
 اداره کنترل و رسیدگی-معاونت فنی

 " فرم درخواست تشکیل کمیسیون فنی "

 : هذیش پشٍطُ / ٍاحذ دسخَاست کٌٌذُ/ هذیشیت /ساصهاى/هٌغقِ
 :هشاٍس ًظاست :          ًام قشاسداد 

 : هشاٍس تشآٍسد :         تاسیخ ٍ شواسُ قشاسداد 
 : هشاٍس عشاحی :          هثلغ قشاسداد 

 : پیواًکاس 

                           تصَیة قیوت  :  علت دسخَاست کویسیَى -الف
     تحث دس هَسد تأخیشات 
     ُهشکالت پشٍط   

                                          ِهشکالت عشح ٍ ًقش 
    هشکالت سیستن داخلی ٍ ّواٌّگی 

 ( ششح آیتن ستاسُ داس : ) تصَیة قیوت  -ب
 خیش  تلی آیا کاسی کِ تشای آى دسخَاست قیوت ستاسُ داس هی کٌیذ دس ًقشِ ّای اٍلیِ تَدُ است؟    
 خیش  تلی چٌاًچِ جَاب هَسد یک تلی هی تاشذ آیا دس تشآٍسد آیتوی تشای آى دس ًظش گشفتِ شذُ است؟   
 خیش  تلی ؟   اشذ آیا دس فْشست تْاء آیتوی تشای آى دس ًظش گشفتِ شذُ استچٌاًچِ جَاب هَسد یک خیش هی ب 

 :قیوت ادعا شذُ پیواًکاس ٍ هشاٍس ٍ دستگاُ اجشائی هشتَط دس هعاًٍت فٌی تِ تشتیة قیذ گشدد  -ج
  A   =  قیوت پیشٌْادی پیواًکاس  

  B   = تأییذ شذُ تَسظ هشاٍس قیوت  

        C   = کاسفشهاتأییذ شذُ تَسظ قیوت   

 : ٍضعیت اجشائی آیتوی سا کِ دسخَاست قیوت ستاسُ داس هی کٌیذ هشخص فشهائیذ  -د
 جْت دسج دس تشآٍسد  .  
 کاس ٌَّص اجشا ًشذُ است  . 
 کاس دس حال اجشا هی تاشذ  . 
 ( :تاسیخ اًجام عولیات)   -س فَق اجشا شذُ ٍ تِ پایاى سسیذُ کا 

 خیش  تلی   :    آیا حضَس پیواًکاس یا هشاٍس دس جلسِ کویسیَى فٌی سا الصم هی داًیذ  -ر

 (هقذاس کاس ٍ هحاسثات هشتَط تِ افضایش تاس هالی ًَشتِ شَد)؟ چقدر بار مالی جهت قرارداد پیش بینی می کنید Cدر صورت تصویب قیمت ستاره دار  -س

 
 
 

 :الضاهی است  صیشجْت تصَیة قیوت آٍسدى هذاسک  -1 تَضیح

 تْیِ پاٍسپَیٌت اص کلیِ هذاسک هزکَس*                     عکس اص هشاحل اجشای پشٍطُ *                             ًقشِ اٍلیِ ٍ ثاًَیِ  *

  دستَس کاس ٍ تَجیْات فٌی *                          تشآٍسد هٌضن تِ پیواى *

 ٍ اسائِ لَح فششدُ هزکَس اسکي کلیِ هَاسد *                                      قشاسداداصل  *

 آًالیض قیوت پیشٌْادی پیواًکاس ٍ هشاٍس ٍ دستگاُ اجشائی کاسفشها سِ عذد پیش فاکتَس ٍ  *

تاریخ تشکیل کمیسیًن . تحًیل ي رسیذ دریافت گزدد( ادارٌ کىتزل ي رسیذگی ) فزم فًق در دي وسخٍ تکمیل ي بٍ دبیزخاوٍ کمیسیًن -2 تًضیح

 .فىیي مًارد پذیزفتٍ شذٌ جُت بحث در کمیسیًن 

 . جُت َز قیمت یک عذد فزم فًق تکمیل گزدد-3 تًضیح
 

 عمزاوی کارفزمای پزيژٌباالتزیه مقام  دستگاٌ وظارت/مشاير پیماوکار

 :ششح عولیات


