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  قرارداد اجاره بوفه

  بـه نماینـدگی    ایرانوابسته به دانشگاه علوم پزشکی مرکز آموزشی ودرمانی روانپزشکی ایران   مابین این قرارداد فی

جـاده   7کیلو متر به آدرس ------------ صادره از------------------  به شماره شناسنامه --------------------------- آقاي

-----  تلفـن --------------یا شناسه ملیشناسه ملی دستگاه و  ربندي آزادگان شمال مخصوص کرج ، سرکم

بـه   بـه نماینـدگی    -------------آقـاي   شود از یک طرف و  که در این قرارداد موجر نامیده می-----------

 تلفـن  --------------------------------به آدرس   ---------- صادره از ----------  شماره شناسنامه

شـود از طـرف دیگـر بـه اسـتناد       که در این قرارداد مسـتاجر نامیـده مـی    -------------و  -------- همراه

--------مجوز شماره و  ----------مورخ  -------------------صورتجلسه کمیسیون مزایده به شماره 

مطابق قـانون روابـط مـوجر و مسـتاجر     قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و  33ماده ، ----------مورخ-

  . گردد و آیین نامه اجرایی آن تهیه و تنظیم گردیده که طبق موارد و شرایط ذیل منعقد می 1376مصوب سال 

  :  موضوع قرارداد -1ماده 

مرکـز آموزشـی درمـانی     واقـع مترمربـع   30 فروش مواد غذایی و بهداشـتی بـه ابعـاد     عبارت است از اجاره غرفه

وزارت بهداشت و واحـدهاي  طبق استانداردهاي  جهت ارائه خدمات فروش مواد غذایی و بهداشتی کی ایران روانپزش

 ذیربط  

  : مدت قرارداد -2ماده 

  باشد.   شمسی می  یکسال  به مدت  ------------لغایت ------------مدت قرارداد از تاریخ 

  

 : (به حروف و عدد) مبلغ قرارداد - 3ماده 

-( ریال ------------- ریال) و -------------ریال (به  -------------بوفه ماهانه مبلغ اجاره 

 مورد تاییـد که براساس قیمت پیشنهادي برنده مزایده و تا انتهاي قرارداد ریال)   ------------------------

  . باشد کارشناسان منتخب دانشگاه می

  : نحوه پرداخت 4ماده 

بـه شـماره    خزانـه  نزدمـوجر  اختصاصـی  بـه حسـاب درآمـد    " ماه وجه اجاره را نقـدا  اول هر بایست  ر میمستاج

  نماید.واریز پارس شعبه ملت   بانک  5464352474

مـاده  کار نامه حسن انجام  ضمانت اجراي تواند ضمن  ، موجر میواریز وجه اجاره در اول هرماه در صورت عدم  تبصره:

ومستاجر حق ادامه فعالیت در محل اجـاره را  لی به صورت یکجانبه فسخ نماید تعهدات، قرارداد را بدون اخطار قبو  6

هـاي   و در صورتی که موجر ضرر و زیانی از این بابت متحمل گردد مستاجر موظف بـه پرداخـت زیـان   نخواهد داشت 

  باشد.  وارده می

 : تعهدات موجر:5ماده  

 رتجلسه تنظیمی تحویل مستاجر نماید.  موجر متعهد است محل موضوع قرارداد را جهت اجاره طبق صو .1

بایستی شخصی را بعنوان ناظر به مستاجر معرفی نماید که مستاجر مکلف به ایجاد هماهنگی الزم بـا   موجر می .2

 باشد. نامبرده می
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 موجر تعهدي جهت تامین غذا و ایاب ذهاب پرسنل مستاجر ندارد. .3

    باشند. هاي حفاظتی و انتظامی موجر می لعملکارکنان مستاجر موظف به رعایت نظامات عمومی و دستورا .4

  

 :  : تعهدات مستاجر 6ماده 

هاي فنـی و اخالقـی الزم و پروانـه فعالیـت از مراجـع       بایست صالحیت مستاجر و کلیه کارکنان وي می  - ٦-١

قانونی ذیربط را داشته باشد و برخورد محترمانه و مناسب با مـراجعین توسـط مسـتاجر و کارکنـان وي الزامـی      

 باشد.   می

 باشد. گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی مستاجر متعهد می  - ٦-٢

ً یا جزاً به غیر را ندارد. همچنین حق تغییر نـوع اسـتفاده ذکـر     مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را کال  - ٦-٣

 شده در موضوع قرارداد را نخواهد داشت.

لف به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر است. تمدید قرارداد منوط در پایان مدت قرارداد مستاجر مک  - ٦-٤

باشد که در صورت درخواست موجر به مدت دو ماه با مبلـغ کارشناسـی جدیـد و شـرایط      به رضایت طرفین می

 باشد. تعیین شده در قرارداد و در صورت مجوزهاي قانونی قابل تمدید می

ه را صحیح و سالم تحویل بدهد و حـق هـیچ گونـه دخـل و     گردد محل مورد استفاد مستاجر متعهد می  - ٦-٥

 تصرفی در آن، مطالبه سرقفلی یا کسب و پیشه نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

--------به شـماره  ریال ---------------شود همزمان با امضاء قرارداد مبلغ مستاجر متعهد می  - ٦-٦

ت حسن انجام تعهدات در اختیار موجر  قرار دهد تـا در  % کل قرارداد را جه...تضمین معتبر به میزان  -------

صورتی که به یک یا کلیه تعهدات خود به طور جزئی و یا کلی عمل ننماید و یا موجبات ضـرر و زیـان را فـراهم    

تواند بدون انجام تشریفات اداري و قضایی تضمین فـوق را   سازد و همچنین عدم تخلیه در موعد مقرر، موجر می

ضبط نماید در غیر این صورت پس از انقضاي مدت قرارداد در صورت ارائـه مفاصاحسـاب از  بیمـه و     به نفع خود

 دارایی و عدم بدهی مستاجر بابت امور معوقه و یا ایجاد خسارت مبالغ مذکور به وي مسترد خواهد شد. 

ــغ     - ٦-٧ ــه مبل ــک ب ــره چ ــک فق ــل ی ــه مح ــتاجربابت تخلی ــال  ------------------ مس ــه  ری ب

اختیـار   دربدون تاریخ  .................کد   .................. شعبه ............ و از بانک  ...................................................شماره

 آن استیفا نماید. می دهد تا درصورت تخلف مستاجر،موجر بتواند مطالبات خودرا با وصول موجر قرار

آید،  است که از جانب او و کارکنان وي به موجر  و یا مراجعین وارد میمستاجر مسوول جبران خسارتی   - ٦-٨

هاي حقوقی و جزایی کارکنان مذکور در قبـال اشـخاص    باشد. بدیهی است مسوولیت مستاجر رافع مسوولیت می

 ثالث و مراجع قضایی نخواهد بود. 

کتبی موجر نسـبت بـه   چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد و ظرف مدت یک هفته پس از اعالم   - ٦-٩

تخلیه مورد اجاره اقدام ننماید موجر مجاز است راساً و بدون حضور مستاجر اقدام و اموال را در مکان مورد نظـر  

خود و تا تعیین تکلیف نهایی نگهداري نماید. بدیهی است مسوولیت کلیه عواقب ناشـی از ایـن کـار بـر عهـده      

 راضی را نسبت به اقدام موجر از خود سلب می کند.مستاجر حق هرگونه اعت. و مستاجر خواهد بود

باشد کـالً بـه عهـده     تهیه لوازم و وسایل از قبیل یخچال و غیره که جزء ضروریات این قرارداد می  - ٦-١٠

باشد و تهیه آن امري اجباري خواهد بود. در ضمن کلیه وسایلی که از طرف مستاجر به عنوان امـوال   مستاجر می

اي ثبت گردد و فقط اقالم منـدرج در صورتجلسـه پـس از     شود باید طی صورتجلسه جهت ارائه خدمات وارد می
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کسب مجوز خروج از مدیریت موجر امکان خروج خواهند داشت و موجر  هیچگونه تعهـدي در قبـال نگهـداري    

 تجهیزات و لوازم مستاجر در حین قرارداد و پس از اتمام نخواهد داشت. 

بوده و اسـتفاده دیگـر از آن ممنـوع     آشامیدنیش مواد غذایی و محل مورد اجاره جهت ارائه و فرو  - ٦-١١

باشد و بخصوص پخت و پز و توزیع غذاي گرم (در صورت توزیع غـذاي گـرم اخـذ مجـوز از واحـد تغذیـه و        می

 باشد.   ممنوع می فروش مواد خطرناك نظیر تیغ و فندكباشد) و  بهداشت واحد الزامی می

باشد. و مستاجر  بعد از ظهر می 19صبح و لغایت  7هفته و از ساعت زمان ارائه خدمات در تمام ایام   - ٦-١٢

حق تعطیل کردن بوفه بدون اخذ مجوز از موجر را ندارد. چنانچه این امر موجب اخالل در ارائـه خـدمات گـردد    

 تواند قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید.   موجر می

شود مباشرت مسـتاجر در   مستاجر واگذار می تبصره: در مواردي که مورد اجاره به اعتبار شخصیت  - ٦-١٣

 استفاده از منافع شرط است. 

ي مسـتاجر و تعیمـرات کلـی و     ي تعمیرات جزئی مکان اجاره در مدت قرارداد به عهده مسوولیت هزینه  - ٦-١٤

ي آب و برق و گاز را مطابق کنتور نصب شده در محـل    به عهده موجر خواهد بود. همچنین مستاجر هزینه اساسی

 خت و در صورت عدم وجود کنتور به صورت .... درصد با توافق موجر از قبوض مربوطه را پرداخت خواهد نمود.پردا

نظافت محیط بوفه و رعایت کامل بهداشت در رابطه با تهیه و عرضـه کلیـه اقـالم غـذایی و عـدم        - ٦-١٥

ي  هـا بـه وسـیله    بندي آن تهآوري هر گونه زباله در اطراف محل کار و بس هاي واحد و جمع استفاده از سایر محیط

 باشد. اي، ضروري است و مستاجر ملزم به رعایت آن می پاشی دوره ي زباله و سم کیسه

  باشد. تبصره: ورود و خروج هر گونه اموال از محل مورد اجاره با اجازه موجر می  - ٦-١٦

 باشـد مشـمول   تبصره: فروش اجناس ممنوعه و غیر استاندارد که در لیست پیوست قـرارداد نمـی    - ٦-١٧

  هاي قانونی خواهدبود. پیگیري

 هاي ساختمان موجر را ندارد. مستاجر به جزء مکان مورد اجاره حق استفاده از سایر قسمت  - ٦-١٨

باشد منـوط بـه کسـب مجـوز از نـاظر قـرارداد        فروش هر نوع جنس که در لیست اقالم مجاز نمی  - ٦-١٩

 خواهدبود.

بوده ودرمعرض دید ف مربوطه بیشتر ي اصنا هاي مصوبه قیمت عرضه مواد یا اقالم نبایستی از قیمت  - ٦-٢٠

  عموم قرار گیرد .

کننـده   اقالم مشخص شده در لیست پیوست قرارداد توسط مستاجر تهیه شده و با قیمـت مصـرف    - ٦-٢١

ارائه گردد و در قبال اخذ وجه رسید ارائه شود و اقالم از طریق صندوق داراي سیستم بارکدخوان فروخته شـود  

که امکان نصب بارکد وجود ندارد، مثل ساندویچ، چاي و غیـره   بوده و در خصوص اقالمی کلیه کاالها داراي بارکد

 قیمت آن تعیین شده و در تابلو بوفه در معرض دید مراجعین نصب شود و تنها در صندوق ثبت گردد. 

باشـد کـه    ي مسـتاجر مـی   هـا بعهـده   تهیه دستگاه سیستم فروشگاهی بارکدخوان در کلیه بوفه  - ٦-٢٢

هاي اقالم مصرفی مذکور به عهـده مسـتاجر    اندازي شود که کلیه هزینه بل از شروع اجاره نصب و راهبایست ق می

 خواهد بود. 

صالحیت نیروهاي بکار گرفته شده توسط مستاجر قبل و حین کار در بوفه بایستی به تاییـد نـاظر     - ٦-٢٣

 قرارداد  برسد.  
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باشد در غیر  ) به عهده مستاجر میسوزي و غیره مسوولیت بیمه ساختمان در اختیار (حوادث، آتش  - ٦-٢٤

 باشد.   این صورت مسوولیت پیامدهاي ناشی از اتفاقات ایجاد شده به عهده مستاجر می

 مستاجر حق ندارد اتباع بیگانه را جهت کار و ارائه خدمت در محل موضوع قرارداد بکار گیرد.   - ٦-٢٥

اي از ایـن   حمیل هزینـه مستاجر موظف است نسبت به نظافت محل اجاره کوشا بوده و در صورت ت  - ٦-٢٦

 ي هزینه مربوطه خواهدبود. بابت بر موجر، مستاجر مسوول و جبران کننده

مستاجر با علم و اطالع از کم و کیف و موقعیت، محل، مکان مورد اجاره مبنی بر اینکه این مکـان از    - ٦-٢٧

بـه اجـاره نمـوده و     باشـد مبـادرت   می ایرانمراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

متعهد و ملزم است که ضمن رعایت موازین و شعائر اسالمی با تمامی جهات عمل نماید و در صورت تخلف یا عدم 

 رعایت موارد مسوول و پاسخگو خواهدبود. 

اي به دلیل عدم وجود وسایل ایمنی و یا عدم رعایت حفاظت فردي و یـا هـر دلیـل     چنانچه حادثه  - ٦-٢٨

هاي تحت پوشش وي پیش آید مسوولیت آن متوجه مسـتاجر بـوده و    و یا هر یک از نیرويدیگري براي مستاجر 

مسوولیتی نخواهد داشت و چنانچه خسارتی متوجـه مـوجر شـود مسـتاجر مسـوول جبـران         موجر  هیچگونه

 خسارات جانی و مالی وارده خواهد بود.

هیچگونه مسئولیتی در قبال  هرگونه دعوي حقوقی کارکنان بوفه برعهده مستاجر می باشد و موجر  - ٦-٢٩

 شکایات و بیمه آنها ندارد .

را مستاجرموظف است  الزامات و استانداردهاي اعتباربخشی و سـایرقوانین و الزامـات وزارت بهداشـت      - ٦-٣٠

    دقیقا رعایت نماید.

 :  نظارت بر اجراء – 7ماده 

ات خود از نظر کمی یـا  در صورتی که بر اساس گزارش کتبی نماینده موجر، مستاجر در اجراي تعهد - ٧ -١ 

کیفی کوتاهی و قصور داشته به وي تذکر کتبی داده خواهد شد و در هر مرحله بـه شـرح ذیـل بـا وي برخـورد      

 خواهد شد.

  شود.    درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می 1در مرحله اول  

  شود.   درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می 2درمرحله دوم  

  شود و در صورت تخلف تعزیراتی بـه مراجـع مربوطـه     رارداد جریمه میدرصد مبلغ کل ق 3در مرحله سوم

 اعالم خواهد شد.  

 تواند قرارداد مذکور را یک جانبه فسخ و مراتب را جهت تعطیل نمودن موضـوع   در مرحله چهارم موجر می

ر ضـبط  نامه حسـن انجـام تعهـدات وي بـه نفـع مـوج       قرارداد به مستاجر اعالم نماید. که در آن صورت ضمانت

  گونه اعتراضی را نخواهد داشت.  خواهدشد. و مستاجر حق هیچ

تشخیص عدم انجام هر یک از تعهدات این قرارداد و ضرر و زیان وارده و تعیین میزان آن با مـوجر   - ٧ -٢ 

  خواهدبود.

اي از طرف موجر تعیـین خواهدشـد کـه     جهت نظارت بر نحوه صحیح انجام کار و تعهدات نماینده - ٧ -٣ 

  نجام صحیح مفاد قرارداد الزامی خواهدبود. نظارت وي براي ا

 : عوارض و مالیات– 8ماده 

پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حقوقی که به موجب قوانین و مقررات موجود در زمان امضاء به این قرارداد تعلـق  

  گیرد بر عهده مستاجر است.

 : العاده شرایط فوق - 9ماده 
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ن قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، اجراي یک از طرفیرقبه هر رمتیهر گاه به علت حوادث قهري و غ

 قرارداد متوقف خواهد گردید و به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: 

مستاجر، بایستی بالدرنگ موضوع را به اطالع موجر برساند، در طول این مدت، مستاجر موظف است  - 9 -  1

 ن نحو و با کمترین تاخیر به عمل آورد.  یبهتر حداکثر تالش خود را جهت حفظ تعهدات انجام شده به

ا مستاجر به طول انجامد، در آن صورت هر یک از یش از یک ماه براي موجر و یچنانچه مدت تعذر ب - 9 -  2

 اداشت رسمی کتبی دارند. یطرفین، اختیار فسخ قرارداد را با ارائه 

ر فضاي اداري ودرمانی نیاز به در صورتیکه موجر جهت توسعه خدمات خود و هرگونه تغییرات فیزیکی د -  9 - 3

مکان بوفه داشته باشد پس از اعالم کتبی مراتب به مستاجر ،مستاجر ظرف مدت یک هفته مکلف به تخلیه و 

  تحویل مورد اجاره و تسویه حساب تا تاریخ تحویل میباشد.

  : موارد فسخ قرارداد – 10ماده 

از به در اختیار گرفتن محل قبل از اتمام مدت قرارداد ضـمن  تواند در صورت مشاهده هر گونه خالف و یا نی موجر می 

آیین نامـه مـالی و معـامالتی     94کمیسیون ماده پس از تشخیص و تایید اخطار ده روزه به مستاجر براي تخلیه محل، 

ر ک طرفه فسخ و به کار مستاجر خاتمه داده و مستاجر حق هیچگونـه اعتراضـی را نداشـته و د   یقرارداد را دانشگاه 

نامه حسن انجام کـار  مسـتاجر    ي خسارت وارده را از محل ضبط ضمانت تواند مطالبه ساراتی، موجر میخصورت بروز 

 استیفاء بنماید.

در صورتی که موجر تشخیص دهد که مستاجر موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه  -  10 -  1

زنـد، در جهـت جلـوگیري از تضـیع حقـوق       وضوع قرارداد سرباز میانجام کار قصور ورزیده و یا به دلیلی از انجام م

نمایـد و مسـتاجر حـق هیچگونـه      مـی  دانشگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوطه) اقدام

 اعتراضی را ندارد. 

قوانین و  موجر در قبال مطالبات نیروي انسانی مستاجر در زمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر -  10 -  2

مقررات مربوطه در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیـربط و ذیصـالح   

 و مستاجر موظف به رعایت قوانین ذیربط میباشد.هیچگونه مسوولیتی ندارد.

نـد نسـبت بـه    توا نوبت توسط سازمان تعزیرات حکومتی جریمه شود موجر می 2در صورتی که مستاجر  - 10 - 3

  فسخ یکجانبه قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام تعهدات اقدام نماید.  

 :  موارد حل اختالف  – 11ماده 

در صورت بروز هر گونه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظایف محوله به هر نحوي ، چنانچه طرفین 

آئین نامـه    94ند ، دراین صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده نتوانند آنرا از طریق مسالمت آمیز حل وفصل نمای

مالی و معامالتی دانشگاه به عنوان حکم مشترك ومرضی الطرفین ارجاع ورأي صادره ازکمیسیون حـل اخـتالف کـه    

ن صلحاٌ  صادر می شود قطعی ونسبت به طرفین الزم االجرا خواهدبود ورأي مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفی

  .که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري ابالغ خواهد شد

 اقدام خواهد شد . 1376ضمناً درخصوص تخلیه مورد اجاره به استناد قانون موجر و مستأجر مصوب سال 

  

 : نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات – 12ماده

مرکزآموزشی درمانی روانپزشکی ایران       –ادگان شمال سرکمربندي آز –جاده مخصوص کرج  7کیلومتر :  نشانی موجر

  --- --:  تلفن
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  --- : نشانی مستاجر

    -----:  تلفن همراه

هـاي   باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـالت از طریـق نشـانی    هاي فوق بمنزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانی

ساعت یکدیگر را کتبـاً مطلـع    48طرفین موظفند ظرف مدت  شود. در صورت تغییر نشانی الذکر قانونی تلقی می فوق

  باشد. ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی نمایند. در غیر اینصورت کلیه نامه

  

  :  امضاء طرفین قرارداد  - 13ماده 

ـ   4تبصره و  4ماده و  13این قرارداد در  اعی، اتحادیـه بوفـه   نسخــه [جهت: مستاجر، موجر، وزارت کار و امـور اجتم

االجـرا خواهـد    داران و هتلداران و سایر موارد مورد نیاز] تهیه و تنظیم شده که پس از امضاي طـرفین قـرارداد الزم  

 س/بود.
 
 

  مهر و امضاء نماینده موجر:     مهر و امضاء رئیس حسابداري    مهر و امضاء مستاجر 

 
 
 
 

  

 :    1شاهد نام و مشخصات و  امضائ   
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