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شرایط شرکت در مزایده شماره 96/542
سرمایهگذاری در مرمت -احیاء  -نگهداری و واگذاری حق بهرهبرداری بنای تاریخي حمام پیرزرگر
مشخصات موضوع مزایده:
 .6موضوع مزایده :سرمایهگذاري و واگذاري حق بهرهبرداري بناي تاریخي حمام پیرزرگر با کاربری خدماتي – گردشگری
 .5دستگاه مزایدهگزار :موسسه صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي

 .9نشاني بنای تاریخي :محله پيرزرگر  -روبروي مسجد پير زرگر
 .4مشخصات بنای تاریخي :شش دانگ یك مجموعه تاریخي ثبت شده در فهرست آثار ملي ایران تحت شماره 9988

 .5آگهي مزایده مورخ  88/1/11و  88/1/12منتشره در روزنامههاي ایران و توریسم و روزنامه استاني

ساواالن و پایگاه ملي

اطالعرساني مناقصات
 .8محل زمان مهلت دریافت اسناد تحویل پیشنهادها و گشایش آنها :شركتكننده در مزایده ميبایستت ظتر  11روز از انتشتار
آگهي حداكثر تا تاریخ  88/1/1اسناد مزایده را از دبيرخانه كميسيون مزایده صندوق احياء به نشتاني تهتران -ميتدان بهارستتان -خيابتان
اكباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان صتندوق احيتاء تلفتن  111-22881118یتا پایگتاه اینترنتتي صتندوق احيتاء و یتا پایگتاه ملتي
اطالعرساني دریافت نموده و تا ساعت  18روز سه شنبه مورخ  88/1/11تكميل و در مقابل اخذ رسيد به دبيرخانه فوق تحویل دهند.
تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز چهارشنبه مورخ 31/5/69راس ساعت  66در محل دفتر مرکزی صندوق احیاء بهه نشهاني
تهران -میدان بهارستان -میدان بهارستان -خیابان اکباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان صندوق احیاء
 .7قیمت پایه :قيمت پایه اجارهبهاي ماهانه مبلغ  5/111/111ریال كه ضریب افزایش ساالنه مطابق آخرین شاخص تورم اعالمتي بانتك
مركزي محاسبه و اعمال خواهد شد
 .8مدت قرارداد  52سال است که شامل  5ماه تهیه طرح 15 ،ماه عملیات تكمیلي مرمت و آمادهسازی احیاء و مدت
باقیمانده مدت بهرهبرداری ميباشد.
 .3برآورد هزینه اجرای عملیات تكمیلي مرمت و آمادهسازی احیاء بنای تاریخي مذکور مبلغ  3/222/222/222ریال ميباشد.
 .62نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :سپرده "تضمين شركت در مزایده" مبلغ 111/111/111ریال استت كته فقته بته صتورت
ضمانت نامه بانكي و یا پرداخت نقدي به حساب شماره  20518/81بانك مركزي و یتا  9111118818205188بانتك ملتي تحتت عنتوان
تمركز وجوه سپرده جاري صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي پذیرفته ميشود .مدت اعتبار ضمانتنامه بتانكي
تضمين شركت در مزایده ميبایست با مدت اعتبار پيشنهاده (1ماه) برابر باشد .پيشنهادهایي كه براي مدت كمتري اعتبار داشته باشتند
رد خواهند شد.
 .11حضور شركتكنندگان و نمایندگان تاماالختيار آنها با ارائه معرفينامه در جلسه افتتاح پاكات اختياري است.
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ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها و اسناد
 .6پيشنهاددهندگان باید حداكثر تا ساعت  18روز سه شنبه مورخ  88/1/11پيشنهاد خود را در پاكت سربسته و ممهور كه روي آن نام و
مشخصات شخص حقوقي و یا حقيقي نوشته شده باشد"مربوط به مزایده شماره  88/195به دبيرخانه تحویل داده و رستيد دریافتت
دارند.
 .5به پيش نهادات فاقد امضاء مشروط مخدوش ناقص و پيشنهاداتي كه پس از اتمام مهلتت مقترر واصتل گتردد مطلقت يا ترتيتب اثتر داده
نميشود.
 .9شركت در مزایده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرایه شركت در مزایده و شرایه دستگاه مزایدهگزار ميباشد.
 .4پيشنهاددهنده ميبایست جهت شركت در مزایده تمامي صفحات اسناد مزایده را در صورتيكه شخص حقيقي است صترفاي امضتاء و در
صورتيكه شخص حقوقي است توسه صاحبان حق امضاي مجاز امضاء و مهر نمایند.
 .2شركتكنندگان در مزایده مي بایست اسناد مزایده و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه در بسته و الک و مهر شده كه همگتي
در یك پاكت الک و مهر شده قرار داده شده است به شرح ذیل در مقابل اخذ رسيدبه دبيرخانه فوق تحویل نمایند:
 .4-6پاکت الف (پاکت تضمین شرکت در مزایده) -شامل:
تضمين شركت در مزایده به مبلغ  111/111/111ریال است كه ميبایست به صورت ضمانتنامه بانكي و یتا واریتز نقتدي بته بته حستاب
شماره  20518/81بانك مركزي و یا  9111118818205188بانتك ملتي تحتت عنتوان تمركتز وجتوه ستپرده جتاري صتندوق احيتاء و
بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي باشد و اصل ضمانت نامه و یا فيش پرداختي در پاكت گذاشته شود.
 .4-5پاکت ب (پاکت اسناد فني و بازرگاني) -شامل:
 -1-9-1ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي امضاءكننده شخص حقيقي و صاحبان حق امضاي شخص حقوقي
 -1-9-1تصویر آگهي تاسيس آخرین روزنامه رسمي اساسنامه در مورد اشخاص حقوقي
 -2-9-1تمامي اسناد مزایده شامل:
الف -شرایه شركت در مزایده
ب -متن تكميل شده و امضاء شده قرارداد
ج -نمونه امضاء شده ضمانتنامه بانكي مربوط به اجراي تعهدات
تمامي صفحات اسناد قابل ارائه در فوق ميبایست توسط شرکتکننده مهر و امضاء گردد و در پاکت فني بازرگاني
(پاکت ب) قرار گیرد.
بسیار مهههههههههههههههههم

شركتكنندگان در مزایده الزم است به منظور كسب امتياز الزم از هر یك از جداول مربوط به معيارهاي ارزیابي توان فنتي
و بهرهبرداري نسبت به انعقاد تفاهمنامه با  -1مشاورذیصتالح و داراي رتبته مترتبه جهتت تهيته طترح مرمتت تكميلتي و
آمادهسازي احياء  -1پيمانكار ذیصالح و داراي رتبه مرتبه جهت اجراي مرمت و -2مشاورذیصالح در حوزه بهرهبترداري بتا
توجه به نوع كاربري اقدام نمایند و تفاهمنامههاي منعقده را همراه با گواهينامه صتالحيت معاونتت برنامتهریتزي و نظتارت
راهبردي ریيس جمهور و رزومه مشاور یا پيمانكار در پاكت ب قرار دهند .بدیهي است در صورت برنده شدن تفاهمنامههاي
مذكور باید به قرارداد تبدیل شده و همزمان با انعقاد قرارداد اصلي به صندوق احياء تحویل گردد .صالحيت كليته مشتاورین
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فني كه در تهيه و اجراي طرح تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء نسبت به انعقاد قرارداد با طر دوم اقدام متينماینتد در
صورتيكه مورد تایيد معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري نباشند باید توسه صندوق احياء مورد تایيد و
تصویب قرار گيرد.
تغيير مشاور و پيمانكار بعد از مزایده با درخواست متقاضي در صورتيكه شرایه مشتاور و پيمانكتار جدیتد توسته صتندوق
احياء مناسبتر و بهتر از اشخاص معرفي شده قبلي تشخيص داده شود بالمانع مي باشد.
بسیار مهههههههههههههههههم
در پاكت)ب( هيچ گونه اطالعي كه به قيمت مربوط باشد و از آن تمام یا بخشي از مبلغ پيشنهادي قابل استخراج باشد نباید
قرار گيرد.
 .4-9پاکت ج (پاکت پیشنهاد قیمت)– شامل:
پيشنهاد قيمت در فرم مخصوص كه توسه صندوق احياء به پيشنهاد دهنده ارائه شده است .كه ميبایست به طور صریح و روشن و بدون
هيچ گونه شرطي در آن تعيين و امضاء شده باشد .توضيح اینكه قيمت پيشنهادي در پاكت ج الزاماي باید به عدد و به حرو به طور كامل
نوشته شده باشد.
 .1هر  9پاکت فوق باید با مشخص شدن نوع آن (الف ،ب ،ج) در یک پاکت قرار داده شده و به صورت الک و مهر شده
تحویل دبیرخانه گردد .مسئولیت بروز اشتباه دراین خصوص متوجه پیشنهاددهنده است.
 .8حضور پيشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها با دردست داشتن معرفي نامه كتبي معتبر در جلسه افتتاح پاكات آزاد است و در صورتيكه
پيشنهادي مردود اعالم شود پيشنهاددهنده باید كميسيون مزایده را ترک كند.

صندوق احياء در رد یا قبول هریك از پيشنهادها و یا تمامي آنها ماداميكه قرارداد منعقد نشده باشد مختار است.
 .0حداكثر مدت زمان برگزاري تشریفات مزایده و بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مزایده شش ماه خواهد بود.
 .9سپرده شركت در مزایده نفرات اول و دوم تا زمان امضاي قرارداد و اخذ تضمينات نزد صندوق احياء باقي خواهد ماند و حداكثر تتا 15
روز پس از عقد قرارداد مسترد خواهد شد.
 .8چنانچه با اعالم کتبي به اولین برنده مزایده ،وی تا  52روز از تاریخ ابالغ صندوق احیاء نسبت به تسلیم ضمانتنامه بانكي
مربوط به اجرای تعهدات و متعاقباً امضای قرارداد اقدام ننماید ،سپرده شرکت در مزایده او به نفع صندوق احیاء ضبط خواهد
شد و با نفر دوم مزایده معامله انجام خواهد شد.
در صورت خودداری نفر دوم تا  52روز از تاریخ ابالغ صندوق احیاء از تسلیم ضمانت نامه بانكي و یا انجام معامله ،سهپرده او
نیز به نفع صندوق احیاء ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
 .11پيشنهادهاي رسيده راس ساعت  66چهارشنبه  31/5/69در حضور اعضاي كميسيون مزایده گشوده شده و محتواي آن به ترتيب
زیر بررسي خواهدشد:
 .1-11بازگشایي و بررسي پاكت تضمين (الف)
 .1-11بازگشایي و بررسي پاكت (ب)
 .2-11تحویل پاكتهاي (ب) به كميته فني بازرگاني
 .9-11ارزیابي و تعيين امتياز شركت كنندگان
 .5-11بازگشایي پاكت قيمت (ج) شركتكنندگاني كه حد نصاب امتياز را كسب نمودهاند و بررسي آن
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 .66به پیشنهادهایي که محت ویات پاکت الف آنان فاقد سپرده شرکت در مزایده باشد یا اینكه اسناد مزایده ممهور به مههر و
امضاء نباشد و یا پیشنهادهای ارائه شده مشروط و همچنین به پیشنهادهای مبهم و ناخوانا و مخدوش و پیشنهاددهندگاني
که صالحیت آنها توسط مراجع ذیصالح تایید نگردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نميشود.
بررسي محتوای پاکت ب در کمیته فني و بازرگاني صندوق احیاء بر اساس معیارها و شاخصهای ارزیهابي و در مهدت زمهان
تعیین شده توسط کمیسیون مزایده ،صورت خواهد گرفت.

بسیار مهههههههههههههههههم
 .65اشخاصي که امتیاز مناسب را از نظر کمیته فني و بازرگاني کسب نموده و باالترین مبلغ اجارهبها را پیشنهاد نموده باشند
به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد .حد نصاب امتیاز قابل قبول  12امتیهاز بهوده و تحصهیل حهداقل  42امتیهاز از
هریکاز جداول سهگانه معیارها و ضوابط ارزیابي ،الزامي در نظر گرفته خواهد شد.
 .12بر اساس گزارش كميته فني و بازرگاني پاكت ج پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني الزم را كسب كردهاند در زمتان و مكتان
مقرر توسه كميسيون مزایده گشوده ميگردد.
 .14بابت تضمین اجرای تعهدات از برنده مزایده (طرف قرارداد)  5فقره ضمانتنامه بانكي بيقید و شرط به ترتیب ذیل اخهذ
خواهد شد:
الف -یک فقره ضمانت نامه بانكي معادل ده درصد ( ) %62از مبلغ برآورد مرمت با اعتباری معادل  5برابر دوره مرمت که این
ضمانت نامه پس از اتمام مرمت ،ارائه صورت وضعیت و تایید ناظر و تصویب صندوق احیاء و ارائه مفاصاحساب بیمه و مالیات
مربوط به دوره مرمت مسترد خواهد شد.
ب -یک فقره ضمانت نامه بانكي معادل ده درصد ( ) %62از جمع مبلغ اجاره بهای قابل پرداخت در طول سالهای بهره برداری
با اعتباری معادل دوره بهره برداری که پس از پایان دوره مرمت و قبل از شروع بهره برداری اخذ و این ضمانت نامه پهس از
تحویل بنا و تصویب صندوق احیاء مسترد خواهد شد.
نوع تضمين و مبلغ قطعي آن به موجب بند ب ماده  8آیين نامه تضمين براي معامالت دولت پس از گشایش پاكتت ج و انتختاب برنتده و
قبل از امضاء و تبادل قرارداد طبق شرایه قرارداد محاسبه و به برنده مزایده ابالغ ميگردد( .مطابق فرم نمونه پيوست)
این ضمانتنامه ها در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد در هر دوره به تشخیص صندوق احیاء و عدم تحویل بنا
در پایان مدت قرارداد با وصول خسارات توسط صندوق احیاء ضبط میگردد.
 .15طر قرارداد مكلف است در زمان انعقاد قرارداد و پيش از تحویل بنا هزینه نظارت بر عمليات تكميلي مرمت و آماده سازي احياء در
زمانبندي تعيين شده عمليات اجرایي در قرارداد به حساب شماره  1101889111118بانك ملي شعبه حافظ كد  05به نام صندوق
احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاریخي به شرح زیر واریز نماید:
 در بناهاي با حجم سرمایهگذاري تا  5ميليارد ریال  % 1/5از كل مبلغ سرمایهگذاري و حداقل  21ميليون ریال در بناهاي با حجم سرمایهگذاري از  5ميليارد ریال تا  11ميليارد ریال نسبت به مازاد % 1/5در بناهاي با حجم سرمایهگذاري باالتر  11ميليارد ریال نسبت به مازاد % 1
تبصره :در صورت تاخير غيرمجاز عمليات اجرایي تامين هزینه نظارت بر عمليات اجرایي با شرایه فوق به عهده طر قرارداد ميباشد.
 . 17طر قرارداد مكلف است در زمان انعقاد قرارداد و پيش از تحویل بنا هزینه انتشار آگهي را به حساب شماره 1101889111118
بانك ملي شعبه حافظ كد  05به نام صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي واریز نماید.
 .18مدت اعتبار پيشنهادها از تاریخ قرائت نباید كمتر از شش ماه باشد .چنانچه مدت اعتبار در پيشنهاد ذكرنشده باشد تسليم پيشتنهاد
به منزله قبول این شرط از طر پيشنهاد دهنده است.
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 .19قرارداد ب ا شخص حقيقي یا حقوقي كه پيشنهاد را امضاء كرده است منعقد خواهد شد و پيشنهاددهنده كه برنده مزایده شتده استت
حق واگذاري تمام و یا بخشي از موضوع مزایده را به دیگري ندارد.
 .20پيشنهاددهنده رسماي اعالم ميكند كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون "منع مداخله كاركنان دولت در معتامالت دولتتي" مصتوب
 1220/11/11نمي باشد در صورتيكه صندوق احياء در خالل مزایده و یا در طول مدت قرارداد ختال آن را احتراز كنتد قترارداد را ملغتي
اعالم خواهد نمود و حق خواهد داشت تضمين شركت در مزایده پيشنهاددهنده و یا تضمين انجام تعهدات طر قرارداد را ضبه نمایتد و
خسارتي كه از الغاء و یا تأخير در اجراء موضوع قرارداد متوجه شود به تشخيص خود تعيين و از اموال پيشنهاددهنده استيفاء كند.
 . 21متن قرارداد به عنوان یكي از اسناد مزایده به پيشنهاد دهنده تحویل ميگردد كه ميبایست همانند سایر اسناد مزایده تمامي صتفحات
آن تو سه پيشنهاددهنده مهر و امضاء گردد .بدیهي است مفاد قرارداد با برنده مزایده براساس همين متن منعقد ميگردد.
 . 22انعقاد قرارداد منوط و موكول به تسليم ضمانت اجراي تعهدات و امضاي قترارداد بتوده و شتركت در مزایتده تعيتين و اعتالم برنتده
مكاتبات و دعوت براي عقد قرارداد به هيچ وجه براي شركتكننده ایجاد هيچ حقي نسبت به مورد مزایده نمينماید.
 . 23اشخاص حقوقي داخلي و بومي نسبت به اشخاص حقوقي خارجي و اشخاص حقيقي و غير بومي در اولویت خواهند بود.
 .24شركتكنندگان در مزایده ميتوانند در صورت مشاهده ابهام و یا ایراد در اسناد مزایده كتباي از صندوق احياء جهت رفع ابهام و یا ایراد
توضيح بخواهند .صورتجلسه تنظيمي در اینخصوص به طور یكسان در اختيار همه شركتكنندگان قرارداده خواهدشد.
 . 25امضاي ذیل این اوراق به منزله قبول كليه شرایه شركت در مزایده به شرح فوق و شرایه مندرج در آگهي مزایده ميباشد.
 .26شركتكننده در مزایده با امضاي ذیل این اسناد اعالم مي نماید كه از كليه شرایه بنا خصوصاي ميزان بترآورد هزینته مرمتت تكميلتي
شرح عمليات آن و موضوعات مالكيتي و حدود اربعه بنا مطلع است و هرگز به عذر بي اطالعي متوسل نخواهد شد لذا ادعایي در خصتوص
شرایه بنا در آینده از ایشان مسموع نخواهد بود.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

قرارداد سرمایهگذاری در مرمت ،احیاء و واگذاری حق بهرهبرداری بنای تاریخي
«»...............................
این قرارداد با رعایت مفاد قانون برگزاري مناقصات مادهي  08قانون محاسبات عمومي مصوب  1288/8/1بند ز
مادهي  119قانون برنامهي چهارم توسعهي اقتصادى اجتماعﻰ و فرهنگﻰجمهورى اسالمﻰ ایران مصوب سال1292
اساسنامهي مصوب هيات وزیران به شمارهي  /08210ت20925هت مورخ  1299/8/8و در اجراي مصوبهي شمارهي
 ...........مورخ  ..../../..هيات وزیران و مستنداٌ به مزایدهي شمارهي  ../...مورخ ..../../..و با شرایه ذیلالذكر منعقد مي-
گردد:

طرفین قرارداد:
طرف اول :صندوقاحياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي با نمایندگي آقایان محمدرضا پوینده
(مدیرعامل و ریيس هيات مدیره) و محمدرضا بزرگيپور (عضو هياتمدیره) به نشاني تهران -ميدان
بهارستان -خيابان اكباتان – عمارت مسعودیه تلفن  111-22881118كه از این پس در این قرارداد
«صندوق احياء» ناميده ميشود.
طرف دوم ،…………………:شماره ملي..........به نشاني ........................................ :كد پستي  ...............و شماره تلفن
ثابت محل اقامتگاه .....................و تلفن همراه ............ :كه از این پس در این قرارداد « طر دوم » ناميده
ميشود.
مادهی  -6موضوع قرارداد:
سرمایهگذاري در مرمت و احياء واگذاري حق بهرهبرداري (انتفاع) از بناي تاریخي  ....................ثبت شده در فهرست
آثار ملي ایران تحت شمارهي  ............و مساحت حدوداي  .........مترمربع به نشاني ............................... :با
كاربري ............................بر اساس طرح مرمت و احياي قابل ارایه توسه طر دوم و تصویب شده توسه صندوق احياء
در مدت تعيين شده در چهارچوب این قرارداد و پيوستهاي آن و ضوابه ابالغي از سوي صندوق احياء.
تبصرهی -6این قرارداد مشتمل بر دو دوره به شرح زیر است:
 -6دورهی عملیات تكمیلي مرمت و آمادهسازی احیاء توسط طرف دوم که عبارتند از:
 6-6تهیه طرح تكمیلي مرمت و آماده سازی احیاء
 -5-6تخریب
 -1-1-1تخریب كلي ساختمانهاي خشتي گلي و چينهاي شامل تمام عمليات تخریب
 -1-1-1تراشيدن اندود گچ و خاک دیوارها یا سقفها همراه با اندود گچ روي آن به هر ضخامت.
 -2-1-1تراشيدن اندودهاي ماسه سيمان یا باتارد یا ماسه آهك به هر ضخامت.
 -9-1-1درآوردن بندهاي با مالت ماسه سيمان یا ماسه آهك و مانند آن و پاک كردن و شستن درزها برحسب سطح دیوار.
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 -5-1-1برچيدن در و پنجره چوبي همراه با چهار چوب مربوط.
 -9-6آوار برداری و خاکبرداری
 -1-2-1حفر چاه.
 -1-2-1بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي تا  51متر.
 -2-2-1بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي تا  21كيلومتربا ماشين.
 -4-6عملیات بنایي با سنگ
 -1-9-1اجراي ازاره سنگي.
 -1-9-1كفسازي سنگي.
 -2-9-1مرمت سنگ (پله هاي سنگي داخلي).
 -9-9-1مرمت حوض و آبنماي اصلي حمام به همراه پمپ و متعلقات مربوطه.
 -2-6عملیات بنایي با آجر
 -1-5-1آجركاري با آجر فشاري با مالت به ضخامت 11سانت.
 -1-5-1آجركاري با آجر فشاري با مالت به ضخامت  91سانت.
 -2-5-1دوغاب ریزي بر روي طاق آجري با گچ.
 -9-5-1نماچيني با آجر قزاقي  9سانت.
 -5-5-1اجراي كف آجري در فضاهاي داخلي و خارجي.
 -8-5-1هره چيني (در قسمتهاي مورد نياز فضاي داخلي و خارجي).
 -0-5-1اجراي طاق آجري.
 -9-5-1اجراي تویزه آجري.
 -8-5-1تخریب و دانه گذاري سقف.
 -11-5-1تخریب و دانه گذاري دیوار.
 -11-5-1پاكسازي سطوح آجري (بدنه فضاهاي داخلي و دیواره سمت حياط).
 -11-5-1آجر فرش بام با آجر . 11 * 11
 -11-5-1ایجاد گربه رو در زیر تون حمام جهت ایجاد كفسازي بر روي آن.
 -1-6اندودکاری و بند کشي
 -1-8-1شمشه گيري و اجراي اندود گچ و خاک و سفيدكاري بر روي سطوح قائم.
 -1-8-1شمشه گيري و اجراي اندود گچ و خاک و سفيدكاري بر روي سطوح افقي.
 -2-8-1بندكشي نماي آجري با سيمان.
 -9-8-1تسطيح.
 -7-6کارهای چوبي
 -1-0-1تهيه و نصب درها و پنجره هاي چوبي و نصب شيشه آن جهت اتاقها و حجره ها.
 -1-0-1درب اصلي مجموعه با كليه متعلقات و یراق آالت (تهيه حمل نصب).
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 -8-6کارهای سنگي
 -1-9-1اجراي سنگ مرمریت كرم آباده جهت فرش كف حجره ها و اتاقها.
 -1-9-1ایجاد دال درپوش بتني بر روي تون حمام.
 -3-6رنگ آمیزی
 -1-8-1اجراي رنگ پالستيكي جهت سطوح افقي.
 -1-8-1اجراي رنگ پالستيكي جهت سطوح عمودي.
 -2-8-1اجراي رنگ روغني جهت سطوح افقي (آشپزخانه).
 -9-8-1اجراي رنگ روغني جهت سطوح عمودي (آشپزخانه).
 -5-8-1رنگ آميزي درها و پنجره ها و نرده ها.
 -62-6تزئینات وابسته به معماری
 -1-11-1گچبري.
 -1-11-1نقاشي (الیه برداري و بازخواني نقاشي هاي ریر اندود گچ در قسمت سربينه).
 -2-11-1كاشي كاري.
 -66-6استحكام بخشي
 -1-11-1پي بندي آجري (در قسمتهاي مورد نياز بناي تخریب شده حياط اندروني).
 -65-6احداث فضاهای میان افزا
 -1-11-1ایجاد سرویس بهداشتي با تجهيزات ( 5چشمه هركدام  9مترمربع).
 -1-11-1ایجاد آشپزخانه با تجهيزات.
 -2-11-1حمام (یك دوش فقه براي پرسنل مجموعه به مساحت 2مترمربع).
 -69-6تاسیسات مكانیكال
 -1-12-1اسپيلت.
 -1-12-1پكيج.
 -2-12-1اجراي تاسيسات مكانيكال.
 -64-6تاسیسات الكتریكال
 -1-19-1تجهيزات الكتریكال.
 -1-19-1اجراي تاسيسات الكتریكال.
 -62-6ساماندهي محوطه و فضای بیروني
 -1-18-1اجراي سنگ فرش محوطه با سنگ (با توجه به طرح در قسمتهاي مورد نياز).
 -1-18-1پاكسازي كلي محوطه حمام پيرزرگر.
 -61-6هزینه های مرمت تكمیلي در راستای بهره برداری
 -1-10-1هزینه هاي مرمت تكميلي در راستاي بهره برداري.
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 -1-10-1نورگير با هزینه حمل و نصب.
 -5دوره بهرهبرداری متناسب با کاربری مصوب بنا در انطباق با استانداردهای مرتبط
 -1-1تهيه طرح جامع مدیریت بهرهبرداري
 -1-1تدوین برنامه اجرایي و راهاندازي بهرهبرداري مطابق با طرح جامع مدیریت بهرهبرداري
 -2-1رعایت چارچوبها و ضوابه منطبق بر پيوستهاي قرارداد و ارائه گزارشهاي نگهداري و بهرهبرداري كمي و كيفي مرتبه
 -9-1رعایت انتظام شرایه مالي و سرمایهگذاري قرارداد
تبصره :پيوستهاي ذیل جزء اسناد و مدارک جدایيناپذیر این قرارداد به شمار آمده و طر دوم موظف به رعایت آنها ميباشد:
 صورتجلساتي كه در حين اجراي موضوع قرارداد تنظيم امضاء و مبادله ميگردد. هرگونه دستورالعمل و آیيننامههاي اجرایي مربوط به طرح و اجرا كه در حين قرارداد به طر قرارداد ابالغ ميگردد. -5دورهی بهرهبرداری متناسب با کاربری مصوب بنا توسط طرف دوم در انطباق با استانداردهای مرتبط

 -1-1تهيهي طرح جامع مدیریت بهرهبرداري
 -1-1تدوین برنامهي اجرایي و راهاندازي بهرهبرداري مطابق با طرح جامع مدیریت بهرهبرداري
 -2-1رعایت چارچوبها و ضوابه و ارایهي گزارشهاي نگهداري و بهرهبرداري كمي و كيفي مرتبه
 -9-1رعایت انتظام شرایه مالي و سرمایهگذاري قرارداد
تبصرهی  -5هرگونه مصوبه دستورالعمل آیيننامهي اجرایي و صورتجلساتي كه در حين قرارداد كتباي از طر صتندوق
احياء ابالغ ميگردد جزء اسناد و مدارک جدایي ناپذیر این قرارداد محسوب گردیتده و طتر دوم موظتف
به رعایت آنها ميباشد.
مادهی  -5مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاریخ تحویل مجموعه به طر دوم مجموعاي  ......سال شمسي به شرح زیر است.
.......-1جهت تهيه و تصویب طرح عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء و ارایهي برنامهي زمانبندي كلي طرح و
اجراء (بر اساس برنامهي كنترل پروژه  )MSPبه عالوهي متتره و بترآورد و آنتاليز احجتام و زمتانبنتدي عمليتات
حفاظت اضطراري و تهيهي طرح مدیریت بهرهبرداري
تبصرهی  -6طرح عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء كه باید ظر مهلت  ........از تاریخ تحویل مجموعته توسته
مشاور ذيصالح تهيه و جهت بررسي و تایيد به صورت مكتوب به صندوق احياء ارسال گردد.
تبصرهی  -5صندوق احياء موظف است پس از دریافت طرح عمليات تكميلي مرمتت و آمتاده ستازي احيتاء نستبت بته
بررسي طرح مذكور ظر مدت  15روز اقدام و نسبت به ابالغ نواقص و یا تصویب آن بته طتر دوم اقتدام
نماید.
 .....-1جهت اجراي عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء (همزمان مجوزهتاي الزمته از مراجتع ذيصتالح اختذ
گردد)
.......-2جهت تجهيز و آمادهسازي بنا و دریافت مجوزهاي الزمه براي شروع بهرهبرداري
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 ......-9جهت بهرهبرداري از منافع بنا
مادهی  :9شرایط مالي و مبلغ قرارداد :
الف -بهرهبرداري از بنا مستلزم انجام و اتمام عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء در بنا ميباشد كه هزینههتاي
آن معادل مبلغ ............ ........................ریال برآورد شده است .طر دوم متعهد است این مبلغ را حستب متورد بته
منظور عمليات تكميلي مرمت و آماده سازي احياء در بنا هزینه نماید بته نحتوي كته تمتامي فضتاهاي موضتوع
قرارداد را با كيفيت مورد تایيد صندوق احياء و مطابق طرح مصوب پوشش داده و كامالي به بهرهبرداري برساند.
تبصره :هزینههاي عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء باید توسه دستگاه نظتارت (متادهي )0بررستي تایيتد و
توسه صندوقاحياء تصویب گردد .این مبلغ شامل هزینههاي مربوط به نگهداري و مراقبتت از بنتا (در زمتان
بهرهبرداري) تجهيزات غيرمنصوب و مبلمان بنا و نيروي انساني مرتبه با بهرهبرداري نميگردد.
ب -مبلغ اجاره بهاي ماهانه ...............................ریال است كه ضریب افزایش ساالنه مطابق آخرین شاخص تورم اعالمتي
بانك مركزي محاسبه و اعمال خواهد شد و اجاره بهاء توسه طر دوم در پایتان هتر متاه بته حستاب شتمارهي
 1101889111118بانك ملي شعبهي حافظ كد  05به نتام صتندوق احيتاء و بهترهبترداري از بناهتا و امتاكن
تاریخي پرداخت خواهدشد.
تبصرهی :6طر دوم پس از پایان مدت قرارداد مي بایست مجموعه را مطابق بتا شترایه مقترر در ایتن قترارداد تحویتل
صندوق احياء نماید.
تبصرهی :5دورهي مرمت مشمول پرداخت اجارهبهاء نبوده و در اولين ماه از زمان شتروع بهترهبترداري از بنتا پرداختت
اجارهبهاء الزامي است.
تبصرهی :9پرداخت اجارهبهاء تحت هيچ شرایطي منوط به بررسي و تعيين تكليف صورت وضعيتهتا و هزینتهكردهتاي
بيشتر از مبلغ مرمت نميباشد .هزینه كردهاي مازاد بر مبلغ مرمت پس از بررسي و تأیيتد صتندوق احيتاء
مورد محاسبه و كارسازي قرار خواهد گرفت.
مادهی  -4تعهدات طرف دوم:
 .1طر دوم متعهد است در مرحلهي اول نسبت به تهيهي طرح مرمت و احياء و برنامهي زمانبندي كلي (بتر استاس
برنامهي كنترل پروژه )MSPو اجراي آن به عالوه طرح مدیریت بهرهبرداري اقدام نماید و پس از تصویب و ابتالغ آن
توسه صندوق احياء نسبت به اجراي آن اقدام نماید.
 .1شروع عمليات اجرایي از سوي طر دوم پس از تایيد و تصویب طرح مرمت توسه صندوق احياء امكانپذیر است و
در صورت نياز به اقدامات مرمت اضطراري قبل از تصویب طرح طر دوم ميبایست اقتدامات متذكور را مطتابق بتا
دستور كار اجرایي ابالغي از سوي دستگاه نظارت انجام دهد.
 .2چنانچه با تشخيص صندوق احياء در هر مرحله از قرارداد انجام اقدام مرمتي و یا حفتاظتي ختارج از طترح مصتوب
ضروري باشد طر دوم مكلف به اجراي آن خواهد بود.
 .9طر دوم متعهد است برحسب نياز و در صورت ابالغ صندوق احياء نسبت به ایجاد دفتتر فنتي در متدت عمليتات
تكميلي مرمت و آماده سازي احياء در محل بنا اقدام نماید.
11
امضاي (شخص حقيقي) /مهر و امضاي (شخص حقوقي)

6931
 .5طر دوم متعهد است طبق برنامهي زمانبندي مندرج در مادهي  1قرارداد نستبت بته انعقتاد قترارداد بتا مشتاور و
پيمانكار معرفي شده در اسناد مزایده جهت طراحي و اجترا اقتدام نمایتد .تغييتر مشتاور و پيمانكتار بتا درخواستت
متقاضي و در صورتيكه شرایه مشاور و پيمانكار جدید توسه صندوق احياء تایيد گردد بالمانع است.
 .8بهرهبرداري موقت از بخشهاي مرمت شده همزمان با عمليات تكميلي مرمت و آماده ستازي احيتاء پتس از ارایتهي
برنامهي زمانبندي و طرح مدیریت بهرهبرداري موقت (منطبق با طرح بهرهبرداري ارایته شتده در زمتان مزایتده) در
مدت زمان مشخص (موضوع بند  1مادهي  )1توسه طر دوم و تصویب آن توسه صتندوق احيتاء و صتدور مجتوز
كتبي بهرهبرداري موقت از س وي صندوق احياء به نام طر دوم ممكتن بتوده و در صتورت توقتف عمليتات اجرایتي
بخشهاي باقي ماندهي بنا و یا تاخير غيرمجاز در مرمت مجوز بهره برداري موقت پس از یك بار اخطتار كتبتي لغتو
خواهد شد.
 .0طر دوم متعهد است ظر مهلت تعيين شده نسبت به اتمام عمليات تكميلي مرمت و آمتادهستازي احيتاء اقتدام
نماید .در غير اینصورت باید از بابت تاخير در اجراي تعهد ماهانه معادل یتك متاه اجتارهبهتاء بته عنتوان خستارت
پرداخت نماید .وصول و مطالبهي این خسارت مانع از اجراي حق فسخ نخواهد بود.
 .9طر دوم پس از شروع عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء و در تمام مدت قرارداد موظتف استت گتزارش
هاي پيشرفت فيزیكي پروژه و هزینهكرد ها را با پيوست نمودن اسناد مثبتته از قبيتل اصتل قتب هتا فتاكتورهتا
رسيد هاي پرداختي و غيره و بر اساس شيوهنامهیي كه ابالغ خواهد شد پس از تایيد نتاظر مقتيم جهتت تصتویب
نهایي به صندوق احياء ارسال نماید .در غيراینصورت صندوق احياء پس از ارستال  1مرحلته اخطتار كتبتي رًستاي
نسبت به تهيه ي صورت وضعيت و تعيين حجم عمليات و مبالغ صتر شتده مترتبه بتا آن اقتدام نمتوده و مبلتغ
تعييني را در حسابهاي فيمابين منظور خواهد نمود و طر دوم حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 .8طر دوم متعهد است در مرحلهي دوم و پيش از شروع بهره برداري نسبت به ارایهي طرح مدیریت بهترهبترداري
مشتمل بر جانمایي كاركردها چيدمان برنامهي زمانبندي خدمات قابل ارایه و نيروي انساني متخصص (منطبق
بر طرح مدیریت بهرهبرداري ارایه شده در اسناد مزایده) و ارسال یك نسخه از قرارداد منعقده با مشاور بهرهبرداري
(مورد تایيد طر اول در زمان مزایده) اقدام نماید.
 .11طر دوم ميبایست پس از شروع بهرهبرداري و در تمام مدت قرارداد گزارشهاي ماهانهي بهرهبرداري پروژه را بتا
پيوست نمودن اسناد مثبته طبق فرمتهایي كه توسه صندوق احياء در طول مدت قرارداد به تناوب ابالغ خواهتد
شد پس از تایيد دستگاه نظارت ( موضوع مادهي )0جهت تصویب نهایي صندوق احياء ارسال نماید .در غيترایتن-
صورت گزارشهاي ادواري (ماهانه) دستگاه نظارت مالک تصميمگيري خواهد بود.
 .11هرگونه تغيير در طرحهاي مصوب به منظور افزایش كيفيت احياء و بازدهي همچنين تغييتر الحتاق یتا حتذ در
فضاها و معماري داخلي بنا منوط به هماهنگي و تأیيد صندوق احياء خواهد بود.
 .11از آنجا كه در زمان تنظيم این قرارداد هيچ گونه مبلغي به عنتوان سترقفلي یتا هتر عنتوان دیگتري از طتر دوم
دریافت نميشود فلذا در پایان قرارداد هيچگونه حقي به عنوان سرقفلي یتا حتق كستب پيشته و تجتارت و هتيچ
عنوان دیگري به طر دوم تعلق نخواهد گرفت و از این لحاظ طر دوم نيز حق هرگونه ادعایي را از ختود ستاقه
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نمود .همچنين طر دوم حق طرح هر ادعایي را در مورد مالكيت عرصه و اعيان مجموعه و فضاهاي اطرا بنتا را
از خود سلب نمود.
 .12طر دوم مجاز است صرفاي با رعایت كاربري مصوب بنا و با حفظ مختصات و ویژگيهاي تاریخي و فرهنگي اثتر از
بنا بهرهبرداري نماید و به هيچ عنوان حق استفاده از بنا غير از كاربري مصوب را ندارد و متعهد است پس از پایتان
مدت قراردا د مجموعه را مطابق با شرایه مقرر در قرارداد تحویل صندوق احياء نماید( .هرگونه اهمال در حفاظت
از بناي تاریخي و تغيير كاربري و نحوهي استفاده از بنا مستوجب اعمال قانون مجازات اسالمي خواهد بود).
 .19شروع بهرهبرداري دایم از كل بنا منوط به اتمام كليهي فعاليتهاي عمليات تكميلي مرمتت و آمتادهستازي احيتاء
ارایهي صورت وضعيتهاي عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء ارایهي طرح مدیریت بهترهبترداري توسته
طر دوم اخذ گواهينامههاي كمي و كيفي الزم در خصوص بهرهبرداري تصویب توسه صتندوق احيتاء در تمتام
موارد مذكور در سقف زماني تعيين شده براي مدت مرمت و نهایتاي صدور مجوز بهرهبرداري از سوي صتندوقاحيتاء
ميباشد.
 .15طر دوم متعهد است در طول مدت قرارداد برنامه نظام و استانداردهاي مربتوط بته نگهتداري و بهترهبترداري از
بناي تاریخي موضوع قرارداد (اسناد پيوست قرارداد) را به بهترین نحو رعایت نماید.
 .18طر دوم مكلف است در زمان انعقاد قرارداد و پيش از تحویل بنا هزینهي نظارت بتر عمليتات تكميلتي مرمتت و
آمادهسازي احياء در زمانبندي تعيين شده ي عمليات اجرایتي در قترارداد را بته مبلتغ .............................ریتال بته
حساب شمارهي  1101889111118بانك ملي شعبهي حافظ كد  05به نام صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها
و اماكن تاریخي واریز نماید:
 در بناهاي با حجم سرمایهگذاري تا  5ميليارد ریال  %1/5از كل مبلغ سرمایهگذاري و حداقل  21ميليون ریال در بناهاي با حجم سرمایهگذاري از  5ميليارد ریال تا  11ميليارد ریال نسبت به مازاد % 1/5 در بناهاي با حجم سرمایهگذاري باالتر  11ميليارد ریال نسبت به مازاد % 1تبصره :درصورت تاخير غيرمجاز عمليات اجرایي تامين هزینهي نظارت بر عمليات اجرایي با شرایه فوق بر عهدهي
طر دوم ميباشد.
 .10طر دوم پس از تحویل گرفتن موضوع قرارداد مكلف است كليهي هزینههاي نگهداري و مراقبت از بنا (در زمتان
بهرهبرداري) همچنين عوارض و حقوق دولتي و هر نوع ماليات اعم از تكليفتي و غيتر آن متعلتق بته موضتوع ایتن
قرارداد را از محل منابع و حساب خود به مراجع ذيربه پرداخت نماید .این عوارض شامل بدهيهاي معوقهي بنتا
تا پيش از الزماالجراء شدن قرارداد نخواهد بود.
 .19طر دوم در زمان مرمت تجهيز و احياء مكلف است تعهدات ناشي از ایتن قترارداد را بتا همتاهنگي واحتد فنتي
صندوق احياء و با به كار بردن بهترین روشها و اصول متدوال فني و بر اساس ضوابه و استانداردهاي تخصصتي و
حرفهیي مورد تایيد مراجع تخصصي و رسمي از قبيل مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و سازمان برنامه و بودجه
و استفاده از استادكاران متخصص و ماهر با نهایت دقت انجام داده و مستندنگاري و مستندسازي مراحتل مختلتف
قرارداد را (پيش از اجراي مرمت درحين ساخت و در حين بهرهبرداري) تهيه و ارایه نماید .رعایت اصول ضوابه و
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دستور العملهاي ابالغي از سوي صندوق احياء ضتروري و الزماالجتراء متيباشتد و در صتورت قصتور طتر دوم
مسؤول كليهي خساراتي است كه به بافت طبيعي و فرهنگي مجموعه (عرصه و اعيان بناي مورد واگذاري و كليته-
ي متعلقات و فضاهاي طبيعي و زیست محيطي آن اعم از گونههاي طبيعي گياهي و غيره) وارد ميگردد.
 .18طر دوم مكلف است در مرحلهي بهره برداري از بناي متذكور قبتل از ارایتهي هرگونته برنامتههتاي تبليغتاتي در
رسانه ها نشریات ملي استاني محلي و برگزاري مراسم عمومي نسبت به اخذ مجوز كتبي از صندوق احيتاء اقتدام
نماید .ضمناي درج نام و عالمت صندوق احياء در كليهي بستههاي تبليغاتي الزامي است.
 .11پرداخت كليهي هزینه هاي مصرفي مربوط به آب و برق و تلفن و گاز و سایر عتوارض و حقتوق دولتتي مربتوط بته
بناي موضوع قرارداد و نيز كليهي هزینه هاي مربوط به حفاظت و نگهداري تجدید بازسازيهتا و استتهالک بنتا از
تاریخ تحویل مجموعه بر عهدهي طر دوم بوده و طر دوم موظف است گواهي مفاصاحساب موارد یاد شده را در
پایان مدت قرارداد ارایه نماید.
 .11طر دوم متعهد است حداكثر ظر یك ماه پس از فسخ یا خاتمهي مدت قرارداد بناي موضوع قترارداد را طبتق
آخرین مستندات و بدون هيچ كاستي و تخریبي تخليه و با تنظيم صورتجلسهي كتبي بدون هيچ ادعایي آن را بته
طر اول تحویل دهد .همچنين ميبایست در زمان تحویل بنا كليهي نقشهها اسناد و اطالعات فنتي و اقتصتادي
بنا را به طر اول تحویل نماید .در غيراینصورت ميبایست روزانه معادل ده درصد آخرین رقم اجتارهي ماهانتهي
قابل پرداخت را به عنوان خسارت تأخير در تحویل بنا پرداخت نماید.
 .11طر دوم متعهد است در صورت ایراد خسارت ناشي از اجتراي طترح مرمتت و بهترهبترداري بته اشتخاص ثالت
خسارات وارده را جبران نماید.
 .12طر دوم رسماي اعالم ميكند كه صالحيتهاي قانوني انعقاد قرارداد با صندوق احياء را داشته یا اخذ نمتوده استت
و در صورتيكه صندوق احياء خال آن را احراز كند قرارداد را ابطال خواهد نمود.
 .19كليهي مسؤوليت هاي حقوقي و كيفري كارگري ناشي از روابه اعضاي تحت پوشش طر دوم و مستایل ناشتي از
اجراي موضوع قرارداد (در كليهي مراحل) برعهدهي طر دوم بوده و صتندوق احيتاء در ایتنخصتوص هتيچگونته
مسؤوليتي نخواهد داشت.
 .15چنان چه برحسب تشخيص صندوق احياء در هر مرحله از قرارداد انجام اقدام مرمتي و یا حفاظتي ختارج از طترح
ضروري باشد طر دوم مكلف به اجراي آن خواهد بود.
 .18طر دوم با امضاي ذیل این اسناد اعالم مينماید كه از كليهي شرایه بنا خصوصاي ميزان بترآورد هزینتهي مرمتت
تكميلي شرح عمليات آن و موضوعات مالكيتي و حدود اربعهي بنا مطلع است و هرگز به عذر بياطالعتي متوستل
نخواهد شد .لذا ادعایي در خصوص شرایه بنا در آینده از ایشان مسموع نخواهد بود.
 .10طر دوم متعهد است در خصوص اخذ مجوزهاي مربوط به موضوع قرارداد همچنين مكاتبه با سازمانهتاي تابعته
با كسب نظر صندوق احياء اقدام نماید.
مادهی  - 2تعهدات صندوق احیاء
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 . 1صندوق احياء پس از ابالغ این قرارداد عرصه و اعيان موضوع قرارداد را با تحدید حدود و با رعایت شترایه منتدرج
در این قرارداد طي صورتجلسهي كتبي به طر دوم تحویل مينماید.
 . 2صندوق احياء موظف است همزمان با امضاي قرارداد پيوستهاي الینفك را به طر دوم ابالغ نماید .طر دوم با امضتاي
این قرارداد اقرار به دریافت آگاهي و تعهد به رعایت مفاد آن نموده است.
 . 3صندوق احياء در طول مدت قرارداد ضوابه آیيننامهها استتانداردها و فترمهتاي مترتبه بتا هتر مرحلته (مرمتت
وبهرهبرداري) از قرارداد را به طر دوم ابالغ مينماید.
تبصره :در صورت ابالغ ضوابه و آیيننامههاي اصالحي و جدید از سوي صندوق احياء آیيننامهها و ضوابه مزبور
جایگزین آیيننامهه ا و ضوابه قبلي خواهد شد و مالک عمل طر دوم در طول مدت قرارداد قرار خواهند
گرفت.
 . 4صندوق احياء موظف است حسب زمانبندي مندرج در مادهي  1قرارداد پس از دریافتت طترح عمليتات تكميلتي
مرمت و آمادهسازي احياء نسبت به بررسي طرح مذكور و ابالغ نواقص و یا تصویب آن به طر دوم اقدام نماید.
 . 5صندوق احياء موظف است در طول مدت عمليات اجرایي مرمت مطابق با طرح مصوب و برنامهي زمانبندي نسبت
به نظارتهاي ادواري (ماهانه) اقدام نماید.
 . 6صندوق احياء موظف است پيش از آغاز فعاليتهاي مربوط به هرمرحله (مرمت و بهرهبترداري) نستبت بته معرفتي
ناظر اقدام نماید.
 . 7چنانچه در طول مدت قرارداد به موجب مقررات و مصوبات جدیتد محتل موضتوع قترارداد تعطيتل گتردد و ایتن
تعطيلي ناشي از قصور طر دوم نباشد مدت تعطيلي به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و طر اول تمامي اقتدام-
هاي الزم را جهت رفع موانع قانوني و بازگشایي مجدد مصرو داشته و هر نوع پيشنهاد قانوني طتر دوم را رًستاي
و یا حسب درخواست وي جهت رفع مشكالت احتمالي بررسي مينماید .طر دوم نيز در تمامي مراحتل موظتف
به همكاري و پيگيري ميباشد.
مادهی  -1تضمینات قرارداد:
بابت تضمين اجراي تعهدات از طر دوم  1فقره ضمانتنامهي بانكي بيقيد و شرط به ترتيب زیر اخذ خواهد شد:
الف -یك فقره ضمانت نامهي بانكي معادل ده درصد ( ) %11از مبلتغ بترآورد مرمتت بته مبلغ..........................ریتال بتا
اعتباري معادل  1برابر دورهي مرمت كه این ضمانتنامه پس از اتمام مرمت ارایهي صورتوضعيت و تایيد نتاظر
و تصویب صندوق احياء و ارایهي مفاصاحساب بيمه و ماليات مربوط به دورهي مرمت مسترد خواهد شد.
ب -یك فقره ضمانتنامهي بانكي معادل ده درصد ( ) %11از جمع مبلغ اجارهبهاي قابل پرداخت در طتول ستالهتاي
بهرهبرداري به مبلغ ..............................ریال با اعتباري معادل دورهي بهرهبرداري كته ایتن ضتمانت نامته پتس از
تحویل بنا تایيد ناظر و تصویب صندوق احياء مسترد خواهد شد.
تبصرهی  -6در صورتيكه هر یك از ضمانتنامهها در طول مدت قرارداد با مهلت زماني كمتر از مدت تعيين شده صتادر
شود ضمانتنامه بایستي  15روز قبل از انقضاي مهلت آن توسه طر دوم تمدید و به صندوق احياء تحویتل گتردد.
درغير اینصورت صندوق احياء نسبت به ضبه ضمانتنامه و اجراي شرایه فسخ اقدام خواهد نمود.
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تبصرهی  -5طر دوم با اطالع و آگاهي كامتل از شترایه و مقتررات ایتن قترارداد مستؤول اجتراي مفتاد آن و جبتران
خسارات وارده ميباشد و هرگز به عذر بياطالعي اجراي تعهدات خود را متوقف نخواهد نمود .صندوق احياء مختتار
و محق و مأذون است در صورت تخلف طر دوم با استفاده از تضمين این قرارداد خسارات وارده را جبران نماید.
تبصرهی  – 9در صورت تخلف طر دوم از اجراي مفا د قترارداد ضتبه و وصتول تضتامين متانع از اجتراي حتق فستخ
نخواهد بود.
مادهی  :7دستگاه نظارت:
نظارت بر كليهي امور مربوط به اجراي تعهدات طر دوم بر عهدهي دستگاه نظارت بوده و طر دوم ملزم به هرگونه
همكاري با آنها ميباشد .دستگاه نظارت عبارت است از:
 .6ناظرعالي :نظارت عاليه بر كليته ي امور مربوط به موضوع قترارداد شامل :نظارت ادواري متاهانه بر اجراي عمليتات
مرمت و آمادهسازي احياء منطبق با طرح مصوب تصویب صورت هزینههاي مورد تأیيد ناظر مقيم ارسالي از ستوي
طر دوم و ابالغ مبلغ تأیيد شده به طر دوم تأیيد گزارشهاي ناظر مقيم بتر امتور مرمتت و نظتارت عاليته بتر
بهرهبرداري بر عهدهي صندوق احياء ميباشد.
 .5ناظرمقیم :نظارت مستقيم و بررسي فرآیندهاي اجراي این قرارداد شامل :عمليات اجرایتي مرمتت و آمتاده ستازي
احياء منطبق با طرح مصوب و با رعایت كليهي ضوابه و آیيننامههاي ابالغي به طر دوم در طتي متدت قترارداد
بررسي و تأیيد صورت وضعيت هاي ارایه شده از سوي طتر دوم جلتوگيري از بهترهبترداري غيرمجتاز و ختارج از
ظرفيت بنا نظارت بر رعایت حفاظت از بنا در دورهي بهرهبرداري تشخيص معایب تخلفات و كمبودهاي احتمالي
در احياء و بررسي آنها و اعالم مراتب به صندوق احياء در اسرع وقت جهت رفع موارد مذكور و ارایهي گتزارشهتاي
هفتگي طبق فرمت ابالغي از سوي طر اول بر عهدهي اداره كل ميراث فرهنگي صنایعدستي و گردشگري استان
كه از این پس در این قرارداد به عنوان ناظر مقيم ناميده ميشود ميباشد.
 .2تصميمگيري و اعالم نظر در صورت بروز هرگونه اختال بين ناظر مقيم و طر دوم در هر مرحله از قترارداد بتر
عهدهي صندوقاحياء ميباشد.
 . 9صندوق احياء حق دارد هر وقت كه تشخيص دهد با هماهنگي قبلي از تمامي قسمتهاي بنا تجهيزات و نحوهي
فعاليت در مراحل مختلف بازدید به عمل آورد و طر دوم ملزم به همكاري و تسهيل بازدید ميباشد.
مادهی  -8حوادث غیر مترقبه:
بروز هر گونه حادثهي خارجي پيشبيني و پتيشگيتري نشتدني از قبيتل جنتگ شتورشهتا و اعتصتابات گستترش
بيماريهاي واگيردار زلزله سيل طوفان و رخدادهاي مشابه چنانچه مانع از اجراي تعهدات گردد طرفين بتا توافتق
كتبي ميتوانند نسبت به اعمال تأثير این رخدادها بر مدت قرارداد و یا برنامهي زمانبندي همچنين ادامته یتا اقالتهي
قرارداد تصميم گيري نمایند .بدیهي است در این حالت و در صورت رعایت دیگر موارد قرارداد هيچ یك از طترفين در
مورد خسارات ناشي از رخداد مذكور هيچ گونه ادعایي بر یكدیگر نخواهند داشتت مگتر در متورد بتدهي و تعهتدهاي
گذشته كه باید تسویه گردد.
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مادهی -3مقررات حاکم بر قرارداد:
 .1قوانين و مقررات حاكم بر این قرارداد منحصراي قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ایران است.
 .1هرگاه معلوم گردد بخشي از این قرارداد جزئاي یا كالي از نظر قانوني فاقد اعتبار باطل یا غير قابل اجراء یا به هر علت
دیگري ساقه است نسبت به سایر مفاد قرارداد تأثيري نخواهدداشت مگر اینكه قرارداد را بته طتور كلتي و اساستي
تحت تأثير قراردهد .به هر حال طرفين سعي خواهند نمود كه در جهت بقاي قرارداد بتا تنظتيم اصتالحيه یتا متتمم
توافقات الزمه را به عمل آورند.
مادهی -62بیمه:
طر دوم ملزم به اجراي قوانين كار و بيمه هاي تأمين اجتماعي نسبت به عوامل تحت پوشش خود ميباشد و موظف
است كاركنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمتوده و اعالميتهي مربوطته را تستليم
نماید .صندوق احياء در این ارتباط هيچگونه مسؤوليتي ندارد .همچنين طر دوم مكلف است به منظور جلتوگيري از
زیانهاي احتمالي ناشي از ارایهي خدمات طي مدت قرارداد مجموعهي تاریخي موضوع قرارداد و مكانهتا و فضتاهاي
واقع در عرصه و اعيان بنا را همه ساله در برابر رخدادهاي ناشي از انتفاع از قبيل آتشسوزي سرقت تخریب و غيتره
بيمه كند و یك نسخه از بيمه نامه را به صندوق احياء تحویل دهد.
تبصره :محدودیت هاي احتمالي ناشي از نوع بيمه و مسؤوليت شركت بيمه رافع تعهدات طر دوم یا محدودكنندهي
مسؤوليتهاي او در برابر حفاظت و نگهداري از مجموعهي تاریخي نخواهد بود.
هم چنين طر دوم موظف است ماليات ناشي از عملكرد خود را در طي مدت قرارداد پرداخت نموده و مفاصا حساب
مربوطه را در پایان قرارداد ارایه نماید.
بدیهي است استرداد تضامين منوط به ارایهي مفاصا حسابهاي بيمه و ماليات ميباشد.
مادهی  -66فسخ قرارداد:
صندوق احياء مي تواند در صورت تخلف طر دوم از هر یك از مواد و بندهاي این قرارداد و نيز در صورت تحقتق هتر
یك از موارد ذیلالذكر یكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید:
 .6تأخير در انجام بند1مادهي  1به مدت  1ماه از تاریخ تحویل.
 .5توقف غيرموجه بيش از  1ماه در انجام عمليات تكميلي مرمت و آمادهسازي احياء بنا به تشخيص صندوق احياء.
 .9عدم پرداخت اجارهبهاء در 1ماه متوالي ویا سه ماه متناوب.
 .4ابطال و یا لغو مجوز بهرهبرداري به دليل تخلف طر قرارداد
 .2عدم رفع تخلفي كه كتباي از سوي صندوق احياء ظر مهلت مقرر ابالغ ميگردد.
 .1استفاده ي بيشتر از ظرفيت بنا مطابق كاربري تعيين شده یا استانداردهاي ابالغي كه موجبات بدوي یا ثانوي
آسيبرساني به بنا را باع شود.
 .7تغيير یا افزایش كاربري بدون مجوز صندوق احياء و یا استفادهي خارج از شرایه كاربري ملك.
 .8واگذاري موضوع قرارداد به غير.
 .3عدم تمدیدضمانتنامهي انجام تعهدات قبل از سررسيد آن.
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 .62عدم انجام عمليات اجرایي طبق طرح مصوب یا سرپيچي از مفاد این قرارداد و طرح مصوب.
 .66بهرهبرداري غير مجاز از مجموعه به تشخيص صندوق احياء یا اعالم دستگاههاي نظارتي برونسازماني
 .65عدم رعایت شؤونات اسالمي و ضوابه و مقررات جمهوري اسالمي ایران
تبصرهی :6در صورت تخلف طر دوم از هریك از شرایه مندرج در این قرارداد در طتول دورهي مرمتت كته منجتر بته
اعمال حق فسخ از سوي صندوق احياء گردد چنانچه پيشرفت عمليات فيزیكي مرمت مورد تایيتد صتندوق احيتاء
بيش از سي ( )% 21درصد توسه كارشناس رسمي دادگستتري منتختب صتندوق احيتاء بترآورد گتردد نستبت بته
پرداخت تسویه حساب هزینههاي تایيد شده پس از فسخ اقدام خواهد شد.
تبصرهی :5چنانچه در طول دورهي بهرهبرداري به علتت تخلتف طتر دوم قترارداد فستخ گتردد كارشتناس رستمي
دادگستري منتخب صندوق احياء نسبت به بررسي هزینههاي انجام شده در بنا اقدام نمتوده و پتس از كستر منتافع
حاصل از بهرهبرداري نسبت به پرداخت تسویهي حساب هزینههاي تایيد شده پس از فسخ اقدام خواهد شد.
مادهی  -65حل و فصل اختالفات:
در صورت بروز هر گونه اختال در تعبير تفسير و اجراي مفاد این قرارداد موضوع در مراجتع و محتاكم ذيصتالح
قضایي قابل رسيدگي خواهد بود.
مادهی  -69اقامتگاه قانوني طرفین:
اقامتگاه قانوني طرفين همان است كه در صدر قرارداد درج گردیده است و چنانچه محل اقامت هر یتك از طترفين
تغيير نماید مكلفاند تا مراتب را به صورت مكتوب به طر دیگر اطالع دهند و تتا هنگتامي كته نشتاني جدیتد بته
طر دیگر اعالم نشده است ابالغها و مكاتبهها به نشاني مندرج در این قرارداد ارسال كته در هتر صتورت دریافتت
شده محسوب ميگردد.
مادهی  -64شمار نسخهها و مواد قرارداد:
این قرارداد در تاریخ  ..../../..مشتمل بر  19ماده و جمعاي درچهار نسخهي واحد در محل صندوقاحياء تنظتيم امضتاء و
پس از تسليم تضمينات مبادله ميگردد.
هر چهار نسخه از اعتبار واحد برخوردار ميباشد.

طرف دوم

طرف اول

...............................................................

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخي

ناظر مقیم
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اداره کل میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری استان

صورتجلسه تحویل بنا به طر قرارداد
در تاریخ  ...........................تمامي عرصه و اعيان بناي تاریخي  .......................................با وضعيت موجود كه به رویت طتر قترارداد
رسيده است همراه با اقالم ذیل كه ليست و اسامي آنها در گزارش پيوست ( ..............صفحه) تهيه شده است عينا ( با استناد بته
تصاویر مربوطه ) به رسم امانت جهت بهرهبرداري تحویل ............................................طتر قترارداد بنتاي ............................................
گردید .
طر قرارداد تعهد مينماید در حفظ و نگهداري این اموال نهایت دقت و كوشش را نموده و از وارد شدن هرگونه آسيب تغيير
و خسارتي به بنا و تزئينات وابسته به آن و اموال موجود جلوگيري به عمل آورد و بعد از اتمام مدت قرارداد اقالم مذكور را عينا
و بدون تغيير و دخل و تصر تحویل صندوق احياء نماید .در غير این صورت مشمول قوانين حقوقي مربوط به سازمان ميتراث
فرهنگي صنایع دستي و گردشگري كشور خواهد شد.
امضا و اثر انگشت طر قرارداد
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گزارش تحویل بنا
كليات
نام اثر تاریخي ........................................................ :
موقعيت  :استان  .........................................شهرستان  ..............................................شهر .............................................
آدرس .................................................................................................................................................................................... :
دوره ساخت بنا ............................................................. :
مساحت  :عرصه ........................................................

اعياني ......................................................................................

شماره ثبت آثار ملي  ( ........................ :پيوست پرونده ثبتي )
كالبد غالب بنا :
سنگ  ..................آجر  ................خشت  ..................تركيبي  .....................توضيح .........................................
طبقات :
تعداد طبقات  ..........زیر زمين  .................همكف  ................اول  ................دوم  ..................سوم ............
تاسيسات زیر بنایي :
آب ...........................

برق ...........................

گاز ................................

تلفن ..................................

متعلقات بنا ( چاه درختان با ارزش حق آبياري قنات : ) ....
شامل .................................................................................................................................................................................................... :
تجهيزات و تاسيسات
تجهيزات
تجهيزات موتور خانه
پيوست  ( 1همراه با شماره سریال یا شماره اموال و عكس )
شرح .................................................................................................................................................................................. :
تجهيزات آشپزخانه
پيوست  ( 1همراه با شماره سریال یا شماره اموال و عكس )
شرح .............................................................................................................................................................................. :
تجهيزات اطفاء حریق
پيوست  ( 2همراه با شماره سریال یا شماره اموال و عكس )
شرح .................................................................................................................................................................................. :
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تجهيزات صوتي و تصویري
پيوست  ( 9همراه با شماره سریال یا شماره اموال و عكس )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تجهيزات مبلمان داخلي
پيوست  ( 5همراه با شماره سریال یا شماره اموال و عكس )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تجهيزات سرمایش و گرمایش
پيوست  ( 8همراه با شماره سریال یا شماره اموال و عكس )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
سایر موارد
پيوست  ( 0همراه با شماره سریال یا شماره اموال و عكس )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تاسيسات
سيستم مكانيكي  :سيستم تاسيسات مكانيكي ( گرمایش سرمایش آب مصرفي آّب گرم فاضالب جمع آوري و دفتع آبهتاي
سطحي )
شرح ( پيوست .............................................................................................................................................................. : ) 9
سيستم الكتریكي  :سيستم تاسيسات الكتریكي ( روشنایي صوتي تصویري اطفاي حریق امنيتي مخابرات و كامپيوتر و ) ...
شرح ( پيوست .......................................................................................................................................................... : ) 8
عناصر كالبدي
دیوارها و ستونها :
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
كف سازي :
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
سقف ها
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
درها و چارچوبها
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
پنجره ها و چهارچوبها
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
بام و نورگيرها
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات وابسته به معماري
تزئينات كاشي كاري ( معرق هفت رنگ كاشي كاري ساده معقلي سایر )
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پيوست ( 11عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ........................................................................................................................................................................................... :
تزئينات چوب ( ستونها سر ستون ها درهاي مشبك گره چيني ارسي حفاظ هاي چوبي هرگونه عناصر چوبي كه تاریخ یا سال
ساخت روي آن حك شده باشد با ذكر تاریخ هر عنصر كتيبه هاي چوبي سایر موارد )
پيوست ( 11عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات گچ بري ( نقوش كتيبه ها ستونها سرستونها شومينه هاي گچي سایر موارد )
پيوست ( 11عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات آهك بري
پيوست ( 12عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات سنگي ( حجاریها پایه ستونها شومينه ها سایر )
پيوست ( 19عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات آجر چيني ( نقش هاي آجري گره ها كتيبه ها سایر )
پيوست ( 15عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات آیينه كاري ( با طرح هندسي خاص با فرم اجراي خاص سایر موارد )
پيوست ( 18عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ........................................................................................................................................................................................... :
تزئينات پشت شيشه
پيوست ( 10عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات مقرنس و قطار بندي
پيوست ( 19عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
تزئينات نقاشي ( نقاشي فرسك نقاشي تمپرا نقاشي روي بوم سایر )
پيوست ( 18عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
 تزئينات ( عناصر تزئيني منصوب در بنا كه قابل جابجایي است) :پيوست ( 11عكس از زوایاي مختلف متراژ دوره ساخت نشانه بارز طرح یا نقش اصل یا مرمتي بودن )
شرح ............................................................................................................................................................................................ :
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محل الصاق عكس

محل الصاق عكس

محل الصاق عكس

محل الصاق عكس

 ابعاد ( طول عرض ارتفاع ضخامت ) ........................................................................................................ : دوره اي كه این اثر به آن تعلق دارد .............................................................................................................. : نشانه بارز ( عالمت خاص ترک شكستگي لهيدگي آسيب هاي تخصصي : ) ................................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 اصل یا مرمتي بودن اثر ( حتما مقدار دختل و تصترفاتمرمتي در حين واگذاري به صورت فني بررسي و گتزارش
شود و بر روي عكس به صورت هاشور مشخص گردد )

توجه
اسناد مذكور پس از امضا در صندوق احياء و بهره برداري از اماكن تاریخي و فرهنگي نگهداري خواهد شد تتا در زمتان تحویتل
بنا از طر بهره بردار مجددا كنترل گردد .
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برگ پيشنهاد قيمت

« سرمایهگذاري و واگذاري حق بهرهبرداري بناي تاریخي
(الزاماي برگه تكميل شده پيشنهاد قيمت در پاكت ج قرار داده شود)
مشخصات موضوع مزایده :
صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي
به این وسيله اعالم مي كنيم كه اسناد مزایده آگهي شركت در مزایده منتشره در روزنامههاي كثير االنتشار و محلي و شترایه
مزایده پيش نویس قرارداد ضوابه و اسناد مندرج در قرارداد كه در قالب پيوستتهتاي چهارگانته قترارداد بتوده و الزماالجترا
ميباشدرا به دقت مطالعه بررسي و كنترل كرده و اطمينان حاصل نمودهایم كه مدارک نامبرده شده در باال داراي اشتباه یتا
اشكالي نيست.
بنتابراین بته ایتن وستيله پيشتنهاد ختود را بتراي اجتاره بهتاي ماهانته بته مبلتغ (بته عتدد) ......................................ریتال و
(به حرو )  .......................................................................................ریال اعالم مي كنيم.
در صورت قبول این پيشنهاد ما در موعد مقرر قرارداد را امضاء نموده و ضمانتنامۀ اجتراي تعهتدات مشتخص شتده را تستليم
مينمایيم.
نام پيشنهاددهنده :
نام و نامخانوادگي و عنوان امضاءكنندگان مجاز:
امضاي مجاز:
مهر شركتكننده:
تاریخ:
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فرم نمونه ضمانت نامه بانكي تضمين انجام تعهدات
قرارداد سرمایهگذاري و واگذاري حق بهرهبرداري بناي تاریخي
نظر به اینكه شركت  /شخص  .......................................به شماره ثبت  ..................اداره ثبتت شتركتها و موسستات غيترتجتاري بته
نشتتتتتتتتتتتتاني .................................................................................................................................................:بتتتتتتتتتتتته ایتتتتتتتتتتتتن
اطالع داده است؛ قصد ارائه ضمانتنامه بانكي جهت تضمين اجراي تعهتدات قترارداد
« سرمایهگذاري و واگذاري حق بهرهبرداري بناي تاریخي خانه دانشمندي را به صندوق احياء و بهرهبترداري از بناهتا و امتاكن
از شركت  .................................به منظور انجام تعهدات قرارداد یتاد
تاریخي و فرهنگي دارد این
شده در مقابل صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي براي مبلغ.................ریال ضمانت و تعهد مينمایتد
تا درصورتي كه صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي كتباي و قبل از انقضاي سررسيد ایتن ضتمانتنامه
اطالع دهد كه شركت  ...........................از اجراي هریك از تعهدات ناشي از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده
به این
است تا ميزان......................ریال هر مبلغي را كه صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي مطالبه كند به
مح دریافت اولين تقاضاي كتبي واصله از صندوق احياء و بهتره بترداري از بناهتا و امتاكن تتاریخي و فرهنگتي بتدون آنكته
احتياجي به صدور اظهارنامه یا اقدامي از مجاري قانوني و قضایي داشته باشد بيدرنگ در وجه یا حواله كترد صتندوق احيتاء و
بهره برداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه از تاریخ صدور  .....سال است و بنا به درخواست كتبي صندوق احياء و بهرهبرداري از بناهتا و امتاكن
تاریخي و فرهنگي واصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعيين شده براي مدتي كه درخواست شتود قابتل تمدیتد متيباشتد و
درصورتي كه صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي نتواند یا نخواهد مدت ایتن ضتمانتنامه را تمدیتد
را حاضر بته تمدیتد
كند و یا شركت  ......................................موجبات این تمدید را فراهم نسازد و نتواند
متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حوالته
نماید
كرد صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي پرداخت كند.

.................

مشخصات برنده مزایده
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