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فرم درخواست پيمان جديد

مشاركتهاي مردمي

درخواست پيمان جديد

دفتر نظارت

بــــه شــــماره پيمــــان
واقــــع در منطقــــه
احترامــــا پــــروژه
براي ادامه عمليات اجرائي نياز به عقد پيمان به شرح عمليات زير ) مطابق موافقت نامه ( دارد :
پيمانكاري
-٣
-١
-٤
-٢
ريال
صورت وضعيت قطعي پيمان قبلي رسيدگي شده است نشده است مبلغ صورت وضعيت قطعي :
سر ناﻇر
ناﻇر

كه از محل مشاركت مردمي تا مرحلة
واقع در منطقه
احتراما پروژه
ادامه عمليات نياز به عقد پيمان به شرح عمليات زير ) مطابق موافقت نامه ( دارد :
-٣
-١
ﻣسئول ﻣشاركتهاي ﻣردﻣي
-٤
-٢

پيمان

رسيدگي و

صورت وضعيت قطعي پيمان قبلي رسيدگي شده است نشده است مبلغ صورت وضعيت قطعي :
ادامة عمليات درخواستي در قالب  %٢٥پيمان )موضوع پيمان – مبلغ پيمان ( قابل اجرا ميباشد نمي باشد
ﻣسئول واحد رسيدگي و پيمان

اعتبارات

اعتبار مصوب پروژه :
از محل طرحهاي
مبلغ تخصيص :

سال

به شماره طرح

به مبلغ
مانده اعتبار :

دفتر فني

تهيه نقشه و برآورد

استحكام بنا مورد تائيد مي باشد نمي باشد
ساختمان مطابق نقشه و مشخصات اجرا شده است
نواقص احتمالي :
-١
-٢
-٣
برگ تهيه گرديد.
نقشههاي ﻻزم براي ادامه عمليات به تعداد

برآورد

برآورد ادامه عمليات پروژه فوق به مبلغ

ﻣسئول واحد برآورد

واحد قراردادها :
تهيه اسناد ﻻزم براي برگزاري مناقصه

استعﻼم

ريال ) موافقت نامه ضميمه گرديد (
ﻣسئول اعتبارات

ﻣسئول دفتر فني

ريال تهيه گرديد كه به پيوست ارسال ميگردد.

ﻣسئول دفتر فني

ﻣعاون اجرائي

ترك تشريفات مناقصه

عقد پيمان

امور

قراردادها

اسناد ﻻزم تهيه شده و انعقاد پيمان به شرح ذيل انجام گرفت :
شماره پيمان :
عنوان پروژه :

ريال

محل ثبت دبيرخانه :

نشده است

مديريت

شــــركت

اجــرا شــده ،بــراي

اعتبارات  :موافقت نامه – اعتبار باقيمانده
دفتر فني  :كنترل استحكام بنا – مطابقت با نقشــه – تهيــه نقشــههاي ﻻزم بــراي
ادامه عمليات – تهيه برآورد
ﻣديركل
دبيرخانه  :ثبت

مديريت
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ﻣدير كل

پيمانكار :

اﻣور قراردادها
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مديريت

دبيرخانه  :ثبت در پرونده
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ﻣديركل

