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فرم درخواست رسیدگی صورت
وضعیت قطعی مشاوران

به نام خدا
به :اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران
از :شرکت ....................................................................
با سالم و احترام ،به پیوست فرم درخواست رسیدگی نهائی پروژه  ....................................................................به شماره پیمان و تاریخ  ........................به همراه
 3نسخه صورت وضعیت قطعی و کلیه مستندات مربوطه ،ارسال میگردد .خواهشمند است اقدامات الزم مبذول فرمائید.
کلیه ادعاها در قالب این صورت وضعیت قطعی و پیوستها 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 مشاور

عنوان پروژه:

نام مشاور:

شماره قرارداد:
مدت اولیه قرارداد:

تاریخ:

تاریخ قرارداد:

مبلغ اولیه قرارداد:

ماه ضریب پیمان:

اتمام کار ○ خاتمه پیمان ( ○ )22فسخ پیمان (○ )23

ریال

ناظر:
تاریخ ابالغ:

شماره ابالغ:

ریال

مبلغ سند قطعی ارائه شده:
تصویر موافقت نامه پیمان ،شرایط خصوصی ،شرح خدمات ،پیوستهای پیمان و صورتجلسه اتمام کار 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 ○
کامل ○ ناقص ○ مورد نیاز نیست ○

کلیه دستورکارهای مربوط به افزایش یا کاهش کار ابالغی ضمیمه است.

بر اساس آخرین دستورالعملهای ابالغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ،پیمان حاضر عالوه بر مبلغ قرارداد ،مشمول دریافت این موارد می باشد:
ریز متره و مالی کامل موارد قابل پرداخت بر اساس پیوست  3پیمان تهیه شده و ضمیمه است.

بله ○ خیر ○

مستندات پیوستی ارائه شده توسط مشاور کنترل گردید .ثبت بالمانع است.
مهر و امضاء مسئول واحد مربوطه ( دفترفنی  /آزمایشگاه )

مهر و امضاء مسئول رسیدگی و پیمان

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

تاریخ:

