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تاریخ تنظیم:

جهت ادامه و تکمیل عملیات اجرائی
( پروژه های دولتی )

به نام خدا
اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران
با سالم و احترام ،به پیوست فرم درخواست عقد قرارداد جدید ( جهت ادامه و تکمیل عملیات اجرائی ) پروژه ............................................................................
واقع در منطقه  .....................که پیمان قبلی آن را شرکت  ............................................با قرارداد شماره  ....................مورخ  .....................به عهده داشته است ،و
○ عملیات اجرایی موضوع پیمان قبلی آن به اتمام رسیده ( قرارداد تا افزایش  25درصد افزایش داده شد ○ قرارداد تا  25درصد کاهش داده شد ○ قرارداد در
سقف مبلغ اولیه پیمان انجام شد ○ ) و صورتجلسه تحویل موقت و فصل مشترك آن پیوست می باشد؛
○ قرارداد قبلی مطابق ماده  48شرایط عمومی پیمان خاتمه یافته و ابالغ خاتمه پیمان ،صورتجلسه تحویل موقت (یا قطعی) و فصل مشترك آن پیوست میباشد؛
○ قرارداد قبلی مطابق ماده  46شرایط عمومی پیمان فسخ و فرآیند آن مطابق ماده  47طی شده و ابالغ فسخ پیمان ،صورتجلسه تحویل موقت (یا قطعی) و
فصل مشترك آن پیوست میباشد؛
○ پس از اتمام عملیات اجرائی و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمان قبلی توسط دستگاه نظارت که مبلغ کل آن  ................................................ریال بوده،
مشخص گردیده که حجم عملیات انجام شده ،از سقف  %25افزایش پیمان مذکور تجاوز کرده است و صورتجلسه تحویل موقت و سربرگ صورت وضعیت قطعی
رسیدگی شده توسط دستگاه نظارت و صورتجلسه تائید شده کارهائی که باید به قرارداد بعد انتقال یابد ،پیوست می باشد؛
○ علیرغم عدم ارائه ( یا تصحیح ) صورت وضعیت قطعی پیمان قبلی ،به دلیل .............................................................................................................................. ......
.................................................................................................................... .................................................................................................................................؛
نیازمند عقد قرارداد جدید است .به پیوست موارد مد نظر جهت درج در برآورد پیمان جدید ،به همراه مستندات مربوطه ،ارسال میگردد .خواهشمند است دستور
اقدامات الزم را صادر فرمائید.
تاریخ:

سرناظر

این قسمت توسط دستگاه نظارت تکمیل شود
نام پیمانکار قبلی:

عنوان پروژه:
مبلغ اولیه قرارداد قبلی:

ریال شماره و تاریخ قرارداد قبلی:

مدت اولیه قرارداد قبلی:

ماه ناظر ابنیه در حال حاضر:

ضریب پیمان قبلی:

ناظر مکانیکی در حال حاضر:

سرناظر در حال حاضر:

ناظر برقی در حال حاضر:

نوع قرارداد قبلی:

سرجمع قدیم ○

سرجمع ○ 96

فهرستی ○

سایر ○ ( توضیحات:

)

○ صورت وضعیت قطعی پیمان فوق الذکر رسیدگی شده است و مبلغ آن  ................................................................ریال است که سربرگ آن به پیوست ارائه
میشود و نظر دستگاه نظارت مبنی بر عدم امکان ادامة عملیات در قالب  %25افزایش مبلغ اولیه پیمان قبلی ،تائید میگردد.
○ صورت وضعیت قطعی پیمان فوق الذکر رسیدگی نشده است.
مهر و امضاء مسئول رسیدگی و پیمان

دبیرخانه جهت ثبت در پرونده پروژه

محل ثبت دبیرخانه:

معاون اجرائی و نظارت
تاریخ:

به معاونین فنی و اجرائی  -نظارت ارجاع شد

تاریخ:

نوع طرح :ملی ○ استانی ○

سال مالی:

شماره طرح:

اعتبار مصوب سالجاری:

مانده تخصیص پروژه:

پیش بینی اعتبار سال بعد:

مسئول بودجه و اعتبارات

تاریخ:

