ՄԻՆԱՍԻ ԳՈՒՅՆԵՐՈՎ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՆԿԱՐԻՉՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 8-ՐԴ ՊԼԵՆԵՐ»  

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

Անցկացման ժամկետը` 2019 թ. oգոստոսի 19-22-ը 



Անցկացման վայրը` ՀՀ Շիրակի մարզ 
2019 թվականի օգոստոսի 19-22-ը ՀՀ Շիրակի մարզում կանցկացվի «Մինասի գույներով» երիտասարդ 

նկարիչների միջազգային 8-րդ պլեները»: Պլեները կհամախմբի 18-30 տարեկան 45 երիտասարդ 
արվեստագետների՝ ՀՀ ողջ տարածքից, ԼՂՀ-ից, Վրաստանի Հանրապետության Ջավախք շրջանից և 
Սփյուռքից:  

Ծրագրի նպատակն է ՀՀ և օտարերկրյա երիտասարդ արվեստագետների միջև ստեղծել միջմշակութային 
համագործակցության հարթակ, այն ծառայեցնելով որպես մշակութային երկխոսության երաշխիք: Պլեների 
մասնակիցները ճամբարային պայմաններում կունենան հարուստ և հագեցած մշակութային օրեր, ապրելով 
կողք-կողքի, երիտասարդ նկարիչները բարեկամական և ընկերական մթնոլորտում կունենան հարուստ փորձի 
փոխանակում, կմասնակցեն գիտաճանաչողական էքսկուրսիաների, կայցելեն մարզի թանգարանները, 
կմասնակցեն հայտնի նկարիչների կողմից անցկացվող վարպետության դասերին, կնկարեն Շիրակի մարզի 
բնությունը, պատմության ու մշակույթի հուշարձանները իրենց գույներով:  

Պլեների մասնակիցների լավագույն նկարներով կբացվի ցուցահանդես, կկազմակերպվի շքերթ՝ բոլոր 
պատվիրակությունների մասնակցությամբ, կհնչի միջոցառման հիմնը, կլինեն գեղարվեստական համույթների և 
«Մինասի գույներով» խորագիրը կրող «Երիտասարդ նկարիչների միջազգային 8-րդ պլեների» մասնակիցների 
ելույթներ: Պլեների մասնակիցներին կշնորհվեն պատվոգրեր:  

 

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան ________________________________________________  

Ք.Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16 Հասցեն՝ ________________________________________ 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի 
գործառնական վարչություն 
Հ/Հ 900211287033 

Բանկ՝ ________________ 
Հ/Հ  __________________ 

ՀՎՀՀ 05507437 ՀՎՀՀ  ________________ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետ՝ ____________________________________  

 
Տ.Պետրոսյան 

 
                                                            ________________ 

 

 
Կ.Տ.             Կ.Տ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Հավելված 2» 

«   »   __________  2019 թ.  N   ՄՍԲ ___  պայմանագրի 
 

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ»  
ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ 

«ՄԻՆԱՍԻ ԳՈՒՅՆԵՐՈՎ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՆԿԱՐԻՉՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 8-ՐԴ ՊԼԵՆԵՐ»  

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

 

հ/հ Ծախսի անվանումը Քանակը 
Չափման 

միավորը 

Միավոր 

արժեքը 

/ՀՀ դրամ/ 

Ընդամենը 

արժեքը 

/ՀՀ դրամ/ 

1. 
     

2. 
     

3. 
     



 

Ընդհանուր  ծախսը կազմում է _______________________________________ ՀՀ դրամ 

  

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան ________________________________________________  

Ք.Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16 Հասցեն՝ ________________________________________ 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի 
գործառնական վարչություն 
Հ/Հ 900211287033 

Բանկ՝ ________________ 
Հ/Հ  __________________ 

ՀՎՀՀ 05507437 ՀՎՀՀ  ________________ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետ՝ ____________________________________  

 
Տ.Պետրոսյան 

 
                                                            ________________ 

 

 

Կ.Տ.             Կ.Տ. 
 

4. 
     

5. 
     

                                       Ընդամենը՝ 
 


