فرم مشخصات پروژههای مصوب ملی و استانی(در دست اجراء ،متوقف و  )...طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در استان
(پروژه های احداثی ،توسعه ،بازسازی و تعمیرات اساسی مورد تاکید می باشد)
ارقام به میلیون ریال

تاریخ تکمیل فرم97/12/07:

.2کد پروژه-------:
.1عنوان پروژه :عملیات تکمیلی مجتمع پرورش ماهی اناررود پلدختر
.3فرآیند و اخذ مجور کمیسیون ماده  215قانون برنامه پنجم یا ماده  23قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ( )2انجام شده است؟ بلی 

خیر 

دردست

اقدام
.4دستگاه مجری :اداره کل شیالت استان لرستان
.6تاریخ شروع96/10/23:

.5دستگاه بهره بردار :اداره کل شیالت استان لرستان

.7پیشبینی اتمام پروژه98/03/31 :
تکمیلی 

.9نوع پروژه :احداثی 

تعمیراتی 

.8محل اجراء(شهرستان -شهر/روستا/منطقه) :پلدختر -روستای اناررود

تجهیزاتی

خدماتی

سایر با ذکر نوع 

مطالعاتی 

.10ساختگاه/زمین پروژه :در تملک دستگاه  واگذاری زمین شهری واگذاری امور اراضی واگذاری خیری سایر به مساحت 3 :هکتار
.11محل تامین اعتبار پروژه :ملی ( کد طرح) -------------استانی( کد طرح)049 :ل 1306008منابع داخلی( کد طرح)-------------
سایر
.12عنوان طرح :ایجاد تاسیسات زیربنایی جهت احداث سایت پرورش ماهی اناررود
.13اعتبار سالجاری طرح ( برای ملی از پیوست 1قانون بودجه) .14 4000 :مجموع اعتبار طرح (برای ملی از پیوست 1قانون بودجه) 22035 :میلیون ریال
.15اعتبارات پروژه (عملکرد تا پایان سال مالی  1397مد نظر می باشد -ارقام به میلیون ریال)
کل اعتبار پروژه (مجموع سنوات)22035 :

مصوب سال جاری(()1397ملی):

عملکرد اعتبار ملی:

کل اعتبار مورد نیاز (تا تکمیل با مطالبات)4000 :

تخصیص سال جاری(( )1397ملی):

عملکرد اعتبار استانی 22035 :

مجموع عملکرد (ملی ،استانی و22035 :)...

مصوب سالجاری (( )1397استانی)4000 :

عملکرد اعتبار منابع داخلی:

مجموع مطالبات مسجل شده:

تخصیص سالجاری (( )1397استانی)4000 :

عملکرد سایر منابع(خیرین و :)...

صورت وضعیت تجمعی پیمانکار شاغل:

تخصیص سالجاری (( )1397سایر منابع):

تسهیالت (ریالی/ارزی-با ذکر نوع):

نوع و سررسید اعتبارات و اسناد تخصیصی :اسناد خزانه اسالمی
.16خالصه مشخصات پروژه (حجم عملیات-اقدامات انجام شده):
تکمیل و اصالح بند انحرافی -اجرای حوضچه رسوبگیر -تکمیل کانال
آبرسان -بهسازی اطراف محوطه سایت-

.18نحوه اجراء :امانی

امانی – پیمانی  پیمانی

.20نام پیمانکار(ان) شاغل :صالح کوشان آریا

.17آخرین تصویر پروژه:

.19نوع ارجاع کار  :مناقصه محدود مناقصه عمومی ترک تشریفات 

خالصه موضوع قرارداد :تکمیل مجتمع اناررود تاریخ قرارداد96/10/23 :

مدت قرارداد 6 :ماه

مبلغ

قرارداد 2.198.474.492 :ریال

.21نام پیمانکار(ان) قبلی :صالح کوشان آریا

خالصه موضوع قرارداد :مجتمع پرورش ماهی اناررود تاریخ قرارداد93/09/27 :

مدت قرارداد 8 :ماه

مبلغ قرارداد 3.413.978.289 :ریال

.22مشاور طراح :پارس ری آب مبلغ قرارداد ....... :ریال
.24مبانی نرخ قرارداد (پیمانکار شاغل) فهرست بهاء پایه

.23مشاور ناظر :هگمتان آب

فهرست بهاء خاص

.25پیشرفت فیزیکی بر اساس موافقنامه( سالهای قبل  +سال جاری) 100 :درصد

مترمربع زیربنا 

مقطوع 

مبلغ قرارداد390.682.906 :
مبانی برای سایر پیمانکاران:

.26پیشرفت فیزیکی در زمان گزارش /بازدید 65 :درصد

.27شرح تغییرات نقشه و مشخصات منضم به قرارداد:
.28علل تاخیر(در صورت وجود) :مشکالت اجرایی پیمانکار ،
.29مشکالت فنی و کیفیت اجراء :مشکل خاصی وجود ندارد.
.30مختصات  UTMپروژه((N: 33°5'36.02" , E: 48°14'55.54") :)X,Y

نام و نام خانوادگی مسئول تهیه گزارش  :محمد ابراهیمی

سمت :کارشناس

تلفن همراه 9169578132 :

