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می توانند به  متقاضیانواجد شرایط واگذار کند. شرکت به  مناقصهرا طی  ) چاپ و تکثیر ( یانتشاراتخدمات در نظر دارد  دانشگاه لرستان

 .مراجعه کنند rwww.lu.ac.iبه آدرس  دانشگاه لرستان سایت اینترنتیبه  11/7/98تاریخ  اسناد تامنظور دریافت 

 قیمت پایه خدمات چاپ و تکثیر

 قیمت پایه  قیمت پایه 

 دوطرفه A4پرینت و فتوکپی رنگی سایز  ریال 2200 یکطرفه  A4فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز

 

 ریال25000

 ریال                                         40000 یکطرفه A3سایز رنگی  فتوکپی و پرینت  ریال 2500 دوطرفهA4فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز

 دوطرفه A3فتوکپی و پرینت رنگی سایز ریال                             4000 یکطرفه A3فتوکپی و پرینت سیاه سفید  سایز 

 

 ریال 45000

 ریال3000                                                     اسکن هر برگ                 ریال 4500 دوطرفه  A3فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز 

 ریال B5 180000سایز وطرح های پژوهشی صحافی پایانامه ریال                                15000 یکطرفهA4پرینت و فتوکپی رنگی سایز

 می باشد.) ده میلیون ریال( ریال 10,000,000اجاره بها عرصه مورد اجاره ماهانه مبلغ پایه 

 می باشد (ین قیمت خدمات مالک تعیین  برنده ) باالترین قیمت اجاره و پایین ترتوجه: 

 و دانشگاه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.  و .... ( به عهده برنده می باشد تهیه کلیه وسایل و تجهیزات ) کانکس , دستگاههای چاپ و تکثیر

 .ارائه نماینددانشگاه  دبیرخانه کمیسیون معامالتبه  13/7/98پاکت جداگانه به شرح ذیل تا تاریخ  3متقاضیان الزم است پیشنهادات خود را در * 

نسبت به گشایش پاکات واصله درمحل اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه   14/7/98صبح مورخ  30:11* کمیسیون معامالت دانشگاه درساعت 

 وپس از رسیدگی, اسامی برندگان مزایده را اعالم خواهد نمود.اقدام 

 :شامل:الف پاکت

بنام تمرکز وجوه  2709049405که می بایستی به حساب جاری شماره )پنجاه میلیون ریال( ریال 50,000,000سپرده نقدی به مبلغ  (1

 سپرده دانشگاه لرستان نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه  واریز گردد.

 پاکت ب
 مدیر عامل شرکتکپی کارت ملی و شناسنامه  (2

 ) اساسنامه , آگهی تاسیس , آگهی آخرین تغییرات و .... ( اسناد و مجوزهای شرکت(  3      

 زمینه فعالیتهای انتشاراتی تجربیات قبلی و سوابق در رزومه کاری شامل ( 4      

 و پیشنهاد قیمت مطابق جدول خدمات اجاره ماهیانه بابت فضا قیمت شامل پیشنهاد :جپاکت 

 
 

 .پیشنهاد دهندگان نباید از کارکنان شاغل در پست های دولتی ) اساتید و کارکنان( باشند: 1تبصره

 .منعقد می شود  31/5/99تا تاریخ قرارداد : 2تبصره

  .در رد یا قبول پیشنهادات رسیده کامال مختار خواهد بود دانشگاه: 3تبصره

 

 

 

 

 



 

 فرم پیشنهاد قیمت 

 

 )ریال( قیمت پایه  )ریال( قیمت پایه 

 دوطرفه A4پرینت و فتوکپی رنگی سایز   یکطرفه  A4فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز

 

 

  یکطرفه A3سایز رنگی  فتوکپی و پرینت   دوطرفهA4فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز

 دوطرفه A3فتوکپی و پرینت رنگی سایز  یکطرفه A3فتوکپی و پرینت سیاه سفید  سایز 

 

 

                                            اسکن هر برگ                            دوطرفه  A3فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز 

 وطرح های پژوهشی صحافی پایانامه  یکطرفهA4پرینت و فتوکپی رنگی سایز

 B5سایز

 

 می باشدریال(  ریال ) ده میلیون..............................................اجاره بها عرصه مورد اجاره ماهانه پیشنهادی مبلغ 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 

 امضا

 

 

 تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اجاره قرارداد

  
 ادکتر خسرو عزیزی بآقای گی نمایند هب 411417135167کد اقتصادی  و 14003401030شناسه  هبین دانشگاه لرستان بمافیقانون مدنی  10این قرارداد مطابق ماده  

، ...............شناسنامه شماره ..............فرزند ..................ر عاملیبه مدی و شرکت فنی مهندسی...................طرف  از یکبه عنوان موجر  سمت ریاست دانشگاه لرستان

 د . گردفین الزم االجرا میو با امضاء طربه شرح ذیل منعقد  از طرف دیگر به عنوان مستاجر .....................  صادره از ....................کد ملی

 ( موضوع قرارداد 1ماده 

همچنین  ، ا انشعاب برقبدانشگاه  دانشکده علوم پایه شرقیضلع  –واقع در سایت مرکزی متعلق به مستاجر زمین جهت استقرار یک دستگاه کانکس  متر 60اجاره 

جر با انشعاب علق به موزی متروبروی ساختمان اداری دانشکده کشاور کانکس، با انشعاب برق متعلق به مستاجر روبروی دانشکده علوم اقتصادی و اداریکانکس 

انشگاه جهت انجام خدمات از قبیل: د که موجرمتعلق به مستاجرو اتاقک زیر پله دانشکده اقتصاد متعلق به  علوم پایهمتر زیر پله دانشکده  10اتاقک پیش ساخته   ؛قبر

مورد اجاره را رویت و با  مستاجر کهالزم الذکر است  .خواهد شدمستاجر داده تحویل  ، خدمات اینترنتی دانشگاهی، صحافیفتوکپی، پرینت، تایپ، اسکن، فنرزنی

 کرده است. آنها ، قبول و اقراربه تصرف موارد اجاره، حدود و مشخصات آگاهی کامل از محل وقوع

 ( مدت قرارداد 2ماده 

رداد به مدت یکسال این قرا) موجر( ئیس دستگاه ر قرارداد و موافقت رو در صورت تائید ناظ می باشد.................. لغایت  ................ تاریخ شروع قرارداد از مورخ 

 . باشدقابل تمدید می

ذکور ضور در ساعات مباشد و مستاجر موظف به حمیدانشگاه رسمی بجز روزهای تعطیل  شب 22صبح لغایت  7:30 : ساعت شروع کار همه روزه از ساعت1تبصره 

 . قدام به فسخ قرارداد نمایدیماً اتواند مستاجر را جریمه و یا مستقر یا عدم ارائه خدمات کارفرما میر صورت عدم حضوباشد و دو انجام خدمات ارائه شده می

در محل کار  12الی  9ات در محدوده ساعو دانشگاه )تعطیالت تابستان(، مستاجر موظف است که در روزهای اداری دانشگاه آموزشی : در ایام تعطیالت 2تبصره 

 اضر باشد.خود ح

اری خود را پس از هماهنگی با کتواند ساعات زیاد است، مستاجر می (فصل دفاع پایان نامه ایام امتحانات ومانند ) مستاجرهایی که حجم کاری : در زمان3تبصره 

 افزایش دهد. 24اداره چاپ و نشر و مدیریت حراست دانشگاه تا ساعت 

 ( مبلغ قرارداد3ماده 

نقداً در قبال دریافت  ماهه چهارطی دو قسط در  باشد که مستاجر متعهد گردیده مال االجاره ماهانه مزبور راریال می.................... ر ماه کامل شمسی مبلغ اجاره بابت ه

 رف موجر خواهد بود. سخ از طروز از تاریخ سررسید موجب خیار ف 3رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال االجاره بعضا یا تماما ظرف 

رارداد و اخذ رسید پرداختی مال قبند نظارت بر اجرای این اولین قسط همزامان با نعقاد قرارداد و دومین قسط در پاین چهار ماهه ول پرداخت خواهد شد. : 1تبصره 

 . باشددانشگاه می االجاره بر عهده مدیر انتشارات

وجر برای مستاجر ایجاد اره از سوی مموجبی برای کسر مال االج و ......  ، ماه مبارك رمضانیالت بین ترمیاز انحاء اعم از تعط : هرگونه تعطیالت به هر نحو2تبصره 

 . نخواهد کرد

 

اجر از پرداخت مال ات، مست: با توجه به عدم حضور دانشجویان در تعطیالت تابستانی، در صورت صالحدید معاونت پژوهش و فناوری و نیز مدیریت انتشار3 تبصره

 مشغول گردد. ظهر در محل کار خود حاضر و به خدمت رسانی 12صبح الی  9 گردد که در روزهای اداری از ساعتگردد ولی موظف میاالجاره معاف می



می باشد گیرد بر عهده مستاجر می تعلق پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حقوقی که به موجب قوانین و مقررات موجود در زمان امضا به این قرارداد : 4تبصره 

 . 

 قرارداد و تعهدات ( شروط 4ماده 

 هتر به عهده مستاجر است. بآمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ مالیات مستغالت و تعمیرات کلی به -1-4

 جزئاً و یا کالً بهیچ صورت حتی بصورت مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد. مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً یا مفروزاً،  -2-4

 د. نباشمحل مورد اجاره میمکلف به رعایت موازین اسالمی در وی  کارکنان و مستاجر  -3-4

بینی نشده دیگر از سوی ت عناوین پیشرت و نظایر آن یا تحیا تجا هدارد که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشمستاجر اقرار و اظهار می -4-4

در خصوص سرقفلی  گونه ادعایی باشد و هرمی قراردادبنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره پس از انقضای مدت به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده،  مستاجر

اسقاط نمود ده( مستاجر از خود آنان منعقد ش)که عقد خارج الزم شفاها با قرار بین  ضمن العقد خارج الزمنظایر آن را ضمن العقد الزم حاضر و وحق کسب پیشه و 

 . 

نموده یا از شرکت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل  تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصبمستاجر در صورتی که بخواهد می -5-4

 و نصب نماید. 

 ها و سایر متعلقات مورد اجاره میدستگیره رب، پنجره و شیشه، قفل ومستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار د -6-4

 باشد. 

شعبه دانشگاه واریز نموده و رت د بانک تجانزساب جاری شماره اختصاصی دانشگاه تواند اجاره بها اعم از مال االجاره یا اجرت المثل را به حمستاجر می -7-4

 را به ناظر قرارداد و امور مالی دانشگاه تحویل نماید. ای از فیش آننسخه

هد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن ، مستاجر مورد اجاره را سالم تخلیه نموده و بخواقرارداد چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ -8-4

 گاه صالحه رجوع نماید. ودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادخ

و در عین حال موجر با  جر خواهد بودهای ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موعدم تادیه بدهی -9-4

 ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد. 

 باشد. جر با اخذ رسید کتبی میسمی به مواز تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت الم -10-4

 ر فسخ از طرف موجر خواهد بود. تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این قرارداد موجب خیا -11-4

 . س بهداشت دانشگاه را رعایت نمایدمستاجر موظف شد دستورات کارشنا -4 -12

 

 

طرز علمی اقدام الزم بعمل آورد ه دفع آنها ب ها وآوری زبالهاطراف آن را تمیز و نسبت به جمع روزانه محل اجاره و محوطه مستاجر موظف و متعهد گردید -4 -13

 . اد و جبران خسارات را خواهد داشتاینصورت موجر حق فسخ قرارددر غیر 

 .باشدیفیت مطلوب جزو تعهدات مستاجر می... با کنامه، پژوهش ودیگر موارد صحافی هر گونه پایان -4 -14

از عالوه بر فسخ قرارداد  و جریمه مالی ثبات تخلف رت اندارد . در صورا نامه ها ، پژوهشها و دیگر موارد امانی مستاجر حق هیچ گونه کپی ، تکثیر از پایان -4 -15

 می گردد .  پیگیری لحاظ قانونی

 های چاپ و تکثیر خود اضافه نماید. زن به دیگر دستگاهدستگاه مجموعه 5نماید حداقل مستاجر تعهد می -4 -16

طالع مشتریان الزامی بوده برای ا 000و  ، صحافی، اسکن، فنرزنی( ورورو و دبه صورت یکو غیره  A4 ،A5برگه فتوکپی )ها اعم از الصاق انواع قیمت -4-17

 . فسخ نماید را جریمه و قرارداد راتواند با تایید ناظر قرارداد مستاجر شود و کارفرما میورت مشاهده مغایرت تخلف محسوب میو در ص



 پوشش تحت هاینیروی از یک هر یا و مستأجر برای دیگری دلیل هر یا و دیفر حفاظت رعایت عدم یا و ایمنی وسایل وجود عدم دلیل به ایحادثه چنانچه -4-18

 جبران مسئول مستأجر شود مؤجر متوجه خسارتی چنانچه و داشت نخواهد مسئولیتی هیچ گونه مؤجر و بوده مستأجر متوجه آن مسئولیت آید پیش وی

 .بود خواهد وارده مالی و جانی خسارات

 مسئول دارد اختیار در که و مؤجر به خود متعلق اموال ابزار و و مصالح تمام و نگهداری حفظ قبال در کامالً و شخصاً راردادق اجرای مدت طول در مستأجر -4-19

 پاسخگو و مسئول شخصاً شودمی ایجاد...  و سوزی آتش سبب به که خساراتی یا و و ابزار وسایل فقدان یا و صدمه نوع هر بروز صورت در و باشدمی

 اتمام از پس و قرارداد حین در مستأجر لوازم و تجهیزات نگهداری قبال در تعهدی هیچگونه مؤجر نماید و ضرر رفع خود هزینه به بایستی و بود خواهد

 .داشت نخواهد

. نماید برطرف را میاعال موارد باید مستأجر که نماید گزارش و بازدید خدمات ارائه نحوه و اجاره مورد محل از بخواهد که لحظه هر دارد حق مؤجر -4-20

   .باشد می مستأجر متوجه امر عواقب کلیه و شد خواهد تعطیل نیاز درصورت ،جریمه و برخورد ضمن درغیراینصورت

 انتخاب تا قرارداد، دتم پایان در است موظف فعلی مستأجر نشود میسر فعلیمستأجر  قرارداد مدت یافتن پایان از قبل جدیدمستأجر  انتخاب که صورتی در -4-21

  . دهد ادامه خود فعالیت به ماه سه تا حداکثر جدید مستأجر

 باشند.مل های حفاظتی و انتظامی )حراستی( مؤجر میکارکنان مستأجر مؤظف به رعایت نظامات عمومی و دستورالع -4-22

تخلیه مورد اجاره  موقع اجاره بهاء وه خت بپردا ،تعهدات حسن انجامتضمین کل قرارداد را جهت  درصد %10شود همزمان با امضاء قرارداد مستأجر متعهد می -4-23

لبات خود را با وصول آن استیفا تا درصورت تخلف مستأجر، مؤجر بتواند مطاقرار دهد  د قانونی قرارداد در اختیار مؤجردر موارد فسخ قرارداد و اتمام موع

زئی و یا کلی عمل ننماید و به هر یک یا کلیه تعهدات خود به طور ج منوط به ارائه تضمین مذکور می باشد، در صورتی که مستأجر تنفیذ قرارداد نماید.

ق را به نفع تضمین فو، ری و قضاییدون انجام تشریفات اداتواند بعدم تخلیه در موعد مقرر، مؤجر می یا موجبات ضرر و زیان را فراهم سازد و همچنین

یمه و دارایی و عدم حساب از بً قرارداد و ارائه مفاصا ر صورت رعایت کامل مفاد، در غیر این صورت پس از انقضای مدت قرارداد دخود ضبط نماید

امورمالی دانشگاه ه مذکور به عهد ضمانتنامه)مسئولیت اخذ  ضمین مذکور به وی مسترد خواهد شدت، بدهی مستأجر بابت اجور معوقه و ایجاد خسارت

 . باشد(می

 

 

 

 

لیت ئوآید. بدیهی است مسوارد می حقیقی و حقوقی اشخاص ثالثو  انب او و کارکنان وی به مؤجر و یا مراجعینل جبران خسارتی است که از جئومستأجر مس -4-24

 ایی کارکنان مذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضایی نخواهد بود. های حقوقی و جزلیتئومستأجر رافع مس

 .باشدممنوع میتغییر کاربری هرگونه و از آن بوده و استفاده دیگر  انجام موضوع قراردادمحل مورد اجاره جهت  -4-25

 های ساختمان مؤجر را ندارد.مستأجر به جز مکان مورد اجاره حق استفاده از سایر قسمت  -4-26

 بایستی به تایید ناظر قرارداد برسد.  ل اجارهمحقبل و حین کار در  صالحیت نیروهای بکار گرفته شده توسط مستأجر -4-27

ولیت پیامدهای ناشی از اتفاقات ایجاد ئدر غیر این صورت مس باشدسوزی و غیره( به عهده مستأجر مییار )حوادث، آتشلیت بیمه ساختمان در اختئومس -4-28

 باشد. شده به عهده مستأجر می

 به مبادرت باشدمی نلرستا شگاهدان به وابسته مراکز از مکان این اینکه بر مبنی اجاره مورد مکان محل، موقعیت، و کیف و کم از اطالع و علم با مستأجر -4-29

 مسئول موارد رعایت معد یا تخلف صورت در و نماید عمل جهات تمامی با اسالمی شعائر و موازین رعایت ضمن که است ملزم و متعهد و نموده اجاره

 .خواهد بود پاسخگو و

 .کند نصب مناسب محل در کامل وسایل با اولیه کمکهای جعبه باید مستأجر -4-30

 .نماید نصب خودش هزینه با دست دم و مناسب محل در کن خاموش شآت کپسول باید مستأجر -4-31

 .مؤجر اعالم گرددکتباً به  یکارروز  5ظرف مدت  بایستمیمستأجر کاری هرگونه تغییر در وضعیت  -4-32

 عهده بر یلیتعط مسئولیت اجاره گردد محل شدن پلمپ موجب وی تخلف و شود مرتکب را قوانین از محل مورد اجاره تخلف در مستأجر چنانچه -4-33

 . گرفت نخواهد انجام اجاره مبلغ در تخفیفی هیچگونه این بابت و از بود خواهد مستأجر

 .ندارد را جتماعیا تامین و کار اداره مراجع در شکایت حق و داشت نخواهد را محل در اشتغال یا و استخدام خصوص در ادعایی هیچگونه مستأجر -4-34

 .شتدا نخواهد آنها قبال در مسئولیتی یا تعهد هیچگونه و مؤجر بوده محل مستأجر داماستخ در اجاره محل در شاغل افراد کلیه -4-35



ای توسط مدیریت حراست هر گونه موارد احتمالی تخلف مربوط به حوزه حراست دانشگاه در ارتباط با مستاجر و یا کارکنان وی، ابتداً به صورت شایسته  -36-4

 قرارداد عمل می شود .  7شخص مستاجر مطرح تا به صورت قانونی پیگیری گردد و در صورت عدم توافق مطابق  ماده  دانشگاه با مدیریت انتشارات دانشگاه و

 ی شرکت طرف قرارداد می باشد.نت و خدمات کامپیوتری دانشگاه بر عهدهامور تکثیر و کافی کلیه -37-4

 نظارت (  5ماده 

 ارداد به مستاجر معرفی می نماید.را بعنوان ناظر بر اجرای قر ستانوری دانشگاه لراو فن پژوهشمحترم سیله کارفرما معاون جهت حسن انجام تعهدات بدینو                 

 اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد و ضمائم آن ( 6ماده 

 .موافقت موجر مبنی بر عقد قراردادبه انضمام مجوز اخذ شده  ریتصو -6-1

  .)برابر با اصل(ضمانتنامه  ریتصو -6-2

 .های انتشاراتلیست قیمت -6-3

 .موضوع قرارداد لیصورتجلسه تحو -6-4

 ( ی)شناسنامه، کارت مل یتیاوراق هو -6-5

 

 

 

 چگونگي حل اختالف (  7ماده 

صوص این قرارداد   در   شد.    صورت بروز هرگونه اختالف در خ شگاه پیگیری خواهد  صرفاً از طریق دفتر حقوقی دان صورت  ، مورد اختالف  عدم توافق، طرفین  در 

 باشند.می              فین مکلف به ایفای تعهدات خود. بدیهی است تا زمان صدور رای قطعی طربه محاکم صالحه مراجعه نمایندتوانند می

 .باشددولت در معامالت دولتی نمی مستاجر ا اعالم نمود که مشمول قانون منع مداخله کارمندان( 8ماده 

 ( شرايط فسخ قرارداد 9ماده 

 .اخطار قبلی قرارداد را فسخ نمایدتواند در هر یک از موارد زیر بدون موجر می

 .قد قرارداد یا در طی مدت قرارداددر زمان ع مستاجراثبات شمولیت قانون منع مداخله کارکنان دولت بر  -1-9

 .غیرموجه در انجام موضوع قرارداد تاخیر -2-9

 .از اشخاص حقیقی یا حقوقیرداد به غیر اعم در صورت انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرا -3-9

 .خذ وجه بابت خدمات موضوع قرارداددر صورت احراز عدم صالحیت فنی و مالی و یا مشاهده تخلف در ا -9 -4

مه پرداخت تاجر تا روز خاتستواند در هر زمان نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نماید که در اینصورت کلیه مطالبات مکه مصلحت بداند میموجر در صورتی تبصره: 

 .  خواهد شد

  العادهشرايط فوق( 10ماده 

د گردید و به ترتیب ذیل عمل گاه به علت حوادث قهری و غیرمترقبه هر یک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، اجرای قرارداد متوقف خواههر

 خواهد شد: 

 ش خود را جهت ا به اطالع موجر برساند، در طول این مدت، مستاجر موظف است حداکثر تالمستاجر، بایستی بالدرنگ موضوع ر - 1-10

 حفظ تعهدات انجام شده به بهترین نحو و با کمترین تاخیر به عمل آورد. 

خ قرارداد را با ارائه یاداشت رسمی تیار فسچنانچه مدت تعذر بیش از یک ماه برای موجر و یا مستاجر به طول انجامد، در آن صورت هر یک از طرفین، اخ -2-10

 کتبی دارند.

باشد پس از اعالم کتبی  درمانی نیاز به مکان چاپ و تکثیر داشته در صورتیکه موجر جهت توسعه خدمات خود و هرگونه تغییرات فیزیکی در فضای اداری و -10-3

 می باشد.تا تاریخ تحویل تسویه حساب  مراتب به مستاجر، مستاجر ظرف مدت یک هفته مکلف به تخلیه و تحویل مورد اجاره و



 درخواهدآمد تعلیق حالت به قانونی مقررات رعایت با قرارداد غیره، و طوفان ،سیل سوزی، زلزله، آتش ،جنگ ازقبیل مترقبه غیر حوادث بروز درصورت -10-4

 .شد خواهد اماقد آن اجرای به نسبت قرارداد مدت تمدید ضمن عادی شرایط و برقراری موانع شدن برطرف از و پس

  اقامتگاه قانوني طرفین قرارداد (11 ماده

کتباً به طرف دیگر  را بالدرنگ کلیه مکاتبات طرفین به نشانی مندرج در این قرارداد صورت خواهد پذیرفت و هر یک از طرفین مکلفند هر گونه تغییر در نشانی خود

 گردد.درج در قرارداد، ابالغ شده تلقی میمن های ارسال شده به نشانیاعالم نمایند، در غیر اینصورت نامه

 

 

 33120100 –دانشگاه لرستان  –منطقه کمالوند  –بروجرد  –جاده خرم آباد  5کیلومتر  –خرم آباد  :آدرس موجر

 ................................................................................................................................................. آدرس مستاجر:

 اداری و دانشجويان ( قیمت های مصوب12ماده 

 لریا ..........فه ردوطA4فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز    ریال                        .........یکطرفه   A4فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز

 ریال ........طرفه دو A3ریال                            فتوکپی و پرینت سیاه سفید سایز  ...........یکطرفه  A3فتوکپی و پرینتسیاه سفید  سایز 

 ریال..............دوطرفه A4ریال                               پرینت و فتوکپی رنگی سایز  ...............یکطرفه A4پرینت و فتوکپی رنگی سایز

 ریال .......دوطرفهA3ایزریال                                        فتوکپی و پرینت رنگی س ........................یکطرفهA3سایز  فتوکپی و پرینت

 ریال ............B5یزریال                                                                     صحافی پایانامه سا...............اسکن هر برگ 

 ( نسخ قرارداد  13ماده 

 .یده استاست و به امضاء طرفین رس تبصره تهیه و با رضایت کامل طرفین تنظیم شده که هر یک در حکم واحد 8ماده  12 نسخه 3این قرارداد در

  
 

  مستاجر                                                                                  موجر             

                                              دكتر خسرو عزيزی                             

                                                                     رئیس دانشگاه  لرستان   

 

 


