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 ( طرفین توافقنامه:1ماده 

يك نفر و  مديرعامل شركت محمد صادق مرواريدبه نمايندگي آقاي  شركت خمیرمايه رضويفي مابین  توافقنامهاين  -1-1

و آدرس  93641-66894كدپستي  10380281365شناسه ملي  12447به شماره ثبت  شركتهیئت مديره  از اعضاء

آقاي و از يك طرف ( نامیده مي شود كارفرماقوچان كه از اين پس در اين توافقنامه خريدار) -جاده مشهد  67كیلومتر 

به شماره ....................آدرس:  ............كدپستي  ................به شماره ملي ..............فرزند  .................

 گردد:غذا با شرايط ذيل منعقد مي ) پیمانکار(به عنوان فروشنده .............و شماره همراه ............تلفن

 ( موضوع توافقنامه:2ماده 

از سوي خريددار)مااب  فروش غذا توسط فروشنده به تعداد و نوع غذاي سفارش شده و طبخ تهیه مواد اولیه غذايي،  -2-1

 ( و توزيع آن بین كاركنان وكلیه امور مربوطه به آن.3جدول ماده 

روز خوراک 1يكروز تخم مرغ و  2 روز پنیر، دو 2  روز كره و مربا، دو 1 :  به تعداد يك نوع و توزيع صبحانه در هفته -2-2

  باشد. ميقرارداد  3ماده جدول مااب  زمانبندي روز حلوا آرده 1و يك عدسي 

  باشد.مي طبخ و توزيع آن با پیمانکار)فروشنده( )خريدار( وبا كارفرما  بابت ناهار  تهیه مواد اولیه -2-3

 باشد.مي پیمانکار)فروشنده(صبحانه بعهده  و توزيع تهیه -2-4

 ( مبلغ توافقنامه:3ماده 

جددول ذيدل مدي  بشدر  بصورت خدال  تعیین شدهبرابر با نرخ )ناهار(  هر پرس غذا پختو  تهیهبهاي ح  الزحمه  -1-3

 باشد:

  

 ناهار)نوع غذا( ايام هفته

خال  هزينه

 پخت الزحمهح 

 )ريال(غذا 

 خورشت قیمه و ماست شنبه

 كباب مرغ و ماست يکشنبه 

 خورشت قورمه سبزي و ماست دوشنبه 

 جوجه كباب و ماست سه شنبه 

 خورشت كرفس و ماست چهارشنبه 

 چلومرغ و ماست شنبهپنج  

 استامبولي با گوشت و لوبیا سبز و ماست جمعه 
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 بشر  جدول ذيل مي باشد: بصورت خال  تعیین شدهصبحانه برابر با نرخ تعیین  توزيعو  خريدهزينه  -1-3

     

      

 

  مي باشد.( از هر جهت بعهده كارفرما) خريدار( اين توافقنامه)بیمهتعل  گرفته به  کسورات قانونی : 1تبصره 

 آن جهت تضمین حسن انجام كار نزد كارفرما باقي مانده كه در پايدان قدرارداد و  %10 : از كل مبلغ قرارداد2تبصره

 ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعي به پیمانکار مسترد میگردد.

 باشد:مي برند و مقادير صبحانه جهت توزيع بشر  ذيل  :3تبصره 

 .گرم 50هر نفر حداقل  گرمي و توزيع براي 400: برند رضوي، پگاه، يا صبا  با بسته بندي پنیر

 .گرمي15برند خرم يا رضوي و توزيع براي هر نفر يك بسته  :کره

 يك نفره.با بسته بندي  : برند به صبا يا چین چینمربا

 .: برند عقاب يا سیمرغ با بسته بندي يك نفرهحلوا آرده

 .عدد( 15گرم) هر كیلو  70استاندارد هر عدد  تخم مرغ:

 (21/11كد: گل پسند)برنج پاكستاني نوع  – گرم 200هر نفر  برنج :

 گرمي 350با مرغ  :چلومرغ
 گرم گوشت تازه70با  خورشت قیمه:

 گرم گوشت تازه 70با  خورشت قورمه سبزی:

 گرم  200هر نفر جوجه کباب:

 گرم گوشت تازه 70با  : خورشت کرفس:

 گرم كوشت تازه چرخ كرده 50با :استامبولی با گوشت و لوبیا

 گرم  100هر سیخ  :کباب مرغ
 

 به مدت يك سال تمام مي باشد. 31/02/2140لغايت  01/03/1140مدت اجراي توافقنامه از تاريخ  توافقنامه:( مدت 4ماده 

 صبحانه ايام هفته
پرس هر  خال هزينه 

 (ريالصبحانه )

 تخم مرغ شنبه

 پنیر يکشنبه 

 عدسي دوشنبه 

 تخم مرغ سه شنبه 

 پنیر چهارشنبه 

 كره و مربا پنج شنبه 

 حلوا آرده جمعه 
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ايد كه پس از تايید توسط نمايندده فروشنده موظف است هر ماه يکبار نسبت به ارائه فاكتور اقدام نم( نحوه پرداخت: 5ماده 

( واريز ..............شعبه  .............بانك ...................  (، صورتحساب ماهیانه تنظیم و به حساب بانکي فروشنده) اداري خريدار)امور 

 گردد.مي

 :پیمانکار)فروشنده(( تعهدات 6ماده 

ت كامل اصول و محل رستوران خريدار صرفاً جهت توزيع غذا در اختیار فروشنده قرار گرفته و فروشنده موظف به رعاي -6-1

مقررات بهداشتي مورد تايید وزارت بهداشت و درمان در محیط رستوران و كادر اجرايي توزيع كننده غذا در محل رسدتوران 

خواهد بود ضمناً نماينده يا نمايندگان خريدار در هر زمان میتوانند از محیط كار بازديد بعمل آورند، بديهي اسدت فروشدنده 

 را در اين راباه معمول نمايد. موظف است تمهیدات الزم

موظف است نسبت به تهیه كارت سدممت و گواهینامده آمدوزش بهداشدت عمدومي بدراي خدود و  پیمانکار)فروشنده( -6-2

پرسنلش اقدام و در اختیار شركت قرار دهد. همچنین در صورت هرگونه تغییدر و يدا بکدارگیري پرسدنل جديدد، فروشدنده 

نامده آمدوزش عمدومي ايشدان موظف است بمفاصله با هماهنگي واحد بهداشت شركت نسبت به ارائه كارت سممت و گواهی

 اقدام و در اسرع وقت به شركت ارائه نمايد.

چنانچه به موجب صرف غذا، مشکل بهداشتي يا بیماري براي مصرف كنندگان پیش آيد، فروشدنده شخصداً پاسدخگو  -6-3

 خواهد بود و خريدار هیچگونه مسئولیتي ندارد.

بوده وموظف بده رفدع و جبدران  پیمانکار)فروشنده(فقنامه به عهده مسئولیت هرگونه حادثه احتمالي ناشي ازاجراي توا-6-4

 خسارات وارده به خريدار خواهد بود.

كند كه از كلیه قوانین از جمله مقررات قانون كار و ايمني و بهداشت و تامین اجتماعي تايید مي پیمانکار)فروشنده( -6-5

موظف است رعايت كلیه اصول ايمني را در  وشندهفر نسبت به رعايت واعمال آن اقدام خواهد كرد و مالع بوده و

در  استفاده نمايند و بهداشتي فردي جهت كاركنان خود -انجام داده و از وسايل و لوازم حفاظت ايمني تعهداجراي 

د و هیچگونه وكاركنانش روي دهمسئول كل حوادث و اتفاقات احتمالي است كه براي وي  فروشندههر صورت 

 فروشندهبهداشتي فردي بعهده  -مسئولیتي متوجه شركت نخواهد بود، ضمناً تهیه لوازم و وسايل حفاظت ايمني

از محل كارگاه و دستگاهها و وسايل موجود اعم از منصوبه  توافقنامه،قبل از انعقاد  فروشندهباشد و در اين راستا مي

بهداشتي كارگاه و دستگاه ها و  و صحت و ايمني فروشنده توافقنامه،ن و غیر منصوبه بازديد نموده و به موجب اي

 وسايل و وسائط را تايید مي نمايد.

 باشد.مکلف به تهیه بیمه نامه مسئولیت مدني كارفرما در قبال كاركنان تحت پوشش خود مي پیمانکار)فروشنده( -6-6

ي، شركت، متعهد به رعايت موازين شرع و افراد معرفي شده از طرف وي جهت همکاري با پیمانکار)فروشنده( -6-7

هاي صادره از طرف شركت میباشند و همواره در حفظ ونگهداري اموال، بخشنامهضوابط ومقررات دستور العملها و 

 باشند.لوازم واثاثیه شركت) خريدار( كوشا خواهند بود و ملزم به استفاده بهینه از آنها مي

تحت پوشش و كاركنان معرفي شده بر اثر سهل انگاري و قصور و عدم رعايت و افراد  پیمانکار)فروشنده(چنانچه  -6-8

يجاد خسارت جاني و مالي براي خود، دقی  و به موقع استفاده از لوازم ايمني و حفاظت كار باعث بروز حادثه و ا

خواهد  وشندهفرسايرين و يا شركت شوند، مسئولیت جبران ضرر و زيان مربوطه بدون هیچگونه عذر و بهانه اي با 

 مسئولیتي به عهده ندارد. هیچگونه  ) خريدار(بود و شركت
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وظیفه نظارت و حفاظت بر كارگاه از هر حیث و هر جهت به ويژه از جهت رعايت كامل اصول ايمني كارگاه توسط   -6-9

مالي و كارگران و استفاده مناسب و به موقع از وسايل حفاظتي و ايمني و بهداشتي و رفع هر گونه مخاطره احت

سازي كارگران با دستگاه هاي موجود به اي ايشان هم چنین آشنانظارت مستمر بر كاركرد كاركنان و آموزش دوره

هاي مختلف كارگاه بازديد از بخش توافقنامهاذعان میدارد كه قبل از انعقاد اين  فروشندهاست و  فروشندهعهده 

نمايد كه اصول ايمني و بهداشتي رعايت شده است و نقصي در اين موارد نموده است و به صورت كامل تايید مي

مسئول مستقیم آن بوده و  فروشندهوجود ندارد و چنانچه براي كارگران يا شركت خسارت مالي يا جاني ايجاد شود 

شركت اي براي باشد. در اين صورت چنانچه در اثر شکايت زيان ديده خسارت يا هزينهموظف به پاسخگويي مي

رجوع  فروشندهتواند مستقیماً از محل تضامین وصول و برداشت نمايد و در صورت عدم كفاف آن به مي ايجاد گردد

 نمايد. 

در صورتیکه به هر دلیل فعالیت آشپزخانه خريدار منجمله بعلت حوادث غیر مترقبده و پدیش بیندي نشدده موقتداً   -10-6

متعهد است غذاي خريدار را از رستوران معتبر ديگري در شدهر مشدهد يدا چنداران  پیمانکار)فروشنده(متوقف شود 

 تامین و مراتب را كتباً به خريدار اعمم تا وقفه اي در اين امر ايجاد نگردد.

  درصورت برنامه ريزي تولید در روزهاي تعایل و جمعه و افزايش آمار پرسنل، تعداد غذاي موردنیاز قدبمً  :4تبصره

 اعمم خواهد شد.نکار)فروشنده( پیمابه 

  كلیه سفارشات و مواد درخواستي خريدار كه خارج از چهار چوب توافقنامه باشد با تواف  طرفین و خدارج  :5تبصره

 باشد.از توافقنامه قابل اقدام و پرداخت مي

گردد از تجهیزات، ابزار و لوازم كار و همچنین مکان هايي كده از طدرف خريددار بده متعهد مي پیمانکار)فروشنده(  -11-6

منظور توزيع غذا در اختیار وي قرار گرفته فقط براي انجام تعهدات اين توافقنامه، استفاده نموده و استفاده ديگري 

هدا( را امکانات)شامل وسدايل و مکدان ننمايد و در صورت مشاهده اين مسئله كه فروشنده براي مصارف ديگري اين

 مورد استفاده قرار داده است، به تشخی  نماينده خريدار، برخورد خواهد شد.

و كارشناسان خانه بهداشت كار و وزارت بهداشت)همانند نمايندده خريددار كده اداري نمايندگان خريدار اعم از امور  -12-6

مسئول مستقر در رستوران مي باشند( مي توانند در هر زمان كده بخواهندد محدل توزيدع غدذا را بازرسدي نمايندد. 

دهندد  نمايد در صورتیکه نماينده خريدار هرگونه غذاي تهیه شده را غیر قابل مصدرف تشدخی فروشنده تعهد مي

بدون آنکه نیاز به ذكر دلیل باشد، غذاي تهیه شده را پس از تنظیم صورتجلسه معدوم نموده و مشابه همان غذا و يا 

غذاهاي ديگر را كه مورد تايید نماينده خريدار باشد فوراً و مجدداً به هزينه خود تهیه و توزيع نمايد. بدديهي اسدت 

 رت نسبت به غذايي كه معدوم شده است نخواهد داشت.ح  هیچگونه ادعاي خسا پیمانکار)فروشنده(

صبحانه تهیه شده از جانب فروشنده مي بايست از نوع درجه يك و مرغوب و داراي تاريخ مصرف و انقضاء و مهدر    -13-6

 استاندارد بوده و قبل از استفاده حتماً به تايید نماينده خريدار مستقر در محل برسد.

گرديد پس از كسب  2، فروشنده با رضايت خريدار مجبور به استفاده از مواد درجه چنانچه به علت كمیابي و تعلل  -14-6

مجوز مکتوب از خريدار، مابه التفاوت نرخ مرغوب و ندوع اسدتفاده شدده بده تشدخی  خريددار از ماالبدات طدرف 

 توافقنامه كسر خواهد شد.

 خواهد رسید. پیمانکار)فروشنده(برنامه غذايي باور هفتگي يا ماهانه توسط نماينده خريدار تهیه و به اطمع   -6-15

 نماينده خريدار روزانه نظارت و كنترل مستقیم بر روي تعداد غذاهاي عرضه شده توسط فروشنده خواهد داشت. -6-16
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 ايي ضدعفوني و سپس با آب سالم و تمیز آبکشي شود.شستشوي سبزيجات در محل مخصوص و با محلول گندزد -6-17

 فروشنده: يبندهاي امنیتي از سو تيرعا -6-18

 موظف به رعايت نظام هاي جاري آستان قدس رضوي، حفظ اسرار و نکات ايمني مي باشد. پیمانکار)فروشنده( -الف

توافقنامه تهیه مي شود متعل  به خريدار بوده و كلیه اطمعات، گزارشات و مداركي كه توسط فروشنده به موجب اين  -ب

فروشنده موظف است در پايان كار، كلیه آنها را به كارفرما تحويل نمايد. كارفرما مي تواند به طور مستقیم و يا غیر مستقیم 

 باشد.از آنها در اجراي طر  هاي مختلف استفاده كند و مجاز به استفاده آنها در خارج از شركت نمي

آورد محرمانه تلقي موظف است كلیه اطمعاتي راكه در جريان اجراي اين توافقنامه به دست ميپیمانکار)فروشنده(   -ج

كرده و از افشاي اطمعات به جز افراد مجاز معرفي شده ازطرف كارفرما خودداري بعمل آورد. اين تعهد به طور مستمر بوده 

 ه نخواهد يافت.و با اتمام كار و اختتام اين توافقنامه خاتم

، مسئول كلیه خسارات وارده به شركت كه براثر افشاي اطمعات وارد شود خواهد بود. لذا میزان پیمانکار)فروشنده( -د

 تشخی  خسارت با كارفرما مي باشد.

در صورت مشاهده تخلف از سوي فروشنده و اشخاص ثالث، خسارت شركت ازمحل ضمانت اجرايي بر اساس صمحديد  -ه

 رما كسر خواهد گرديد.كارف

ارائه اطمعات توافقنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم به مجمت، اشخاص، سازمان ها و موسسات اعم از داخلي و خارجي  -و

 باشد.مجاز نمي

 ( شرايط نیروي انساني:7ماده 

كه جهت توزيع غذا و خدمات مربوطه در رستوران حضور مي يابند، مي بايست پیمانکار)فروشنده(  كلیه نیروهاي-7-1

داراي سممتي جسمي و روحي كامل بوده وكارت معاينه بهداشتي مراكز درماني قانوني را اخذ و ارائه و قبل از شروع به كار 

 مراتب به تايید نماينده خريدار برسد. 

به كارگیري تعداد پرسنل مورد نیاز جهت انجام كارهاي تحت توافقنامده موظف است در خصوص پیمانکار)فروشنده(  -7-2

 به تعداد كافي نیروي مجرب و كارگر آماده به كار داشته باشد باوريکه هیچگونه وقفه اي در امر توزيع غذا ايجاد نشود.

فروشنده موظف اسدت پدس از هر زمان نماينده خريدار تشخی  داد، نیرويي صمحیت كاري و اخمقي الزمه را ندارد، -7-3

ساعت فرد يا افراد مذكور را تعويض نمايد. بديهي اسدت تمدام خسدارت وارده در ايدن  48اعمم كتبي نماينده خريدار ظرف 

 باشد و خريدار در اين خصوص هیچگونه مسئولیتي ندارد.مي پیمانکار)فروشنده( خصوص بر عهده

 ( ساير شرايط :8ماده 

 باشد.طي مدت توافقنامه ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعديلي نميمبلغ پیشنهادي در -8-1

در اجراي تمام يا قسمتي از مواد مندرج در توافقنامه و ضدمائم مربوطده سدهل انگداري يدا  پیمانکار)فروشنده(هرگاه  -8-2

ضدمائم آن بعهدده گرفتده اسدت كوتاهي نمايد و بر اثر آن خسارتي وارد آيد و يا از انجام تعهداتي كده در ايدن توافقنامده و 

خودداري نمايد، خريدار ح  خواهد داشت خسارت و هزينه هاي مربوطه را از ماالبات و اسناد تضمیني فروشنده و يدا هدر 

محل ديگر به تشخی  خود كسر و تامین نمايد و در اين صورت هر گونه ادعداي فروشدنده نسدبت بده ايدن پرداخدت هدا و 

 باشد.ار خواه از نظر تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي بماثر ميهمچنین نسبت به تشخی  خريد

ته هرگاه در طول مدت توافقنامه، فروشنده مرتکب جرم گردد يا صمحیت وي از سوي مراجدع قدانوني مدردود شدناخ -8-3

از محدل تضدامین توافقنامه را نسبت به مدت باقیمانده فسخ و كلیده حد  و حقدوق خدود را شود، خريدار مختار خواهد بود،
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يا هر محل ديگر به تشخی  خود تامین و فروشنده در اين خصوص ح  هرگونه اعتراض و شکايت را از  پیمانکار)فروشنده(

 خود سلب مي نمايد.

هرگونه تواف  شفاهي فاقد اعتبار موضوعي بوده و در صورت عدم اجراي تعهدات و مفاد توافقنامده توسدط فروشدنده،  -8-4

ه فسخ توافقنامه بوده و فروشنده ح  هرگونه ادعايي خارج از موضوعات اين توافقنامه را از خود سلب مینمايد خريدار مجاز ب

 كند.ايجاد نمي پیمانکار)فروشنده(و عدم اطمع هیچگونه حقي براي 

توافقنامده نباشدد، بده هرگونه تواف  كتبي بعدي در ارتباط با موضوع توافقنامه كه بین طرفین انجام و مخالف بدا ايدن -8-5

 باشند.منزله تصريح در توافقنامه تلقي شده و طرفین ملزم به رعايت مفاد آن مي

 باشد.جبران هرگونه خسارت ناشي از مسئولیت مدني و كیفري نیروهاي بکارگیري شده بعهده فروشنده مي -8-6

ه ح  دخالت در ساير امور غیر مربوط به توافقنامه و پرسنل ايشان حین انجام موضوع اين توافقنام پیمانکار)فروشنده( -8-7

را نداشته و كلیه امور جاري در چهارچوب توافقنامه و از طري  سرپرست آنان و امور اداري شركت انجام و پیگیدري خواهدد 

 شد.

 ح  واگذاري مفاد اين توافقنامه را كمً و جزاً به شخ  ثالث ندارد. پیمانکار)فروشنده( -8-9

اخت آخرين صورتحساب فروشنده منوط به ارائه تسويه حسداب در مدورد ظدروف، لدوازم، تجهیدزات امداني ندزد پرد -8-10

به همین منظور مفاصا حساب الزم بايستي توسط نماينده خريدار تايید و به واحدهاي ذيدربط  .مي باشد پیمانکار)فروشنده(

 ارسال گردد.

بده عندوان اداري واحدد امدور نظارت بر حسن انجام تعهدات فروشنده به عهدده  ( نظارت در اجرا و نماينده خريدار : 9ماده 

 باشد.نماينده خريدار مي

 : ( ضمانت حسن انجام كار10ماده 

شدعبه  ............باندك   ............گردد بابت حسن انجام كار و اجدراي تعهددات، يدك فقدره چدك بشدماره فروشنده متعهد مي 

( ريال نزد خريدار قرار دهد كه در پايان توافقنامه و پس از انجام تعهدات موضوع اين توافقنامه  ...............)............ بمبلغ ...........

 شود.به فروشنده عودت داده مي

 

 ( فسخ توافقنامه :11ماده 

 در هر يك از شرايط زير خريدار ح  فسخ توافقنامه را خواهد داشت.

 نسبت به اجراي هر يك از مفاد توافقنامه اقدام ننموده و يا قصور ورزد. پیمانکار)فروشنده(در صورتي كه  -11-1

 مشمول منع قانوني در اجراي پیمان بوده باشد. پیمانکار)فروشنده(در صورتي كه -11-2

 امه في ما بین.گزارش مکتوب نمايندگان ناظرخريدار مبني بر تخلف فروشنده از انجام تعهدات خود و مفاد توافقن -11-3

بدون اطمع خريدار و اخذ تائیديه، توافقنامه خود را كمً يا جدزاً ولدو صدلح حقدوق،  پیمانکار)فروشنده(درصورتي كه -11-4

 وكالت و غیره به ديگري واگذار نمايد.

 در صورتي كه فروشنده گروه اجرايي خود را بدون سرپرست بگذارد. -11-5

در مورد اخاارهاي خريدار مربوط به كارگران يا نحوه انجام كار و كیفیت كار آنها  پیمانکار)فروشنده(در صورتي كه  -11-6

 ترتیب اثر ندهد.

 ات قانوني و داخلي خريدار.رقردار مبني بر عدم رعايت ضوابط و مخري هماهنگيدر صورت ارائه گزارش امور  -11-7
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 بنا به تشخی  خود پس از يك ماه با اعمم كتبي توافقنامه را فسخ نمايد. تواند باور يکارفه به هر دلیلخريدار مي -11-8

 بار متناوب. 5بار متوالي يا  3كسري غذاي روزانه نسبت به غذاي مقرر بیش از  -11-9

  خريدار مجاز و مخیر است در صورت فسخ توافقنامه، خسارت وارده را محاسبه و از محل بسدتانکاري يدا  6تبصره :

 وشنده و يا هر محل ديگر بنا به تشخی  خود وصول نمايد.تضامین فر

قصد انصراف يا فسخ قرارداد را داشته باشد بايد يك ماه قبل از فسدخ، هماهندو و   پیمانکار)فروشنده(در صورتیکه  -10-11

 به خريدار اطمع و نمايد.

 ( جرائم:12ماده 

اوزان توافقنامه في ما بدین كمتدر اسدتفاده نمايدد بدراي در میزان مواد مصرفي از میزان  پیمانکار)فروشنده(چنانچه  -12-1

اولین بار به مقدار دو برابر كسري وزن مواد مصرفي جريمه خواهد شد. در صورتي كه براي بدار دوم تکدرار شدود سده برابدر 

 قیمت از ماالبات طرف توافقنامه كسر و براي بار سوم به بعد با تشخی  خريدار خواهد شد.

ملدزم بده جانشدیني  پیمانکار)فروشدنده(م كیفیت مناسب غذا)مانند سوختن غذا، طعم نامناسب و ....( در صورت عد -12-2

 غذاي مناسب با هزينه خود مي باشد، تشخی  اين امر با نماينده خريدار خواهد بود.

باشدد. لدذا در صدورت مدي 12:45صبح و ناهار ساعت  7:30سرو صبحانه توزيع و ساعت شروع  ،طب  تواف  حاصله -12-3

شركت ) خريدار( مجاز است خسارت وارده از بابت تاخیر در روند كاري شركت را محاسدبه  ،هرگونه تاخیر از سوي فروشنده

 كسر نمايد. پیمانکار)فروشنده(و از ماالبات 

يي بدا مسدئول مربوطده برنامده غدذاو مکلف است در صورت هرگونه تغییر و جابجايي در میدزان  پیمانکار)فروشنده( -12-4

 د.مشمول جبران خسارت با نظر نماينده كارفرما خواهد بوهماهنو نمايد. در غیر اينصورت  شركت

 

محل قانوني فروشنده همان است كه در مقدمه اين توافقنامه ذكر شده اسدت. فروشدنده موظدف  ( نشاني فروشنده:13ماده 

است در صورت تغییر نشاني قانوني خود، مراتب را كتباً به خريدار اطمع دهد، در غیر اينصورت نشاني فوق به عنوان نشداني 

 ي به فروشنده خواهد بود.قانوني وي تلقي شده و ارسال هر گونه مکاتبه اي به منزله ابمغ رسم

هرگونه اختمف احتمالي طرفین در خصوص تفسیر، تعبیر يا اجراي اين قرارداد و همچنین  :اختمفات حل مرجع( 14هماد

قراردادهاي الحاقي در مرحله اول از طري  مذاكره دوستانه و با حسن نیت  حل و فصل خواهد شد. چنانچه مذاكرات ظرف 

نرسد، حل اختمف از طري  داوري پیگیري خواهد شد. بدين منظور چنانچه  طرفین بر داوري مدت يك هفته به نتیجه 

شخ  واحد تواف  ننمايند هريك از ايشان ظرف يك هفته داور منتخب خود را كتبا معرفي خواهد نمود. داور سوم نیز 

رف يك ماه به موضوع رسیدگي داور يا هیات داوران ظ توسط شوراي حقوقي آستان قدس رضوي تعیین خواهد گرديد.

با پست پیشتاز به آدرس  راي داوري بدون نیاز به مراجعه به دادگستري از طري  مکاتبه وراي صادر خواهند نمود.  نموده و

ح  صلح و سازش و استفاده از نظر متخصصین و كارشناسان با رعايت محرمانگي اسناد  قراردادي طرفین ارسال خواهد شد.

داوران اعاا و مدت كارشناسي به مدت داوري اضافه خواهد شد. راي داوران قاعي و براي طرفین الزم االجرا و مدارک به 

لذا در صورت انحمل قرارداد به هر جهت ، كلیه شرطي مستقل از قرارداد مي باشد. خواهد بود. مضافا اينکه شرط داوري

 فصل خواهد شد.اختمفات طرفین در خصوص موضوع نیز از طري  داوري حل و 
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 ( حوادث غیر مترقبه : 15ماده 

در صورتي كه هر يك از طرفین بر اثر وقوع حوادث غیر مترقبه و خارج از اراده آنها مانند سیل، زلزله،جنو، شدیوع  -1-15

پدس از رفدع آن  بیماري و امثالهم از انجام تعهدات خود باز ماندند، مسؤلیتي متوجه آنها نخواهد بود و اين توافقنامه معل  و

توافقنامه ادامه مي يابد. چنانچه مدت فورس ماژور بیش از شش ماه باول انجامد، ادامه توافقنامه بدا توافد  طدرقین انجدام 

 خواهد شد.

 ( خیارات: 16ماده 

 از فروشنده كافه خیارات علي الخصوص خیار غبن فاحش بعمل آمد و ملزم به رعايت مفاد توافقنامه گرديد. -1-16

 تبصره در دو نسخه تنظیم كه به امضاي طرفین رسیده و هر نسخه حکم واحد را دارد. 6ماده و  16اين توافقنامه در 
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