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تنظیم کننده:

○ هزینههاي باالسري ( در دوران تعلیق ) در اسناد و مدارك منضم به پیمان تعیین شده ( که تصویر آن پیوست ميباشد ).
محاسبات مربوطه:
○ تعیین هزینههاي باالسري ( در دوران تعلیق ) با توجه به اسناد ومدارك منضم به پیمان ( که تصویر آن پیوست ميباشد ) ،به توافق طرفین در زمان ابالغ
تعلیق موکول گردیده است ،که طي صورتجلسه مورخ  ..........................مبلغ  ...........................................................................................................................ریال
به تائید طرفین رسیده و قابل پرداخت خواهد بود.
محاسبات مربوطه:
○ نظر به عدم تعیین هزینههاي باالسري ( در دوران تعلیق ) در اسناد منضم به پیمان ،بر اساس بند «ب» ماده « »49شرایط عمومي پیمان ،در مدت تعلیق،
در هر ماه مبلغي معادل  %10متوسط کارکرد فرضي ماهیانه ،به تناسب مبلغ کار متوقف شده ،به پیمانكار پرداخت ميگردد.
زمان شروع تعلیق ،...................................... :بر اساس نامه شماره  .........................مورخ ...................................
زمان پایان تعلیق ،...................................... :بر اساس نامه شماره  .........................مورخ ...................................
 (Aمبلغ کار متوقف شده ................................................. :ریال ،بر اساس نامه شماره  ............................مورخ ...................................
 (Bمبلغ اولیه قرارداد ............................................... :ریال
 (Cمدت اولیه پیمان ....................... :ماه
 (Dمتوسط کارکرد فرضي ماهانه .................................................... :ریال ( ) D=B/C
 (Tمدت تعلیق ............................................. :ماه ( ( ( ÷ 30زمان شروع تعلیق) ( -زمان پایان تعلیق) ) =  ) Tو ( 3ماه ≤ ) T
S = 0.1 D * ( A / B ) * T
 (Sهزینه باالسري در دوران تعلیق برابر است با:
محاسبات مربوطه:
نکته :در صورتيکه پیش از آغاز عملیات مو ضوع پیمان ،تعلیق پیمان از سوي کارفرما ابالغ شود %80،هزینه تعلیق محا سبه شده (طبق بندهاي مذکور) به
پیمانكار پرداخت ميشود.
کارفرما و پیمانكار در مورد ما شین آالتي که پیمانكار مایل ا ست در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید ،بدون پرداخت هیچ نوع هزینهاي توافق کردهاند .فهر ست
این ماشین آالت عبارتند از:

اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد روز از ماشینآالت که در کارگاه باقي ميمانند ،به شكل زیر مورد توافق طرفین قرار گرفته و به پیمانكار پرداخت ميشود:

مسئول رسیدگی و پیمان:
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معاون اجرائی و نظارت:
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ارجاع به مسئول رسیدگي و پیمان

