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                             تاريخ : ....................

                             شماره : ....................

                           پيوست : ..................
 

 قرارداد اجاره بوفه

   :موجرنام  – 1

 :    موجرنام نماينده  – 2

 شناسه ملي :                          كد اقتصادي : 

 :   موجرسمت نماينده  – 3

 : مستأجرنام  – 4

 : مستأجرتاريخ ثبت   :  مستأجرشماره ثبت 

 شناسه ملي :                           كد اقتصادي :  

 : مستأجرفعالیت / پروانه كسبشماره و تاريخ  – 5

 تاريخ :      شماره :  

 توسط :  

 طرف قرارداد :  مستأجرسمت نماينده  – 7 طرف قرارداد :   مستأجرنام نماينده  – 6

 مجوز قرارداد:    – 8
 ..................... مورخ ................... شماره  صورتجلسه تشريفات مزايده به    -8- 1

 دانشگاه به شماره ................ مورخ .................... رئیس  صورتجلسه قیمت گذاری کارشناسان منتخب    - 8- 2

 موضوع قرارداد :   – 9
وزارت طبق استانداردهای    آبمیوه طبیعیانواع ت فروش  هج  در ضلع .......... مترمربع واقع   ....4......به ابعاد  بوفهعبارت است از اجاره  

  احدهای ذيربطوبهداشت و  

 مدت انجام قرارداد :  –  10
 باشد. سال شمسی میيک  به مدت   ..............لغايت  ...........رداد از تاريخ مدت قرا

 مبلغ قرارداد :   –  11
پیشانهادی  ريال که براساا  قیمت  ماه مبلغ .......................  12مبلغ ( و  ..............................ريالريال )  ......................مبلغ اجاره بوفه ماهانه 

 .باشدبرنده مزايده می

 نحوه پرداخت:  –  12
مبلغ قرارداد را در  الباقی   %70و  را هنگام انعقاد قرارداد نقداً  ريال    معادل مبلغ ............................  اجاره  از مبلغ کل %30بايست  جر میأمست

 .... موجر به شماره ............................ بانک .....................   غیر قابل برداشت  اختصاصی  آمد ماه پنجم از زمان شروع عقد قرارداد به حساب در

 نمايد.  گذارد واريز اجر میشعبه ............................ کد ............................ کد شناسه ............................ که موجر در اختیار مست

در صورت عدم  تسلیم موجر نمايد، بديهی است  مبلغ قرارداد به تاريخ .../..../..   %70جهت  مستاجر می بايست يک فقره چک    تبصره:

نامه حسن انجام تعهدات، قرارداد را بدون اخطار قبلی به صورت  تواند ضمن ضبط ضمانتمقرر شده، موجر می وصول چک در تاريخ
 باشد. های وارده میموجر ضرر و زيانی از اين بابت متحمل گردد مستاجر موظف به پرداخت زيانيكجانبه فسخ نمايد و در صورتی که  

 تضمین انجام تعهدات:  -13
کل قرارداد( درآئین نامه مالی و   %10موظف است به میزان مقرر )  مستاجربه منظورحسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات،  

 .معامالتی تضمین قانونی معتبر بسپارد
........................ شعبه   يک فقره ضمانت نامه بانكی حسن انجام تعهدات به شماره ............................ مورخ ........................... به عهده بانک

............................................................ ريال( .......................... به مبلغ ............................................................... ريال )بحروف ..................
 قابل استرداد است.  موجرگرديد که در صورت رعايت کامل مفاد قرارداد و تائید   موجرتسلیم 
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 :موجرتعهدات  –  14
 موجر متعهد است محل موضوع قرارداد را جهت اجاره طبق صورتجلسه تنظیمی تحويل مستاجر نمايد.    -1-14

 باشد.مستاجر مكلف به ايجاد هماهنگی الزم با نامبرده می  وبايستی شخصی را بعنوان ناظر به مستاجر معرفی نمايد موجر می -2-14

 موجر تعهدی جهت تامین غذا و اياب ذهاب پرسنل مستاجر ندارد. -3-14

تواند با توافق طرفین درصاورت ضارورت در جهت حسان اجرای اين قرارداد و رعايت مقررات عمومی، شارايط اختصااصای می  موجر  -4-14
 داند اصالح نمايد.را که الزم می

 طرف قرارداد:مستأجرتعهدات  – 15
های فنی و اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذيربط را داشته باشد و بايست صالحیتمستاجر و کلیه کارکنان وی می -15-1

 باشد. برخورد محترمانه و مناسب با مراجعین توسط مستاجر و کارکنان وی الزامی می

باشد. درصورت  نمی  1337نمايد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه  اعالم می  مستاجر    -2-15
حق    مستاجرخواهد بود و    مستاجربه عهده    موجرکشف خالف اين امر جبران خسارات وارده با تشخیص و تعیین کارشنا  منتخب  

 مستاجر می تواند خسارات را از مطالبات    موجرارات معین از خود سلب می نمايد و  هرگونه اعتراض را نسبت به کیفیت و کمیّت خس
 .و يا از ضمانت نامه بانكی و يا هر طريق مقتضی و ممكن وصول نمايد

 يا جزاً به غیر را ندارد. همچنین حق تغییر نوع استفاده ذکر شده در موضوع قرارداد را ً مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کال -3-15
 نخواهد داشت.

باشد  در پايان مدت قرارداد مستاجر مكلف به تخلیه و تحويل مورد اجاره به موجر است. تمديد قرارداد منوط به رضايت طرفین می -4-15
مجوزهای اخذ  که در صورت درخواست موجر به مدت دو ماه با مبلغ کارشناسی جديد و شرايط تعیین شده در قرارداد و در صورت  

 باشد.د میقانونی قابل تمدي

گردد محل مورد استفاده را صحیح و سالم تحويل بدهد و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن، مطالبه سرقفلی مستاجر متعهد می -5-15
 يا کسب و پیشه نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

ضرر و زيان را فراهم سازد و  به يک يا کلیه تعهدات خود به طور جزئی و يا کلی عمل ننمايد و يا موجبات مستاجر در صورتی که  -6-15

را به نفع   انجام تعهداتتضمین   ،تواند بدون انجام تشريفات اداری و قضايیعدم تخلیه در موعد مقرر، موجر می  درصورت  همچنین
در غیر اين صورت پس از انقضای مدت قرارداد در صورت ارائه مفاصاحساب از  بیمه و دارايی و عدم بدهی مستاجر   .خود ضبط نمايد

 بابت امور معوقه و يا ايجاد خسارت مبالغ مذکور به وی مسترد خواهد شد.  

موجر بتواند   درصورت تخلف مستاجر،  بابت تخلیه محل يک فقره چک به مبلغ ................ در اختیار موجر قرارمی دهد تا   مستاجر  -7-15

 مطالبات خودرا با وصول آن استیفا نمايد. 

باشد. بديهی است  آيد، میول جبران خسارتی است که از جانب او و کارکنان وی به موجر و يا مراجعین وارد میئمستاجر مس -8-15
 های حقوقی و جزايی کارکنان مذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضايی نخواهد بود. ولیتئولیت مستاجر رافع مسئمس

چنانچه مستاجر در پايان مدت قرارداد و ظرف مدت يک هفته پس از اعالم کتبی موجر نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام ننمايد  -9-15

كان مورد نظر خود و تا تعیین تكلیف نهايی نگهداری نمايد. موجر مجاز است راساً و بدون حضور مستاجر اقدام و اموال را در م 

ولیت کلیه عواقب ناشی از اين کار بر عهده مستاجر خواهد بود. و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را نسبت به اقدام ئبديهی است مس
 موجر از خود سلب می کند. 

و تهیه آن امری   بوده باشد کالً به عهده مستاجر  رداد میتهیه لوازم و وسايل از قبیل يخچال و غیره که جزء ضروريات اين قرا -10-15
می وارد  خدمات  ارائه  جهت  اموال  عنوان  به  مستاجر  طرف  از  که  وسايلی  کلیه  ضمن  در  بود.  خواهد  طی  اجباری  بايد  شود 

اشت و موجر  ای ثبت گردد و فقط اقالم مندرج در صورتجلسه پس از کسب مجوز خروج از موجر امكان خروج خواهند دصورتجلسه
 هیچگونه تعهدی در قبال نگهداری تجهیزات و لوازم مستاجر در حین قرارداد و پس از اتمام نخواهد داشت. 
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ده و انواع نوشیدنی سرد و گرم، انواع بستنی، انواع تنقالت و انواع ساندويچ سرد و گرم بومحل مورد اجاره جهت ارائه و فروش   -11-15
 دانشگاه توسط مستاجر تغذيه و بهداشت    هایگرم اخذ مجوز از واحد  ساندويچدر صورت توزيع    .باشداستفاده ديگر از آن ممنوع می

 . باشدالزامی می

باشد. و مستاجر حق تعطیل کردن بوفه بدون می  صبح روز بعد  7لغايتصبح    7زمان ارائه خدمات در تمام ايام هفته و از ساعت   -12-15
اد را به طور يكجانبه فسخ تواند قرارداخذ مجوز از موجر را ندارد. چنانچه اين امر موجب اخالل در ارائه خدمات گردد موجر می

 ضمناً در صورت تغییر اعالم ساعت کار بوفه توسط موجر، مستأجر ملزم به رعايت آن می باشد. نمايد.

 ردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستأجر واگذار می شود مباشرت مستاجر در استفاده از منافع شرط است.در موا -13-15

 به عهده موجرخواهدبود.   اساسی   رات کلی و می تع   و   ی مستاجر به عهده   ی تعمیرات جزئی مكان اجاره درمدت قرارداد هزينه   ولیتئمس -14-15

  پرداخت و در صورت عدم وجود کنتور   نصب شده در محل  فرعی  مطابق کنتوری آب و برق و گاز را  هزينهمی بايست  مستاجر   -15-15
 از مستاجر دريافت گردد. شرايط مندرج درشرايط اختصاصی پیوست قرارداد هزينه های مربوطه می بايست طبق  

های واحد و ر محیطنظافت محیط بوفه و رعايت کامل بهداشت در رابطه با تهیه و عرضه کلیه اقالم غذايی و عدم استفاده از ساي  -16-15
ای، ضروری است و مستاجر پاشی دورهی زباله و سمی کیسهها به وسیلهبندی آنآوری هر گونه زباله در اطراف محل کار و بستهجمع

 باشد. ملزم به رعايت آن می

 باشد. ورود و خروج هر گونه اموال از محل مورد اجاره با اجازه موجر می -17-15
 های قانونی خواهدبود. مشمول پیگیری همچنین انواع دخانیات ممنوع بوده در غیر اين صورت    ستاندارد فروش اجنا  ممنوعه و غیر ا  -18-15
 های ساختمان موجر را ندارد. مستاجر به جز مكان مور اجاره حق استفاده از ساير قسمت -19-15

 های مصوب اصناف مربوطه بیشتر باشد. قیمت عرضه مواد يا اقالم نبايستی از قیمت -20-15

رسید آن به خريدار ارائه کننده ارائه گردد و از طريق صندوق دارای سیستم بارکدخوان  با قیمت مصرف  می بايستاقالم  کلیه   -21-15
قیمت آن تعیین شده   میبايست  که امكان نصب بارکد وجود ندارد، مثل ساندويچ، چای و غیرهالمیگردد. بديهی است در خصوص اق

 صب شود و تنها در صندوق ثبت گردد. و در تابلو بوفه در معرض ديد مراجعین ن

   صالحیت نیروهای بكار گرفته شده توسط مستاجر قبل و حین کار در بوفه بايستی به تايید ناظر قرارداد  برسد.   -22-15

پیشینه و عدم   ءگواهی سو،  بهداشت فردیکارت  هفته پس از انعقاد قرارداد نسبت به ارائه    مستاجر موظف میباشد حداکثر دو -23-15
 اعتیاد جهت نیروهای شاغل در بوفه اقدام نمايد. 

بروز هرگونه حوادث،   باشد در صورتسوزی و غیره( به عهده مستاجر میدر اختیار )حوادث، آتش  مورد اجاره ولیت بیمه  ئمس -24-15
 باشد. پیامدهای ناشی از اتفاقات ايجاد شده به عهده مستاجر میمسئولیت  

و همچنین از افرادی که فاقد کارت    ر گیردع بیگانه را جهت کار و ارائه خدمت در محل موضوع قرارداد بكامستاجر حق ندارد اتبا -25-15
 پايان خدمت می باشند، استفاده نگردد.

اشی از فعالیت خود آن را در محل پس از جمع آوری زباله ناجاره کوشا بوده و  مورد  مستاجر موظف است نسبت به نظافت محل   -26-15
موجر جمع آوری نمايد. بديهی است هزينه های ناشی از دفع زباله های مذکور، می بايست بر اسا  مقدار آن، توسط مورد نظر  

 مستاجر به موجر پرداخت گردد.

مستاجر با علم و اطالع از کم و کیف و موقعیت، محل، مكان مورد اجاره مبنی بر اينكه اين مكان از مراکز وابسته به دانشگاه علوم  -27-15
موازين و شعائر اسالمی   کلیهباشد مبادرت به اجاره نموده و متعهد و ملزم است که  می  ايرانو خدمات بهداشتی درمانی  پزشكی  
 ول و پاسخگو خواهدبود. ئنمايد و در صورت تخلف يا عدم رعايت موارد مس  رعايت

 مستاجر  اشخاص ثالث، هر دلیل ديگری برای  ای به دلیل عدم وجود وسايل ايمنی و يا عدم رعايت حفاظت فردی و يا  چنانچه حادثه -28-15
ولیتی نخواهد داشت  ئمس  ولیت آن متوجه مستاجر بوده و موجر هیچگونهئهای تحت پوشش وی پیش آيد مسو يا هر يک از نیروی

 جبران خسارات جانی و مالی وارده خواهد بود. پاسخگويی و  ول  ئو چنانچه خسارتی متوجه موجر شود مستاجر مس

اقدام و    اين قرارداد   در خصوص بیمه يا عدم بدهی  مفاصاحساب تامین اجتماعی  اخذ    نسبت به   رداد مستاجر مكلف است درپايان قرا  -29-15
 د. نماي را به موجر ارائه  گواهی های مربوطه  
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 نظارت :  – 16
که نظارت وی برای  نماايدپس ازعقاد قرارداد ناظر خود را جهات نظاارت بر اجرای کلیاه مفااد قرارداد کتباا به پیماانكاار معرفی می موجر  - 16- 1

 .انجام صحیح مفاد قرارداد الزامی خواهدبود.
کیفی کوتاهی و قصور داشته به در صورتی که بر اسا  گزارش کتبی نماينده موجر، مستاجر در اجرای تعهدات خود از نظر کمی يا   - 16-2

 وی تذکر کتبی داده خواهد شد و در هر مرحله به شرح ذيل با وی برخورد خواهد شد.

 شود.   درصد مبلغ کل قرارداد جريمه می 1در مرحله اول  −

 شود.   درصد مبلغ کل قرارداد جريمه می  2درمرحله دوم  −
 در صورت تخلف تعزيراتی به مراجع مربوطه اعالم خواهد شد.     شود ودرصد مبلغ کل قرارداد جريمه می 3در مرحله سوم   −

تواند قرارداد مذکور را يک جانبه فسااخ و مراتب را جهت تعطیل نمودن موضااوع قرارداد به مسااتاجر اعالم در مرحله چهارم موجر می  −

 گونه اعتراضی را نخواهد داشت.  ر حق هیچ مستاج   نامه حسن انجام تعهدات وی به نفع موجر ضبط خواهدشد و نمايد. که در آن صورت ضمانت 
 بود.  تشخیص عدم انجام هر يک از تعهدات اين قرارداد و ضرر و زيان وارده و تعیین میزان آن با موجر خواهد  - 16- 3

 : عوارض و مالیات– 17

 اين قرارداد تعلق گیرد بر عهده مستاجر است. پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوقی که به موجب قوانین و مقررات موجود در زمان امضاء به  

 مرجع حل اختالفات:   - 18

در صاورت بروز هرگونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضاوع قرارداد و انجام وظايف محوله به هر نحوی، چنانچه طرفین نتوانند آنرا    - 18- 1
آئین نامه مالی و معامالتی دانشاگاه  94اختالف به کمیسایون ماده آمیز حل و فصال نمايند در اين صاورت موضاوع از طريق مساالمت

ماه رای کمیسایون حل اختالف صالحاً صاادر شاود و رای مذکور قطعی و  6الطرفین ارجاع تا ظرف به عنوان حكم مشاتر  و مرضای
طرفین که در اين قرارداد درج   االجرا خواهد بود. رای صاادره از طريق کمیسایون حضاوراً ابالا يا به نشاانینسابت به طرفین الزم

 گرديده است به پیوست نامه اداری ارسال و ابالا خواهد شد.

 اقدام خواهد شد.  1376درخصوص تخلیه مورد اجاره به استناد قانون موجر و مستأجر مصوب سال  - 18- 2

 تعذر)فورس ماژور(:  – 19 

تعريف بوده و بنا به تشخیص موجر بصورت موقت مانع از اجرای قرارداد توسط  در صورت بروز هرگونه رويداد که در قالب فور  ماژور قابل  

  مستاجر شود قرارداد به مدت ...... به حالت تعلیق در می آيد و پس از پايان مدت اخیر و عدم رفع وضعیت فور  ماژور طرفین می توانند يک

رفع موانع، اجرای مفاد قرارداد برای طرفین الزامی بوده و چنانچه پس از    بار ديگر مدت تعلیق را تمديد و پس از پايان مدت تعلیق و در صورت 

 پايان مواعد تعلیق، موانع مرتفع نشود قرارداد منفسخ خواهد شد. 

 موارد فسخ قرارداد:   -20

ی موارد توافق در قرارداد در صورتیكه مستاجر به نحوی از عهده انجام تعهدات بر اسا  مفاد قرارداد بر نیايد يا بازدهی کمی و کیف  -20- 1

روز و در صورت عدم تغییر رويه از سوی مستاجر بنا به تشخیص   10به نحو مطلوب نباشد موجر مجاز است پس از ابالا دو اخطار به فاصله  
تیار مستاجر می آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه، نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد از محل موضوع قرارداد که در اخ  94کمیسیون ماده  

 باشد اقدام و تضمین انجام تعهدات مستاجر را ضبط نمايد. 

در صورت اثبات جعلی بودن مدار  ارسال شده جهت عقد قرارداد توسط مستاجر، قرارداد به صورت يک طرفه از سوی موجر فسخ - 20- 2

 و ضمانت انجام تعهدات مستاجر ضبط می گردد.

تواند قرارداد را با اعالم کتبی از يک ماه قبل به صورت يک طرفه لغو نموده و نسبت به هد میدر هر زمان که تشخیص بد  موجر  - 20- 3

 . اقدام نمايد مستاجرتسويه حساب با  



 

 نماینده موجر

 تایید و محل امضا 

 

 : 1محل امضا شاهد 

 قرائت شد مورد قبول است  .... شماره صفحه 

 محل مهر و امضای شرکت 

 

 : 2محل امضا شاهد 
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                             تاريخ : ....................

                             شماره : ....................

                           پيوست : ..................
 

 طرفین جهت انجام مكاتبات: نشاني –  21

 فكس:                                    نشاني موجر :                                                              شماره تلفن:             

 فكس:                                                 نشاني مستاجر :                                                          شماره تلفن:

 اختالفات احتمالی به نشانی های فوق ابالا خواهد شد. کلیه مكاتبات، اخطارها و تصمیمات مرتبط با اين قرارداد از جمله در مقام رسیدگی به  

الذکر قانونی های فوقباشد لذا مكاتبات رسمی و ارسال مراساالت از طريق نشانیهای فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین مینشانای

ها نمايند. در غیر اين صورت کلیه نامه ساعت يكديگر را کتباً مطلع  48شود. در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت تلقی می

های مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم نشانی جديد به موجر به عهده باشد و مسئولیت ابالا شده تلقی و عذر عدم اطالع پذيرفته نمی

 مستاجر است. استفاده مستاجر از نشانی موجر به عنوان اقامتگاه قانونی ممنوع می باشد.

 48هرگونه تغییرات اعم از حوزه فعالیت، صاحبان امضای مجاز، امضاء، مهر و سربرگ و...، طرفین موظفند ظرف مدت  تبصره:  در صورت  

 ساعت يكديگر را کتباً مطلع نمايند.

 امضاء طرفین قرارداد :  –22

، تهیه و تنظیم باشدکه همگی دارای اعتبار يكسان می  و امور مالی موجر  نسخه جهت موجر، مستاجر  3ماده و .... صفحه ، در    20اين قرارداد  

 .االجرا خواهد بودشده که پس از امضای طرفین قرارداد کلیه نسخ حكم واحد را دارد و الزم

 

 :موجرمهر و امضاء 

 نام و نام خانوادگي نماينده :

 سمت :

 محل امضاء :

 

                                                                      1شاهد 

 :موجرنماينده امور مالي 

 نام و نام خانوادگي :

 سمت : 

 محل امضاء :

 :مستأجرمهر و امضاء 

 نام و نام خانوادگي نماينده :

 سمت :

 محل امضاء :     

 

 2شاهد 

 

 


