فرم درخواست تعلیق پیمان

تاریخ تنظيم:

( موضوع ماده  49شرایط عمومی پیمان )

دارد ○ ندارد ○

پيوست:

F1209 - 1

تنظيم كننده:

به نام خدا
به :اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس مازندران
از :شركت ....................................................................
با سالم و احترام ،نظر به ماده  49شرایط عمومی پيمان ،بدینوسيله درخواست تعليق ○ تمدید تعليق ○ قرارداد شماره  ..............................مورخ
 ........................این شركت در خصوص پروژه  ،...................................................................به مدت  ،..........................به دالیل مشروحه پيوست ارسال
میگردد .خواهشمند است دستور اقدامات الزم را صادر فرمائيد.
مستندات پيوست -1 :مستندات مربوط ادعاي مطروحه  -2تصویر صفحه شرایط خصوصی كه نحوه محاسبه هزینه باالسري تعليق در آن تعيين شده
مهر و امضاء مجاز پیمانکار

عنوان پروژه:
مدت اوليه پيمان:

نام پيمانكار:
ماه

ریال

مبلغ اوليه پيمان:

رشته:

سال:

شماره و تاریخ پيمان:

نوع قرارداد :فهرستی ○ سرجمع قدیم ○ سرجمع ○ 96

نحوه ارجاع كار :مناقصه ○ ترک تشریفات ○ استعالم ○

محل اجراي پروژه:
فهرست بهاي منضم به پيمان

تاریخ:

تاریخ تحویل زمين:

ضریب پيمان:
نظر کمیته پیمان اداره کل

○ ( قراردادهاي فهرستی و سرجمع ) كار به موجب تبصره « »2بند «الف» ماده « »28شرایط عمومی پيمان كه مقرر میدارد « :در صورتیكه محل تحویل
شده به پيمانكار معارض پيدا كند (پس از تحویل زمين) و موجب توقف اجراي تمام یا قسمتی از كار شود ،آن قسمت از كار كه متوقف شده است ،مشمول تعليق
میگردد» ،به استناد مستندات پيوست معلّق میگردد.
○ ( قراردادهاي فهرستی ) كار به موجب بند «الف» ماده « »49شرایط عمومی پيمان كه مقرر میدارد « :در مدت پيمان ،كارفرما میتواند اجراي كار را براي
یك بار و حداكثر سه ماه معلق كند » .و به استناد شرایط پيوست ،از سوي كارفرما معلّق میگردد.
○ ( قراردادهاي فهرستی ) با توجه به اینكه تعليق بيش از سه ماه ضروري است ،كارفرما با موافقت پيمانكار ،مدت تعليق را یكبار دیگر افزایش میدهد.
○ ( قراردادهاي فهرستی ) عليرغم اینكه تعليق بيش از سه ماه ضروري است ،نظر به عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از  3ماه ،پيمان خاتمه یافته و طبق
ماده  48عمل می شود.
○ ( قراردادهاي سرجمع ) كار به موجب ماده « »14پيمان سرجمع كه مقرر میدارد « :كارفرما در مدت پيمان ،اجراي كار را تنها براي یكبار و حداكثر به مدت
یك ششم مدت اوليه پيمان یا سه ماه ( هر كدام كه بيشتر باشد ) معلق میكند » .و به استناد شرایط پيوست از سوي كارفرما معلّق میگردد.
○ ( قراردادهاي سرجمع ) به واسطه توقفهاي پراكنده كار كه به موجب وجود معارض یا دیگر مصادیق تعليق ایجاد شده ،به موجب ماده « »14پيمان سرجمع
كارفرما اقدام به ابالغ تعليق نمیكند ،اما حداكثر به ميزان  30روز كاري ،هزینههاي باالسري این ایام را به مأخذ  1/5برابر مقادیر تعيين شده در ماده «»49
شرایط عمومی پيمان ،پرداخت مینماید.
○ ( قراردادهاي فهرستی و سرجمع ) با تعليق پيمان مخالفت گردید.
مدت تعليق تصویب شده:
دبیر کمیته پیمان اداره کل

مدت تمدید تعليق تصویب شده (صرفاً براي قرادادهاي فهرستی):
معاون اجرائی و نظارت:

دستور مدیرکل:

دبیرخانه:

مدیركل محترم – با توجه به مستندات ارائه
شده ،پيشنهاد می گردد پيمان فوق مطابق
مفاد ماده  49شرایطعمومیپيمان معلّق گردد.
تاریخ:

تاریخ:

تاریخ:

امور قراردادها و مسئول رسيدگی و پيمان

