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راهبر گروه انتخاب گــردید .بعنوانخاتمه پیمان
پاالیشگاهیت صنعتیموجود در سایو عمرانيام نواقص سازهیاصالح و ترمبا موضوع 6025/98فرآیند مناقصه شماره رود در طرفین مشارکت اعالم می نمایند که با و) 4

وارد به در مقابل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان کارفرما مسئولیت تضامنی داریم و اگر دارایی هر کدام براي تادیه تمام خسارت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ششم
تعهدات قراردادي می باشند و در صورت بروز کارفرما ناشی از قصور هر یک از اعضاي مشارکت کافی نباشد منفرداً و مجتمعاً مسئول پرداخت و جبران تمام خسارتهاي وارده و انجام تمام

یا تقصیري متوجه دیگر اعضاء مشارکت اعم از آنکه قصورهاي بانکی ارائه شده گرددهرگونه فعل یا ترك فعل مستند به هر یک از اعضاي گروه مشارکت که منجر به ضبط ضمانتنامه
از قرارداد و ضمان قهري خواهیم بود و حق هر گونه باشد یا نه ، تمام امضاء کنندگان داراي مسئولیت تضامنی بوده و متعهد به جبران تمام خسارت هاي وارده به کارفرما و جبران دیون ناشی 

هر یک از اعضاي گروه مشارکت و تشخیص کارفرما در خصوص قصور و میزان خسارت را از خویش سلب و ساقط نمودیم و هر اعتراض نسبت به ضبط ضمانتنامه هاي ارائه شده از طرف
یکن و بی اثر می باشد .قرار و توافق بین طرفین مشارکت بر خالف مفاد این مشارکت نامه ، قبل و بعد از مشارکت نامه ، در مقابل کارفرما و اشخاص ثالث کان لم 

ت که با مشارکت فعال در ارائه خدمات موضوع مشارکت نامه شرکت کرده و فعالیت هایی که در این خصوص به ما ارجاع داده می شود را با مشارکین مشاکت اعالم می نمایندطرف) 5
م کارهاي ارجاع شده به بهترین نحو به طور کامل اجرا خواهیم نمــود .در اختیار گذاشتن کامل توان فنی ، مهندسی تجهیزاتی مالی و انسانی و سایر امور مربوط براي انجاوکامل یکدیگر

ا به دیگران انتقال داده و یا بعنوانطرفین مشارکت اعالم می نمایند هیچ یک از طرفین مشارکت نمی تواند بدون موافقت کارفرما هر یک از فعالیت هاي موضوع این مشارکت نامه ر) 6
داخل یا به هر نحوه دیگر با اشخاص دیگر مشارکت نمایند.شریک ضامن یا غیر ضامن در شرکت

جام مکاتبات در زمان عقد قرارداد توسط طرفین مشارکت اعالم می نمایند شماره حساب این گروه مشارکت براي دریافت حق الزحمه از کارفرما و نشانی دبیرخانه گروه مشارکت براي ان) 7
ه واریز وجوه به حساب تعرفه از سوي کارفرما بمنزله پرداخت به تمامی اعضاي گروه می باشند و موجب برائت ذمه وي  در مقابل اعضاي فوق به کارفرما اعالم می شودکگروه مشارکت

گروه همکاري می باشند .
امکان رجوع از این مشارکت از سوي هر یک از طرفین ) قانون مدنی براي طرفین مشارکت الزامی است و10استناد ماده (ایند اجراي این مشارکت نامه بهنمطرفین مشارکت اعالم می) 8

ابالغ کار تا خاتمه پیمان و اجراي کامل تعهدات قراردادي مشارکت یا به اتفاق تمام اعضا از تاریخ ورود در فرآیند مناقصه شماره............تا پایان فرآیند مناقصه و در صورت انتخاب برنده و 
و بروز هرگونه اختالف ما بین طرفین مشارکت و حل و فصل آن به هیچ وجه مانعی در اجراي تعهدات مشارکت نسبت به ،میسر نیست،از سوي کارفرما و صدور برگ نهایی تسویه پیمان 

ه نحو احسن اجرا نمایند.شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان کارفرما نخواهد بود و طرفین مشارکت ملزم هستند که به هر طریق توسط گروه مشارکت تعهدات خویش را ب
این مشارکت نامه منفسخ میگردد.،صورت عدم ارجاع کار از سوي کارفرما به گروه مشارکتدرطرفین مشارکت اعالم می نمایند) 9
کنندگان ذیل به این وسیله حق هرگونه اعتراض نسبت به این مشارکت نامه را از خود سلب و ساقط نمودند.ءطرفین مشارکت اعالم می نمایند تمام امضا) 10
رسمی اعضا گروه مشارکت طرفین مشارکت اعالم می نمایند طرفین تعهد می نمایند که کلیه مکاتبات مرتبط با موضوع مشارکت را در سربرگ رسمی مشارکت که داراي آرم ) 11

.ورندمیباشد بعمل آ
فرما اعالم کنیم و این تغییرات هیچگونه طرفین مشارکت اعالم می نمایند هرگونه تغییر اساسنامه، هیات مدیره و مدیر عامل در هریک از اعضاي حقوقی گروه مشارکت را فوراً به کار) 12

خللی در انجام تعهدات گروه مشارکت در مقابل کارفرما ایجاد نخواهد نمود.
.......................... در نسخه هاي به تعداد طرفین اساس مقررات و قوانین جاري در دفتر ثبت و اسناد ..................... به نشانی ................................................این مشارکت نامه بر) 13

ه نسخه ها داراي اعتبار یکسان می باشند .مشارکت بعالوه دو نسخه براي ارائه به کارفرما تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و هم
تاریخ امضاء روز: .........ماه.........سال ............................ محل مهر و امضاء دفتر ثبت و اسناد :) 14
محل امضاء صاحبان امضاي مجاز به همراه مهر اشخاص حقوقی ( بر اساس آخرین اعالم در روزنامه رسمی)) 15

. ...................................... مهر و امضا2. ............................................1........................................ نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز : نام شرکت

. ...................................... مهر و امضا2. ............................................ 1نام شرکت ......................................... نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز : 

محل امضاي نماینده رسمی گروه مشارکت ( یکی از طرفین):) 16

..... به نمایندگی آقا/خانم .......................... امضاءشرکت ................................. مهر و امضاء مجاز .....................................................................

این قراد داد در صفحه ........ دفتر ثبت
اسناد جلد ........ به شماره ........... در 
تاریخ ...../......./....... ثبت شده است


