آگهي مناقصه عمومي ) ٤٠٠-٦نوبت دوم(
انجام خدمات امور جاري خريد

شركت صنايع سيمان غرب در نظر دارد انجام خدمات امور جاري خريد خــود را بــه وســيله ســه دســتگاه خــودرو
وانت آريسان الزاماً مدل  ١٣٩٤به بــاﻻ ) بــا ارائــه اســناد وســيله نقليــه ( را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمــومي بــه

موسسه هاي مﻌتﺒر واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت اســناد و
مدارك مناقصه به محل كارخانه واقع دركرمانشاه،كيلومتر  ١٥جاده همدان مراجﻌــه و پيشــنهاد قيمــت خــود را بــه
همراه سپرده تﻌيــين شــده در مــتن شــرايط مناقصــه از تــاريخ درج آگهــي تــا پايــان وقــت اداري چهارشــنﺒه مــورخ

 ١٤٠٠/١٠/٢٩به نشاني فوق -امور اداري )قسمت دبيرخانه( -تحويل نمايند .اين شركت در قﺒول يا رد هــر يــك از
پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود .بديهي اســت مــدارك و اســناد مناقصــه از طريــق ســايت شــركت بــه نشــاني:

 www.gharbcement.comنيز قابل دريافت مي باشد .در ضمن ،هزينه چاپ آگهي روزنامه به عهــده برنــده

مناقصه مي باشد.

امور خريد و تامين

شركت صنايع سيمان غرب ) سهامي عام (

شرايط مناقصه عمومي ٤٠٠-٦

ﺻﻔﺤﻪ :يك

انجام خدمات امور جاري خريد
 - ١زمان ارسال مدارك  :شركت كـنندگان بايد مدارك )مورد اشاره بﻪ شرح متن( را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنﺒﻪ مورخ  ١٣٩٩/٨/٢٨بﻪ
ساختمان اداري ) قسمت دبير خانﻪ ( سيمان غرب تسليم نمايند .بديهي است بﻪ پيشنهادهايي كﻪ پس از مهلت مذكور دريافت گردد اثر داده نخواهد شد.
 - ٢موضوع مناقصه  :انجام خدمات امور جاري خريد بﻪ وسيلﻪ سﻪ دستگاه خودرو وانت آريسان الزاماً مدل  ١٣٩٤بﻪ باﻻ )با ارائﻪ اسناد وسيلﻪ نقليﻪ( با
كاركرد روزانﻪ  ٦.٥ساعت در روزهاي شنﺒﻪ تا پنج شنﺒﻪ از ساعت  ٨ﺻﺒح لغايت . ١٤:٣٠
 - ٣محل اجراي مورد مناقصه  :واقع در كرمانشاه ،كيلومتر  ١٥جاده همدان  ،شركت ﺻنايع سيمان غرب مي باشد.
 - ٤مدارك ﻻزم قابل ارائه به مناقصه گذار :شامل ارائه مدارك برابر اصل شده  :آگهي تاسيس شركت  ،آخرين آگهي تغييرات  ،اساسنامﻪ
شركت  ،ارائﻪ كپي برابر با اﺻل شده مجوز آژانس تلﻔني ،ارائﻪ سوابق كاري مرتﺒط با موضوع پيمان )رزومﻪ كاري ( ،معرفي نماينده قانوني و تام اﻻختيار با

ارائﻪ قراردادهاي انجام شده مرت ﺒط با موضوع قرارداد  ،ارائﻪ گواهي امضاء و مدارك شناسائي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل ،ارائﻪ بيمﻪ نامﻪ مسئوليت مدني
پرداخت شده بااعتﺒاركافي برابر مدت قرارداد درﺻورت برنده شدن درمناقصﻪ)اعتﺒارطﺒق بند قرارداد تعيين مي گردد( .

 - ٥اعتبار پيشنهادها  :پيشنهادهاي ارائﻪ شده از سوي شركت كنندگان بايد از هر حيث براي مدت  ٢ماه از تاريخ ارائﻪ آنها معتﺒر باشد .
 - ٦سپرده تضمين شركت در مناقصه  :شركت كننده بايد نسﺒت بﻪ تهيﻪ ضمانت نامه معتبر بانكي بﻪ ارزش  ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ريال
)معادل شﺶ ميليون تومان( و يا واريز وجﻪ نقد بﻪ همان مﺒلغ بﻪ حساب جام  ٦١٩١٦٩٠٦ / ٨٩در وجﻪ شركت ﺻنايع سيمان غرب نزد بانك ملت )شعﺒﻪ
سيمان غرب( بعنوان سپرده تضمين شركت درمناقصﻪ اقدام و ضمانتنامﻪ يا وجﻪ واريزي را بﻪ همراه فرم هاي امضاء شده شرايط و پيشنهاد قيمت بصورت خوانا و
بدون خدشﻪ و قيد و شرط در پاكت قرار داده نموده وﻻك و مهر نمايد ) .پيشنهادهايي كﻪ با عﺒاراتي نظير درصدي پائين تر از بقيه باشد مورد قﺒول نﺒوده
و رد خواهد شد( .
تبصره  :پرداخت سپرده بﻪ منزلﻪ قﺒول كليﻪ شرايط مناقصﻪ مي باشد و شركت كننده پس از واريز سپرده حق هيچگونﻪ اعتراضي نسﺒت بﻪ شرايط مناقصﻪ ندارد.
 - ٧مدارك ﻻزم)نحوه ارائه پيشنهادها (  :مدارك مورد اشاره بصورت خوانا و بدون قيد و شرط  ،بصورت تﻔكيكي در سﻪ پاكت  :الف )سپرده (
ب ) فرم پيشنهاد قيمت  +فرم شرايط كﻪ هر دو فرم كامﻼً تكميل شده و داراي مهر و امضاء مجاز باشند( ج ) اطﻼعات ارزيابي و تخصصي تامين كننده طﺒق
بند  ( ٤قرار گيرد  .هر يك از سﻪ پاكت هاي ) الف  ،ب ،ج ( بايد ﻻك و مهر شده و جمعاً در پاكت ﻻك و مهر شده ديگري گذاشتﻪ شوند  .بر روي همﻪ پاكت هاي
مذكور ضمن ذكر مدارك قرار داده شده در آن بايستي نام و نشاني شركت كننده در مناقصﻪ وموضوع مناقصﻪ بﻪ وضوح نوشتﻪ شود .

.

 - ٨بررسي پيشنهادها  :در بازگشايي پاكت ها ابتدا پاكت هاي ) الف  -ج( مﻔتوح و در ﺻورتيكﻪ پيشنهاد دهنده حائز حداقل شرايط ارزيابي فني  ،بازرگاني و مالي
باشد بﻪ ترتيب پاكت) ب( نيز مﻔتوح و بر اساس امتياز حاﺻلﻪ برنده مناقصﻪ تعيين خواهد شد بديهي است در ﺻورت عدم احراز امتياز بر اساس معيار هاي ارزيابي ،و يا عدم
تأييد ضمانت نامﻪ ارائﻪ شده پاكت ) ب( مﻔتوح نشده ودر آخر عيناً ،بﻪ پيشنهاد دهنده مسترد مي گردد .

مهر و امضاء
توجه  :ادامه مطا لب )شرايط (در صﻔحه بعد درج گرديده است

كد فرم ٥١١ FO ٠١٧
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شرايط مناقصه عمومي ٤٠٠-٦

ﺻﻔﺤﻪ :دو

انجام خدمات امور جاري خريد
 -٩نحوه ابﻼغ به برنده  :در واگذاري موضوع مناقصﻪ بﻪ نﻔرات برنده  ،در ﺻورتيكﻪ نﻔر اول ظرف مدت تعيين شده از تاريخ اعﻼم و يا ابﻼغ كتﺒي اين
شركت نسﺒت بﻪ اعﻼم موافقت كتﺒي و سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خودو انعقاد پيمان مﺒادرت ننمايد سپرده وي بدون هيچگونﻪ
تشريﻔات قضايي بﻪ نﻔع شركت ضﺒط خواهد شد .
 -١٠انصراف برنده مناقصه  :در ﺻورت انصراف برنده مناقصﻪ سپرده وي بﻪ نﻔع شركت ضﺒط خواهد شد  .بديهي است در ﺻورت وجود نﻔرات دوم و
سوم موضوع نيز بﻪ شرح فوق) بند  (٩بﻪ آنان ابﻼغ خواهد شد در ﺻورتيكﻪ نﻔرات مزبورنيز بﻪ ترتيب اولويت ظرف مدت تعيين شده ازتاريخ ابﻼغ كتﺒي،
نسﺒت بﻪ اعﻼم موافقت بﻪ طوركتﺒي اقدام ننمايند ،سپرده آنان نيز بﻪ نﻔع شركت ضﺒط ودر ﺻورت ﺻﻼحديد شركت مناقصﻪ گذار موضوع مناقصﻪ تجديد
خواهد شد.
 -١١كسور  :در ﺻورت ارائﻪ گواهي ثﺒت نام معتﺒر بﻪ همراه ﺻورت حساب مربوط از سوي پيمانكار ،پرداخت مﺒلغ ماليات بر ارزش افزوده بر عهده شركت
ﺻنايع سيمان غرب بوده اما پرداخت ساير كسور قانوني از قﺒيل ماليات ،بيمﻪ و  ...بﻪ عهده برنده مناقصﻪ مي باشد .بنابراين پيمانكار موظف بﻪ ارائﻪ قيمت بر
اساس فرم پيشنهاد قيمت و بﻪ ﺻورت ناخالﺺ مي باشد.
 -١٢هزينه درج آگهي /آگهي ها در روزنامه  :در يك نوبت بر عهده برنده مناقصﻪ خواهد بود .
 -١٣قبول يا رد پيشنهادها  :بﻪ پيشنهادهاي مﺒهم ،مخدوش ،مشروط ،فاقد سپرده اثر داده نخواهد شد .همچنين شركت ﺻنايع سيمان غرب در قﺒول يا رد
هر يك از پيشنهادهاي دريافتي مختار خواهد بود .
 -١٤منع واگذاري مناقصه  :برنده مناقصﻪ بﻪ هيچ عنوان حق واگذار ي  ،تنﻔيذ ويا انتقال كل و يا قسمتي از موضوع مناقصﻪ را بﻪ غير ندارد .
 -١٥نحوه استرداد سپرده  :پس از ارائﻪ پاكت هاي قيد شده از سوي شركت كنندگان بﻪ مناقصﻪ گذار  ،مدارك بﻪ هيچ عنوان مسترد نخواهد شد و
استرداد مورد سپرده بﻪ ساير افراد نيز بعد از انعقاد قرارداد با نﻔر برنده و ارائﻪ تضمين مورد قﺒول بﻪ كارفرما  ،ﺻورت خواهد گرفت .
عطف به آگهي  /آگهي هاي درج شده در روزنامه و سايت شركت شماره /شماره هاي  ------------------------موضوع اعﻼم مناقصه فوق الذكر اينجانب ---- -----------------
بعنوان شخص حقوقي  /مدير عامل شركت  -------------------------------------ضمن بررسي موضوع و رويت آن و قبول بندهاي مندرج در متن شرايط اعﻼم شده بدينوسيله پيشنهاد قيمت خود را
به شرح فوق اعﻼم و تقديم مي نمايم ضمناً بموجب قبض بانكي شماره  -------------------------بانك ملت  /ضمانتنامه بانكي شماره  --- ----- ------------بانك -- --------------------
مبلغ خواسته شده جهت تضمين شركت دراين مزايده  /مناقصه كارسازي و بحساب واريزنموده ام .
نشاني دفتر كار يا محل اقامت ) آدرس كامل پستي( -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

كد پستي  ------------------پﻼك  ---------تلﻔن  ------------------- :فاكس  ------ -------------تلﻔن همراه  -------------------تاريخ تكميل فرم :
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قرارداد اجاره
اين قرارداد بين شركت صنايع سيمان غرب بــه شــماره ثبــت  ٤٣٧بــه نشــاني كرمانشــاه كيلــومتر  ١٥جــاده همــدان بــه
نمايندگي آقاي سيد محمد ميرشفيعي به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره و يكي ديگر از اعضاي هيئــت مــديره
كه منبعد در اين قرارداد مستأجر ناميده مي شــود از يــك طــرف ،و موسســه وانــت بــار تلفنــي  ......................بــا كــد
اقتصــــادي  .................................بــــه نشــــاني كرمانشــــاه ،......................................... ،......................... ،تلفــــن

 ..............................به نمايندگي آقاي  ..............................به عنوان موجر از طــرف ديگـر بــر اســاس شــرايط ذيــل
منعقد گرديد.

ماده - ١موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از در اختيار گذاشتن  ٣دستگاه خودروي وانت آريسان الزاماً مدل  ٩٤به باﻻ با راننده
جهت انجام امور جاري تداركات كارخانه سيمان غرب از ساعت  ٨صبﺢ لغايت ' ١٤/٣٠روزهاي شنبه تا ﭘنجشنبه با

كاركرد روزانه  ٦/٥ساعت در روز جهت هر خودرو بنا بر نﻈر مستأجر .بديهي است خروج راننده هر خودرو از
محل كارخانه ﭘس از كاركرد  ٦/٥ساعت تعيين شده منوط به ارائه برگ خروج از سوي ناظر قرارداد مي باشد .در
غير اين صورت كاركرد روزهايي كه فاقد مجوز خروج باشد محاسبه نمي گردد.

ﺗﺒﺼره  -١اضافه كاري شامل روزهاي عادي كار و تعطيﻼت رســمي مــي باشــد كــه بــر اســاس نيــاز كارخانــه و در
صورت تاييد مدير خريد و تامين قابل ﭘرداخت خواهد بود.

ﺗﺒﺼره -٢موجر در صورت نياز به تعويض خودرو بايد نﻈر موافــق مســتأجر را جلــب نمايــد .همچنــين در صــورت

اعﻼم و نﻈر مستاجر تعداد خودروها قابل كاهش مي باشد.
ماده - ٢محل اجراي موضوع قرارداد

محل انجام موضوع قرارداد طبق نﻈر مستأجر و برحسب نياز اعﻼم مي شود.

ماده - ٣مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ  ٤٠٠/١٠/١لغايت  ١٤٠١/٩/٣٠به مدت يكسال تعيين مي گردد.
ماده  - ٤مﺒلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد به ازاء هر ساعت كاركرد و اضافه كاري جهت هــر خــودرو مبلــغ  ( ..................... ) ....................ريــال

ناخالص تعيين مي گردد و با توجه به تعداد ساعت تعيين شده ،مبلغ به صورت ماهيانه جهت هرخودرو با تأييد مــدير
خريد و تامين ،ﭘس از كسر  ٥درصد به عنوان سپرده حسن انجام كار،

١

٩

 ٧درصد به عنوان حق بيمه به موجر

قابل ﭘرداخت خواهد بود .بديهي است مبلغ كسر شده جهت حسن انجام كــار در ﭘايــان مــدت قــرارداد ،درصــورت

تأييد مدير خريد و تامين قرارداد و رضايت بخش بودن عملكرد موجر به وي مسترد مي شود.

ﺗﺒﺼره  -مبلغ اين قرارداد قطعي بوده و مشمول هيچ گونه تعديلي نمي باشد.

ماده  - ٥كسور قانوني
كسور قانوني شامل

١
٩

 ٧درصد بيمــه توســط مســتاجر از صــورت وضــعيت موجركســر و در وجــه ســازمان تــأمين

اجتماعي ﭘرداخت مي گردد .بديهي است در ﭘايان قرارداد) قبل از تسويه حساب( ،موجر بايــد مفاصاحســاب بيمــه را
اخذ و به مستاجر ارائه دهد .همچنين ﻻزم به ذكر است ﭘرداخت قسط آخر مبلغ اجاره مندرج در ماده  ٤اين قرارداد
منوط به ارائه مفاصاحساب به امور مالي سيمان غرب مي باشد.

ماده - ٦ساير شرايط

 -١خودروهايي كه موجر در اختيار مستأجر قرار مي دهد بايد از نﻈر سيستم موتوري ،ظاهر و همچنين نﻈافت و
آراستگي داخلي ،مناسب بوده و با رعايت موارد ايمني همواره آماده بكار باشند.بديهي است مﻼك تاييد نهايي
خودرو و راننده تاييد مدير خريد و تامين مي باشد و در صورت عدم تاييد ايشان ﭘيمانكار موظف به تعيين راننده يا

خودرو خواهد بود.
 -٢خودروهاي موضوع قرارداد بايد داراي بيمه شخص ثالث و سرنشين و برگ معاينه فني باشند .جبران هرگونه

خسارت عدم انجام تعهد اعم از جاني و مالي از جمله ﭘرداخت ديه به عهده موجر مي باشد و مستأجر هيچ گونه

مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت و موجر حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در اين خصوص از خود سلب و
ساقط مي نمايد .

 -٣مسئوليت حفاظت ،نﻈارت ،تعمير خودروها و لوازم مربوط به آنها به عهده مــوجر مــي باشــد و در ايــن مــورد نيــز
مسئوليتي متوجه مستاجر نخواهد بود.
 -٤موجر و رانندگان ايشان موظف به رعايت شئونات اسﻼمي و اخﻼقي در محيط كارخانه مي باشند.
 -٥موجر به هيچ عنوان نمي تواند انجام تمام يا قسمتي از موضوع اين قرارداد را به غير واگذار نمايد.

 -٦رانندگان خودروها موظف به حسن رعايت قوانين ،ضوابط و مقررات كارخانه و نيــز حســن انجــام مفــاد قــرارداد
مي باشند.

 -٧رانندگان الزاماً بايد داراي تلفن همراه بوده و شماره آن را به مستأجر اعﻼم نمايند.
 -٨در صورت عدم حضور هر يك از رانندگان به هر دليل ،موجر موظف است نسبت به جايگزيني خودرو وانت بــا
راننده اقدام نمايد .در غير اين صورت مستأجر راساً اقدام نموده و هزينه مربوط به حساب مــوجر منﻈــور مــي گــردد.

همچنين در صورت نقص خودرو ،موجر مكلف به رفع نقص در اسرع وقت و يا تأمين فوري خودرو وانت به عنوان
جايگزين مي باشد .بديهي است در صورت نياز ،تعويض خودرو بايد با توافق و نﻈر مستأجر انجام شود.

 -٩مفاد ماده  ١٣و  ٩٥قانون كار به موجر تفهيم گرديد و مقرر شد ضمن تأمين كليه وسايل حفاظتي و ايمني ،تمامي
قوانين و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهداشتي را مطابق دســتورالعمل مربــوط رعايــت نمايــد و حســب مــوارد،

قانون كار را اعمال نمايد و مستأجر هيچ گونه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي از كار در خصوص موجر و

رانندگان آن اعم از حوادث جزئي و يا نقص عضو و فوت نداشته و موجر راساً مسئول مــي باشــد .تمــام مســئوليتهاي
كيفري ،حقوقي و مدني از جمله ﭘرداخت ديه متوجه موجر خواهد بود.

 -١٠موجر موظف است رانندگان خودروهاي مورد نﻈر را با مشخصات كامل به صورت كتبي به مستأجر معرفي
نمايد.

 -١١موجر بايد تصوير گواهينامه معتبر رانندگي خودروهاي موضوع قرارداد را به مستأجر تحويل نمايد.
 -١٢هزينه تأمين سوخت )بنزين و گاز( خودروها به عهده موجر مي باشد.
 -١٣موجر موظف است كليه رانندگان خود را از ميان نيروهاي سالم )غيرمعتــاد( ،غيــر مشــمول و بـا تجربــه انتخــاب
نمايد .مسئوليت هاي قانوني )حقوقي وقضايي( عدم رعايت اين ماده و هرگونه تخلف قانوني ديگر كﻼً متوجه موجر
بوده و مستأجر هيچ گونه مسئوليتي را نمي ﭘذيرد .البته ،مستأجر در صورت مواجهه با اين تخلف به شــدت بــا مــوجر
برخورد خواهد نمود و كليه خسارات وارده را از موجر مطالبه مي نمايد.

 -١٤رانندگان موظف به داشتن چادر در فصل بارندگي مي باشند.
ماده  - ٧خسارت ﺗﺄخير

چنانچه موجر طي كاركرد ماهيانه تعيين شده قرارداد نسبت به انجام تمام وكمال تعهدات خود مطــابق مفــاد قــرارداد

اقدام ننمايد به ازاء هر ساعت عدم كاركرد بابت هر خودرو معادل مبلغ  ٥٠٠.٠٠٠ريال ) ﭘانصد هزار ( ريال به عنوان
خسارت تأخير از محل تضمينات قرارداد و يا مطالبات موجركسر و بدون رعايت تشــريفات قضــائي و اداري بــه نفــع

مستأجر برداشت خواهد گرديد .چنانچه تأخير بيش از  ٣روز باشد مستأجر با اخطار كتبي يا ارسال اظهارنامه مطــابق
ماده  ١٠قرارداد مجاز به فسخ قرارداد و دريافت كليه خسارت وارده مي باشد.

ماده  - ٨ﺗضمينات قرارداد

به منﻈور حسن اجراي موضوع قرارداد موجر تعهد نمود يــك فقــره چــك بـه مبلــغ ) ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠يكصــد و ﭘنجــاه
ميليون( ريال بابت تضمين قرارداد به مستأجر ارائه نمايد كــه چــك مزبــور ســه مــاه ﭘــس از ﭘايــان مــدت قــرارداد در
صورت تأييد ناظر قرارداد عيناً به موجر مسترد مي شود .بديهي است هرگونه خسارت احتمالي و خســارت تــأخير از

محل تضمين مذكور جبران خواهد شد.

ماده  - ٩نظارت ﺑر اجراي قرارداد
نﻈارت بر اجراي مفاد قرارداد و همچنين نﻈارت بركيفيت وكميت موضوع قرارداد بـه عهــده نــاظر قــرارداد ) رئــيس
تداركات( بوده كه بدينوسيله به مستأجر معرفي مي گردد .بديهي است مﻼك عمل در خصوص تأييد يا عــدم تأييــد

انجام خدمات موضوع قرارداد رأي كتبي نــاظر قــرارداد بــوده و مــوجر حــق هرگونــه اعتــراض و ادعــايي را در ايــن

خصوص از خود سلب و ساقط نمود .ضمناً تأييد ناظر قرارداد نافي مسئوليتهاي موجر نخواهد بود.

ماده  - ١٠فسخ قرارداد
در صورت عدم اجراي تعهدات به موقع توسط موجر و يا هرگونه شرايط مقرر در ايــن قــرارداد ،مســتأجر بــا اخطــار
كتبي و يا ارسال اظهارنامه قبلي بدون رعايت تشريفات قضائي به صورت يك طرفه مجاز به فسخ قرارداد مي باشد.
در اين صورت كليه خسارت ها و هزينه هاي ناشي از عدم اجراي كل اين قرارداد به عهده موجر مي باشد.

ماده  - ١١فورس ماژور

درصورت وقوع حوادث ﭘيش بيني نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي ،اين قرارداد به حالت تعليق درآمده و ﭘس از
رفع آثار عوامل مذكور و در صورت موافقت مستأجر ،ادامه يافته و قابل اجراء خواهد بود.

ماده  - ١٢اقامتگاه طرفين

اقامتگاه طرفين همان است كه در ابتداي قرارداد ذكر گرديده است ،لذا هر يك از متعاملين موظف است در صورت

تغيير محل اقامت مراتب را كتباً به طرف مقابل ابﻼغ نمايد؛ در غير اين صورت هرگونه مكاتبه به آدرس گذشته نافذ
بوده و عذر عدم اطﻼع ﭘذيرفته نخواهد بود.

ماده  - ١٣حل اختﻼف

در صورتي كه اختﻼفاتي بين موجر و مستأجر بروز كند اعم از اينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد يــا مربــوط بــه
تفسير و تعبير هريك از مواد قرارداد و اسناد و مدارك ﭘيوست آن باشد ،چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختﻼف را از

راه توافق رفع نمايند ،موضوع به مراجع صالحه قضائي شهرستان كرمانشاه ارجاع خواهد گرديد.

ماده  - ١٤مواد و نسخ قرارداد

اين قرارداد در  ١٤ماده و ٣تبصره و در  ٤نسخه تنﻈيم و بين طرفين مبادله گرديدكه هريك از نســخ در حكــم واحــد
معتبر بوده و ﻻزم اﻻجراست.
موجر

مستأجر

موسسه وانت بار تلفني ..............
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