
 1 

ДОГОВОР № ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭКСПРЕСС-

ДОСТАВКЕ ОТПРАВЛЕНИЙ 

ՈՒՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԷՔՍՊՐԵՍ-ԱՌԱՔՄԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

  

г. Ереван              «______»_______________201_г. ք.Երևան                 «______»_______________201_թ. 

  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДАЙМЕКС», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора 

Арутюнян Славик Норикович, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и, 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

_____________________________________________ 

____________________________________________, 

действующего на основании ___________________, 

«ԴԱՅՄԵՔՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությունը, այսուհետ «Կատարող», ի դեմս գլխավոր 

տնօրենի՝ Սլավիկ Նորիկի Հարությունյանի, ով գործում է 

կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և, 
_____________________________________ 
 
___________________________________________________
_______________________________________այսուհետ 
«Հաճախորդ», ի դեմս  ____________________ _______  
____________________________________________________, 

ով ներկայացնում է մյուս կողմը___________, երկուսը 

միասին այսուհետ ՛՛ կողմեր՛՛, կնքեցին սույն  

պայմանագիրը հետևյալի մասին. 
 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

1.1. Исполнитель предоставляет Клиенту, в период 

действия настоящего Договора, услуги по экспресс-

доставке отправлений, согласно заявкам Клиента, от 

Отправителя к Получателю, а Клиент оплачивает 

Исполнителю стоимость услуг в соответствии с 

Тарифами «Экспресс-Доставка» (Приложение № 2) 

и Регламентом оказания услуг по экспресс-доставке 

отправлений, далее именуемый Регламент 

«ДАЙМЭКС» (Приложение №1), являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.1. Սույն պայմանագրով կատարողը 
պարտավորվում է հաճախորդին մատուցել ուղարկողից- 
ստացող ուղարկումների  էքսպրես-առաքման  
ծառայություններ, ըստ հաճախորդի պատվերի,  իսկ 
Հաճախորդը Կատարողին վճարում է ծառայությունների 
արժեքը «Էքսպրես-առաքման» սակագների(Հավելված № 
2) և էքսպրես-առաքման ծառայությունների մատուցման 
կանոնակարգի համաձայն, այսուհետ՝ «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 
կանոնակարգ (Հավելված №1), որը համարվում է սույն 
պայմանագրի անբաժանելի  մասը: 

 

2.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 2.ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

2.1. Исполнитель предоставляет Клиенту услуги по 

экспресс-доставке отправлений от Отправителя к 

Получателю, в соответствии с условиями, 

изложенными в Регламенте «ДАЙМЭКС» 

(Приложение № 1). 

2.1. Կատարողը Հաճախորդին մատուցում է 
էքսպրես-առաքման ծառայություններ ուղարկողից 
ստացողին՝՝ «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի կանոնակարգում նշված 
պայմաններին համապատասխան: (Հավելված № 1).  

2.2. Каждое отправление принимается 

Исполнителем к доставке после оформления 

стандартной накладной Исполнителя, далее 

именуемой накладная «ДАЙМЭКС», являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Յուրաքանչյուր ուղարկում  ընդունվում է 
Կատարողի կողմից առաքման   ստանդարտ 
ապրանքագրի ձևակերպումից հետո, այսուհետ՝ 
«ԴԱՅՄԵՔՍ» ապրանքագիր, այն համարվում է սույն 
պայմանագրի անքակտելի մասը:   

 

2.3. Отправления к доставке принимаются без 

досмотра вложения Исполнителем. Исполнитель не 

производит сверку отправления по соответствию 

наименований, количества и качества содержимого. 

Исполнитель не проверяет отправления на наличие 

явных или скрытых дефектов и не несет 

ответственности за выявленные в процессе 

транспортировки и /или приема/выдачи отправлений 

несоответствий при целостности внешней упаковки. 

2.3. Առաքման համար ուղարկումներն ընդունվում 
են առանց կատարողի կողմից ներդրվածքի զննում 
անցկացնելու: Կատարողը չի ստուգում ուղարկումների 
ներդրվածքի անվանումների, քանակի,  որակի  և 
փաստաթղթերում նշված տվյալների 
համապատասխանությունը: Կատարողը չի ստուգում 
ուղարկվող բեռի տեսանելի և ոչ տեսանելի 
թերությունները և չի կրում պատասխանատվություն 
տեղափոխման ընթացքում կամ բեռի ընդունման - 
հանձնման ընթացքում արտաքին փաթեթավորման 
ամբողջականության խախտման և 
անհամապատասխանության համար: 

 

2.4. Оказание услуг по настоящему Договору 

подтверждается подписанием двухсторонних Актов 
2.4. Սույն պայմանագրով ծառայությունների 

մատուցումը հաստատվում է մատուցված 
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выполненных (оказанных) услуг, в которых должны 

быть перечислены оказанные услуги и их 

фактическая стоимость, рассчитанная в 

соответствии с Тарифами «Экспресс-Доставка» 

(Приложением № 2). 

ծառայությունների մասին երկկողմանի ակտերի  

ստորագրությամբ, որտեղ պետք է թվարկված լինեն 

տրամադրված ծառայությունները և դրանց փաստացի 

արժեքը՝ հաշվարկված «Էքսպրես-առաքման» 

սակագներով (Հավելված№ 2). 

2.5. Исполнитель предоставляет Клиенту Акт 

выполненных (оказанных) услуг в течение 

__________ рабочих дней с момента оказания 

услуги по доставке отправления. 

2.5.Կատարողը հաճախորդին է ներկայացնում 

մատուցված ծառայությունների ակտը 

_________աշխատանքային օրերի ընթացքում 

ուղարկումը առաքելու  պահից սկսած:  

2.6. Клиент в течение пяти рабочих дней с момента 

получения от Исполнителя Акта выполненных 

(оказанных) услуг, обязан подписать данный 

документ и вернуть его Исполнителю или написать 

мотивированный отказ от подписания Акта. В 

случае если Клиент в указанный срок не вернет 

подписанный Акт Исполнителю или не предоставит 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги 

будут считаться оказанными Исполнителем в 

полном объеме. 

2.6. Հաճախորդը Կատարողի կողմից կատարված 
(մատուցված) ծառայությունների մասին Ակտի 
ստացման պահից  հինգ աշխատանքային օրերի 
ընթացքում պարտավոր է ստորագրել սույն 
փաստաթուղթը և այն վերադարձնել  Կատարողին 
կամ ներկայացնել  ակտը չստորագրելու 
պատճառները: Նշված ժամկետում  Ակտը 
Կատարողին չվերադարձնելու կամ Ակտը 
չստորագրելու պատճառաբանված հիմնավորումը 
չներկայացնելու դեպքում Կատարողի կողմից 
մատուցված ծառայությունները  կհամարվեն  
ամբողջովին կատարված: 

2.7. Исполнитель имеет право привлечь к 

исполнению своих обязанностей по настоящему 

договору третьих лиц, за действия которых он 

отвечает как за свои собственные. Все расчеты с 

третьими лицами за оказание услуг в рамках 

настоящего договора Исполнитель осуществляет 

самостоятельно. 

2.7. Սույն պայմանագրով Կատարողն իրավունք 

ունի իր պարտականությունների իրականացման մեջ 

ներառել երրորդ անձանց, որոնց գործողությունների 

համար ինքը  պատասխանատվություն է կրում՝ 

ինչպես  իր սեփական գործողությունների: Սույն 

պայմանագրի շրջանակներում մատուցված 

ծառայությունների համար երրորդ անձանց հետ 

հաշվարկները կատարողն  ինքնուրույն է 

իրականացնում: 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

3.1. Обязанности и права Исполнителя: 3.1.Կատարողի պարտականություններն ու 

իրավունքները. 

3.1.1. Оказывать услуги по экспресс-доставке в 

соответствии с действующим законодательством 

РA, настоящим Договором и Регламентом 

«ДАЙМЭКС». 

3.1.1. Մատուցել էքսպրես-առաքման 
ծառայություններ  ՀՀ գործող կանոնադրության, սույն 
պայմանագրի և «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի կանոնակարգի 
համաձայն 

3.1.2. Принимать к доставке упакованные Клиентом 

отправления. 
3.1.2.Առաքման համար ընդունել Հաճախորդի 

կողմից փաթեթավորված ուղարկումները:  

3.1.3. Обеспечивать сохранность отправления с 

момента его получения от Отправителя, до вручения 

Получателю, указанному в накладной 

«ДАЙМЭКС», или законному представителю 

Получателя. Условием сохранности считается 

доставка отправления без нарушения внешней 

упаковки. 

3.1.3.Ապահովել ուղարկումների պահպանությունը 

դրանց  ընդունման պահից մինչև Ստացողին, ում 

անունը նշված է «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ապրանքագրում, կամ 

նրա օրինական ներկայացուցչին  հանձնելու պահը: 

Պահպանման պայման է համարվում ուղեբեռի   

արտաքին փաթեթավորման ամբողջականությունը 

3.1.4. Доставлять отправления по адресу, 

указанному в накладной «ДАЙМЭКС», в 

соответствии со стандартными условиями 

«ДАЙМЭКС», изложенными в Регламенте 

«ДАЙМЭКС» и в сроки, предусмотренные 

действующими Тарифами «Экспресс-Доставка». 

3.1.4.Առաքել հասցեագրված ուղարկումները  
«ԴԱՅՄԵՔՍ»- ի ապրանքագրում նշված հասցեով, 
«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի կանոնակարգում ներկայացված 
ստանդարտ պահանջներին համապատասխան, և 
նշված ժամկետներում, որոնց համար նախատեսված 
են  «Էքսպրես-առաքման» գործող  սակագները:  

3.2. Обязанности и права Клиента: 3.2. Հաճախորդի պարտականությունները և 

իրավունքները՝   

3.2.1. Передавать Исполнителю отправления в 

ненарушенной упаковке. Характер упаковки должен 

соответствовать характеру содержимого, условиям 

транспортировки и хранения. 

3.2.1.Կատարողին փոխանցել ուղարկումները 

ամբողջական փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման 

տեսակը պետք է համապատասխանի ներդրվածքին, 

դրա տեղափոխման և պահպանության 

պայմաններին: 
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3.2.2. Нести ответственность за упаковку 

отправления, обеспечивающую его целостность и 

сохранность при его транспортировке и хранении. 

Нести ответственность за последствия неправильной 

внутренней упаковки отправлений (бой, поломку, 

деформацию, течь и т.д.). 

3.2.2. Պատասխանատվություն կրել ուղարկման 
փաթեթավորման համար, որը կապահովի 
փոխադրման ընթացքում բեռի ամբողջականության 
պահպանումը: Պատասխանատվություն կրել 
ուղարկման ոչ ճիշտ ներքին փաթեթավորման 
հետևանքների համար (կոտրում,  արտաքին ձևի 
փոփոխություն, հեղուկի հոսք և այլն): 

 

3.2.3. Обеспечивать готовность отправления к 

доставке, наличие правильно заполненных 

необходимых сопроводительных документов. 

3.2.3. Ապահովել ուղեբեռի պատրաստ լինելը, 

ճիշտ լրացված անհրաժեշտ  բեռնաուղեկցող  

փաստաթղթերի առկայությունը առաքման համար :   

3.2.4. Собственноручно заполнять и подписывать 

накладную «ДАЙМЭКС» с указанием полных 

адресных данных Получателя отправления и 

описанием содержимого отправления. 

3.2.4. Անձամբ լրացնել և ստորագրել «ԴԱՅՄԵՔՍ»  

ապրանքագիրը՝ լրացնելով ուղեբեռը  ստացողի  

ամբողջական  հասցեն  և ուղարկման  ներդրվածքի  

նկարագրությունը:   

3.2.5. Нести ответственность за правильность 

информации об Отправителе, Получателе, 

стоимости и содержании отправления. 

3.2.5. Պատասխանատվություն կրել Ուղարկողի, 

Ստացողի,  ուղարկման արժեքի և ներդրվածքի մասին 

տեղեկատվության հավաստի լինելու համար:   

3.2.6. Своевременно, в том числе по запросу 

Исполнителя, предоставлять Исполнителю 

документы, необходимые для доставки отправления, 

а также документы, свидетельствующие об особых 

свойствах отправления. 

3.2.6. Ժամանակին, այդ թվում նաև 
Կատարողի հարցմամբ, Կատարողին ներկայացնել 
ուղարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 
ինչպես նաև ուղեբեռի հատուկ 
առանձնահատկությունների  մասին վկայող 
փաստաթղթերը:  

3.2.7. Принимать услуги, оказанные Исполнителем. 3.2.7. Ընդունել Կատարողի կողմից մատուցված 

ծառայությունները:   

3.2.8. Обеспечивать оплату счетов за услуги 

Исполнителя в соответствии с положениями раздела 

4 настоящего Договора. 

3.2.8. Ապահովել Կատարողի ծառայությունների 

դիմաց հաշիվների վճարումները՝ ըստ սույն 

պայմանագրի 4-րդ բաժնի պահանջների: 

3.2.9. Выполнять стандартные условия 

«ДАЙМЭКС», согласно действующему Регламенту 

«ДАЙМЭКС», в части, касающейся обязанностей 

Клиента. 

3.2.9. Կատարել  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ստանդարտ 

պահանջները    հաճախորդների  

պարտականություններին վերաբերող մասով: 

 

3.2.10. Письменно извещать Исполнителя обо всех 

изменениях организационно-правовой формы, 

юридического или фактического адреса, банковских 

реквизитов Клиента. Такое извещение должно быть 

направлено Клиентом не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента вступления изменений 

в силу. 

3.2.10 Կատարողին գրավոր տեղեկացնել  
հաճախորդի իրավաբանական կամ փաստացի 
հասցեի և բանկային տվյալների հետ կապված  բոլոր 
փոփոխությունների մասին: Այդ ծանուցումը   
Հաճախորդի կողմից պետք է ուղարկվի 
փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած   
ոչ  ուշ քան 10 (տասը) օրացուցային օրվա մեջ:՝  

3.2.11. В случае заказа услуги по доставке с 

условием оплаты услуг Исполнителя Получателем, 

при отказе Получателя от оплаты услуг или 

неоплаты услуг Получателем в течение 10 

календарных дней со дня вручения отправления (в 

том числе в случае изменения формы оплаты 

Получателем), обязательства по оплате услуг 

Исполнителя возлагаются на Клиента. В указанном 

случае Клиент должен оплатить услуги в 

соответствии с положениями раздела 4 настоящего 

договора. 

3.2.11. Եթե  բեռնափոխադրման պատվերում 
նշված  է ,որ կատարողի մատուցած ծառայության 
համար պոտք է վճարի  հասցեատերը  և եթե վերջինս 
հրաժարվում է  վճարել ապա ուղարկումը ստանալու 
պահից 10 օրացուցային օրվա ընթացքւմ/այդ թվում 
ստացողի կողմից  կատարված վճարի ձևի 
փոփոխության դեպքում// կատարողի մատուցած 
ծառայության դիմաց վճարելու պարտականությունը 
դրվում է  հաճախորդի վրա: Նշված դեպքում 
հաճախորդը պետք է վճարի ըստ սույն պայմանագրի 
4-րդ  բաժնի դրույթների                                                   

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

4.1. Клиент оплачивает Исполнителю стоимость 

оказанных по настоящему Договору услуг в 

соответствии с тарифами Исполнителя, указанными 

в Приложении № 2 «Тарифы «Экспресс-Доставка», 

на основании предъявляемого к оплате пакета 

4.1. Սույն պայմանագրով Հաճախորդը վճարում 
է Կատարողին մատուցված ծառայությունների դիմաց  
Հավելված № 2-ի  «Էքսպրես-առաքման սակագներ» 
բաժնում Կատարողի կողմից ներկայացված 

սակագների և վճարման ենթակա փաստաթղթերի 
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документов (счет, счет-фактура с выделением 

суммы НДС, Акт выполненных (оказанных) услуг). 

Указанный пакет документов Исполнитель 

предоставляет Клиенту в течение ________ рабочих 

дней с момента оказания услуги. 

փաթեթի հիման վրա (հաշիվ, հաշիվ-ապրանքագիր՝ 

առանձնացնելով ԱԱՀ-ի արժեքը,  մատուցվող 
ծառայությունների ակտը): Փաստաթղթերի նշված 
փաթեթը Կատարողը տրամադրում է Հաճախորդին 
ծառայության մատուցման պահից___________ 
աշխատանքային օրերի ընթացքում: 

4.2. Оплата счетов за услуги Исполнителя 

осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 8 настоящего договора или путем 

внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя. Счета подлежат оплате в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента их получения 

Клиентом. 

4.2. Կատարողի  Մատուցած ծառայության 

հաշիվների վճարումը կատարվում է Կատարողի  

հաշվեհամարին/նշված է սույն պայմանագրի 8-րդ 

կետում/ դրամական միջոցներ փոխանցելով, կամ 

կանխիկ դրամական միջոցներ մուծելով Կատարողի 

դրամարկղում: Հաշիվները ենթակա են վճարման 

Հաճախորդի կողմից դրանց ստացման պահից  5 (հինգ) 

բանկային օրվա ընթացքում: 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством 

Республики Армения, настоящим Договором и 

Регламентом «ДАЙМЭКС». 

5.1. Կողմերը պատասխանատվություն են կրում 

իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համար՝ ՀՀ գործող 

կանոնադրության, սույն պայմանագրի և  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-

ի կանոնակարգի  համաձայն: 

5.2. Убытки, причиненные при оказании услуг 

доставки, возмещаются Исполнителем в следующих 

размерах: 

5.2. Առաքման ծառայությունների մատուցման 

ժամանակ առաջացած վնասները փոխհատուցվում են 

կատարողի կողմից հետևյալ չափերով. 

а) в случае утраты или порчи (повреждения) всего 

отправления с объявленной ценностью - в размере 

объявленной ценности и суммы платы за доставку, 

за исключением дополнительного сбора за 

объявленную ценность 

ա) հայտարարագրված արժեքով ուղեբեռի կորստի 

կամ վնասման դեպքում փոխհատուցումը կատարվում 

է հայտարարագրված արժեքի և առաքման վճարի 

գումարի չափով, բացի հայտարարագրված արժեքի 

լրացուցիչ գանձումից: 

б) в случае утраты или порчи (повреждения) части 

отправления с объявленной ценностью - в размере 

части объявленной ценности отправления, 

определяемой пропорционально отношению веса 

недостающей или испорченной (поврежденной) 

части отправления к общему весу отправления 

բ) առանց հայտարարագրված արժեքի ուղեբեռի 

վնասման կամ կորստի դեպքում՝ առաքման վճարի 

կրկնակի չափով, իսկ ուղեբեռի մասնակի կորստի կամ 

վնասման դեպքում առաքման վճարի չափով, 

в) в случае утраты или порчи (повреждения) 

отправления, следующего без объявленной ценности 

- в двукратном размере суммы платы за доставку, в 

случае утраты или порчи (повреждения) части 

отправления - в размере платы за доставку 

գ) առանց հայտարարագրված արժեքի ուղեբեռի 
կորստի կամ վնասման դեպքում՝ առաքման վճարի 
կրկնակի չափով, իսկ ուղեբեռի մասնակի կորստի կամ 
վնասման դեպքում՝ առաքման վճարի չափով, 

г) в случае нарушения по вине «ДАЙМЭКС» 

гарантированных сроков доставки отправления, 

"ДАЙМЭКС" выплачивает Клиенту неустойку в 

размере 5% стоимости услуги доставки за каждый 

день превышения гарантированного срока доставки, 

но не более 100% стоимости услуги. 

Гарантированные сроки доставки определены в 

Тарифах «Экспресс-Доставка». 

դ) «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի պատճառով սահմանված 

ժամկետում ուղեբեռի առաքում չիրականցնելու 

դեպքում   "ԴԱՅՄԵՔՍ"-ը Հաճախորդին վճարում է  

կրած վնասի փոխհատուցում ծառայության արժեքի  

5%-ի չափով  առաքման նշված ժամկետից ուշացրած 

ամեն օրվա համար, սակայն ոչ ավելի,  քան 

ծառայության արժեքի 100%-ը: Առաքման 

երաշխավորված ժամկետները նշված են  «Էքսպրես-

առաքման» սակագների բաժնում: 

5.3. В случае несвоевременной или неполной оплаты 

оказанных услуг - Исполнитель имеет право 

потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,5 

% от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки платежа. 

5.3. Մատուցված ծառայությունների դիմաց ոչ  

ժամանակին կամ ոչ լրիվ վճարման դեպքում 

Կատարողն իրավունք ունի Հաճախորդից պահանջել 

տույժ ամեն ուշացրած  օրվա համար   նշանակված   

տուգանքի  0,5 %-ի չափով: 

5.4. В случае неоплаты Клиентом счета за услуги 

Исполнителя в течение 30 рабочих дней с момента 

возникновения обязательства по оплате счета 

согласно п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель 

оставляет за собой право приостановить оказание 

5.4. Եթե հաճախորդը կատարողի մատուցած 

ծառայությունների համար չի վճարում վճարելու 

պարտականության սկսման պահից 30 օրվա 

ընթացքում, ապա ըստ սույն պայմանագրի 4.2 կետի, 

Կատարողն իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնել 
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услуг по настоящему договору до поступления 

оплаты. 
սույն պայմանագրով ծառայությունների մատուցումը 

մինչև վճարման մուտքագրումը: 

5.5. Клиент несет ответственность за невыполнение 

обязательств, перечисленных в разделе 3.2. 
5.5. Հաճախորդը պատասխանատվություն է 

կրում 3.2 կետում նշված չկատարած 

պարտականությունների համար:  
 

5.6. Независимо от того является ли Клиент 

Заказчиком, Отправителем и/или Получателем 

отправления, он обеспечивает исполнение условий 

Договора оказания услуг по доставке отправлений и 

Регламента и несет ответственность за действия 

указанных лиц и оплату услуг Исполнителя. 

5.6. Անկախ նրանից թե  Հաճախորդը համարվում է 

ուղարկման Պատվիրատու, Ուղարկող և/կամ 

Ստացող թե ոչ, նա պարտավոր է  ապահովել  

Պայմանագրի կետերի կատարումը 

բեռնափոխադրումների  առաքման մասով  և 

պատասխանատվություն է կրում նշված անձանց 

գործողությունների և Կատարողի մատուցած 

ծառայությունների վճարման համար: 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за утрату 

или повреждение отправления, содержимое 

которого запрещено к пересылке действующим 

законодательством РА и Регламентом 

«ДАЙМЭКС». 

 5.7. Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում 

այն ուղարկումների կորստի կամ վնասման համար, 

որոնց  պարունակությունը արգելվում է  փոխադրել ՀՀ 

գործող կանոնադրությամբ և  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 

Կանոնակարգով: 

5.8. Исполнитель не несет ответственности за 

задержку доставки отправления и/или возврат 

отправления, вызванные действиями таможенных 

органов или иных официальных лиц страны 

отправления, транзита и назначения. 

5.8. Կատարողը  պատասխանատվություն չի 
կրում բեռների առաքման ուշացման և/կամ դրանց 
վերադարձի համար, որի պատճառ են հանդիսացել 
ուղարկող երկրի, տարանցման և նշանակման երկրի 
մաքսային աշխատակիցների կամ այլ պաշտոնական 
անձանց գործողությունները:  

5.9. Ни одна из Сторон настоящего Договора не 

несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. Документ, выданный 

соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.9. Կողմերը պատասխանատվություն չեն 

կրում իրենց պարտականությունների թերի 
կատարման կամ ընդհանրապես անկատար թողնելու 

համար, եթե դրանք հետևանքն են այնպիսի 

հանգամանքների, որոնք Կողմերը չէին կարող 
կանխատեսել և կանխել հնարավոր միջոցներով, 

օրինակ՝ հրդեհ, տարերային աղետ, հայտարարված 

կամ փաստացի պատերազմ, ցանկացած տեսակի 
պատերազմական գործողություններ, պաշարում, 

քաղաքացիական հուզումներ,   Համապատասխան 
իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված 

փաստաթուղթը համարվոմ է ֆորսմաժորային 

պայմանների   առկայությունը հաստատող  
հիմնավոր վկայություն:  

5.10. Сторона, которая не исполняет своего 

обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна в течение трех рабочих дней известить 

другую Сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательств по Договору. 

5.10. Կողմը, որը չի կարողանում իրականացնել 

իր պարտավորությունն ըստ Պայմանագրի, պետք է 

տեղեկացնի  մյուս կողմին  խոչընդոտի և նրա 

ազդեցության մասին ֆորս-մաժորային պայմանների 

ի հայտ գալուց 3 աշխատանքային  օրվա ընթացքում: 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, 

возникающие в период действия настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров и /или в претензионном порядке. 

6.1. Սույն պայմանագրի գործելու ընթացքում 
Կողմերի միջև բոլոր վեճերը և տարաձայնությունները 
լուծվում են բանակցությունների և/կամ  բողոքարկման  
կարգով:   

6.2. Претензии в отношении ненадлежащего 

исполнения условий настоящего договора 

предъявляются Сторонами в письменном виде в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

передачи отправления Исполнителю для доставки. 

6.2. Սույն պայմանագրի պայմանների ոչ 

պատշաճ կատարման վերաբերյալ բողոքը կողմերը  

ներկայացնում են  գրավոր ձևով  ուղեբեռը 

կատարողին առաքելու համար  հանձնելու օրվանից 30 

(երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում: 

6.3. Стороны обязаны рассмотреть претензию и дать 

заявителю ответ (в письменной форме) в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента 

поступления претензии. 

6.3. Կողմերը պարտավոր են վերանայել 
բողոքները և հայտարարողին տալ գրավոր  
պատասխան  բողոքը ներկայացնելուց 30 (երեսուն) 
օրացուցային օրվա ընթացքում: 

6.4. В случае не урегулирования споров и 6.4.Բանակցությունների միջոցով չկարգավորված 
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разногласий путем переговоров спор подлежит 

передаче в Арбитражный суд по месту нахождения 

Исполнителя. 

վեճերի և տարաձայնությունների առկայության 

դեպքում  գործը տրվում է Արբիտրաժային Դատարան 

ըստ Կատարողի գտնվելու վայրի: 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

7.1. Срок действия договора: с 

«_____»_________________201__г. до 

«_____»_________________201__г. 

7.1. Պայմանգրի գործելու ժամկետը՝ 

«_____»_________________201__թ. մինչև  

«_____»_________________201__թ. 

7.2. Если Стороны, не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до окончания срока действия 

настоящего Договора, определенного в п.7.1, не 

изъявят в письменной форме желание его 

расторгнуть, Договор автоматически продлевается 

на последующие 12 месяцев. 

7.2.Եթե կողմերը, սույն պայմանագրի ժամկետի/ 
նշված է 7.1 կետում/ ավարտից ոչ ուշ քան 30 (երեսուն) 
օրացուցային օրվա ընթացքում  գրավոր ձևով չեն 
տեղեկացնում պայմանագիրը  խզելու ցանկության 
մասին, պայմանագիրն ավտոմատ կերպով 
երկարացվում է հաջորդող  12 ամսով:  

7.3. Договор может быть изменен, расторгнут по 

соглашению Сторон. В данном случае 

подписывается «Дополнительное соглашение о 

расторжении договора» или «Дополнительное 

соглашение о внесении изменений в договор» 

обеими Сторонами. При расторжении договора по 

соглашению Сторон, обязательства Сторон 

прекращаются с даты подписания 

соответствующего дополнительного соглашения о 

расторжении договора, но с учетом условия, 

предусмотренного п. 7.8 настоящего Договора. 

7.3. Պայմանագիրը կարող է փոփոխվել կամ 
չեղարկվել՝ կողմերի համաձայնությամբ: Տվյալ 
դեպքում երկու կողմերը ստորագրում են 
«Պայմանագրի չեղարկման վերաբերյալ՝՝ լրացուցիչ 

համաձայնագիր» կամ «Պայմանագրի մեջ 
փոփոխություններ մտցնելու մասին՝՝  լրացուցիչ 
համաձայնագիր»: Պայմանագրի լուծման դեպքում 
Կողմերի համաձայնությամբ  նրանց 
պարտականությունները կասեցվում են պայմանագրի 
լուծման մասին համապատասխան լրացուցիչ 

պայմանագրի  ստորագրման օրվանից սույն 
պայմանագրի 7.8 կետի պայմանների համաձայն: 

7.4.Расторжение договора также возможно в 

одностороннем внесудебном порядке, по желанию 

одной из Сторон. Сторона, выступающая 

инициатором расторжения договора, обязана 

предупредить другую Сторону за 30 (тридцать) 

календарных дней до дня расторжения договора. 

7.4.Պայմանագրի միակողմանի  խզումը   

հնարավոր է նաև  ոչ դատական կարգով՝ կողմերից 

որևէ մեկի ցանկությամբ:  Պայմանագրի լուծման 

նախաձեռնող կողմը  պարտավոր է զգուշացնել մյուս 

կողմին   պայմանագրի լուծումից  առաջ 30 (երեսուն) 

օրացուցային օրվա ընթացքում:   

7.5. Договор может быть признан недействительным 

только на основании действующего 

законодательства Республики Армения. 

7.5. Պայմանագիրը կարող է ճանաչվել 
անվավեր միայն ՀՀ գործող օրենսդրության  հիման 
վրա:   

7.6. Все изменения, дополнения договора 

действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

Сторонами. 

7.6.Պայմանագրի մեջ կատարված բոլոր 
փոփոխությունները և լրացումները վավեր են  
համարվում  միայն այն դեպքում, եթե դրանք կազմված 
են գրավոր ձևով և առկա է 2 կողմերի  
ստորագրությունը:  

7.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать 

свои права и обязательства по договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны, за 

исключением условий, определенных в пункте 2.7 

настоящего Договора и п. 3.21 Регламента 

«ДАЙМЭКС». 

7.7.Կողմերից ոչ մեկն իրավունք չունի 
պայմանագրով իր իրավունքները և 
պարտականությունները փոխանցել երրորդ անձանց՝ 
առանց մյուս կողմի գրավոր համաձայնության, 
բացառությամբ այն պայմանների, որոնք նշված են 
սույն պայմանագրի 2.7 և  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 
կանոնակարգի  3.21 կետերում:  

7.8. Окончание срока действия договора не влечет 

прекращение обязательств Сторон по договору, 

неисполненных на момент окончания срока 

действия договора. 

7.8.Պայմանագրի գործողության ժամկետի 

ավարտը չի նշանակում, որ  պայմանագրի  կողմերը 

պետք է դադարեցնեն այն պարտականությունների  

կատարումը որոնք դեռ   ի կատար չեն ածվել 

պայմանագրի ժամկետի լրացման պահին: 

7.9. Во всем, что не предусмотрено условиями 

настоящего договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики 

Армения. 

7.9. Պայմանագրով չնախատեսված հարցերը 

կարգավորելիս կողմերն առաջնորդվում են   ՀՀ  

գործող  օրենսդրությամբ: 

7.10. Настоящий Договор составлен в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.10. Սույն պայմանագիրը կազմված է համարժեք 

իրավաբանական ուժ ունեցող 2 օրինակից՝ կողմերից 

յուրաքանչյուրին տրամադրելով մեկական օրինակ: 

7.11. Деловая информация или другие коммерческие 7.11. Գործնական տեղեկատվությունը կամ այլ 
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данные, полученные в процессе исполнения 

настоящего Договора, являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, 

как в период действия договора, так и на 

протяжении 2 (двух) лет после его прекращения. За 

исключением случаев, когда предоставление такой 

информации является письменным требованием 

компетентных органов (органов МВД, ФСБ, УСБ, 

прокуратуры, суда, государственных органов и т.п.). 

առևտրային տվյալները, որոնք ստացվել են սույն 

պայմանագրի կատարման ընթացքում, պահվում են 

գաղտնի և ենթակա չեն  հրապարակման, ինչպես 

պայմանագրի գործողության ընթացքում, այնպես էլ 

դրա  լուծումից հետո  2 (երկու) տարվա ընթացքում: 

Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ  նման 

տեղեկատվության տրամադրումը կատարվում է  

իրավասու մարմինների գրավոր պահանջով (Ներքին 

Գործերի մարմիններ, ԱԱԾ, դատախազություն, 

դատարան, պետական մարմիններ և այլն): 

7.12. Исполнитель вправе вносить изменения в 

Тарифы «Экспресс-Доставка» и Регламент 

«ДАЙМЭКС», о чем уведомляет Клиента за 10 

(десять) рабочих дней до вступления в силу 

изменений. Уведомление осуществляется в форме 

электронного или факсимильного сообщения. 

Внесение изменений в Регламент «ДАЙМЭКС», и 

изменение стоимости услуг, должно быть 

закреплено подписанием Сторонами 

Дополнительного соглашения к Договору. В случае 

несогласия Клиента с измененными Тарифами 

«Экспресс-Доставка», последний имеет право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

предупредив Исполнителя за 10 (десять) рабочих 

дней. 

7.12.Կատարողն իրավունք ունի 

փոփոխություններ մտցնել «Էքսպրես-առաքման» 

սակագների և «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի կանոնակարգի մեջ: 

Հաճախորդը ծանուցվում է այդ  փոփոխությունների 

մասին դրանց ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած 10 

(տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ծանուցումն իրականացվում է էլեկտրոնային կամ 

ֆաքսիմիլային  հաղորդագրության միջոցով: 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի  կանոնակարգում  և 

ծառայությունների արժեքի մեջ կատարված 

փոփոխությունները պետք է ամրագրված լինեն 

Պայմանագրին կցված լրացուցիչ համաձայնագրում 

երկու կողմերի ստորագրությամբ: «Էքսպրես-

առաքման» սակագների  փոփոխությունների հետ 

Հաճախորդի անհամաձայնության դեպքում վերջինս 

իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծել 

պայմանագիրը՝ Կատարողին զգուշացնելով այդ 

մասին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

7.13. Факсимильные и иные копии настоящего 

Договора, а так же иных документов, оформленных 

во исполнение настоящего Договора, имеют 

юридическую силу до предоставления оригинала. 

При этом стороны обязуются обмениваться 

оригинальными экземплярами документов в течение 

10 рабочих дней, с момента предоставления 

факсимильной или иной копии документов. 

7.13.Սույն պայմանագրի ֆաքսիմիլային և այլ 

պատճեները, ինչպես նաև  սույն պայմանագիրն 

պահանջներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

այլ փաստաթղթերի պատճեներն  ունեն 

իրավաբանական ուժ մինչև օրիգինալ փաստաթղթերի 

տրամադրումը: Ընդ որում կողմերը պարտավորվում 

են փոխանակել օրիգինալ փաստաթղթերի 

օրինակները, փաստաթղթերի ֆաքսիմիլային և այլ 

պատճեների տրամադրման պահից սկսած 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

7.14. После вступления в действие настоящего 

Договора все предыдущие соглашения между 

Сторонами теряют силу. 

7.14.Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 

Կողմերի միջև բոլոր նախկին 

պայմանավորվածությունները կորցնում են ուժը:   

7.15. К настоящему договору прилагаются и 

являются его неотъемлемой частью: 
7.15.Սույն պայմանագրին են կցվում և դրա 

անքակտելի մասն են կազմում՝ 

Приложение № 1 - Регламент оказания услуг по 

экспресс-доставке отправлений (Регламент 

«ДАЙМЭКС») 

Հավելված  №  1  -  էքսպրես-առաքման 

ծառայությունների մատուցման կանոնակարգ ( 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»կանոնակարգ) 

Приложение № 2 - Тарифы «Экспресс-Доставка». Հավելված № 2 - «Էքսպրես-առաքման» 

սակագներ: 

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

8.ԿՈՂՄԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
ООО «ДАЙМЕКС»  

Пр. Аршакуняц 53/13, г. Ереван 

,,ВТБ Армения,,  Банк 

Р/с 16063009422700 

ИНН 04227576 

 

 

Генеральный директор _____________________  

 
                    Арутюнян Славик Норикович 

ԿԱՏԱՐՈՂ 
 

«ԴԱՅՄԵՔՍ» ՍՊԸ 
 

Արշակունյաց պող. 53/13, ք. Երևան 

,,ՎՏԲ Հայաստան,, Բանկ 

Հ/հ 16063009422700 

ՀՎՀՀ 04227576 

 

Գլխավոր տնօրեն՝ _____________________________ 

 

Հարությունյան Սլավիկ Նորիկի 

 

КЛИЕНТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴ 
 

 


