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 دستور جلسه

 جلسه:دستور  

دسرتور العمرل  امنران دزاد سرازی سرحرده حسرم انجرام کرار پیماننراران بررسی اجررای کامرل  -1

) موضرروع  قراردادهرای عمرانرری بردون نیرراز بره اخررد مفاصاحسران از سررازمان ترامیم اجتمرراعی

 دستورالعمل قانون بودجه( 160قانون تامیم اجتماعی و ماده  38ماده 

                                

 

                

 

 

 مصرروبات اسرررتانی

 تررررصمیمات عنرروان دستررور ردیف

1 

دستور العمل  امنان دزاد سازی بررسی اجرای کامل 

سحرده حسم انجام کار پیمانناران قراردادهای عمرانی 

)  بدون نیاز به اخد مفاصاحسان از سازمان تامیم اجتماعی

 160قانون تامیم اجتماعی و ماده  38موضوع ماده 

 (درخصوص پیمانناران دستورالعمل قانون بودجه

قانون و با استناد به دستورالعمل و پیشنهاد میگردد 

موضوع دزادسازی سحرده ی قراردادهای  موارد فوق

فاصا حسان تامیم اجتماعی عمرانی منوط به  دریافت م

درصد  10مابقی سحرده  کارفرما منلف گردد نگردد، 

 حسم انجام کار را به پیماننار پرداخت گردد.

 

2 

دستور العمل  امنان دزاد سازی بررسی اجرای کامل 

سحرده حسم انجام کار پیمانناران قراردادهای عمرانی 

)  بدون نیاز به اخد مفاصاحسان از سازمان تامیم اجتماعی

 160قانون تامیم اجتماعی و ماده  38موضوع ماده 

 (درخصوص پیمانناران دستورالعمل قانون بودجه

کارگروهی متشنل از سازمان مدیریت و  مقرر گردید

بودجه و انجمم پیمانناران و  معاونت عمرانی استانداری 

نسبت دقیق کارشناسی جهت تشنیل گردد تا تصمیم 

به دنالیز قیمت ارائه شده از سوی پیمانناران در اسناد 

مورد بررسی قرار داده و تصمیمات اتخاذ مناقصه را 

  شده را ظرف مدت یک ماه به اتاق ارائه دهند.
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3 

دستور العمل  امنان دزاد سازی بررسی اجرای کامل 

سحرده حسم انجام کار پیمانناران قراردادهای عمرانی 

)  به اخد مفاصاحسان از سازمان تامیم اجتماعیبدون نیاز 

 160قانون تامیم اجتماعی و ماده  38موضوع ماده 

 دستورالعمل قانون بودجه(

پیشنهاد میگردد اجرای کامل مفاد شرایط عمومی 

پیمان موضوع در نظر گرفتم تعدیل و  پیش پرداخت که 

رده است، اجرا قانون به صراحت به ایم بندها اشاره ک

درصورتی که دستگاه اجرایی در اینخصوص  گردد.

 بصورت سلیقه ای عمل می کنند

 


