فرم پیشنهاد فسخ پیمان
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تنظيم كننده:
تاريخ تنظيم:

( موضوع ماده  46شرایط عمومی پیمان )

دارد ○ ندارد ○

پيوست:
نام پيمانكار:

عنوان پروژه:
شماره طرح:

عنوان طرح:

شماره و تاريخ پيمان:

محل اجراي پروژه:

نحوه ارجاع كار :مناقصه ○ ترک تشريفات ○ استعالم ○

نوع قرارداد :فهرستی ○ سرجمع قديم ○ سرجمع ○ 96

فهرست بهاي منضم به پيمان
مدت اوليه پيمان:

رشته:

ماه

سال:

مبلغ اوليه پيمان:

ضريب پيمان:

آيا پروژه داراي برنامه زمانبندي ابالغی توسط كارفرما میباشد؟ بلی○ خير○

تاريخ تحويل زمين:

آيا پيش پرداخت اول پرداخت شده؟ بلی○ خير○ آيا پيش پرداخت دوم پرداخت شده؟ بلی○ خير○
مبلغ و تاريخ:

مبلغ و تاريخ:

آيا پيش پرداخت سوم پرداخت شده؟ بلی○ خير○
مبلغ و تاريخ:

تعداد و عنوان پروژههاي طرف قرارداد پيمانكار با اداره كل نوسازي مدارس مازندران به صورت همزمان:

آخرين رتبه بندي پيمانكار:
ظرفيت كاري مجاز بر اساس رتبه:

مبلغ تجمعی و تاريخ آخرين صورت وضعيت تاييد شده:

مبلغ تجمعی و تاريخ آخرين صورت وضعيت پرداخت شده:

مبلغ تجمعی و تاريخ آخرين تعديل تاييد شده:

مبلغ تجمعی و تاريخ آخرين تعديل پرداخت شده:

مبلغ تجمعی و تاريخ آخرين سند ( تعديل ارز ،مابهالتفاوتمصالح و  ) ...تاييد شده:

مبلغ نجمعی و تاريخ آخرين سند ( تعديل ارز ،مابهالتفاوتمصالح و  ) ...پرداخت شده:

درصد پيشرفت ريالی قرارداد:

با محاسبه جميع موارد ،پيمانكار طلبكار ○ بدهكار ○ است

درصد پيشرفت فيزيكی قرارداد:

تغيير مدت پيمان با توجه به ماده  30شرايط عمومی پيمان
شماره نامه تمديد

تاريخ نامه تمديد

مدت تمديد

مبلغ حدودي طلب يا بدهی:
پايان مدت تمديد

ريال

مدت تاخيرات براساس نظر مجاز:
كميسيون تاخيرات:
غير مجاز:
وضعيت فعلی پروژه:

موضوع اخطار صادره ( با هر نوع مكاتبات موثر انجام شده با پيمانكار )

شماره نامه اخطار

تاريخ اخطار

وضعيت تحويل به پيمانكار
رسيد گرفته شده ○ پست شده ○
رسيد گرفته شده ○ پست شده ○
رسيد گرفته شده ○ پست شده ○
رسيد گرفته شده ○ پست شده ○
رسيد گرفته شده ○ پست شده ○

آيا پيمانكار قراردادهاي قبلی خود را ( به طور نسبی ) در حد مطلوب انجام داده است؟ بلی○ خير○
موضوع هر نوع مكاتبه موثر پيمانكار

ناظر ابنیه:

ناظر تأسیسات مکانیکی:

شماره

ناظر تأسیسات برقی:

كيفيت اجراي اين پروژه:
تاريخ

سرناظر:

خوب○

شماره ثبت در دبيرخانه

ضعيف○

متوسط○

تاريخ

رسیدگی و پیمان:

فرم پیشنهاد فسخ پیمان

تاريخ تنظيم:

( موضوع ماده  46شرایط عمومی پیمان )

پيوست:

دارد ○ ندارد ○

F1124 - 2

تنظيم كننده:

فرم وضعیت مالی پروژه ( این بخش توسط امور مالی و بر اساس کارتکس پروژه تکمیل شود )

رديف

تاريخ ارائه سند به
كارفرما

عنوان و شماره سند
موقت

مبلغ سند موقت تائيد
شده توسط كارفرما

مبلغ پرداخت شده سند تاريخ پرداخت سند درصد پيشرفت درصد پيشرفت
فيزيكی قرارداد ريالی قرارداد
موقت
موقت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
مبلغ

وضعيت تضامين موجود نزد كارفرما
تضمين انجام تعهدات

نقدي ○ ضمانتنامه بانكی ○ ساير ○

سپرده حسن انجام كار

نقدي ○ اسناد خزانه ○

كسور وجه الضمان

ضمانتنامه بانكی ○ ساير ○

پيش پرداخت

ضمانتنامه بانكی ○ ساير ○

مبلغ پيش پرداخت مستهلک نشده:
ريال

مسئول امورمالی

تاریخ:

دالیل توجیهی فسخ پیمان ( این بخش توسط دبیر کمیته پیمان و بر اساس مصوبه کمیته پیمان اداره کل تکمیل شود )

داليل توجيهی جهت فسخ پيمان ( با ذكر مواد و بندهاي مربوطه در شرايط عمومی پيمان ):

دبیر کمیته پیمان اداره کل
دستور مدیرکل:

معاون اجرائی و نظارت:

تاریخ:

دبیرخانه:

مديركل محترم – با توجه به مستندات ارائه شده،
پيشنهاد می گردد پيمان فوق مطابق مفاد ماده 46
شرايط عمومی پيمان فسخ گردد.
معاون اجرائی و نظارت

تاریخ:

مدیرکل

تاریخ:

ارجاع به امور قراردادها و حقوقی جهت اقدام

