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پیمانکار/ سازنده/ 

تأمین کننده کاال و 

 تجهیزات

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:  شرکت:

  نشانی:

  نمابر شرکت:  تلفن شرکت:

  پست الکترونیک شرکت:

 مشخصات نماینده تام االختیار: 

  سمت سازمانی: نام و نام خانوادگی:

 تلفن: شماره تلفن همراه:

  پست الکترونیک نماینده:

 کارفرما 2

  شرکت:

  نام و نام خانوادگی مجری قرارداد:

  سمت مجری:

 مشاور 3

                             :شرکت

                            :مسئول پروژهو نام خانوادگی  نام

 :شماره تلفن همراه مسئول پروژه

 مشخصات قرارداد 4

  عنوان قرارداد:

  نوع قرارداد:

P EP PC EPC c .................سایر 

 شماره شرایط عمومی پیوست قرارداد:)در صورت وجود(

  تاریخ ابالغ قرارداد:

  قرارداد: مدت اولیه

  تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:

 امضاء به همراه مهر شرکت:              نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:                            

 تاریخ تکمیل فرم:

Ver1.98.09.24 



 
 ادامه

مشخصات 

 قرارداد

 در قرارداد:مندرج تعدیل  ضوابط

 -------مورخ  -------دستورالعمل مابه التفاوت نرخ ارز توانیر به شماره 

  -------مورخ  -------دستورالعمل مابه التفاوت نرخ فلزات توانیر به شماره 

مورخ  106890/92فلزات سازمان برنامه و بودجه به شماره  نحوه محاسبه تفاوت بهایدستورالعمل 

08/11/92 

 15/09/1382مورخ  173073/101ها به شماره  دستورالعمل نحوه تعدبل آحاد بهای پیمان

 ---------------------------------------------------- )باذکر توضیح(سایر
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اطالعات مالی 

 قرارداد

)کلیه ارقام به 

 ریال درج شود(

  مبلغ اولیه قرارداد:

 کاهش قرارداد:مبلغ  مبلغ افزایش قرارداد:

 مبلغ پیش پرداخت پرداخت شده: )به همراه تاریخ هر پرداخت(

 

 

 

  مبلغ کل صورتحساب تأیید شده بدون تعدیل:

 مبلغ کل صورتحساب پرداخت شده بدون تعدیل:

  مبلغ کل صورتحساب تعدیل تأیید شده:

  مبلغ کل صورتحساب تعدیل پرداخت شده:
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وضعیت 

 قرارداد

 محل تأمین اعتبار: )عمرانی/ داخلی/ ملی/ استانی(

 تاریخ تحویل زمین به پیمانکار: )در قراردادهای پیمانکاری(

 وضعیت قرارداد:

 ابالغ خاتمه   متوقف     در حال انجام

 تحویل قطعی  تحویل موقت              ابالغ فسخ/ برکناری

 :درصد پیشرفت مالی قرارداد :قرارداددرصد پیشرفت فیزیکی 

 مجموع مدت تمدید ابالغ شده: )ماه( مدت تعلیق ابالغ شده: )ماه(

 مجموع تأخیرات غیر مجاز پیمان تاکنون: )درصورت تعیین(

 امضاء به همراه مهر شرکت:              نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:                            

                                    تاریخ تکمیل فرم:
                                                                                                              

Ver1.98.09.24 
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م های برداشته شده  گا

 بیش از درخواست

 طرف دیگر قرارداد اعالم شده است : آیا پیشتر مورد اختالف به 

 های ارسالی به همراه تاریخ: )مستندات پیوست شود( شماره نامه

 

 

 

 

 

 

 های دریافتی به همراه تاریخ: )مستندات پیوست شود( شماره نامه
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اختالف  خالصه موارد

 قراردادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشاء درخواست 9

 دوگانگی در اسناد و مدارک پیمان

 برداشت متفاوت دو طرف از اسناد و مدارک پیمان 

 انجام ندادن تعهدات یا اقدام طرف پیمان 

 تغییرات و شرایط به وجود آمده خارج از قرارداد یا اختار دو طرف قرارداد

 -------------------------------------------- سایر: )باذکر توضیح(

 امضاء به همراه مهر شرکت:              نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:                            

 تاریخ تکمیل فرم:

Ver1.98.09.24 



 

 شرح کامل درخواست 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء به همراه مهر شرکت:              نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:                            

 تاریخ تکمیل فرم:

Ver1.98.09.24 


