باسمه تعالي

«تأیيد آزادسازی ضمانت نامه بانکی /چک تضمين حسن انجام کار»
«مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران»

شماره.................... :
تاریخ .................... :

دفتر محترم تعالی سازمانی
بازگشت به درخواست شماره  ............................مورخ  .................. ....پیوست ،مجري  /پیمانکار  /فروشنده..................................................................................... :
در خصوص آزادسازي ضمانتنامه ............................ :قرارداد شماره ........................... :مورخ .................. :تاریخ ابالغ.............................. :
نوع قرارداد  :خرید تجهیزات  پشتیبانی /گارانتی تجهیزات  توسعه سامانه  پشتیبانی /نگهداري سامانه  خرید خدمات  /مشاوره

امور مالی

با موضوع .......................................................................................................................... ................:و با توجه موارد زیر:
 ضمانت نامه بانکی /چک تضمین حسن انجام كار به مبلغ  .............................ریال معتبر تا تاریخ  ........................... :تاریخ تحویل ضمانتنامه............................. :
 ارائه مفاصا حساب بیمه در تاریخ   .............................عدم نیاز به ارائه مفاصا حساب بیمه در این مرحله
لطفاً نسبت به بررسی نهایی گزارش /خروجیهاي مربوطه و كنترل زمان هاي تحویل دستاوردها و جرائم احتمالی متعلقه ،اقدامات بعدي را مبذول فرمایید.
توضیحات:
نام و امضای کارشناس امور قراردادها ................... ............... :تاریخ ................. :نام و امضای رئيس حسابداری ............................................... :تاریخ................... :
ناظر محترم قرارداد

دفتر تعالی سازمانی

 -1بر اساس اطالعات موجود در سامانه مدیریت پروژه ،میزان پیشرفت كلی پروژه  ...........درصد است.
 -2در ضمن مجري در تحویل گزارش  /خروجیهاي پروژه جمعاً به میزان  ......روز تأخیر دارد و  .........روز از تأخیر حاصله موجه و  ....روز غیرموجه بوده و تأخیر
غیرموجه مطابق بند  .....قرارداد مشمول  .........................ریال جریمه میگردد.
 -3سایر جریمههاي قابل اعمال عبارتند از:
توضیحات:
نام و امضای کارشناس دفتر ...................... .................... :تاریخ ....................... :نام و امضای مدیر دفتر تعالی .......................... .................. :تاریخ........................ :
ریاست محترم مرکز

تائيد ناظر (کارشناس)  /معاونت

 -1آزادسازي ضمانت نامه بانکی  /چک تضمین حسن انجام كار قرارداد فوق:
 مورد تأیید است.
 مورد تأیید نیست.
 به مجري تا تاریخ  .......................براي رفع نقایص و ایرادات با هزینه خود مهلت داده شد.
 نقایص و ایرادات رفع نشده یا غیر قابل رفع هستند و بنابر این ضروري است مبلغ  ...................................ریال معادل ..................................................
 .....درصد (حداكثر  )%10از مبلغ قرارداد به نفع مركز ضبط شود.
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در ضمن مجري در تحویل گزارش  /خروجیهاي پروژه جمعاً به میزان  ......روز تأخیر دارد و  .........روز از تأخیر حاصله موجه و  ....روز غیرموجه بوده و تأخیر
غیرموجه مطابق مقررات مشمول  .................ریال جریمه میگردد.

توضیحات:
نام و امضای ناظر (کارشناس) ......... ...................................:تاریخ ........................... :نام و امضای معاون/مسئول ..................... .................. :تاریخ ........................ :
امور محترم مالی

دستور

لطفاً دستور فرمایید با توجه به گردش فوق و با رعایت مفاد قرارداد و مقررات مربوطه نسبت به
 آزادسازي ضمانتنامه بانکی/چک تضمین
 اعمال جرائم جمعاً به مبلغ  ...................................................ریال از محل مطالبات و تضامین در اختیار
اقدامات الزم انجام گیرد.
توضیحات:
امضای رئيس مرکز ......................................... ....................... :تاریخ ....................... :

اقدام

ضمانت نامه بانکی  /چک تضمین حسن انجام قرارداد فوق  طی نامه شماره  ........................مورخ  ........................به بانک عامل جهت آزادسازي ارسال شد.
 طی نامه شماره  ........................مورخ  ........................به بانک عامل جهت كارسازي مبلغ  ...............................ریال از ضمانت نامه  /چک تضمین به حساب شماره .....................
بانک  .........................شعبه  ..........................ارسال شد .ضمناً  ............................ریال از مطالبات شركت بابت جبران جرائم متعلقه كسر گردید.
توضیحات:

توزیع نسخ - :اصل :امور مالی  -رونوشت :دفتر تعالی سازمانی

امضای امور مالی ....................................................................... :تاریخ ...................... :

