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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 بسمه تعالی

 قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی

« مـاده سـازی  در آ قرارداد مشـاركت »به همراه مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غیرقابل تفكیك است و  قرارداداين 

سازمان ملي  تفويض اختیار /مديره........ هیئت...................................................نامیده مي شود و به استناد مصوبه شماره 

........ بـین اداره  .........قانون مدني، درتـاريخ ..........  10و به استناد ماده  زمین و مسكن و لحاظ قانون برگزاری مناقصات

طرف ».... به عاملیت ازسوی سازمان ملي زمین و مسكن كه دراين قرارداد .....................ل راه و شهرسازی استان .......ك

......... ازيـك طـرف و شـركت    ..................................... و.........................شود،  ، با نمايندگي آقايان.......نامیده مي«  اول

.....و شناســه ملــي ......................................... )نــوع شــر كــت دكــر شــود( بــه شــماره .بــت............. ............................

.. بـــــــا امضـــــــای  ............................................... و كـــــــد اقتصـــــــادی ....... ............................................

مـديره( ششـخص حقیقـي:    ......... )عضو هیئـت ....................................... )مديرعامل( و ...................................جاز........م

........ شــماره ...ملــي................... بــه شــماره  .............................................. فرزنــد....................آقــای /خــانم......... 

 گردد:شود ازطرف ديگر منعقد مينامیده مي« طرف دوم».................. { كه دراين قرارداد...شناسنامه....

 موضوع قرارداد -1ماده 

 موضوع مشاركت عبارتست از:

تهیـه   و رسـیده اسـت   دوم رفطـ  رويـت  به "كه قبال و مشخصاتي اجرای عملیات آماده سازی طبق نقشه های اجرايي

ونقشه های اجرايي ابالغـي درپـالك    طرف اول تجهیزات واجرای عملیات آماده سازی بر اساس طرح مصوب  مصالح و

یل صـ شماره.......... فرعي از......... اصلي واقع دربخش .........شهرستان ............... به مسـاحت كـل..........مترمربع كـه تف   

 درج شده است .  قرارداداين  2وترتیب آن دراسناد ومدارك موضوع ماده 

 كاربری اراضي طبق ضوابط ابالغي ونقشه های مصوب، شامل :

 مسكوني .............. متر مربع -1 

 تجاری........ ............مترمربع-2 

 آموزشي............... متر مربع -3

 تر مربعبهداشتي............... م - 4 
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 ورزشي............... متر مربع - 5  

 فرهنگي............... متر مربع - 6 

 سايرفضاهای خدماتي............... متر مربع     -7 

 اسناد ومدارك -2ماده 

 باشند:اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است كه جزء الينفك قرارداد مي

 مشاركت قرارداد – 1

 زمانبندی كليبرنامه  -2

 وساير بیمه های كارگاهي كه متعاقبا پیوست قرارداد خواهد شد. بیمه نامه كار ،بیمه نامه حوادث كارگاهي  -3

های اجرايي مصوب و جدول ساختار شكست كار كه پس از تأيید طـرفین، پیوسـت   مشخصات فني و عمومي و نقشه -4

 اين قرارداد خواهد شد.

   طرف اول طرح تفصیلي و نقشه های اجرايي مصوب و مورد تايید   -5

 طرف دومتصويراساسنامه وآخرين روزنامه رسمي متضمن تغییرات اساسنامه  -6

 تصوير اسناد مالكیت زمین موضوع قرارداد -7

 جدول برآورد هزينه های اجرايي -8

ند ديگری كه درمـورد كارهـای جديـد يـا سـاير اموركـه       نوع س هر اسناد تكمیلي: صورتمجلس ها ، موافقتنامه ها و -9

 درمدت اعتبار قرارداد تنظیم و به امضای طرفین برسد. 
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 مدت قرارداد مشارکت -3ماده 

 نافذ است.طرف اول قرارداد از تاريخ ابالغ از سوی اين  -3-1

روز پس  7از تاريخ  ابالغ قرارداد مي باشد و طرف اول مكلف است حداكثر مدت قرارداد...................... ماه از  -3-2

تغییرات اين مدت صرفا ابالغ قرارداد و سپردن تضامین از طرف دوم نسبت به تحويل بالمعارض زمین اقدام نمايد.. 

 قرارداد است.  10تابع موضوع ماده 

مـي   بـر  در نیـز  را كاری غیر و تعطیل ايام و بوده شمسي تقويم اساس بر حاضر قرارداد در شده دكر موارد تبصره: تمامي

 .گیرد

برنامه زمان بندی كلي تهیه نقشه، تجهیز كارگاه و هر اقدام ديگری كه مستلزم اجرای پروژه باشد برابر جدول   -3-2

توسط  ه زمان بندی كليبرنامه زمانبندی تفصیلي بر اساس برنام پیوست شماره ................. مي باشد.كلي زمانبندی 

 و مالك عمل قرار خواهد گرفت. روز پس از ابالغ قرارداد تهیه و به تايید طرف اول خواهد رسید 20 طرف دوم و

  : آورده طرفین4ماده 

 : طرف اولآورده  -4-1

ــرف اول آورده  ــ. ................... طـــــ ــا. مبلـــــ ــه ........................جمعـــــ ــال )بـــــ ــدد( .............. ريـــــ عـــــ

ريال )به حروف( شامل موارد  ....................................................................................................................................معادل

 :خالصه شده است 1كه در جدول شماره  باشدميديل 

... اصـلي  ................................ فرعـي از ............... .......................مین به پالك .بتي ......... قطعه ز...............الف ـ ........ 

........ بـــــه مســـــاحت ..................................... شهرســـــتان .......................................واقـــــع در بخـــــش ..........

................ ............................ ريال )به عدد( معادل ............................................... مترمربع كه به ارزش ..........................

مورخـه  عامـل   هیـات ..و بر اساس مصـوبه  ................................................ رخبرابر نطريه كارشناسي موريال )به حروف( 

 تقويم گرديده است.ست به شرح پیو ..........................................................

ــر اســاس اســناد مثبتــ هــاهــای طراحــي و تهیــه نقشــهب ـ هزينــه   ــه ارزش  در صــد 30بــا ضــريب باالســری  هب ب

ــادل ....................................................................................................... ــدد( معــــــ ــه عــــــ ــال )بــــــ  . ريــــــ

 .... ريال )به حروف(. ..............................................................................................................................................
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

ــ. .................       ــادل    ...........................................................................ج ـ مبلـــ ــدد( معـــ ــه عـــ ــال )بـــ ريـــ

........... ريال )به حروف( بابت هزينه ......................................................................................................................................

 بر اساس برآورد مشاور به شرح پیوست. ظارت عالیه و دستگاه نظارتن

ــ. ....................... ــادل  ................................................................د( مبلــــ ــدد( معــــ ــه عــــ ــال )بــــ .......... ريــــ

................ ريال )به حروف( بابت هزينه .................................................................................................................................

 بر اساس برآورد مشاور به شرح پیوست. بنايي و روبنايي و انشعاباتزتاسیسات 

ــ. ................ ــادل    .............................................................................و( مبلــ ــدد( معــ ــه عــ ــال )بــ ................. ريــ

............ ريال )به حروف( بابت هزينه ....................................................................................................................................

 .............................................وزات شامل ............................................................اخذ مج

 آورده های طرف اول -1جدول شماره

 رديف
 مقدار نوع آورده

ارزش ريالي 
 هر واحد

ارزش 
 ريالي كل

آورده 
 طرف اول

 توضیحات

      موضوع قرارداد  زمین 1

      تهیه طرح و نقشه های اجرايي 2

 مجوزها 3

....      

....      

....      

.....      

      نظارت عالیه و دستگاه نظارت 4

5 
تاسیسات زيربنايي و روبنايي و 

 انشعابات
     

6       

7       

    جمع
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 :طرف دومآورده   -4-2

......................... ريـــــال )بـــــه عـــــدد( معـــــادل .............................جمعـــــا. مبلـــــ. ........ طـــــرف دومآورده 

)خالصه شده  باشد...... ريال )به حروف( شامل موارد ديل مي..............................................................................................

كه بموجب صورتجلسه مورخ ................................................. كمیسیون مناقصات به شـرح پیوسـت    (2ره در جدول شما

 مورد قبول طرف اول قرار گرفته است.

ريـــال )بـــه عـــدد( معـــادل  ................................................................................................الـــف ـ مبلـــ. ................   

..................... ريال )به حـروف( بابـت   ...............................................................................................................................

هـا و  مرتبط بـا موضـوع قـرارداد مشـاركت طبـق نقشـه       های مربوط به تهیه مصالح و تجهیزات و اجراء كلیه امورهزينه

 مشخصات تصويبي و اسناد و مدارك قرارداد.

ــر اســاس اســناد مثبتــهــای طراحــي و تهیــه نقشــهب ـ هزينــه   ــه ارزش  30بــا ضــريب باالســری  ههــا ب در صــد ب

 ....... ريال )به حروف(. ...................................................................... ريال )به عدد( معادل ......................................

ــ. ...................ج .............. ريـــــال )بـــــه عـــــدد( معـــــادل    ...................................................................( مبلـــ

)بـه حـروف( بابـت    ............. ريال ......................................................................................................................................

 .بنايي و روبنايي و انشعاباتهزينه تاسیسات زير

ــ. ........................ ــادل  ................................................................................د( مبلــ ــدد( معــ ــه عــ ــال )بــ ......... ريــ

..... ريال )بـه حـروف( بابـت    ..............................................................................................................................................

 .........................................................................................................ذ مجوزات شامل ..............هزينه اخ

تبصره: با توجه به جدول آورده های فوق الذكر آورده های طرفین قطعي و مشمول هیچ گونه تعديل يا افزايش قیمت 

 سنوات نخواهد شد.
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 دومآورده های طرف  -2جدول شماره

 رديف
 مقدار نوع آورده

ارزش ريالي 
 هر واحد

ارزش 
 ريالي كل

آورده 
 طرف اول

 توضیحات

1 

تهیه مصالح و تجهیزات و اجراء 

كلیه امور مرتبط با موضوع 
 قرارداد

     

      تهیه طرح و نقشه های اجرايي 2

 مجوزهااخذ  3

      اخذ پروانه

عوارض 
 شهرداری

     

      

.....      

4 
بنايي و روبنايي و تاسیسات زير

 انشعابات
     

5 ....      

6       

7       

    جمع

 

 طرف اول :تعهدات 5ماده 

پس از سپردن تضمین  هفته يك مدت ظرف پروژه اجرای طرف دوم به قرارداد موضوع زمین بالمعارض تحويل -5-1

 انجام تعهدات از جانب طرف دوم. 

ی مالك زمین بوده و پس از تحويل زمین : بديهي است پاسخگويي به هر گونه ادعای مالكیت به عهده1تبصره 

 مسئولیت حفاظت و حراست به عهده طرف دوم خواهد بود.

باشد و به معني تملك جزيي و يا كلي مي قرارداد 1: تحويل زمین صرفا. جهت اجرای كامل موضوع ماده  2تبصره 

 .باشدطرف دوم نسبت به زمین و يا ايجاد هرگونه حقي برای وی نمي
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 20 مدت ظرف آن حداكثر تصويب يا نظراعالم و طرف دوم توسط شدهارائه اجرايي هاینقشه كنترل و بررسي -5-2

 .مدارك كامل تحويل از پس روز

 از ناشي تاخیر اين و گردد حاصل تاخیری طرف اول توسط اجرايي های نقشه ابالغ و تايید در كه صورتي تبصره: در

 .  شد خواهد اضافه قرارداد مدت به تاخیر زمان مدت نباشد، طرف دوم عملكرد

 . طرف اول توسط اجرايي هاینقشه تايید و ابالغ از پس روز 15 مدت نظارت ظرف دستگاه كتبي معرفي -5-3

را برای انجام تعهدات  هاارگان و ادارات به وی معرفي جهت الزم اقدام طرف اول طرف دوم،با درخواست  -5-4

 موضوع قرارداد به عمل خواهد آورد.

  طرف دومتعهدات  -6ماده 

ها و مشخصات فني و مصالح و لوازم و نقشه نمايد كلیه اسناد و مدارك وطرف دوم اعالم و اقرار مي -الف-6-1

تجهیزات مورد نیاز موضوع قرارداد را مطالعه و از مفاد آن آگاهي كامل دارد و ضمن اطالع از وضعیت آب و هوا و 

های مربوط به مصالح، موقعیت جغرافیايي محل، امكان تدارك الزم برای اجرای موضوع قرارداد و تأمین كلیه هزينه

های اجرای كار و انجام و تحويل به موقع و بي عیب و نقص كار آالت و ابزارها و دستگاهمل و نقل، ماشینتجهیزات، ح

های آن با رعايت قوانین و مقررات شده با كیفیت و مشخصات مندرج در قرارداد و پیوستدر مدت تعیینتعهد مي نمايد 

پروژه را كه طرفین رأسا. و يا از طريق سازنده واجد شرايط الشرساختمان و بطور همزمان برای سهمازجمله مقررات ملي 

در صورت اجرای كار از سوی سازنده .الث، طرف دوم بايستي سازنده خود را به همراه سوابق و رتبه  به انجام برساند.

 بندی وی به طرف اول معرفي نمايد.

را به طرف اول ارائه و به تأيید رسانده و  های اجراييشده، نقشهب ( طرف دوم متعهد است كه در زمانبندی تعیین

ای قابل تكثیر های چون ساخت را نیز در هر مرحله از عملیات اجرايي بصورت يك نسخه چاپي و يك نسخه رايانهنقشه

 بصورت لوح فشرده ارائه نمايد.

زمانبندی كلي موضوع های اجرايي و منطبق بر برنامه روز پس از تصويب و ابالغ نقشه 20ج( طرف دوم متعهد است 

نسبت به ارائه زمانبندی تفصیلي اقدام و پیگیری الزم برای تأيید طرف اول  ..………………………پیوست شماره 

داوری برعهده طرف دوم خواهد بود. همچنین تجهیز  بعمل آورد. خسارت ناشي از عدم اقدام بموقع، به تشخیص مرجع

ماه پس از تحويل موقت كار و همچنین تأمین و تجهیز دفتر  3كارگاه در زمانبندی معین و برچیدن آن ظرف مدت 

های پذيرايي و لوازم اداری و نماينده طرف اول و دستگاه نظارت و آزمايشگاه در حد عرف كارگاهي و تأمین هزينه

باشد. طرف دوم متعهد است كلیه لوازم و مصالح حمل و نقل با نظر نماينده طرف اول در تعهد طرف دوم ميمصرفي و 
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مصرفي و تجهیزات مورد استفاده در كارگاه را مطابق مشخصات مندرج در قرارداد و در زمانبندی مناسب تأمین و به 

 تأيید دستگاه نظارت برساند.

آالت و ابزار اجرای تأمین نیروی انساني مورد نیاز و مصالح و تجهیزات و ماشینطرف دوم متعهد است نسبت به  -6-2

نمايد كه دارای تشكیالت و توان مالي و فني و اجرايي الزم برای انجام تعهدات موضوع موضوع قرارداد اقدام و اقرار مي

صص و مورد نیاز به تعداد كافي تأمین باشد و در طول انجام كار به تناسب  نیاز پروژه نیروی انساني متخقرارداد مي

نمايد و حقوق آنان را مطابق ضوابط پرداخت و از بكارگیری اتباع خارجي فاقد پروانه كار معتبر خودداری نمايد. پیگیری 

و تهیه مقدمات الزم و اخذ پايان كار و اسناد تفكیكي و همچنین اخذ انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب و تلفن و 

الشركه با ارائه اسناد مثبته های مربوطه به نسبت سهمتا برقراری آنها در تعهدات طرف دوم است لیكن هزينه پیگیری

 پرداخت از ناحیه طرف دوم، به نسبت سهم مشاركت بعهده طرفین خواهد بود كه تا تحويل موقت تسويه خواهد شد.

كار، حفاظت فني، بیمه حوادث كارگاهي و تأمین  طرف دوم مكلف به رعايت كلیه قوانین و مقررات مربوط به -6-3

سازی مصرف انرژی و بهداشت كار و قوانین مالیات بوده اجتماعي و اصول ايمني و مقررات ملي ساختمان ازجمله بهینه

ها منظور شده است. همچنین مسئولیت بروز هرگونه حاد.ه و های مرتبط با آن بعهده وی بوده و در آوردهو هزينه

جاني و مالي ناشي از كار و عدم رعايت ايمني كارگاه نسبت به كاركنان و كارگران طرف دوم و پیمانكاران جزء  خسارت

باشد و در زمان و اشخاص .الث و مسئولیت خسارات احتمالي به امالك مجاور و جبران آنها بعهده طرف دوم مي

 باشد.تأمین اجتماعي و سازمان امور مالیاتي ميتحويل موقت موظف به ارائه مفاصاحساب از مراجع ديربط ازجمله 

 

 سهم الشرکه طرفین -7ماده 

 :خالصه شده است 3كه در جدول شماره  ها به صورت زير استسهم الشركه طرفین بر مبنای آورده آن

ح ديل باشد، به شرو طرف دوم كه به جز در موارد مصرحه در اين قرارداد ، غیرقابل كاهش مي طرف اولسهم الشركه 

 تعیین شده است:

 مي باشد. طرف اولكل شبكه معابر، فضاهای خدماتي و فضاهای عمومي سهم -

سهم  طرف دوم: مقدار ..................... درصد از قطعات مسكوني به میزان ..................... مترمربع )حدودا. به تعداد  -

 ........... قطعه( 
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.......... درصد از قطعات مسكوني به میزان ..................... مترمربع )حدودا. به تعداد ........... : مقدار...........طرف اولسهم 

 قطعه(

.... سهم  طرف دوم: مقدار ..................... درصد از قطعات تجاری به میزان ..................... مترمربع )حدودا. به تعداد ....... -

 قطعه( 

: مقدار..................... درصد از قطعات تجاری به میزان ..................... مترمربع )حدودا. به تعداد ........... طرف اولسهم 

 قطعه(

تجاری به میزان ..................... مترمربع )حدودا. به  -سهم  طرف دوم: مقدار ..................... درصد از قطعات مسكوني  -

 ....... قطعه( تعداد ....

تجاری به میزان ..................... مترمربع )حدودا. به تعداد  -: مقدار..................... درصد از قطعات مسكوني طرف اولسهم 

 ........... قطعه(

....... مترمربع )حدودا. به سهم  طرف دوم: مقدار ..................... درصد از قطعات با ديگر كاربری ها به میزان.............. -

 تعداد ........... قطعه( شامل:............................................................................

: مقدار ..................... درصد از قطعات با ديگر كاربری ها به میزان..................... مترمربع )حدودا. به طرف اولسهم  

 تعداد ........... قطعه( شامل:............................................................................

شهرداری در تعهد طرف اول بوده و از محل سهم الشركه وی هر گونه سهمي بابت حقوق احتمالي : 1تبصره 

 پاسخگويي خواهد شد.

تضـامین بـه طـرف دوم    معـادل  قرارداد تعیین شده و پس از كسـر   11ه : قطعات سهم طرف دوم، بر اساس ماد2تبصره 

منتقل خواهد شد. بديهي است تا قبل از انتقال رسمي سند مالكیت، تعیین قطعات، هیچ گونه مـالكیتي بـرای طـرف دوم    

 به همراه نخواهد داشت و هر گونه واگذاری يا تصرف امالك مذكور فروش مال غیر و تصـرف عـدواني محسـوب مـي    

 گردد.

تعیین شده در صورتي نافذ خواهد بود كه هر يك از طرفین تمامي تعهدات و تكالیف قراردادی : سهم الشركه 3تبصره 

 عمل خواهد شد. 11در صورت عدم اقدام مطابق ماده  خود را به طور كامل و در موعد مقرر انجام دهند.
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 سهم الشركه طرفین -3جدول شماره

 رديف

 كاربری

 قطعاتكل 
سهم الشركه طرف 

 اول
سهم الشركه طرف 

 اول
 توضیحات

تعداد 

 قطعه

متراژ 

 قطعات

تعداد 

 قطعه
 متراژ

تعداد 

 قطعه
 متراژ

1 
شبكه معابر، 

فضاهای خدماتي و 
 فضاهای عمومي

       

        مسكوني 2

        تجاری 3

        تجاری -مسكوني  4

5         

6         

7         

      جمع

 

 ت بر اجرای موضوع قرارداد نظار -8ماده 

نظارت بر اجرای موضوع قرارداد و مطابقت آن با نقشه ها و مشخصات فني و اجرايي و قوانین و مقررات مربوطه  -8-1

  است. طرف اولبر عهده دستگاه نظارت تعیین شده توسط 

موظف و متعهد است كلیه كارها را طبق قرارداد و اصول فني و استانداردها ی تعیین شده مورد توافـق   طرف دوم -8-2

ملـزم اسـت    طـرف دوم باشد تحت نظارت ناظرعالیه ودستگاه نظارت اجـرا نمايـد. همچنـین    كه پیوست اين قرارداد مي

تسهیالت الزم برای انجام نظارت را فـراهم كـرده   اطالعات مورد نظر دستگاه نظارت را در اختیار آن دستگاه قرار داده و 

و مـانع   طـرف دوم و دستورات دستگاه نظارت را در حدود اسناد و مدارك قرارداد اجرا نمايد. اين نظارت رافـع مسـئولیت   

 نمي باشد. طرف اولنظارت 

ات، اظهارنظرهای فني برای اجرای موضوع قرارداد مي باشد. هرگونه تغییر طرف دوممرجع فني  دستگاه نظارت، -8-3

انجام مي شود و توسط  دستگاه نظارتو اصالحات مورد نظر سازندگان، پیمانكاران جزء و بازرسان فني با هماهنگي 

 گردد. ابالغ مي طرف دوموی به 
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ها با مفاد  آزمايش مصالح يا كارهای انجام شده توسط دستگاه نظارت صورت مي پذيرد. هرگاه نتايج آزمايش -8-4

ملزم است اصالحات الزم را به  طرف دومقرارداد و پیوست های آن و مقررات و ضوابط قانوني تطابق نداشته باشد، 

كارگر به صورت رايگان  مورد نیازموظف است جهت انجام آزمايشات مذكور به تعداد  طرف دومهزينه خود انجام دهد. 

 قرار دهد. دستگاه نظارتدر اختیار 

و ضوابط  خصات و نقشه ها و ديگر مدارك فنيبا ارسال اخطاريه، عدم رعايت مش دستگاه نظارتصورتي كه  در -8-5

نسبت به رفع نقص اقدام  موظف است طرف دومها زمان تعیین نمايد،  اطالع و برای اصالح آن طرف دومقانوني را به 

 را تامین نمايد.  دستگاه نظارتدر مدت تعیین شده نظر  و

 طرف دومبه روز قبل از تغییر  10قبال و كتبا حداقل بايد موضوع را  طرف اول، دستگاه نظارتدر صورت تغییر  -8-6

 جديد است. دستگاه نظارتملزم به همكاری با  طرف دوماطالع دهد و 

 تغییر مشخصات و مقادير کار  -9ماده 

ین ممكن خواهد بود .بديهي است در صـورت عـدم   هر گونه تغییر در مشخصات و مقادير كار صرفا با توافق طرف -9-1

باشـد. در صـورت توافـق    توافق طرفین در خصوص تغییر مشخصات و مقادير پروژه موضوع اعمال تغییرات منتفـي مـي  

مشخصات مطابق شرايط قرارداد، بر اساس نظريه كارشناس رسمي مرضي الطرفین، هزينه های كسر يا اضـافه  تغییر در 

 و سهم الشركه طرفین تعديل خواهد شد.به نرخ زمان قرارداد محاسبه شده 

آراء محاكم صالحه میزان آورده هر يك از طرفین تغییر  اتفاقات خارج از اختیار از جمله در صورتیكه بر اساس -9-2

فق، نظريه پیدا كند، بر اساس مباني همین قرارداد سهم الشركه ها مجددا به روز خواهد شد. در صورت عدم توا

 كارشناس مرضي الطرفین برای تعیین سهم الشركه مالك عمل خواهد بود.

 تغییر مدت قرارداد -10ماده 

 در صورت وقوع هر يك از موارد زير، مدت قرارداد تغییر خواهد نمود : 

 ش يابد . مشخصات و مقادير كار و آورده طرف دوم حسب مورد كاهش يا افزاي قرارداد 9در صورتي كه طبق ماده  -

 كه موجب تلف و از بین رفتن پروژه موضوع قرارداد نشده باشد .   20موضوع ماده  حوادث قهریدر مورد  -

 قرارداد  15در مورد تأخیرات مجاز طبق ماده  -
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 الشرکهسهم قطعات ـ تقسیم  11ماده 

توسط دستگاه نظارت، با در نظر درصد  50تا  30تقسیم قطعات آماده سازی شده پس از تايید پیشرفت فیزيكي -11-1

 منطبق بر مفاد قرارداد گرفتن مرغوبیت قطعات، توسط كمیته ای مركب از نمايندگان طرفین مطابق با سهم الشركه

در صورت عدم توافق تقسیم سهم الشركه با انتخاب خواهد شد.  تلقي پیوست قرارداد حاضرتقسیم نامه مذكور انجام و 

 با در نظر گرفتن مرغوبیت قطعات صورت خواهد پذيرفت. كارشناس مرضي الطرفین و

بديهي است تقسیم قطعات در صورتي نافذ خواهد بود كه طرف دوم تمامي تعهدات و تكالیف قراردادی خود را به طور 

كامل انجام دهد و در صورتي كه تعهدات و آورده های طرف دوم به طور كامل محقق نگردد تقسیم نامه منفسخ و 

به نسبت كل آورده ها مجددا.  به نرخ زمان انعقاد قرارداد میزان هزينه كرد وی شركه طرف دوم بر اساسسهم ال

 محاسبه خواهد شد.

در مورد هر پروژه قبل از فراخوان  ،تقسیم قطعات آماده سازی شدهمیزان دقیق پیشرفت فیزيكي برای شروع  تبصره:

 ن رسیده است.توسط كمیسیون مناقصات تعیین و به تايید سازما

 ـ تخصیص قطعات 12ماده 

بر اساس جدول زير صورت خواهد پس از كسر معادل تضامین تخصیص قطعات به تناسب پیشرفت فیزيكي پروژه 

 .پذيرفت 

 درصد تخصیص قطعات سهم طرف دوم  پیشرفت فیزيكي رديف

 درصد 10 درصد 30 1

 درصد 30 درصد 50 2

 درصد 60 درصد 80 3

 

 قرارداد و انتقال اسنادتحويل موضوع  -13ماده 

تحويل موقت: پس از انجام و اتمام عملیات موضوع قرارداد توسط طرف دوم و تايید دسـتگاه نظـارت مبنـي بـر      -13-1

در حضـور نماينـده طـرف دوم و     طـرف اول اعـالم و نماينـده    طـرف اول اتمام عملیات اجرائي، طرف دوم مراتب را بـه  

نمايد. چنانچه نمايندگان طرفین در زمان تحويل موقت، نواقصـي را در  دستگاه نظارت نسبت به بازديد از پروژه اقدام مي

كل پروژه مشاهده نمايند، نواقص مزبور صورتجلسه شده و جهت رفع به طرف دوم ابالغ مي گـردد طـرف دوم موظـف    
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ابالغیه نسبت به رفع نواقص، اقدام و گواهي رفع نقص را از دستگاه نظارت اخـذ و مجـددا    است براساس مهلت مقرر در

 درخواست تحويل موقت نمايد.

برداری كامل باشد، حداكثر ظرف مدت يكماه از درصورت فقدان عیب و نقص فني و اجرايي و اقداماتي كه مانع از بهره

 گردد. تنظیم و مبادله ميتاريخ درخواست طرف دوم، صورتجلسه تحويل موقت 

از تحويل موقت، دوره تضمین پروژه موضوع قرارداد به مدت يكسال شروع مي گردد چنانچه نواقصي از  ـ پس  1تبصره 

نظر اجرائي مشاهده گردد، طرف دوم متعهد است نسبت به رفع نقص ظرف مدتي كـه در صورتجلسـه تحويـل موقـت،     

را از دستگاه نظارت اخذ و ارائه نمايد. در صـورت عـدم اقـدام در مهلـت تعیـین       شود، اقدام و گواهي رفع نقصتعیین مي

 طرفدرصد باالسری از محل مطالبات يا قطعات سهم  30راسا. اقدام و هزينه های انجام شده را بعالوه  طرف اولشده، 

 وصول و برداشت مي نمايد. دوم  طرفيا مابقي تضامین دوم 

 طـرف اول به تشـخیص   14ماده  2تضمین حسن انجام كار موضوع بند درصد( از  50)نصفموقت  با تحويل -2تبصره 

 آزاد و در اختیار طرف دوم قرار خواهد گرفت. 

و انجـام كلیـه    تحويل قطعي: در پايان دوره تضمین )يكسال پس از تحويل موقت( و پس صورتمجلس تفكیكي -13-2

عیب و نقصي كه ناشي از كار و اقدامات  طرف اوله نظارت چنانچه تعهدات قانوني و قراردادی طرف دوم با تأيید دستگا

طرف دوم باشد ، مشاهده ننمود ، نسبت به تحويل گرفتن قطعي قطعات سهم خود طي صورتجلسه مربوطه اقدام نمايد. 

د كـه  در صورت وجود نقص ناشي از قصور طرف دوم ، طرف دوم مكلف به رفع آن و اخذ تايیديه دستگاه نظارت مي باش

پس از اخذ تايیديه، تحويل قطعي صورت مي پذيرد. بديهي است پس از تنظیم صورت جلسـه تحويـل قطعـي تضـامین     

 باقیمانده آزاد خواهد شد.

طرف اول پس از تايید دستگاه نظارت مبني بر اتمـام كلیـه عملیـات اجرايـي پـروژه و تسـويه حسـاب كامـل          - 13-3

تسهیالت بانكي و فك رهن سند زمـین و پرداخـت هزينـه هـای مالیـاتي و ارائـه مفاصاحسـاب هـای بیمـه ای واخـذ           

پس از درخواست طـرف دوم نسـبت بـه    صورتمجلس تفكیكي قطعات وانجام كلیه تعهدات قراردادی توسط طرف دوم ، 

عدم حضور طـرف دوم    اقدام خواهد نمود ودرصورت 11تقسیم نامه ماده انتقال رسمي قطعات سهم طرف دوم مطابق با 

 جهت انتقال ، مسئولیت پاسخگوئي به كلیه امور مترتب برآن به عهده طرف دوم است.
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 و جرايم میناـ تض 14ماده 

آورده طـرف اول ، بصـورت    %5با انعقاد قرارداد، جهـت تضـمین انجـام تعهـد بـه میـزان       طرف دوم همزمان  -1 – 14

ضمانت نامه بانكي ، اوراق مشاركت ، و.یقه ملكي و ساير و.ايق موضوع آيین نامه تضمین معـامالت دولتـي نـزد طـرف     

 پبشرفت كار به تشخیص طرف اول مي تواند آزاد گردد. %30اول توديع مي نمايد كه پس از 

طرف دوم مسئولیت كامل حسن انجام كارهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات و نقشه هـا و محاسـبات    –14-2

درصد ازكـل سـهم    20منظور حسن انجام تعهد مذكور و تحويل به موقع سهم طرف اول معادل فني بر عهده دارد و به 

ارزش د جهت احقاق حقوق خود ازمحل عـین يـا   توانالشركه طرف دوم، بعنوان تضمین دخیره مي گردد و طرف اول مي

    جبران كند.ضرر و زيان خود را و يا هر محل ديگری  1-14تضمین بند در اين ماده، تضمین مزبور  ريالي

 با مطابق شده اجرا تعهدات يا نمايد تاخیر يا تخلف خود تعهدات از هريك اجرای در طرف دوم كه صورتي در -14-3

طرف  شود، طرف اول به وارده خسارت جبران به مكلف مقررات، و قرارداد اين مطابق يا نباشد پیوستها و قرارداد مفاد

 هر از يا و طرف دوم های سپرده يا مطالبات يا مذكور در اين ماده تضامین محل از را وارده خسارت مي تواند، اول

 واحدهای قیمت يا عین محل از است مجاز طرف اول همچنین. نمايد برداشت و وصول مطالبه، ديگر، قانوني طريق

 . نمايد اقدام وارده خسارات برداشت به نسبت طرف دوم سهم

 تاخیرات  -15ماده 

 دستگاه نظارت و طرف دوم نماينده ، طرف اول نماينده از متشكل پروژه تاخیرات كمیته يكبار ماه سه هر -15-1

از بخش های جدول زمانبندی كلي موضوع قرارداد،  موضوع مي شود و در صورت تأخیر طرف دوم در هر يك  تشكیل

تاخیرات مجاز محاسبه و به مدت قرارداد افزوده  شود.توسط كمیته مذكور بررسي و مجاز و غیرمجاز بودن آن تعیین مي

 خواهد شد) تصمیمات كمیته با اكثريت آراء خواهد بود و برای طرفین قطعي و غیر قابل اعتراض است.(

درمورد تاخیرات غیرمجاز در هر يك از بخش های جدول زمانبندی كلي كه درهرحال نبايد از يك سـوم مـدت    -15-2

ارزش ريـالي كـل   درصـد  3به موقع تعهـدات، معـادل    قرارداد تجاوز نمايد به تشخیص كمیته مذكور، خسارت عدم انجام

به صورت نقدی به طـرف اول پرداخـت خواهـد     تا آن زمان به ازای هر ماه تاخیر تعلق مي گیرد كه كهآورده طرف اول 

معادل آن به آورده طرف اول افزوده خواهد شد و بـر ايـن اسـاس نسـبت سـهم الشـركه        ،در صورت عدم پرداختشد و 

 طرفین تغییر خواهد كرد. تشخیص كمیته مذكور قطعي و برای طرفین الزم االتباع است.

های جدول زمانبندی كلي بیش از يك سوم مدت پیش بینـي شـده   در صورت تأخیر غیر مجاز هر يك از بخش  -15-3

گـذاری زمـین توسـط    تواند به تجديـد قیمـت  و يا تاخیرات غیر مجاز كل بیش از يك چهارم مدت قرارداد، طرف اول مي
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مي تواند نسبت به فسـخ قـرارداد اقـدام نمايـد. در ايـن حالـت جبـران خسـارت وارده در          ياهیئت كارشناسي اقدام كند 

 چارچوب قرارداد به عهده طرف دوم مي باشد.

در صورت فازبندی شدن پروژه چنانچه يك يا چند فاز تكمیل و به استناد صورتجلسه تنظیمي في مابین  -15-4

دستكاه نظارت ، شريك و طرف اول قابل بهره برداری باشد صرفا. فازهای كامل نشده در محاسبه تأخیر لحاظ و 

 مشمول جريمه خواهد شد.

 ساير شرايط -16ماده 

به  طرف دوم حق واگذاری قرارداد حاضر را تحت هیچ يك از عناوين حقوقي از قبیل صلح وكالت بیع و غیره -16-1

بديهي است عدم واگذاری موضوع قرارداد به منظور منع بكارگیری  ..الث نداردصورت كلي يا جزئي به اشخاص 

در  كارگیری پیمانكاران اقدام نمايد وتواند نسبت  بهباشد و طرف دوم ميپیمانكاران به منظور انجام موضوع قرارداد نمي

 باشد.ای مسئولیت ميهر حال طرف دوم در مقابل طرف اول نسبت به اقدامات پیمانكاران نیز مطابق اين قرارداد دار

موضوع اين بند به طرف اول اقدام واجد صالحیت طرف دوم مكلف است قبل از شروع كار، نسبت به معرفي پیمانكاران 

 نمايد.

 موقت تحويل برسد، اتمام به قرارداد موضوع هایبلوك از بعضي اجرايي عملیات اگر صورت توافق طرفین در -16-2

 .شد خواهد جامان مذكور هایبلوك به نسبت

 هايي كه به عهده طرف دوم استساير هزينه هرگونه افزايش قیمت مصالح و حقوق و مزايای نیروی انساني و -16-3

 تا زمان اتمام پروژه و تحويل قطعي در میزان سهم الشركه تأ.یری نخواهد داشت. 

 تفكیكي صورت مجالس ، محاسبه مالك الشركه سهم دقیق محاسبه منظور به بنا زير سطوح گیری اندازه در -16-4

 .بود خواهد .بت اداره

 مراجع ساير و دولتي ادارات و قضايي مراجع با نیاز مورد مكاتبات انجام خصوص در را الزم همكاری طرف اول -16-5

 . داد خواهد انجام پروژه پیشبرد جهت ديصالح

قانون مدني ، حق فسخ و رجوع  10عنايت به ماده طرفین ضمن عقد خارج الزم كه نزد طرفین معین است و با  -16-6

ازمشاركت وتقسیم اموال موضوع قرارداد را طي مدت قرارداد تا اجرای كامل موضوع مشاركت ازخود سلب و اسقاط 

 نمودند.
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در اجرای مفاد اين قرارداد چنانچه طرفین در انتخاب كارشناس مرضي الطرفین به توافق نرسند، كارشناس  -16-7

 الطرفین از ناحیه كانون كارشناسان دادگستری معرفي خواهد شد.مرضي 

 و حاضر قرارداد مفاد خالف بر طرف دوم بر اساس تايید دستگاه نظارت توسط شده اجرا تعهدات كه صورتي در -16-8

 با طرف اول ، باشد قرارداد اين پیوست فني مشخصات يا طرف اول مصوب های نقشه خالف بر يا آن هایپیوست

 مدت ظرف آن پیوستهای و قرارداد مفاد مطابق را خود تعهدات تا نمايد مي اعالم طرف دوم به را مراتب كتبي اخطار

 هر توسط يا راسا. تواند مي طرف اول مذكور، مهلت در طرف دوم اقدام عدم صورت در. نمايد اجراء اخطاريه در مذكور

 متعهد طرف دوم صورت اين در. نمايد اقدام خود هزينه به  تخلفات و نقص رفع به نسبت خود تايید مورد شخص

درصد از  30مبل.  است مجاز طرف اول. نمايد پرداخت را مذكور تخلفات از ناشي خسارات تاخیر، جريمه بر عالوه گرديد

 ها سپرده محل از را باشد مي تاديه به متعهد طرف دوم قرارداد اين طبق كه خساراتي هزينه ها را به عنوان باالسری و

تشخیص دستگاه نظارت در خصوص تعهدات  .نمايد برداشت طريق هر به و ديگر محل هر يا و طرف دوم تضامین و

 اجرا نشده طرف دوم و هزينه های انجام شده توسط طرف اول قطعي و غیر قابل اعتراض است.

 ـ مرجع داوری 17ماده 

 دفتر حقوقي طرف اول مطرح و در موارد مسكوت در قرارداد نیـز  هرگونه اختالف در تفسیر مفاد قرارداد مورد اختالف در

ابتدا از طريق مذاكره در كمیسیون حل اختالف متشكل از نمايندگان طرفین مطـرح و توافـق خواهـد شـد و در صـورت      

 فصل مي شود. عدم حصول توافق از طريق مراجع قضايي جمهوری اسالمي ايران حل و

 فسخ  پس از و اقدامات ـ موارد فسخ قرارداد 18ماده 

 كار اتمام و اجرايي مراحل از يك هر تعهدات از يك هر انجام در طرف دوم مجاز غیر تاخیر كه صورتي در -18-1

 كتبي اخطار با طرف اول گردد،( تفصیلي زمانبندی برنامه اساس بر) مرحله آن برای مقرر مدت سوم يك از بیش پروژه

 شده تعیین مدت ظرف و آن پیوستهای و قرارداد مفاد مطابق را خود تعهدات تا نمايدمي اعالم طرف دوم به را مراتب

 .نمايد اقدام قرارداد فسخ به نسبت تواند مي طرف اول جبران عدم صورت در نمايد جبران تأخیرات كمیسیون توسط

تواند شود، طرف اول ميكه جمع مدت تأخیرهای غیر مجاز كل بیش از يك چهارم كل مدت قرارداد در صورتي -18-2

 نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

 قـرارداد  شـروع عملیـات موضـوع    بـه  نسبت قرارداد مبادله و امضا از ماه 2مدت  ظرف طرف دوم كه صورتي در -18-3

 بدون مراجعه به مراجع قضايي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.  تواند مي طرف اول ننمايد، اقدام
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ماه از تاريخ تنظیم و مبادله قرارداد امكان تحويـل زمـین بـرای طـرف اول مقـدور       2در صورتي كه ظرف مدت  -18-4

 اقدام نمايد.  قراردادنگردد ، طرف دوم مي تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي نسبت به فسخ 

 قرارداد اين در مندرج تعهدات از هريك رعايت عدم يا و طرف دوم شركت انحالل يا و ورشكستگي صورت در -18-5

 .كند فسخ را قرارداد تواند مي طرف اول طرف دوم، توسط

 اجرای منظور به الزم اجرايي و فني و مالي توان و تشكیالت طرف دوم ، قرارداد مفاد خالف بر كه صورتي در -18-6

 به را مراتب كتبي اخطار با طرف اول نباشد،و يا برا.ر تغییرات شركت اين توانايي محرز  باشد نداشته را قرارداد موضوع

طرف  اقدام عدم صورت در. نمايد اقدام اخطاريه در مذكور مدت ظرف موانع رفع به نسبت تا نمايد مي اعالم طرف دوم

 طريق، هر به گرفته تعلق جرايم و خسارات كلیه اخذ و قرارداد فسخ به نسبت تواند مي طرف اول مذكور، مهلت در دوم

 نمايد. اقدام

 : شد خواهد عمل زير شرح از جانب طرف اول به قرارداد فسخ صورت در -18-7

 بالفاصله ، طرف اولقرارداد فسخ از پس كه داد بالعزل وكالت طرف اول به طرف دوم با امضای اين قرارداد( الف

طرف دوم حق دم امین و وكیل ديگر را تا انجام  .نمايد تصرف و گرفته اختیار در را قرارداد موضوع اجرای محل و پروژه

 نمايد.موضوع وكالت از خود سلب و ساقط مي

 خواهد وی تحويل طرف دوم توسط طرف اول به متعلق زمین ساخت، پروانه صدور قبل از قرارداد فسخ صورت در( ب

 .شد خواهد حساب تسويه قرارداد اين چارچوب در و شد

انجام شده بر روی زمین و در جهت  های هزينه و پروژه زمین ساخت، پروانه صدور از بعد قرارداد فسخ صورت در( ج

 هیئت توسط فسخ زمان تا طرف دوم توسط شده انجام های هزينه بوده و طرف اول متعلق به اجرای موضوع قرارداد

ناحیه طرف دوم و پس از درصد هزينه های انجام شده از  80و صرفا معادل  شده ارزيابي دادگستری رسمي كارشناسان

ماه پرداخت خواهد شد. در هر صورت  18ظرف مدت باالسری، بدون مراجعه به مراجع قضايي  و كسر جرائم و خسارات

 ادامه پروژه توسط طرف اول به هر صورت كه صالح بداند از همان زمان فسخ مجاز خواهد بود.

  وارده خسارات دريافت به محق طرف اول ر طرف دوم،قرارداد از سوی طرف اول در نتیجه قصو فسخ صورت در( د 

 شامل هزينه های فسخ، جرائم تاخیرات غیر مجاز تا تاريخ فسخ قرارداد مي باشد. طرف اول مي تواند اين خسارات را از

 . نمايد برداشت طرف دوم مطالبات يا تضامین از يك هر محل

هزينه های انجام شده  در اين صورت پرداختبوده و  4-18صرفا بر اساس بند از جانب طرف دوم  قرارداد فسخ -18-8

 ماه پرداخت خواهد شد. 3توسط طرف دوم با ارائه اسناد مثبته به عهده طرف اول است كه ظرف مدت 
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 خاتمه قرارداد -19ماده 

دادن قرارداد بگیرند، به طريـق زيـر   بنا به توافق ، تصمیم به خاتمه هرگاه پیش از اتمام كارهای موضوع پیمان ، طرفین 

 عمل خواهد شد:

الف( طرف اول كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است را با تعیـین مهلـت  مشـخص بـه     

 طرف دوم ابالغ مي كند تا طرف دوم در اين مهلت اين كارها را تكمیل نمايد و كارگاه را آماده تحويل نمايد . 

 قطعـي و آن قسمت را كه پايان يافته است را تحويل  موقتناتمام است تحويل  طرف اول آن قسمت از كارها را كهب( 

مي گیرد . اگر معايبي در مورد كارهای ناتمام مشاهده شود طرف اول آن را بـا تعیـین مهلـت مشـخص بـه طـرف دوم        

را به هزينـه خـود رفـع نمايـد و سـپس تحويـل        ابالغ مي كند و طرف دوم موظف است در اين مهلت عیوب فوق الذكر

قطعي دهد . در صورتي كه طرف دوم در مهلت مقرر رفع نقص نكند ، طرف اول راسـا و يـا از طريـق انتخـاب عوامـل      

درصد از محل مطالبـات طـرف دوم    30اجرايي و يا شريك اقدام به رفع نقص مي نمايد و هرينه های انجام شده بعالوه 

 نده برداشت خواهد شد.يا تضامین باقیما

ج( پس از انجام هر يك از مراحل فوق، طرفین نسبت به تعیین كارشناس رسمي دادگستری با توافق يك ديگر اقـدام و  

كارشناس منتخب  با بررسي صورت وضعیت نهايي اقدامات انجام شده توسط طرف دوم ، هزينـه اقـدامات انجـام شـده     

مـاه   3بر اين اساس هزينه های انجام شده به قیمت روز ارزيابي و ظـرف مـدت   توسط طرف دوم تا آن زمان را تعیین و 

 راسا از ناحیه طرف اول و يا از ناحیه شريك جديد پرداخت خواهد شد.

تبصره : بديهي است ديون قانوني طرف دوم از جمله بدهي تسهیالت بانكي و سـود و جـرائم متعلقـه و سـاير كسـورات      

 مفاصا حساب از مطالبات طرف دوم كسر خواهد شد.قانوني در صورت عدم ارايه 
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 ـ حوادث غیرمترقبه )قهری( 20اده م

چنانچه موضوع مشاركت قبل از تحويل موقت سهم الشركه طرفین درا.ر حواد.ي كه بـه تشـخیص طـرف اول     -20-1

بايد از محـل پوشـش بیمـه    بوده است ، ازبین برود خسارات وارده در مرحله اول  دفع آن خارج از حیطه اقتدار طرف دوم

و در صـورت عـدم پرداخـت     پیگیری اخذ خسارات بیمه مربوطه بـه عهـده طـرف دوم اسـت.    و   ای كارگاه تامین گردد

خسارت از ناحیه بیمه گذار و عدم قصور طرف دوم، خسارات وارده توسط كارشناس رسمي  مرضي الطـرفین بـه نسـبت    

 سهم الشركه هريك محاسبه و توسط طرفین تقبل خواهد شد.  

 كار انجام باشد، طرفین توان از خارج كه...  و زلزله سیل، جنگ، قبیل از قهری حوادث وقوع با چنانچه -20-2

 فراتر متوالي روز 90 از توقف حالت صورتیكه در. بود نخواهند پروژه توقف مسئول طرفین از يك هیچ گردد غیرممكن

 .نمود خواهند اقدام توافقي صورت به پروژه تكلیف تعیین به نسبت طرفین رود،

 اقامتگاه طرفین - 21ماده 

مدني اقامتگاه قانوني طرفین محسوب و هرگاه يكي از طرفین نشاني خود قانون  1010های ديل به استناد ماده نشاني

را تغییر دهد مكلف است مراتب را به طرف ديگر كتبا و قبال اعالم نمايد. تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم 

 گردد.نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ابالغ و دريافت شده تلقي مي

 ...............................: ......... طرف اول

 ........................................................................................................................................................ نشاني:
 .................................. تلفن: .................................. كد پستي:

 .................................. پست الكترونیكي: .................................. نمابر:
 

 

 : .........................................طرف دوم

 ........................................................................................................................................................ نشاني:
 .................................. تلفن: .................................. كد پستي:

 .................................. پست الكترونیكي: .................................. نمابر:
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  آماده سازی زمینالگوی قرارداد مشارکت رد اجرای طرح 

 نسخ قرارداد  - 22ماده 

قرارداد حاضر و پیوست های آن  در ............................................................... نسخه با اعتبار واحد، در 

........................... به امضاء طرفین نشاني......................................................................................................... تاريخ ........

 رسید و مبادله گرديد.

 

 

 

 طرف دوم

 

 طرف اول

 

 

 


