فرم رسیدگی به تاخیرات و تمدید
مدت پیمان

دارد ○ ندارد ○

پیوست:

( موضوع ماده  30شرایط عمومی پیمان )

عنوان پروژه:

به نام خدا
اداره کل محترم نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس مازندران
با سالم و احترام ،نظر به ماده  ٣0شرایط عمومی پیمان و فاصله

نام پیمانکار:

شماره و تاریخ پیمان:

آیا پروژه دارای برنامه زمانبندی ابالغی
توسط کارفرما میباشد؟ بلی○ خیر○

مبلغ اولیه پیمان:

زمانی یک ماهه باقیمانده تا پایان مدت اولیه ○ تمدید شده ○ پیمان

تاریخ تحویل زمین:

شماره  .................................مورخ  ،................................مربوط به پروژه

مجموع تأخیرات مجاز و غیر مجاز تا این تاریخ
بر اساس برنامه زمان بندی:

 ،.......................................................................................بدینوسیله الیحه

تاریخ درخواست
قبلی پیمانکار برای
تمدید مدت پیمان

تأخیرات جهت بررسی و تمدید پیمان به میزان تأخیرات مجاز ○ اعالم
نهائی میزان تأخیرات مجاز و غیر مجاز جهت احتساب در اسناد قطعی ○
ارسال میگردد .خواهشمند است دستور اقدامات الزم را صادر فرمائید.
مهر و امضاء مجاز پیمانکار
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تاریخ تنظیم:

شماره نامه
تمدید کارفرما

مدت اولیه پیمان:
ماه

تاریخ تحویل موقت (یاقطعی)
( در صورت وجود ):

تاریخ نامه
تمدید

مدت
تمدید

پایان مدت
تمدید

تاریخ:

علت تطویل مدت پیمان بر اساس ماده  ٣0شرایط عمومی پیمان

تأخیرات مجاز مورد
ادعای پیمانکار در الیحه
تأخیرات پیوست

نظر
دستگاه
نظارت

مدت مجاز
مورد تائید
کمیسیون

در صورتی که پیمان ،طبق بندهای «الف» و «ج» ماده « »٢9شرایط عمومی پیمان تغییر کند
در صورتی که به دستور کارفرما یا مشاور نقشههای اجرائی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند
در صورتی که کارفرما در تحویل کارگاه ،ابالغ دستورکارها ،یا نقشهها و تحویل مصالحی که تهیه آنها بر عهده اوست
تأخیر داشته باشد (مشروط به اینکه پیمانکار با توجه برنامه تفصیلی ،در زمان مناسب درخواست کرده باشد)
در صورتی که در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت یابد ،تأخیر ایجاد شود
(مشروط به اینکه پیمانکار با توجه برنامه تفصیلی ،در زمان مناسب اقدام کرده باشد)
حوادث قهری یا کشف اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که در مواد « »٢6و « »٤٣شرایط عمومی پیمان ،پیش بینی شده است
در صورتی که محدودیتی برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند «د» ماده « »٢0شرایط عمومی پیمان پیش آید
در صورتی که کار طبق ماده « »٤9شرایط عمومی پیمان ،به تعلیق درآید
درصورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد
در صورتی که کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارك پیمان انجام دهد
(مطابق بخشنامه های  1٣60/9/٢-5090و  1٣61/٤/8-1٣00و نیز بند «ز» ماده « »1٢پیمان سرجمع)
موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد
جمع تأخیرات مجاز با کسر روزهای مشترک
مستندات الزامی پیوست :الیحه تأخیرات به همراه مستندات مربوطه که به مهر و امضاء پیمانکار رسیده باشد؛ برنامه زمان بندی تفصیلی مورد تائید کارفرما و اصالحات بعدی آن؛ تصویر کلیه فرم
های محاسبه و نامه ابالغ تأخیرات قبلی پیمان ( در صورت وجود )؛ فرم محاسبه تأخیرات مجاز ناشی از عدم انجام تعهدات مالی کارفرما بر اساس بخشنامه  5090و اصالحات بعدی.

ناظرین:

سرناظر:

تأخیرات مجاز ( که پیمان به آن اندازه تمدید می گردد ):
تأخیرات غیرمجاز:
دبیرخانه  -ثبت

اعضاء کمیسیون رسیدگی به تأخیرات:

ثبت دبیرخانه:

امور قراردادها  -جهت مکاتبه با پیمانکار
تاریخ:

معاون اجرائی و نظارت

تاریخ:

