
  1 ویرایش                                     قطعیبررسی صورت وضعیت چک لیست                                 10/01/1391
  

 :پیش نیازهاي الزم جهت بررسی صورت وضعیت قطعی -الف

   توضیح  خیر بلی   ) حسب مورد(ارائه مصوبه صورتجلسه تحویل موقت و رفع نواقص .1

2. 
 هاي ازبیلت از آرشیو فنی شرکت توسط پیمانکار ارائه و توسط دفتر طرحهاي توسعه منابع آب رسید نقشه

   توضیح  خیر بلی   تائید شده است

   توضیح  خیر بلی   رسید ارائه فیلم و عکس از روابط عمومی شرکت توسط پیمانکار ارائه شده است  .3

4. 
صورتجلسات و تأئید مشاور کامل است و داراي ابالغ از کلیه صورتجلسات کارگاهی ارائه شده و امضاهاي 

  سوي طرح می باشند
   توضیح  خیر بلی 

   توضیح  خیر بلی   کلیه صورتجلسات طبقه بندي عملیات خاکی به همراه ابالغیه هاي کارفرما ارائه شده است .5

 توضیح    خیر بلی   صورتجلسات حمل مصالح ارائه و به تائید طرح رسیده است .6

   توضیح  خیر بلی   ارائه شده استبه همراه میزان افزایش و کاهش  قطعی مصوبلیست تغییر مقادیر کار  .7

   توضیح  خیر بلی   قیمتهاي جدید از سوي کارفرما بررسی و مصوبه کارفرما دارد .8

   توضیح  خیر  بلی  ) مجاز یا غیرمجاز بودن تاخیرات(ارائه ابالغیه تاخیرات و تمدید مدت پیمان .9

  : سایر موارد-ب

     توضیح  خیر بلی  صورت وضعیت با نرم افزار تهیه و ارائه شده است .1

     توضیح  خیر بلی   ) نیز مورد قبول استExcellتحت نرم افزار(مقادیر صورت وضعیت با فهرست خاص می باشد .2

3. 
 نیز Excellتحت نرم افزار ( می باشد12/02/90ان تا تاریخ مبلغ اولیه پیم% 60صورت وضعیت با پیشرفت ریالی بیش از 

 )مورد قبول است
     توضیح  خیر بلی 

4. CDبلی    صورت وضعیت ارائه شده است خیر  توضیح   

   توضیح  خیر بلی  رسیدگی نظارت ، مشاور و طرح در نرم افزار اعمال شده است .5

6. 
و مشاور تره ، مالی و خالصه مالی به مهر وامضاي پیمانکار و ناظر صفحات صورت وضعیت اعم از متره ، خالصه م

 رسیده است 
   توضیح  خیر بلی 

   توضیح  خیر بلی  صفحات مالی و خالصه مالی صورت وضعیت به امضاي طرح رسیده است  .7

8. 

به تفکیک مشخص )جهت کنترل ضرایب جزئی(در جدول خالصه مالی در کنار هر فصل میزان افزایش ها یا کاهش ها     
و مفـاد بخـشنامه در خـصوص     )  مئضم به آنهاسـت    19/08/87 مورخ   76574/100براي قراردادهاییکه بخشنامه    (شده است 

  رعایت شده است؟) ضرایب جزئی و کلی (افزایش مقادیر 
   توضیح  خیر بلی 

   توضیح  خیر بلی   صورتجلسات کارگاهی اعم از قلم خوردگی ، مطابقت با فهرست بها  دقیق کنترل  .9

   توضیح  خیر بلی   کنترل مقادیر متره و آیتمهاي صورت وضعیت  با صورتجلسات ازائه شده انجام گرفته است10
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    توضیح  خیر بلی   خالصه مالی انجام گرفته استکنترل انتقال مقادیر از متره به خالصه متره و مالی به 11

   توضیح  خیر بلی   کنترل بهاي واحد آیتمهاي صورت وضعیت با فهرست منضم به پیمان انجام گرفته است 12

13
کنترل و مطابقت آیتمهاي صورت وضعیت با کلیات و توضیحات فهارس بها ها و مبانی قرارداد در خصوص شمول یا 

   توضیح  خیر بلی   رداخت یا عدم پرداخت آنهاعدم شمول و پ

   توضیح  خیر بلی   )حسب مورد(کنترل ضرایب جزئی فصول و ضریب کلی در صورت وضعیتها مطابق جداول الف ، ب و پ 14

 ح  توضی  خیر بلی   مطابق پیمان... کنترل ضرایب پیمان ، باالسري ، منطقه اي ، صعوبت ، ارتفاع و طبقات و 15

   توضیح  خیر بلی   با توجه به مفاد شرایط عمومی منضم به پیمان رعایت شده است%) 10حداکثر (سقف قیمتهاي جدید 16

   توضیح  خیر بلی   ارائه رونوشت بیمه نامه  تجهیز کارگاه از سوي پیمانکار جهت پرداخت آیتم بیمه تجهیز کارگاه در صورت وضعیتها 17

    توضیح  خیر بلی   هیز کارگاه با مبلغ مندرج در قرارداد انجام شده استکنترل رقم نهایی تج18

    توضیح  خیر بلی   )حسب مورد(کنترل ضریب تجهیز کارگاه با ضریب پیمان یا ضریب جدول ب 19

    توضیح  خیر بلی   کنترل جمع فصول مالی و خالصه مالی صورت وضعیت انجام یافته است20
  




