
ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

«01» օգոստոս 2021թ. 

«Էդգար Սամվելի Մակարյան» ԱՁ, այսուհետ՝ «Պրինցիպալ», ի դեմս տնօրեն Էդգար Մակարյանի, որը 

գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՅՈՒՇՈՓ» ԱՁ, այսուհետ՝ «Գործակալ», ի դեմս 

տնօրեն Արամ Ղազարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, հետագա 

համատեղ կամ առանձին հիշատակման դեպքում՝ «Կողմեր», կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի 

մասին. 

1. Պայմանագրի առարկան 

1.1. Սույն պայմանագրով Գործակալը պարտավորվում է Պրինցիպալի հանձնարարությամբ 

մատուցել սույն պայմանագրի 1.2 կետում նշված ծառայությունները և վճարել Պրինցիպալին 

վերջինիս պատկանող ապրանքների վաճառքից ստացված գումարը՝ գանձելով իր մատուցած 

ծառայությունների արժեքը սույն պայմանագրի 3 կետով սահմանված կարգով: 

1.2. Գործակալը պարտավորվում է մատուցել հետևյալ ծառայությունները՝ 

1.2.1. Տրամադրել հարթակ https://youshop.am կայքում ապրանքներ ներկայացնելու և 

վաճառելու համար: 

1.2.2. Իրականացնել այդ ապրանքների առաքումը Պրինցիպալի կողմից սույն պայմանագրի 7 

կետում նշված հասցեից վերջնական գնորդին: 

1.3. Ծառայությունները մատուցված են համարվում վերջնական գնորդի կողմից հանձնման-

ընդունման ակտը ստորագրելու պահից: 

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները 

2.1. Գործակալը պարտավոր է՝ 

2.1.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով: 

2.1.2. Վճարել Պրինցիպալին վերջինիս պատկանող ապրանքների վաճառքից ստացված 

գումարը՝ գանձելով իր մատուցած ծառայությունների արժեքը սույն պայմանագրի 3. 

կետում սահմանված կարգով: 

2.2. Գործակալն իրավունք ունի՝ 

2.2.1. Մերժել Պրինցիպալի՝ ապրանք ավելացնելու հայտը, եթե տվյալ ապրանքը չի 

համապատասխանում Գործակալի կայքի չափորոշիչներին և/կամ ապրանքի 

նկարագրությունը չի համապատասխանում իսկությանը: 

2.2.2. Պրինցիպալի փոխարեն ապրանք ավելացնել https://youshop.am կայքում, Պրինցիպալի 

կողմից տրամադրված անհրաժեշտ տեղեկատվության հիման վրա և 3.1.2. կետում 

նշված գումարի դիմաց: 

2.3. Պրինցիպալը պարտավոր է՝ 

2.3.1. Հետևել կայքի օգտագործման կանոններին: 

2.3.2. Չխոչընդոտել ապրանքի 14 օրվա վերադարձի քաղաքականության իրականացմանը, 

որը նախատեսված է «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ 

օրենքով: 

2.3.3. Ամեն օր հետևել իր կողմից ներկայացված բոլոր ապրանքների առկա քանակներին ու 

գներին: 

2.3.4. Ապրանքի հետ միասին Գործակալին և վերջնական գնորդին տրամադրել հանձնման-

ընդունման ակտ: 

2.4. Պրինցիպալն իրավունք ունի՝ 

2.4.1. Ապրանք ավելացնել https://youshop.am կայքում, որոնք կներկայացվեն Պատվիրատու 

ընկերության լոգոտիպով և անվանմամբ: 

2.4.2. Ստանալ իրեն պատկանող ապրանքների վաճառքից ստացված այն գումարը, որը չի 

ներառում Գործակալի մատուցած ծառայությունների արժեքը: 

2.4.3. Պրինցիպալի անունից երրորդ անձանց հետ Գործակալի կնքած պայմանագրից բխող 

իրավունքներն ու պարտականությունները պատկանում են Պրինցիպալին, այդ թվում 

նաև երաշխիքային սպասարկման իրականացումը՝ նախատեսված լինելու դեպքում: 

3. Ծառայությունների մատուցման գինը և վճարման կարգը 

3.1. Ծառայությունների դիմաց գանձվող գումարի հաշվարկման կարգը. 
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3.1.1. Սույն պայմանագրով ծառայությունների գինը կազմում է Գործակալի կողմից իրացված 

ապրանքի 12% չափով գումար, որը գանձվում է Գործակալի կողմից սույն 

պայմանագրով սահմանված կարգով: 

3.1.2. Սույն պայմանագրի 2.2.2. կետում նշված ծառայությունների գինը կազմում է 200 դրամ 

յուրաքանչյուր հրապարակման համար: 

3.1.3. Սույն պայմանագրի 2.3.3. կետում նշված պարտավորության թերի կատարման 

հետևանքով չեղարկված պատվերի դեպքում Պրինցիպալը վճարում է տույժ  բացակայող 

ապրանքի կամ ապրանքների արժեքի 10%-ի չափով, իսկ եթե պատվերը չի չեղարկվում, 

այլ առաքվում է Գործակալի համար Պրինցիպալ համարվող մեկ այլ մատակարարից, 

ապա սույն պայմանագրի կողմ հանդիսացող Պրինցիպալը վճարում է գնային 

տարբերությունը: 

3.2. Ապրանքի վաճառքից ստացված գումարի վճարման կարգը. 

3.2.1.  Գործակալը պարտավոր է Ծառայությունները մատուցելուց հետո 10 (տասը) 

աշխատանքային օրվա ընթացքում Պրինցիպալին բանկային փոխանցման միջոցով 

փոխանցել վերջինիս ապրանքի վաճառքից ստացված գումարի մնացած մասը: 

4. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ֆորս մաժոր) 

Կողմերն ազատվում են իրենց պարտավորությունները մասամբ կամ ամբողջությամբ չկատարլեւ 

համար պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության 

հետևանքով, որը ծագել է սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող 

կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսիք են համարվում տարերային աղետների, 

արդյունաբերական և այլ վթարների, զանգվածային հասարակական անկարգությունների, 

պատերազմի կամ այլ նման պարագաների հետևանքներն ու դրանց վերացնելու դեպքերը, կամ ՀՀ 

պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունված և ուժի մեջ մտած ակտերը, եթե դրանք 

անմիջական կապված են սույն Պայմանագրով նախատեսված Կողմերի պարտավորությունների 

կատարման պատշաճության, ժամկետների կամ ծավալների հետ: Եթե անհաղթահարելի ուժի 

ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսից ավելի, ապա Կողմերից  յուրաքանչյուրն իրավունք ունի 

սույն Պայմանագրով սահմանված կարգով լուծարել սույն Պայմանագիրը՝ այդ մասին գրավոր 

տեղյակ պահելով մյուս Կողմին՝ այդ հիմքով որևէ տույժ, տուգանք կամ հատուցում չհաշվարկելով 

ու դրանց վճարման պահանջ չներկայացնելով: 

5. Վեճերի լուծման կարգը 

Պայմանագրի կատարման, գործողության դադարեցման կամ Պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու 

հետ կապված բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ պահանջները Կողմերը կձգտեն լուծել 

բանակցությունների միջոցով: Այն դեպքում, եթե առաջացած վեճը անհնար լինի կարգավորել 

բանակցությունների միջոցով, ապա այն ենթակա է լուծման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: 

6. Եզրափակիչ դրույթներ 

6.1. Սույն պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է, եթե դրանք կատարված 

են գրավոր և ստորագրված Կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից: 

6.2. Սույն պայմանագիրը կազմված է հայերենով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար 

իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: 

7. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմաննները և ստորագրությունները 
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