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یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود

قرارداد مشارکت در ساخت
مبایعه نامه  ......دانگ ،مشارکت در ساخت  ......دانگ

ماده  )1طرفین معامله:
طرف اول  -مالک

][Pick the date

 - 1آقااا خ خااان  ...........................................................فرزناا .................................. .بااه هاانارن هناساانامه  .....................................و کاا .م ا
 ................................................صادرن از  .........................................تابعیت  ...........................متول ...................نسابت باه  ...........................داناگ
مورد معام ه
طرف دوم  -سازن.ن
آقااا خ خااان  ...........................................................فرزناا .................................. .بااه هاانارن هناساانامه  .....................................بااا کاا .م اا
 ..............................................صادرن از  ......................................متول ........................ .اقامتگاان هاهر  .............................خیاباا خ کو/اه خ بان
بست .............................خ پالک  ....................................خ ک .پست  ..............................ت فن  ...................موبایل ....................

ماده  )2مشخصات مورد معامله:
تنام  ................سه خ دانگ مشاع از  111سه خ  6دانگ یک قطعه زمین با بنای احا.ای در آ دارای سان .مالییات باه هانارن
/اااپ  ............................بااه پااالک یبتاا  ....................خ  ..............................مفااروز از  ........................خ  .................................اصاال ب اا
 .................به متراژ  .............واقع در  ..................................................دارای  .............ع.د کنتور بارق و  .......................واحا .آ و ...................
کنتور گاز م باه .که مب غ  ..................توسط کارهناس رسن خ خبرن مح قینت گذاری ه.ن است و مورد قبول طرفین م باه..
و توسط مالک به رؤیت سازن.ن رسی.ن و از ک و کیف آ کامال اطالع حاصل ننودن و مورد قبول و تأیی .سازن.ن م باه..

ماده  )3موضوع قرارداد:
عبارت است از مشارکت در ساخت  111سه خ  6دانگ مورد معام ه (به هرح مادن  )2که سازن.ن متعه .است در قبال ینن معام اه،
م ک فوق را طبق ضوابط با ح.اکثر بنای مجاز با متراژ پروانه ساخت صادرن ههرداری و جزئیات آت ایان قارارداد سااخته و از هار
حیت آمادن ننای .و بابت مابهالتفاوت هزینه ساخت  .........سه خ دانگ سه مالک و قینت  ...........سه خ دانگ ماورد معام اه مب اغ
 .............................ریال معادل  .........................توما به صورت بالعوض پرداخت ننای ،.که به هرح ذیل پرداخت م گردد
 )1ضاننالعقاا .مب ااغ  ................................ریااال معااادل  .....................تومااا طا  .......فقاارن /ااک بانااک  ........................هااعبه
 ..................به هنارن  ............................تاریخ  ...................مب اغ  .............ریاال معاادل  ............................توماا باه آقاا خ خاان
...................................
 )2مابق مب غ  .........................ریال معادل  ............................توما هنزما با  ، ......................نق.أ ط رسی .که ضنینه قارارداد
م گردد ،از طرف سازن.ن به مالک پرداخت م گردد.

ماده  )4مشخصات کلی سازه جدیدالتاسیس
تع.اد  ...........طبقه بر اساس دستور نقشه و ضوابط ههرداری که هامل
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 ................ )1طبقه با کاربری مسیون خ اداری در تع.اد  ..............واح .به متراژ ح.ود  .........متر
 )2هنیف با کاربری  .........با پارکینگ خ و  ...........با تجاری ح.ود  .............متر
 ............ )3طبقه زیر هنیف با کاربری پارکینگ به تع.اد  .............با
 ............ )4با انباری به متراژ ............
 )5دیگر فضاهای مورد توافق (فضاهای ویژن)
م باه .که ح.ود مش صات فن و عنوم و مصالح مصرف آ پیوست قرارداد م گردد.

ماده )4تابعیت قرارداد
][Pick the date

تابعیت قرارداد حاضر ،ایران و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جنهوری اسالم ایرا م باه..

ماده  )5محل انجام قرارداد
این قرارداد در محل آژانس مسین خ دفتر فنا مهن.سا  .....................باه آدرس .............................................................................................
 ...............................................و ت فن  .............................................تنظی گردی.ن است.

ماده  )7مدت قرارداد
این قرارداد در تاریخ  ............................خ  ...............................به حروف  .............................انجام گردی.ن و م.ت این قارارداد ..........................
خ  ..................................به حروف  . .................................مان هنس از تاریخ عق .قارارداد تاا تااریخ  ...........................خ ....................................
به حروف  .................................م باه..

ماده  )8قدرالسهم طرفین به نسبت درصد از واحدهای احداثی:
طبق توافق انجام ه.ن سه مالییت هر یک از طرفین از ساختنا ج.ی .به هرح ذیل تعیین م گردد
 )1سه الشراکه طرف اول  .................درص..
 )2سه الشراکه طرف دوم  ...................درص..
هرح کامل تقسی نامه عادی بهپیوست م باه .و جزالینیف آ م باه..

ماده  )9کیفیت و زمان پیش فروش
پی فروش  ..............................درص .از سه هریک از طرفین پس از اجرای  ...............و  ....................درص .از سه هریک از طارفین
پس از  ، ................................................بین طرفین و یا به ه ص یالث براساس ک .رهگیری و فقط در محال آژاناس مساین ................
 ..................و با حضور الزام طرفین امیا پذیر م باه..
تبصرن 1
گیرن.ن آ
تبصرن 2
تبصرن 3

هرگونه قرارداد فروش که ب.و رعایت هرایط قی .ه.ن در بن .باال تنظی هود ،از درجه اعتبارساقط باودن و بارای انتقاال
 ،هیچگونه حق ایجاد نن ننای..
طرفین متعه .بر رعایت منافع و مص حت یی.یگر در فروش واح.ها و به قینت روز و عادالنه م باهن..
واح.های پی فروش ه.ن هیچ تعه.ی غیر از این قرارداد برای سازن.ن به وجود نن آورد.
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تبصرن  4فروش مابق سه هر یک از طرفین در آستانه تحویل ب.و حضور طرف مقابل بالمانع م باه..

ماده  )11برنامه زمان بندی پروژه

][Pick the date

 ................. )1-11روز پس از عق .قرارداد تنظی وکالت نامه جامع کاری از طرف مالیین به سازن.ن جهت انجام امور اداری و دریافت
جواز
 ................. )2-11روز پس از وکالت کاری دریافت جواز و مجوزهای الزم توسط سازن.ن
 ................. )3-11روز پس از دریافت جواز ت یه و تحویل م ک ک نگ توسط مالک به سازن.ن
 ................... )4-11روز پس از تحویل م ک خاتنه عن یات ساختنان و تحویل م ک نوساز توسط سازن.ن به مالک
 .................. )5-11روز پس از تحویل م ک نوساز دریافت پایانیار ،صورت مج س تفییی و سن .تک برگ توسط سازن.ن

ماده  )11نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده
طبق توافق طرفین در سه مرح ه ،مالیین اق.ام به انتقال سن .به نام طرف دوم قرارداد م نناین.
 )1پس از پرداخت فی جواز ساخت و اخذ جواز و ت ریب م ک ................................... ،دانگ از عرصه م ک موضوع قرارداد
 )2اتنام سفت کاری و قبل از هروع گچ کاری مطابق عرف زمان مهن.س  ................................ ،دانگ از عرصه م ک موضاوع
قرارداد
 )3پس از اتنام کامل عن یات ساختنان و تحویل م ک به مالیین ........................................... ،دانگ از عرصاه م اک موضاوع
قرارداد
 )4استقرار مالییت سازن.ن و استیفای وی از حقوق مالیانه مشروط به ایفای تعه.ات کامل وی در مواع .مقررن موضوع ایان
مادن م باه..

ماده  )12تعهدات مالک (فروشنده)
 مالک متعه .گردی .مب غ  ..........................................ریال معادل  .................................................توما طا ساه فقارن /اک باههرح زیر معادل ارزش مورد معام ه (به هرح مادن  ) 2جهات انجاام کاار ،تحویال آژاناس مساین خ دفتار فنا مهن.سا
 ............................دادن که هر یک هنزما با مواع .مقرر در مادن  11عودت م گردد.
/نانچه مالک به تهع.ات خود من.رج در این قرارداد عنل نننای ،.سازن.ن حق استفادن از مزایای قانون /ک فوقالاذکر را براسااس
رأی داور خ مرجع قضای را دارا م باه..
/ک هنارن  ........................بانک  .......................................هعبه  .................................مب غ . ..............................................
/ک هنارن  ........................بانک  .......................................هعبه  .................................مب غ . ..............................................
/ک هنارن  ........................بانک  .......................................هعبه  .................................مب غ ..............................................
-

مالک اقرار م ننای .که هیچ مح.ودیت و مانع متوجه اح.اث سااختنا در زماین ماذکور نباودن و ماورد معام اه فاقا.
هرگونه ایراد و اهیال قانون م باه.
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مالک متعه .گردی .براساس مادن  1-11پس از امضای قرارداد با حضاور در دفترخاناه  .............................باه نشاان ............
 ..........................................................................نسبت به تنظی وکالت جامع کاری بنام سازن.ن تنظی نناین ،.وکالت فوق ما -
بایست بالعزل و به م.ت  .........................مان تنظی گردد.در صورت فوت حجر هریک از افراد طرفین اول در م.ت وکالات،
وریه ایشا موظفن .ظرف م.ت  3مان نسبت به اعطا عق .وکالت ج.ی .به نام سازن.ن با هرایط حاضر اق.ام نناین ..در غیر
این صورت مشنول ................................م گردن ..وکالت فوق ما بایسات هناوارن مساتنر باودن تاا اختاللا در مواعا .و
تعه.ات سازن.ن ایجاد نننای..
مالک متعه .گردی.ن م ک موضوع قرارداد را در زما مقرر در مادن  3-11این قرارداد ت یه و تحویل سازن.ن ننای ..مالک
محاسبه هروع زما این بن .اعالم زما اعالم کتب سازن.ن به طرف اول مبن بر دریافت جواز ساخت م باه..
مالک اقرار م ننای .از افراد مننوع النعام ه نبودن و اقرار بر ع.م توقیف م ک از طرف مراجع قضای دارد و مورد معام اه و
در قی .بازداهت یا مشنول مصادرن اموال نیست و یا در طرحهای ک سازما های دولت و وابسته به دولت و ههرداری و
 .......نن باه..
بنابر اظهار مالک مورد معام ه رهن و وییقه ه ص خ بانک  .........................................بابت  ...................ما باها .خ ننا باها.
(در صورت در رهن بود ) و می ف م باه .قبل از انتقال سن .براساس مادن  11این قرارداد به نام سازن.ن از پاالک یبتا
فوقالذکر فک رهن به عنل آورد.
مالک تعه .م ننای .ک یه ب.ه های م ک از جن ه هزینه های دارای  ،مفاصا حسا ههرداری و ب.ه هاای دیگار م اک
موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل م ک پرداخت ننای..
مالک متعه .گردی .نسبت به پرداخت حق و حقوق و کسب رضایت مستأجرین (صاحب سرقف ) و خ ع ی .واح .تجااری
اق.ام ننودن و مورد معام ه به صورت بال اهیال و بال معارض در تاریخ مقرر به سازن.ن تحویل ننای ..هارح توافق نامه باا
صاحب سرقفلی به پیوست م باه..

-

-

-

مالک متعه .گردی .نسبت مورد معام ه (کأل ،جزیأ و منفعتأ) به غیر واگذار نگردیا.ن و در صاورت هرگوناه ادعاا از ساوی
معارضن و بروز عارضه احتنال در آین.ن نیز  ،ه صأ آ را مرتفع و مسئولیت و خسارت ناه از آ را باه عها.ن خواها.
گرفت.
مالک متعه .گردی .ک یه اسناد م ک معام ه (بنچاق و سایر م.ارک مورد نیاز) را هنزما با وکالت کاری جهت انجام اماور
مربوطه ،پس از دریافت رسی .به صورت امانت در اختیار سازن.ن قرار ده..
ک یه هزینه های مربوط به عوارض ههرداری و نقل و انتقال (مالیات و عوارض و سایر تعه.ات و دیو متع قاه تاا قبال از
تحویل مورد معام ه به سازن.ن ) به عه.ن مالک م باه..
مالک متعه .گردی .به پرداخت هزینه انتقال سن .ق.رالسه مالک به سازن.ن به صورت بالنناصفه از سوی طرفین
مالک متعه .به تحویل م ک بر اساس مادن  3-11این قرارداد م باه..
مالک متعه .به انتقال عرصه به نام سازن.ن براساس مادن  11این قرارداد م باه..
مالک می ف م باه 44 .ساعت قبل از تنظی سن .رسن ک یه اسناد و م.ارک الزم جهات انتقاال قطعا پاالک یبتا
مذکور را تهیه و به دفتر اسناد رسن هنارن  ...............تحویل ده ..مالک ع.م حضور طرفین گواه دفترخانه مزبور ما -
باه..
تعه .و مسئولیت پاس گوی به هرگونه دعوی حقوق و کیفری مربوط به م ک قبل از تحویل م ک و به نوع که باا ایان
قرارداد مرتبط نباه .بر عه.ن مالک م باه..
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خالف و عوارض ذکر ه.ن در مادن  14قرارداد را هزینه به میزا ساه خاود را

مالک متعه .گردی .هنگام پرداخت فی
پرداخت ننای..
مالک متعه .گردی .ک یه مب غ دریافت قرضالحسنه بابت اسیا را هنگام تحویل واح.های نوساز به صورت تنام و کناال
و ب.و قی .و هرط پرداخت ننای .مگر در مواردی که در هنین قرارداد ذکر گردی.ن.
مالک در خصوص سازن.ن تحقیقات الزم را ننودن است و اطالع کامل از ک و کیف او کسب ننودن و با امضاء ایان قارارداد
اقرار به آ دارد.

ماده  )13تعهدات سازنده (خریدار)
][Pick the date

سازن.ن متعه .گردی .مب غ  ..........................................ریال معادل  ...........................................توما / ............... ..........اک باناک ...................
هعبه  ..........................................به هنارن  ...........................معادل ارزش مورد معام ه (به هرح مادن  )2جهت حسن انجاام کاار تحویال
آژانس مسین خ دفتر فن مهن.س  .....................دادن که هنزما با تحویل سن .تک برگ به سازن.ن عودت م گردد/ .نانچه سازن.ن
به تعه.ات خود من.رج در این قرارداد عنل نننای ،.مالک حق استفادن از مزایای قاانون /اک فاوقالاذکر را بار اسااس رأی داور خ
مرجع قضای را دارا م باه..
 سازن.ن متعه .گردی .پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشه های معناری و محاسبات توسط آرهیتیت مورد توافق خدارای صالحیت در ح.اکثر بنای مفی .طبق مجوز ساخت و ضوابط ههرداری منطقه ،براساس توافقات انجام گرفته اقا.ام
ننای..
 سازن.ن متعه .گردی .مب غ  .....................................ریاال معاادل  .....................................توماا در آساتانه تحویال م اک و باراساس عرف به صورت قرضالحسنه جهت اسکان مالک در طول م.ت ساخت نق.ا ،ط صورت ج سه پرداخت قارض-
-

-

-

الحسنه اسیا به مالک پرداخت ننای..
سازن.ن متعه .است بر اساس مادن  2-11این قرارداد پروانه ساخت (جواز) و سایر مجوز های مورد نیاز را اخذ ننای..
سازن.ن متعه .گردی .ک یه اسنا د م ک مورد معام ه (بنچاق و سایر م.ارک مورد نیاز) را پس از انجام مراحل درخ و اسات،
جواز تحویل آژانس مسین خ دفتر فن مهن.س  ...........................ننودن و در صورت نیاز مج.د دریافت ننای..
سازن.ن متعه .به پرداخت ک یه هزینه های جواز ساخت م باه .مگر در مورد ذکر ه.ن در مادن  14قرارداد.
سازن.ن متعه .گردی .در زما مقرر در مادن  4-11تنام آپارتنا ها را کامل و ب.و هایچگوناه کا و کساری تینیال و
قابل سیونت و تحویل ننای/ ..نانچه در قسنت از بنا یا کل آ ایراد و مشگ مشاه.ن گردد سازن.ن می ف به رفع نقاص
به هزینه خود م باه .و در تنام مراحل ساخت م بایست خ.اون .متعال را م .نظر قرار دهن..
سازن.ن متعه .است در زما مقرر در مادن  5-11سن .تفییک ه.ن واح.های اح.اث ه.ن را دریافت و تحویل ننای..
هزینه و مسئولیت انجام امور مربوط به تفییک ساختنا و صورتج سه تفییی و تنظای سان .باه منظاور صا.ور سان.
مالییت اختصاص از ادارن یبت اسناد و امالک مربوطه برای هر یک از واح.های اح.ای بر عه.ن سازن.ن است و متعه .به
پرداخت و انجام آ م باه..
سازن.ن متعه .به پرداخت هزینه های مصرف اع از آ و برق و گاز و ت فن پس از ت یه و تحویل م ک ماورد مشاارکت
به سازن.ن تا پایا عن یات ساختنان و تحویل آپارتنا ها م باه..
سازن.ن حق دریافت وام از هر نوع ،را روی این پالک یبت ن.ارد مگر با اطالع و رضایت مالیین کاه هارح توافقاات ماتن
قرارداد م گردد.
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-

سازن.ن متعه .گردی.ن که مورد مشارکت را تحت پوه بینه مسئولیت م.ن کارفرما در قبال کارکنا و بینه مسئولیت
م.ن در قبال اه اص یالث ناه از انجام عن یات ساختنان هرکت بینه  ......................................درآوردن و ما.ارک آ را
متن قرارداد ننای..
سازن.ن متعه .بر تجهیز کارگان و رعایت اصول اینن و حفاظت (اینن و حفاظت در حین عن یات ساختنان ) م باه..
تعه .و مسئولیت ک یه حوادث ناه از ع.م رعایت اصول اینن بارای کارکناا و کاارگرا هااغل در موضاوع قارارداد و
هنسایگا مجاور و ساختنا های آنا جان و یا مال و ک یه هزینه و خسارات در ضنن قرارداد بر عه.ن سازن.ن م باها.
و مالک هیچ گونه مسئولیت در این مورد ن واه .داهت.
سازن.ن متعه .است ک یه هزینه های پی بین نش.ن اداری یا اجرای دیگر در ارتباط با قرارداد کاه در عارف سااختنا
سازی و به عه.ن پینانیار بودن و احیانا در این قرارداد فراموش ه.ن است را به عه.ن بگیرد.
سازن.ن متعه .است با نناین.ن معرف ه.ن از طرف مالک بر اساس مادن  16این قرارداد هنیاری ننای..

-

ساختنا خصوصاأ مبحث  19ما -

-

-

][Pick the date

-

سازن.ن متعه .به رعایت الزامات فن و ضوابط و مقررات قانون از جن ه مقررات م
باه..

-

سازن.ن متعه .به رعایت آیین نامه  2811زلزله م باه..

-

سازن.ن متعه .به رعایت مقررات ههرداری ههرسازی م باه..

-

تعه .و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به م ک بع .از تحویل م ک جهت ت ریب باه
سازن.ن بر عه.ن سازن.ن م باه..

-

سازن.ن متعه .به اجرای نقشه های مصوب م باه .مگر موارد مستثن ه.ن در مادن  14این قرارداد.

-

سازن.ن اقرار به توانای مال و اطالعات فن و قانون الزم جهت انجام پروژن را دارد.
سازن.ن متعه .است ک یه هزینه های ساخت و ساز از ابت.ای تقاضای پروانه ساخت تا دریافت پایاا کاار صاورت مج اس
تفییی  ،تقسی نامه و اخذ سن .تک برگ را ب.و هیچ گونه قی .و هرط بپردازد.

-

سازن.ن متعه .گردی .نسبت به خرید و نصب انشعاب و پرداخت تنام هزینه های مربوط به خ.مات هاهری هاامل آ

-

کنتور آ تفییی خ غیر تصاع.ی ،برق هر واح .مستقل و یک انشعا برق مصارف عنوم تک فاز خ سه فازن (در صاورت
آسانسور) ،گاز هر واح .با کنتور مجزا ،انشعا فاضال ههری ،ت فن قبل از تحویل اق.ام ننای..
مورد معام ه به هنران ک یه اسناد مربوطه به آ را بهرؤیت کامل سازن.ن رسای.ن اسات و از کا و کیاف آ اطاالع کامال
کسب ننودن است با امضاء این قرارداد اقرار به آ دارد.
سازن.ن می ف به تهیه دفترچه مشخصات فنی ساختمان برای هر واح .هامل نقشه های تاسیسات هنران با مستن.ات
و تائی.یهها عیسها و جزئیات اجرای پروژن م باه..

ماده  )14تخلفات ساخت
مسئولیت قانون و جرائ هرگونه ت ف از ضوابط و دستورالعنل های صادرن از مراجع ذیصالح بر عه.ن سازن.ن م باه .غیر از موارد
قی .ه.ن در مادن  26این قرارداد.

ماده  )15آثار قرارداد
ارزش م ک تحت اح.اث با کل هزینه های ساخت و ساز و  ....به انضنام مب غ بالعوض ذکر ه.ن در ماادن  3در تااریخ عقا .قارارداد
حاضر محاسبه و با یی.یگر پایاپای ت ق گردی.ن

نمونه قرارداد شرکت مهندسی تکا www.tka-eng.com

09127215385

26150585

-

نوسانات قینت م ک و هزینه های ساخت هامل مصالح و دستنزد و نیز تغییر در نرخ بهارن و غیارن در آینا.ن (از زماا
قرارداد تا تحویل نهای ) هیچگونه تاییری در مفاد توافق های انجام ه.ن در این قرارداد ن واه .داهت.
طرفین با امضاء این قرارداد ک یه خیارات از جن ه خیار غبن فاح را از خود س ب ننودن..
مالک در رابطه با ک یه هزینه ها و عن یات اجرای و اداری هیچ گونه مسئولیت ن.اهته و به عه.ن سازن.ن م باه..
ت فن هنارن  .........................................موجود متع ق به  ................................بودن و ساازن.ن تنهاا در زماا عن یاات سااخت و
ساز حق استفادن و بهرن برداری از آ را خواه .داهت ک یه هزینه ها و مسئولیت قانون در زما استفادن از آ بر عها.ن
سازن.ن است و هیچ گونه دخل و تصرف نسبت به آ ن واه.داهت.
مالیین هیچ گونه وجه تحت هیچ عنوا به سازن.ن پرداخت ن واه .کرد مگر موارد قی .ه.ن در قرارداد.
/نانچه پالکهای هنجوار هرایط و رضایت بر تجنیع با م ک مورد مشارکت را دارن .سازن.ن با در نظر گارفتن مصاالح و
منافع طرفین و به عنوا نناین.ن مالیین ،مجاز به ات اذ تصنینات الزم است .توافق با مالیین هنجوار به هناران رضاایت
مالیین نسبت به هرایط تجنیع و توافقات حاص ه هنا زما متن قرارداد م گردد.
ک یه مصالح موجود در ساختنا فع  ،پس از ت ریب متع ق به سازن.ن خواه .بود.
م ک مورد مشارکت دارای  .........................سری کابینت آهپزخانه ............... ،ع.د کاولر آبا  ................ ،دساتگان آبگارمین
گازی هیرآالت کامل و  ...................پرن رادیاتور هوفاژ و  .....م باه.که بع .از ت ریب متع ق به سازن.ن م باه..

-

طرفین حق واگذاری حقوق قانونی قرارداد و حق انتقال عرصه را تحت هیچ عنوا  ،از قبیل وکالت ،نناین.گ  ،ص ح،

-

رهن ،بیع ،مشارکت و  ....را کال و جزئا به غیر ن.ارن .و با امضاء این قرارداد از طرفین س ب اختیار م گردد.
طرفین متعه .م گردن .در هنه حال اساس کار را بر ص.اقت قرار دادن و خ.اون .متعال را م .نظر قرار دادن.
طرفین متعه .م گردن .منافع و مص حت یی.یگر در فروش واح.ها و به قینت روز و عادالنه را رعایت کنن..
مب غ قرضالحسنه اسیا با رای داور به عنوا ضنانت اجرای سازن.ن و تامین مادن  14و  11قرارداد قابل استفادن است.
طرفین موظف م باهن .هرگونه تغییر آدرس و هنارن ت فن را کتبا باه آژاناس خ دفتار فنا مهن.سا  ..................اعاالم
نناین..

-

طرفین متعه .به پرداخت جریمه های منجر به اضافه بنا به میزا ق.رالسه خود م باهن..

-

-

][Pick the date

-

ماده  )11نماینده مالکین
مالک ب.ین وسی ه آقای  ..................................را به عنوا عامل هناهنگ کنن.ن خ عامل نظارت خود انت ا ما کنا .و ناامبردن ما -
پذیرد که به عنوا نناین.ن مالک عنل ننای..
ک یه صورتج سات و توافقات بع.ی و موضوع مادن  1این قرارداد با حضور  .................نفر از مالیین باه هناران نناینا.ن قابال انجاام و
الزماالجرا م باه .و حی حضور هنه مالیین را دارد و مورد تائی .مالیین م باه..
مالیین یا نناین.ن قانون آنها حق نظارت بر پیشرفت پروژن را دارد ول حق م.اخ ه در مش صات فن و جزئیات اجرای تائی .ها.ن
را ن واه .داهت.
هر نوع وظیفه ای که مقرر است نناین.ن انجام ده .کامال هفاف درج گردد.

ماده  )17حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا
در صورت تعطی و تاخیر غیر موجه یا غیبت هریک سازن.ن در حین انجام پروژن بی از  ...............روز ،مالک م توان .پس از اعالم
کتب و ا لزام به انجام تعه .به سازن.ن و تنظی صورتج سه وضعیت موجود جهت ادامه عن یات ساختنان توسط خود و یاا ها ص
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یالث دارای صالحیت و با تنظی گزارهات دقیق به هنران مستن.ات کامل م.اخ ه ننای .و با استناد باه ماادن  222قاانو ما.ن در
صورت لزوم برای تامین م ارج نسبت به فروش ق.رالسه اعیان سه سازن.ن با رای داور خ مرجع قضای اق.ام ننای..
در این صورت عالون بر پرداخت جرینه تاخیر ،خسارت واردن به مالک بر اساس م.ارک و مستن.ات بر عه.ن سازن.ن م باه..
تبصرن فوت یا حجر سازن.ن نیز موجب ایجاد این حق برای مالک م گردد.

ماده  )18جرائم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات
][Pick the date

 )1مستن.ا به مواد  231 ،224 ،222 ،221قانو م.ن  ،در صورت استیاف هر یک از طرفین در ابت.ای قارارداد (بنا 1 .و 2
مادن  )11بیشتر از  ..................................مان ،حق فسخ ایجاد م گردد و طرفین بابت انجام تعه ،.عالون بر الزام باه پرداخات
وجون هزینه ه.ن ،م زم به پرداخت  31درص .از ارزش م ک به عنوا خسارت به طرف مقابل م باه..
 )2در صورت تاخیر هر طرف ب.و عذر موجه در انجام تعه.ات خوی مواع .مقرر در بن 3 .و  4و  5مادن  11به میازا هار
روز تاخیر مب غ  ............................................معادل  .........................................م بایست در حق طرف مقابل پرداخات ننایا .باه
استثنای آنچه که به موجب عرف یا قانو انجام غیر مق.ور یا غیر منین باه..
 )3طرفین متعه .هستن .عالون بر جرینه تاخیر بر اساس م.ارک و مستن.ات الزم خسارت واردن به طرف مقابال را پرداخات
نناین..

ماده  )19دوره تضمین – خدمات پس از فروش
سازن.ن م زم و متعه .ه .که در طول م.ت  3مان پس از تینیل و تحویل آپارتنا ها به مالیین ،در صورت بروز هر نوع خساارت یاا
ایراد جزئ و ک که ناه از قصور مالیین در این م.ت نباه .و طبق نظر کارهناس خبرن تایی .گاردد و ک یاه خساارات ناها از
استفادن از لوازم غیر استان.ارد و یا محول کرد امور اجرای به افراد ناوارد یا مبت.ی و  ...را متقبل و با.و اخاذ هرگوناه وجها از
مالک تعویض یا تعنیر و خراب ها را جبرا ننای .و به هیل سال و قابل استفادن به مالیین تحویل ده..
پرداخت خسارت خراب های اع از خراب در سیست حرارت و برودت  ،برق و لوله کش آ سرد و گرم هوفاژ و سیست فاضاال
و سیست عایق کاری سرویسها و پشت بام و  ...و آسانسور ،سی کش های ت فن ،آیفو تصویری و آنتن مرکزی و آنتن ج.اگاناه و
ک ی .و پریزها و خراب هیرآالت و  .. .و به طور ک منصوبات و لوازم و منصاوبات سااختنان مصارف پاروژن بار عها.ن طارف دوم
قرارداد بودن و تا  3مان پس از تحویل واح.ها قابل دریافت است.

ماده  )21شرایط فسخ قرارداد
این قرارداد غیر از بن 1 .مادن  ،14تحت هیچ هرط و با هیچ عنوان قابل فسخ نبودن مگر به تراض طرفین (اقاله) و اگار اساتنباط و
یا تفسیری به اجازن فسخ برای طرفین است ب.ین وسی ه اصالح م گردد و بر قطع و الزماالجرا و غیر قابل ع.ول باود آ تاکیا.
م گردد.

ماده  )21حقالزحمه مشاور
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مستن.ا به مادن  335قانو تجارت ،طرفین قرارداد متعه .و م زم ه.ن ،.پس از عق .قرارداد نسبت به پرداخت حقالزحنه مشااورین
امالک  .................................اق.ام نناین ..فسخ یا اقاله قرارداد تاییری در میزا حقالزحنه ن واه .داهات و /نانچاه ییا از طارفین
قرارداد تفاضای فسخ آ را بننای .م زم به پرداخت کنیسیو طرفین م باه..

ماده  )22حدود مشخصات فنی ،عمومی و مصالح مصرفی

][Pick the date

ح.ود مش صات فن  ،عنوم و مصالح مصرف به پیوست م باه.
/نانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباه .معادل ریال آ با توافق طرفین مالک عنل قرار خواه .گرفت.
دیگر موارد ذکر نش.ن ،بنابر خواست مالک ،توافق سازن.ن و نظر کارهناس مشاور و توافقات طرفین قابل بررس و مالحظه م باه..
تغییر مش صات و مصالح ساختنان با تراض طرفین و انعیاس و اصالح صورت جامع بالمانع م باه..
/نانچه طرف اول خواها مصالح غیر از مصالح من.رج در لیست نازک کاری در این قرارداد برای واح .خود باهن .با احتساا ماا
بهالتفاوت در زما کار قابل انجام م باه ..ح.ود تغییرات از طرف مالک به هرح  ......................................م باه..

ماده  )23حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور)
طرفین در مورد حوادث قهری مانن .زلزله سیل و سایر بالیای طبیع و  ...مسئولیت ن واهن .داهت و قرارداد به حالات تع یاق در
م آی..

ماده  )24هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری
ادامه عن یات اجرای ح.اکثر یک مان از پایا وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکرن مج.د و توافقات حاص ه و با رای داور و پاس از
تنظی صورتج سه کتب انجام م گردد و م.ت تعطی پروژن در این حالت به م.ت اجرای قرارداد افزودن م هود.

ماده )25مرجع حل اختالف
هرط داوری – هرکت  .....................................به هنارن یبت  ........................خ یا آقای ( .................................داور خ داورا منت ب از ساوی
آنیه مورد قبول طرفین است)به نشان  ....................................................................................................به عنوا داور مرض الطرفین انت اا
ه .که در صورت ح.وث اختالف ،هریک از طرفین حق دارن .ح.اکثر ظرف م.ت  31روز از زماا ت اف طارف دیگار نسابت باه
هریک از هرایط قرارداد ،درخواست رسی.گ به اختالف را در محل  ............................................کتبا اعالم و یبت ننایا .رای صاادرن از
طرف داور منت ب ،برای طرفین الزماالجرا است ابالغ اوراق و ک یه مراسالت داوری به طرفین با پسات سفارها خ اظهاار ناماه باه
نشان قراردادی ،معتبر است؛ ب.یه است ع.م یبت به موقع درخواست موضوع این مادن ،موجب اسقاط حق رجوع باه داوری اسات
مگر به تراض کتب مج.د طرفین.
تبصرن اگر داور فوت ننودن یا از قبول داوری سرباز زن .هرط داوری کا ل یین گردی.ن حق مراجعه به مراجع قضای برای طرفین
محفوظ م باه..

ماده  )21اضافه بنا
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در صورتییه سازن.ن اق.ام به اح.اث بنای مسیون یا تجاری ،مازاد بر گواه پروانه ساختنا ننود هزینه اح.اث بنا به عه.ن سازن.ن
م باه .لیین پرداخت هزینه خالف و عوارض تراک مازاد ههرداری یا توسعه تجاری مربوط به آ به عه.ن طرفین به نسبت ساه
تعیین ه.ن م باه .در این خصوص قبل از انجام هرگونه اق.ام توافق نامه کتب طرفین الزام و بای .متن قرارداد گردد.
در صورت کسب مجوز اضافه طبقات مازاد بر مادن  ،4ک یه هزینه ها ،ازجن ه هزینه تراک  ،عاوارض ،صا.ور پرواناه ،و هزیناه هاای
ساخت و دیگر هزینه ها بر عه.ن سازن.ن م باه .و سه هریک از طارفین از طبقاه خ طبقاات حاصا ه باه نسابت  % .........مالاک و
 % ....................سازن.ن م باه..

][Pick the date

ماده  )27اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد
 )1ح.ود مش صات فن عنوم و مصالح مصرف پیوست م باه.
 )2هرح کامل تقسی نامه عادی پیوست م باه.
 )3هرح موارد قانون مورد اهارن در قرارداد پیوست م باه.
 ک یه توافقات بع.ی متن این قرارداد م گردد رونوهت م.ارک بع.ی و مرتبط با این قرارداد ضنینه قرارداد م گردد ک یه م.ارک و اسناد ناظر بر قرارداد به تایی .طرفین م رس.این قرارداد در کنال صحت و سالمت جس و عقل و با رعایت موازین هرع و قانون و با رضایت و ارادن ه صا طارفین قارارداد
تنظی و صیغه صحیحه و هرعیه مشارکت و عق .بیع جاری ه .و اسقاط کافه خیارات حت خیار غبن فاح از متعام ین به عنال
آم.ن و متعام ین با ع و اطالع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آ ننودن ان..
این قرارداد نسبت به متعاملین و قائم مقام قهری و قانونی و ورثه ایشان موثر میباشد و بر قطعی و الزماالجراء و غیار
قابل عدول بودن آن تاکید میگردد.
/نانچه در اظهارات و تعه.ات هر یک از طرفین خالف و فسادی کشف هود مسئولیت جبرا خساارت واردن و جوابگاوی در قباال
اه اص یالث و مقامات صالحه قضای بهع.ن مت ف م باه..
این قرارداد باه اساناد ماواد  11و  32و  145و  111و  211و  221و  222و  224و  331و  362و  454و  644قاانو ما.ن و باا
استناد به مواد  335و  343و  344و  352قانو تجارت مشتنل بر  .........................مادن و  ..............................بنا .................... .و تبصارن
در  ............................ .............نس ه در  .............................صفحه متح.النتن و متح.االعتبار در تاریخ ......................................................باین
طرفین قرارداد حاضر ،امضاء و تنظی گردی .که  ....................نس ه نزد طرف اول قرارداد و یک نس ه نزد طرف دوم و یک نس ه در
محل آژانس مسین خ دفتر مهن.س  ...............................نگه.اری هود.
اسناد و م.ارک م ک مورد مشارکت هامل  ................................در محل آژاناس خ دفتار فنا مهن.سا  ..................................نگها.اری
م گردد و در صورت نیاز هریک از طرفین ط صورتج سه ارائه و ایشا می ف به عودت پس از رفع نیاز م باهن..
با احراز هویت طرفین قرارداد و اصالت م.ارک اسناد ،تنام مراتب من.رج در این قرارداد به تایی .و گواه م رس..
-

ک یه صفحات قرارداد و پیوستها به تایی ،.گواه و امضا و ایر انگشت طرفین برس..

-

ک یه صفحات قرارداد و پیوستها به تایی ،.گواه و امضا آژانس مسکن  /دفتر فنی مهندسی  .........................برس..

نمونه قرارداد شرکت مهندسی تکا www.tka-eng.com

09127215385

-

ک یه صفحات قرارداد و پیوستها به تایی ،.گواه و امضا شهود طرفین برس..

-

ک یه صفحات قرارداد و پیوستها به تایی ،.گواه و امضا امضای داور و نماینده مالک برس..

26150585

][Pick the date

