ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКЇ
ш. Душанбе

«01» МАРТ 2016 с.

Name
(нусхаи шиноснома ќисми удонашавандаи шартнома мебошад), ки минбаъд Фармоишгар номида мешавад ва Фонди
амъиятии эҳсонкории «Маркази забони олмонї Душанбе» дар шахсияти Директор Илья Конин, ки дар асоси Оиннома
амал мекунад ва минбаъд И рокунанда номида мешавад, дар як ояги Тарафњо номида мешаванд Шартномаи мазкурро
дар хусуси зерин бастанд.
1.Матлаби шартнома
1.1.Матлаби шартномаи мазкур хизматрасонии пулакии таълими аз тарафи И рокунанда бо хоњиши Фармоишгар
мебошад.
И рокунанда ўњдадор аст, ки хизматрасонии гузаронидани курсхои забони олмониро барои Фармоишгар дар рўз ва
вакте, ки Фармоишгар интихоб намудааст, расонад, пас аз он, ки Ичрокунанда ба Фармоишгар интихоби на камтар аз ду
варианти алтернативиро пешниход намояд, ки минбаъд «Хизматрасони» номида мешавад.
1.2.Мўњлат ва давраи и рои хизматрасони: 13-15 њафта (вобаста аз дара а) = 2 маротиба дар њафта аз 3 соати академӣ,
ња ми умуми 6 соати академи дар њафта.
1.3.Ња ми умумии хизматрасонии и рошуда: 78-90 соати академи (вобаста аз дара а) – (1 соати академи = 45 даќиќа)
1.4.Оѓози хизматрасони рўзи аввали дарс њисобида мешавад, дарс аз рўи шартномаи мазкур аз њафтаи таќвими аз
«29» феврал 2016 сол оѓоз машавад.
1.5.Хизматрасони пас аз гузаштани 78-90 соати дарси аз тарафи Фармоишгар, ки ба ў И рокунанда пешнињод менамояд,
ан омёфта њисоб мешавад.
1.6.Шартномаи мазкур мўњлатнок мебошад. Мўњлати шартнома пас аз супоридани озмоиши шифоњии ниҳоӣ аз тарафи
Фармоишгар ё баъд аз ан ом ёфтани 13-15 њафта аз рўзи дарси аввал, ки дар банди 1.4. шартнома омадааст қатъ мегардад.
2.Њуќуќ ва ўњдадорињои тарафњо
2.1.И/рокунанда ўњдадор аст:
2.1.1.Хизматрасониро дар сатњи стандартњои ањонии Гёте-Институт ва стандартњои ањонии донистани забон расонад.
2.1.2.Хизматрасониро дар ња ми пурра ва сариваќт, ки дар банди 1.4. Шартнома омадааст расонад.
2.1.3.Барои Фармоишгар омўзгорони ботахассус, ки мунтазам та риба ва коромўзиро дар Гёте-Институти тамоми ањон
мегузаранд пешнињод намояд.
2.1.4.Барои Фармоишгар бинои таълимии И рокунандаро, ки бо та њизотњои мултимедиавӣ барои омўзиши забанњои
хори ї ва шароити хубу мусоид, ки барои чунин биноњо муќаррар шудааст пешнињод намояд.
2.1.5.Барои Фармоишгар ба моликияти шахси китоб ва диски дахлдори таълимии дарси, ки аз тарафи нашрияи олмони
чоп шудааст пас аз пурра пардохт намудани курс пешнињод намояд.
2.2.Фармоишгар ўњдадор аст:
2.2.1.Хизматрасонии И рокунандаро ба таври пешпардохт дар ња ми пурра, ки дар банди 3.1. шартномаи мазкур
омадааст њангоми бастани шартнома пардохт намояд.
2.2.2.Ќоидањои рафтори Маркази таълими ва инчунин ќоидињои умуми рафтор, ки дар амъият ва њудуди ЉТ ќабул
шудааст эътироф кунад. Њангоми вайрон кардани ќоидањои рафтор дар Маркази таълими ва ќоидањое ки дар Кодекси
гражданӣ муќаррар карда шудааст, инчунин њангоми талоши ташкили муноќишаҳо ё унбишњои оммавї дар њудуди
Маркази таълими ё њудуди њамшафаќи он И рокунанда њуќуќ дорад нисбати Фармоишгар му озоти граждани-њуќуќи
татбиќ намояд, инчунин аз курси таълими бе баргардонидани маблаѓи пардохтшуда хори намояд.
2.2.3.Њангоми расонидани зарар ба моликияти Маркази таълими ё китобхонаи он, зарари расонидашударо аз њисоби худ
пурра пардохт намояд ё ин ки таъмир намояд.
2.3.Фармоишгар њуќуќ дорад:
2.3.1.Рўз ва ваќти дарсиро аз рўи наќшаи пешнињодкардаи И рокунанда, ки накамтар аз 2 вариант иборат аст интихоб
намояд (ба истиснои дара ањои олї).
2.3.2.Аз и ро намудани шартнома на дертар аз 3 рўз то оѓози дарсњо даст кашад. Дар ин њолат Фармоишгар њуќуќ дорад
маблаѓи пардохтшударо дар ња ми пурра бе тарњи ноустуворона гирад. Њангоми даст кашидан аз дарсњо пас аз оѓози
дарс, маблаѓи пардохтшуда, ки дар банди 3.1. шартномаи мазкур омадааст баргардонида намешавад.
2.3.3.Бо сабаби бемории Фармоишгар, ки барои иштироки ў дар дарс монеъ мегардад ба ў имконияти гузаронидани
маблаѓи пардохтшуда ба курси оянда пешниҳод карда мешавад. Барои ин имконият баъд аз гирифтани маълумотномаи
духтур, ки асос барои иштирок накардан дар дарсњо мебошад, Фармоишгар ё намояндаи он фавран бояд И рокунандаро
огоњ намояд ва бо роњи гуфтушунид ќарори мутаќобилан оиди маблаѓи пардохтшударо њал намоянд. Дар ин маврид
њалли њар як масъала катъиян мушаххас мебошад.
2.3.4.Пас аз пардохт курс ва номнавис кардан ба гурўхи дахлдор, Фармоишгар њуќуќи ройгони истифодаи тамоми
маводњои китобхонаро то ба охир расидани амали шартномаи мазкур дорад.

И/рокунанда:
Фонди амъиятии
эҳсонкории
«Маркази забони
олмонї Душанбе»
к. Советская107,
734001 Душанбе,
Точикистон
Тел. +992 37 2274002
Факс +992 37 2274264

Филиал ЉСК
Агроинвестбонк дар
ноњияи Шоњмансур,
х. Рудаки 1а
Суратњисоб:
20202ххххххххххх001

Суратњисоби
корреспонденти:
20402ххххххх31
РМБ: 350101403
РЯМ: 0110012366
РМА: 01хххххх3
Директор
Илья Конин

3.Нархи шартнома
3.1.Нархи шартномаи мазкур 10000 сомониро ташкил медињад.
3.2.Пардохти нархи шартнома аз ҷониби Фармоишгар ба И рокунанда бо роњи наќди дар хазина Маркази таълими бо
ордери воридотии хазинави дар ваќти бастани шартнома ё бо роњи гузаронидан ба суратњисоби И рокунанда ба
реквизитњои бонки, ки дар шартнома зикр шудааст (танњо шахсони њуќуќи) сурат мегирад.

Фармоишгар:

Telefon
рақами телефони мобили

4.Масъулияти тарафњо
4.1.Чорањои ҷавобгарии тарафњо, ки дар шартномаи мазкур зикр нашудаанд, тибќи меъёрњои ќонунгузории гражданӣ
татбиқ мешаванд.
5. Њалли бањсњо
5.1. Њамаи бањсу ихтилофњое, ки дар араёни и рои Шартномаи мазкур ба ву уд меоянд, бо роњи гуфтушунид њал карда
мешаванд.
5.2.Дар сурати ба созиш нарасидан њалли бањсњо дар судњои дахлдор њал карда мешаванд.
6.Муќараротњои хотимавї
6.1.Ҳама гуна таѓйирот ва иловањо ба шартномаи мазкур танњо бо роњи хаттї ва имзо намудани онҳо аз ҷониби тарафњо ё
шахсони салоњиятдори онњо роњ дода мешавад. Замимањо ба шартномаи мазкур ќисми удонашавандаи шартнома њисоб
мераванд.
6.2.Шартномаи мазкур дар ду нусхаи комилан мутобиќ ва асли бо забони то икї, ки яктои (1) барои њар ду Тараф дода
мешавад тартиб дода шудааст.

Niveaustufe
дараҷа

Имзои Фармоишгар

