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شرايط مدنظر غرض اجاره بخش نشرات و كافتريا موسسه :

بخش نشرات
مشخصات:
اين بخش بايد توان كاپي كردن تمام لكچرنوتهاي ترتيب و تنظيم شده از جانب پوهنحي هاي سه گانه موسسه را در
وقت و زمان تعيين شده آن داشته باشد .به اين منظور بايد اين بخش مجهز به تمامي ماشين هاي كاپي الزم ،امكان
پوش كردن لكچرنوتها و ديگر وسايل الزم جهت ارائه خدمات نشراتي به موسسه و محصلين آن باشد.
شرايط:
 -1موسسه قرارداد اجاره را صرف مدت يكسال منعقد خواهد ساخت.
 -2طرف قرارداد كننده بايد در قبال اين قرارداد مبلغ قابل قبولي كرايه را كه در قرارداد اجاره درج گرديده در وقت
معينه پرداخت نمايد .طرف قرارداد كننده از پرداخت كرايه دو ماه آخر سال معاف ميباشد.
 -3تجهيزات و امكانات الزمه اين بخش بايد توسط طرف قرارداد كننده تهيه گردد.
 -4امكانات و خدمات اين بخش بايد عندالضرورت در دسترس موسسه و محصلين آن قرار داشته باشد.
 -5قيمت فروش لكچرنوتها و ديگر اوراق كاپي به موافقه طرفين تعيين گرديده و موسسه وقتا فوقتا نظارت و كنترلي بر
روي آنها خواهد داشت.
 -6قرارداد اجاره با موافقه طرفين قابل فسخ مي تواند باشد (قابل ذكر است كه بايد حداقل يكماه قبل مسئله فسخ
قرارداد توسط طرفي كه تمايل به فسخ قرارداد را دارد به اطالع طرف ديگر رسانده شود).

بخش كافتريا
مشخصات:
براي فعال سازي اين بخش نياز به جاي مناسب است كه توسط مسئولين موسسه در اختيار شخص اجاره كننده قرار
دهد  .قابل ذكر است كه تعدادي ميز و چوكي غرض نشستن محصلين و استفاده از امكانات و خدمات كافتريا نيز بايد
توسط طرف قرار داد كننده تهيه گردد.
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 -1قرارداد در خصوص كافتريا به مدت يكسال منعقد مي گردد و در صورت توافق طرفين قرارداد قابل تمديد مي باشد.
 -2طرف قرارداد كننده بايد در قبال اين قرارداد مبلغ كرايه را كه در قرارداد درج گرديده است ،بصورت ماهوار در شروع
هر ماه پرداخت نمايد.
 -3امكانات و تجهیزات مربوط به كافتريا بايد توسط طرف قرارداد كننده تهیه گردد.
 -4در صورت فسخ و يا ختم قرارداد ،امكانات و تجهيزات مربوط به كافتريا با توافق طرفين ،به قيمت روز مي تواند به
مالكيت موسسه در بيايد.
 -5امكانات و خدمات اين بخش بايد در ساعات حضور محصلين بطور حتمي در دسترس قرار داشته باشد.
 -6تعيين قيم مواد و محصوالت عرضه شده براي م حصالن با موافقه طرفين تعيين گرديده و موسسه كنترل و نظارتي
بر آنها خواهد داشت.
 -7مواد و محصوالتي كه جهت فروش به موسسه آورده مي شود بايد داراي كيفيت قابل قبولي باشد و موسسه در
كنترل كيفيت آنها صالحيت قابل مالحظه اي دارد و همچنين از فروش كاالهاي غير مجاز و دخانيات ممانعت
بعمل مي آيد.
 -8قرارداد اين بخش نيز با توافق طرفين قابل فسخ مي باشد (قابل ذكر است كه بايد حداقل يكماه قبل مسئله فسخ
قرارداد توسط طرفي كه تمايل به فسخ قرارداد را دارد به اطالع طرف ديگر رسانده شود).
شرايط عمومي:
.1افراديكه قرار است در كافتريا و نشراط مصروف كار شوند بايد مورد تائيد مسئولين اداري موسسه تحصيالت عالي باشند ،و در
صورتيكه كارمند چه در شروع فعاليت و چي در جريان فعاليت مشكلي بوجود بياورد كه مسئولين موسسه تشخيص بدهند كارش
خالف پاليسي و قرار داد موسسه ميباشد،كارمند بايد تبديل گردد.
 .2طرف قرار داد بايد به تمام قوانين و مقررات موسسه احترام گذاشته و خالف آن عمل ننمايد.
 .3در ايامي كه در موسسه درس جريان داشته باشد ،بخش نشرات و كافيتريا بايد فعال باشد
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