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فرم درخواست رسیدگی صورت
وضعیت قطعی پیمانکاران

به نام خدا
به :اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران
از :شرکت ....................................................................
موضوع :درخواست رسیدگی سند قطعی
با سالم و احترام ،به پیوست فرم درخواست رسیدگی نهائی پروژه  ....................................................................به شماره پیمان و تاریخ  ........................به همراه

 3نسخه صورت وضعیت ○ تعدیل ○ مابه التفاوت مصالح ○

یا سایر اسناد ( به شرح ) ............................................ :قطعی و کلیه مستندات مربوطه ،ارسال

میگردد .خواهشمند است اقدامات الزم مبذول فرمائید.
مهر و امضاء مجاز پیمانکار
تاریخ:

فرم درخواست رسیدگی نهائی به اسناد پیمان
عنوان پروژه:

نام پیمانکار:

کد نقشه ساختمان اصلی:

شماره قرارداد:

مبلغ اولیه قرارداد:

تاریخ قرارداد:

ریال ناظر ابنیه در زمان تحویل:
ماه ناظر تاسیسات در زمان تحویل:

مدت اولیه قرارداد:

ناظر برقی در زمان تحویل:

ضریب پیمان:
اتمام کار ○ خاتمه پیمان ( ○ )48فسخ پیمان (○ )46
تحویل موقت ○ قطعی ○

تاریخ صورتجلسه:

شماره ابالغ:
سرجمع قدیم ○

نوع قرارداد:

سرناظر در زمان تحویل:

سرجمع ○ 96

تاریخ ابالغ:
فهرستی ○

مبلغ سند قطعی ارائه شده

ابنیه

ریال مهر و امضاء مجاز پیمانکار:

تاسیسات مکانیکی

ریال

تاسیسات برقی

ریال

جمع کل

ریال
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فرم درخواست رسیدگی صورت
وضعیت قطعی پیمانکاران
چک لیست کنترل صورت وضعیت قطعی
تصویر موافقت نامه پیمان ،شرایط خصوصی ،مشخصات فنی ،نقشه های اولیه و صورتجلسات تحویل زمین و تحویل
موقت پروژه ضمیمه است.

کامل ○ ناقص ○

الیحه تأخیرات ارائه ،میزان تأخیرات مجاز و غیر مجاز توسط کمیسیون مربوطه تعیین و ابالغ شده و ضمیمه است.

بله ○ خیر ○ مورد نیاز نیست ○

گواهی آزمایشگاه بتن مبنی بر عدم جریمه بتن و سایر مصالح ضمیمه است.

بله ○ خیر ○ مورد نیاز نیست ○
کامل ○ ناقص ○ مورد نیاز نیست ○

کلیه دستورکارها و نقشههای مربوط به تغییرات ابالغی ضمیمه است.

کامل ○ ناقص ○

کلیه صورتمجالس مربوط به دستورکارها و نقشههای ابالغی و عملیات پنهان ،ضمیمه است.
مستندات مربوط به مصالح دریافتی ( احتمالی ) از کارفرما و نحوه کسر آن از صورت وضعیت ضمیمه است.

بله ○ خیر ○ مورد نیاز نیست ○

فواصل حمل مصالح مصرفی مستنداً تعیین شده و ضمیمه است.

بله ○ خیر ○ مورد نیاز نیست ○

بر اساس شرایط خصوصی پیمان ،پیمان حاضر مشمول دریافت تعدیل آحاد بها

می باشد ○ نمی باشد ○

بر اساس شرایط خصوصی پیمان ،پیمان حضار مشمول دریافت ما به التفاوت مصالح مصرفی

می باشد ○ نمی باشد ○

بر اساس آخرین دستورالعملهای ابالغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ،پیمان حاضر مشمول دریافت این
موارد می باشد:
در خصوص سایر موارد توضیح داده شود:
صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار در سامانه مدیریت پروژه نوسازی مدارس ثبت شده است
در قراردادهای فهرستی ،ریز متره کامل و در قراردادهای سرجمع ،ریز متره کارهای اضافی تهیه شده و ضمیمه است.

تعدیل ارز ○ تعدیل سوخت ○
جبران کرونا ○ سایر موارد ○
بله ○ خیر ○ تاریخ ثبت:
بله ○ خیر ○ مورد نیاز نیست ○
بله ○ خیر ○

صورت وضعیت مالی ( شامل جداول ساختار شکست کار و صورت های مالی ) تهیه شده و ضمیمه است.

کلیه مستندات و ادعاهای مد نظر این شرکت در قالب این صورت وضعیت قطعی و ریزمتره ها ،اضافه و کسر کاری ها ،دستورکارها ،صورتمجالس و  ،...ارائه شده
و این شرکت هیچ گونه ادعای اضافی دیگری در خصوص موارد نامبرده نخواهد داشت.
این شرکت آمادگی دارد تا در صورت اعالم نیاز کارفرما ،شرایط الزم برای بازدید و برداشت کارهای انجام شده ( هر چند بار که باشد ) را فراهم نماید.
این شرکت آمادگی دارد در صورت نقص مستندات ،موارد درخواستی کارفرما را در مدّت معقول تعیین شده ارائه نماید .بدیهی است در صورت عدم ارائه مستندات،
کارفرما در چگونگی برخورد با موضوع ،مختار است.
مهر و امضاء مجاز پیمانکار

تاریخ:

مستندات پیوستی ( ریزمتره ها ،اضافه و کسر کاری ها ،دستورکارها ،صورتمجالس و  ) ...ارائه شده توسط پیمانکار کنترل گردید .ثبت بالمانع است.
مهر و امضاء مسئول رسیدگی و پیمان

ثبت در دبیرخانه اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران:

تاریخ:

