
 قرارداد

 : طرفین قرارداد1ماده 

..... به مدیرعاملی عبدالکریم مهدی نژاد فرزند ....مالک )کارفرما(: شرکت تعاونی ............................... به شماره ثبت ......

 به آدرس: ...................................................... .......................... ش.ش: ................. صادره: .................. کدملی: ................

فرزند ............  ............................به شماره ثبت ............. به مدیرعاملی آقای  .................................شرکت مجری: 

به آدرس:  .................................. کدملی ...............ش.ش ................. صادره .

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

 موضوع قرارداد: 2ماده 

 براساس مجوز عبارت است از واگذاری مکان برگزاری نمایشگاههای

 طبق برنامه اعالمی از طرف کارفرما به مجری .................................................................................................

 : مدت واگذاری3ماده 

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

 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت4ماده 

که نقداً توسط مجری به می باشد ............ .....................جمعاً به مبلغ ..مبلغ پرداختی مجری به مالک )کارفرما( میزان 

.......... واریز .............................................. در وجه شرکت تعاونی .............................. نزد بانک ..................حساب شماره .

 واریزی تسلیم تعاونی خواهد گردید.و سند 

مبلغ ...... به مالک )کارفرما( ........................... شمارهچک حسن اجرای کار به مجری نسبت به تسلیم یک فقره تبصره: 

 ...................................... ریال تحویل گردد.

 

 



 قرارداد: تسلیم موضوع 5ماده 

در قبال دریافت رسید )برگ  مالک موضوع مورد قرارداد با تمام امکانات و ملحقات جهت استفاده مجری در اختیار وی

و در پایان قرارداد یا بر هم خوردن همکاری مجری مکلف است کلیه لوازم  در موعد مقرر قرار خواهد داد. تحویل کاال(

در زمان قرارداد تحویل گرفته بود را به مالک تحویلی نماید و از عهده تحویلی را بصورت سالم  و به تعدادی که 

 خسارتهای وارده برآید.

 وظایف مجری: 6ماده 

 حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر به هیچ عنوان ندارد.: مجری  6-1

می بایست در واگذاری می باشد در صورت عدم اجرای این بند : مجری مکلف به بیمه نمودن مکان مورد  6-2

 خصوص خسارات احتمالی پاسخگو باشد و بیمه نامه قبل از شروع فعالیت به مالک )کارفرما( تسلیم نماید.

موضوع قرارداد اقدام نماید و از پذیرش غرف غیر مرتبط : مجری می بایست نسبت به جذب غرفه داران بر مبنای 6-3

 اکیداً خودداری نماید.

بیمه نمودن کلیه غرف بر مبنای کاالهای قابل عرضه می باشد و بیمه نامه قبل از : مجری ملزم و مکلف به  6-4

 شروع فعالیت به مالک )کارفرما( تسلیم نماید.

 : مجری ملزم و مکلف به تأمین امنیت نمایشگاه در مدت زمان برگزاری می باشد. 6-5

امنیت نمایشگاه اقدام و هزینه ت به تأمین تبصره: مجری می بایست ضمن هماهنگی با ادارات و ارگانهای ذیربط نسب

 .و یک نسخه از قرارداد به مالک )کارفرما( تسلیم نمایدهای مربوطه طبق قرارداد با ذینفع پرداخت 

: نظافت مکان نمایشگاه در سه مرحله قبل از شروع، حین برگزاری و بعد از اتمام نمایشگاه بعهده مجری می  6-6

 باشد.

 ات نظافت بعهده مجری می باشد.تبصره: تأمین ملزوم

: حق الزحمه نیروی ثابت حفاظت مکان نمایشگاه به تعداد سه نفر بعهده مجری نمایشگاه بوده و در پایان می  6-7

 بایست نقداً پرداخت گردد.



: مجری نمایشگاه ضمن هماهنگی با شهرداری و ادارات مربوطه ملزم به اطالع رسانی به شهروندان در قالب  6-8

 تبلیغات بعهده مجری نمایشگاه می باشد.صب بنر و پارچه نوشته، پالکارد ارسال پیامک می باشد  و هزینه ن

: مجری نمایشگاه ملزم به نگهداری و حفاظت از مکان نمایشگاه تأسیسات روشنایی، سیستم های تهویه و خنک  6-9

پایان می بایست بر مبنای چک لیست اولیه تحویل کننده ، سیستم صوتی، سرویس های بهداشتی و . . . می باشد در 

 مالک )کارفرما( نماید.

روشنایی استهالک بیشتری نسبت به سایر تأسیسات دارد مجری ملزم و مکلف به تبصره: با توجه به اینکه سیستم 

ما( می خرید حداقل یکصد عدد المپ روشنایی با هماهنگی مسئول سالن و کارشناس برق و تحویل به مالک )کارفر

 باشد.

: کلیه هزینه های برق مصرفی، آب مصرفی، تلفن، باز و بسته نمودن غرف بعهده مجری بوده و در پایان می  6-11

 اقدام نماید.بایست نسبت به تسویه حساب و ارائه مستندات به مالک )کارفرما( 

ن، غرفه داران، ستاد نمایشگاه و : مجری ملزم به توزیع و تکمیل فرم نظرسنجی در قالب نظرسنجی از مراجعی 6-11

 تهیه گزارش مستند و ارائه آن به مالک )کارفرما( در پایان نمایشگاه می باشد.

: مجری ملزم به جمع آوری و دپوی زباله و پسماندهای نمایشگاه در مکان مناسب و هماهنگی با شهرداری 6-12

 خارج از محوطه نمایشگاه می باشد. )سازمان جمع آوری و حمل پسماندها( جهت انتقال زباله ها به

 تبصره: هزینه جمع آوری و حمل زباله به عهده مجری می باشد.

: مجری ملزم به هماهنگی با سازمان آتش نشانی جهت استقرار یک دستگاه ماشین آتش نشانی و حضور 6-13

 کارشناس در مکان برگزاری نمایشگاه می باشد. هزنیه متعلقه بعهده مجری می باشد.

: مجری ملزم به هماهنگی با ادارات و ارگانهای ذیربط به منظور جمع آوری دوره گردها و دستفروشان در 6-14

 محدوده مکان برگزاری نمایشگاه می باشد. هزینه متعلقه بعهده مجری می باشد.

ه می باشد. : مجری ملزم به هماهنگی با پلیس راهور جهت روان سازی ترافیک در محدوده برگزاری نمایشگا6-15

 هزینه متعلقه بعهده مجری می باشد.

 مجری                                                                                 مالک )کارفرما(           


