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14تاریخ:    /     /        

 بسمه تعالی

 قرارداد سرمایه گذاری و ساخت پروژه زمین فرحزادی

 مقدمه

ی اسالمی ایران در رقانون مدنی کشور جمهو 190،  191،  219، 10موجب مواد ه این قرارداد ب

مابین تعاونی مسکن خطوط لوله و مخابرات نفت به  در شهرستان تهران فی ..............تاریخ...

مسعود شفیعی، مصطفی خسروانی، کامبیز  آقایان هیئت مدیره با نمایندگی  87770 شماره ثبت 

مرادی به نشانی تهران خیابان شهید فرحزادی باالتر از میدان کتاب کوچه گلبرگ سوم جنب 

که از این پس در این قرارداد مالک نامیده می شود  22134337نپتا به شماره تلفن  مجتمع مسکونی

سهمی موکلین از یک سو و آقای حامد  8/11/99اصالتا و وکالتا بر اساس روزنامه رسمی مورخ 

به شماره شناسنامه  0011127023با کد ملی   23/8/1368گل محمدی فرزند محمود متولد 

 کوچه شبدیز خیابان فرشته  وی پارک چهارراه از باالتر خیابان ولیعصربه نشانی  0011127023

که از این پس در این قرارداد سازنده نامیده می شود منعقد گردید و مفاد این  6 پالک افشار

 قرارداد برای طرفین الزم االجرا میباشد.

و غیره بوسیله پست  و مکاتبات موضوع این قرارداد اعم از ابالغ فسخ کلیه ابالغها( 1تبصره 

به نشانی سازنده با درج عنوان بر روی پاکت نامه انجام خواهد اظهار نامه  و یا  ضهبسفارشی دو ق

و همچنین استنکاف از دریافت  دشد . تغییر نشانی که بدون اطالع کتبی قبلی صورت گرفته باش

 ابالغ محسوب نخواهد شد.  نامه منتج به عدم ابالغ یا عدم حضور به هر نحو دیگر خدشه به اعتبار
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موضوع قرارداد: -1ماده   

 ملکقطعه  1طرفین جهت ساخت و ساز  سرمایه گذاری و ساختموضوع قرارداد عبارت است از 

به شماره سریال سند  40767به شماره ثبت  1930/116به پالک ثبتی متر مربع  2807به متراژ 

: زیرزمین شامل طبقه  3البی و یک طبقه نی طبقه مسکو 9 طبقه شامل 13 ساخت با هدف 157204

سرایداری، استخر، سونا، جکوزی،  ( امکانات3منفی )طبقه  و یک طبقه پارکینگ و انباری  2

 – فرحزادی خیابان –، سالن اجتماعات و روف گاردن به نشانی : یادگار امام ورزشیسالن 

  1 پالک سوم گلبرگ

( میزان سهم سرمایه گذاری و ساخت طرفین از قرارداد: 2ماده   

طرفین در موضوع قرارداد  سرمایه گزاری و ساختسهم  مناقصه  برنده پیشنهاد و اسناد با مطابق

باشد.می % سازنده  47 تعاونی  و%  53 طبقه مسکونی، البی و سه طبقه زیر زمین،  9شامل   

، آیین نامه جدید زدر صورت بیشتر از محر %  03 ( مطابق با و پروانه ساخت شهرداری 1تبصره

زمین طبق سطح اشغال از کل متراژ برابر نامه مشارکت کننده قرارداد الحاقی منعقد خواهد شد 

 و در صورت اخذ سازنده %47مالک و  %53طبقه مسکونی 9متر مربع تا (  50/2807 سند     )

.می باشد% مالک  20% سازنده و  80 توسط سازنده طبقه به باال 9 موافقت  

قبل ازتهیه نقشه های اجرایی و معماری با نظر مالک تصمیم گیری و ها  آپارتمان( متراژ 2تبصره 

 نهایی خواهد شد .
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 مجدد محاسبه قابل ساختمان جواز اخذ و معماری نقشه تهیه از پس طرف هر سهم متراژ (3تبصره

بود. خواهد  

 می احداث که (تقسیم نهایی: مبنای تعیین متراژ به هریک از طرفین درآپارتمان هایی4تبصره 

است: ذیل رحش به قرارداد این در شده مشخص وقدرالسهم ساختمان احداث با پروانه مطابق شوند  

متعلقه ومشاعات و پارکینگ و انباری های  احداثی بنای درصد 53: نهم طبقه تا  3منفی  طبقه از

مبنای تقسیم طبقات زوج و فرد بوده و با  باشد می سهم سازنده درصد 47 و سهم تعاونی )مالک(

توجه به اینکه توافق گردید  که اولویت انتخاب با مالک باشد لذا مالک طبقات فرد را که از 

 مرغوبیت بهتری برخوردار است انتخاب کرده است. 

 ضمنا اولویت انتخاب پارکینگ ها و انباری های متعلقه با تعاونی می باشد

 

 از صادره تفکیکی صورتمجلس طرفین، مالکیت وسهم آپارتمان دقیق تر تعیین ( مبنای5تبصره 

بود. خواهد ثبت اداره  

 به ما تعیین صورت به سازنده و تعاونی )مالک( بین سهم به نسبت احتمالی متراژ ( اضافه6تبصره 

 تحویل با همزمان که پذیرفت خواهد انجام توافق با و مقطعی هر در روز، قیمت به التفاوت

 و محاسبه بایستی بزرگتر واحد متصرف توسط مالکیت سند انتقال با همزمان یا و ها آپارتمان

گردد. پرداخت  

(مدت زمان اجرای قرارداد:3ماده  
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امضای قرارداد به شرح برنامه زمانبندی ذیل می باشد:  بعد ازماه  52مدت زمان اجرای این قرارداد 

. 

 ماه از زمان امضای قرارداد. 9کثر اخذ دستور نقشه حدا -1

 طبقه 9 میزان به حداقل نآپارتما احداث و دستور شروع به کارجهت ساختمان پروانه اخذ -2

 متر 5/2807) سند با مطابق زمین متراژ کل یا بیشتر از اشغال سطح درصد 30 در مسکونی

  استخر، مچونه احداثات سایر و انباری و پارکینگ طبقه سه و البی طبقه یک از مستقل( مربع

 

 اخذ از زمان ماه 9 حداکثر  گاردن روف و سرایداری و ورزش سالن و اجتماعات سالن

 نقشه.)در صورت افزایش تراکم مدت قرارداد اضافه می شود( دستور

از زمان  ماه 40 حداکثر مدت ظرف ها موقت آپارتمان تحویل و تکمیل ساخت، اجرا، -1

 ساختمان. پروانه دریافت

شامل و  مالکین به تحویل ها جهت آپارتمان برگ تک و تفکیکی سند و کار پایان اخذ -2

 . میباشد ها موقت آپارتمان تحویل از پس ماه 15 همزمان با یک سال دوره تضمین حداکثر

 

موضوع قرارداد (هزینه های اجرای4ماده  

از جمله هزینه های مربوط به  ساختمانساز و کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ساخت

شهرداری، سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص اخذ تغییر کاربری زمین، صدور دستور نقشه، 

نقشه های و  100ون ماده یاحتمالی کمیسصدور پروانه ساختمان و هزینه های مربوط به خالفی 
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معماری و سازه و تاسیسات و هزینه های مرتبط با سازمان نظام مهندسی در خصوص ناظر و 

 سازی و انبوه مالیات و دارایی هزینه مشاوران سازمان در ارتباط با مجوز، ساخت و اجرای پروژه. و

 نیز وگاز،  کلیه هزینه های مرتبط با بیمه ساختمان، خرید و نصب امتیاز انشعابات آب برق و نیز

 و تعمیر و نیز فاضالب دفع و برق و آب اشتراک و برودتی حرارتی، تاسیسات های هزینه

هزینه های مربوط به اخذ پایان کار و اداره ثبت اسناد به منظور و  تضمین دوره مدت در نگهداری

به طور کلی کلیه هزینه های که بر طبق قانون و حسب  واخذ سند تفکیکی آپارتمان های احداثی 

تعلق میگیرد به عهده سازنده  به این قرارداد مورد از تاریخ تحویل زمین تا تحویل موضوع قرارداد

 می باشد .

الثبت حق عوارض و ها مالیات( 5 ماده   

 هر پرداخت و...( و مستقالت بر مالیات ، نوسازی)  قانونی های هزینه و عوارض های هزینه کلیه  

 دفتر التحریر حق و الثبت حق های هزینه و انتقال و نقل از جمله مالیات عوارض و مالیات گونه

باشد. )قبل از آن با مالک می  می سازنده عهده خانه بعد از امضای قرارداد و  تحویل ملک به

 باشد(

به عهده سازنده می باشد و در مسئولیت استفاده از کارگر و پرسنل فنی غیر مجاز )اتباع خارجی( 

صورت صدور آرای قضایی و اداری سازنده در این خصوص مسئول و جبران کننده رای مزبور 

 هست.

 

( شرایط تحویل موضوع قرارداد6ماده  
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روز از تاریخ تکمیل موضوع  30تا  حداکثررا  دادرسازنده متعهد است سهم مالک موضوع قرا

به مالک تحویل نماید . و صورت مجلس تفکیکی رداداقر  

عدم  و ی باشدمنظور از تحویل موضوع قرارداد ، صرفا سهم مالک در موضوع قرارداد م )1تبصره

زله پایان پانچ های احتمالی در طول دوره تضمین به من و تکمیل قسمت های عمومی ساختمان

 تعهد سازنده تلقی نمی شود.

 

تغییرات و اضافات  (7ماده   

عمل آید ، ه بنا ممکن است تغییراتی در نقشه های ساختمان بل جریان تکمی نظر به اینکه در

سازنده مجاز است عنداللزوم تغییراتی را که ضروری بداند و در متراژ و اوصاف اساسی موضوع 

عمل آورده و اجرا نماید. ه قرارداد موثر نباشد بدون آنکه با اذن مالک نیازی باشد ب  

اخذ سند  ویل گرفتن سهم خود از موضوع قرارداد از سازنده تا زمان( مالک از زمان تح1تبصره 

رسمی که مراتب اخذ آن کتبا به اطالع مالک خواهد رسید حق هیچ گونه تغییری در موضوع 

قرارداد را نداشته و در صورت تخلف ، مکلف به پرداخت جرایم مرتبط و پاسخگویی در مقابل 

است در صورتیکه عملیات و اقدامات مالک موجب  اشخاص و مراجع ذیربط می باشد .بدیهی

دد سازنده محق در مطالبه رسازنده گ تاخیر در صدور مجوزهای مربوطه بنا و یا ورود خسارت به

 خسارات وارده خواهد بود .
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( چنانچه مالک تا قبل از تحویل موضوع قرارداد مایل به انجام تغییراتی در محدوده واحد 2تبصره 

باشد باید مراتب را کتبا به اطالع سازنده برساند تا در صورت موافقت و وجود موضوع قرارداد 

 امکانات الزم برای سازنده تغییرات مزبور توسط سازنده انجام شود .

 

 

( تنظیم سند رسمی8ماده   

 %40رد  و سهم سازنده، پس از تکمیل سقف چهارم روی زمین صورت میگی %30انتقال به نسبت 

ه تضمین و باقی مانده پس از تکمیل ساختمان و تحویل موقت و شروع دور %30تا سقف نهم و 

  گرفتن عدم خالف توسط سازنده و ارائه به مالک صورت می گیرد.

( انتقال موضوع قرارداد به غیر قبل از انتقال سند رسمی 9ماده   

سازنده حق انتقال کل سهم خود را به شخص ثالث ندارد و پیش  تا قبل از صورت مجلس تفکیکی

در غیر اینصورت  فروش هرگونه سهم سازنده باید با اطالع و موافقت کتبی مالک صورت بگیرد

و این سند و نوشته فی مابین سازنده و شخص ثالث بالاثر بوده و کان لم یکن تلقی  هرگونه

این اشخاص ندارد. شرکت تعاونی هیچگونه مسئولیتی در قبال  

 

 

( رعایت نکات ایمنی مطابق با آیین نامه های سازمان نظام مهندسی 10ماده   
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 هرگونه بروز صورت سازنده ملزم به رعایت دقیق نکات ایمنی حین عملیات اجرایی می باشد و در

 برق کارگران، سقوط ساختمانی، مصالح و اشیا سقوط سوزی، آتش منجمله احتمالی حوادث

 بر آن از ناشی مسئولیت کار انجام حین حوادث سایر و گرفتگی، فوت کارگران و پرسنل کارگاه

متوجه تعاونی)مالک(  حیث این از گونه مسئولیتی هیچ تعاونی )مالک( و بوده سازنده عهده

 نخواهد بود.

 

 

قرارداد و تعهدات طرفین شرایط عمومی (11ماده  

سازندهتعهدات  الف :  

نظارت و مدیریت مستمر و مسئولیت اجرای این قرارداد و اخذ دستور نقشه ظرف مدت  -1

و موثر شدن آن.و وکالت کاری  ماه پس از زمان امضای قرارداد    9  حداکثر  

پرداخت کلیه هزینه های تخریب و مستحدثات و گود برداری و انتقال نخاله های ساختمانی به  -2

 محل های مجاز .

 هزینه و قرارداد موضوع انجام به مربوط تزئیناتی – تاسیساتی –خرید کلیه مصالح ساختمانی  -4

آنها. حمل های  

خریدامتیازات انشعابات اعم از آب ، گاز و برق متناسب با استفاده کل طبقات طبق ضوابط -5

مجزا )در  گازسازمان های ذیربط نسبت به کسری امتیازات و انشعابات موجود و همچنین کنتور 
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پرداخت کلیه هزینه های  و و آب مشترک  و برق مجزا برای هر واحد صورت موافقت اداره گاز(

در صورتیکه پست برق موجود پاسخگو نباشد.نصب پست برق  احداث و  

رت از جمله هزینه های مهندسین مشاور و نظا رداخت کلیه هزینه های مربوط به شهرداریپ -6

وارض متعلقه و حق عصدور پروانه ساختمان و پایان کار و سایر  هزینه های یزعالیه و کارگاهی و ن

نوان از جمله عونیز کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر  بیمه و انتقال،

صالح و اجرا و مهزینه های مهندسی ـ معماری ـ بنایی ـ مهندس ناظر و ترسیم نقشه ها و تامین 

.کارنظارت تا پایان   

، هزینه های دفتر د رسمی شامل اخذ استعالماتپرداخت کلیه هزینه های الزم جهت تنظیم سن-7

عهده مالکین و کلیه هزینه های اخذ ه خانه و مالیات نقل و انتقال تا زمان تحویل زمین به سازنده، ب

ه جهت صورتمجلس تفکیکی، تنظیم تقسیم نامه، مالیات نقل و انتقال و هزینه های دفتر خان

.آپارتمان های جدیداالحداث و اخذ سند تک برگ   

  ها کلیه هزینه های آب و برق و گاز مصرفی ازتاریخ تحویل زمین تا تحویل آپارتمانپرداخت -8

زلزله. 2800آیین نامه  دقیق رعایتالزام به  -9  

 رعایت دقیق آیین نامه  است طبق قوانین، الزامات فنی و ضوابط شهرداری و ملزمسازنده  -10

سازمان نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان نسبت به احداث ساختمان مطابق با پروانه ساختمان 

مترتب از هر گونه تخطی از و خسارت های احتمالی اقدام نماید و مسئولیت های مالی و حقوقی 

 قوانین و ضوابط بر عهده سازنده می باشد.
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ی، مفروش حیاط و پیاده رو خیابان )مطابق با ضوابط شهرداری( با محوطه سازی، باغچه ساز -11

 تقبل تمامی هزینه های مربوط به آن بر عهده سازنده می باشد.

سئولیت قانونی و جرائم هرگونه تخلف از ضوابط و دستورالعمل های صادره از مراجع م -12

 ذیصالح بر عهده سازنده می باشد.

رویت مان را قبل از اخذ جواز ساختمان به ساختاجرایی شه های سازنده موظف است، کلیه نق -13

هرگونه  مجدد  اعمال مالم یک هفته مهلت دارد تاییدیه را اعالم نمایدبرساند و  ) مالک (  تعاونی

می  )مالک(عاونیمنوط به اخذ تاییدیه کتبی از ت مشخصات فنی و متراژ واحدهای احداثیتغییر در

یشنهادی می پش از یک هفته سازنده مجاز به اعمال نظر و نقشه های ) در صورتی که بی باشد.

 باشد(

پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان به صورت بالعوض به تعاونی جهت هزینه های جاری در  -14

و ما بقی  در چهار قسط به صورت یک میلیارد تومان در زمان امضای قرارداد ارتباط با امور پروژه

  .پرداخت می شود بعد از سقف چهارم

می بایستی طی سه فقره  تضمین نامه چک به مبلغ یک صد و پنجاه میلیارد تومان می باشد که -15

میلیارد تومان برابر  06 -میلیارد تومان ج 45 -میلیارد تومان ب 45 –کدام معادل: )الف  چک هر

به سازنده عودت می گردد. %100و  %60 و %30 یه و به ترتیب در مراحل تحویلته 8ماده   

تبصره( چک های مذکور مطابق آخرین قوانین چک به نام شرکت تعاونی در سامانه ثبت و 

 مدارک آن ضم قرارداد گردد.

تعهدات تعاونی ) مالک(ب(   
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پس ازامضاء قرارداد در حداکثر دوهفته مالک به عنوان نماینده قانونی تعاونی متعهد می گردد  -1

تهران حاضر شوند و نسبت به اعطای وکالت کاری )جهت   1463 دفترخانه اسناد رسمی شماره

پیگیری امور مربوط به تغییر کاربری، اخذ دستور نقشه و پروانه ساختمان در شهرداری و سایر 

ماه اقدام نمایند تا سازنده نسبت به تشکیل  9ارگان ها و ادارات دولتی( با مدت زمان حداکثر 

در به صورت امانت ربوط به زمین، و مالکین را عندالزوم پرونده اقدام نماید و تمامی مدارک م

 اختیار سازنده قرار دهند و بابت آنها رسید دریافت نمایند. 

کاری تا گرفتن  تبصره ( تارخ موثر شدن قرارداد همان تاریخ حضور در دفترخانه و اعطای وکالت

 سند تک برگ تفکیکی آپارتمان ها، به سازنده میباشد .

 جهت ساختمان پروانه اخذ هد می گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته پس ازمالک متع -2

به و قطعی را برای اجرای قرارداد طی صورت جلسه ای به صورت کامل ساختمان، زمین  احداث

سازنده تحویل نمایند و تاریخ شروع عملیات تخریب و نوسازی از تاریخ اخذ مجوز شروع به کار 

قطعی مالک جهت آماده سازی زمین همکاری های الزم را با ، ضمنا قبل ار تحویل می باشد

 سازنده مبذول خواهد داشت.

بدهی مالیاتی و بانکی و عوارض شهرداری و غیره تا زمان تخلیه و مالک متعهد میگردد کلیه  -3

. را تسویه نمایدبه سازنده  زمینتحویل   

 مالک نظارت -12 ماده

هفته پس از امضای قرارداد به سازنده معرفی و سازنده  نماینده مالک طی نامه رسمی حداکثر دو

 مکلف به همکاری با مشارالیه می باشد.
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پروژه )بدون  اجرایی عملیات بر نظارت و بازدید حق پروژه اجرای زمان طول در نماینده مالک

دارند لیکن این نظارت  را فنی مشخصات رعایت از اطمینان حصول منظور دخالت در اجرا( را به

 سازنده نخواهد بود .  مسئولیت افین

صوصی خشرایط  پیوست لیست طبق بایستی ساختمانی مصالح از استفاده و انتخاب (1تبصره 

  ، میکسرا و کاشی ، کف سنگ ، نما متریال نوع و رنگ انتخاب لیکن گیرد قرارداد صورت

 و پریز و کلید فرنگی توالت روشویی، ، ،شیرآالت گرم آب ،پکیج کاری ، کاغذ دیواری نازک

 با ست بایستیوکلیه متریالی که احیانا در شرایط خصوصی قرارداد بدان اشاره نشده ا کابینت

 . گیرد صورت مالک تایید و هماهنگی

 ( معرفی مقام حقوقی یا حقیقی  جهت کنترل کمیت و کیفیت عملیات ساختمانی.2تبصره 

 قرارداد فسخ – 13 ماده

( مالک) تعاونی برای فسخ حق موجب این قرارداد، تعهدات ایفای کلیه عدم نمود تقبل سازنده

(  غیره و معنوی یا مادی از اعم)حقی ادعایی گونه هیچ اینکه بر عالوه قرارداد فسخ از پس و بوده

 آنان ادعایی حقوق یا الیهم منتقل درمقابل و نداشته قرارداد موضوع یا( مالک) تعاونی به نسبت

 فسخ حق( مالک) تعاونی برای که قرارداد این موارد از یک هر در ، بود خواهد پاسخگو شخصا

عالوه بر سهم سازنده از کل هزینه کرد را به عنوان وجه  %50میتواند  تعاونی ، است شده بینی پیش

مابقی را از محل فروش آپارتمان های متعلق به  %50التزام به نفع خود ضبط و بهره برداری نماید و 

 سازنده یا تهاتر آن پس از تکمیل و تحویل به سازنده پرداخت نماید.
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بدون توجیه  را از اخذ پروانه ساخت شروع نکند و یا کار ماه بعد 2کار را  سازنده ( چنانچه1تبصره

و یا هر کدام از تعهدات  نماید خودداری کار ازادامه ماه 6 از بیش مدت به سازنده یا و نماید متوقف

 مندرج در قرارداد را انجام ندهد قرارداد منفسخ میگردد.

 و شهنق دستور اخذ جهت سازنده سوی از مقرر موعد در اجرای تعهدات ( در صورت عدم2تبصره

 .دد.و یا عدم توانایی مالی و فنی سازنده قرارداد منفسخ میگر ساختمان پروانه اخذ یا

و تنفیذ آن با  طرفین خواهد بود تشخیص به قرارداد این در ابق مفاد فسخ مط موارد کلیه( 3 تبصره

 مراجع قضایی می باشد.

  قرارداد طرفین اقامتگاه( 14 ماده

 قرارداد این در مذکور های نشانی به که مکاتباتی و ها اخطار کلیه  قرارداد مفاد اجرای لحاظ از

 حداکثر مکلفند نشانی تغییر از پس طرفین از یک هر ، شود می تلقی قانونی ابالغ گردد، ارسال

 دیگر طرف اطالع برای سفارشی پست طریق از نامه توسط را خود جدید نشانی روز 10 ظرف

 . دارند ارسال

 

 

 

 

 . تعهدات انجام امکان عدم شرایط سایر و ماژور فورس( 15 ماده
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 سایر و سوزی آتش و جنگ نظیر وقایعی یا طبیعی بالیای و حوادث از اعم ماژور فورس موارد

 زمانی های دوره برای داد قرار موضوع تعهد انجام ، آن کلی یا جزیی آمدن پیش با که شرایطی

 گذشت مستلزم حال هر در و است خارج سازنده عهده از آن دفع که نحوی به میگردد ممکن غیر

 . شود اضافه می قرارداد این زمان بر آن از ناشی های زمان ، باشد می زمان

 

 ( موارد خلع ید سازنده16ماده 

 با اخطار کتبی ده روزه پس از انقضای موارد ذیل:

ر قرارداد را انجام ماه از اخذ پروانه ساخت گذشته باشد و سازنده اقدامات مقرر د 2الف: بیش از 

 نداده باشد

 ب: در صورتی که موضوع کل قرار داد به شخص دیگری واگذار گردد.

 ماه از زمان تعیین شده در قرارداد   6لیت های اجرایی به مدتج: تاخیر هر یک از فعا

د: ورشکستگی و یا فوت سازنده )در صورتی که قائم مقام قانونی ایشان از ادامه انجام مفاد قرارداد 

 خودداری نماید(

 ذ: عدم تحویل اسناد تضمین شده اعالمی در قرارداد

 

  اختالف حل مرجع: 17 ماده

 و قانونی مقام قاِیم یا و قرارداد طرفین برای آن در مندرج تعهدات و شروط و قرارداد این مفاد

تغییر،  تفسیر، در اختالف گونه هر بروز صورت در و بوده االجرا الزم و قبول قابل طرفین شرعی
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 از بدوا اختالف حل ، قرارداد طرفین بین نشده بینی پیش موارد سایر و داد قرار این مفاد اجرای

 به اختالف تاریخ از روز 20 ظرف نتیجه حصول عدم صورت در و آمیز مسالمت طریق

 غیر و قاطع مرجع قضایی رای که بود خواهد مراجع قضایی عهده بر طرفین از یک هر درخواست

 .بود خواهند آن اجرای به ملزم طرفین و اعتراض قابل

 تبصره( مرجع حل اختالف قوه قضائیه می باشد.

 

 

 و مدارک پیوست قرارداد ( اسناد18ماده 

 الف( شرایط خصوصی پیمان و مشخصات فنی

 ب( مشخصات فنی و نقشه  های اجرایی زیر بنا )بعد از اخذ جواز ساخت(

 ( جداول شکست کارج

 ( بیمه نامه ها )بعد از اخذ جواز ساخت(د

 ر( جداول محاسبات و تعیین سهام شرکت )بعد از اخذ جواز ساخت( حدودا

 نسخه، سه هر و شده مبادله و تنظیم نسخه 3 در و تبصره 17 و ماده 19 در قرارداد این( 19 ماده

 باشد می دارا را واحد حکم
 


