فرم ابطال و آزادسازی تضمین
انجام تعهدات پیمانکاران
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تاریخ تنظیم:

به نام خدا
اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران
با سالم و احترام ،بدینوسیله این شرکت/اینجانب  ..........................................................پیمانکار پروژه ........................................................................................
واقع در منطقه  .....................به شماره پیمان  .......................مورخ  .....................................تقاضای ابطال تضمین انجام تعهدات خود را دارم .خواهشمند است
دستور اقدامات الزم را صادر فرمائید.
مدارک پیوست :تصویر صورتجلسه تحویل ( موقت یا قطعی ) و نامه ابالغ آن.
مهر و امضاء مجاز پیمانکار:

عنوان پروژه:

نام پیمانکار:

شماره و تاریخ قرارداد:
نحوه پایان قرارداد:

مبلغ اولیه قرارداد:

ریال مدت اولیه قرارداد:

اتمام کار ○ خاتمه پیمان ( ○ )48فسخ پیمان (○ )46

تحویل موقت ○ قطعی ○

تاریخ صورتجلسه:

نوع قرارداد:

شماره ابالغ:

تاریخ ابالغ:

آخرین وضعیت موقت ( یا قطعی ) تائید شده:
آخرین تعدیل موقت ( یا قطعی ) تائید شده:

ریال مهر و امضاء سرناظر:

آخرین مابهالتفاوت مصالح موقت ( یا قطعی ) تائید شده:

ریال

جمع سپرده حسن انجام کار موجود:

ماه

سرجمع قدیم ○ سرجمع  ○ 96فهرستی ○

ریال

نوع سپرده
حسن انجام
کار:

تاریخ:

تاریخ:

ریال آخرین وضعیت موقت ( یا قطعی ) پرداختی:

ریال

نقدی □

ریال آخرین تعدیل موقت ( یا قطعی ) پرداختی:

ریال

اسناد خزانه اسالمی □

ریال آخرین مابهالتفاوت مصالح موقت ( یا قطعی ) پرداختی:

ریال

ضمانتنامه کسور
وجهالضمان □

ریال مهر و امضاء مسئول امور مالی:

تاریخ:

مطابق بررسی آخرین اسناد موقت ( یا قطعی ) ( اعم از صورت وضعیت ،تعدیل ،مابهالتفاوت مصالح و  ،) ...ارائه شده توسط پیمانکار ،که بدون منظور داشتن مصالح
پایکار تنظیم شده است ،و نیز نظر به آخرین مبالغ پرداختی بر اساس اعالم امور مالی از روی کارتکس پروژه ،پیمانکار بدهکار نیست یا جمع بدهی او از نصف
کسور تضمین حسن انجام کار کمتر میباشد .بنابراین ابطال و آزادسازی تضمین انجام تعهدات ،به استناد ماده  34شرایط عمومی پیمان بالمانع است.
مهر و امضاء مسئول رسیدگی و پیمان:

ذیحسابی محترم اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران

ثبت در دبیرخانه:

با سالم و احترام ،نظر به بررسیهای به عمل آمده ،ابطال و آزادسازی تضمین انجام تعهدات شرکت فوقالذکر در
پروژه  ،...........................................................................از دیدگاه این اداره کل بالمانع است .خواهشمند است ضمن بررسی
سایر بدهیهای پیمانکار ،در صورت عدم بدهی ،نسبت به ابطال و آزادسازی تضامین مزبور ،وفق مقررات اقدام نمائید.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران

تاریخ:

تاریخ:

