قرارداد مشارکت طرفین در احداث پروژه

ماده  -1اطراف ق رارداد
اطراف قرارداد عبارتند از :
 -1-1شهرداري شهر/شهرستان .......به نمايندگي  ، ..............به نشااني  ......................................................................................:کاه در
اين قرارداد به اختصار «شهرداري» خوانده مي شود .
 -1-2شرکت مهندسین مشاور معماري و شهرسازي ( ..................سهامي خاص) باه شاماره تبات  ............تبات شاده در اداره تبات
شرکت ها و مالکیت صنعتي تهران به نمايندگي و امضاء مجاز آقايان  ..........به عنوان  .........و  ........باه عناوان  .........باه نشااني :
 ...........................................................................که در اين قرارداد به اختصار «سرمايه گذار» خوانده مي شود .
 -1-3مالکین اراضي به نامهاي  .....و با ذکر مشخصات کامل

ماده  -2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت طرفین در احداث پروژه مجموعه تفريحي  ،گردشگري و خدماتي ......در محادوده اي باه وساعت
 .....متر در محل  ........واقع در  ، .........................با سرمايه گذاري  ،طراحي و اجراي پروژه توسط سرمايه گاذار و آورده مککاي ماالکین و
اخذ و اعطاي مجوزهاي الزم توسط شهرداري برابر طرح پیوست شماره . 1

ماده  -3آورده طرفین و ترتیب مشارکت
الف) آورده مالکین :
حدود  ......هکتار زمین بال معارض تحت پالکهاي تبتي شماره  .......واقع در .....
ب) آورده شهرداری :
اخذ ککیه مجوزهاي الزم جهت انجام پروژه اعم از تغییر کاربري  ،زير بنا  ،مازاد تراکم  ،پذيره تجااري  ،صادور پرواناه ساختمان،صادور
گواهي پايانکار ساختمان  ،مجوز تفکیک اعیان و هر گونه مجوز ديگري که موانع اجرايي پروژه را مرتفع نموده و جهت پیشابرد اهاداف
پروژه الزم باشد.
ج)آورده سرمایه گذار :
تامین تمامي هزينه هاي طراحي  ،ساخت و اتمام پروژه اعام از مصاال ، ،تجهیازات  ،احاداث واحادهاي م اکوني  ،تجااري  ،اداري و
فضاهاي عمومي و فرهنگي بر اساس مفاد قرارداد و پیوستهاي آن به نحوي که طرفین ديگر های گوناه تککیفاي در خصاوص تاامین
هزينه ها بر عهده نداشته باشند.
د ) سهم الشرکه طرفین :
--11دد --سهم الشرکه شهرداري از کل پروژه با تامین ککیه آورده هاي مذکور در اين قرارداد ،برابر باا  ...............باوده و های گوناه حقاو
ديگري براي شهرداري متصور نمي باشد.
--22دد --سهم الشرکه مالکین از کل پروژه با تامین اراضي مورد تعهد در اين قرارداد برابر با  ..........بوده و هی گونه حقاو ديگاري باراي
مشارالیهم متصور نمي باشد.

--33دد --سهم الشرکه سرمايه گذار از بابت سرمايه گذاري طراحي و اجراي پروژه برابر با مالکیت ن بت باه عرصاه ،اعیاان  ،م اتحدتات ،
تاسی ات و منافع کل پروژه به استثناي سهم الشرکه طرفین ديگر مي باشد.
تبصره  ::ارزش آورده طرفین در زمان انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و برابر با سهم الشرکه هاي مذکور تعیین و توافق گرديده و کااه
تبصره
يا افزاي ارزش زمین و مجوز ها يا هزينه هاي سرمايه گذاري تاتیري در میزان سهم الشرکه طرفین نخواهد داشت.

ماده 4ـ تعهدات سرمایه گذار
سرمايه گذار در راستاي موضوع قرارداد  ،متعهد به انجام امور ذيل مي باشد .
 -1-4تهیه سايت پالن براي محدوده  .......هکتار مشخص شده در نقشه پیوست شماره  1با کاربري غالب خدماتي  ،آپارتمان ،ساروي ،
توري تي و تفريحي از طريق مشاور.
 -2-4احداث پروژه هاي انتفاعي تعريف شده در طرح هاي مذکور در بند  1-4اين ماده  ،طبق پروانه صادره از سوي شهرداري .
 -3-4احداث فضاهاي عمومي پی بیني شده در طرح هاي مذکور در بند  1-4اين ماده مطابق نقشاه پیوسات شاماره  ....و واگاذاري
م تحدتات و تأسی ات ياد شده به شهرداري در ازاي آورده شهرداري و متناسب با آن ،براسااس فهرسات بهااي معاونات برناماه ريازي
رياست جمهوري .
 -4-4مذاکره و هماهنگي الزم با اشخاص مختکف جهت جذب سرمايه .
 -5-4برنامه ريزي و تالش در راستاي جذب گردشکر

ماده  -5تعهدات شهرداری
شهرداري در اجراي موضوع اين قرارداد  ،داراي تعهداتي به شرح زير مي باشد :
 -1-5ارائه سايت پالن محدوده  ....هکتار (موضوع بند  )1-4به کمی یون ماده  5و اخذ مصوبه اين کمی یون بار اسااس ساايت پاالن
موصوف.
 -2-5صدور پروانه ساختمان به شرح مشخصات مندرج در ساايت پاالن موصاوف در بناد  1-4و پیوسات شاماره  2و تحويال پرواناه
ساختمان صادره به سرمايه گذار .
 -3-5صدور گواهي پايانکار ساختمان و مجوز تفکیک اعیان در پروژه موصوف .
 -4-5موافقت با ترهین امالک واقع در محدوده  ....هکتار نزد بانک ها و مؤس ات مالي و اعتباري جهت اخاذ ت اهیالت باانکي توساط
سرمايه گذار.

ماده  -6تعهدات مالکین:
 -6-1واگذاري بال معارض اراضي مشخص شده در نقشه پیوست شماره  1به سرمايه گذار.
 -6-2انتقال اسناد اراضي مذکور به نام شريک و سرمايه گذار بر ح ب مفاد اين قرارداد.
 -6-3موافقت با ترهین امالک واقع در محدوده  ....هکتار نزد بانک ها و مؤس ات مالي و اعتباري جهت اخاذ ت اهیالت باانکي توساط
سرمايه گذار.
 -6-4موافقت با واگذاري م تحدتات و تأسی ات ياد شده به شهرداري در ازاي آورده شهرداري.

ماده  -7نظارت بر اجرای پروژه :
شرکت «مهندسان مشاور معماري و شهر سازي ايوان نق جهان» که در اين قرارداد به اختصار«مشاور» نامیده مي شود به عنوان مشاور
و ناظر پروژه از سوي طرفین تعیین و انتخاب گرديده و م ئولیت تهیه سايت پالن موضوع قرارداد ،طراحي و تهیاه نقشاه هااي پاروژه ،
کنترل اجراي کامل عمکیات اجرايي و زمانبندي قرارداد و ساير وظايفي که در اين قرارداد پی بیني شده است را برعهده خواهد داشات .
پرداخت هزينه هاي نظارت و مشاوره بر عهده سرمايه گذار خواهد بود.

ماده  -8برنامه زمان بندی اجرای موضوع قرارداد
اطراف قرارداد متعهدند در چارچوب زمان بندي ذيل  ،موضوع قرارداد را به انجام رسانند .
 -1 -8اجراي بند 1-4ماده  ،4ظرف  .....ماه از تاريخ انعقاد قرارداد .
 -2-8تحويل بالمعارض ککیه اراضي مذکور در بند الف ماده ، 3ظرف  ....ماه از تاريخ انعقاد قرارداد.
 -3-8ارائه سايت پالن براي محدوده  ....هکتار مشخص شده جهت تقديم به کم یون ماده  ،5ظرف مدت  ....ماه از تاريخ امضاء قرارداد.
 -4-8اخذ مصوبه کمی یون ماده  5براساس سايت پالن مذکور براي محدوده  ...هکتار توسط شهرداري ،ظرف مادت  .....مااه از تااريخ
ارائه سايت پالن از سوي سرمايه گذار .
 -5-8تهیه طرح اجرايي براي محدود  ...هکتار مشخص شده در نقشه پیوست شماره  2توسط سرمايه گذار  ،ظرف  ...ماه از تااريخ اباال
طرح سايت پالن توسط شهرداري .
 -6-8بررسي و تأيید طرح اجرايي پیشنهادي مشاور از سوي شهرداري ظرف  ....ماه از تاريخ ارايه نقشه ها توسط سرمايه گذار .
 -7-7صدور پروانه ساخت توسط شهرداري منطبق با نقشه هاي ارائه شده توسط سرمايه گذار ظرف  ....ماه از تااريخ ارائاه نقشاه هااي
موصوف.
 -8-8صدورگواهي پايانکار ساختمان و تحويل آن به سرمايه گذار ،ظرف  ...ماه پ از ساخت هر يک از بناهاي موضوع پروژه.
تبصره :در صورتي که اراضي موضوع بند الف ماده  3م تحق لکغیر درآيد يا ن بت به اعیان يا منافع آن ادعاي حقي از سوي اشخاص
تالث مطرح گردد هر گونه پاسخگويي به دعاوي و جبران خ ارت و پرداخت حقو مادي يا معنوي اشخاص تالث به نحوي که به حقو
سرمايه گذار خدشه وارد ننمايد ،بر عهده مالکین بوده و سرمايه گذار در اين خصوص هی گونه م ئولیتي بر عهده نخواهد داشت.

ماده  -9مبلغ پروانه
 -9-1آورده و حقو شهرداري از بابت پروانه مذکور در بند فو به روش مقرر در پیوست شماره  3محاسبه گرديده و مورد قبول طارفین
است.
شهرداري به جز موارد فو  ،حق دريافت وجه و يا امتیاز  ،تحت هر عنوان و به هر شکل اعم از تغییر کاربري ،پذيره ،ماازاد تاراکم ،حاق
تفکیک اعیان و اعم از واحدهاي تجاري ،اقامتي ،م کوني و ...از سرمايه گذار در زمان تايید نقشه ها ،صدور پروانه و يا پايان کار و انتقال
اسناد يا در زمان صدور هرگونه گواهي يا تايیديه ديگر را ندارد .
 -2-9در ص ورتي که به هر دلیل م احت زيربناهاي پروژه تغییر نمايد براسااس روش ماذکور در پیوسات شامار  ..............مبکا حقاو
طرفین تعديل خواهد شد.

ماده  -10سایر شرایط
 -1-10در صورتي که در طول مدت مشارکت  ،سرمايه گذار جهت نیل به اهداف خود ،رأساً ن بت به خريد يک ياا چناد پاالک مجااور
زمین موضوع قرارداد اقدام نمايد و اين پالک يا پالک ها را تحت مالکیت خود درآورد  ،شهرداري متعهد است وفق اين قارارداد ن ابت
به تامین کاربري هاي مورد نظر سرمايه گذار و صدور پروانه ساخت اقدام نمايد.
 -2-10مشاور پروژه در طراحي و تهیه نقشه هاي پروژه در چارچوب کاربري و میزان زيربناي مندرج در پیوسات شاماره  3آزادي عمال
دارد .
 -3-10پ از اتمام پروژه  ،مالکیت عرصه و اعیان و حق فروش و واگذاري کل پروژه (بجز فضاي عمومي مندرج در پیوست شاماره )3
و ککیه حقو متصوره و فرضیه در اين پروژه متعکق به اطراف قرارداد بوده و اسناد مالکیت مربوطه نیز ( در نهايت به صورت ش دانگ)
به اطراف قرارداد انتقال مي يابد .
 -4-10اطراف قرارداد با اسقاط کافه خیارات  ،حق ف خ قرارداد را از خود سکب و ساقط نمودند.

ماده  -11تضمین انجام تعهدات
تض مین مناسب در راستاي حفظ حقو اطراف قرارداد بر ح ب پیشنهادات و توافقات به عمل آمده ذکر گردد.

ماده  -12حل اختالف
در صورت بروز اختالف در تف یر  ،برداشت از مفاد قرارداد و يا ايجاد اختالف در اجراي آن و يا در ماوارد ساکوت قارارداد  ،نظار هیاات
داوران مرضي الطرفین (آقايان  ..........................و  ............................نفر سوم با معرفي کاانون کارشناساان رسامي دادگ اتري) باراي دو
اطراف قرارداد صائب و الزم االتباع خواهد بود.

ماده  -13فورس ماژور
در صورتي که در نتیجه عوامل خارج از اختیار يا در اتر حوادث قهري (اعم از سیل  ،زلزله  ،طوفان  ،شورش  ،اعتصاب  ،تغییر قوانین و)...
تأخیراتي در احداث بنا ايجاد شود  ،تأخیرات بوجود آمده  ،تأخیر مجاز تکقي و هی گونه خ ارتي به آن تعکق نخواهد گرفت.

ماده  -14تعدادنسخ قرارداد
اين قرارداد در  14ماده و  2تبصره و...پیوست در سه ن خه  ،در شهرستان  ......تنظیم و در تاريخ  ..................به امضااي طارفین رساید و
مفاد آن از تاريخ امضاء قرارداد به استناد ماده  10قانون مدني براي طرفین الزم االجراء بوده و همه ن خ داراي اعتبار واحد مي باشند .

شهرداری:

مالکین:

سرمایه گذار:

