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 تعاليبسمه
   

 هماهنگی امور عمرانی استانداریمحترم  تمعاون

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان اردبیل 

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

 مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان اردبیل

 شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیلومدیرعامل ت مدیره ئریاست محترم هی

 حترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیلمدیر کل م

 ؛ و احترام المس با

نامه شماره موضوع دعوت 16/5/98مورخ کارگروه پیمان و ضوابط فنی  جلسهصورتمین پنج ت تصویربه پیوس      

 ی و اقدام ارسال می گردد.جهت آگاه 12/5/98مورخ  252711
 
 

  
  

 

 رونوشت:
 جناب آقاي دکتر قانع فر رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانكاران جهت استحضار به انضمام پیوست 
 یئت مدیره انجمن صنفی پیمانكاران جهت اطالع به انضمام پیوستریاست محترم ه  
 جهت اطالع و اقدام به انضمام پیوستمهندسین مشاور توان آپ مشاور پرونده  
 مدیر عامل محترم شرکت خمش جهت اطالع و اقدام به انضمام پیوست 
 برنامه ریزي استان اردبیل جهت اطالع به انضمام پیوست آقاي محمدي رئیس محترم حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و جناب 
 پیوست جناب آقاي محمدباقرزاده کارشناس سازمان مدیریت اردبیل جهت اطالع و اقدام به انضمام 
 به انضمام پیوست جناب آقاي احتشامی پور کارشناس سازمان مدیریت اردبیل جهت اطالع و اقدام 

 

 

 داود شایقی 

 رئیس سازمان 



 «بسمه تعالی»

 16/5/98پنجمین صورتجلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی مورخ 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل پنجمین جلسه کارگروه پیمان  12/5/98مورخ  252711پیرو دعوت نامه شماره     

دستور جلسه با حضور اعضاء مدعوین در محل سازمان براساس  16/5/98صبح روز چهارشنبه مورخ  10و ضوابط فنی رأس ساعت 

 تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد مطروحه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

موضوع تسهیالت برای کارکنان کارفرما،  420302و  420301هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در ردیف های  :مقرر گردید-1

پیمانکار موظف است تا سقف  ،ایط خصوصی پیمان حاضر که اشاره می داردشر 20مشاور و آزمایشگاه به استناد ذیل بند ح ماده 

فوق  یعمل نماید و نحوه پرداخت ردیف هادر فصل هزینه تجهیز و برچیدن  420302و  420301مبالغ برآورد شده در ردیف 

 خت نمی باشد.چنین مازاد برآن در ردیف های مذکور قابل پردامشاور و تصویب کارفرما بوده و همپس از تائید 

پروژه با لحاظ نمودن تاخیرات مجاز و  ن تاخیرات در برنامه زمان بندیدر خصوص اجرای کار در شب در صورت عدم داشت-2

 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید. 25براساس مفاد ماده  کارفرما :غیرمجاز و ابالغ از طرف مشاور و کارفرما مقرر گردید

قیمت و مقادیر در فهرست بها منضم به پیمان پیش بینی  ،GRPعملیات فیلتر ریزی اطراف لوله برای اجرای با توجه به اینکه -3

 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید. 29ماده  د و بند جکارفرما براساس بند  :مقرر گردید نشده

 توح امام راحل خاتمه یافت.با نثار صلوات به ارواح طیبه شهدا و روح پرف 15/13جلسه رأس ساعت               


