مدیر پروژه :

ناظر پروژه :

شماره.............................. :
تاریخ.............................. :

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

شماره صفحه :یک

احتراماَ نظر به اینکه مدت اولیه  /تمدید قبلی پروژه  ...به اتمام رسیده است ،لذا الیحه تأخیرهای پروژه به شرح جدول ذیل
تقدیم می گردد .خواهشمند است دستور مقتضی در خصوص :تمدید قرارداد تا مورخ

...
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عـمومی پیمان با توجه به صورتجلسه تحویل موقت مورخ .. .را صادر فرمایید
شماره و تاریخ

مبلغ پیمان –

مدت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

قرارداد

میلیون ریال

پیمان

قرارداد

قرارداد

تاریخ آخرین تمدید

عنوان طرح

مجاز:

ماه

طبق بند ج :

ضمناَ کارکنان این پروژه نزد تأمین اجتماعی شعبه

...

بیمه شده اند.

الیحه تأخیرها
ردیف
1

شرح منجر به تغییر در

شماره و تاریخ

زمانبندی پروژه

مستندات

کاهش

2
3

تأخیر در تحویل زمین

4

حوادث قهری و غیره

6

7

از تاریخ

تا تاریخ

مدت

توضیحات

دستور کار اضافه یا

تغییر نقشه

5

میزان تأخیرها

قوانین و مقررات
جدیداالجرا
عدم انجام تعهدات مالی

( شرح پرداخت ها در

جمع مدت تاخیرات ناشی

کارفرما در موعد مقرر

جدول صفحه پشت)

از عدم انجام تعهدات مالی

سایر مواردی که خارج از
قصور پیمانکار است

مهر و امضای پیمانکار

درصد پشرفت
فیزیکی

جدول وضعیت مالی پروژه
شماره صفحه :دو

 -1جدول زمانی پیش پرداخت ها

ردیف

پیش پرداخت ها

1

قسط اول

2

قسط دوم

3

قسط سوم

مبلغ  -ریال

تاریخ درخواست
(ارائه ضمانت نامه)

تاریخ پرداخت

مدت تأخیر
در پرداخت

جمع مدت تاخیرها
مانده پیش پرداخت در حال حاضر:
 -2جدول صورت وضعیت ها

ردیف

شماره
وضعیت

مبلغ وضعیت  -ریال

تاریخ تایید پیمان

تاریخ

و رسیدگی

پرداخت

مدت زمان تأخیر

درصد پرداخت نشده

در پرداخت

صورت وضعیت نسبت به

منهای  20روز

کل قرارداد

1
2
3
4
5
6
7
8
جمع مدت تأخیرها

مهر و امضای پیمانکار

شماره صفحه :سه

جدول اخطارها
ردیف

شماره و تاریخ
اخطار

شرح مختصر اخطار

شماره و تاریخ پاسخ پیمانکار

(فعالسازی ،رفع نقص و )...

1
2
3
4
5

مهر و امضاء پیمانکار

