قرارداد اجاره محل احداث بوفه
در راستاي اصل آزادي قراردادها و مستنداً به مواد  01از قانون مدني و مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوو

 0731و بوا نناتوب بوه

نتیجه کمیسیون مزاتده شماره ............/37مورخ  ..............اتن قرارداد مابین سازمان توسعه و نمران نون بن نلي و پارک طبیعوب شودرداري
تبرتز بنماتندگي مدتر نامل آقاي شمس اله فیروزتان  ،به نشاني تبرتز – اتوبان پاسداران ورودي تله کابین تبرتز بعنوان موجر ازتك طور

و

خوووووووان  ........................................فرزنووووووود  ................................بوووووووا کووووووود ملوووووووي  .........................بووووووووه آدر
 ....................................................................................و شماره تلفن  ...........................از سوي دتگر بعنوان (مستاجر)  ،منعقود و طورفین
متعدد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد آن مي باشند :
ماده يك  :مورد اجاره و موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد نبارت اسب از واگذاري منافع محل تك با

بوفه حداکثر  71متر جدب احداث واقع در منطقه پارک پیونود کوه بوه روتوب

مستاجر رسیده و مستاجر از ک و کیف و محل استقرار آندا کامالً مطلع مي باشد .
ماده دو  :مدت قرارداد :
از تارتخ  ..................به مدت  2سال شمسي میباشد  .صورتجلسه تحوتل جزئ التنفك اتن قرارداد بووده و بوه دلیول احتموال وجوود برخوي
تاخیرات موجه از طر

سازمان تارتخ ذکر شده در آن صورتجلسه مالک نمل خواهد بود.

تبصره -0احداث و تکمیل نملیات ساختماني بوفه مطابق نقشه تائیدي سازمان بالفاصله بعد از تائید طرح توسط سازمان زتر نظر نوامل فني
و نمراني انجام خواهد گرفب.
تبصره  :موارد مربوط به هزتنه هاي ساخب بوفه بر ندده مستأجر بوده لکن با تائید معاونب فني و نمرانوي از اجواره بدواي دو سواله کسور و
کارسازي خواهد شد..الزم به توضیح اسب که ساخب با سازه سبك در مدت  7ماهه انجام خواهد گرفب و جز مدت قرارداد اجاره محسوو
نخواهد شد .
ماده سه  :اجاره بهاء و مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن :
مبلغ کل اجاره براي دو سال  .....................رتال مي باشد مستأجر مابقي اجاره بداي دو ساله را ( پس از کسر هزتنه ساخب تائید شده توسط
واحد فني و نمراني سازمان ) به صورت ماهانه تحوتل سازمان مي نماتد در صورتي که مبلغ هزتنه شده بیش از مبلغ اجاره بداي قرارداد باشد
سازمان مبلغي از اتن بابب به مستأجر پرداخب نخواهد کرد و در صورت استقرار کانکس تائیدي توسط نوارر تعیوین شوده از طور
مبلغي از طر

سوازمان

سازمان به مستأجر تعلق نگرفته و در پاتان مدت قرارداد کانکس به خود اتشان مسترد خواهد شد.

ماده چهار  :شروط ضمن العقد :
-4-1کلیه نقشه های معماری و سازه احداثی نوع مصالح و طرح و نقشه بوفه بايستی پس از تائید سازمان نظام مهندسی سااختمان باه
سازمان تسلیم نموده و طرح و نقشه بايد سازگار با محیط بوده و طی حداکثر دو هفته تائیديه الزم را از معاونت عمرانی ساازمان اخا
نمايد.
 -4-2کلیه محاسبات و طراحی های سازه ای بايستی بر اساس آيین نامه های معتبر انجام گیرد و نظارت توسط عوامل فنی و عمرانای
سازمان انجام خواهد شد.هرگونه تغییرات در طرح و نقشه با نظر سازمان خواهد بود.
-4-3در صورت وجود ايرادی در مرحله ساخت و با ت کر ناظر مورد پیش آمده بايد اصالح و بازسازی شود.

-4-4در کلیه موارد فنی که موضوع اين قرارداد می باشد بايد طبق موارد درج شده شرايط عمومی پیمان بوده و اصول و موارد شرايط
عمومی پیمان حاکم است.
 -4-5نین مستاجره صرفاً جدب استفاده بعنوان بوفه به اجاره داده مي شود و مستاجر حق استفاده دتگري از آن ندارد.
 -4-6مستاجر حق واگذاري نین مستاجره تحب هیچ ننواني ان از وکالب  ،نماتندگي صلح و حقوق و غیره را به شوخ

االون نداشوته و

ندارد .
 -4-7مستاجر مکلف اسب موازتن حرفه اي را رناتب و غذاها باتستي بصورت بدداشتي نرضه گردد.
 -4-8متصدتان بوفه باتد داراي کارت بدداشب بوده و شراتط قانوني الزم براي تصدي اداره آندا را داشته باشند .
 9و  4و پرداخب کلیه کسورات قانوني و حقوق و نوارض دولتي و غیره کالً بر ندده مستاجر اسب و آزاد سازي تضومین بوانکي منووط بوه
ارائه مفاصا حسا

از سازمانداي ذي ربط اسب.

 01و  4و مستاجر اقرار و انترا

مي نماتد که از بابب سر قفلي تا حق کسب و پیشه و تجارت هیچ وجدي به موجر پرداخب نکرده و پس از

انقضاي مدت اجاره حق مطالبه هیچ وجدي تحب هیچ ننوان را نخواهد داشب .
 -4-00مستاجر متعدد میگردد در حفارب و نگدداري انیانات بوفه مواربب نماتد .
 -4-02مستاجر متعدد میگردد بوفه را جدب ارائه خدمات به مراجعین تله کابین و نموم کوه پیماتان فعال نگه داشته و بدون دلیول موجوه از
تعطیلي آن خودداري نماتد .
 4 -07و موجر حق نظارت بر نملکرد و نحوه اداره نین مستاجره توسط مستاجر را دارد و مستاجر مکلف به قبوول و اجوراي توصویه هواي
موجر در اتن خصوص مي باشد و در اتن راستا موجر حق دارد تك نفر نماتنده و نارر تعیین و به مستاجر معرفوي نماتود و نوامول مسوتاجر
مکلف به همکاري با وي مي باشند .سانب کار بوفه باتد با هماهنگي نارر سازمان باشد.
 -4-04در صورت تخلف مستاجر از هر تك از مفاد قرارداد تا ندم پرداخب به موقع اجاره بدا ،تا ندم وصول هر تك از چکداي صوادره در
سر رسید موجر حق فسخ قرارداد را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضاتي دارد در صورت انالم فسخ از طر
رر

موجر  ،مستاجر مکلف اسوب

 07روز موارد اجاره را تخلیه و به موجر تحوتل دهد و در صورت تخلف  ،مستاجر مکلف اسب ضمن پرداخب اجاره بداي معینه  ،بوه

ازاي هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ دو میلیون رتال نیز بعنوان خسارات تخلف از اتفاي تعددات قراردادي بپردازد .
 -4-07کافه خیارات نلي الخصوص خیارغبن و لو فاحش بل افحش از طرفین سلب و ساقط گردتد و صیغه شرني نقد اجواره و اتجوا

و

قبول جاري شد .
 -4-01پرداخب و تامین آ

،برق و گاز به ندده مستاجر اسب و مستأجر متعدد به اخذ مجوزهاي الزم و قانوني از ادارجات ذتربط و تسلی آن بوه سوازمان

مي باشد .ضمناً سازمان جدب خرتد امتیاز انشعابات گاز و برق مکاتبات الزم را با ادارات مربوطه انجام خواهد داد.
 -4-03به محض انقضاي مدت اجاره و تا رر

تك هفته از تارتخ ابالغ فسخ اجاره از سوي موجر  ،مستاجر مکلف به تخلیوه و تحوتول موورد اجواره موي

باشد (بوفه احدااي از آن سازمان خواهد بود) و در صورت تخلف تا تاخیر مستاجر متعدد و ملتزم به پرداخب روزانه دو میلیون رتال بعنوان خسارت تخلوف
از اتفاي تعددات قراردادي نالوه از پرداخب اجرت المثل معادل اجرت المسمي خواهد بود و مستاجر حق هرگونه ادناي بعدي را تحب هر ننواني در اتون
خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند .
 -4-01چنانچه سازمان در محدوده طرح نون بن نلي اقدام به اتجاد بوفه هاي جدتد نماتد مستاجر با آگاهي از اتن موضوع حق هر گونه ادناي بعدي را از
خود سلب و ساقط مینماتد .
 -4-09رناتب شئونات اسالمي و استفاده از لبا

تکدسب فرم بر کارکنان بوفه الزامي اسب.

-4-21مستاجر مورف اسب در نحوه برخورد با مراجعین شئونات اسالمي را رناتب کند.
-4-20نظافب دائمي محل وداخل بوفه و محوطه پیرامون الزامي اسب و در صورت مشاهده هرگونه بي توجدي در تمیوز نگدداشوتن محول مبلوغ  011هوزار
تومان جرتمه خواهد شد.
-4-22ندم نرضه قلیان و مواد غیر مجاز دتگر طبق نظر مراجع ذتصالح الزامي اسب
-4-27ارائه خدمات براي پرسنل سازمان با تخفیف توافقي جزء تعددات مستأجر مي باشد.
 -4-24طر

مشارکب کننده ملزم به استفاده از افراد متخص

در زمان اجرا و بکارگیري تکنفر بعنوان سرپرسب کارگاه داراي سوابق الزم در زمینه اجرا موي

باشد.
 -4-27در ص ورت نیاز به توسعه بوفه مستأجر مي باتستي قبل از هر اقدامي هماهنگي هاي الزم را با سازمان انجام دهد.
 -4-21در صورتي که مورد اجاره پس از نقد قرارداد و شروع بدره برداري از سوي مراجع ذتصالح اقدام به تعطیلي گردد  ،سازمان مسئولیتي به ندده نودارد
و به هر حال رفع موان ع قانوني و فراه نمودن مقدمات بدره برداري بعدده خود برنده ( طر

قرارداد) مزاتده اسب بودتدي اسوب در صوورتیکه تعطیلوي بوه

بیش از تك ماه بیانجامد سازمان حق فسخ تکجانبه قرارداد را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضاتي و مطالبه خسارات و واگذاري موضوع قرارداد به شخ
اال ن را دارد .و مستأجر حق هرگونه ادناي بعدي در اتن خصوص را از خود سلب و ساقط نموده و مسئول هرگونه خسارات وارده به سازمان خواهد بود.
 -4-23حفارب از کارگران تحب امر مستأجر  ،نوامل اجراتي و به طور کلي مسئولیب هرگونه حوادث و رناتب نظاموات و اصوول اتمنوي کوار در صوورت
بروز در مورد اجاره بعدده مستأجر مي باشد.
ماده  -5تضمینات قرارداد
 -7-0مستاجر از بابب تضمین تعددات قرارداد  %01مبلغ کل قرارداد به اضافه مبلغ سه ماه اجاره بداي ماهانه به ننوان تضمین پرداخب اجاره بدا به صورت
تکجا بعنوان ضمانب نامه بانکي حسن انجام تعددات تحوتل امور مالي سازمان نموده که پس از ارائه مفاصا حسا

از بیمه و داراتي و تحوتل سال بوفوه بوه

مستاجر نودت خواهد شد و سازمان هیچگونه مسئولیتي از اتن حین ندارد.
 -7-2از بابب تضمین خسارت ندم انجام تعددات مستاجر تك فقره چك به مبلغ تك میلیارد رتال بدون تارتخ و با تفوتض اختیار درج توارتخ صوادر و بوه
موجر تسلی نمودند که در پاتان مدت تالدي الفسخ در صورت درخواسب موجر و ندم تخلیه نین مستاجره موجر مي تواند با درج تارتخ نسبب به وصوول
وجه چك اقدام نماتد  .پس از تحوتل بوفه و طي صورتجلسه تحوتل به مستاجر نودت داده خواهد شد.
ماده  6ا موارد فسخ قرارداد :
 0و  1و در صورت ندم تأتید اماکن
 2و  1و در صورت انتقال موضوع قرارداد به اشخاص االن از سوي مستأجر
 7و  1و ساتر مواردي که در مفاد ساتر موارد اتن قرارداد پیش بیني شده اسب .
 4و  1و چنانچه مستأجر تا هر تك از نیروها ي معرفي شده از سوي اتشان از هر کدام از تکالیف  ،وراتف و تعدودات خوود کوه در اتون قورارداد ذکور شوده
استنکا

نموده تا در انجام آن تعدي و تفرتط نماتند  ،ضمن اتجاد حق فسخ تکجانبه براي کارفرما  ،قرارداد بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائي فسخ و به

مستأجر ابالغ مي شود  .و در اتنصورت سازمان راسا حق خلع تد مستأجر و ممانعب از تردد وي به مورد اجاره را دارد.
تبصره ) -در صورت فسخ قرارداد از سوي کارفرما و ابالغ آن به مستأجر اتشان باتستي رر
تسوته حسا

قطعي با موجر اقدام نماتند .

مدت تکدفته نسبب به تدیه مفاصوا حسوا

ادارات ذتوربط و

 7و  1و در صورت ندم پرداخب اجاره بدا بیش از  7روز مشمول جرتمه تعیین شده از طر
ماده  3و در صورت بروز اختال

سازمان خواهد بود .

بین طرفین در خصوص مفاد اتن قرارداد بدواً نماتندگان طرفین رسیدگي و حل اختال

طرفین به نتیجه و توافق الزم نرسند در اتن صورت به هیأت حل اختال

موي نماتنود و در صوورت اتنکوه

طبق ماده  71آتین نامه معامالت ارجاع و راي آن هیأت براي طورفین الزم الرناتوه

مي باشد و مي باتستي به آن تمکین نماتند .
ماده  1و راجع به شراتطي که در اتن قرارداد به سکوت برگزار شده تا احتماالً در آتنده حادث شود  ،توافق طرفین نافذ و معتبر اسب .
ماده  9و اقامتگاه هر تك از طرفین بشرح مندرج در مقدمه بود ه قرارداد و کلیه مکاتبات و ابالغداي طورفین بوه اتون آدرسودا ارسوال موي شوود و ابالغدواي
کارفرما بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائي ارسال و بمنزله ابالغ رسمي اسب .
ماده  01و اتن قرارداد در  01ماده و در  1نسخه که هر تك حک واحد را دارند تنظی و به امضاي طرفین رسیده و بین طرفین و قائ مقام قانوني اتشان الزم
االجراسب .

مشاور امور حقوقي

مستاجر

مسئول امور قرارداها
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معاون اداري ومالي

مدتر نامل سازمان

