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گروه گروه ..........................................مورخ مورخ ..... ..... ..........شماره شماره نظریه کارشناسینظریه کارشناسیو با توجه به و با توجه به ............. ............. ............مورخه مورخه .... .... ....................به شماره به شماره صورتجلسه مناقصهصورتجلسه مناقصهبا عنایت به با عنایت به 
این قرارداد برابر قانون روابط مـؤجر و  این قرارداد برابر قانون روابط مـؤجر و  ............. ............. ..............مورخ مورخ ..............................................شماره شماره آگهی مناقصهآگهی مناقصهکارشناسان خبره منتخب ریاست دانشگاه و با توجه به کارشناسان خبره منتخب ریاست دانشگاه و با توجه به 

..گرددگرددمستأجرمصوب مجلس محترم شوراي اسالمی ، با شرایط اختصاصی ذیل منعقد میمستأجرمصوب مجلس محترم شوراي اسالمی ، با شرایط اختصاصی ذیل منعقد می

:طرفین قرارداد - 1
بـه  )...............................(.................................آقـاي  مـدیریت به چایپارهشبکه بهداشت و درمان شهرستان : مؤجر 
،........................باشد و به شماره تماسمی............:و صندوق پستی ..........به کد پستی...............................آدرس

..................شماره فاکس
.....................بـه شناسـه ملـی شـرکت     ..........تـاریخ ثبـت شـرکت    ...........بـه شـماره ثبـت    ...............شرکت :مسـتأجر  
اداره کل تعاون ، کار و رفـاه  توسط ...............تاریخ..............به شماره تعیین صالحیت شرکت .........................کد اقتصادي

بـه شـماره   .........فرزنـد  ) شـرکت ................بعنـوان  (...............خانم/آقايمدیریتبه ..................اجتماعی استان 
بـه شـماره   ............به کدپسـتی  ................................:به نشانی...........صادره از ............به کد ملی ..........شناسنامه 

...............) فاکس(،..............) تثاب(،............) همراه(تلفن 

.باشند در صورت تغییر نشانی مراتب را بصورت کتبی ظرف یک هفته به طرف مقابل اعالم نمایندمضافاً اینکه طرفین ملزم می
:موضوع قرارداد -2

–میدان انقالب–شهرستان چایپاره–غربیدر استان آذربایجانواقع چایپاره )ره(یک باب آشپزخانه بیمارستان امام خمینی اجاره 

8در 10: آشپزخانه به ابعاد فیزیکی سالن پخت و پز : شامل -به پالك ثبتیچایپاره)ره(بیمارستان امام خمینی - محله بیگ جوان 
، ابعاد 4.5در 2: ، ابعاد فیزیکی حمام5در 2: ، ابعاد فیزیکی انبار آشپزخانه 3.9در 3.5: ، ابعاد فیزیکی اتاق آشپزخانه 

و کلیه قسمت هاي آشپزخانه تا زیر سقف کاشیکاري 130.05و متراژ کل 7در 1.20:، ابعاد راهرو4.5در 2:  رختکن فیزیکی 
، ویترینی ایستادهآشپزخانه داراي یک عدد یخچالو امکانات باشد شده و کف قابل شستشو و مجهز به کانال فاضالب رو می

،  سه عدد سینک بیمارعدد میز غداخوريدو، تخت بیمار فلزي عدد یک، دو عدد ترالی حمل غذا ، معمولیل عدد یخچایک
تا زمان نصب می باشد و همچنین دو عدد کپسول ضد حریق میزغذاخوري چوبی وعدد دو، فلزيعدد کابینت یکظرفشویی، 

ازهزینه فیش آب %) 15(فیش برق مصرفی ، پانزده درصد ازهزینه%) 10(پرداخت ده درصد ، )جداگانه(کنتورهاي فرعی 
باشد میشهرستان چایپاره بعهده مستأجر) ره(امام خمینیبیمارستانازهزینه فیش گاز مصرفی %) 15(مصرفی و پانزده درصد 

.ؤجر ارائه نمایدمربوطه را به مومکلف است بعد ازاتمام قرارداد نسبت به تصفیه حساب با سازمانهاي مرتبط اقدام و اوراق

بسمه تعالی
:شماره 

:تاريخ 

»»چایپارهچایپارهشهرستانشهرستان))رهره((امام خمینی امام خمینی بیمارستان بیمارستان آشپزخانه آشپزخانه اجارهاجارهقراردادقرارداد««

اشت، درمان و آموزش پزشکیاشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهدوزارت بهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

استان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربی
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.باشدمیشمسییک سال ه مدتب31/4/1400تیلغا1/5/1399خیاراز ت:مدت اجاره -3
.مؤجر متعهد است براي فسخ قرارداد ، حداقل یک ماه قبل از فسخ ، موضوع را کتباً به مستأجر اطالع دهد :1تبصره 
.دیگر با همین شرایط به کار مبادرت نماید سه ماه ا انعقاد قرارداد جدید حداکثر تابنا به اعالم کتبی مؤجر، مستأجر مکلف است ت:2تبصره 

:بهاءاجاره-4
ریـال   000/900/3بـه قـرار ماهیانـه    )ریـال چهل و شش میلیون و هشتصـد هـزار   (ریال 000/800/46براي تمام مدت مبلغ -1- 4

بـه نـام   بانک صادرات0215253662006حسـاب  به ل هرماهاوباشد که مستأجر بایدمی)ریالسه میلیون و نهصد هزار(
ارائه و رسید دریافت امور مالی واحد مربوطه واریز و فیش مربوطه را بهدرآمدهاي متفرقه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

أجر به ازاي هـر  روز  موجب حق فسخ براي مؤجر بوده و مست) ده(10ضمناً تأخیر هر یک از اقساط اجاره بهاء بیش از. نماید
نیز به مؤجر پرداخت )ریالپانصد هزار() بحروف(ریال 000/500) بعدد(بایست مبلغمیعالوه بر مبلغ اجارهروز تأخیر در تخلیه 

.نماید
.باشدکلیه کسورات قانونی این قرارداد به عهده مستأجر می- 2- 4
:عمومی شرایط -5
.نمایدت نموده و حق هر گونه انتقال یا واگذاري به غیر را از خود سلب میشود که شخصاً در محل فعالیمستأجر متعهد می- 1- 5
مستأجر مطلقاً و تحت هیچ شرایطی و تفسیري حق تغییر شغل و کار مورد توافق و مندرج در اجاره نامه را حتی در موارد -2- 5

.مشابه صنفی نخواهد داشت
سرقفلی ، حق کسب و پیشه یا تجارت و نظایر آن یـا تحـت   نماید که هیچگونه وجه یا مالی به عنوانمستأجر اقرار می-3- 5

بینی نشده به مؤجر تسلیم و پرداخت نکرده است ، بنابراین مستأجر متعهد به تخلیه و تحویل مـورد اجـاره   ناوین پیشع
باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سـرقفلی و نظـایر آن را ضـمن عقـد     الفسخ یا بعد از انقضاي مدت به مؤجر میلدي

.نمایدمیاز خودسلب) در حضور شهود منعقد شدهنانشفاهاً به اقراربین آعقد خارج الزمکه (خارج الزم 
عندالزوم انجام تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و تأسیسات منصوبه در آن باشد به عهـده مـؤجر اسـت و    -4- 5

.هاي مربوطه به تعمیرات جزئی و همچنین تزئین مورد اجاره با مستأجر خواهد بود پرداخت هزینه
بـه منـع مداخلـه    نماید از اشخاص ممنوع المعامله نبوده و از مشمول ممنوعیت موضوع قانون راجـع اعالم و اقرار میمستأجر- 5- 5

خـارج بـوده و ضـمناً تعهـد     1337وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب دي ماه 
الـذکر را در موضـوع   اب با مؤجر به هیچ وجه اشخاص مذکور در قـانون فـوق  حسنماید که تا پایان اجراي قرارداد و تسویهمی

در غیر اینصورت مؤجر پیمان را فسخ نموده و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي قرارداد سهیم و ذینفع نسازد 
.کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال مستأجر وصول خواهد نمود

:شرایط اختصاصی-6
حداقل با ظرفیت مصرف(مؤجر یک دستگاه یخچال زیر صفر و یک دستگاه یخچال باالي صفر و یک انبار کوچک -1- 6

.جهت نگهداري مواد غذایی در اختیار مستأجر قرار خواهد داد) روز مواد مصرفی3

.روز را خواهد داشتحداکثر گنجایش ذخیره و نگهداري مواد غذایی براي مدت سه6ماده 1انبار موضوع بند :تبصره
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به همراه مورد اجـاره  ) برگ شرایط1مطابق پیوست شماره (کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی در محل مورد اجاره -2- 6
طی صورتجلسه تحویل مستأجر شده و بعد از اتمام قرارداد به همان صورت از مستأجر تحویل گرفته ) آشپزخانه(

خسارت وارده یا سایر مطالبات مستأجر رأساً ) عمداً یا سهواً(رد شود خواهد شد و در صورتیکه خساراتی به آنها وا
.توسط مؤجر برداشت خواهد شد

برابر اظهار نظر ) تحویلی به فروشنده(در خصوص تشخیص استهالك معمول تجهیزات و امکانات و ظروف مورد استفاده :تبصره
.درفتار خواهد شو کارشناس فنی خریدارکارشناس ناظر خریدار

:  موارد حل اختالف -7
کلیه اختالفات حاصله از اجراي هر یک از مواد این قرارداد اعم از این که مربوط به اجراي قرارداد و یا تغییر هر یک -7-1

از مواد قرارداد یا اسناد و مدارك مربوط به قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفـع  
آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه، اختالف ناشی از معامالت که بین طرفین معامله ایجـاد  94ناد ماده نمایند، باست

و تصمیم گردد شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح میمی
.می باشداالجرا الزمبراي طرفین94ماده حداکثر افراد کمیسیون

.روز از تخلف براي مؤجر خواهد بود ) ده ( 10لف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ ظرف تخ- 7-2
. گردد در صورت فسخ یا اتمام قرارداد مفاصاحسابهاي مربوطه را از مراجع قانونی اخذ و ارائه نمایدمستأجر متعهد می- 7-3

امضاء شده جزء اسناد الینفک این قـرارداد بـوده و طـرفین در    أجرمستکلیه اوراق شرایط شرکت در مناقصه که توسط - 7-4
.توانند به آن استناد نمایندموقع لزوم می
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