قرارداد اجاره یکباب بوفه /کافی شاپ ………..
در راستاي اصل آزادي قراردادها و مستنداً به مواد  01و  01و  644الي  515از قانون مدني و مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب  0734و با عنایت بته نته ته
کمهسهون مزایده مورخ  ………….ثب شده به شماره…………این قرارداد مابهن سازمان توسعه و عمران عتون بتن ع تي و کتاری تبهعت شت رداري تبریتز
بنمایندگي مدیر عامل آقاي شمس اهلل فهروزیان  ،به نشاني تبریز – اتوبان کاسداران ورودي ت ه کابهن تبریز بعنوان متوجر ازیت تتر ……………بته نماینتدگي
آقاي  …………..فرزند  ……….با کد م ي  …………..به آدرس …………………………………………….از سوي دیگر بعنوان (مستتاجر
 ،منعقد و ترفهن متع د و م تزم به اجراي تمامي مفاد آن مي باشند : .
ماده یك  :مورد اجاره و موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت اس از واگذاري منافع ی
استقرار آن ا کامالً مط ع مي باشد

باب بوفه  /کافي شاپ …………………… که بته رویت مستتاجر رستهده و مستتاجر از کتف و کهت و محتل

ماده دو  :مدت قرارداد :
از تاریخ …………………… به مدت دو سال شمسي مهباشد .و صورت سه تحویل و تحول جزء الینف

این قرارداد مي باشد.

ماده سه  :اجاره بهاء و مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن :
مب غ کل اجاره دو ساالنه ................................ریال مي باشد که مستاجر آنرا تي  4فقره چ از باب اجاره ب ا سال اول قرارداد جمعاً بته مب تغ  ............................ریتال بته
سازمان تحویل نموده اس  .و مقرر گردید قبل از سررسهد آخرین چ سال اول قرارداد نسب به تحویل چک اي سال دوم اقدام نماید.
ماده چهار  :شروط ضمن العقد :
 -4-1عهن مستاجره صرفاً ج

استفاده بعنوان بوفه به اجاره داده مي شود و مستاجر حق استفاده دیگري از آن ندارد.

 -4-2مستاجر حق واگذاري عهن مستاجره تح ههچ عنواني اعف از وکال
 -4-3مستاجر مک

 ،نمایندگي ص ح و حقوق و غهره را به شخص ثالث نداشته و ندارد .

اس موازین حرفه اي را رعای و غذاها بایستي بصورت ب داشتي عرضه گردد .نظاف دائمي محل و داخل بوفه و محوته کهرامون بوفه بتر ع تده

مستأجر بوده و در صورت گزارش ناظر قرارداد براي هربار مورد غهر ب داشتي و عدم نظاف صدهزار تومان خواهد بود.
 -4-4متصدیان بوفه باید داراي کارت ب داش

بوده و هرگونه م وز از مراجع ذیربط را کسب کند  ،و شرایط قانوني الزم براي تصدي اداره بوفه را داشته باشند .

 5ت  6ت کرداخ ک هه کسورات قانوني و حقوق و عوارض دولتي و بهمه و غهره کالً بر ع ده مستاجر اس و آزاد سازي تضمهن بانکي منوط بته ارائته مفاصتا حستاب از
سازمان اي ذي ربط اس .
 4ت  6ت مستاجر اقرار و اعترا مي نماید که از باب سر قف ي یا حق کسب و کهشه و ت ارت ههچ وج ي به موجر کرداخ نکترده و کتس از انقضتاي متدت اجتاره حتق
مطالبه ههچ وج ي تح ههچ عنوان را نخواهد داش .
 -6-3مستاجر متع د مهگردد در حفاظ و نگ داري اعهانات بوفه و اموال تحوی ي که نزد وي امان مهباشد مواظب نماید .
 -6-8مستاجر متع د مهگردد بوفه را ج ارائه خدمات به مراجعهن ت ه کابهن و عموم کوه کهمایان فعال نگته داشتته و بتدون دلهتل موجته از تعطه تي آن ختودداري
نماید .
 6 -1ت موجر حق نظارت بر عم کرد و نحوه اداره عهن مستاجره توسط مستاجر را دارد و مستاجر مک به قبول و اجراي توصهه هاي موجر در این خصوص متي باشتد
و در این راستا موجر حق دارد ی نفر نماینده و ناظر تعههن و به مستاجر معرفي نماید و عوامل مستاجر مک به همکاري با وي مي باشند .ساع کار بوفه ها بایتد بتا
هماهنگي ناظر سازمان باشد.
 -6-01در صورت تخ مستاجر از هر ی از مفاد قرارداد یا عدم کرداخ به موقع اجاره ب ا ،یا عدم وصول هر ی از چک اي صتادره در ستر رستهد متوجر حتق فستخ
قرارداد را بدون نهاز به مراجعه به مراجع قضایي دارد در صورت اعالم فسخ از تر موجر  ،مستاجر مک اس ظر  05روز موارد اجاره را تخ هته و بته متوجر تحویتل
دهد و در صورت تخ  ،مستاجر مک اس ضمن کرداخ اجاره ب اي معهنه  ،به ازاي هر روز تأخهر در تخ هه مب غ دو مه هون ریتال نهتز بعنتوان خستارات تخ ت از
ایفاي تع دات قراردادي بپردازد .
 -6-00کافه خهارات ع ي الخصوص خهارغبن و لو فاحش بل افحش از ترفهن س ب و ساقط گردید و صهغه شرعي عقد اجاره و ای اب و قبول جاري شد .
 -6-01کرداخ و تامهن آب ،برق و گاز به ع ده مستاجر اس .
 -6-07به محض انقضاي مدت اجاره و یا ظر ی هفته از تاریخ ابالغ فسخ اجاره از سوي موجر  ،مستاجر مک به تخ هه و تحویل مورد اجاره مي باشتد و در صتورت
تخ یا تاخهر مستاجر متع د و م تزم به کرداخ روزانه مب غ دو مه هون ریال بعنوان خسارت تخ از ایفاي تع دات قراردادي عالوه از کرداخ اجترت الملتل معتادل
اجرت المسمي خواهد بود و مستاجر حق هرگونه ادعاي بعدي را تح هر عنواني در این خصوص از خود س ب و اسقاط نمودند .
 -6-06چنانچه سازمان در محدوده ترح عون بن ع ي اقدام به ای اد بوفه هاي جدید نماید مستاجر با آگاهي از این موضوع حق هر گونه ادعاي بعدي را از ختود ست ب
و ساقط مهنماید .
-6-05استفاده از لباس یکدس فرم بر کارکنان ضمن رعای کامل شئونات اسالمي بوفه ها الزامي اس .
6-04ـ حفاظت از کارگران تحت امر مستأجر ،عوامل اجرایی و به طور کلی مسئولیت هرگونه حوادث و رعایت نظامات و اصول ایمنی کار در صورت بروز در مورد
اجاره بعهده مستأجر می باشد .

 -6-03پرداخت کلیه هزینه هاي مرتبط با نگهداري  ،و راه اندازي  ،آماده بكار نگه داشتن مورد اجاره و پرداخت هزینه انشعابات منصوبه کالً و بدون استثناء بر عهـده
مستاجر می باشد .
-6-08در صورت نهاز به توسعه بوفه مستأجر بایستي قبل از هر اقدامي هماهنگي هاي الزم را با سازمان ان ام دهد.
-6-01تعههن جریمه براي سایر موارد سوء مدیریتي و یا هر وظهفه اي که در این قرارداد براي مستاجر تعههن شده اس و نهز مواردي که بعنوان ی
کننده محصوالت غذایي باید رعای کند از محل به ازاي هر بار  51هزار تومان با تائهد مدیر عامل سازمان خواهد بود.
-6-11م ازات براي عرضه ق هان و مواد غهر م از دیگر تبق نظر مراجع ذیصالح خواهد بود.
-6-10ارائه خدمات براي کرسنل سازمان با تخفه توافقي ان ام خواهدگرف .

بوفته دار و عرضته

 -6-11در صورتیكه مورد اجاره پس از عقد قرارداد و شروع بهره برداري از سوي مراجع ذیصالح اقدام به تعطیلی گردد ،سازمان مسئولیتی به عهده نـدارد و بـه هـر
حال رفع موانع قانونی و فراهم نمودن مقدمات بهره برداري بعهده خود برنده (طرف قرارداد) مزایده است بدیهی است در صـورتیكه تعطیلـی بـه بـی

از یـ

مـاه

بیانجامد سازمان حق فسخ یكجانبه قرارداد را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و مطالبه خسارات و واگذاري موضوع قرارداد به شخص ثالث را دارد  .و مستاجر
حق هر گونه ادعاي بعدي در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده و مسئول هر گونه خسارات وارده به سازمان خواهد بود .
ماده  -5تضمينات قرارداد
 -5-1مستاجر از باب تضمهن تع دات قرارداد معادل ده درصد مب غ کل قرارداد به اضافه مب غ سه ماه اجاره ب اي ماهانه را هر دو باهف بته صتورت ت مهتع شتده بته
عنوان ضمان نامه بانکي حسن ان ام تع دات و تضمهن کرداخ به موقع اجاره ب اي ماهانه تحویل امور مالي سازمان نمود که کس از ارائته مفاصتا حستاب بته مستتاجر
عودت خواهد شد.
 -5-1از باب تضمهن خسارت تخ هه عهن مستاجره  ،مستاجر ی فقره چ به شماره  .................................بان  ................و بته مب تغ یت مه هاردریتال و بتا تفتویض
اختهار درج تاریخ صادر و به موجر تس هف نمودند که در کایان مدت یالدي الفسخ در صورت درخواس موجر و عدم تخ هه عهن مستاجره موجر مي توانتد بتا درج تتاریخ
نسب به وصول وجه چ به عنوان خسارات تخ از ایفاي تع دات قراردادي اقدام نماید  .کس از تحویل بوفه تي صورت سه تحویل به مستتاجر عتودت داده خواهتد
شد.
ماده  6ـ موارد فسخ قرارداد :
 0ت  4ت در صورت عدم تأیهد اماکن
 1ت  4ت در صورت انتقال قرارداد به اشخاص ثالث از سوي مستأجر
 7ت  4ت سایر مواردي که در مفاد سایر موارد این قرارداد کهش بهني شده اس .
 6ت  4ت چنانچه مستأجر یا هر ی از نهروهاي معرفي شده از سوي ایشان از هر کدام از تکاله  ،وظای و تع دات خود که در این قرارداد ذکر شده استنکا نموده یتا
در ان ام آن تعدي و تفریط نمایند  ،ضمن ای اد حق فسخ یک انبه براي کارفرما ،
قرارداد بدون نهاز به مراجعه به مراجع قضائي فسخ و به مستأجر ابالغ مي شود  .و در اینصورت سازمان راسا حق خ ع ید مستأجر و ممانع از تردد وي بته متورد اجتاره
را دارد.
تبصره  -در صورت فسخ قرارداد از سوي کارفرما و ابالغ آن به مستأجر ایشان بایستي ظر مدت یک فته نسب به ت هه مفاصا حساب ادارات ذیربط و تسویه حستاب
قطعي با موجر اقدام نمایند .
 5ت  4ت در صورت عدم کرداخ اجاره ب ا بهش از  5روز مشمول جریمه مقرر در بند  6-01خواهد بود .
 – 4 - 4عدم ان ام هر ی از تع دات مالي موجب فسخ یک انبه قرارداد خواهد شد.
ماده  3ت ک هه اختالفات ترفهن راجع به این قرارداد ناشي از اجراي آن بدوا با مذاکره موجر و مستاجر مورد رسهدگي قرار مي گهرد و بتا درخواست هتر تتر  ،تتر
دیگر م زم به تشکهل ج سه رسهدگي و تنظهف صورت سه آن مهباشند و در صورت امتناع یا عدم حصول توافق  ،موضوع اختتال بتا درخواست هریت از تترفهن بته
ههئ حل اختال موضوع ماده  78آئهن نامه معامالت ش رداري ارجاع مهشود و راي صادره از آن ههئ قطعي و الزم االجراء و غهرقابل اعتراض است کته اجتراي آن
نهز از تریق قانوني بعمل مي آید.
ماده  8ت راجع به شرایطي که در این قرارداد به سکوت برگزار شده یا احتماالً در آینده حادث شود  ،توافق ترفهن نافذ و معتبر اس .
ماده  1ت اقامتگاه هر ی از ترفهن بشرح مندرج در مقدمه بوده قرارداد و ک هه مکاتبات و ابالغ اي ترفهن به این آدرس ا ارسال متي شتود و ابالغ تاي کارفرمتا بتدون
نهاز به مراجعه به مراجع قضائي ارسال و بمنزله ابالغ رسمي اس .
ماده  01ت این قرارداد در  01ماده و در  4نسخه که هر ی حکف واحد را دارند تنظهف و بته امضتاي تترفهن رستهده و بتهن تترفهن و قتائف مقتام قتانوني ایشتان الزم
االجراس .

مستاجر
...........................

مدیر عامل سازمان
فيروزیان

