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  فراخواناسناد 
  زمين پاسداران شهر مشهد استان خراسان رضوي پروژه ساخت در مشاركت 

  
  
  
  

  
 
 
  
  :اجرايي دستگاه

  شركت عمران و مسكن سازان ثامن
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  سمت:

  امضاء:

 12 از 2 صفحه
 

  مشاركت در ساخت پروژه زمين پاسداران (نوبت دوم) فراخوان
  

رمايه گذاران شركت عمران و مسكن سازان ثامن جهت ساخت پروژه زمين پاسداران در قالب قرارداد مشاركت مدني از كليه س
  . آورد (حقيقي و حقوقي) توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت بعمل مي

 زمان مدت
 ساخت

شركت  سپرده
  در مناقصه

 (ميليارد ريال)

ارزش  زمين و پروانه 
  **(آورده شركت)

  (ميليارد ريال)

 موقعيت ملك
تعداد 
 *طبقات

زيربناي كل 
 (مترمربع)

 زمينعرصه 
 (مترمربع)

 موضوع پروژه

  جاريت-مسكوني  1870  14831  15  خيابان پاسداران  1020  50  ماه 36

  طبقه همكف و باال 10طبقه منفي و  4*
  (آورده شركت) بر اساس اعالم نظر كارشناس رسمي دادگستري مي باشد.  و پروانه ارزش عرصه زمين** 

با ورود به سايت  24/08/1400روز دوشنبه مورخ  از فراخوان اسناد دريافت جهت توانندمي متقاضيان محترم -
 مراجعه حضوري،و يا از طريق  www.maskanesamen.com آدرس سازان ثامن بهشركت عمران و مسكن

 نمايند. را دريافت مربوطه اسناد

تقاضيان محترم بايد مدارك تكميل شده را در پاكت در بسته و تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ م -
  تحويل دبيرخانه شركت داده و رسيد دريافت نمايند. 04/09/1400

 
 توضيحات تكميلي  
خت اعم از انجام بوده و آورده سرمايه گذار شامل تمامي هزينه هاي سا آورده شركت در اين پروژه شامل زمين و پروانه )1

 عمليات ساختماني، اخذ پايانكار، اخذ سند تفكيكي و... مي شود.
ه ابنيه و توان در بررسي پيشنهادات، اولويت با اشخاص حقيقي و حقوقي داراي گواهي صالحيت پيمانكاري معتبر در رشت )2

 فني و اجرايي باال مي باشد.
 در شركت ضمينت خود، پيشنهاد همراه به بايد مناقصه فرآيند در شركت براي حقوقي يا حقيقي اشخاص از اعم متقاضيان )3

انك رفاه كارگران ب 282493074شماره حساب  به شده واريز نقد وجه يا بانكي و نامه ضمانت نوع از كار را فرآيند ارجاع
شماره اقتصادي  و 10380236386ملي  شناسه به ثامن عمران و مسكن سازان شركت نام شعبه طبرسي به

 .نمايند ارائه در بسته پاكت در تهيه و 1/3به آدرس خيابان وحدت، وحدت  411191894193
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  سمت:

  امضاء:
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 ضمانت و بوده فراخوان در حاضر حقوقي يا حقيقي از اعم شخص نام به بايد الزاماً شده صادر نامه ضمانت توجه:
شود.  مي متقاضي درخواست ابطال موجب و نبوده قبول قابل ثالث حقوقي يا حقيقي اشخاص نام به شده هاي صادرنامه
 .الزاميست شده صادر نامهضمانت اصل ارائه

 برنده دوم نفر با و طضب او سپرده نشود، تعهدات انجام تضمين سپردن و قرارداد انعقاد به حاضر مناقصه برنده كه صورتي در )4
خواهد  ضبط ورزد، اعامتن قرارداد انعقاد از كه صورتي در نيز مناقصه دوم برنده سپرده و شود مي منعقد قرارداد مناقصه،
 به و شد نخواهد ردمست دوم نفر سپرده مناقصه، برنده طرف از تعهدات انجام تضمين تسليم يا قرارداد از انعقاد شد. قبل
 شود. رينگهدا شركت نزد و مانده معتبر بايد نيز مذكور متقاضي كار ارجاع فرآيند در تضمين شركت منظور همين

رآيند ارجاع كار به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ترتيب اثر داده نخواهد شد. تضمين شركت در ف )5
 روز كاري از تاريخ تعيين برنده اول و دوم آزاد خواهد شد. 30متقاضياني كه برنده نشده اند ظرف 

 بايست شامل موارد زير باشد: محتويات پاكت ها مي )6
 الف) كليه مدارك و اسناد شركت در فراخوان مطابق با چك ليست )7
  ب) برگه پيشنهاد قيمت (امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز) و آناليز قيمت پيشنهادي  )8

 06/09/1400روز شنبه مورخ 12 ساعت تا نامه ضمانت استرداد درخواست و فراخوان در شركت از توجه: انصراف
 خواهدن تمديد قابل فراخوان در كنندگان شركت حقوق حفظ لحاظ به مدت اين و است پذير به صورت مكتوب امكان

 بود.
ار مي در محل شركت عمران و مسكن سازان ثامن برگز 07/09/1400روز يكشنبه مورخ جلسه بررسي پيشنهادها در  )9

خوان اقدام خواهد مناقصه، نسبت به اعالم نتايج و برنده فرا گردد و شركت پس از بررسي و توان سنجي شركت كنندگان در
                                                                   مي باشد.                         مختار پيشنهادها كليه قبول يا رد نمود. بديهي است كه شركت در

اصل شود و همچنين يشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان وبه پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پ )10
  ر داده نخواهد شد.  داراي نقص در محتويات پاكت ها و عدم امضاي اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز باشد، مطلقاً ترتيب اث

 هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده فراخوان مشاركت مي باشد. )11
  
  

  .حاصل بفرماييد حوزه تحقيق و توسعه و مطالعات اقتصادي شركت تماس با  شتريكسب اطالعات ب يبرا
  :140داخلي  33696337تلفن  
  شركت عمران و مسكن سازان ثامن1/3آدرس: مشهد، خيابان وحدت، وحدت ،  
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  مورد نيازچك ليست اسناد و مدارك 
الزامي  و درج مهر شخص حقوقيمجاز  صاحبان امضاء شخص حقيقي يا توسطاسناد و مدارك ذيل، و امضاء ارسال و رعايت ترتيب 

  . مي باشد
  

 
 ارجاع كار ضرورت دارد در پاكت در بسته تا تاريخ تعيين شده در اين فراخوان به دبيرخانه: اصل تضمين شركت در فرآيند  تذكر مهم* 

 گردد.ارائه گردد. بديهي است عدم ارائه آن به منزله انصراف از شركت در فراخوان تلقي مي شركت

  
 
 
 

صاحبان ءدرج مهر شركت و امضا  مدارك و اسناد رديف
  مجاز الزامي استءامضا

  *  اصل ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار   1
  *  *1يوست پ -كميل شده نوع و مبلغ ضمانت نامه فرم ت  2
  *  2پيوست  – سوي متقاضياز  در فراخوان شركت شرايط قبول  3
  *  اساسنامه شركت (در خصوص اشخاص حقوقي متقاضي)  4

 *  روزنامه رسمي آگهي تاسيس شركت (در خصوص اشخاص حقوقي متقاضي)  5

 *  (در خصوص اشخاص حقوقي متقاضي) روزنامه رسمي آگهي آخرين تغييرات شركت  6

  *  ليست مشخصات هيأت مديره و افراد كليدي سازمان  7

تصوير صفحه اول شناسنامه و پشت و رو كارت ملي اشخاص حقيقي يا آخرين اعضاء   8
  *  مجاز اشخاص حقوقي ءهيأت مديره و صاحبان امضا

  *  3پيوست  –پيشنهاد قيمت فرم تكميل شده   9

   عمومي مدارك و اسناد و مقررات از ناشي هاي مسئوليت پذيرش و اجرا نامه تعهد  10
  *  4پيوست – مناقصه و پيمان

و متناسب با حجم  »ساختمان و ابنيه«صالحيت و ظرفيت كار آزاد در گروه  گواهينامه  11
  *  (در خصوص اشخاص حقوقي متقاضي) ريالي پروژه

  *  5پيوست  – بيمه نامه و كارهاتكميل شده فرم   12
    6پيوست-متن قرارداد  13
  *  9-8-7پيوست هاي  –مستندات مربوط به سوابق اجرائي   14
  *  مستندات مربوط به توان مالي و اعتباري  15
  *  مستندات مربوط به توان فني و برنامه ريزي  16
  *  صورت هاي مالي حسابرسي شده درخصوص اشخاص حقوقي  17
    10يوست پ-مشخصات فني و مصالح مورد تأييد جهت انجام عمليات ساختماني  18
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  مستندات شامل:

 سوابق اجرايي شامل:  به مربوط مستندات 
ي كه ناظر بر (صفحات .توسط دفترخانه  اجرا دست در و قبلي شده اجراء مشاركت قراردادهاي تصوير برابر با اصل سوابق -1

 موضوع، طرفين قرارداد و امضاء و مهر دو طرف باشد)

ط به ده سال آخر منتهي قبلي و در دست اجرا. مربو شده پيمانكاري فني و اجرايي اجراء قراردادهاي برابر با اصل سوابق تصوير -2
 و طرف باشد)(صفحاتي كه ناظر بر موضوع، طرفين قرارداد و امضاء و مهر دتوسط دفترخانه تشار فراخوان به تاريخ ان

 

 شامل حسن سابقه در كارهاي قبلي به مربوط مستندات: 
 قبلي كارفرمايان نامه رضايت و سوابق حسن -1

  سال آخر منتهي به تاريخ انتشار فراخوان 10كارمربوط به  انجام حسن صدور گواهي -2
 

 شامل: مالي و اعتباري توان به مربوط مستندات 
 بانك مهر به ممهور فراخوان درج به يمنته سال سه  در يبانك يهاحساب يمال گردش نيانگيم -1

 تموسسا از شده صورت هاي مالي حسابرسي گزارش ارائه الذكر فوق بند رعايت بر عالوه حقوقي اشخاص درخصوص -2
 متوالي. سال 3 براي معتبر حسابرسي

 تاييد اعتبار از سوي بانك ها يا موسسات مالي و اعتباري متناسب با حجم و ارزش ريالي موضوع فراخوان -3
 

 شامل: ريزي برنامه و فني توان به مربوط مستندات 
 تصوير مدارك تحصيلي اعضاي هيات مديره و كاركنان كليدي شخص حقوقي -1

ساختمان "رگروه زمينه ارائه خدمات پيمانكاري د كشور در بودجه و برنامه سازمان از شده اخذ صالحيت گواهينامه تصوير -2
 "ابنيه و

 تصوير گواهينامه انبوه سازي صادره توسط وزارت راه و شهرسازي -3

 هاي سيستم هاي مديريتيتصوير گواهينامه -4
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  ضمانت نامه ارجاع كار مبلغ و نوع :)1( شماره پيوست
  .كار ارائه نمايند ارجاع نامه ضمانت با همراه را ذيل شده تكميل فرم بايست مي فراخوان در كنندگان شركت

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شخص حقيقي/ حقوقي متقاضيمشخصات
: ملي ه/ شناسهشمار ....... : ........................................................... شخص حقيقي/ حقوقي نام

  .................................: ......................... ثبت شماره ............................................
  : ...............................................................  اقتصادي كد

  ...............................: ................رقمي ده كدپستي: ..................................................... صدور /ثبت محل
  ......................................................................:............................................................................نشاني

.............................................................................................................................................................................. 
  ..................................................: ......... شماره پيش با تلفن شماره
  ..........................................: .................شماره پيش با فكس شماره
  ................................: ............................................ الكترونيكي پست

  فراخواندرشركتسپردهمشخصات
 ⃝:     سپرده نوع

  :شماره
  :صدور تاريخ
  :شعبه:                              از صادره
 )ريال: (عددبهنامهضمانت مبلغ

  
  

  )ريال: (حروف به نامهضمانتمبلغ
  

د توجه: قراردادن اصل ضمانت نامه در پاكت دربسته و ارائه آن به دبيرخانه در موعد مقرر الزامي است. تقاضاهاي فاق
 اصل ضمانت نامه  فاقد اثر است.
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  فراخوان قبول شرايط شركت در :)2شماره ( پيوست
ــان نب نجــا ي نجــانــب/ا ي ــامــه ..........................................................ا ــــن ــاس ــــن ــــمــاره ش ز .....صـــــادره ا........................داراي ش

مايندگي به نشــخصــا/ .. .........................با ســمت .... .................................................. فرزند ................................ متولد ............
در روزنامه رسمي شماره ..........................  شركت .............................. به شماره ثبت ......................... كه به موجب آگهي مندرج

هر اوراق و اسـناد تعهدآور را با م سـهامداران شـركت بوده و حق امضـاءمورخ .................................... به ترتيب صـاحبان امضـاء / 
  شركت دارا مي باشم/ مي باشيم.
و  فراخوانيف ك، ارزيابي كيفي و نمونه قرارداد پيوست را به دقت مطالعه و از كم و فراخوانشرايط مندرج در برگ شرايط 

وصوف مبادرت به م فراخواندر برگزاري  برگزار كننده فراخوانيط تمامي جزئيات آن آگاهي پيدا نمودم/ نموديم و با قبول شرا
  مزبور شركت مي نمايم / مي نمائيم. فراخوان امضاء برگ شرايط حاضر نموده و عالما و عامال در

  

  ..............................................................................................................................................: نشاني

  .................................................كدپستي:.........................................................................................

  شماره تلفن هاي ثابت و همراه : 

  .......................................: .............................................................. E-mailآدرس اينترنتي و 

                                                            ...................................دورنگار:........................................................................................

  امضاء/ مهر و امضاء متقاضي
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  ) : فرم پيشنهاد قيمت3( شمارة پيوست

  متقاضي بيشنهادي براي آوردهپقيمت الف: 

  

 حروف به پيشنهاد  )ريال( عدد به پيشنهاد  قيمت پيشنهاد اجزاي  رديف
  )ريال(

1  

  پروژه كامل هزينه هاي اجراي 
 هزينه، پروانه ساختماني  شامل: مصالح، ابزار و ماشين آالت، دستمزد و عوارض شهرداري، 

هاي اجرايي، مشخصات (توليد نقشه 2و طراحي فاز  1سازمان نظام مهندسي، طراحي فاز  هاي
كاري پروژه)، ارائه برگهاي تعهدات مربوط به سازمان نظام مهندسي و فني و جداول نازك

 ،گودبرداري برداري، نقشه تخريب، نياز، مورد آزمايشات كارگاه، ذيربط، تجهيزساير مراجع 
  و as built هاينقشه توليد مكانيك، و برق تاسيسات كاري، نازك سفتكاري، اسكلت، تحكيم،
 گاز، تجميع و برق ،فاضالب آب، ديواركشي،  انشعابات و سازي محوطه و...  كارگاه برچيدن
 بيمه هايفني، هزينه شناسنامه و برگي تك اسناد و تفكيكي اسناد اخذ پايانكار، اخذ اسناد،

 مشاركت و ساير موارد مربوطموضوعوكارگاهحوادثخطرتمام و مدني مسئوليت

    

      هزينه نظارت مقيم   2
      *نظارت عاليه دستگاههزينه  3

      جمع كل
 

  قيمت به عدد  اجزاي آورده  
  (ريال)

  حروفقيمت به 
  (ريال)

      پروژه و پروانه زمين  1

       جمع كل

*تعيين دستگاه نظارت عاليه با شركت عمران و مسكن سازان ثامن مي باشد و پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده متقاضي ( شريك) 
  است و بخشي از آورده متقاضي و شريك محسوب مي شود.

  
  ب: قيمت پيشنهادي براي آورده شركت

  
  يشنهاد نهايي سهم الشركه براساس آورده طرفينپج: 

عمران و مسكن شركت   موضوع
  متقاضي  سازان ثامن

      )عدد به( ريال به آورده جمع  1

      )حروف به( ريال به آورده جمع  2
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 12 از 9 صفحه
 

  
  قيمت بيشنهادي براي آورده متقاضي آناليز جدول

  

 مهم تذكرات: 
رديف يك در  كامل پروژه مندرج درهزينه هاي اجرايي  بايست برابر با  جداول فوق ميجمع كل قيمت هاي پيشنهادي  -1

 جدول قيمت پيشنهادي براي آورده  متقاضي باشد.
 مي باشد. "پيشنهاد قيمت 6 پيوست شماره فرم" مالك تعيين برنده فراخوان  -2
  دد.جدول آناليز قيمت پيشنهادي در تعيين برنده نقشي ندارد و مي بايست در قرارداد درج گر -3

  توجه:
 پايين تر باشد مورد قبول نبوده و موجبدرصد  40 كه از نسبت عمران و مسكن سازان ثامنپيشنهادي براي شركت  الشركهسهم  - 1

  ابطال پيشهاد متقاضي خواهد شد. 
شركت  و پروانه حداقل قيمت زمين -2 سازان ثامنبراي  سكن  سان بر مبناي ارزش گذار عمران و م شنا سي كانون كار شنا ي هيأت كار

مي  ــ ماره دارس ــ به ش تري  ــ به ارزش 07/06/1400مورخ  4000607و  06/06/1400مورخ ك -176/400هاي دگس
شد مورد قبول نبوده و موريال 1،020،000،000،000 شده پايين تر با شنهادي از مبلغ تعيين  صورتي كه قيمت پي جب تعيين گرديده  و در 

  ابطال پيشنهاد متقاضي خواهد شد. 
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  فرم مذكور منجر به ابطال پيشنهاد متقاضي خواهد شد.
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  )ريال(

      اخذ پروانه يها نهيهز هيكل  1

كاري پروژه)  هاي اجرايي، مشخصات فني و جداول نازك(توليد نقشه 2 فاز و 1طراحي فاز   2
      ذيربط مراجع ساير و مهندسي نظام سازمان به مربوط تعهدات هاي برگ ارائه

3  
 برداري،نقشهتخريب،نياز،موردآزمايشاتكارگاه،تجهيزازاعم(كامل طور به ساخت

 هاينقشه توليد مكانيك، و برق تاسيسات كاري، نازك سفتكاري، اسكلت، تحكيم، گودبرداري،
as built ديواركشي و ساير موارد مربوط و سازي محوطه و...)  كارگاه برچيدن  و  

    

     گازوبرقفاضالبآب،انشعابات 4
      فنيشناسنامهوبرگيتكاسنادوتفكيكياسناداخذپايانكار،اخذ اسناد، تجميع 5
      مشاركتموضوعوكارگاهحوادثخطرتمامومدنيمسئوليتبيمه هايهزينه 6
     ساير هزينه هاي به منظور مطالعات، طراحي، اجرا، تكميل پروژه 7

   جمع كل      

محاسبه قيمت 
مجموع براساس 
متراژ به تفكيك 

  كاربري

  قيمت كل (ريال)   قيمت واحد(ريال)  بنا(متر مربع)زير   عنوان 
        
        
        
        

 جمع كل     



  
  نام و نام خانوادگي:

  سمت:
  امضاء:

  
  

  نام و نام خانوادگي:
  سمت:

  امضاء:

 12 از 10 صفحه
 

   ):4( شمارة يوستپ

  مناقصه و پيمان عمومي مدارك و اسناد مقررات، از ناشي هاي مسئوليت پذيرش و ءاجرا تعهدنامه
  

ده اطالع ــان دهنــنش ،رين اوراقــده در آخــاد دهنــاز اين پيشنهــاء مجــر و امضــي نمايد كه مهــأييد مــوسيله تــبدين -الف
مه ها و بطور كلي اسناد و مدارك وبات، آئين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشناــوانين، مصــــن قــده از متــدهناد ــن پيشنهــل ايــكام

  نامبرده شده در بند ج ذيل ميباشد .
تن و است و ممناقصه ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين » ج«وسيله تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند همچنين بدين -ب
شده در آنها در ارتباط با اين مفا شنهاد دهنده بوده، تماميمناقصهد و ترتيبات مقرر  مسئوليتهاي الزم و نيز اجراي  ، مورد قبول اين پي

  كامل آنها بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود .
  مناقصهاسناد و مدارك عمومي  فهرست مقررات و -ج

  آئين نامه تضمين معامالت دولتي هيئت وزيران در مورد  22/09/1394 مورخ 50659ت /123402مصوبه  )1
  09/06/1381آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني مصوب  )2
  2/03/1375 مصوب ياسالمقانون مجازات  558ماده  )3
            آنو شرايط  قراردادنمونه  )4
 پيوستمشخصات فني  )5

 و اجراي آن مي باشد .قرارداد   ارتباط با اينساير مقررات جاري كه بهر نحو در  )6

  



  
  نام و نام خانوادگي:

  سمت:
  امضاء:

  
  

  نام و نام خانوادگي:
  سمت:

  امضاء:

 12 از 11 صفحه
 

  ها كار و ): فرم بيمه نامه ها5( شمارة پيوست
  

 راسان رضوياستان خ مشهدشهر  پاسداران پروژه ساخت در مشاركت:  فراخوانموضوع 

وقع ـوق انتخاب گردد در مف فراخوانده ـاين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه چنانچه بعنوان برن
ي شده است در مقابل كه در شرايط مناقصه پيش بين مزبور را بطوري فراخوانوضوع قرارداد ـات مـعملي عقد قرارداد، آن قسمت از

  ه نمايد .ر بيمـول كارفرما بشرح زيـه مورد قبـهاي بيم يكي از شركت زدــخطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات، ن
  

  
بخش محتويات قابل بارگذاري ضمنًا تأييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر با اطالع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل ودر 

  تسليم شده است.در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
ه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ـانچوط تنظيم و تسليم گردد و چنــامه مربــأييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نـــهمچنين ت

 ،أخيرــورت تــامه مربـوط بوده و در صــديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه ن
بته الاهد شد.منظور خو باالسري %20با احتساب  و هزينه بيمه به حساب بدهكاري شريكدستگاه اجرائي راساً در اين مورد اقدام 

 وارده مسئول خسارات اين پـيـشنهاد دهـنده نمايد كه به عمليات انجام شده آسـيب واردآيد  پيش ءچنانچه در اين خالل حوادث سو
  .دشمي با

  
  
  
  
  
  

حوادث موضوع   عمليات موضوع بيمه
  بيمه

مبلغ كل مورد 
  هزينه بيمه  بيمه

 بيمه مسئو ليت مدني شامل همسايگان، عابرين و كاركنان - 1
بيمه حوادث شــامل زلزله، حريق و ســيل درحين اجرا شــامل  - 2

  تا زمان تحويل پروژه فراخوان تجهيز كارگاه و موضوع 
    

  
  
  
  
  



  
  نام و نام خانوادگي:

  سمت:
  امضاء:

  
  

  نام و نام خانوادگي:
  سمت:

  امضاء:

 12 از 12 صفحه
 

  

  )7( شماره پيوست
  جدول سوابق اجرايي قراردادهاي مشاركت/ پروژه هاي خود مالكي/ پيمانكاري

موضوع  رديف
  قرارداد

شماره 
  قرارداد

مبلغ قرارداد 
  (ريال)

مدت
قرارداد 

  (ماه)

تاريخ 
 شروع

ريخ تا
اتمام 
  پروژه

  ميزان پيشرفت فيزيكي (%)

                
                
 .اين جدول بايد براي هر يك از سوابق اجرايي به طور مجزا تكميل و ارايه شود  

  )8( شماره پيوست
 كفايت كاركنان كليدي و چارت سازماني

نام نام و  رديف
  خانوادگي

سمت 
  سازماني

آخرين
مقطع 
 تحصيلي

كل سابقه 
  كار (سال)

كل سابقه كار 
در شركت 

  (سال)

مناسب 
براي 
  مناقصه

  امتياز

                
                

  كار به آماده ظرفيت و اجرا دست در كارهاي اعالم اظهاري خود) 9(پيوست شماره 
 دست در ، كارهايدر اين تاريخ دارد مي اظهار ظرفيتهاي اجرايي، متقاضيآئين نامه ارجاع كار در جهت رعايت  11مطابق ماده 

 نظر مبلغ از مربوط رشته و ايهپ اجرايي هاي ظرفيت از آگاهي با و باشدمي زير شرح به است شده برنده اخيراً كه كارهايي يا و اجرا
باشد. چنانچه سازمان  يم دارا را قرارداد عقد و فراخوان در شركت براي الزم كار به آماده ظرفيت اجرا، دست در مجاز كار تعداد و

ات ناشي از عدم رعايت برنامه و بودجه كشور ظرفيت آماده به كار مذكور را تائيد ننمايد، مطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلف
  .مي گردد ضوابط ارجاع كار با وي رفتار

 مبلغ كاركرد قرارداد مبلغ قرارداد قراردادنام دستگاه اجرايي طرف  رشته كار نام پروژه رديف
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 شرایط خصوصی

 آورده طرفین: ۱ماده 

 باشد:های طرفین به شرح جدول ذیل میآورده

ارزش ریااا     مقدار نوع آورده ردیف

 هر واحد

ارزش 

 ری    کل

آورده  آورده س زم ن

 شریک

تهیههههه طههههرح    یهههها   1

 سازیآماده

     

سهازی ی آمادهیا  اجرائه    2

 زیربنایی و روبنایی

     

های تهیهههه طهههرح و    هههه 3

 ی ساختاجرائ

     

      ی ساخت   یا  اجرائ 4

      پروا ه طرح 5

      ساخت بنا 6

      ا  عابا  7

      زمین 8

      هاسایر آورده 9

      هزینه  ظار  10

 

   گردد. ارزی ب  مسه نفره ک رشن س  رسم  دادگستری منتخب شرکت  ی تآورده ه ی طرفین توسط ه :1 تبصره

اتم م کال ممییا ت و هار ناوع  ه ی مربوط به طراح  و احداث پروژه وج م تم م  اقدام ت و تأمین هزینهان :2تبصره 

مهاده  ه ب شاد باهبین  نشادقرارداد پیشای که برای اجرای ک مل موضوع قرارداد الزم و ضروری ب شد و در این هزینه

 مقارر گردیاده اسات مییهارا در ترتیاب دیگاری ب شد، مگر در مواردی که در متن قارارداد ح ضار ااراحت ً شریک م

ا شارکه طارفین ایجا د ی در سهمکه هزینه طراح  و نظ رت و احداث بیش از مبیغ بارآورد شاده گاردد ترییاراورت 
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ایح نمود. ایره مقد ایح به اقرار ج ری  شرکتمیییون توم ن به ه ی اض فه را در مق بل یک شود و شریک هزینهنم 

 شد.

 سهم الشرکه طرفین: ۲ماده 

 .گرددسهم الشرکه طرفین متناسب با آورده طرفین تعیین می 

 ب شد ............ دراد و به شرح ذیل است:غیرق بل ک هش م که  شرکتا ف: سهم ا شرکه 

 واحد ..........کون دراد از واحده ی مس. ......... -1-2

 واحد.........دراد واحده ی تج ری  .......... -2-2

 ه  دراد از س یر ک ربری ........... -3-2

 ه ، ....... دراد و به شرح ذیل است:مین ک مل آوردهأا شرکه شریک ب  تسهم-ب

 .......... واحد ......... دراد از واحده ی مسکون  -2-4

 واحد....... واحده ی تج ری  از دراد........  -5-2

 ه ......... در اد از س یر ک ربری -2-6

دادی کا  یف قارارتدات و ا شرکه تعیین شده در اورت  ن فر خواهد بود که هر یک از طرفین تم م  تعهسهم :1تبصره 

 طور ک مل و در مومد مقرر انج م دهند. خود را به

ک داره ثبت ماااا شرکه، اورت مجیس تفکیک  منظور مح سبه دقیق سهم هگیری سطوح زیر بن  بدر اندازه: 2تبصره 

 مح سبه خواهد بود.

 تقسیم واحدهای سهم طرفین: ۳ماده 

ظرگرفتن مرغوبیت ن درادی پروژه توسط دستگ ه نظ رت ب  در 40یید پیشرفت أت  پس از ثتقسیم واحده ی احدا -1-3

ا شارکه انجا م و م ینده دساتگ ه نظا رت مطا بق با  سهنم  ن طرفین وواحده  توسط کمیته سه نفره مرکب از نم یندگ

 پیوست قرارداد ح ضر خواهد شد.

باه بدیه  است تقسیم واحده  در اورت  ن فر خواهد بود که شریک تم م  تعهدات و تک  یف قراردادی خاود را  -2-3

طاور ک مال محقاق نگاردد  باه شرکته ی شریک به تشخیص ردهکه تعهدات و آواورت  طور ک مل انج م دهد و در
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ا شارکه مه اقدام و به وک  ت از شاریک سهمن از طرف شریک نسبت به اق  ه تقسیم از طرف خود و وک  ت ً اا  ت ً شرکت

وی را از پاروژه و واحاده  مح سابه و ساهم  ها  مجادداًکرد وی به نسابت کال آوردهن هزینهشریک را بر اس س میزا

در مارکور ها ی اسق ط نمود. همچنین وک  ت شرکتامتراض خود را نسبت به اقدام ت  شریک حق نم ید،مشخص م 

 ضمن مقد خ رج الزم شرط گردید.قرارداد 

 : پیش فروش سهم طرفین:4 هماد

طراحا    بادون  حا  درااد سا خت   40به میازان تواند پس از تقسیم واحده  و پیشرفت فیزیک  شریک م  -4-1

 .یادنم  شارکتفروش واحاده ی ساهم خاود تساییم پیشنه د خود را به منظور پیش، Break Downمط بق جدول 

 قات خاود راپس از بررس  موضوع ظرف مدت سه روز از ت ریخ واول درخواست شریک، موافقت ی  مادم مواف شرکت

 در  طال اساتبشریک حق پیش فروش ندارد و کییه مع مات منعقده شریک  ،در اورت مدم موافقتنم ید.م امام 

 وفاروش سا ختم ن فاروش ساهم خاود با  رم یات قا نون پیش، شریک م  تواند نسابت باه شرکتاورت موافقت 

قادم اسات در تا شارکه شاریک دارای حاق در خریاد سهم شرکتاورت    آن اقدام نم ید. در اینئه ی اجران مهآیین

 گردد.یین م هیأت سه نفره ک رشن س  تع به خرید، قیمت بر اس س نظر شرکتاورت تم یل 

دن در جهات منظاور هزیناه نماو باه فروش به حس ب مشترک طرفین واریز و اارف ًوجوه دری فت  ب بت پیش - 2-4

 ب ید.  موضوع مش رکت تخصیص م ئ ت اجراپیشرفت ممیی

ه ه   بب ک ربریتن س  به سقف هشت د دراد واحده ی سهم خود فروش ت تواند نسبت به پیشم  شریک ارف ً - 4-3

اقص کال ت و رفا  ناوفروش ده دراد از بیسات درااد ب قیم ناده پاس از تحویال موقاشرح فوق اقدام نم ید. پیش

ه ی خدم ت  ختم نسه ی موضوع قرارداد و ده پس از تحویل قطع  تم م ک ربریه ی پروژه و ده دراد ب قیم نک ربری

آن ود.باپریر خواهاد ...  امک ن خس رت و جریمه و هرگونه بده  و کسرحس ب نه ی  موضوع قرارداد  مموم  و تسویه

 ست.یک ب طل ادسته از مع مات شریک که م زاد بر ظرفیت ه ی فوق انج م شده ب شد بد یل فقدان حق فروش شر

ز انعق د نیز  نده و بعد ارس شرکتشریک متعهد گردید متن قرارداده ی فروش سهم خود را قبل از انعق د به ت یید  -4-4

رکور ما ی منعقده د. قراردادهپیش فروش س ختم ن نم ی و نه ده ی مندرج در ق نون شرکتخه از آن را تحویل یک نس

د. در هر ه  خواهد بوارف  جهت اطاع س زم ن از فروش و کنترل شکی  واحد ییدأخواهد رسید و این ت شرکتیید أبه ت

 خواهد بود. ه ی مربوط به فروش سهم شریک به مهده شریکمسئو یت ح ل کییه
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خ، انفسا   فروش را در اورت فسفروش سهم خود، شرط فسخ قرارداده ی شریک موظف است در قرارداده ی  -4-5

صاو      در خها ی احتماو ادم  یو ی  بطان قرارداد مش رکت امم ل نم ید. مسئو یت پ سخگوی  به هرگوناه دماو

 |بر مهده شریک است.  فروش از هر نظر کاًقرارداد 

د شت د دراد بناهو منظور از  .ب شدفروش نم شرایط مموم  به هیچ وجه ق بل پیشیره مندرج در خذواحده ی  -4-6

ره ب طل واحده ی ذخی کییه مع مات راج  بهم نده پس از کسر واحده ی ذخیره است.، هشت د دراد واحده ی ب ق 4-3

 است.

 خذ تسهیالتأ:  ۵ماده 

 50پیشرفت س از پخر تسهیات ب نک  جهت پیشبرد ممیی ت موضوع قرارداد أ ز به تواند در اورت نیشریک م  -1-5

خار أ، نسابت باه تشارکدر اورت موافقات امام و  شرکتبه  یید دستگ ه نظ رت مراتب را کتب ًأخر تأدراد پروژه و 

 نم ید. ه  و مؤسس ت م    و امتب ری اقدامتسهیات از ب نک

ن مه ضام نت خرأل در قب ب  تصویب هیأت مدیره تواند م  شرکت ،راردادیک موضوع قین مهدر اورت نی ز به تر -5-2

 میک اقدام کند. برابر قیمت روز زمین نسبت به ترهین  دوب نک  مع دل 

هان اقادام رتساهیات و فاک شریک متعهد است تا  پ یا ن دوره تحویال موقات نسابت باه تساویه حسا ب  -3-5

م خواهااد هاان اقااداحسا ب و فااک رن مه مزبااور نساابت تسویهمحاال ضاام نت از شارکتاااورت  ایاان غیاار نم یاد در

 گونه امتراض ی  ادم ی  را در این خصو  از خود سیب و اسق ط نمود.نمود. شریک حق هر

شاریک متعهاد  اسا س ایان وژه موضاوع مشا رکت هزیناه گاردد. باردر پار خر شاده ب یاد اارف ًأتسهیات  -5-4 

ش مربااوط بااه واریااز نمااوده و گاازارشاارایط ممااوم   9موضااوع ماا ده  کشااتررا در حساا ب م اساات مبیااغ دریاا فت 

هی ناه ااورت م  میزان تساهیات دریا فت  و نیاز گازارش ماوارد هزیناه شاده بار اسا س تساهیات مارکور را باه

برای ساات.نم یااد. در هاار حاا ل ب زپرداخاات اااال و سااود و جاارایم مربوطااه باار مهااده شااریک ا شاارکتتحویاال 

ت ی فات تساهیابا  اختیا ر درو باه امطا ی وک  ات  ات باه حسا ب مشترک،شاریک نسابتاطمین ن از واریز تساهی

 اقدام م  نم ید. شرکتبه 
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 شرايط عمومي قرارداد مشاركت در ساخت

  )شركت عمران و مسكن سازان ثامنملك از (
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 شركت: تعهدات 1ماده 

ك هفتــه از يــبدون معارض موضوع قرارداد به شريك جهت طراحي و ساخت پــروژه ظــرف مــدت  زمين تحويل - 1-1

  ارداد.تاريخ ابالغ قر

سيسات مكانيكي و برقــي) ارائــه شــده توســط أت - سيويل  - ازه س - ي (معماري ئراهاي اجبررسي و كنترل نقشه - 2- 1

ل س از تحويــپشريك و اعالم نظر در خصوص آن و تصويب و ابالغ جهت اجراي پروژه حداكثر ظرف مدت بيست روز 

  كامل مدارك.

  شركت همزمان با تحويل زمينمعرفي كتبي دستگاه نظارت توسط  - 3- 1

 باشد.مي شركتعهده  بهيي به هرگونه ادعاي احتمالي مطروحه نسبت به مالكيت زمين مسئوليت پاسخگو - 4- 1

  : تعهدات شريك2 هماد

ز آن اعــم ا يهاضــوع قــرارداد و پرداخــت كليــه هزينــهمنظور ساخت واحــدهاي موخذ كليه مجوزهاي قانوني بهأ - 1- 2

  تجاري و مسكوني.

روژه مطــابق اجــراي پــ و )ي و كارگــاهيئهاي اجرامعماري (نقشه 2و  1انجام كليه اقدامات مربوط به طراحي فاز  - 2-2
زي برابــر ابط شهرسااي طراحي نمايد كه كليه ضوها را به گونههاي آن. شريك موظف است نقشهمفاد قرارداد و پيوست

 .دقوانين و مقررات در آن مراعات و سرانه خدمات متناسب با حجم احداثات در آن رعايت شده باش

 اد بــرموضوع قــرارد نسبت به انجام شريك موظف است با رعايت كليه ضوابط شهري و قوانين و مقررات مربوطه - 3-2
عيب و نقــص بي ق واقدام و موضوع قرارداد را كامل و دقي شركتييد أهاي مصوب و مشخصات فني مورد تاساس نقشه

  مايد.هاي آن اجراء و تحويل نستشده با كيفيت و مشخصات مذكور در اين قرارداد و پيودر مدت تعيين
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، ، ســازهمعمــاريهاي كامــل مفاد قرارداد، نسبت به تهيه نقشههاي تعيين شده طبق شريك مكلف است در مدت - 4- 2

دام و مشــاور اقــ كــاري مهندســانسازي (سيويل) محاســباتي و اجرائــي پــروژه بــا همسيسات مكانيكي و برقي و آمادهأت
عــالم ر ات تا صدوتحويل نمايد. همچنين شريك موظف اس شركتبه  ءخذ مجوز اجراأد و ييأهاي مذكور را جهت تنقشه
هاي ه نقشــهكــهرحــال شــريك موظــف اســت  و اصالحات الزم را انجام دهد. درها، پيگيري ييد نقشهأو ت شركتنظر 

  كند. ءرا اجرا شركتمصوب 

عمليــات  اجــراي هــر مرحلــه از پايــاندر را ) As Builtهاي چون ســاخت (شريك موظف است كليه نقشه :1تبصره 

ي و تصويب به جهت بررس )،CD اي قابل تكثير به صورت(سه نسخه چاپي و يك نسخه رايانه ي به صورت كاملئاجرا

  د.)ر مرحله باشهبايستي قبل از شروع عمليات اجرائي  عدتاًقاها براي تصويب ارائه نقشه(ارائه نمايد.  شركت

رارداد يخ ابــالغ قــارنامه زمانبندي تفصيلي تهيه طرح را حداكثر ظرف مدت بيست روز از تشريك موظف است بر -  5- 2

  ارائه نمايد. شركت جهت تأييد به

) بــا برداري و توپــوگرافيبه تهيه نقشه زمين (نقشه نسبتمتعهد است به هزينه خود پس از تحويل زمين شريك -  6- 2
آن را بــه  گزارش نتايج و اقداممهندسين مشاور معتبر وسيله بهنيك خاك اقدام به انجام آزمايشات مكا و نيزوضع موجود 

  .نمايداعالم  شركت

رف مــدت ، ظــشــركتهاي ابالغ شده توســط ي براساس نقشهئانجام عمليات اجراشريك مكلف است نسبت به  -  7- 2

  ي تحويل، اقدام نمايد. برداري و آمادهطور كامل و قابل بهرهبه تعيين شده

هــا ماننــد هاي جــاري آنهدر كارگاه و كليــه هزينــچيدن آن و نيز تجهيز دفتر دستگاه نظارت جهيز كارگاه و برت -  8- 2

جهيــزات ت، ل پــروژهباشد. پــس از اجــراي كامــذيه و حمل و نقل به عهده شريك ميتغ ،، لوازم اداري و مصرفيپذيرايي
هــا نه برچيــدن آبــنسبت  شركتزمان اعالمي از سوي كارگاه و دفتر دستگاه نظارت، متعلق به شريك بوده و در مدت 

  نمايد.اقدام مي

ت هــيچ ابــو از اين ب الذكر را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمودههاي فوقشريك اعالم نمود كه كليه هزينه :2 تبصره

  گردد.گونه وجه ديگري پرداخت نمي

مين ايمني محل اجراي موضوع قرارداد رعايــت أتابط و مقررات مربوطه را در جهت شريك موظف است كليه ضو -  9- 2
نل و كارگران شريك و نيــز نمايد. مسئوليت ورود هرگونه خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث از ناحيه كاركنان و پرس
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نســبت بــه كاركنــان و پرســنل و كــارگران شــريك يــا (هاي حوادث ناشي از كار و عدم رعايت ايمني كارگــاه مسئوليت

است كليه ضوابط و مقررات مربوطه (ماننــد مبحــث  عهده شريك است. همچنين شريك موظف به تماماً اشخاص ثالث)
مين ايمني محل اجراي موضوع قرارداد رعايت نمايد. هزينــه رعايــت ايمنــي أرا جهت ت )مقررات ملي ساختمان 20و  12

قــانون مســئوليت مــدني) بعهــده شــريك  13و  12كارگاه و نيز هزينه بيمه مسئوليت مدني (از جمله مواد موضوع مــاده 
نيز بــه بيمه مسئوليت مهندسي و زلزله  هزينههيچ مبلغي از اين حيث به شريك پرداخت نخواهد كرد.  شركتو  باشدمي

  عهده شريك مي باشد.

ات الزم دامجــام تمــامي اقــت و انتواند نسبت به انعقاد قراردادهاي الزم با پيمانكاران، كنترل بر ساخشريك مي - 10- 2
دهــاي منعقــده و يت قرارداپيش نيايد، اقدام نمايد. در هر حــال مســئول ءخير و يا اشكالي در اجراأگونه تنحوي كه هيچبه

ر انعقــاد دحــال شــريك مكلــف اســت باشــد. در هرو اشخاص ثالث برعهده شريك مي شركتاقدامات مذكور در مقابل 
اســت  ريك ملــزمشــيــد. زم و كافي براي امور محولــه اســتفاده نماهاي القراردادهاي مزبور از اشخاص داراي صالحيت

ت ســشــريك مكلــف ا صورت مقاطعــه،و در صورت واگذاري انجام كار به حساب با پيمانكاران جزء اقدامنسبت به تسويه

  ايد.قبال حوادث كارگاهي بيمه نم پيمانكاران خود را متعهد نمايد كه كارگران موقت پروژه را در

 مــوراكــار و  وزارت موظف است كليه كاركنان و پرسنل و كارگران خود را مطابق بــا قــوانين و مقــررات شريك - 11- 2
مان حســاب از ســازسويهرا پرداخت و نســبت بــه ارائــه تها مين اجتماعي بيمه نمايد و حق بيمه آنأاجتماعي و سازمان ت

اي قــوق و مزايــحنيــروي انســاني و پرداخــت  مسئوليت بكــارگيري در خصوص پرسنل خود اقدام نمايد.مين اجتماعي أت

  باشد.برعهده شريك مي ها تماماًقانوني آن

معتبــر بــه  قــد پروانــه كــارشريك متعهد گرديد كه در رابطه با اجراي موضوع قرارداد از خدمات اتباع خارجي فا -  12-2
يچ تعهــدي نســبت ه شركتهر حال  در .گرددعمل مي 11ماده  3در صورت تخلف برابر بند هيچ نحوي استفاده ننمايد. 

  شود نخواهد داشت.يماز اتباع داخلي و خارجي) ناشي اعم از اعمال نيروهاي انساني شريك ( به حوادث و سوانحي كه

هــاي ون مالياتقــان 104هاي مربوط به ماليــات قــانوني موضــوع مــاده ئوليت رعايت و پرداخت كليه هزينهمس -  13- 2
هــيچ و از ايــن بابــت  قانون تأمين اجتماعي در قرارداد حاضر بر عهده شريك بــوده 38اده مستقيم و حق بيمه موضوع م

  باشد.نمي شركتمسئوليتي بر عهده 

الشــركه در سهم يهاطور همزمان نسبت به اجراي تمامي تعهــدات و اجــراي ســاختمانشريك موظف است به -  14- 2
 توانــد بــاعالوه بر مطالبه خســارات وارده مي شركتير اين صورت اقدام نمايد. در غدر چارچوب برنامه زمانبندي طرفين 
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، نسبت به فسخ قرارداد و ادامه پروژه مطابق مــاده ام شريك در مدت مذكور در اخطاريهاخطار كتبي به شريك و عدم اقد

  قرارداد اقدام نمايد.  11

رارداد و نجام موضــوع قــي الزم جهت ائاجراتوان مالي، فني و  شريك اعالم و اقرار نمود كه داراي تشكيالت و -  15- 2
ارگران و كــنمايــد. هرگــاه تخصص و بــه تعــداد كــافي اســتفاده ميكليه تعهدات خود بوده و از نيروي انساني متعهد و م

ب اخــتالل موجــ شركت ، واجد صالحيت الزم براي انجام كار نباشند يا به تشخيصاركنان شريك و يا پيمانكاران جزءك
صــورت در غير اين ؛باشدها مي، شريك ملزم به تغيير و جايگزين نمودن آنشركتنجام كار شوند، با اخطار در كارگاه و ا

  .شودعمل مي 11ماده  1برابر بند 

هــاي موضــوع كــي كاربريخذ پايان كار و اسناد تفكيأمنظور  تمامي مقدمات و اقدامات الزم به پيگيري و تهيه -  16-2

هاي س نقشــهاســاخــذ پايــان كــار برأزينه باشد. هريك ميپس از تحويل موقت بر عهده شماه قرارداد ظرف مدت شش
صورت گذشــت  باشد. درعهده شريك مي خذ اسناد تفكيكي بهأهاي ه و پرداخت هزينهو شهرداري منطق شركتمصوب 

در ايــن ا دامات الزم رتوانــد اقــمي شــركتاقدامي در اين زمينه از سوي شــريك،  دو سوم از زمان مذكور و عدم هرگونه
هاي فيمــابين ر حســابدســري درصــد باال 20هاي انجام شده با ارائه مدارك مثبته با احتساب زمينه انجام داده و هزينه

  .واحدهاي سهم شريك برداشت نمايد ياتضمينات  يامنظور نموده و يا از محل هر يك از مطالبات 

 گيــرد، تعلــق شــركت بــه جريمه كار، پايان خذأ هنگام ... و هانقشه و ضوابط رعايت عدم علت به كهصورتي در :ەتبصر 

  .بود خواهد شريك عهده به مزبور جريمه پرداخت

...)  و فاضــالب - تلفــن – زگا - برق -  آب قبيل از( اصلي انشعابات نصب و خريد جهت الزم هايپيگيري انجام - 17- 2
خريــد  هاي مربوطه جهتپيگيري .مي باشدشريك  هزينهبه و  دههاي مورد نياز (نيرو رساني) بر عهبرق و شبكه پست و

 هد بود.عهده شريك خوا بهنيز الزم هاي اخل محدوده پروژه و پرداخت هزينهو نصب انشعابات فرعي در د

 اخت وســاز باشــد،كه مستحدثات ايجاد شده توسط شريك فاقد رعايت موازين و مقررات و اصول ســصورتي در -  18-2
رايط شــچوب مدت و است نسبت به اصالح و عنداللزوم تخريب و احداث مجدد بنا به هزينه خود و در چارشريك مكلف 

  قرارداد حاضر اقدام نمايد.

قــع در آن و مسئوليت حفاظت و حراست از محــل اجــراي موضــوع قــرارداد و وســايل و تجهيــزات و امــوال وا -  19- 2

  باشد.عهده شريك مي ا تحويل موقت پروژه بهت زمينجلوگيري از ورود و تصرف، از تاريخ تحويل 
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ه ســاز ،ئوتكنيــكژ(ماننــد  منظور طراحي و اجراي پروژه موضوع قرارداد ضــروري باشــد اي كه بههرگونه هزينه - 20-2

د و ك خواهــد بــوعهــده شــري بــه و ...رو)ازي، اجــراي معــابر و پيــادهســبرداري، محوطهر صورت نياز) و خاكد(نگهبان 
بــان، انجــام ســازه نگه اجــراي ،چه در طول اجراي مدت قرارداد انجام اقداماتي از قبيل احداث ديوار حائــلهمچنين چنان

ينــه د شريك بــه هزضرورت داشته باش هاي برق و تلفنهاي فاضالب و جابجايي كابلجايي كانالهب عمليات خاكي، جا
د كــرد و جــاد نخواهــالشــركه طــرفين اييــري در سهمنمايد و موارد فوق تغيت به اجراي موارد مذكور اقدام ميخود نسب

 ي و مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايد.ئف است مشخصات و ضوابط فني و اجراشريك مكل

 خاص ثالــث راو اشــشريك ملزم است تدابير الزم براي جلوگيري از ورود خسارت و آسيب بــه امــالك مجــاور  - 21-2
د شــود، اص ثالــث وارخسارتي به امالك مجاور يا لطمه جــاني و مــالي بــه اشــخكه به هر دليلي صورتي اتخاذ نمايد. در

  سئوليت آن متوجه شريك خواهد بود.م

جتمــاعي، امين أبيمه تــ ور، بيمه، حوادث كارگاهي شريك اعالم نمود كه از كليه قوانين و مقررات مربوط به كا -  22- 2
اظــت ط حفسازي انــرژي، ضــوابمان، مصرف انرژي و بهينهملي ساختضوابط عمليات ساختماني و اصول ايمني، مقررات 

متعهــد اســت  مطلع بوده و و مقررات كامال آگاه و كلي از تمامي قوانين طور ها و عوارض و بهاشت كار، مالياتفني، بهد

  نمايد. ءد را ايفاها را رعايت نموده و كليه تعهدات قانوني خوكه آن

 وحفــاظتي  عالئم نصب عالمت خطر و عالئم هشداردهنده و نصب وسايل و مين روشنايي وأشريك ملزم به ت -  23- 2
 رداد اســت.حصاركشي و همچنين گماردن تعداد كافي نگهبــان و مراقــب و حفــظ نظــم و انتظامــات محــل اجــراي قــرا

 امــاًلــث تماشــخاص ثا ومسئوليت حفاظت فني و بهداشت كار و كليه خسارات جاني و مالي وارده به كاركنان و كارگران 

  باشد.ويي به ادعاها و دعاوي مطروحه ميعهده شريك است و مشاراليه مكلف به پاسخگ به

مچنــين هر كارگاه و دآالت، وسايل و اموال موجود سيسات، ابزار و ماشينأها، تشريك ملزم است تمام ساختمان - 24- 2

 .كليه كاركنان و كارگران خود را بيمه نمايد

طــالع ا شــركتروز به  ونه تغيير در اساسنامه و همچنين تغيير مديران خود را ظرف سهشريك ملزم است هر گ -  25-2
 ر غيــر ايــندباشــد.  كتشرتواند در اساسنامه خود تغييراتي دهد كه مخالف مفاد قرارداد حاضر و منافع دهد. شريك نمي

  عمل خواهد شد. 11صورت برابر ماده 

را مطالعه نموده و از جزئيات آن آگــاه اســت رك قرارداد حاضر و مفاد آن شريك اعالم نمود كه تمام اسناد و مدا - 26- 2
ار اجراي كــار طبــق مشخصــات آالت و ابزز و تدارك مصالح، تجهيزات، ماشينمين نيروي انساني مورد نياأو نسبت به ت
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ارد و در امضــاي اطمينان يافته و محل اجراي كار را مالحظه نموده و از شرايط جوي آن و مــدت اجــراي كــار اطــالع د

از هــيچ بابــت، حــق  اًهاي مربوطه و تورم اقتصادي را در نظر گرفتــه و بعــدحاضر سود مدنظر خود و تمام هزينهقرارداد 
نمايد كــه هنگــام امضــاي قــرارداد و ييد ميأحال شريك ت هر ، بهالشركه را ندارداست تغيير در مفاد قرارداد و سهمدرخو

در مورد آن استناد به جهل و عــدم اطــالع  اًيچ موردي باقي نمانده است كه بعدام داده و هقبل از آن، مطالعات كافي انج

  خويش نمايد.

 : نظارت بر اجراي موضوع قرارداد3ماده 

مربوطــه  ن و مقــرراتي و قوانيئها و مشخصات فني و اجراابقت آن با نقشهنظارت بر اجراي موضوع قرارداد و مط - 1-3
ظــارت را در ناست. شريك ملزم است اطالعــات مــورد نظــر دســتگاه  شركتتعيين شده توسط  دستگاه نظارتبر عهده 

رت را در حــدود ســتگاه نظــااختيار آن دستگاه قرار داده و تسهيالت الزم براي انجام نظارت را فراهم كرده و دستورات د

  باشد. نمي شركتت يت شريك و مانع نظاري مسئولفنمايد. اين نظارت نا ءرارداد اجرااسناد و مدارك ق

ي و هارنظرهــاي فنــاظ باشد. هرگونه تغييرات،ريك براي اجراي موضوع قرارداد ميمرجع فني ش، دستگاه نظارت – 2- 3
توســط  رتســتگاه نظــادبا همــاهنگي  در چارچوب مفاد قرارداد سازندگان و بازرسان فني ،نظر پيمانكاراناصالحات مورد

 شود.م ميبه شريك اعال شركت و با تاييد شركت

ايج پذيرد. هرگاه نتــصورت مي دستگاه نظارتو توسط  شركتآزمايش مصالح يا كارهاي انجام شده به درخواست  - 3- 3
ست اصــالحات يك ملزم اهاي آن و مقررات و ضوابط قانوني تطابق نداشته باشد، شرها با مفاد قرارداد و پيوستآزمايش

صــورت كــارگر به ات مــذكور بــه تعــداد كــافيظف است جهت انجام آزمايشالزم را به هزينه خود انجام دهد. شريك مو

  قرار دهد. دستگاه نظارترايگان در اختيار 

ط رك فنــي و ضــوابها و ديگر مدامشخصات و نقشه با ارسال اخطاريه، عدم رعايت دستگاه نظارتكه صورتي در – 4-3
دســتگاه ر ن شده نظتعيي مايد، شريك موظف است در مدتها زمان تعيين نقانوني را به شريك اطالع و براي اصالح آن

 .شودعمل مي 11ماده  3مين نمايد. در غير اين صورت برابر بند أرا ت نظارت

 اطــالع دهــد و شــريك اعالم قبلي ده روزه به شــريكبابايد موضوع را  شركت،  دستگاه نظارتدر صورت تغيير  -  5-3

  ت.جديد اس دستگاه نظارتملزم به همكاري با 
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  : تضامين و جرايم4ماده 

نامه بــانكي مانتضــ )ريال) 000,000,000,000دل آورده شركت( ، معاقرارداد ءامضا قبل ازوظف است شريك م -  1- 4 
 طالبــات مو ســاير  زمجــاخيرات غيرأجريمه تو جبران خسارت وارده و  بدون قيد و شرط به منظور تضمين انجام تعهدات

 قرار دهد. شركتدر اختيار 

، 4-1مندرج در بنــد  عنوان تضمين موارد الشركه شريك نيز بهاز كل سهم ٪20عالوه بر وثيقه موضوع بند قبل   - 2- 4
 گردد.ذخيره مي شركتتوسط 

مفــاد  ده مطــابق بــاشخير نمايد يا تعهدات اجرا أاي هريك از تعهدات خود تخلف يا تكه شريك در اجرصورتي در - 3-4
 شــركت يمــه گــردد،و پرداخــت جرد و مطابق اين قرارداد و مقررات، مكلف به جبــران خســارت ها نباشقرارداد و پيوست

، ل ويســاير امــوا هاي شــريك و يــادها ســپريــز محل تضمينات مذكور يا مطالبــات تواند جرايم و خسارت وارده را امي
ه بــنيز نسبت  سهم شريك ا قيمت واحدهاييمجاز است از محل عين  شركتمطالبه، وصول و برداشت نمايد. همچنين 

و اموال شريك و  هادهات موصوف از محل تضمينات و سپركه تأمين مطالبصورتي ن مطالبات مذكور اقدام نمايد. درتأمي
ر تــام الت با اختياف شريك وكاز طر شركتتصميمي باشد مستلزم انجام اقدامي يا اتخاذ الشركه وي عين يا قيمت سهم

 د خارج الزم شرط گرديد.. وكالت مذكور ضمن عقدارد

از تحويــل  انده پــسدرصد باقيم 50هاي پروژه و ذكور پس از تحويل موقت كل كاربريهاي مدرصد تضمين 50 - 4- 4

 گردد.حساب نهايي آزاد ميژه و تسويهپرو هايقطعي كل كاربري

مبلــغ  خيرأت ماهر هشريك ملزم است به ازاي  مجاز شريك در انجام هر يك از تعهدات خود،خير غيرأدر صورت ت - 5- 4
يــك  ازكه تــأخير بــيش پرداخت نمايد. در صورتي شركتخير، در وجه أعنوان جريمه ت به دو هزارم سهم الشركه شركت

  .شودعمل مي 11ماده  2بندي تفصيلي ) گردد برابر بند ي آن مرحله (بر اساس برنامه زمانمدت مقرر برا سوم

  وضوع مشاركت و انتقال سند رسميتحويل م: 5 هماد

مــابين ها، بــا تنظــيم صورتجلســه فيبــرداري بــودن واحــدشريك مبني بر آماده و قابــل بهره پس از اعالم كتبي - 1- 5
قــرارداد بــه وع تحويل موقت گرديده و پس از آن دوره تضــمين پــروژه موضــ شركتنمايندگان طرفين، واحدهاي سهم 

را به هزينــه خــود رفــع  اين مدت شريك موظف است كليه نقايص و عيوب پروژه گردد كه طيسال شروع ميمدت يك
درصــد  20هاي انجــام شــده را بعــالوه اقــدام و هزينــه راســاً شــركتشده، صورت عدم اقدام در مهلت تعيين نمايد و در
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نمايــد. هاي شــريك وصــول و برداشــت مييا هر يــك از تضــمينشريك  ا واحدهاي سهميباالسري از محل مطالبات 

  شد. و قطعي با توافق طرفين تعيين خواهد مراحل گردش كار تحويل موقت

 روژه مشــاهدهپــصــي را در كــل ، نواقيــل موقــتبه هنگام تحو دستگاه نظارتچنانچه عليرغم اعالم شريك،  :1 تبصره
 هلــت مقــررم موظف است براســاس گردد شريكشده و جهت رفع به شريك ابالغ مي نواقص مزبور صورتجلسه ،نمايند

  درخواست تحويل موقت نمايد. در ابالغيه نسبت به رفع نواقص اقدام و مجدداً

 در شــركت ، تگاه نظارتدسد ييأني و قراردادي شريك و پس از تبا اتمام دوره تضمين و انجام كليه تعهدات قانو -  2-5
واحدهاي سهم  ن قطعيحويل گرفتات شريك باشد مشاهده نكند، نسبت به تاقدام از ناشي كه نقصي و عيب كهصورتي

 ...نمايدخود اقدام مي

 هاي قــانوني از جملــهن و همچنــين پرداخــت هزينــهمــابيحساب كامــل فيو تسويه پس از تحويل قطعي پروژه -  3-5
عهــدات نجــام كليــه تخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكــي و اأاي و هاي بيمهحساب هاي مالياتي و ارائه مفاصاهزينه
نمايــد. م ميقــدااك الشركه شــرينسبت به انتقال رسمي سهمشركت  ادي توسط شريك با درخواست كتبي شريك،قرارد

   باشد.ي شريك ميهاي نقل و انتقال بر عهدههزينه

آن  انــد و پــس ازبــاقي خواهــد مشــركت سند پالك موضوع قرارداد تا اجراي كامل مندرجات بند قبل به نام  :2 تبصره

  يك به شريك و يا هر شخص معرفي شده از سوي شريك منتقل خواهد شد.هاي سهم شرواحد

 ءهاي طراحي و اجرامين هزينهأ: نحوه محاسبه و چگونگي ت6ماده 

ها، كه مســاحت كــل وستهاي اقدامات مربوط به طراحي و اجراي پروژه موضوع قرارداد و پيمين تمامي هزينهأت -  1-6

هــاي ذيــل باشد، بــا كاربرييمربع م... متر.................... مترمربع در قطعه زميني به مساحتبناي احداثي به متراژ.............

  : عهده شريك خواهد بود بر

هــر  اخــالصنوني و مســاحت مســك هايواحد تعداد(. مربعمتر ............خالص نا واحد مسكوني به مساحت ........... - 2- 6

  )باشدشركت ييد أبايست مورد تاحد ميو

  .......... مترمربع. ناخالصكاربري تجاري به مساحت  - 3- 6

ه ازاي هــر بــعمل نمايــد كــه  ايونهگ مترمربع. شريك بايد به ....پاركينگ واحدهاي مسكوني به مساحت........... - 4- 6

  واحد مسكوني حداقل يك پاركينگ احداث گردد.
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  مربع.اري به مساحت....... مترپاركينگ تج -  6-5

هاي تهيــه هع قرارداد، از جمله هزينيل موضوو اتمام و تحو ءهاي الزم براي اجراكلي پرداخت كليه هزينه طور به - 6- 6
 انجــام اتماليــ و يمــهب انــواع ها، حقــوق و دســتمزد كــارگران و كاركنــان،آالت و دستگاهمين مصالح، ابزار و ماشينأو ت

 هزينــه ،بيمــه ،كــار وانينقــ اجراي از ناشي هايهزينه ،روژهپ محل از حفاظت و نگهداري، مهندسي و فني هايآزمايش
 تشــخيص .باشــد يمــشريك  عهده بر هاهزينه ساير و )كارگاه تجهيزات( موقت هاي ساختمان و تاسيسات احداث هاي

 و تكميــل ،اجــرا بــراي كــه اي هزينــه هرگونــه پرداخــت و .تامين االجراست الزم شريك براي خصوص اين در شركت
 فوق موارد حال هر در .بود اهدخو شريك عهده بر باشد نشده بينيپيش صراحتاً قرارداد اين در و بوده الزم وژهپر تحويل

  .كندنمي ايجاد طرفين الشركه سهم در تغييري گونه هيچ

 شــركتهاي الغيههاي ناشي از صحت اجراي اقدامات موضوع بند فوق، مطابق مقررات جاري و ابكليه مسئوليت - 7- 6
وص اقدامات بند فــوق و ساير مفاد قرارداد حاضر در خص 4باشد، بديهي است تعهدات مذكور در ماده عهده شريك ميبه 

  جاري خواهد بود. نيز

تــا  ،ده شــريك اســتهايي كه به عهساير هزينه هرگونه افزايش قيمت مصالح و حقوق و مزاياي نيروي انساني و - 8- 6
در ميــزان  نخواهــد بــود وشــركت ه عهــده شــريك بــوده و مســئوليتي متوجــه زمان اتمام پروژه و تحويل قطعي آن بــ

  ثيري نخواهد داشت. أالشركه نيز تسهم

  .شد خواهد محاسبه ثبت اداره تفكيكي اسناد اساس بر پروژه دقيقمتراژ - 9- 6

   اجرا و طراحي مدت 7 ماده

 بــه ارائــه و) برقــي و مكانيكي تاسيسات، هساز، معماري شامل (ياجرائ هاي نقشه تمامي تهيه زمان مدت حداكثر - 1- 7

  . شود مي عمل 4 ادهم 5 بند برابر تاخير صورت در .باشد مي قرارداد ابالغ از بعد روز ........ ،شريك توسط شركت

 توســط )برقــي و مكــانيكي تاسيســات، ســازه، معمــاري شامل( يئاجرا هاي نقشه ابالغ و تاييد در كه صورتي در - 2-7
 خواهــد اضافه اردادقر مدت به تاخير زمان مدت ،نباشد شريك عملكرد از ناشي تاخير اين و گردد صلحا تاخيري شركت

  .شد

بــر  مربوطــه ضــوابط رعايــت عــدم واسطه به شريك توسط شده ارائه ياجرائ هاي نقشه و مدارك كه صورتي در - 3- 7
 آنهــا تصــويب براي زمان شدن طوالني جبمو امر اين و باشد داشته اصالحات اعمال به نيازاساس نظر دستگاه نظارت 
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 قــرارداد مــدت به شركت سوي از ها نقشه و مدارك تصويب و شريك توسط اصالحات اعمال براي مذكور زمان ، گردد

شده و مطابقــت آن بــا هاي ارائه نقشهمسئوليت صحت عمليات موضوع قرارداد از جمله  حال هر در و شد نخواهد اضافه
حــق  باشد. رفع اشتباهات و نواقص به عهده مشــاراليه خواهــد بــود وي مربوطه بر عهده شريك ميهانامهضوابط و آيين

  ه براي اين اقدامات نخواهد داشت.الزحمه اضافگونه زمان و حقادعاي هيچ

، توســط يئــهاي اجراروز پــس از تصــويب و ابــالغ نقشــه 20برنامه زمانبندي تفصيلي اجراي پروژه ظرف مدت  - 4 - 7

  به اين قرارداد پيوست خواهد شد. تصويب شركتگردد و با رائه ميشريك ا

ه نگرديــد، شــريك موفــق بــه ارائــه برنامــمنقضي شدن مهلت فوق روز پس از  10كه پس از گذشت صورتي در :تبصره

  پيوست قرارداد تلقي خواهد شد. واقدام به تهيه برنامه زمانبندي تفصيلي نموده  رأساً شركت

در بــر  ري را نيــزعطيــل و غيركــاد ذكر شده در قرارداد حاضر بر اساس تقويم شمســي بــوده و ايــام تتمامي مواع - 5- 7

  گيرد. مي

 تراكم مازاد: 8ماده 

ركت شمنتخب رشناسي توسط هيات سه نفره كامجدداً آورده طرفين ، ارزش مازاد خذ تراكمأدر صورت توافق طرفين به 

  باشد. بايد كمترهر صورت سهم الشركه شركت از سهم الشركه اوليه ن ارزيابي و سهم الشركه تعيين مي گردد. در

 حساب مشترك: 9ماده 

صــورت   رد نمــود. دها اقدام خواهناح يك حساب مشترك در يكي از بانكطرفين همزمان با تحويل زمين نسبت به افتت
يــز و تأييديــه وار كساب مشترمبالغ مذكور به ح درصد)، 40(پس از پيشرفت فيزيكي  فروش واحدها توسط شريكپيش

جــاز شــركت و صــاحبان امضــاء مييــد أو ت ءتحويل خواهد شد. برداشت از حساب مشترك صرفا بــا امضــا شركتآن به 

  خواهد بود. پذيرمكانا شريك

   ساير شرايط:  10ماده 

به اعالم كتبي  باشد بامي دا كه در رابطه با اين قرارداتواند تمام يا قسمتي از حقوق و اختيارات خود رمي شركت - 1-10

ود خــهاي قراردادي تعهدات و مسئوليت واگذار نمايد. در اين صورت شريك موظف است كليه اشخاص ديگرشريك، به 

   در مقابل اشخاص مزبور انجام دهد.را 
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انــد توريك ميش. ت هيچ عنوان به اشخاص ثالث نداردصورت كلي تح حاضر را به ك حق واگذاري قراردادشري - 2- 10

سبت بــه امــر ن شركتبل شريك در مقا در اجراي موضوع قرارداد نسبت به بكارگيري پيمانكاران اقدام نمايد. در هر حال

  باشد.اي مسئوليت مطابق اين قرارداد ميواگذار شده دار

يكــي مجالس تفك، صــورتمــالك محاســبه ،الشــركهمنظور محاسبه دقيق سهم گيري سطوح زير بنا بهدر اندازه - 3-10

 اداره ثبت خواهد بود.

راجــع م ولتــي و ســايردي و ادارات ئع قضاهمكاري الزم را در خصوص انجام مكاتبات مورد نياز با مراج شركت -  4-10
  صالح جهت پيشبرد پروژه انجام خواهد داد.ذي

كــار  اشــد، انجــامن بو ... كه خــارج از تــوان طــرفي از قبيل جنگ )فورس ماژور( چنانچه با وقوع حوادث قهري - 5-10 
متــوالي فراتــر رود،  وزر 90كه حالت تعذر از متعذر گردد هيچ يك از طرفين مسئول توقف پروژه نخواهند بود. در صورتي

  نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند. تواند مي فورس ماژورطرف استنادكننده با اثبات وقوع 

د و شــارداد خواهــد پيوست اين قر اد حاضر تنظيم گردد،گونه صورتجلسه كه بين طرفين و در چارچوب قراردهر - 6- 10

 .گرددجزء الينفك آن محسوب مي

 محــول طــرفين ت كارشناسي منتخبأاتخاذ تصميم در خصوص امري به هي چنانچه مطابق مفاد قرارداد حاضر - 7- 10
ز كــانون ابي واست كتدرخ ننمايند، كارشناس مزبور از طريق توافقالطرفين و طرفين در انتخاب كارشناس مرضى گرديده

  .)شودپرداخت ميبالمناصفه  كارشناسي هزينه(. شد خواهد انتخاب كارشناسان دادگستري

  فسخ قرارداد و اقدامات بعد از فسخ:  11ماده 

يا تعهــدات را  ،خير نمايدأت 7ها بيش از يك سوم مدت مذكور در ماده در تهيه و ارائه نقشه كه شريكصورتي در - 1-11
نمايــد تــا تعهــدات خــود را مطــابق مفــاد قــرارداد و كتبي مراتــب را بــه شــريك اعــالم مي با اخطار ندهد شركت انجام

 شــركتهاي آن ظرف مدت مذكور در اخطاريه اجراء نمايــد. در صــورت عــدم اقــدام شــريك در مهلــت مــذكور، پيوست
وژه بــه هزينــه خــود اقــدام نمايــد. در ايــن ييد خود نسبت به ادامه طراحي پــرأيا توسط هر شخص مورد ت اًراس تواندمي

هاي انجام شده توسط ســازمان را بعــالوه هزينهجريمه تأخير و  شركتصورت شريك متعهد گرديد به محض درخواست 
ها و باالســري مــذكور ، هزينهايد. در صورت عدم پرداختپرداخت نم شركتدرصد آن به عنوان باالسري در وجه  بيست

اير تضــمينات يــا از محــل ســ شــركتريك و با ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري منتخــب از محل واحدهاي سهم ش
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اقدام نمايد. مفاد ايــن بنــد  تواند عالوه بر مطالبه خسارات نسبت به فسخ قرارداد نيزمي شركت، شريك تأمين خواهد شد

 مورد قبول شريك بوده و هرگونه اعتراضي را از خود سلب و اسقاط نمود.

وژه پــر ام كــاري و اتمــئــك از تعهدات هــر يــك از مراحــل اجرامجاز شريك در انجام هر يخير غيرأورت تدر ص - 2-11
بــا اخطــار  ركتشــ ،) (بر اساس برنامه زمانبندي تفصيلي) بيش از يك سوم مدت مقرركارينازك كاري و(اسكلت، سفت

دت تعيــين مــهاي آن و ظــرف ارداد و پيوستنمايد تا تعهدات خود را مطابق مفاد قركتبي مراتب را به شريك اعالم مي
توانــد نســبت بــه فســخ مي شــركتصــورت اين غير ت تأخير مقرر را پرداخت نمايد درانجام و خسارا شركتشده توسط 

  قرارداد و دريافت خسارات و جرايم از محل تضامين و اموال شريك اقدام نمايد.

عيــين مســئول ت ظارتنماينده دستگاه نينده شريك و و نما تشرككميسيون تأخيرات پروژه متشكل از نماينده  تبصره:

  . مي باشندمجاز أخيرات مجاز و غيرميزان ت

ف ط شريك بر خــالكه تعهدات اجرا شده توسصورتي در در صورت تخلف شريك از هريك از مواد قرارداد و نيز - 3- 11
، شــدقــرارداد با خصات فني پيوست اينا مشي شركتهاي مصوب هاي آن يا بر خالف نقشهمفاد قرارداد حاضر و پيوست

هاي آن ظــرف د و پيوستنمايد تا تعهدات خود را مطابق مفاد قرارداكتبي مراتب را به شريك اعالم مي با اخطار شركت
وســط هــر يــا ت تواند راســاًمي شركتم شريك در مهلت مذكور، مدت مذكور در اخطاريه اجراء نمايد. در صورت عدم اقدا

د بــه رديگيك متعهد ييد خود نسبت به رفع نقص و تخلفات به هزينه خود اقدام نمايد. در اين صورت شرأشخص مورد ت

ري پرداخــت باالســدرصــد  20و خسارات ناشي از تخلفات مذكور را بــه انضــمام  خيرأجريمه ت شركتمحض درخواست 
طبــق ايــن قــرارداد ه كــدرصد و خســاراتي  20، باالسري به ميزان هاجريمه 4ماده  3مجاز است برابر بند  شركتنمايد. 

 تشــركمايــد. نحــل ديگــر برداشــت ها و تضمينات شريك و يــا هــر مباشد را از محل سپردهديه ميأشريك متعهد به ت
  تواند عالوه بر مطالبه خسارات به شرح مذكور نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام كند.مي

نســبت بــه  4ماده  3و برابر بند  تواند قرارداد را فسخ كندمي كتشر شريك،و يا انحالل  ستگيدر صورت ورشك - 4-11

 دريافت خسارات وارده به خود از محل تضامين و اموال شريك اقدام كند.

ع وضــور اجــراي مي الزم به منظــوئشكيالت و توان مالي و فني و اجراكه كاشف بعمل آيد، شريك تصورتي در - 5-11
رايم تعلــق خســارات و جــ تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ كليهمي شركت ،ت موجه)اساس مستنداقرارداد را نداشته (بر

 نمايد.اقدام  4ماده  3گرفته از محل تضامين و اموال شريك برابر بند 
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م ل و در صورت عدميزان پيشرفت پروژه را با حضور طرف مقاب شركت، ضر فسخ گرددكه قرارداد حا صورتي در - 6-11
كه فســخ صــورتي . درنمايددادگستري تعيين مي ، با جلب نظر كارشناسان رسميعرفي كتبي نمايندهور وي يا عدم محض

ريك خواهــد د به عهده شمنظور اجراي مفاد اين بن هاي الزم بههزينه مقرر باشد اتتخلف شريك از تعهد بدليل قرارداد
ان فســخ ريك تا زمشهاي انجام شده توسط  در اين صورت زمين پروژه و مستحدثات متعلق به شركت بوده و هزينهبود.

مــاه بــه شــريك  6ظــرف  باقي مانده 9- 11بند      توسط هيأت مذكور ارزيابي و پس از كسر جرائم و خسارات موضوع 

 پرداخت مي گردد. 

شــركت  داشــته باشــد در صورتيكه مدت زمان اخذ پروانه بيش از يك سوم مدت مقرر در برنامه زمانبندي تاخير - 7-11

   :به شرح زير عمل خواهد شدي تواند قرارداد را فسخ نمايد كه م

ا يــ تشــرككارگاه را بــه  جلسهبا تنظيم صورتاز تاريخ فسخ شريك ظرف مدت پانزده روز ) در صورت فسخ قرارداد الف
 علــق بــهجهيزات متتو اموال و  وضعيت پروژه تأمين نسبت به شركت صورت اين غير درداد.  نماينده وي تحويل خواهد

بــه  تعلــقملي مــواا، كهيورتصــو در  دنمايگاه اقدام ميكارنسبت به تحويل و تحوّل نامبرده وكالت از  شريك اقدام و به
 لتحويــ اســت بديهي. شودمي نگهداريتقل و تا زمان مراجعه شريك نمب به محل مناس در كارگاه موجود باشد كريش

 نگهــداري مــدت در كهصــورتي در. شد خواهد انجام شركت خيصبه تش داريانبار ينههز خذأ مقابل در كيشر به اموال
 شــريك اموال روشف به نسبت ماه سه از پس دارد حق شركت. ندارد مسئوليتي شركت شود وارد هاآن به سارتيخ اموال

ن عقــد ضــمت مــذكور . وكالــنمايد اقدام مطالبات و هاهزينه كسر از پس بانك در آن وجه توديع و كارشناسي قيمت به

  گرديد.شرط خارج الزم 

ســارت ه پرداخت خبمستند به تقصير شريك باشد وي مكلف فسخ قرارداد قبل از صدور پروانه ساخت  ي كهب) در صورت

 معادل سپرده شركت در مناقصه مي باشد. 

باشــد. يت خسارات وارده ممحق به دريافشركت در صورت فسخ قرارداد بدليل تخلفات شريك از تعهدات مقرر  - 8-11
ت اســ مجــازشــركت گردد. به نرخ روز) تعيين مي(شركت هاي آوردهخسارات ناشي از فسخ به ميزان بيست درصد كليه 

باشــد را در ميكت شــرداد مكلف به پرداخت به ها و خساراتي كه شريك مطابق اين قرارخسارات ناشي از فسخ و جريمه

  .نمايدساير اموال شريك برداشت ا يمطالبات  اياز محل هر يك از تضمينات  4 ماده 3اجراي بند 
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 اد قــرارداد صــورت، تعيــين ميــزان خســارت برابــر مفــاستحقاق دريافــت خســارت دارد شركتدر هر مورد كه  -  9-11

 يارشــناس رســمكبيني نشده باشد خســارت بوســيله ارداد روشي براي تعيين خسارت پيشكه در قرصورتي . درپذيردمي

  .شودتعيين مي شركتدادگستري منتخب 

راجعــه م اي اداري و بدون نياز بــهدارد اعمال اين حق با ارسال نامهحق فسخ قرارداد را شركت كه  در مواردي - 10-11

  شود.ي انجام ميئبه مرجع قضا

بــه شــركت قابل است ممجاز به تأمين مطالبات و خسارات از محل تضامين طرف شركت در كليه مواردي كه  - 11-11
وكالت .ات خــود اســتر وصــول مطالبــات و خســارگونه اقدام به منظوداراي اختيار كامل براي انجام هر شريكوكالت از 

  مذكور ضمن عقد خارج الزم شرط شد.
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 قرارداد مشارکت در ساخت 

 شرکت عمران و مسکن سازان ثامن(ملک از )

 قرارداد مشارکت در ساخت

مهیرر. تأهی ...مصهوبه مهمار. .......اسهنااد ای غیرقابل تفکیک است، بهه های آن که مجموعهقرارداد حاضر و پیوست

مود نامیی. مي شرکت ............... که اخنصاراًبا نمارایگي ........... مرکت عمران و مسکن سازان ثامنمابین .فيمرکت 

و مااسه ملي ................... بها  از رک طرف، و مرکت ...................... )نوع مرکت ذکر مود( به ممار. ثبت ....................

 .....خهان................. حقیقهي  آقهای  خصمه})میرر عامل( و ................... )عضو هیئهت مهیرر.(   .............نمارایگي....

مهود از نامیهی. مي شریکفرزنی................... به ممار. ملي................... ممار. مااساامه.............. { که در ارن قرارداد 

و مفاد آن برای طرفین قانون میني ماعقی  ۱۰طرف درگر، به مرح مواد آتي ماعقی گردری. ارن قرارداد در چارچوب ماد. 

 است. ءاالجراالزم

 موضوع قرارداد: ۱ماده 

در مهمار. په ث ثبنهي  موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در طراحي، ساخت و احیاث پهروه..............................

 های آن.طبق مفاد قرارداد و پیوست........ .....ممار. .............. فرعي از ............ اصلي واقع در بخش ........... مهرسنان.

 اسناد و مدارک منضم به قرارداد: ۲ماده 

 بامای رر است که جزء الرافک قرارداد ميهای زارن قرارداد دارای پیوست

 مرارط عمومي - ۱-2

 مرارط خصوصي - 2-2

 میني و زلزله و مسئولیت يمسئولیت مهایسنامه بیمه – 3-2

 Breakي مصوب و مشخصات فاي خصوصي و چک لیست مصوب، و جیول ئهای اجراقشهمشخصات فاي و ن 4-2

Down پیوسهت ارهن قهرارداد مرکتهای اجراري هر بلوث، تاظی. و پس از تأریی ه بعی از تهیه و ارائه کامل نقشهک ،

 خواهی می.
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امهی( چاانههه مهخص )در صورتي که مررک مخص حقهوقي ببایی ناظر بر ص حیت مررکرتبه هاسااد مثبن - 5-2

 حقیقي بامی ص حیت وی توسط هیأت میرر. مرکت احراز مي گردد.

 اسااد و میارث فراخوان- 6-2

مربهع( و یود. طراحهي ).......... منرتصورر اسااد مالکیت زمین موضوع قرارداد بهه همهرا. کروکهي و نقشهه م ه - 7-2

 .مربع(م یود. ساخت و ساز )........ منر

اجرای مفاد قرارداد حاضهر و ها و سارر اسااد و میارکي که در خصوص اامهنها، موافقلسي  صورتمجاد تکمیلااس -2-8

 .مودبین طرفین امضاء ميدر چارچوب قرارداد حاضر های آن پیوست

های آن، مهنن قهرارداد اولورهت دارد. در صهورت دوگهانگي در تعارض میان منن قرارداد و پیوسهت در صورت :تبصره 

ي و مشخصهات فاهي عمهومي ئهای اجرافاي خصوصي، نقشهخصوص مشخصات فاي، اولورت به ترتیب با مشخصات 

 .تعارض بین اسااد مالي، اسااد و میارث فراخوان اولورت دارددر صورت است.

 فینالشرکه طرها و سهممبلغ قرارداد، آورده: ۳ماده 

 .بامیبه حروف( مي)................................ ررال )به عید( .............................. ررال  کل مبلغ مشارکت ۱-3

 تبصر. در صورت تعارض بین عید و حروف، مبلغ به حروف م ث عمل مي بامی.

  بامیي.......................... ررال و مامل موارد زرر ممرکتآورد.  3-2

 الف 

 ب 

  ج

.... 

  بامی... ررال و مامل موارد زرر مي...................... ورد. مررکآ 3-3
 الف 
 ب 
 ج 
...... 
 بامی.درصی مي ............... الشرکه مررک........... درصی و سه. مرکتالشرکه سه. 3-4

 .بامیمي صيخصو مرارط طبق طرفین الشرکهسه. و هاآورد. دقیق مرح :ہتبصر



3 
 

 مدت قرارداد: ۴ماده 

بامی. تاررخ مروع قرارداد، تهاررخ ت ورهل زمهین رنامه زمانبایی پیوست قرارداد مي.......... ما. و با ل اظ ب میت قرارداد

 بامی.مي

 نظارت بر اجرای قرارداد: ۵ماده 

 مود.اننخاب مينظارت بر اجرای تعهیات مررک بر عهی. دسنگا. نظارت است که طبق مرارط عمومي 

 حل و فصل اختالفات: ۶ماده 

و در صورت عیم حصول حل و فصل خواهی می اجرای مفاد قرارداد حاضر از طررق مذاکر. تفسیر وهر گونه اخن ف در 

 مود.هوری اس مي ارران حل و فصل ميي جمئاجع قضارتفاه. از طررق م

 اقامتگاه طرفین: ۷ماده 

  مرکتنشاني 

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

 .......................................  نشاني مررک

که نشاني جیری طرف درگر اع م نماری. تا زماني هرگا. رکي از طرفین نشاني خود را تغییر دهی مکلف است مراتب را به

 گردد.تلقي ميمی. قبلي اب غ و دررافتبه طرف درگر اع م نشی. است مکاتبات به نشاني 

 نسخ قرارداد: ۸ماده 

تاررخ .................... در  تاظی. و در م ل مرکت نسخه با اعنبار واحی  5ماد. و ............ پیوست و در  8قرارداد حاضر در 

 به امضاء طرفین رسیی و مبادله گردری.

 

 شریک  شرکت 

 

 صاحبان امضاء مجاز صاحبان امضاء مجاز


