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 اعضاي گروه مشاركت )طرفين مشاركت( : (2

         2-1 . 
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 راهبر گروه مشاركت : (3

يند مناقصه و ا پايان فرآ.............ضمن عقد الزم ت...................به شماره ملي ..........................  به نمايندگي آقا/خانم .................................. به شماره شناسه ملي .............شركت ..............

 راهبر گروه انتخاب گــرديد . بعنوان خاتمه پيمان

طرح اصالحي برق رساني ناحيه غير صنعتي  12تامين برق پايدار و اجراي  موضوع  6032/99طرفين مشاركت اعالم مي نمايند كه با ورود در فرآيند مناقصه شماره  (4

بعنوان كارفرما مسئوليت تضامني داريم و اگر دارايي هر كدام براي تاديه تمام خسارت وارد به در مقابل شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي

تعهدات قراردادي مي باشند و در صورت بروز  كارفرما ناشي از قصور هر يك از اعضاي مشاركت كافي نباشد منفرداً و مجتمعاً مسئول پرداخت و جبران تمام خسارتهاي وارده و انجام تمام

يا تقصيري متوجه ديگر اعضاء مشاركت  اعم از آنكه قصور ونه فعل يا ترك فعل مستند به هر يك از اعضاي گروه مشاركت كه منجر به ضبط ضمانتنامه هاي بانكي ارائه شده گرددهرگ

ارفرما و جبران ديون ناشي از قرارداد و ضمان قهري خواهيم بود و حق هر گونه باشد يا نه ، تمام امضاء كنندگان داراي مسئوليت تضامني بوده و متعهد به جبران تمام خسارت هاي وارده به ك

خويش سلب و ساقط نموديم و هر  اعتراض نسبت به ضبط ضمانتنامه هاي ارائه شده از طرف هر يك از اعضاي گروه مشاركت و تشخيص كارفرما در خصوص قصور و ميزان خسارت را از

 بر خالف مفاد اين مشاركت نامه ، قبل و بعد از مشاركت نامه ، در مقابل كارفرما و اشخاص ثالث كان لم يكن و بي اثر مي باشد .قرار و توافق بين طرفين مشاركت 

شود را با مشاركت كه با مشاركت فعال در ارائه خدمات موضوع مشاركت نامه شركت كرده و فعاليت هايي كه در اين خصوص به ما ارجاع داده مي  طرفين مشاكت اعالم مي نمايند (5

 طور كامل اجرا خواهيم نمــود . در اختيار گذاشتن كامل توان فني ، مهندسي تجهيزاتي مالي و انساني و ساير امور مربوط براي انجام كارهاي ارجاع شده به بهترين نحو به و كامل يكديگر

 بدون موافقت كارفرما هر يك از فعاليت هاي موضوع اين مشاركت نامه را به ديگران انتقال داده و يا بعنوانطرفين مشاركت اعالم مي نمايند هيچ يك از طرفين مشاركت نمي تواند  (6

 شريك ضامن يا غير ضامن در شركت داخل يا به هر نحوه ديگر با اشخاص ديگر مشاركت نمايند.

حمه از كارفرما و نشاني دبيرخانه گروه مشاركت براي انجام مكاتبات در زمان عقد قرارداد توسط طرفين مشاركت اعالم مي نمايند شماره حساب اين گروه مشاركت براي دريافت حق الز (7

ذمه وي  در مقابل اعضاي  فوق به كارفرما اعالم مي شودكه واريز وجوه به حساب تعرفه از سوي كارفرما بمنزله پرداخت به تمامي اعضاي گروه مي باشند و موجب برائت گروه مشاركت

 كاري مي باشند .گروه هم

( قانون مدني براي طرفين مشاركت الزامي است و امكان رجوع از اين مشاركت از سوي هر يك از طرفين 10استناد ماده ) ايند اجراي اين مشاركت نامه بهنم طرفين مشاركت اعالم مي (8

پايان فرآيند مناقصه و در صورت انتخاب برنده و ابالغ كار تا خاتمه پيمان و اجراي كامل تعهدات قراردادي مشاركت يا به اتفاق تمام اعضا از تاريخ ورود در فرآيند مناقصه شماره............تا 

به و بروز هرگونه اختالف ما بين طرفين مشاركت و حل و فصل آن به هيچ وجه مانعي در اجراي تعهدات مشاركت نسبت  ،ميسر نيست،و صدور برگ نهايي تسويه پيمان از سوي كارفرما 

 ه نحو احسن اجرا نمايند.شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما نخواهد بود و طرفين مشاركت ملزم هستند كه به هر طريق توسط گروه مشاركت تعهدات خويش را ب

 ميگردد. اين مشاركت نامه منفسخ ، صورت عدم ارجاع كار از سوي كارفرما به گروه مشاركت در طرفين مشاركت اعالم مي نمايند (9

 كنندگان ذيل به اين وسيله حق هرگونه اعتراض نسبت به اين مشاركت نامه را از خود سلب و ساقط نمودند. ءطرفين مشاركت اعالم مي نمايند تمام امضا (10

مشاركت كه داراي آرم رسمي اعضا گروه مشاركت طرفين مشاركت اعالم مي نمايند طرفين تعهد مي نمايند كه كليه مكاتبات مرتبط با موضوع مشاركت را در سربرگ رسمي  (11

 .ميباشد بعمل آورند

فرما اعالم كنيم و اين تغييرات هيچگونه طرفين مشاركت اعالم مي نمايند هرگونه تغيير اساسنامه، هيات مديره و مدير عامل در هريك از اعضاي حقوقي گروه مشاركت را فوراً به كار (12

 در مقابل كارفرما ايجاد نخواهد نمود. خللي در انجام تعهدات گروه مشاركت

............................................ در نسخه هاي به تعداد طرفين اين مشاركت نامه براساس مقررات و قوانين جاري در دفتر ثبت و اسناد ..................... به نشاني .............................. (13

 براي ارائه به كارفرما تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و همه نسخه ها داراي اعتبار يكسان مي باشند .مشاركت بعالوه دو نسخه 

 تاريخ امضاء روز: .........ماه.........سال ............................ محل مهر و امضاء دفتر ثبت و اسناد : (14

 بر اساس آخرين اعالم در روزنامه رسمي(محل امضاء صاحبان امضاي مجاز به همراه مهر اشخاص حقوقي )  (15

 . ...................................... مهر و امضا2 . ............................................1نام شركت ........................................ نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء مجاز :           

 . ...................................... مهر و امضا2. ............................................ 1نام شركت ......................................... نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء مجاز :            

 محل امضاي نماينده رسمي گروه مشاركت ) يكي از طرفين(: (16

 ..... به نمايندگي آقا/خانم .......................... امضاءشركت ................................. مهر و امضاء مجاز .....................................................................           

 اين قراد داد در صفحه ........ دفتر ثبت
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