ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

№

«___» ______________ 201 թ.
-ը

ֆիզիկական անձի ազգանունը և անունը

(այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և <<ՖԼԱՅ ԹՐԱՎԵԼ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ` Կատարող կամ Զբոսաշրջային օպերատոր), ի դեմս տնօրեն Գոռ Մսրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման
վրա, մյուս կողմից կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան
1.1.
Պայմանագրով Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ մատուցել հանգստի ապահովման համալիր ծառայություններ (այսուհետ` զբոսաշրջային փաթեթ) և կամ
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի կողմից մատուցման ենթակա հյուրանոցային ծառայություններ (այսուհետ` Հյուրանոցային փաթեթ) ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է
վճարել դրա համար: Մատուցվող ծառայությունների նկարագրությունը բերված է սույն պայմանագրի 1.3 կետում:
Զբոսաշրջային օպերատորի կողմից Հյուրանոցային փաթեթի իրացման դեպքում Զբոսաշրջային օպերատորը հանդես է գալիս որպես սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված հյուրանոցային տնտեսության
օբյեկտի գործակալ՝ համաձայն Զբոսաշրջային օպերատորի և հյուրանոցային տնտեսության միջև կնքված գործակալության պայմանագրի և ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 42-րդ գլխի դրույթների:
1.2.
Ծառայությունները մատուցված են համարվում Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ծառայությունների ժամկետի ավարտի պահին, եթե Պատվիրատուի կողմից Զբոսաշրջային օպերատորին
հանգստի ավարտից հետո մեկ շաբաթյա ժամանակահատվածում չի ներկայացվել որևէ գրավոր կամ բանավոր առարկություն:
1.3.

Փաթեթի տեսակը՝

Ծառայությունից օգտվում են

Հյուրանոցային փաթեթ
Պատվիրատուն

Զբոսաշրջային փաթեթ

ընտանիքի 1անդամ

ընտանիքի 2անդամ

ընտանիքի 3 անդամ

ընտանիքի 4 և ավելի անդամ

Հանգստի սկիզբ՝ «_____»___________________________201 թ. ժամ__________, հանգստի ավարտ «_____»___________________________201 թ. ժամ__________
Հանգիստ՝

-ում

նշել մարզը, քաղաքը, հյուրանոցի լրիվ անվանումը

Տրանսպորտային ծառայություններ

միակողմանի

երկկողմանի

Տրանսպորտի միջոցի տեսակը _____________________________________________________

Սնունդ

նախաճաշ

ճաշ

ընթրիք

Այլ ծառայություններ

բուժում

գիդ

հավելյալ վճարովի ծառայություններ

հավելյալ սնունդ

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները
2.1

Կատարողը պարտավոր է.
2.1.1 Ծառայությունը մատուցել անձամբ և պատշաճ որակով:
2.1.2 Ծառայությունը մատուցել ամբողջ ծավալով Պայմանագրի 1.2 կետում նշված ժամկետում:

2.2

Պատվիրատուն պարտավոր է.
2.2.1 Պահպանել Պայմանագրով նախատեսված պայմաններն ու կանոնները:
2.2.2 Չխախտել հասարակական կարգը, պահպանել հրդեհային անվտանգորթյան կանոնները և կատարել ժամանման վայրում գործող օրենքների պահանջները:
2.2.3 Ժամանակավոր կացության և տարանցիկ վայրերում պատասխանատվություն կրել օրենքով սահմանված կարգով, այդ թվում` իր ապօրինի գործողությունների հետևանքով առաջացած
նյութական վնասի փոխհատուցմամբ:

2.3

Պատվիրատուն իրավունք ունի.
2.3.1 Ստանալ պայմանագրով և շրջագայության ծրագրով նախատեսված զբոսաշրջային համալիր ծառայությունները:
2.3.2 Ցանկացած ժամանակ ստուգել մատուցվող Ծառայությունների ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու Զբոսաշրջային օպերատորի գործունեությունը:
2.3.3 Անձնական անվտանգության, կյանքի, առողջության, սպառողի իրավունքների և գույքի պաշտպանության:

3.1

Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ծառայությունների ընդհանուր արժեքը կազմում է՝ ________________ (___________________________________________________________________________) դրամ,

3. Պայմանագրի գինը և հաշվարկման կարգը
որից սոցիալական փաթեթի գծով տրամադրված միջոցներից ենթակա է վճարման՝ ________________ (___________________________________________________________________________) դրամ։
Պայմանագրում նշված հյուրանոցային տնտեսության կողմից մատուցման ենթակա ծառայությունների ընդհանուր արժեքը կազմում է____________ (_________________________________________) դրամ:
3.2
Պատվիրատուի կողմից Կատարողին Պայմանագրի 3.1 կետում նշված պայմանագրի գինը վճարվում է միանվագ պայմանագրի կնքման պահին բանկային փոխանցման միջոցով, իսկ ՀՀ
Կառավարության կողմից սահմանված սոցիալական փաթեթի շահառուները վճարումները կատարում են ամենամսյա պարբերականությամբ, բայց ոչ ուշ, քան պայմանագրի կնքման պահից մեկ տարվա
ընթացքում (Պայմանագրի վերևի աջ մասի ամսաթիվը),
3.3
Պատվիրատուի կողմից առաջին վճարումը պետք է կատարվի Պայմանագրի կնքման պահից 15 (տասնհինգ) օրվա ընթացքում:
3.4
Սույն պայմանագրի գծով վճարված գումարները ենթակա են վերադարձման Պատվիրատուրի գրավոր դիմումի հիման վրա 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Պատվիրատուն
հրաժարվում է Պայմանագրով նախատեսված ծառայություններից և վերջինիս կողմից պահպանվել է Պայմանագրի 4.1 կետում սահմանված ժամկետները: Ընդ որում սոցիալական փաթեթի գծով վճարված
գումարները վերադարձվում են բացառապես սոցիալական փաթեթի սպասարկման համար բանկում բացված հատուկ հաշվեհամարին գումար փոխանցելու միջոցով:

4. 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, 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:

5. Վեճերի լուծման կարգը
Պայմանագրի գործողության ընթացքում կողմերի միջև առաջացած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6. Եզրափակիչ դրույթներ
6.1
6.2

Պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է այն պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված Կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:
Պայմանագիրը կազմված է հայերենով` հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից: Յուրաքանչյուր կողմի մոտ գտնվում է Պայմանագրի մեկական օրինակ:

7. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Անուն,ազգանուն՝ ___________________________________________________
Հասցե՝ ____________________________________________________________
Անձնագիր՝ ________________________________________________________
Աշխատանքի վայր՝ _________________________________________________
Աշխատանքի վայրի հասցե՝ __________________________________________
Կոնտակտային տվյալներ՝ ___________________________________________
ստորագրություն

ԿԱՏԱՐՈՂ
<<ՖԼԱՅ ԹՐԱՎԵԼ>> ՍՊԸ
Հասցե` ՀՀ ք. Արտաշատ, Քաղաքային զբոսայգու տարածք
Բանկ` «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ`
1510029635780100
ՀՎՀՀ` 04218729
Տնօրեն`
Գ. Մսրյան՝ ____________________
Հեռ.՝ (+374 43) 94-94-94, (+374 55) 11-22-55, (+374 77) 01-00-21
էլ.փոստ` fly-llc@ya.ru

