بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته پیمان مورخ 94/12/1

پیرو دعوتنامه شماره  374891مورخ  94/11/27جلسه کمیته پیمان در روز شنبه صبح مورخ  94/12/1در محل
این سازمان تش کیل گردید و دستورکارهای جلسه مورد بحث وبررسی قرار گرفت و موارد ذیل مصوب گردید :
 -1درخواست شرکت ره پویان پارس درخصوص چگونگی انجام  ،اجرا و محاسبه پرداخت آیتم های فصل هشتم
فهرست بهای واحد پایه راه  ،راه آهن و باند فرودگاه  1393برای پروژه احداث دیوارهای بتنی ایستگاه راه آهن
سمنان  ،مورد بررسی قرار گرفت  .براساس نتایج بررسی های جلسه  ،کسربهای ردیف ()080702براساس مفاد
ماده  28فصل هشتم برای قالب بتنی هرکدام از تیرهای مازاد بر  24تیر اول قابل اعمال است ومحدودیتی برای
تعداد قالب الزم برای عملیات اجرایی وجود نداشته است  ،نحوه محاسبه به این صورت است که رقم کسر بها برای
تعداد کل تیرهای ساخته شده فقط یکبار لحاظ و به صورت تجمعی محاسبه نمی شود  .در مورد استعالم اداره کل
راه آهن شمالشرق طی نامه شماره  17577مورخ  94/11/12نیز براساس تجمیع نظر اعضا  ،مبلغ صورت وضعیت
اجرای کار ،مالک پرداخت خواهد بود و مقدار برآورد اولیه که در ابتدای کار اعالم شده بعنوان پیش بینی اولیه
قلمداد می گردد .
 -2درخصوص درخواست اداره کل نوسازی  ،توسعه وتجهیز مدارس استان طی نامه شماره  ، 94-24-12958مبنی بر
تعیین تکلیف مبلغ جبران ضرر و زیان پیمانکار سالن ورزشی گرمسار بررسی الزم انجام گردید  .از آنجا که رقم
پیشنهادی برای جبران ضرر وزیان پیمانکار در جلسه شورای فنی مورخ  94/12/24مطرح و مورد تصویب قرار
گرفته است و براساس بخشنامه  100/47707مورخ  89/6/27موضوع دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در
نرخ پیمانها  ،مبلغ مورد تایید توسط کارفرما تهیه وارائه گردیده  ،لذا با توجه به ابالغ ماده  48شرایط عمومی
پیمان مقرر گردید مستندات  ،مدارک و محاسبات مربوط به بارمالی ناشی از درخواست اداره کل نوسازی مدارس
استان در تاریخ یاد شده  ،مجددا توسط آن اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اجرای عملیات مشمول
جبران ضرر و زیان در زمان خاتمه پیمان  ،به تناسب ردیفهای انجام شده در زمان تحویل کار  ،مبلغ قابل پرداخت
به پیمانکار تعیین گردد.
 -3با توجه به بررسی های انجام شده  ،بارعایت مفاد ماده  6آیین نامه شماره  50509/100مورخ  88/6/2موضوع "
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای استانی " با اعطای مجوز امانی به شهرداری
های ذیل حداکثر تا سقف  4170میلیون ریال از مجموع اعتبار مصوب سالجاری موافقت گردید:
الف  -شهرداری بیارجمند :
طرح شماره 066ن  40904با عنوان توسعه تسهیالت و تاسیسات عمومی شهرها
طرح شماره 235ن  30202با عنوان احداث  ،تکمیل و تجهیز مراکز فرهنگی
ب  -شهرداری امیریه:
طرح شماره 002ن  40903با عنوان توسعه  ،اصالح و بهبود عبور ومرور در شهرها
طرح شماره 199ن  30202با عنوان احداث مرکز فرهنگی و هنری امیریه

ج – شهرداری دیباج :
طرح 008ن  40903با عنوان توسعه واصالح و بهبود عبور ومرور شهرها
طرح 008ن  40904با عنوان بهبود محیط شهری
طرح 071ن  40904با عنوان تکمیل گلزار شهدای گمنام دیباج
د -شهرداری مجن :
طرح 017ن  40903با عنوان توسعه واصالح و بهبود عبور ومرور شهرها
ضمنا اعضای کمیته پیمان با توجه به محدویت زمانی سالجاری  ،در خصوص پروژه های سایر شهرداری ها ( که در سال قبل
با اخذ مجوز امانی از شورای فنی استان  ،عملیات اجرایی پروژه های مستمر خودرا انجام داده اند) به مدیریت نظام فنی
واجرایی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اجازه می دهد با بررسی درخواست آنها و مدارک ومستندات ارائه شده از
سوی شهرداریها  ،در سقف 30برابر نصاب معامالت کوچک قانون برگزاری مناقصات  ،مجوز امانی را راساً صادر نماید .

اعضای حاضر در جلسه :
 -1منصور صبیری مدیر امور نظام فنی واجرایی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
 -2محمود اسکندری نماینده انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی
 -3منصورشهیری نماینده اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان
 -4سعید بهشتی نماینده اداره کل نوسازی  ،توسعه وتجهیز مدارس استان
 -5یحیی خالقیان نماینده اداره کل راه وترابری استان
 -6علیرضا دوستمحمدی نماینده اداره کل مسکن وشهرسازی استان
 -7میترا کسایی نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
 -8مهران محمودی نماینده شرکت آب منطقه ای استان
 -9حسین نارنجی فتیده نماینده شرکت توسعه ره پویان پارس

