ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (ՕՖԵՐՏԱ)
«ԱՎՌՈՄԻԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՈՍԹԻՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԴՈՄԵՆԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ստորև ներկայացվում են սույն հրապարակային պայմանագրի (այսուհետ՝
Պայմանագիր) ընդհանուր պայմաններն ու հասկացությունները (այսուհետ՝ ԸՊՀ)
ԿԱՏԱՐՈՂ,
ՄԵՆՔ,
ՄԵՐ,
AVROHOST՝
«ԱՎՌՈՄԻԿ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերություն,
որը
գործում
է
Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության և իր կանոնադրության հիման վրա․
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ցանկացած ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձ, ինչպես նաև հիմնարկ (անկախ սեփականության ձևից): Սույն
Պայմանագրի պայմաննները պարտադիր են նաև ռեսելինգային (reseller)
ծառայություններ
մատուցող
Պատվիրատուների
հաճախորդների
համար:
Ռեսելինգային (reseller) ծառայություններ մատուցող Պատվիրատուներն անձամբ են
իրականացնում
սույն
պայմանագրով
նախատեսված
ծառայությունների
վերավաճառքի սպասարկումը՝ իրենց հաճախորդների (պատվիրատուների) համար:
ԳՈՐԾԱԿԱԼ՝

ցանկացած

ռեզիդենտ

և

ոչ

ռեզիդենտ

ֆիզիկական

կամ

իրավաբանական անձ, ինչպես նաև հիմնարկ (անկախ սեփականության ձևից), ով
սույն պայմանագրի 1.1. կետում նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով
Պատվիրատուներ է ներգրավում և դրա համար

avrohost.com կայքում նշված

չափով, ձևով ու կարգով կուտակում է բոնուսայն միավորներ և այդ բոնուսային

միավորները կարող է կանխիկացնել Կատարողին հարմար եղանակով, ինչպես նաև
այդ բոնուսային միավորներին համարժեք ծառայություններ ձեռք բերել Կատարողից:
Բոնուսային միավորները կանխիկացնելիս (վճարելիս) Կատարողը հանդիսանում է
Գործակալի հարկային գործակալը և այդ բոնուսային միավորները վճարում է
Գործակալին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ու չափով հարկերն ու այլ պարտադիր վճարները հաշվանցած, այդ թվում եթե
Գործակալը իր բոնուսային միավորների հաշվին սույն պայմանագրով սահմանված
կարգով ծառայություններ է պատվիրում Կատարողին:
ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Կայք (ինտերնետ-կայք, վեբ-կայք)՝ որոշակի թեմային նվիրված ու միմյանց հետ
փոխկապակցված էջեր պարունակող և համացանցի միջոցով հասանելի միացյալ
տեղեկատվական կառույց,
Հոսթինգ՝

Պատվիրատուին

Կատարողի

տրամադրության

տակ

գտնվող

սարքավորման վրա դիսկային որոշակի վիրտուալ տարածության տրամադրում`
Պատվիրատուի կայքը կամ այլ տեղեկատվություն տեղակայելու նպատակով,
Դոմենային անվանում, (դոմեյն)՝ համացանցի դոմենային անունների տարածության
հիերարխիայի (աստիճանակարգության) ճյուղ, որը սպասարկվում է դոմենային
անունների սերվերների համակարգով (DNS) և ղեկավարվում է կենտրոնացված:
Դոմեյնը նույնականացվում է դոմենային անվանման հետ:
Հաշվառման տվյալներ՝ լոգին (մուտքանուն) և ծածկագիր, որոնք վերագրվում են
Պատվիրատուին՝ նույնականացման համար և թույլ են տալիս մուտք գործել
Կատարողի սերվերային սարքավորման վրա տեղակայված տարածք:
Այ-փի, այ-փի հասցե (IP, IP address), ինտերնետ պրոտոկոլի հասցե, որն
ապահովում է տվյալների փոխանցումը ողջ համացանցում:
ԷսԷսԷլ , (անգլ.՝ SSL` Secure Sockets Layer – պաշտպանված սոկետների
մակարդակ) գաղտնագրային արձանագրություն է, որն հնարավորություն է տալիս
անվտանգ կապ հաստատել օգտվողի և սերվերի միջև։ Արձանագրությունն
ապահովում է օգտվողի և սերվերի միջև տվյալների փոխանցման գաղտնիությունը՝
օգտագործելով TCP/IP, սակայն գաղտնագրման համար օգտագործվում է բաց
բանալիով ասիմետրիկ ալգորիթմ։
Վիրտուալ սերվեր՝ (անգլ.՝ VDS՝ Virtual Dedicated Server) - Կատարողի կողմից
օգտագործվող ֆիզիկական սերվերում Պատվիրատուի կայքի և այլ վիրտուալ
տեղեկատվության պահման ու օգտագործման համար վիրտուալ առանձնացված
սերվերի ստեղծում՝ Կատարողի կողմից սահմանած պայմաններով, որն ունի
root-մուտք, սեփական այ-փի հասցե, հնարավորություն Պատվիրատուի սեփական
ծրագրային

ապահովման

և

օպերացիոն

համակարգերի

տեղակայման

հնարավորություն և այլն:
Առանձնացված
ամբողջական

սերվեր

(Dedicated

առանձնացված

Server)`

սերվերում՝

հոսթինգի

տեղադրում

մեկ

առանց Կատարողի սպասարկման

/կառավարման/ ծառայությունների, որը գտնվում է Կատարողի կամ վերջինիս
գործընկեր կազմակերպության տարածքում:

Ինտերնետ Թրաֆիք՝ որոշակի ժամանակահատվածում համակարգչային ցանցի
միջոցով փոխանակվող տեղեկատվության ամբողջ ծավալը, որը չափվում է
պակետներով, բիթերով, բայթերով և դրա բազմապատիկներով:
Անսահմանափակ՝ սույն Պայմանագրի իմաստով հոսթինգային ծառայությունների
մատուցման պարագայում սերվերի կամ դրա մի մասի օգտագործում մեծ քանակի
անձնական (ֆիզիկական անձ) կամ փոքր բիզնեսի կայքեր պարունակելու համար:
Մեծ

ռեսուրսներ

կառաջարկվի

պահանջող

կամ

տեղափոխվել

այլ

օգտվողներին

AVROHOST-ի

խանգարող կայքերին

ավելի

մեծ

հոսթինգային

ծառայությունների վրա։
1․ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1.

Կատարողը

պարտավորվում

է Պատվիրատուին մատուցել (տրամադրել)

դոմենային և (կամ) հոսթինգային ծառայություններ (այսուհետ` Ծառայություն)՝
առանձնացված սերվեր, վիրտուալ սերվեր, ԷսԷսԷլ և հարակից ծառայություններ,
Պատվիրատուի ընտրած սակագնային պլանին համապատասխան ծավալով ու
բնութագրով, իսկ Պատվիրատուն իր հերթին պարտավորվում է ընդունել
Ծառայությունն

ու

վճարել

դրա

համար

Պայմանագրով

սահմանված

պայմաններով ու կարգով:
2.

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1. Պայմանագիրը համարվում է կնքված այն պահից, երբ Կատարողը փաստացի
սկսում

է

մատուցել

Ծառայությունը

Պատվիրատուին՝

Ուղարկում

է

վավերապայմանները էլ․ փոստով կամ հասանելի է դառնում Պատվիրատուին՝
avrohost.com

կայքում

տրամադրված

միջավայրում

և

ակտիվացնում

է

Պատվիրատուի ընտրած Ծառայությունները։
2.2.

Պայմանագիրը

կնքելու

նպատակով

Պատվիրատուն

Ծառայությունների

մատուցման հայտ (այսուհետ՝ Հայտ) է ներկայացնում Կատարողին։ Հայտը պետք է
ներկայացվի avrohost.com կայքի հաճախորդների միջավայրում՝ Պատվիրատուի
կողմից այն առցանց տարբերակով լրացնելու և այն Կատարողին ուղարկելու
միջոցով:
Կատարողն

Պատվիրատուի
իրավունք

նույնականացումն

ունի

Պատվիրատուից

իրականացնելու
պահանջել

նպատակով

լրացուցիչ

այլ

փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկատվություն, որը Պատվիրատուն ներկայացնում է
Կատարողի

կողմից

նման

պահանջ

ներկայացնելու

օրվանից

հաշված

5

աշխատանքային օրվա ընթացքում, հակառակ պարագայում Կատարողն իրավունք
ունի կասեցնել Ծառայությունների մատուցումը մինչև այդ տվյալների տրամադրումը:
2.3.

Պատվիրատուի

տեխնիկական

կողմից Հայտում

հնարավորության

նշված

Ծառայությունների մատուցման

առկայության

դեպքում

Պատվիրատուի

էլեկտրոնային փոստին ուղարկվում է Ծառայության վճարման հաշիվ` սակագնային
պլանով սահմանված ժամկետով:
2.4. 10 (տասը) օրացուցային օրվա ընթացքում ներկայացված հաշվի հիման վրա
կանխավճար չանելու դեպքում Կատարողն իրավունք ունի չընդունել հետագա
վճարումը և լուծարել այն՝ համապատասխան հայտի հետ միասին:
2.5. Ծառայությունները մատուցելու նպատակով Կատարողն avrohost.com կայքի
միջոցով՝ առցանց եղանակով, Պատվիրատուին է տրամադրում
տվյալներ`

այն

ուղարկելով

Պատվիրատուի

կողմից

հաշվարկային

avrohost.com կայքում

գրանցվելու ժամանակ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
2.6. Ծառայությունների մատուցումը սկսելու օրը սույն Պայմանագրով համարվում է
Կատարողի

կողմից

Պատվիրատուի

կողմից

ընտրված

Ծառայությունների

ակտիվացման գործողությունների օրն է, իսկ մինչ այդ Կատարողը իրավունք ունի
Ծառայությունները մատուցել դեմո (ցուցադրական) տարբերակով:
2.7.

Պայմանագրի գործողությունն ավարտվում է վճարման ժամկետի ավարտի

պահին:
2.8. Պատվիրատուի կողմից նոր ժամկետով Ծառայությունների վճարման դեպքում
Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարացվում է նույն պայմաններով՝ ներառյալ
Ծառայությունների սակագների փոփոխությունները:
2.9. Կատարողն իրականացնում է իր իսկ տրամադրած սերվերային սարքավորման և
ծրագրային միջոցների աշխատանքի ղեկավարումն ու հսկումը:

2.10. Կատարողն իրավունք ունի տրամադրվող Ծառայությունների որակի և
վստահելիության

բարելավման

նպատակով

միակողմանիորեն

փոփոխել

Պայմանագրի իրականացման տեխնիկական պարամետրերը, այդ թվում նաև՝
փոփոխել տրամադրվող ծրագրերը, գրադարանները, ֆունկցիաները, ղեկավարման
միջոցները: Եթե Կատարողը իրականացնում է Պայմանագրի տեխնիկական այնպիսի
պարամետրերի փոփոխում, որի արդյունքում տեղի է ունենում այդ տեխնիկական
պայմանների նվազում, ապա այդ փոփոխություններն համարվում են ընդունված
(սահմանված կարգով ծանուցված և ընդունված)` դրանց մասին Կատարողի կայքում
համապատասխան հրապարակում (ծանուցում) կատարելու պահից: Պատվիրատուն

ինքնաբերաբար համաձանվում է նաև Կատարողի կողմից Ծառայությունների
մատուցման ընթացքում օգտագործվող ծրագրերի և ծառայությունների՝ Cpanel, Linux,
Widows Server և այլն, լիցենզիոն պայմաններին և դրանց փոփոխություններին։
2.12.

Տեխնիկական

աջակցության

իրականացման

ընթացքում

Կատարողը

բարելավում է իր իսկ կողմից տրամադրված և Ծառայությունների մատուցման համար
կիրառվող սարքավորման և համակարգային ծրագրային միջոցների աշխատանքը:
2.13. Տեխնիկական աջակցության իրականացման համար հիմք է հանդիսանում
Պատվիրատուի հայտը: Հայտն ուղարկվում է Կատարողի համապատասխան

ծառայությունների էլեկտրոնային համակարգով (Պայմանագրի 8-րդ կետ): Հայտում
պետք է հստակ ձևակերպված լինեն կատարում պահանջող հանձնարարությունները,
նշված լինի դոմենային անունը և այլ անհրաժեշտ տեղեկություն:
2.14.Հետևյալ գործողությունների կատարման համար Հայտում պետք է նշված լինեն
Պատվիրատուի հաշվառման տվյալները և Պատվիրատուն avrohost.com կայքի
հաճախորդների սպասարկման իր միջավայրում կարող է կատարել.
- Սակագնային պլանի փոփոխություն,
- Լրացուցիչ ծառայությունների միացում/անջատում,
- Ռեզերվային պահոցից ցանկացած տվյալների վերականգնում,
- Պատվիրատուի ցանկացած տեղեկատվության հեռացում,
- Դոմեյնի DNS-սերվերների փոփոխում:
2.15. Հայտերը մշակվում են ըստ դրանց ստացման հերթականության: Արտահերթ
մշակվում

են

անհետաձգելի

կատարում պահանջող (արտակարգ) հայտերը,

ինչպիսիք են ծածկագրերի գաղտնիության կորստի դեպքում դրանց փոփոխությունը,
Կատարողի կողմից տրամադրվող սարքավորման կամ ծրագրային ապահովման
աշխատունակության վերականգնումը: Հայտի մշակման կանոնակարգված ժամկետը
24 ժամ է: Եթե Հայտը բավարարելու համար Կատարողին անհրաժեշտ է դիմել իր
գործընկերներին (տվյալների փոխանցման ծառայություն տրամադրողին, տվյալների
կենտրոնին, սարքավորում տրամադրողին, բանկին, Դոմենի կոորդինատորին և այլն),
հայտի մշակման ժամկետը կարող է ընդլայնվել մինչև գործընկերներից պատասխան
ստանալու պահը:
2.16. Պատվիրատուի հոսթինգի, ծրագրավորման, վեբ-դիզայնի, սկրիպտերի,
ծրագրերի սարքավորման և Պայմանագրի կատարման հետ չկապված նմանատիպ
այլ հարցերով խորհրդատվությունը կամ (և) աշխատանքները իրականացվում է
լրացուցիչ համաձայնագրի հիման վրա:

2.17. Ելնելով դոմենային անուների համակարգի գործունեության ապահովման
անհրաժեշտությունից՝ Ծառայությունների մատուցումը կարող է սահմանափակվել
կամ կասեցվել՝ Պատվիրատուին էլեկտրոնային փոստով այդ մասին տեղեկացնելուց
հետո: Եթե Ծառայությունների հետագա մատուցման համար պահանջվում է
աշխատանքների անհապաղ իրականացում, ապա աշխատանքները կարող են
իրականացվել

առանց

նախօրոք

զգուշացման:

Սահմանափակող

հեռացվում են դրանց առաջացման պատճառների վերացման պահից:

միջոցները

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները
3.1. Կատարողը պարտավոր է.
3.1.1.

Սկսել

Ծառայության

աշխատանքային

օրվա

մատուցումը

ընթացքում`

Ծառայությունների մատուցման Հայտի

Պայմանագրի

Պատվիրատուի`

կնքման

պահից

5

համապատասխան

և այդ Ծառայության դիմաց վճարում

կատարելու ապացույցի առկայության դեպքում:
3.1.2. Պայմանագրով սահմանված պայմաններով և ժամկետներում Պատվիրատուին
մատուցել որակյալ տեխնիկական աջակցություն:
3.1.3.

Պատվիրատուին

փոփոխությունների,

դրանց

տեղեկացնել
նոր

Ծառայությունների

հատկությունների,

գնացուցակի

Ծառայությունների

այլ

պայմանների մասին` դրանք հրապարակելով Կատարողի կայքում:

3.1.4. Ապահովել Պատվիրատուի տվյալների տեղեկատվական անվտանգությունը,
որքանով որ դա թույլ են տալիս մատուցվող Ծառայությունների տեխնիկական
առանձնահատկությունները:

3.1.5. Ապահովել իր տրամադրած ծրագրային միջոցների աշխատունակությունը և
դրանց

համատեղելիությունն

համապատասխան

ծրագրային

կանոններին համապատասխան:

այլ

ծրագրային

միջոցների

ապահովումների

գործունեության

հետ`

նորմատիվային

3.1.6. Պարբերաբար կատարել իր տրամադրած ծրագրային միջոցների թարմացում:
Ծառայությունների

կազմակերպման

տեխնիկական

առանձնահատկության

կապակցությամբ Կատարողը միակողմանի կերպով սահմանում է իր տրամադրած
ծրագրային ապահովման պարամետրերը:

3.1.7. Ապահովել Պատվիրատուի` Կատարողի սարքավորման վրա տեղակայված
ինֆորմացիայի ամենամսյա ռեզերվային պատճենում: Ռեզերվային պատճենման չեն
ենթարկվում միայն փոստային հաղորդագրությունները և մատենագիր-ֆայլերը

(log-ֆայլերը):

Սույն

կետը

վերաբերվում

է

միայն

վեբ

(շերիդ)

հոսթինգի

ծառայությունների մատուցմանը:
3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է.
3.2.1. Կատարել Պայմանագրի պայմանները, ժամանակին և ամբողջ ծավալով վճարել
Կատարողի Ծառայության դիմաց:

3.2.2. Բանկային վճարման փաստաթղթի ձևակերպման դեպքում նշել Պատվիրատուի
անունը կամ անվանումն ու հաշվի համարը, որի հիման վրա կատարվում է վճարումը:

3.2.3. Ինքնուրույն ծանոթանալ Կատարողի կայքում հրապարակվող պաշտոնական
տեղեկատվությանը և Ծառայության մատուցման հետ կապված Հայաստանի
Հանրապետության

կամ

(և)

Պատվիրատուի

տնտեսական

գործունեության

(պաշտոնական գրանցման կամ հաշվառման) երկրի նորմատիվ իրավական
ակտերին, տեխնիկական և անվտանգության կանոններին ու հրահանգներին,
ինչպես նաև սույն Համաձայնագրի 8.1. կետում նշված կապի միջոցներով ուղարկվող
ծանուցումներին:
3.2.4. Ծառայությունն օգտագործել (տնօրինել) համաձայն Պայմանագրի պայմանների
և

Հայաստանի

Հանրապետության

կամ

(և)

Պատվիրատուի

տնտեսական

գործունեության (պաշտոնական գրանցման կամ հաշվառման) երկրի նորմատիվ
իրավական

ակտերին,

տեխնիկական

և

անվտանգության

կանոններին

ու

հրահանգներին համապատասխան: Պատվիրատուն իրավունք չունի.
1.

տարածել

կամ հրապարակել Հայաստանի Հանրապետության կամ (և)

Պատվիրատուի տնտեսական գործունեության (պաշտոնական գրանցման կամ
հաշվառման) երկրի օրենսդրությանը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերին
հակասող ցանկացած տեղեկատվություն,
2.

ամբողջական

կամ

մասնակի

հրապարակել

կամ

տարածել

անիրավ

(անօրինական) կերպով ստացված՝ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված
տեղեկատվություն` առանց իրավունքի սեփականատիրոջից համապատասխան
արտոնություն (թույլտվություն) ստանալու,
3.

հրապարակել (ինչպես նաև՝ պատրաստել) կամ տարածել էլեկտրոնային վիրուս
կամ

այլ

վնասաբեր

տեղեկատվություն,
4.

բաղկացուցիչներ

պարունակող

ցանկացած

հրապարակել (ինչպես նաև՝ պատրաստել) կամ տարածել պորնոգրաֆիկ
բնույթի նյութեր,

5.

իրականացնել գովազդային կամ այլ տեղեկատվության զանգվածային ծանուցում

էլեկտրոնային փոստի միջոցով` առանց հասցեատիրոջ հետ նախնական
պայմանավորվածության գալու (սպամ),
6.

կեղծել IP-հասցեն, ինչպես նաև Համացանց տվյալներ փոխանցելու ժամանակ
ցանցային պրոտոկոլներում կիրառվող նույնականացման այլ տվյալները,

7.

օգտագործել

Հոսթինգի

ծառայությունը

որպես

պրոքսի-սերվեր,

վիրտուալ

մասնավոր ցանցի սերվեր (VPN), ինչպես նաև՝ տեղադրել հոսթինգ-հաշվի վրա
պրոքսի-սերվերների և VPN-ի հետ կապված ծրագրային ապահովում,
8.

իրականացնել Համացանցի տարրերի (համակարգիչների, այլ սարքավորման և
ծրագրային

ապահովման)

նորմալ

գործունեության

խաթարմանն

ուղղված

գործողությունների կատարում կամ անգործություն,
9.

իրականացնել գործողությունների կատարում կամ անգործություն` Համացանցի
(համակարգչի, այլ սարքավորման կամ տեղեկատվական ռեսուրսի) որևէ ռեսուրս

անթույլատրելի կերպով մուտք գործելու, այդ մուտքի հետագա կիրառման,
ինչպես նաև այդ ռեսուրսում գտնվող տվյալների փոփոխության կամ հեռացման
ուղղությամբ,
10.

իրականացնել գործողություններ, որոնք կարող են խաթարել Կատարողի

սարքավորման և ծրագրային միջոցների աշխատունակութունը, ինչպես նաև
առաջացնել

խոչընդոտներ

այլ

օգտվողների`

ծառայություններ

ստանալու

ճանապարհին: Մասնավորապես, արգելվում է ստեղծել գործընթացներ, որոնք

օգտագործում են սերվերի ռեսուրսների (հիշողության կամ պրոցեսորի) 10
տոկոսից ավելին (ժամանակի ցանկացած պահին), եթե Պատվիրատուին չեն
մատուցվում առանձնացված սերվերի ծառայություններ: Գործածվող ռեսուրսների

չափման համար օգտագործվում են սերվերի օպերացիոն համակարգի մեջ
ներդրված համակարգային միջոցներ,
11.

խախտել Դոմենային անվանման շահագործման կանոնները և պահանջները,
ինչը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության կամ (և) Պատվիրատուի
տնտեսական գործունեության (պաշտոնական գրանցման կամ հաշվառման)
երկրի, կամ iccan և այյլ դոմենայի անվան պրովայդերների նորմատիվ
իրավական ակտերով, տեխնիկական և անվտանգության կանոններով ու
հրահանգներով:

Վերոնշյալ

կանոնների

և

պահանջների

մասին

տեղեկատվություն փնտրելու և տեղեկանալու պարտականությունը պատկանում
է Պատվիրատուին,

իրականացնել

12.

Հայաստանի

Հանրապետության

կամ

(և)

Պատվիրատուի

տնտեսական գործունեության (պաշտոնական գրանցման /հաշվառման/ և
գործունեության իրականացման) երկրի օրենսդրության կողմից արգելված այլ
գործողություններ:

3.2.5. Պատվիրատուն ընդունում է, որ Կատարողի կողմից ծրագրային միջոցների
պարբերաբար

թարմացումը

անվտանգությունը
ինքնուրույն

անհրաժեշտ

պահպանելու

պահպանել

իր

ու

համար:

սկրիպտերի

պարտադիր

Պատվիրատուն
և

ծրագրերի

միջոց

է

սերվերի

պարտավորվում

է

համատեղելիությունը

Կատարողի տրամադրած ծրագրային ապահովման հետ:

3.2.6. Կատարողի կողմից մատուցած Ծառայության վերաբերյալ դժգոհության
առկայության դեպքում Պատվիրատուն պարտավոր է տեղեկացնել այդ մասին

Կատարողին 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում` սկսած վերջինիս կողմից ըստ

Պայմանագրի իր վրա վերցված պարտականությունները չիրականացնելու կամ ոչ
պատշաճ կերպով իրականացնելու մասին Պատվիրատուին հայտնի դառնալու
պահից կամ այն պահից, երբ Պատվիրատուին դա պետք է հայտնի դառնար:
3.3.

Կատարողն

իրավունք

ունի

չդիտարկել

բողոքները,

համապատասխանում Պայմանագրի 3.2.6. կետում նշված ժամկետին:

որոնք

չեն

3.4. Կատարողն իրավունք ունի՝ առանց Պատվիրատուին ծանուցելու, միակողմանի
դադարեցնել

կամ

Պատվիրատուն
խախտումները։

մասնակի կասեցնել Ծառայությունների մատուցումը մինչև

չվերացնի

Պայմանագրի

3.2.4.

կետի

/կամ

ենթակետերի/

3.5. Կատարողն իրավունք ունի լրիվ կամ մասնակի դադարեցնել, փակել կամ

արգելել Պատվիրատուի` ծրագրային ապահովումից օգտվելու հնարավությունը այն
դեպքում, եթե այդ ծրագրային ապահովման կիրառումը կարող է հանգեցնել վթարային

իրավիճակների, անվտանգության համակարգի կամ Պայմանագրի պայմանների
խախտման:
3.6. Կատարողն իրավունք ունի հսկել կամ վերահսկել այն տեղեկատվությունը, որը
Պատվիրատուն հրապարակում է (մուտքագրում, լրացնում, ներբեռնում և այլն)
Կատարողի սարքավորման վրա:

3.7. Կատարողն իրավունք ունի մերժել Պատվիրատուին փոփոխել ծրագրային

ապահովման սարքավորումները, եթե դրանք կարող են դառնալ այլ օգտվողների
կայքերի աշխատանքի խափանման պատճառ:

3.8. Պատվիրատուն ընդունում է, որ Պայմանագրի կնքման պահին Կատարողն իրեն
տրամադրել է Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների մասին լիարժեք ու
հավաստի տեղեկություն:

4. Հաշվարկների և վճարման կարգ

4.1. Ծառայությունների արժեքը սահմանվում է համաձայն Կատարողի կողմից
հաստատված գնացուցակի, որը հրապարակվում է Կատարողի կայքում:

4.1.1. Գնացուցակում նշված Ծառայությունների արժեքը ներառում է բոլոր հարկերը:
4.2.

Ծառայություններն

ըստ

Պայմանագրի

մատուցվում

են

կանխավճարի

պայմաններով, որն իրականացվում է Պայմանագրի պայմաններին համաձայն
ներկայացված հաշվի հիման վրա:
4.2.1.

Ծառայությունների

կանխավճարն

գործողության հաջորդ ժամանակահատվածի համար

իրականացվում

է

ընթացիկ

վճարված

ժամանակահատվածի

գործողության ժամկետի ավարտից ոչ ուշ` Կատարողի ներկայացված հաշվի հիման
վրա:
4.2.2. Ծառայության դիմաց վճարումը կարող է կատարվել կայքում նշված վճարման
տարբերակներով։
4.3. Վճարումը կատարվում է Կատարողի կողմից նշված միջոցներից մեկով`
համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության:

4.4. Պատվիրատուի կողմից Կատարողի մատուցած Ծառայությունների համար
վճարումն

առանց

Կատարողից հաշիվ

ստանալու,

կամ

առանց

ըստ

սույն

Պայմանագրի 3.2.3. կետի վճարման փաստաթղթերի մեջ նշման, կարող է հաշվի
չառնվել ըստ Պայմանագրի, և Ծառայությունները կարող են չմատուցվել:

4.5. Ըստ Պայմանագրի` Ծառայությունները համարվում են պատշաճ կերպով
մատուցված՝

Կատարողի

կողմից

Ծառայությունների

մատուցման

պահից

օրացուցային 7 (յոթ) օրվա ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գրավոր բողոքի
բացակայության դեպքում:

4.6. Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է իրավաբանական անձ.

4.6.1. Ծառայությունները մատուցելուց հետո 10 (տաս) օրացուցային օրվա ընթացքում
Կատարողն իրավունք ունի կազմելու և Պատվիրատուին ուղարկելու /էլ. փոստի
միջոցով/

մատուցված

Ծառայությունների

ակտ

(այսուհետ՝

Ակտ),

որը

Պատվիրատուն ստորագրում է և ուղարկում Կատարողին ստացման պահից հետո 3
(երեք) օրվա ընթացքում՝ էլ. փոստի միջոցով:

4.6.2. Պատվիրատուի կողմից` մատուցված Ծառայությունների ստորագրված Ակտը

այն ստանալու պահից 10 (տաս) օրացուցային օրվա ընթացքում չվերադարձվելու և

Պատվիրատուի գրավոր առարկությունների բացակայության դեպքում՝ մատուցված
Ծառայությունների Ակտը համարվում է ստորագրված երկու Կողմերի կողմից:

4.7. Կատարողն իրավունք ունի միակողմանի փոփոխել գնացուցակը, ընդ որում

Կատարողը գնացուցակի փոփոխությունները հրապարակում է իր կայքում կամ այլ

կերպ տեղեկացնում է այդ մասին Պատվիրատուին փոփոխությունից առնվազն 7 (յոթ)
օրացուցային օր առաջ: Տվյալ փոփոխությունները տարածվում են Պատվիրատուի
վրա միայն Պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ժամկետի
ավարտից հետո:
4.8.

Պատվիրատուի

կողմից

Պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու դեպքում

Կատարողը չի վերադարձնում Պատվիրատուի Ծառայության դիմաց վճարված
կանխավճարը՝ բացառությամբ Հոսթինգ (Վեբ հոսթինգ) և ռեսելեր հոսթինգ
ծառայության, եթե Պատվիրատուն Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30
(երեսուն) օրվա ընթացքում է հրաժարվել Հոսթինգ (Վեբ հոսթինգ) և ռեսելեր հոսթինգ
ծառայության մատուցումից, այդ մասին գրավոր կամ Պայմանագրի 8.5 կետում
նշված էլէկտրոնային փոստին էլեկտրոնային ծանուցում ուղարկելու միջոցով: Բոլոր
այն դեպքերում երբ Պատվիրատուն միակողմանի լուծում է Պայմանագիրը և
Կատարողի մոտ ունի կանխավճարային մնացորդ (այսուհետ՝ չօգտագործված
դրամական միջոցներ՝ որևէ Ծառայության համար չվճարված (չօգտագործված)
ազատ դրամական միջոցներ), ապա Կատարողն այդ չօգտագործված դրամական
միջոցները վերադարձնում է Պատվիրատուին Պայմանագրի 4.9. կետով սահմանված
կարգով ու պայմաններով:
4.9. Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.8. կետում սահմանված կարգով
Հոսթինգ (Վեբ հոսթինգ) ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում Կատարողը
Պատվիրատուին է վերադարձնում այդ ծառայության դիմաց վճարված կանխավճարը
կամ չօգտագործված դրամական միջոցները՝ հաշվի առնելով, որ կանխավճարի կամ
չօգտագործված դրամական միջոցների վերադարձման հետ կապված բանկային
միջնորդավճարներն ու այլ ծախսերն կատարվում են այդ կանխավճարի գումարից
կամ չօգտագործված դրամական միջոցներից՝ Պատվիրատուի հաշվին: Կատարողը
իրավունք ունի սույն կետում նշված վճարված կանխավճարի գումարը կամ
չօգտագործված դրամական միջոցները չվերադարձնել Պատվիրատուին, եթե այդ

վերադարձման հետ կապված ծախսերն

ավելի մեծ են, քան այդ կանխավճարի

գումարը կամ չօգտագործված դրամական միջոցները:
5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1.Սույն Պայմանագրի խախտման դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են
կրում`

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենսդրությամբ

և

Պայմանագրով

սահմանված չափով, կարգով ու պայմաններով:
5.2.

Կողմերը

պատասխանատվություն

չեն

կրում

Պայմանագրով

իրենց

պարտականությունների չիրականացման (ոչ պատշաճ իրականացման) համար այն
դեպքում, երբ չիրականացման (ոչ պատշաճ իրականացման) պատճառը եղել են

անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժորային) հանգամանքները: Ֆորս-մաժորային

հանգամանքների շարքին են դասվում ռազմական գործողությունները, Պայմանագրով
նշված գործունեությունը ուղղակիորեն կամ ոչ ուղղակիորեն արգելող նորմատիվ
ակտերի հրապարակումը, որոնք կխոչընդոտեն Կողմերի պարտականությունների
կատարմանը, և այլ հանգամանքներ, որոնք կախված չեն Կողմերի կամքից: Կողմերը
փոխադարձ բողոքներ չունեն, և կողմերից յուրաքանչյուրն ինքնուրույն է կրում
հնարավոր հետևանքների ռիսկը:

5.3.Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում.

-Համացանցի` երրորդ անձանց կողմից աջակցվող առանձին սեգմենտների որակյալ և
անխափան գործունեության և հասանելիության համար,
-Պատվիրատուի

կողմից

տեղադրված

տեղեկության`

Համացանցի

բոլոր

սեգմենտներում հասանելիության համար, երբ դա տեղի է ունենում երրորդ անձանց
կողմից

աջակցվող

սեգմենտների

գործունեության

յուրահատկությունների

պատճառով,
-Պատվիրատուի` Կատարողի սարքավորման վրա տեղադրված առկայության և
բովանդակության համար,
-Պատվիրատուի

կամ

երրորդ

անձանց

մշակած

ծրագրային

ապահովման

անաշխատունակության կամ անհամատեղելիության համար,

-Պատվիրատուի փակ տեղեկության, այդ թվում և հաշվառման տվյալների` երրորդ

անձանց համար հասանելիության, ինչպես նաև դրա հետևանքների համար, եթե դա
տեղի է ունեցել Պատվիրատուի մեղքով,

-Պատվիրատուի կրած ցանկացած վնասի համար` վերջինիս կողմից հաշվարկային
տվյալների տարածման պատճառով,

-Վնասի համար, որ կարող է հասցվել Պատվիրատուին` Ծառայությունների և
Համացանցի օգտագործման արդյունքում:

5.4. Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում.

-Կատարողին տրամադրած տեղեկության հավաստիության համար,
-Պատվիրատուի

կողմից

տեղեկատվության համար,
-

Համացանցում

հրապարկված

կամ

փոխանցված

Պայմանագրի 3.2.4. կետը Պատվիրատուի կողմից խախտելու արդյունքում

Կատարողին հասցրած վնասի համար:

5.5. Կողմերը համաձայնվում են առ այն, որ Կատարողից գանձվող վնասների չափը

սահմանվում է այն Ծառայությունների համար Պատվիրատուի կողմից կատարված
վճարման գումարի չափով, որոնց ոչ պատշաճ կատարումը հանգեցրել է վնասի
կրման: Հաշվարկը կատարվում է օրավարձային սկզբունքով:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը և դրա լուծարման կարգը

6.1. Սույն Պայմանագիրը գործում է մինչև Հայտում նշված ժամկետի ավարտը:
6.2.

Պատվիրատուի

ժամանակահատվածի

կողմից

համար

Ծառայությունների

վճարում

կատարելու

մատուցման

դեպքում

նոր

Պայմանագիրը

համարվում է վերակնքված նույն պայմաններով՝ բացառությամբ Ծառայության դիմաց
կատարվող վճարի չափի՝ ըստ 4.7. կետի:

6.3. Կողմերն իրավունք ունեն ցանկացած պահի լուծարել Պայմանագիրը` մյուս
Կողմին այդ մասին գրավոր կամ Պայմանագրով նշված էլեկտրոնային փոստերով

ծանուցում ուղարկելով: Պայմանագիրը համարվում է լուծարված Կողմերից մեկի
կողմից մյուսին գրավոր կամ Պայմանագրում նշված էլեկտրոնային փոստերով
ծանուցում ուղարկելու հաջորդող օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրը:

6.4. Կատարողն իրավունք ունի անհապաղ միակողմանի լուծարել Պայմանագիրը,
եթե Պատվիրատուն խախտել է Պայմանագրի 3.2.4. կետը:

6.5. Սույն Պայմանագիրը կետանցի /կետերի խախտում/ հիմքով լուծելու դեպքում
Կողմերը

չեն

կարող միմյանց գումարային

և

ոչ գումարային պահանջներ

ներկայացնել:
6.6. Սույն Պայմանագիրը դադարում է գործել Ծառայությունների մատուցման
իրավունքը Պատվիրատուի պահանջով մեկ այլ անձի փոխանցման դեպքում:
7. Պայմանագրում փոխոխություններ և լրացումներ կատարելու կարգը
7.1.

Սույն

Պայմանագրում

փոփոխություններ

Կատարողի կողմից միակողմանի կարգով:

և

լրացումներ կատարվում են

7.2. Փոփոխություններ ու լրացումներ կրած Պայմանագիրը տեղադրվում է Կատարողի
պաշտոնական կայքում և ուժ է ստանում կայքում տեղադրելուց 30 (երեսուն)
օրացուցային օր հետո:

7.3. Փոփոխություններ ու լրացումներ կրած Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից
հետո Պայմանագիրը սկսում է գործել երկու կողմերի /Կողմերի/ համար:
7.4.

Պատվիրատուի` կատարված փոփոխությունների կամ լրացումների հետ

չհամաձայնվելու դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի լուծարել Պայմանագիրը
միակողմանի կերպով` համաձայն Պայմանագրի 6.2. կետի:
7.5.

Պայմանագրում

կատարված

փոփոխությունների

կամ

լրացումների հետ

համաձայն չլինելու դեպքում, մինչև այդ փոփոխությունների կամ լրացումների ուժի
մեջ մտնելու ժամկետը Պատվիրատուն պարտավոր է Պայմանագիրը լուծելու մասին
ծանուցել Կատարողին՝ Պայմանագրով նախատեսված ձևով ու կարգով, հակառակ

պարագայում Պայմանագրում կատարված փոփոխությունները կամ լրացումները
Պատվիրատուի կողմից համարվում են ընդունված:
8. Լրացուցիչ պայմաններ
8.1. Պատվիրատուն ընդունում է, որ Կատարողից կապի միջոցներով ստացված

ծանուցումները (ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ, Կատարողի կայքի «Բաժանորդներին»
բաժինը) ունեն իրավաբանական ուժ` համարժեք գրավոր և թղթե կրիչ ունեցող

փաստաղթերին: Պատվիրատուն պարտավորվում է ինքնուրույն կերպով ժամանակին
ստուգել Պայմանագրի 8.5 կետում նշված կոնտակտային հասցեների վրա ստացված
նամակագրությունը /տեղեկատվությունը/:

8.2. Սույն Պայմանագիրը կնքելով` Պատվիրատուն հաստատում է, որ իրեն

տրամադրված է և հասկանալի է Պայմանագրով մատուցվող Ծառայություններին
վերաբերող ամբողջ տեղեկությունը:
8.3.

Ծառայության

ամբողջական

նկարագիրը

ներկայացվում

է

Կատարողի

պաշտոնական կայքում հրապարակված սակագնային պլաններում:
8.4. Կողմերի կողմից Պայմանագրի որևէ կետի չկատարման դեպքում վիճելի հարցերը
կարգավորվում

են

փոխհամաձայնությունների

հիման

վրա:

Եթե

վեճերի ու

անհամաձայնությունների լուծումը փոխհամաձայնության միջոցով անհնար է, ապա
դրանք ենթակա են լուծման` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող
օրենսդրության:

8.5.Կատարողի պաշտոնական ինտերնետային կայքն է՝ http://avrohost.com, էլ.
փոստի

հասցեն՝

info@avrohost.com:

Սույն

Պայմանագրով նախատեսված

Ծառայությունների մատուցման ընթացքում որևէ իրավունքի խախտման դեպքում
խնդրում ենք կապնվել մեր հետ abuse@avrohost.com էլ. փոստի միջոցով, որին
մենք կարձագանքենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում:

