فرم درخواست پیش پرداخت

F1103 - 2

تاریخ:

پیمانکاران

به نام خدا
به :اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران
از :شرکت ....................................................................
با سالم و احترام ،نظر به ماده  36شرایط عمومی پیمان ،بدینوسیله درخواست پیش پرداخت مرحله اول ○ دوم ○ سوم ○ این شرکت در خصوص پروژه
 ...................................................................به شماره و تاریخ پیمان  ،...............................ارسال میگردد .خواهشمند است دستور اقدامات الزم را صادر فرمائید.
مستندات پیوست -1 :تصویر صورتجلسه تحویل زمین ( یا کارگاه )  -2تصویر صفحه شرایط خصوصی که میزان پیش پرداخت در آن تعیین شده است
مهر و امضاء مجاز پیمانکار
تاریخ:

چک لیست پیش پرداخت ( این قسمت توسط دستگاه نظارت تکمیل شود )
عنوان پروژه:

نام پیمانکار:

مبلغ اولیه قرارداد:
مرحله اول
40%

مرحله دوم
30%

مرحله سوم
30%

ریال

شماره و تاریخ قرارداد:

نوع قرارداد :سرجمع  ○ 96فهرستی ○

میزان پیش پرداخت بر اساس شرایط خصوصی پیمان:

درصد

سرپرست کارگاه به صورت رسمی توسط پیمانکار معرفی شده و مورد تائید اداره کل قرار گرفته و به پیمانکار ابالغ شده است؟

بله ○ خیر ○

برنامه زمان بندی تفصیلی توسط پیمانکار ارائه شده و مورد تائید اداره کل قرار گرفته و به پیمانکار ابالغ شده است؟

بله ○ خیر ○

صورت جلسه تحویل زمین ( کارگاه ) تهیه و به پیمانکار ابالغ شده است؟

بله ○ خیر ○

بیمه تمام خطر مهندسی پروژه و بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ( بر اساس نظر اداره کل ) توسط پیمانکار انجام شده
و تصویر بیمه نامه به اداره کل ارائه شده است؟

بله ○ خیر ○

پیمانکار در پروژه مستقر شده و عملیات اجرائی را آغاز کرده است؟

بله ○ خیر ○

ساختمان های تجهیز کارگاه ( به ویژه دفاتر کارفرما و مشاور ) آماده سازی و تجهیز شده است؟

بله ○ خیر ○

انبارها ،محل دپوی مصالح ،راه های درون کارگاهی ،دسترسی ها ،سیلوها و  ...بر اساس مشخصات تجهیز کارگاه آماده سازی
شده است؟

بله ○ خیر ○

آیا ماشین آالت و ابزار الزم برای انجام پروژه به میزان مطلوب و مورد تائید دستگاه نظارت وارد پروژه شده است؟

بله ○ خیر ○

آیا مصالح الزم برای آغاز به کار پروژه به میزان مطلوب و مورد تائید دستگاه نظارت وارد پروژه شده است؟

بله ○ خیر ○

آیا بر اساس صورت وضعیت های موقت ارسالی از سوی پیمانکار و رسیدگی شده توسط اداره کل ،میزان کارکرد پیمانکار ،بدون
احتساب مصالح پایکار و پس از کسر مراحل قبلی پیش پرداخت ،به  %30از مبلغ اولیه پیمان رسیده است؟

بله ○ خیر ○

پرداخت قسط اول ○ دوم ○ سوم ○ پیش پرداخت ،بر اساس بخشنامه /123402ت50659هـ مورخ 94/09/22
تجهیز مدارس مازندران:
هیأت وزیران ،بالمانع است.

ثبت در دبیرخانه اداره کل نوسازی ،توسعه و

سرناظر

تاریخ:

به استناد اعالم دستگاه نظارت ،پرداخت قسط اول ○ دوم ○ سوم ○ پیش پرداخت ،در قبال اخذ تضمین معتبر بالمانع است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران

تاریخ:

