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4263 62/90/02 

 دعوتنامه شرکت در مزايده عمومي

ساا  شمیاب باه     یكمدت  به مزایدهاز طریق  جمعه بازارراه اندازی و بهره برداری زمين پارك آبشار را جهت در نظر دارد  شهرداری بافق

  .واگذار نمایدبصورت اجاره واجد شرایط  میتاجر

شهرداري بافق به آدرس به  90/09/02مورخ  شنبهت اداري روز تا پایان وق دریافت اوراق مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت  -1

 (00205450500: تلفن تماس امور قراردادها) . مراجعه نمایند  ميدان امام حسين -بافق -یزد

 می باشد 90/09/02مورخ  شنبهیكبه دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  تیليم پيشنهاد قيمتحداکثر مهلت  -5

 .سال شمسی می باشد یكي کار مدت اجرا -0

 .دستگاه نظارت، واحد خدمات شهري شهرداري بافق می باشد -4

بانك تجارت مرکزي شعبه  5054005500بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  می باشدکه می ریال 4000000000مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -2

 .نكی باشدنامه با بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 .مدت اعتبار تضمين نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد کليه اسناد مزایده می -6

 :شامل الفپاكت  -1

 نامه  اصل و تصویر ضمانت

 :شامل  پاكت ب -5

اساسنامه مهر و امضاء شده شرکت و تصویر آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر آگهی  ،(اشخاص حقيقی ) شناسنامه و کارت ملی  تصویر( الف

 .مطابقت داشته باشد مزایدهباید با موضوع  شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً. آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی

 دعوتنامه، قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق و کليه پيوست هاي قرارداد( ب

 .شامل فرم پيشنهاد قيمت می باشد پاكت ج -0

و شماره تلفن سربسته والک و مهر شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مزایده و مشخصات فروشنده به همراه آدرس  پاكت د -4

 .شده تحویل دبيرخانه گردد

 .دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول کليه و یا هر یك از پيشنهادها مختار است -7

 .هرگاه اطالع حاصل شود که پيشنهاددهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق آئين نامه معامالت شهرداري با آنان رفتار خواهد شد -8

روز کاري از تاریخ ابالغ نظر کميسيون معامالت دستگاه مزایده گزار، با تكميل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه  7ده مزایده موظف است تا برن -0

عدم تكميل و ارائه  پيمان و ارائه تضمين انجام تعهدات، به واحد مالی شهرداري مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و

 .مدارک فوق الذکر، سپرده وي به نفع دستگاه مزایده گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد
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نگهداري می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با مستاجرتضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد  -10

در غير اینصورت مزایده . ایطی که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتی باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گرددشر

 .تجدید خواهد شد

 .به قرارداد مذکور هيچ گونه تعدیلی تعلق نمی گيرد -11

باشد، مزایده گران بایستی سئواالت خود را بصورت کتبی، سه روز قبل از تحویل اسناد به دستگاه  در صورتيكه در اسناد مزایده ابهامی وجود داشته -15

 .در غير اینصورت به هيچ گونه اعتراضی ترتيب اثر داده نخواهد شد. مزایده گزار اعالم، تا رفع ابهام گردد

 . می باشد مستاجرکليه کسورات قانونی و قراردادي به عهده  -10

و نيز  مستاجرپيشنهادي بر روي فرم مخصوص پيشنهاد قيمت نوشته شود و از اعالم قيمت بر روي اوراق، غير از فرم تحویل شده به قيمت  -14

 .پيشنهادهاي قيمت مشروط و مخدوش خودداري شود

 

 

 

 

                                   

 گزار مزایده                                                                         گر                                  مزایده               

 سيدعلب نوروززاده........                                                                                                  شركت                

 شهردار بافق                                                                                                        .......  آقای               
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 جمعه بازارعمومی برگ پيشنهاد قيمت مزايده 

......................................... به کد اقتصادي ........................................... به عنوان مدیر عامل شرکت  ...................................به شماره ملی ................................. اینجانب 

 ، شرایط مزایده، تعهدنامه عدم شمول قانون منعآگهی مزایدهپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء مسئـوليت در مورد مطالب و مندرجات 

و با اطالع کامل از جميع شرایط و عوامل  موجود از لحاظ مذبور  عمومی اسناد مزایده مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و

 :انجام موضوع  مزایده پيشنهاد می نمایم که

 ریال.......................................... .............. مبلغ کله برارداد موضوع مزایده فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده و ق .1

 .مسال انجام ده كیبراي  ( ریال ..............................................................................................................................................بحروف)

 :چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می نمایم که. 5 

غ بعنوان اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ابال( الف

 .م نمایمبرنده مزایده تسلي

در اسناد و ظرف مدت مقرر در پيمان کليه امكانات الزم را آماده و تجهيز نموده و شروع به کار نمایم و کليه کارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج ( ب

 .مدارک مزایده ارائه نمایم

 .ب می شودتأئيد می نمایم که کليه ضمائم و اسناد و مدارک مزایده جزء الینفك این پيشنهاد محسو. 0

م و مبادله نشده بدینوسيله موافقت و تأئيد می نمایم که هرگاه این پيشنهاد مورد قبول دستگاه مزایده گزار قرار گيرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظي. 4

 .است، این پيشنهاد و ابالغ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پيشنهاددهنده تلقی گردد

 

 شرح ردیف
 پایهلغ مب

 (ریا )ماهانه

 مبلغ پيشنهادی

 ( ریا  ) ماهانه

) ساله یك مبلغ پيشنهادی

 ( ریا  

1 
راه اندازي و اجاره زمين پارک آبشار جهت 

 جمعه بازار بهره برداري
4.999.999  -------------- ------------

 

 

  :شماره تلفن                                     :                                                          آدرس دقيق 

 :                                                                                     شماره تلفن همراه

 :نام و نام خانوادگي، مهر، امضاء و تاریخ                                         
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 ازارجمعه بقرارداد نمونه 

 :طرفين قرارداد  .0ماده

این قرارداد به همراه شرایط و دیگر مدارک الحاقی آن که یك مجموعه غير  ....................مورخ  ..................با توجه به صورتجلسه کميسيون معامالت به شماره 

 موجرسيد علی نوروززاده به عنوان شهردار بافق که از این پس  قابل تفكيك است و قرارداد ناميده می شود فی ما بين شهرداري بافق به نمایندگی آقاي

 .ناميده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد مستاجرکه از این پس  ...................به شماره ملی  .............................ناميده می شود از یك طرف و آقاي 

 موضوع قرارداد .6ماده

 راه اندازي و بهره برداري جمعه بازار زمين پارک آبشار جهت  اجارهموضوع قرارداد عبارت است 

 مدت قرارداد .4ماده

در صورتی . سال شمسی خواهد بود یكکه بایستی همزمان با عقد قرارداد باشد تا  مستاجرمدت قرارداد با توجه به شرایط فوق از تاریخ شروع بكار  -0-1

حق  مستاجررا به نفع خود ضبط نماید و  مستاجرمی تواند ضمانت نامه موجر ت استنكاف نماید، بعد از عقد قرارداد و به هر دليل از شروع عمليا مستاجرکه 

 .اعتراض و ادعاي خسارت را ندارد

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .3ماده

فقره ......... که طی می باشد ( ریال .......................بحروف )ریال  .................بابت موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد مبلغ قرارداد  -4-1

 :تحویل موجر گردید...................... چك و یك فقره فيش بانكی به شماره 

 اسناد و مدارك قرارداد .5ماده

 .این قرارداد شامل مدارک زیر می باشد

 .قرارداد حاضر -2-1

ت و کارهاي در طول مدت قرارداد تنظيم گردد و به امضاء کليه مدارک و دستور کارها و صورتجلسات و موافقتنامه هایی که در مورد خدما -2-5

 .طرفين برسد

 تضمين تعهدات و حین انجام كار .2ماده

 می گرددریال بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحویل امورمالی  6000000000و به مبلغ  .................مورخ  ...................به شماره  ضمانت نامه بانكی -6-1

و  و اجراي دقيق، کامل، بدون عيب و نقص و بدون تاخير تمامی مفاد و تعهدات قرارداد و با تائيد دستگاه نظارت انجام کار صورتجلسه تنظيم از پس که

 . گردد می مسترد مستاجر به مستاجردرخواست 

 میتاجرتعهدات  .2ماده

 ؛و صورتجلسات در طول اجراي پروژه موجرطرف  اجراي کليه تعهدات این قرارداد، دستورات و الحاقيه هاي ابالغی در چارچوب قرارداد از -7-1

کليه هزینه هاي مربوطه برعهده و راهنمایی و رانندگی شهرستان جهت جلوگيري از ترافيك نيروي انتظامی و هماهنگی با و  تامين امنيت بازار -7-5

 مستاجر می باشد

 .برعهده مستاجر می باشد ها فهغرنظافت و پاکسازي بستر محل فعاليت و عایت ضوابط بهداشتی در محدوده بازار ر -7-0

 .برعهده مستاجر می باشد وري و حمل توسط شهرداريآجهت جمع در محل مشخص شده جمع آوري زباله پس از پایان کار هر بازار و دپوي آن  :تبصره
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اشد و مبلغ اجاره دریافتی از مترمربعی می ب 1400در مساحت  محل کسب 40 حداقل پارک آبشار می باشدتعداد مكان هاي موجود در بازار که در  -7-4

 .و در صورت دریافت مبلغ بيشتر، قرارداد فسخ و هزینه اجاره برگشت داده نمی شودریال می باشد  0000000هر غرفه به ازاي هر روز برقراري 

 .پرداخت کليه کسورات قانونی و قراردادي برعهده مستاجر می باشد -7-2

  ..برعهده مستاجر می باشدروز بازار ده بهتر از سازي و اطالع رسانی مناسب براي استفا فرهنگ -7-6

برق مصرفی و کليه اتفاقات و حوادث  برق کشی، اتصاالت، روشنایی و هزینهتامين برق تا تابلوي مرکزي جنب بازار برعهده موجر می باشد و  -7-7

 برعهده مستاجر می باشد مربوطه

 .گردید موجر هيچگونه مسئوليتی را نداشته و نداردنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دالیلی تعطيل چ -7-8

و هر عنوان دیگر غير قابل استرداد به موجر پرداخت نكرده و حقوق محل کسب وپيشه  اقرار می نماید که هيچ گونه وجهی بابت سرقفلی ومستاجر  -7-0

 .دراین خصوص ندارد  اي حق هيچگونه مطالبهقرارداد و تخليه، پایان مدت زمان  در

و درآورد موجر به تصرف  تخليه وبدون مراجعه به مراجع قضایی  راعرصه موضوع قرارداد پایان مدت قرارداد  متعهد می گردد در ملتزم و مستاجر -7-10

ی ننمود، موجر می تواند نسبت به تصرف عرصه اقدام چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد حداکثر طی یك هفته نسبت به تحویل و تسویه حساب اقدام

ت حسن نماید و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضاي این قرارداد از خود سلب می نماید و همچنين کليه بدهی هاي موضوع قرارداد از محل ضمان

 .انجام تعهدات مستاجر و مراجع قانونی دریافت می دارد

را  اجاره مساحت از بيشتر فضاي از استفاده بر مبنی حقی گونه هيچ و دارد را( مترمربع1400)  اجاره مورد ساحتم از استفاده حق تنها مستاجر -7-11

 . ندارد

 اقدام نمایدتخليه محل  نسبت به اي بهانه موظف است بدون هيچگونه عذر و مستاجر ،نياز داشته باشداجاره محل  به موجر به هر علتدر صورتيكه  -7-15

به موجر اجازه می دهد  و مستاجرميگردد  لغو از سوي موجر یكطرفه قراردادکه در غير اینصورت  ، مكان جایگزین پيش بينی می گردد،و در همان محدوده

 .شخصا درخصوص تخليه اقدام نماید

 .مستاجر ملزم به اجراي قوانين تصویب شده موجر می باشد -7-10

را بنماید می بایست کليه ي هزینه هاي اجاره و سایر هزینه ها را براي تمام مدت چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد  -7-14

 .قرارداد پرداخت نماید

 .مؤجر هيچگونه مسئوليتی در خصوص نگهداري، حفاظت و نگهبانی از سرمایه مستاجر را ندارد -7-12

 .مؤجر در خصوص سود و زیان مستاجر هيچ گونه مسئوليتی بر عهده نخواهد داشت -7-16

را به هيچ شخص حقيقی ... حق واگذاري موضوع قرارداد را جزئاً یا کالً به هيچ صورت حتی به صورت مشارکت، نمایندگی، سطح حقوق و  مستاجر  -7-17

 .می باشد مستاجرحق فسخ قرارداد را دارد و خسارت این امر نيز مستقيما بعهده  موجردر صورت تخلف از این امر، . یا حقوقی ندارد

قررات بهداشت و ایمنی شهروندان، کارکنان و محيط کار آنها را بر طبق ضوابطی که از سوي مرکز بهداشتی مورد موظف است م مستاجر -7-18

 .تأیيدشهرداري تعيين می شود با هزینه خود در محل اجراي این قرارداد به مورد اجراء گذارد

معرفی  موجرهماهنگی هاي الزم در انجام موضوع قرارداد، کتبا به  یك نفر را به عنوان نماینده تام االختيار خود جهت پاسخگویی و ایجاد مستاجر -7-10

 .کسر می گردد مستاجرریال از صورت وضعيت ماهانه  0000000نماید و در صورت عدم دسترسی در هر بار مشاهده مبلغ 

تيار داده یا برحسب عرف و عادت داخل بالصراحه به او اخ موجررا رعایت کند و از آنچه  موجرباید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت  مستاجر -7-50

 .اختيار اوست تجاوز نكند
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ضبط و قرارداد فی مابين بدون نياز به هيچگونه  موجربه نفع  مستاجرنسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید سپرده  مستاجرچنانچه  -7-51

 .تشریفات لغوشده تلقی می گردد

می تواند بدون نياز به تامين دليل از دستگاه هاي قضایی و مراجع ذیصالح  موجرا متوقف نماید پس از شروع کار بهر علت کار ر مستاجرچنانچه  -7-55

نماید و خسارت وارده را از محل تضمينات  مستاجرنسبت به تنظيم صورتجلسه کارکرد که به تایيد دستگاه نظارت رسيده اقدام و یك نسخه از آن را تحویل 

 .د اقدام نمایدوصول و نسبت به قسخ قراردا مستاجر

تمامی عمليات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث و خطرات احتمالی مربوط به اجراي عمليات نزد یكی از شرکتهاي بيمه مورد مستاجر ملزم است  -7-50

ضمانت نامه شرکت عمل ننماید به ترتيب فوق  مستاجرهرگاه . خواهد بود ه به موجرقرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط عقد بيمه نماید و قبل ازقبول 

 .در مزایده ضبط و با نفر دوم قرارداد عقد می گردد

یا اشخاص  موجر، خسارتی به مستاجردر صورتی که به علت بی احتياطی، بی مباالتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مسامحه و قصور  -7-54

کور جراحتی یا فوتی رخ دهد، کليه مسئوليت هاي آن تحت هر عنوان و پرداخت دیه و ارش و وارد شود و یا اینكه بنا دالیل مذ مستاجرثالث یا کارکنان 

محكوم به  موجردر صورتيكه بنا به تصميم دادگاه، . هيچ گونه مسئوليتی در پرداخت دیه، ارش و خسارات ندارد موجرمی باشد و  مستاجرخسارات برعهده 

 .و مطالبه و وصول آن را خواهد داشت مستاجرمراجعه به حق  موجرپرداخت دیه، ارش یا خسارات گردد، 

یی و کارگري موجرحق الزحمه دریافت می نمایند، هيچگونه رابطه  مستاجرکار می کنند و از  مستاجربا توجه به اینكه کارکنان بنا به دستور  -7-52

می باشد و پرداخت حقوق و مزایاي آنان و همچنين  مستاجري کارگران، شرکت موجروجود نداشته و نخواهد داشت و  مستاجرو کارکنان  موجرفيمابين 

دعاوي  پاسخگویی به دعاوي احتمالی مطروحه از ناحيه کارکنان در شعب تشخيص و حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی و همچنين پاسخگویی به کليه

را بدون قيد  موجراز هم اکنون برائت ذمه  مستاجر. می باشد مستاجرهده احتمالی حقوقی و جزایی در مراجع قضایی و شبه قضایی و اداري و مشابه آن به ع

 .و شرط پذیرفته و حق هيچگونه اعتراضی ندارد

متعهد و ملتزم می گردد کليه مقررات و دستورالعملهاي حفاظتی، ایمنی، بهداشتی و انضباطی و شئونات اخالقی در محل کار و نظایر آن  مستاجر -7-56

 .وب رعایت نماید و کليه هزینه هاي مربوطه برعهده مستاجر می باشدبه نحو دقيق و مطلرا 

باشد و درصورتيكه  نمی 55/10/1007شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  متعهد می مستاجر -7-57

رخ دهد که با مفاد قوانين یاد  مستاجرر صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان تغييراتی د چنانچه در طول مدت این قرارداد ثابت شود، یامستاجرخالف آن براي 

 شود؛ شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می

ریال جریمه خواهد شد که از محل ضمانت نامه بانكی یا دارایيهاي  000000000به ازاي عدم رعایت هر کداميك از مفاد قرارداد، مستاجر مبلغ  -7-58

 .است مستاجر قابل برداشت

در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداري مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن کليه دیون فروشنده ،مطالبات و  مستاجردر صورت تخلف  -7-50

 .و یا به هر طریق مقتضی دیگر مطالبه وصول نماید  مستاجرخسارات خود را از محل تضمين این قرارداد ، هرگونه مطالبات احتمالی 

وده اقرار مينماید با علم و آگاهی کامل کليه مفاد این قرارداد را مطالعه و هيچ گونه نكته مبهم در آن رویت ننموده و مبادرت به امضاء نم اجرمست -7-00

 .است و ضمن اسقاط کافه خيارات حتی خيار غبن فاحش، حق هرگونه اعتراض بعدي را بدون قيد و شرط از خود سلب و ساقط کرد
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 دستگاه نظارت .0ماده

بر عهده واحد خدمات شهري شهرداري بافق که در این موجر بر طبق این قرارداد تقبل نموده است، از طرف  مستاجرنظارت بر اجراي تعهداتی که   -8-1

بدیهی . مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذکور اجرا نماید مستاجرقرارداد دستگاه نظارت ناميده می شود، واگذار گردیده است و 

 .نمی باشد مستاجراست نظارت دستگاه یاد شده رافع مسئوليت هاي 

و در صورت عدم حضور وي رأساً از موضوعات مطرح در مفاد قرارداد بازدید بعمل می آورد و عيب و نقص مشاهده  مستاجرناظر به همراه نماینده   -8-5

گزارش خواهد نمود و یك مستاجرجلسه بازدید عملكرد درج نموده و در همان روز به شده در آنها را با ذکر نوع عملكرد، محل و مقدار آن در فرم صورت

 .ابالغ می نماید مستاجرنسخه آن را نيز به نماینده 

و یا موجر توسط ناظر در پایان هر ماه از روي صورتجلسه بازدید عملكرد روزانه تنظيم جهت واریز مبلغ موردنظر به حساب  مستاجرجرائم ماهانه   -8-0

 .به وي ابالغ می گردد مستاجرر از مطالبات کس

روز از ابالغ جرائم، مبلغ جریمه را که براساس صورتجلسه بازدید عملكرد روزانه  10بایستی حداکثر به فاصله  مستاجرپس از ابالغ جرائم ماهانه   -8-4

 .تنظيم شده و به حساب تعيين شده از سوي شهرداري واریز نماید

 غيرمترقبهحوادث  .0ماده

اي با حضور  فورس ماژور و یا حوادث غيرمترقبه که انجام قرارداد حاضر یا بخشهایی از آن براي هر یك از طرفين غير ممكن شود، طی جلسه در موارد

 .شود گيري می نسبت به نحوه ادامه کار تصميم مستاجراالختيار  و یا دستگاه نظارت و نماینده تامموجر نماینده 

 فیخ قرارداد .09ماده

 .صورت تحقق هر یك از موارد زیر، قرارداد را فسخ نماید تواند در میموجر 

 یا دستگاه نظارت موجرهاي آن یا عدم انجام دستورات کتبی  عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و الحاقيه ها و ابالغيه -10-1

 واگذاري کل قرارداد به شخص ثالث -10-5

نایی در تامين نيروي انسانی یا تاخير در پرداخت حقوق و مزایاي پرسنل در شروع و راه اندازي موضوع قرارداد و عدم توا مستاجرتأخير و تعلل  -10-0

 موضوع قرارداد بيش از سه روز و یا اجراي ناقص موضوع قرارداد 

 تعطيل کردن کار، بدون اجازه کارفرما -10-4

 .از سوي محاکم قضایی، بگونه اي که موجب توقف یا کندي کار شود مستاجریا توقيف اموال  مستاجرورشكستگی  -10-2

  مستاجرانحالل شرکت  -10-6

 .توانایی فنی و تخصصی اجراي پروژه را ندارد مستاجرثابت شود که موجر هرگاه بر  -10-7

 از پرداخت جرائم به مدت سه ماه متوالی یا چهار ماه غيرمتوالی مستاجراستنكاف   -10-8

با ارائه مستندات و مدارک اخطار  مستاجردهد، به  قرارداد را مشمول فسخ تشخيصموجر در صورتيكه به علت بروز یك یا چند مورد از حالتهاي فوق، 

در صورتيكه . موظف است نقایص و معایب مذکور را ظرف مدت تعيين شده مرتفع سازد مستاجرخواهد کرد که نقائص و معایب کار خود را برطرف سازد و 

د را فسخ نموده و نسبت به محاسبه خسارات وارده اقدام و از حق خواهد داشت قرارداموجر مطابق اخطار عمل نكرده باشد  مستاجردر پایان مدت مذکور 

 .مطالبه و وصول نماید مستاجر
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 خاتمه قرارداد .00ماده

باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگري و یا بروز حوادث قهري تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد، خاتمه  مستاجربدون آنكه تقصيري متوجه موجر هر گاه 

 .نماید تسویه حساب می مستاجرهاي مورد تائيد طرفين با  ضمن لحاظ نمودن هزینهموجر کند، سپس  ابالغ می مستاجرمناسب به  قرارداد را با تعيين مهلت

 آدرس و نشانب طرفين .06ماده

 00205450041: فاکس             00205455444: شهرداري بافق          تلفن  -ميدان امام حسين -بافق: موجرنشانی 

 .........................................: تلفن همراه       ........................................: تلفن   ...................................................................:  مستاجرنشانی 
تباً این تغيير را به طرف دیگر ابالغ کند و تا وقتی نشانی جدید به باید ک. هر گاه یكی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد: 1تبصره

 .دطرف دیگر اعالم نشده است کليه نامه ها، اوراق و مكاتبات با پست سفارشی به نشانی فوق الذکر ارسال و تمام آن ابالغ شده تلقی خواهد ش

عالن هاي طرفين با سایر اشخاصی که بصورت مستقيم با قرارداد مرتبط اند، از قبيل براي مكاتبات، ابالغ ها و ا: درچارچوب اجراي این قرارداد : 5تبصره 

 .دستگاه نظارت، کارشناسان و مانند اینها، صرفاً نشانی هاي فوق الذکر معتبراست

 مواد و نیخ قرارداد .04ماده

فين امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانين جمهوري نسخه که کليه نسخ حكم واحد را دارند، با آگاهی کامل بين طرچهار ماده و  10این قرارداد در 

  .اسالمی ایران است

 

                                                                                                                                                 

                        

                        

 

 

    میتاجر                                                        

                               ............................     

                               

 موجر

 سيد علب نوروززاده

 ار بافقشهرد 


