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  داروخانه  بیمارستان شهداي آبیک محل قرارداد اجاره
ه  26977ت   31426و مجـوز شـماره    قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت     88این قرارداد به استناد ماده

س قـانون  بر اساس صورتجلسه بازگشایی به شماره ......................... مورخ .......................و بـر اسـا    1/7/1381مورخ
  با شرایط و مندرجات ذیل مابین طرفین منعقد گردید .1376روابط موجر و مستاجر مصوب

  ) طرفین قرارداد :1
ایـن    يکه داراي کلیه اختیـارات در امضـا  دکترمحسن چیت سازان  آقاي ریاستبه  .بیمارستان شهداي آّبیکموجر:

   .قرارداد می باشند
داراي پروانـه دایـم   ..................کد ملی.......... ........................................ش.ش....نام پدر.....................مستاجر: آقا/خانم 

معاونت غذا و دارو به شـماره ...........................   20ماده  کمیسیون/ داراي مجوز.داروسازي به       شماره...................
  .کلیه اسناد تعهدآور را دارد  يکه بر اساس اساسنامه شرکت حق امضا......... مورخ ...............

  ) موضوع قرارداد :2
به جهت کاربري و ارایه خدمات مربوط متر  20 با امتیاز داروخانه به متراژ  عبارت است از اجاره تمامیت از یک واحد

 بـه صـورت  24تـا سـاعت     30/7صر.از سـاعت  .به صورت شیفت کاري صبح/عبیماران سرپائی بیمارستان شهدا  به
  روز در هفته حسب مقررات و ضوابط موجود معاونت غذا و دارو دانشگاههفت 

  ) مدت قرارداد :3
  می باشد. کامل شمسی ماه 12از تاریخ...................................لغایت.......................................به مدت

  :)تمدید قرارداد4
ر صورتی که نیاز موجر ایجاب نماید که مستاجر خدمات موضوع قرارداد را بعـد از انقضـاي مـدت آن بـراي مـدت      د

معین یا تا جایگزینی مستاجربعدي تامین نماید موجر پس از توافق با مستاجر و اخذ مجـوز از کمیسـیون مناقصـات    
  د تمدید می نماید.دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه بر اساس نرخ کارشناسی جدی

  
  قرارداد : اجاره بهاء ) مبلغ5

............ ریـال و  مبلغ اجاره ماهیانه قرارداد به عدد ......................................................... ریـال /بـه حـروف....................   
ــدد ........................       ــه عـ ــرارداد بـ ــدت قـ ــاء مـ ــاره بهـ ــل  اجـ ــغ کـ ــه مبلـ ....................................... ریال/بـ

مـاه بعـد بـه     پـنجم حـداکثر تـا   حروف........................................................... ریال می باشد که مستاجر موظف است 
..........باکـد شناسـه.................................... بـه نـام     شماره حساب .............................. بانـک ...................... شـعبه .......  

  درآمد اختصاصی موجر واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به امور مالی  موجرتحویل دهد .
  : کلیه کسورات قانونی قرارداد از قبیل مالیات، بیمه و .... به عهده مستاجر می باشد.1تبصره 
 ارائـه  ماهانـه  بهـاي  اجاره مبلغ معادل بانکی چک فقره 12 قرارداد انعقاد با همزمان ستا : مستاجرموظف 2تبصره 

  .نماید
  :قرارداد تضمینات: 3تبصره 

 حسـاب  بـه  نقـداً  را قـرارداد  کـل  مبلـغ   %10  معـادل  کـار  انجـام  حسـن  بابـت  است موظف مستاجر   1-3-5
 و حسـاب  تسـویه  از پـس  قـرارداد،  پایان در اجرمست عملکرد از رضایت صورت در مذکور مبلغ. نماید واریز.……….

  .شود می مسترد بیمه حساب مفاصا ارائه
 و صحیح طور به را قرارداد مفاد از یک هر یا نکند عمل دلیلی هر به خود قانونی تعهدات به مستاجر چنانچه: تبصره
  .شود می ضبط موجر نفع به کار انجام حسن تضمین ننماید، اجرا کامل

 محل و گردد نمی امضاء موجر سوي از قرارداد ننماید، ارائه را کار انجام حسن تضمین مستاجر نیکهزما تا  2-3-5
  . گردد نمی تحویل وي به اجاره
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 مـوجر  تحویل مستاجر سوي از محل تخلیه ضمانت بابت ریال 600 /000/000 مبلغ به چک فقره یک   3-3-5
 اسـتنکاف  مسـتاجره  عین تخلیه از دلیل هر به آن فسخ یا ادقرارد مدت انقضاي از پس مستاجر چنانچه که گردد می

  . شد خواهد مطالبه و ضبط موجر نفع به تخلیه خسارت عنوان به کار انجام حسن ضمانتنامه و چک مبلغ نماید
 ضـبط  و فسـخ  بـه  نسـبت  میتواند موجر اینکه ضمن ماهیانه، اجاره موضوع هر یک از مبالغ  وصول عدم صورت در

 و گـردد  مـی  تعیـین  التزام وجه بعنوان ریال قرارداد کل مبلغ از  %20  مبلغ تاخیر روز هر ازاء به نماید ماقدا تضامین
  نمیگردد تضامین ضبط و فسخ از مانع التزام وجه مطالبه

  
  ) تعهدات موجر :6
 20به مساحت تقریبی  طبقه همکف بیمارستان شهداي آّبیک موجر متعهد است مکان استقرار واقع در )1-6

متر مربع و کلیه لوازم و تجهیزات توافقی را در اختیار مستاجر قراردهد ،لوازم و دستگاه هاي تحویلی به 
این صورتجلسه جزء الینفک قرارداد مستاجر طی صورتجلسه جداگانه اي تنظیم و ضمیمه قرارداد می باشد که 

  خواهد بود.
ها ظرف مهلت سه روز است .استفاده از این تجهیزات  )موجرمتعهد به آماده سازي مکان مورد نظر و دستگاه2-6

  و در صورت خسارت ملزم به جبران خسارت می باشد. دکیتی براي مستاجر ایجاد نخواهد کرهیچ گونه حق مال
)کلیه خسارت هاي وارده به دستگاه و تجهیزات موجود در این بخش که ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند زلزله 3-6

  برق و .... باشد به عهده موجر بوده و مستاجر تعهدي نخواهد داشت .،سیل ، رعد و
) موجر هیچ گونه مسؤولیتی در قبال حقوق و کسور قانونی پرسنل مستأجرو اختالفات ناشی از رابطه استخدامی 4-6

  مستاجر و پرسنل او ندارد.
  . دینما یمعرفکتباً را خود  ندهینما مستاجرنظارت بر حسن انجام کار هماهنگی بیشتر و جهت  می تواندموجر )5-6
  را انجام دهد. از مکان مورد اجاره الزم باشد يبهره بردار يکه برا یکل راتیموجر متعهد است تعم)6-6
مقصود  یکه مناف یراتییتغ چگونهیازآن ه يبردار مستاجره ونحوه بهره نیموجر متعهد است درمدت اجاره در ع)7-6

 نجام ندهد.ا باشدرا یم مستاجرازاجاره
که مستاجر بتواند استفاده مطلوب را از آن بـه عمـل    دینما میتسل یمستاجره را در حالت نیموجر متعهد است ع)8-6

  آورد.
) موجر می تواند یک نفر داروساز به عنوان داروساز ناظر داروخانه بیمارستانی براساس شرح وظـایف منـدرج در   9-6

  ستان جهت نظارت بر عملکرد و قرارداد ازطرف بیمارستان معرفی نماید.   ضوابط اجرایی به عنوان نماینده بیمار
  )موجرموظف به معرفی مستاجر از طریق معاونت غذا و دارو به سازمان هاي بیمه گر می باشد.10-6
هـاي الزم بـامراکز طـرف قـرارداد خـود      باشدضـمن اطـالع رسـانی، همـاهنگی    بیمارستان)موظف می)موجر(11-6

  پس از واگذاري را به عمل آورد. درخصوص شرایط
)موجر موظف است قبل از اقدام به واگذاري داروخانه، حساب هاي درآمدي و هزینه اي داروخانـه را از سـایر   12-6

حساب هاي بیمارستان جدا کرده و مستندات الزم را به معاونت غذا و دارو دانشگاه  وکمیته واگذاري مربوط، جهت 
  .اتخاذ تصمیم ارایه نماید

موجر موظف است مکان داروخانه را با تایید معاونت غذا و دارو قبل از واگذاري مطابق استانداردهاي تعریف  )13-6
  شده وضوابط ومقررات تعیین نماید و  همچنین مکان مورد نظر مورد تأیید معاونت غذا و دارو باشد.

  مستاجر ندارد. موجر هیچ گونه تعهدي نسبت به بکارگیري و استخدام نیروهاي) 14-6
  هزینه آب و برق و گاز محل مورد اجاره در صورت نداشتن کنتور مجزا به عهده موجر می باشد. )15-6
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  شرایط و تعهدات مستاجر - 7ماده 
  )مستاجر باید داراي شرایط ذیل باشد:1-7

  الف)داراي پروانه دائم داروسازي باشد.
  ه صادر نشده باشد.ب)هیچگونه مجوز تأسیس مؤسسه پزشکی به نام برند

واند داروخانه خودرادرمحل داروخانـه بیمارسـتان تأسـیس نمایـد وملـک      ت تبصره:داروسازداراي مجوزتأسیس نیز می
داروخانه بیمارسـتان را اجـاره نمایـدو انتقـال داروخانـه بعـدازاتمام قراردادباتوجـه بـه نیازدانشـگاه وتأییدکمیسـیون           

   ل هاي موردنظرصورت خواهد گرفت.معاونت غذا ودارودانشگاه به مح20ماده
 ج)داشتن صالحیت عمومی (عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، متدین به ادیان رسمی و تابعیت ایرانی)

  د) نداشتن تعهد خدمات قانونی و خدمت نظام وظیفه 
  ه)مدیرعامل شرکت و اعضاي موظف، شخصیت هاي حقوقی و متقاضی حقیقی نباید از کارکنان دولت باشند.

  )اشخاص حقیقی که مجوز تأسیس داروخانه دارند، اما داروخانه را تأسیس نکرده اند.و
  مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی ضروري است. 20ح)ارایه تأیید کمیسیون قانونی ماده 

مستاجرموظف است دارو(از شرکت هاي مجاز پخش دارو) وملزومـات دارویـی و لـوازم مصـرفی و تجهیـزات      ) 2-7
تأمین نماید سرپائی را رسمی و اصلی وارد کننده) واقالم بهداشتی وسایراقالم مورد نیاز بیماران  نمایندگیپزشکی(از 

ودرخصوص کمبود اقالم کشوري پاسخگو نبوده وتشخیص تعیین موجه بودن کمبود کشوري براساس نظر معاونـت  
  غذا و دارو دانشگاه خواهد بود.

بیمه ومالیات بردرآمدکلیه پرسنل به کارگرفته شـده در داروخانـه مطـابق    پرداخت حقوق ومزایاي قانونی،حق  )3-7
قانون کار برعهده مستاجر بوده و مستاجر مکلف به ارایه تسویه حساب الزم از پرسنل تحت پوشش و سازمان هاي 

  مربوطه در پایان قرارداد می باشد.
دون کسب مجوز از موجر نـدارد وچنانچـه ایـن    مستاجرحق تعطیل کردن و یا تغییرکاربري محل داروخانه را ب )4-7

امر موجب اختالل در ارائه خدمات داروخانه گردد موجر می تواند قرارداد را به طور یک جانبه فسخ وخسارت مربوطه 
  را اخذ نماید.

) هزینه هاي تعمیرات اساسی در حین قرارداد به عهده موجر وسایر هزینه هاي جزئی وجاري برعهده مسـتاجر  5-7
  ست.ا

  بیماران سرپائی الزامی است.ولتی در خصوص ارائه خدمات داروئی رعایت تعرفه د )6-7
  مستاجر باید تکریم ارباب رجوع را رعایت نمایند. )7-7
  برنامه ارائه خدمات داروخانه و یا هرگونه تغییر برنامه در صورت توافق و رضایت موجر امکان پذیر می باشد. )8-7
  24الـی   30/7ت ارائه خدمات دارویی را در کلیه ایام سال (تعطیل وغیرتعطیـل) از سـاعت   مستاجر موظف اس) 9-7

  ارائه نماید.
اعم ازتعداد نسخ ومیزان فروش رادرصورت لزوم بصورت دقیق مستاجرموظف است کلیه اطالعات درخواستی )10-7

  دراختیارنمایندگان دانشگاه و بیمارستان قراردهد.
  القی پرسنلی به شرح زیر به عهده مستاجر می باشد.رعایت منشور اخ) 11-7
  به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاري با ارباب رجوع وقت شناسی را رعایت نماید.-
  نسبت به همکاران ومراجعان با خوش رویی ومتانت، ادب ونزاکت رفتار نماید. -
  از استعمال دخانیات در محیط کار بپرهیزد.-
  اسرار واطالعات محرمانه بیمارستان وبیماران را درسرلوحه کار خود قرار دهد. حفظ-
  رعایت نظم وانضباط وآراستگی ظاهري وپوشش مناسب درحین کار براي خود و سایر پرسنل الزامی است.-
  

ی اسـت  مستاجر عهده دارجبران خساراتی است که ازطرف او وکارکنان وي به بیمارستان وارد می شود.بدیه )12-7
مسؤولیت مستاجر به هر نحو رافع مسؤولیت هاي حقوقی وجزائی کارکنان مذکور درقبال اشخاص ومراجـع قضـائی   

  نخواهد بود.
  مستاجرمجاز به پیچیدن نسخ خارج ازبیمارستان (محل موجر)نمی باشد.) 13-7
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  اپرداخت نماید.ر  داروئیپخشهايخود را به شرکتمستاجر موظف است درپایان قراردادبدهی) 14-7
در صورت درخواست موجر، مستاجر متعهد می گردد که در داروخانـه بیمارسـتان کلیـه تجهیـزات پزشـکی،       )15-7

بـیش از یـک   قیمت خرید و تجهیـزات پزشـکی بـا قیمـت      %12حداکثر را با سود  یک میلیون ریال قیمت کمتر از
  قیمت خرید ارائه نماید. %8میلیون ریال را با سود حداکثر 

  وپنجم هرماه براي ماه بعد به ناظر داروخانه ارائه نماید. مستاجر مکلف است برنامه زمانبندي خود را تا بیست) 16-7
نظافت داروخانـه وانبـار وحمـل زبالـه      تأمین وسیله ایاب وذهاب ، هاي غذایی پرسنل،وهزینه کلیه امور،تغذیه) 17-7

  است.نقل وانتقال دارو و وسایل به عهده مستاجر  ،
به این قرارداد هیچگونه حق سرقفلی وکسب پیشه تعلقی نمی گیرد و مستاجر هیچگونه مبلغی تحت عنوان  )18-7

  فوق پرداخت ننموده و درپایان قرارداد ادعایی ندارد.
ري مستاجرموظف است پیش بینی الزم ازنظرحوادث غیرمترقبه وایمنی را در داروخانه بنماید و چون کلید دا) 19-7
را دراختیار ندارد تلفن تماس ضروري به نگهبانی وتلفنخانه مرکز و ناظر داروخانه ارائه ارستان کلیدهاي داروخانه بیم

  نماید.
  باشد.کلیه کسوردارویی سرپائی برعهده مستاجر می) 20-7
  مستاجر موظف است جهت فرانشیز کلیه نسخ سرپایی با ارائه رسید وجه نقد دریافت نماید. )21-7
مستاجرموظف به رعایت کلیه مقررات مربوط به داروخانه ها بوده ودرصورت بروزتخلف، معاونـت غـذا ودارو    )22-7

  دانشگاه مراتب را از مراجع ذي صالح پیگیري خواهد نمود.
  پرداخت مالیات مربوط به نسخ یا داروخانه بر عهده مستاجر است.) 23-7
  زشی که توسط موجر برگزار می گردد شرکت نماید.و کارکنانش موظفند در برنامه آمو مستاجر) 24-7
  رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عهده مستاجراست . )25-7
  مستاجر موظف است کپی تمامی فاکتور هاي خرید دارو و تجهیزات را به ناظر دارویی موجرتحویل نماید. )26-7
  می باشد. سرپائی مطابق مقررات دریافت حق فنی جهت بیماران  )27-7
ــا   )28-7 اخذاســنادمثبته الزم درخصــوص تعهدیاعــدم تعهــد داروهــا وتجهیــزات مصــرفی گــران قیمــت(ایرانی ی

هاي بیمه گر به عهده مستاجر  می باشد وبایستی اعالم تغییرقیمت دارو و تجهیزات مصـرفی  خارجی)توسط سازمان
  وایرانی توسط مستاجربه ناظرداروخانه موجر اطالع رسانی گردد،.وتفاوت قیمت داروو تجهیزات مصرفی خارجی 

  باشد. به تائید داروساز ناظر و حراست  بیمارستان رسیده تعداد پرسنل غیر داروساز شاغل در داروخانه باید ) 29-7
ر هیچ گونـه  کلیه حقوق ناشی از به کار گیري افراد غیر رسمی در داروخانه برعهده مستأجربوده و واحد موج )30-7

  مسؤولیتی در قبال اینگونه افراد نخواهد داشت.
مستاجرمکلف است کلیه مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی فصول مرتبط  )31-7

ه و با داروخانه بیمارستانی را رعایت کند و مستندات مالی از جمله فاکتورهاي خرید کلیه اقالم  را به بازرسین دانشگا
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و داروساز ناظر ارائه نماید.

مستاجر درپایان هرقرارداد یاتمدید ساالنه آن موظف است نسبت به تسویه حساب امورمـالی داروخانـه در    )7 – 32
  مورد مالیات، بیمه پرسنل شاغل و ... از مراجع ذیربط اقدام نماید.

ل در شیفت هاي مختلف داروخانه باتوجـه بـه قـوانین وضـوابط جـاري(آیین نامـه       تعدادمسؤولین فنی شاغ )7 -33
داروخانه ها)بر عهده مستاجراست و حضور مسؤول فنی و نماینده مستأجر به صورت دایـم در زمـان ارایـه خـدمات     

  الزامی است.
رستان و ملزومات دارویی و مستاجر ملزم به تأمین کمی وکیفی اشکال دارویی،طبق دارونامه(فارماکوپه) بیما )7 -34

  لوازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز درمانی می باشد.
مستاجر موظف است عالوه برتأمین دارو و سایر اقـالم نظـارت برمصـرف منطقـی آنهـا در زمینـه خـدمات        ) 7–35

  نماید.مشاوره،اطالع رسانی،ارتقا سیستم، آماده سازي و توزیع دارو و اتاق تمیز طبق مقررات رعایت 
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مستاجر موظف است که تمامی مصوبات کمیته دارو ودرمـان بیمارسـتان وداروسـاز نـاظر رادر زمینـه هـاي        )36-7
  مختلف (عوارض داروها، مصرف منطقی دارو و ...) اجرا نماید.

تـه  نظارت برحسن اجراي قرارداد و تعیین ضوابط مربوط و اعالم تمدید یا عدم تمدید قرارداد بـر عهـده کمی  ) 37-7
  واگذاري داروخانه ها می باشد و رأي اکثریت اعضا در تصمیمات کمیته مذکور نافذ و الزم االجرا می باشد.

مستاجر موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات موجود در بیمارستان و همچنین هماهنگی با سیستم هـاي  ) 38-7
  شد.اداري و نرم افزاري بیمارستان جهت سهولت در ارایه خدمات می با

  جزء الینفک این قرارداد می باشد.(مزایده) کلیه اسناد و مفاد تأیید شده در شرایط استعالم بهاء  )39-7
  مالیات بر ارزش افزوده حاصل از فعالیت مستاجر به عهده مستاجر می باشد. )40-7
  باشد.پرداخت هزینه تلفن به شماره ............................. به عهده مستاجر می  )41-7
مستاجر موظف است هنگام عدم استفاده از محل داروخانه نسبت به خاموش نمودن وسایل برقی و مراقبـت   )42-7

  از عواملی که موجب آتش سوزي شود اقدام الزم را بنماید.
  صالحیت کلیه نیروهاي بکارگیري شده دراین قرارداد می بایستی به تائید حراست بیمارستان رسیده باشد. )43-7
سمپاشی واستفاده از هرگونه سم دفع آفات (حشرات وجوندگان) بااطالع مسئول بهداشت محـیط و نظـارت    )44-7

  این واحد صورت پذیرد.
نظافت محیط داروخانه و رعایت کامل بهداشت وعـدم اسـتفاده از سـایر محـیط هـاي واحـد و جمـع آوري         )45-7

ه وسیله کیسه ي زباله وسم پاشـی دوره اي ؛ضـروري اسـت    هرگونه زباله در اطراف محل اجاره وبسته بندي آنها ب
  ومستاجر ملزم به رعایت آن می باشد.

  
  تضامین  -8ماده

وارده به مکـان   خساراتحسن انجام کار،تسویه حساب سازمان تامین اجتماعی، جبران   نیجهت تضم مستاجر)8-1
معتبر به شماره  یبانکضمانت نامه  ارداد منعقده،قرفسخ  رأي بر ایمدت قرارداد و در  به موقع وپرداخت اجور هیتخل،

اعتبـار تـا    خیبـا تـار  ...............مورخ.....................به میزان ...............درصد از کل مبلغ اجـاره بهـاي سـالیانه قـرارداد     
ـ مـوجر ارا امور مالی به  ..............شعبه ..........................................به مبلغ .................................ریال صادره از بانک.. ه ی

  وده است .نم
 1-8به تشخیص و مسؤولیت مدیر واحد( موجر)و مسؤول امور مالی موجر ضمانت نامه بانکی مندرج در بند :1تبصره

  درصد از مبلغ کل اجاره بهاي سالیانه قرارداد تعیین می گردد .40تا30از
می باشد عالوه بر ضمانت نامه فوق ضمانت مجزا وکافی بـا   جرأمستکه تجهیزاتی نیز در اختیار  در صورتی:2تبصره

  تنظیم صورتجلسه باید از مستاجر اخذ و در قرارداد قید شود .
  مسؤولیت اخذ و نگهداري تضامین بر عهده مسؤول امور مالی موجر می باشد . :3تبصره

(بیمـه،  مربوطـه  هـاي  حساب  هیانجام تسو ومدت قرارداد  انیاز پا پس ) مسوؤل امور مالی موجر موظف است8-3
  را مسترد نماید . قرارداد مالیات، اجاره، و جرایم احتمالی و...) بامستاجر، از طریق مدیریت خدمات پشتیبانی تضامین

پرداخت  مؤجره و.... ب شهی،حق کسب و پ یبابت سرقفل یمبلغ گونه چیه  دکهینما یاقرار و اعتراف م جرأمست) 8-3
ماده صـرفاً جنبـه    نیدر اضمانت مندرج نسبت به مکان مورداجاره نخواهد داشت.  یحق چیه ثیح نیننموده و ا ز ا

  را دارد .  ، پرداخت اجور و جرایم احتمالینبه موقع مکا هیتعهدات و تخل يدر اجرا نیتضم
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  :تاخیرات،تخلفات و جرایم  - 9ماده 

ع قراداد، هر قسمت یا مرحله تأخیر ،قصور یـا تخلـف و عـدم رعایـت اسـتانداردهاي      هرگاه در انجام خدمات موضو
موضوع قرارداد به وجود آید. به ازاء هر گزارش در هر مرتبه که توسط ناظر به طور مستند به مـدیریت واحـد مـوجر    

یانه قـرارداد بـه   %از جمع کل اجاره بهاء ماه10%تا 5اعالم شده است ضمن صدور اخطار کتبی به تشخیص موجراز 
  عنوان جرایم با تعیین صورتجلسه از تضامین قرارداد کسر می گردد .

  
  حل اختالف  -10ماده

در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یـا اجـراي ایـن قـرارداد و عـدم رفـع آن از طریـق مـذاکره، موضـوع در          
تی) مطرح و راي کمیسیون مزبور مطـابق  آئین نامه مالی و معامال 94کمیسیون حل اختالف دانشگاه( موضوع ماده 

قانون آئین نامه دادرسی مدنی براي طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است دراین قـرارداد در صـورت    495ماده 
  بروز حق فسخ یا تخلیه مورد اجاره موجر می تواند از طریق مراجع قضائی نیز درخواست تخلیه مورد اجاره را نماید.

  
  حوادث قهریه و فورس ماژور  – 11ماده  

  در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري که ناشی از عمل مستاجر نباشد . به ترتیب زیر عمل می شود. 
  )هرگاه شرایط اضطراري گذرا باشد، موقتاً موجربه صورت اعالم کتبی به مستاجر، قرارداد را تعلیق  می نماید.11-1 

ماه به طول انجامد مسـتاجر ایـن حـق را     2اجراي وظایف و ارایه خدمات بیش از حداکثر )اگر مدت تعلیق در11-2
  خواهد داشت که درخواست خاتمه قرارداد را اعالم نماید.

 
   :خاتمه دادن به قرارداد  -12ماده 

شـد بـا   )طرفین حق خواهند داشت در صورت تغییر شرایط هنگام عقد که باعث تغییر در مفاد قـرارداد شـده با  12-1
تعیین مهلت یک ماه و ابالغ آن به  طرف دیگر قرارداد را خاتمه دهد.در صـورتیکه موجردرخواسـت خاتمـه نمایـد،     
مستأجر مکلف به تخلیه و تحویل مورد اجاره و تسویه حساب بـا مـوجر خواهـد بـود.و در صـورت ادامـه تصـرفات        

 ارشناسان ارزیاب دانشگاه خواهد بود.،مستأجر تا زمان تخلیه مکلف به پرداخت اجرت المثل طبق نظر ک
در پایان قرارداد و پس از تسویه حساب کامل مسـتأجرو مشـروط بـر    مستأجرآزاد سازي تضامین مربوط به )  12-2

وارد نشده باشد انجام خواهد شـد   مستأجرها و تجهیزات در اختیار  اینکه به هنگام خاتمه قرارداد خسارتی به دستگاه
  قابل وصول خواهد بود.  مستأجرخسارت ،مبلغ خسارت از تضامین بدیهی است در صورت 

  
  نظارت  – 13ماده  

)موجر یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود (ناظر)جهت همکـاري و همـاهنگی هـاي الزم کتبـا بـه      13-1
  مستاجر معرفی نماید .

خواهد شدکه کلیه مسؤولین مرکـز، مسـتاجرو    )نظارت عالیه ازطرف نماینده موجر و معاونت غذا و دارو اعمال13-2
  کارکنان وي موظف به همکاري در تمامی زمینه ها می باشد
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)ناظر موجر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه هاي علمـی و مـدیریتی و روش هـاي مبتنـی بـر      13-3
  نظرسنجی پیش بینی و اعمال نماید .

  ایید ناظر یا ناظرین صورت می گیرد.)کلیه پرداخت ها به مستاجر با ت13-4
  )نظارت بر اجراي تعهدات قانونی مستاجر و کارکنان وي با ناظر است .13-5
  )ناظر به کلیه کارکنان واحد معرفی می شود تا بر حسن اجراي قرارداد نظارت نماید.13-6
بـه شـخص ثـالثی واگـذار      )درصورتی که ناظر موجر تشخیص دهد که مستاجر موضوع قرارداد را کال یا جـزا 13-7

نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند ، باید موضوع را به 
صورت کتبی به مدیریت واحد جهت طرح موضوع در کمیسیون حل اختالف دانشگاه جهت فسخ قرارداد یـا صـدور   

  جرایم اعالم نماید .
بوده وجریمه هاي محاسبه شده طبق ماده جرایم قـرارداد محاسـبه، و    ناظر یا ناظرین به صورت اتفاقی)بازدید 13-8

  قابل اعمال می باشد.
  

  فسخ قرارداد  –14ماده 
موجرضمن اینکـه  وعدم رعایت نکات زیر، قوانین و مقررات حقوقیدر صورت  تخلف مستأجر ازمفاد این قرار داد  و 

قبیل آب،برق، تلفن و غیره را قطع کند و مانع فعالیت مستاجر شود و ضمن صـدور اخطـار   می تواند کلیه خدمات از 
نهایی و برآورد و کسر خسارات و جرایم از مستاجر با هماهنگی و تأیید کمیسیون حل اختالف دانشگاه، حـق فسـخ   

  قرارداد  و تخلیه مورد اجاره را خواهد داشت. 
  خله کارکنان دولت اثبات عدم رعایت قانون منع مدا )14-1
  انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث ، بدون اجازه موجر )14-2
  ورشکستگی مستاجر ،جنون یا فوت ایشان )14-3
  رعایت نکردن استانداردها طبق قرارداد موجود و صدور بیش از دو بار اخطار کتبی   )14-4
  یا سایر مراجع قانونی  بیمارستان ) رد صالحیت  مستاجر از طریق مدیریت حراست یا مدیریت 14-5
  ) عدم واریز اجاره بهاء رأس موعد مقرر 14-6
 )تأخیر غیر موجه در انجام و ارایه خدمات از نظر کمی و کیفی و صدور بیش از دو بار اخطار کتبی 14-7
 

  مدارك و مستندات پیوست قرارداد   –15ماده 
  تحویل شده به مستاجر  يتگاه هاساختمان و لوازم و دس لیصورتجلسه تحو) تصویر15-1
ی یا فیش واریزي بابت تضمین اجور، تخلیه راس موعد و تحویل مـورد اجـاره و   ضمانتنامه معتبر بانک ریتصو)15-2

  حسن انجام کار 
  از کل نیروهاي بکارگیري شده توسط مستاجر  5ی بدون نام به تعداد حداقل مدن تیولؤنامه مس مهیب ریصو)ت15-3
  پروانه فعالیت مرتبط و معتبر (طرف قرارداد حقیقی))تصویر 15-4
  تصویر قرارداد پرسنلی مستاجر با پرسنل تحت پوشش خود برابر قانون کار )15-5
  )تصویر مدرك دکتراي داروسازي وتصویر پروانه دائم داروسازي ( طرف قرارداد حقیقی)15-6
  در معامالت دولتی )تصویر فرم تعهد رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت15-7
  )20)تصویر تأیید صالحیت معتبر مستاجراز معاونت غذا ودارو دانشگاه(تأیید کمیسیون ماده15-8
  )تصویر قیمت پایه واگذاري ازکارشناسان ارزیاب دانشگاه15-9
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  )تصویر صورتجلسه استعالم یا ابالغ برنده مزایده توسط کمیسیون مناقصات 15-10
    واگذاري از کارگروه کاهش تصدي )تصویر مجوز15-11
  ) تصویر ابالغ نتیجه مزایده/استعالم به برنده (مستاجر)15-12
  

  نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات : – 16ماده 
  

فاکس :  32880920تلفن :  –بیمارستان شهداي آبیک  -ضلع جنوبی میدان آزادگان –آبیک   موجر : نشانی)16-1
    3441874678ی : کد پست   32880935

  مستاجر:  )2-17:نشانی
  :نشانی

  
  
 

  امضاي طرفین قرارداد  – 17ماده 
می ا حکم واحد داشته و براي طرفین الزم االجر نسخه تنظیم و پس از امضا 4فحه و ص 10در ه ماد 17قرارداد در این

  باشد. 
  
  مستأجرمجاز و تعهد آورمهر و امضاي        رامور مالی موجمسؤول مهر وامضاي            مهر و امضاي موجر        

  نام و نام خانوادگی                                  نام و نام خانوادگی               نام و نام خانوادگی            
  
  
  
  

  مور قراردادها تائید مسئول ا              شبکه خدمات پشتیبانی تائید مسئول        ناظر داروئی بیمارستان  تائید
  


