
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ թիվ  2012/ ____ CCNA Discovery
ծառայությունների վճարովի մատուցման

 
ք. Երևան                                                                                                         « ____  »  ______________    2012  թ.
 
«Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ-ն, հետագայում` «Կատարող» ի դեմս 
տնօրեն` Բորիս Նորայրի Մաղաքյանի, որը գործում է կազմակերպության  
 
կանոնադրությամբ,  մի կողմից, և  _________________________________________ հետագայում 
                                                                                          /ազգանուն, անուն/
« Պատվիրատու»  մյուս կողմից կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:
 
1.  Պայմանագրի առարկան
1.1 Հանդիսանալով CISCO ռեգիոնալ ակադեմիա, Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուին մատուցել Cisco Systems-
ի կողմից առաջադրված CCNA Discovery դասընթացների անցկացման ծառայություններ (այսուհետ`  ՙԾառայություն՚), որի  
ենթադասընթացները բերված են պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող Հավելվածներում, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է 
վճարել այդ ծառայությունների համար:
1.2. Սույն Պայմանագրով Ծառայությունների մատուցման ժամկետները սահմանվում են  Հավելվածներում:
1.3. Սույն Պայմանագրի շրջանակներում մատուցվող Ծառայությունները համարվում են ավարտված Կողմերի կողմից հանձնման-
ընդունման ակտի ստորագրման պահից:
 
2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները
2.1 Կատարողը պարտավորվում է`

• հանձնել CCENT սերտիֆիկատ, եթե առաջարկված ենթադասընթացներից առնվազն առաջին երկուսին Պատվիրատուն 
ըստ պատշաճի մասնակցություն է ունեցել և հանձնել քննությունները դրական գնահատականներով (Բացասական է համարվում 100 
բալանոց համակարգում 40 բալից ցածր ստացած գնահատականները):

• հանձնել CCNA Discovery սերտիֆիկատ, եթե առաջարկված ենթադասընթացներից բոլորին Պատվիրատուն ըստ 
պատշաճի մասնակցություն է ունեցել և հանձնել է քննությունները դրական գնահատականներով (Բացասական է համարվում 100 
բալանոց համակարգում 40 բալից ցածր ստացած գնահատականները):

• հանձնել “ԵրԿՄԳՀԻ ՈւԿ” ՍՊ ընկերության կողմից վկայական` դասընթացներին մասնակցություն ունենալու համար:
2.2  Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով և անձամբ:
2.3 Պատվիրատուն պարտավոր է`
2.3.1   Կատարողին վճարել սույն պայմանագրի 3-րդ կետում նշված պայմաններով:
2.4 Պատվիրատուն իրավունք ունի`
2.4.1 ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի ծառայությունների ընթացքը և որակը, առանց միջամտելու նրա գործունեությանը,
2.4.2   Պատվիրատուն ունի քննությունների վերահանձնման իրավունք` ոչ ավել քան երկու անգամ:
2.4.3 Ցանկացած ժամանակ դադարեցնել պայմանագրի կատարումը` Կատարողին վճարելով սահմանված գնի այն մասը, որը 
համապատասխանում է մինչև  պայմանագրի կատարումից Պատվիրատուի հրաժարման մասին գրավոր տեղեկություն ստանալը:
 
3. Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը
3.1 Սույն Պայմանագրով  մատուցված  յուրաքանչյուր Ծառայության արժեքը,   աշխատանքների կատարման ժամկետները արտացոլված 
են Հավելվածներում:
 
4. Վեճերի լուծման կարգը
4.1 Սույն Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք 
չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 
5. Եզրափակիչ դրույթներ
5.1 Դասընթացների տևողությունը`
5.1.1 յուրաքանչյուր ենթադասընթաց տևում է երկու ամիս, շաբաթական 3 անգամ` 1.5 ժամ, շաբաթական լրացուցիչ օր է հատկացվում 
քննությունների հանձնման համար:
5.2 Բաց թողնված դասընթացները լրացնելու համար Պատվիրատուն պարտավոր է վճարել 2500 /երկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ 
յուրաքանչյուր դասընթացի համար:
 
 
 
5.3 Քննությունների  հանձնումը կարող է կատարվել և’ Կատարողի մոտ, և’ դրանից դուրս, ըստ Պատվիրատուի հայեցողության:
5.4 Սույն Պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն  և լրացում վավեր է այն պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր և 
ստորագրված կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:



5.5 Սույն Պայմանագիրը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից: Յուրաքանչյուր կողմի մոտ 
գտնվում է  պայմանագրի մեկական օրինակ:
 
6. Կողմերի իրավաբանական հասցեներն ու վավերապայմանները
 
Կատարող Պատվիրատու
«Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ ուսումնական 
կենտրոն»ՍՊԸ

 
_________________________________________
                          /ազգանուն, անուն/

0015, Երևան, Ձորափի  26 ՀԾՀ    /սոց.քարտ/ _________________________
Հ/հ 163008126597 «ՀայԷկոնոմբանկ» ՓԲԸ  

Հասցեն` _________________________________
 
__________________________________________

ՀՎՀՀ 02589032  
Անձնագիր`  ______________________________

Տնօրեն`  
Հեռախոս _________________________________  

 
_____________ Բ.Մաղաքյան

     
___________________________
 /ստորագրություն/

Կ.Տ.  
 

 
                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Հավելված 01
 

Թիվ  2012/______ CCNA Discovery 
 ծառայությունների վճարովի 

մատուցման պայմանագրի



 
 
ք. Երևան                                                                                                           « ____  »  ______________    2012  թ.
 

1. Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուին մատուցել ծառայությունները հետևյալ պայմաններով.
 
Հ/Հ Ենթադասընթացի անվանումը Կատարման ժամկետը Ծառայության գինը

/ՀՀ դրամ/
1. Networking for Home and Small 

Businesses
___._____.2012 – ՄԾՄԱ* 66667

  ԱԱՀ 13333
  Ընդամենը 80000

2. Working at a Small-to-Medium 
Business or ISP

___._____.2012 – ՄԾՄԱ* 66667

  ԱԱՀ 13333
  Ընդամենը 80000

3. Introducing Routing and Switching in 
the Enterprise

___._____.2012 – ՄԾՄԱ* 66667

  ԱԱՀ 13333
  Ընդամենը 80000

4. Designing and Supporting Computer 
Networks

 66667

  ԱԱՀ 13333
  Ընդամենը 80000

ՄԾՄԱ*  - մինչև ծառայությունների մատուցման ավարտը:
 
2 Սույն Հավելվածով  մատուցված Ծառայությունների համար վճարումը կատարվում է յուրաքանչյուր ամիս` 40000 /քառասուն 
հազար/ ՀՀ դրամի չափով, մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը, որպես կանխավճար:
 
3. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:
4. Սույն հավելվածը ուժի մեջ է մտնում կողմերի կողմից ստորագրման պահից:
5. Սույն հավելվածը կցվում է պայմանագրին և համարվում է դրա անբաժանելի մասը:
6. Սույն հավելվածը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից: Յուրաքանչյուր կողմի մոտ գտնվում է  
հավելվածի մեկական օրինակ:
 
 
Կատարող Պատվիրատու
«Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ 
ուսումնական կենտրոն»ՍՊԸ

 
_________________________________________
                          /ազգանուն, անուն/

0015, Երևան, Ձորափի  26 ՀԾՀՀ /սոց.քարտ/ _________________________
Հ/հ 163008126597 «ՀայԷկոնոմբանկ» ՓԲԸ  

Հասցեն` _________________________________
 
__________________________________________

ՀՎՀՀ 02589032  
Անձնագիր`  ______________________________

Տնօրեն`  
Հեռախոս _________________________________  

 
_____________ Բ.Մաղաքյան

     
___________________________
 /ստորագրություն/

Կ.Տ.  
 


