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 پیشگفتار

 
 :حمد، سپاس و ستایش شایستة آن پروردگار است که

پروردگاري که بشریت را آموخت و با قلم پایان است. کرامتش نامحدود و رحمتش بي

 آشنا ساخت و به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گيرد.

خدایا از شاکران درگاهت و حقيقت جویان راهت قرارم ده و یاریم کن تا در آموختن نلغزم 

 و آنچه را که آموختم به شایستگي عرضه نمایم.

ي، داشتن اطالعات کافي و شناخت کامل از ریزي صحيح و اصولپایه و اساس هر برنامه

هاي ساختماني نيز در دنياي امروز از این قاعده مستثني نبوده باشد. اجراي پروژهموضوع مي

 ریزي منظم را در پي خواهد داشت.و موفقيت در اجراي هر پروژه، مطالعات کامل و برنامه

يد اطالعات و شناخت به مبحث متره و برآورد در بخش ساختمان، ابزاري در جهت تول

 گردد.ریزي و کنترل پروژه محسوب ميمنظور برنامه

-نامههاي عمراني و همچنين آشنایي با بخشفراگيري اصول متره و برآورد در چرخه پروژه

 ها بسيار حائز اهميت است.ها و دستورالعمل

ز کتب مختلف آوري مطالب و نکات مهم ااکنون در اختيار دارید حاصل جمعکتابي که هم

و بر مبناي  هاي جدیدنامهمطابق بخش هابندي آنو دسته ویرایشمتره و برآورد و همچنين 

 است. 1400فهرست بهاي سال 

در این کتاب به جزئيات، مطالب و نکات مهم این دانش پرداخته شده و سعي شده است 

 کليه مباحث مقدماتي الزم براي یادگيري این علم پوشش داده شود.

ر تاليف این کتاب تالش گردید تا مطالب بصورت روشن و دقيق بيان شود، طبعا در د

پذیر خواهد آمد،  ي غير قابل انکار وگاهي اجتنابیها و خطاهاتدوین چنين اثر علمي لغزش

م نظران خواهاسانه اساتيد و صاحببا این حال سپاسگزار از تمامي نظرات تکميلي و کارشن

هاي گرانقدر خود جهت اصالح، خوانندگان ارجمند ما را از راهنمایيبود. اميد است که 

 مند سازند.هاي آتي بهرهویرایش و تکميل کتاب در چاپ



التحصيالن رشته مهندسي اميد است که این کتاب مورد استفاده کليه دانشجویان و فارغ

صنعت ساختمان و  عمران، کارفرمایان، کارشناسان، مشاوران، پيمانکاران و عالقمندان به

ها که به نحوي با درس متره و برآورد ارتباط دارند، قرار بگيرد و این همچنين سایر رشته

 انتهاي علم، بتواند رضایت خوانندگان عزیز را برآورده کند.تالش اندک در دنياي بي

به اصول متره و ریزمتره )ابنيه( )نحوه  و جامع ( بصورت تخصصي2در جلد دوم )مترور

 پرداخته شده است.ه کردن اجزاء مختلف ساختمان( متر

زاده، مهندس مهندس عليرضا ميالني انآقای که از اساتيد این حرفه، مدانبر خود الزم مي

، مهندس حسين اکبرزادگان، مهندس محمد علي فرشادفر، مهندس منصور مصطفي ثمریها

کریمي و مهندس  الدین، مهندس جمالمهندس سيد ابوالقاسم سيدصدر گچي شوشتري،

 م.ال قدرداني و تشکر را به عمل آوربينان کممحمد وریاخورده

پورنوید سلیماني 

1400 اییزپ 

navid.metror@gmail.com آدرس الکترونیکي :

www.navidomran.com سایت وب آدرس:  
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انهم  مهندسینسوگند

ای و تواانیی خود را صرف بهبود و پیشرفت کنم هک دانش حرهفرد مقام یک مهندس سوگند یاد می

رافه بشری نمایم.

هن استفاده نموده، زندگی و پیشه خ سوگند یاد می ود را با قوانین عالی کنم از علم خویش صاداقهن و شرافتمندا

ای منطبق سازم.بشریت و ربرتین معیاراهی حرهف

ام را هب نفع شخصی ارجح داشته و منافع کنم خدمت را رب ردآمد، افتخار و آربوی حرهفسوگند یاد می

 مردم را ربرت از همه تمایالت خویش قرار دهم.

وند مهربان ربای یت رپوردگار، از خدا ت حرهف با تواضع و امید هب هدا ای و اخالقیمانجام تعهدا

کنم.اه هب شرافتم سوگند یاد میتوفیق خواسته و با ایمان هب آن
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 رشته ابنيه معرفی فهرست بهای واحد پایه
هاي فهرست بهاي ابنيه به نحوي تهيه شده که اقالم عمومي کارهاي رشته ابنيه را شرح رديف

 زير پوشش قرار دهد. 

 :باشدشرح زير ميفصول فهرست بهاي ابنيه به 

 
 موضوع فصل موضوع فصل موضوع فصل

0 
و  عمليات تخريب

 چيدنبر
 20 آجرکاري و شفته ريزي 00

موزاييک وکفپوش فرش 

 بتني

 22 بتن پيش ساخته و بلوک چيني 02 عمليات خاکي با دست 2
کارهاي سنگي با سنگ 

 پالک

 23 عايقکاري رطوبتي 03 عمليات خاکي با ماشين 3
و  ستيکيکارهاي پال

 پليميري

 00 عمليات بنايي با سنگ 0
و پوششهاي  عايقکاري حرارتي

 مقاوم در بربر حريق 
 شيشه و نصب آن 20

 رنگ آميزي 25 - 05 قالب بندي غيرفوالدي 5

 زير اساس و اساس 26 کارهاي فوالدي سبک 06 فوالديقالب بندي  6

1 
فوالدي با  کارهاي

 ميلگرد
 آسفالت 21 کارهاي آلومينيومي 01

 حمل ونقل 21 و بند کشيکاري اندود  01 بتن درجا 1

 کارهاي دستمزدي 23 کارهاي چوبي 03 کارهاي فوالدي سنگين 3

   کاشيکاري باکاشيهاي سراميکي 21 تيرچه و بلوکسقف  01

 

 :باشدپیوست به شرح زیر مي 5فهرست بهای ابنیه همچنین شامل 

 ( مصالح پاي کار 0پيوست 

 ( ضريب طبقات 2پيوست 

 هاي باالسري ( شرح اقالم هزينه3پيوست 

 العمل تجهيز و برچيدن کارگاه ( دستور0پيوست

 العمل کارهاي جديد( دستور5پيوست 



 21  بها(فهرست  –برآورد   –مترور   –)متره  فصل اول
 

    
 
 

 نکاتی در ارتباط با استفاده از فهرست بها 
استفاده کنندگان از فهرست بها بايد قبل از استفاده از موارد مربوط به هر فصل، بخش کليات  -

بها و مقدمه هر فصل را به دقت مطالعه نموده تا در انجام برآورد قيمت دچار مشکل فهرست

 نشوند. 

ها توان به نفع کارفرما يا پيمانکار تعبير کرد، هرگاه شرح قيمتبها را نميهاي فهرستقسمت -

ريزي و نظارت راهبردي رياست براي هر يک از طرفين روشن نباشد بايد معاونت برنامه

 ريزي سابق( نظر نهايي را ارائه دهد. جمهوري )سازمان مديريت و برنامه

 دار بها و اقالم ستارههای فهرستردیف

  :هاي زير استفهرست بهاي واحد پايه مشتمل بر بخش

 دستورالعمل کاربرد  -0

 کليات -2

 هامقدمه فصل -3

 هاشرح و بهاي رديف -0

 هاپيوست -5

 کارمصالح پاي5-0

 ضريب طبقات 5-2

 هاي باالسريقالم هزينهشرح ا 5-3

 دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه 5-0

 کارهاي جديد  5-5

 اند.بها منعقد شدههايي که بر اساس فهرستهاي جديد پيماننحوه عمل براي تعيين قيمت - 6

هاي فهرست بها اقالم عمومي کارهاي هر رشته را پوشش داده و در آن عمليات مشابه رديف

رديف )آيتم( شامل شماره، شرح، واحد و بهاي واحد است که آيد. در هر در يک فصل مي

 :شوندمطابق شرح زير تعريف مي

باشد که داراي ساختاري شماره رديف يک عدد شش رقمي منحصر به فرد مي :شماره ردیف

 :به شکل زير است
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 لوازم کليه(  ...و پريز، کليد) برقي ادوات کليه :مثل شوندگيري ميبا عدد اندازه هک کارهايي -0

 ... . و بتني و فلزي هايدرپوش، چاه گلدان( .. .و بيده، توالت، دستشويي، وان، )بهداشتي

 فلزي کارهاي کليه :مثل کيلوگرم حسب بر. شوندمي گيرياندازه وزن با که کارهايي -5

 شوندمي گيرياندازه وزني طريق به که ساختماني مصالح همچنين(  ...و وربنديآرمات، اسکلت)

  ... . و گچ، سيمان آجر، :از عبارتند

 :پایه(های غیردار )ردیفاقالم ستاره

اي مورد نياز باشد که اقالم کارهاي اي مشخصات فني و اجرايي ويژهدر مواردي که براي پروژه

بها تطبيق نکند، شرح رديف مناسب براي آن اقالم، تهيه و در هاي فهرست آن با شرح رديف

ها با عالمت ستاره گردد. اين رديفانتهاي گروه مربوط، با شماره رديف جديد درج مي

دار با روش تجزيه قيمت محاسبه و در برابر رديف هاي ستارهمشخص شده و به عنوان رديف

گردد، همچنين ي پرداخت جديد اضافه ميشود. هرگاه دستورالعملي برامورد نظر درج مي

بها موجود است اما بدون بهاي واحد هستند ها در فهرستهايي که شرح آنبهاي واحد رديف

شوند. شرح دار محسوب ميهاي ستارهشوند و اين اقالم نيز رديفهمانند روش باال تعيين مي

رسي برآورد هزينه اجراي کار به دار( بايد هنگام برپايه )ستارههاي غيرو بهاي واحد رديف

 تصويب دستگاه اجرايي برسد.

هاي گردد، چنانچه جمع مبلغ برآورد رديفمي واگذاردر کارهايي که از طريق مناقصه عمومي 

هاي فهرست بها)پايه و غير پايه( بدون اعمال ستاره دار نسبت به جمع مبلغ برآورد رديف

( درصد باشد، الزم است دستگاه 31رشته بيشتر از سي )هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه، در اين 

هاي ستاره دار در آن رشته را اجرايي قبل از انجام مناقصه، شرح و بهاي واحد تمامي رديف

پس از تصويب، همراه با تجزيه قيمت مربوط، به دبيرخانه شوراي عالي فني، در سازمان برنامه 

توسط شوراي عالي فني بر اساس و تصويب  و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسيدگي

هاي ستاره دار مالک عمل قرار گيرد. در کارهايي که دستورالعمل نحوه تهيه و تصويب رديف

( 05از طريق مناقصه محدود يا ترک مناقصه واگذار مي شوند، سقف ياد شده به ترتيب پانزده)

  (درصد خواهد بود.01و ده )
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نت، آمار و بازار که نت به معني در نظر گرفتن قيمت موارد به صورتي  :منابع آناليز عبارتند از

بها گردد، در واقع نت قيمت ي واحد در نظر گرفته شده در فهرستاست که مبلغ آيتم برابر بها

 باشد.  پايه مي

شود که توسط اداره آمار براي هر کاال به صورت ميانگين در هر سال  آمار به قيمتي گفته مي

شود و بازار قيمتي است که پيمانکار براي ارائه آناليز با توجه به قيمت واقعي هر  ارائه مي

 کند.  اجناس يا خدمات از بازار روز تهيه مي فعاليت، خريد

  بها اضافه

 افزودن و مصرف اضافه يا و معطلي کار سختي مانند مواردي کار از هاييقسمت در هرگاه

 مانند گيردمي تعلق بها اضافه قسمت آن به آيد پيش برنامه فوق کاري کلي طور به يا ماده نوعي

 . ...بتن و  نمودن مسلح بهاي اضافه ،اريکآجر نوع هر در سازينما بهاي اضافه

  پيمان

 منعقد طرح يک اجراي جهت شخص دو يا موسسه دو بين که قراردادي از است عبارت پيمان

 .گرددمي

 :است نوع دو بر پيمان

 شرکت يک پيمانکار و دولتي موسسه يا شرکت يک کارفرما مورد اين در که :دولتي -1

 نحوه و شرايط) شودمي منعقد عمراني پروژه يک اجراي جهت غالباً که باشدمي خصوصي

 هر دفترچه اين بر عالوه( است شده آورده پيمان عمومي شرايط دفترچه در قرارداد انعقاد

 و راهنما کتابچه و خصوصي فني مشخصات و عمومي فني مشخصات داراي دولتي مناقصه

 .   نمايندمي ءامضا را آن هايبرگ تمام کارفرما و پيمانکار يعني پيمان طرفين و باشدمي هانقشه

 با قرارداد متن و گرددمي منعقد خصوصي شرکت دو يا شخص دو بين که :دولتيغیر -1

  .باشدمي طرفين توافق

 انواع قراردادهای عمراني عبارتند از 

  (Lump Sum) قراردادهاي پرداخت کلي -0

 (Continual Contracts)قراردادهاي دائمي  -2

  (Measurement Contracts) سنجشيي قراردادها -3
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  (Cost Reimbursment Contracts)قراردادهاي بازپرداخت هزينه -0

  (Management Contracts(MC)) مديريتي قراردادهاي -5

  (Project Management Contracts) قراردادهاي مديريت پروژه -6

  (Design and Build Contracts)قراردادهاي طراحي و ساخت -1

  (Engineering Procurment Construction) ندسي، تامين تجهيزات اجراقرارداد مه -1

 (Procurement and construction contract)قرارداد ساخت و توسعه  -3

 (EPC(،)PC) اقرارداد مهندسي، تامين تجهيزات، اجر ،در کشور عمراني ترين قراردادهايرايج

بها و پيمان بصورت دسته فهرست به دو باشد کهمي (Lump Sum)و قرارداد پرداخت کلي

 شوند: تقسيم مي سرجمع

 بهای سال مورد نظر کارفرما بهایي براساس فهرستقراردادهای فهرست 

ها و مشخصات در اين نوع قرارداد مقادير بهاي واحد عمليات مربوط به آن باتوجه به نقشه 

برآورد باتوجه به ضرايب  شود و در پايانبها تهيه مي هاي مختلف فهارسني آن در رشتهف

گردد. در انتها ضريب طبقات، ارتفاع ، باالسري( مشخص مي ،مربوطه )تجهيز و برچيدن کارگاه

-گردد و مبلغ کل پيمان تعيين ميمان بصورت مينوس يا پلوس به مبلغ پيشنهادي اعمال مييپ

 شود.

 پیمان اجرای کارهای ساختماني بصورت سرجمع: 

منظور تسريع در امور اجراي کارهاي ساختماني که سطح ه بودجه کشور ب براساس ابالغ برنامه

 0233011/36مترمربع است از آيين نامه و متن پيمان بخشنامه شماره  0111زيربناي آنها تا 

  .شودبراي انعقاد قرارداد با پيمانکاران استفاده مي 00/5/36مورخ 

ضريب قيمت واحد پيشنهادي پيمانکار در  مبلغ قرارداد براساس مترمربع زيربناي ساختمان و

 .شود  زيربنا محاسبه مي

 :است زير قرار به گردد مشخص کامالً قراردادها تمام در بايد که مواردي
    

  قرارداد طرفین نام الف(

  کامل آدرس با معموالً( پيمانکار -کارفرما)
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  (0011 بهاي ابنيه سال)بر مبناي فهرست برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

جهيز و برچيدن کارگاه عبارت است از عمليات، اقدامات و تدارکاتي که بايد به صورتي ت

انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عمليات موضوع پيمان طبق  ي پروژهاجرا در مدت زمانموقت 

آوري مصالح، تاسيسات اسناد و مدارک پيمان ميسر شود. برچيدن کارگاه عبارت است از جمع

آالت و ديگر تدارکات پيمانکار موقت، خارج کردن مصالح، تجهيزات، ماشين هايو ساختمان

هاي ها و محلاز کارگاه، تسطيح، تميز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمين

 کارفرما، طبق نظر کارفرماست.يلي تحو

کار و همچنين، مهندس مشاور يا واحد تهيه کننده برآورد، بايد با توجه به شرايط و نياز هر 

ترين روش براي تجهيزکارگاه را تعيين و بر مبناي روش انتخاب شده براي اجراي آن، اقتصادي

بيني شده در فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه اين هاي پيشهاي مربوط را طبق رديفآن، هزينه

به  هاي باالسريهاي محل اجراي عمليات و با منظور نمودن هزينهپيوست، بر حسب قيمت

هاي مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر رديف

 بيني کند.اي براي تجهيز و برچيدن کارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پيمان، پيشويژه

شود، تنها يک فهرست تجهيز و بهاي واحد استفاده ميهايي که از چند فهرستدر پيمان

شود.کارگاه براي کل کار تهيه مي برچيدن

هاي پايه رشته ابنيه، تاسيسات مکانيکي، تاسيسات برقي، آبرساني در کارهاي مربوط به فهرست

 0آوري فاضالب به ميزان روستايي، آبخيزداري، منابع طبيعي، شبکه توزيع آب و شبکه جمع

-برچيدن کارگاه در نظر ميهاي تجهيز و مبلغ برآورد هزينه اجراي کار، بدون هزينه درصد

 گيرند.

 هاي پايه رشته خطوط انتقال آب، آبياري تحت فشار و آبياري ودر کارهاي مربوط به فهرست

 هاي تجهيز و برچيدنمبلغ برآورد هزينه اجراي کار بدون هزينه درصد 5زهکشي، به ميزان 

 شود.در نظر گرفته مي کارگاه

شود، بها استفاده ميها بيش از يک رشته فهرستراي آنبرآورد هزينه اج براي در کارهايي که

ها محاسبه درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر يک از رشته 5درصد تا  0عددي بين 

 شود. مي
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 لس او صورت مج هاکاردستور
که به صورت مکتوب  ،تواليعبارت است از ترتيب انجام کار با توجه به ترتيب و  :کاردستور 

 ،اساس موازين خاصي براي اجرا به وسيله مقامات صالحه و در حدود وظايف تدوين و بر

ي کارفرما  خواستهدر واقع دستورکار  .ربط ابالغ گرددها به متصديان ذي ها و ماموريت مسئوليت

  .شود که به پيمانکار اعالم مي است ي وي در مورد اجراي پيمان يا نماينده

 و کارفرما بين کار انجام حين در که است اجرايي اوراق از دستورکار به عبارت ديگر يکي

 فني مشخصات و نقشه در که مواردي و تغييرات کليه برگيرنده در و شودمي مبادله پيمانکار

 هنقش به توجه با آن ابعاد تغيير يا و کنيپي عمق مورد در مثالً باشدمي ،است نگرديده بينيپيش

 پيمانکار به کارفرما توسط و تهيه را الزم کاردستور تواندمي ناظر مهندس ،وزن جنس و اجرايي

 .نمايد ابالغ

وضعيت اعتباري جهت پرداخت در صورت ،مجلس آنهيچ دستور کاري بدون وجود صورت

  .کارکرد پيمانکار ندارد

که طي  گاه اجراييدستتوسط عبارت است از مقدار عمليات انجام شده  :مجلسصورت 

برداشت مشترکي با دستگاه نظارت امضا مي شود. درواقع مقاديري که حين کار قرار است 

در چه مقاديري که اجرا شده و قابل رويت است نيز  وپوشيده شود و قابل رويت نخواهد بود 

جلسه تاييد و صحت مقدار کارهاي انجام شود. به عبارتي صورتجلسه قيد مياين صورت

ها، دستورکارها و مشخصات فني از سوي دستگاه نظارت طبق نقشهتوسط دستگاه اجرايي ه شد

 مي باشد.

هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار  :(0011)سال  ( فهرست بهاي ابنيه0-03مطابق بند )

مجلس مجاز قبل از تنظیم و ابالغ صورت جلسه()در ارتباط با موضوع صورت انجام شده

  .باشدنمي

تک اعضاء  ي جلسه ثبت شده و به امضاء تکاي است که در آن رويدادها نوشته :جلسهصورت 

  .رسيده باشد
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ارفرما ي توسط کيهاي اجراجرا تغييراتي در مصالح و يا نقشهآيد که در حين اگاهي پيش مي

-رتصو ا روي آن پوشيده شده و کنترل درهايي از کار پس از اجرو يا قسمت .شودداده مي

ها وضعيتر تهيه و تنظيم و رسيدگي به صورتلذا براي آنکه د وضعيت قطعي امکان ندارد

پيمانکار براي  .مجلس( تهيه شودصورتجلسه )کار و صورتمشکلي پيش نيايد بايد دستور

کار از طرف کارفرما يا ناظر پروژه دارد ختلف نياز به مجوز شروع يا دستورهاي مانجام قسمت

مجلس خواهد داشت لذا ر قبل و بعد از آن نياز به صورتبراي اجراي اين دستورکاو همچنين 

مشاور و  ،مجلسي تهيه و تنظيم شده و با امضاي پيمانکارمطابق با هر دستور کار بايد صورت

دارد  مجلسردي که نياز به دستور کار و صورتبرخي از موا .ها برسدکارفرما يا نمايندگان آن

 :عبارتند از

  .مده باشدآکليه تغييراتي که در نقشه به هر نحوي  -0

  .دستور کار جهت حذف يا اضافه کردن قسمتي از کار يا اينکه در نقشه مشخص نباشد -2

 .بيني نشده باشداگر نوع زمين سولفاته باشد و پيش -3

 .هاار بردن سيمان ضد سولفات در پيکار جهت بک -0

  .در دفترچه مشخصات بطور کامل روشن نشده باشد نوع مصالح مصرفي در صورتي که -5

 .ريزيورها بعد از مونتاژ و قبل از بتنکنترل آرمات -6

 .مجلس ورود و خروج مصالحصورت -1

 .محل و فواصل حمل و تخليه خاک -1

 .کد تراز آب زيرزميني در محل اجرا -3

 فايبر گالس( ،فلزي ،نوع قالب )چوبي -01

 پي سازي در عمق اضافي -00

 ايزوالسيون )دواليه، سه اليه و...(نوع  -02

 توقف کار يا سرعت بخشيدن به کار -03

 شب تکار در شيف -00
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 ه تحویل موقتجلسصورت
 

 

     "شرکت ...................................."در تاریخ .............................. بر اساس درخواست کتبی پیمانکار، 

.........   طی نامه شماره ............................... مورخ ........................... و نامه واحد ...............................

به شماره ........................................ مورخ ............................ جهت تحویل موقت ساختمان ............. 

که توسط پیمانکار مذکور اجرا گردیده، کمیته تحویل موقت بر اساس شرایط عمومی پیمان با حضور 

های به عمل آمده بر اساس مفاد از بازدید از پروژه و بررسیکنندگان ذیل تشکیل گردید که پس امضاء

 گردد.درصد تشخیص و پروژه تحویل موقت می 97مابین، پیشرفت فیزیکی پروژه بیش از قرارداد فی

ضمنا با توجه به بازدید انجام شده نواقصی به شرح پیوست مشاهده گردید که پیمانکار موظف است 

ها اقدام نموده و پس از اتمام، گواهی رفع نقص را از ................ نسبت به رفع آنمدت ......................

 کارفرما دریافت نماید.

تواند راساً اقدام به الزم به ذکر است در صورت خودداری پیمانکار از انجام رفع نواقص، کارفرما می

 ار منظور نماید.درصد به حساب پیمانک 15رفع نقص نموده و هزینه آن را به اضافه 

باشد و تاریخ تحویل از روز ارائه گواهی رفع ذکر شده مانع تحویل موقت پروژه نمی صدر ضمن نواق

 نقص منظور خواهد گردید. 

    

 

 نمایندگان دستگاه نظارت عالیه

........................................ 

 

 

 نمایندگان کارفرما

........................................ 

 

 

 نمایندگان پیمانکار

........................................ 
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روز از  01ف متدت  صدور چک توسط واحد مالي و تحويل آن به پيمانکار حتداکثر ظتر   -00

   .وضعيتتاريخ وصول صورت

وضعيت اصالح شده معترض باشد و اعتراضيه خود را با چنانچه پيمانکار به صورت :تبصره

کارفرما موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در  ،ذکر دليل براي کارفرما ارسال نمايد

 محاسبه صورت وضعیت شماره......................... شرکت......................
 

 :مشخصات قرارداد -الف

 مدت قرارداد مبلغ قرارداد موضوع قرارداد شماره قرارداد

    
 

 :شرح ارقام -ب

  حروف.................(ريال خ............ به عدد................)بهمبلغ ناخالص کار انجام شده تا تاري -0

 حروف................................(ريال  مبلغ ناخالص صورت وضعيت قبلي به عدد...............)به -2

  ...(ريال...........حروف.................. ...)بهرت وضعيت به عدد.............مبلغ ناخالص اين صو -3
 

 کسور قانوني و قراردادي      :شود کسر مي -ج

 سپرده حسن انجام کار  درصد 01 -0

 الحساب ماليات علي درصد 5 -2

 هاي تاديه شده به پيمانکار  پرداخت......................... پيش-3

 هاي عمراني  درصد بيمه تامين اجتماعي سهم پيمانکار در طرح 6/0 -0

 ر صندوق کارآموزي در هزا دو -5

6-.............................. 

1-............................. 

 :جمع کسور قانوني و قراردادي

 مبلغ خالص صورت وضعيت )شماره.................(...................................... ريال 

 .............................. مالي 

 وضعيت فوق را پس از اعمال کسور قانوني و قترارداد و ر فرمايند مبلغ صورتمند است دستوخواهش

 هاي دفتري در وجه ذينفع پرداخت و نتيجه را به اين...................... اعالم نمايند.  بدهي
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تر از قیمت بدست آمده اعمال کرده باشد، در صورت پیشنهاد پیمانکار مبلغی باالتر یا پایین

( را در مبلغ بدست آمده Minusتر، پیمانکار ضریب کاهنده یا ضریب مینوس )مبلغی پایین

( را در plusدر صورتی که پیشنهاد مبلغی باالتر را بدهد ضریب پلوس ) اعمال کرده است و

های موقت و وضعیتمبلغ بدست آمده اعمال کرده است که این ضرایب در تمامی صورت

 %  باالتر باشد. 10شود. ضریب پلوس نباید از قطعی ضرب می
 

 پیشنهادی پیمانکار( ضریب پیمان)ضریب  = قیمت پیشنهادی پیمانکار  ÷ رقم برآورد اولیه کارفرما
 

ضریب  173073/101به شماره  15/9/1382تا قبل از ابالغ بخشنامه جدید تعدیل مورخ نکته: 

افزایش )پلوس( محدود به ده درصد بود، و چنانچه ضریب پیشنهادی پیمانکار بیشتر از ده 

ان )شورای فنی( بود جهت عقد قرارداد باید از باالترین مرجع رسمی فنی هر استدرصد می

گردید، به دلیل تغییر در نحوه محاسبه شاخص مبنای مجوز الزم اخذ، سپس قرارداد منعقد می

پرداخت تعدیل آحاد بها در بخشنامه جدید، محدودیت سقف پلوس ده درصد منتفی گردیده و 

ی هاهای به عمل آمده از مراجع ذیصالح اخذ تاییدیه برای پلوسدر حال حاضر با استعالم

 باشد.باالی ده درصد از شورای فنی مورد نیاز نمی

 های باالسری )ضریب باال سری( هزینه
باشد که توجه به ضریب باالسری از عوامل تأثیرگذار در قیمت تمام شده یک پروژه می

برای کارهایی که به صورت مناقصه  03.1های عمرانی برابر برای طرح 1400بهای سال فهرست

شوند. برای طرح برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می 02.1و برابر 

 کارهایی برای  03.1 برابر و مناقصه صورت به که کارهایی برای 41.1های غیرعمرانی برابر 

 .شوندمی واگذار مناقصه تشریفات ترک صورت به که

باالسری کار، به شرح زیر هزینه باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه 

 شود:تفکیک می

  هزینه باالسری عمومی -۱

 ( هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر1-1

 .امور اداری و مالی و تدارکات و خدمات ،فنی
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 ه تعدیل انتخاب نوع شاخص برای محاسب -1

  :اند های واحد پایه منعقد شده یمتاساس ق هایي که برپیمان 1-1

 مبلغ کارکرد   1-1-1

   .شود هاي گروهي )فصلي( فهرست بهاي واحد پايه مربوط تعديل مي با شاخص ،مبلغ کارکرد

 مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه   1-1-1

   .شود با شاخص کلي تعديل مي ،مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه

 مبلغ مصالح پایکار   1-1-3

هاي مربوط به مصالح متورد نظتر    با شاخص گروهي فصل ،مبلغ مصالح پايکار هر فهرست پايه

   .شود تعديل مي

هاي گروهي فصل بتن  شن و ماسه با شاخص ،مبالغ مصالح پايکار مربوط به سيمان :1تبصره

  .شود درجا در فهرست مربوط تعديل مي

يک بودن اقالم کار به فصول قابل تفکمانند قلت مبلغ برآورد و يا غير در موارد خاص :1تبصره

توان به بنا به تشخيص دستگاه اجرايي، مي ،هاي گروهي بها براي استفاده از شاخصفهرست

در اين صورت  ،اي مربوط استفاده کرد هاي رشته جاي شاخص گروهي از شاخص يا شاخص

 .در اسناد و مدارک مناقصه و پيمان درج شود ،ي مربوطها بايد مراتب با تعيين رشته و يا رشته

هاي گروهي براي اقالم کار  در غير اين صورت در تمام حاالت براي محاسبه تعديل از شاخص

  .و کلي براي تجهيز و برچيدن کارگاه طبق ضوابط اين دستورالعمل استفاده خواهد شد

 دار   اقالم ستاره 1-1-0

ها قيمت پايه تهيه نشده است و هنگام تهيه که براي آن ،دار( تارهپايه )اقالم سهاي غير رديف

هاي  مشابه ساير رديف ،گردد برآورد قيمت آنها مطابق دستورالعمل مربوط تعيين و تصويب مي

  .شوند فصل مربوط تعديل مي

 کارهای جدید  1-1-5

-، يا فهرستحد پايه منضم به پيمانبهاي واقيمت کارهاي جديدي که از فهرست 2-0-5-0

 به آن شود، با شاخص گروهي فصل مربوطاي که قيمت پيمان از آن انتخاب ميبهاي واحد پايه
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  .همان شاخص مبناي پيمان خواهد بود ،شاخص مبناي تعديل اين نوع کارها .گردد تعديل مي

که براي  ،هاي واحد پايهاساس قيمت هاي منعقده برقيمت کارهاي جديد در پيمان 2-0-5-2

اي که قيمت پيمان از آن  بهاي واحد پايهيا فهرست ،بهاي منضم به پيمانها قيمت در فهرستآن

شاخص مبناي  .شود با شاخص گروهي فصل مربوط تعديل مي ،درج نشده است ،گرفته شده

قيمت  ،هاي آن دوره اساس قيمت اي است که بر سه ماهه  شاخص دوره ،تعديل اين نوع کارها

  .و تصويب شده است کار جديد تعيين

  :براي محاسبه تعديل در اين حالت ابتدا قيمت کار جديد به عدد حاصل از عبارت

 

ستپس ماننتد    ،هاي دوره سه ماهه مربوط به مبناي پيمان تبديل شودتا به قيمت ،گردد تقسيم مي

   .گردد تعديل مي ،هاي قيمت منضم به پيمانساير رديف

استفاده مستقيم از  ،طبيعت و نوع کار ،لي از قبيل شرايط ويژهه علدر کارهايي که بنا ب 2-0-6

دستگاه  ،هاي پايه و يا روش تعديل اين دستورالعمل مناسب نيست هاي فهرستشاخص

روش مورد نظر براي تعديل قيمت اين نوع کارها را طي  ،اجرايي بايد قبل از واگذاري کار

خانه شوراي عالي فني پيشنهاد يزي کشور دبيرروجيهي به سازمان مديريت و برنامهگزارش ت

  .تا پس از تصويب شوراي عالي فني، مالک عمل قرار گيرد ،کند

 :هایي که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابالغ نشده استپیمان 1-1

هاي مربوط به  هاي پايه و فصل تطبيق فهرست بهاي مورد نظر با انواع فهرست ،هادر اين پيمان

توسط دستگاه اجرايي  ،هنگام تهيه فهرست مقادير و برآورد کار و قبل از ارجاع کار ،هاآن

مطابق روش اين دستورالعمل مورد تعديل قرار  ،نرخ پيمان اين نوع کارها .شود انجام مي

 .گردد ( تعديل مي2-5-0-2طبق مفاد بند ) ،هاگيرد قيمت کارهاي جديد در اين پيمان مي

 تعدیل بخش ارزی  -3

در صورت نياز به تعديل  ،هاي آنها ارزي استهايي که تمام يا بخشي از پرداختر پيماند

  .( عمل گردد6-0-2بايد مطابق بند ) ،بخش ارزي

 


























 95/005/0

 شاخص مبناي کار جديد 

 شاخص مبناي پيمان 
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در  3و  2های شماره وضعیتاطالعات ارائه شده در خصوص صورت توجه بهبا  ✍1مثال 

طبق دستورالعمل تعدیل  3وضعیت شماره مطلوب است محاسبه تعدیل صورتجداول زیر 

 . 15/9/1382مورخ  173073/101آحاد بها موضوع بخشنامه 

 

دی را تسلیم کارفرما قیمت پیشنها 2/11/1397پیمانکار در تاریخ  ،فرض کنید در این پیمان

  .کرده و برنده مناقصه شده باشد

ریزی و ای فصول باال توسط معاونت برنامه( برهای اعالم شده )شاخص گروهیشاخص

( به شرح زیر اعالم ریزی سابقمدیریت و برنامه سازمانجمهوری )نظارت راهبردی ریاست 

 :شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5/1/8139)  2وضعیت شماره مبلغ صورت

 مبلغ کارکرد فصل

 180،500،000 ی با دستعملیات خاک -2

 61،520،000 بنایی با سنگعملیات  -4

 50،400،000 غیر فوالدیقالب بندی  -5

 120،420،000 کارهای فوالدی با میلگرد -7

 82،000،000 بتن درجا -8

 70،500،000 بلوک و تیرچهسقف  -10

 ( 6/5/8139)  3وضعیت شماره مبلغ صورت

 مبلغ کارکرد فصل

 220،000،000 اکی با دستعملیات خ -2

 90،570،000 بنایی با سنگعملیات  -4

 68،900،000 غیر فوالدیقالب بندی  -5

 160،500،000 کارهای فوالدی با میلگرد -7

 102،500،000 بتن درجا -8

 92،100،000 بلوکو تیرچه سقف  -10

 فصل

سه ماهه   

سال  سوم

97 

 فصل

سه ماهه   

 اول

 98سال   

سه ماهه   

  دوم

 98سال  

سه ماهه   

   سوم

 98سال 

سه ماهه   

 چهارم

 98سال 

2 6/1075 2 0/1355 8/1416 5/1457 7/1498 

4 6/917 4 0/1098 7/1177 7/1268 9/1312 

5 6/839 5 3/968 2/988 6/998 0/1031 

7 2/1267 7 6/1470 6/1295 6/1349 4/1702 

8 6/906 8 5/1055 6/1189 8/1247 7/1281 

10 845 10 7/999 8/1096 4/1140 2/1174 
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 :وضعيتبين دو صورتهاي سه ماهه محاسبه کارکرد در دوره  :حل 
 

 1318سه ماهه دوم سال  1318سه ماهه اول سال 

 رشهريو مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

 روز 30 روز 30 روز 30 روز 30 روز 30 روز 30

 تاريخ شروع

کارکرد 

5/0/0331 

   

 تاريخ پايان

کارکرد 

6/5/0331 

 

 - روز 6 روز 30 روز 30 روز 30 روز 26

 روز 31مجموع کارکرد در این سه ماهه =  روز 88مجموع کارکرد در این سه ماهه = 

 روز 115=  31+  88   :کل کارکرد

 نسبت کارکرد  :   31 ÷ 025=  236/1 نسبت کارکرد  :   11 ÷ 025=  110/1

 : 1توضیحات جدول 

-ها تعلق ميوضعيتتعديل به صورت ،موقتاز تاريخ عقد قرارداد تا تاريخ تحويل :نکته مهم

 .گيرد

 يک سه ماهه قبل از آخرين مهلت پيمانکار براي پيشنهاد قيمت :شاخص مبنا 

 
 مبلغ کارکرد در دورهنسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد[ = ] × [وضعيتصورتالتفاوت دو بهما]
  

                 
  ضریب تعدیل=  

 

 مبلغ تعدیل=   [ ضريب تعديل ] ×  [مبلغ کارکرد در دوره ]

 

لمبلغ نهایي تعدی=   [ جمع مبلغ تعديل ] ×  [ضرايب پيمان]

95/0)1 (
 شاخص مبنای پیمان 

انجام کار شاخص دوره   
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 پيمانکار هايوضعيتصورت ناخالص مبلغ از :کار انجام حسن تضمين بابت درصد ده -3

 کارفرما نزد ايجداگانه حساب در و کسر کار انجام حسن تضمين عنوان به% 01 معادل

 نصف و قطعي وضعيتصورت تصويب از پس بالفاصله مبلغ اين نصف شودمي رينگهدا

 پيمانکار به کارفرما طرف از قطعي تحويل مجلسصورت تصويب از پس بالفاصله آن ديگر

 .گرددمي پرداخت

 معادل جمعاً او تجهيزات تکميل و پيمانکار مالي بنيه تقويت منظور به :پرداختپيش اقساط -0

در  و طبق توافق طرفين و ذکر آن ذيل شرح به پرداخت پيش عنوان به پيمان ليهاو مبلغ% 25

 :گرددمي پرداخت پيمانکار بهموافقتنامه، 

  آن مبادله و امضا از بعد پيمان اوليه مبلغ% 01 معادل -الف

 و کار اجراي نياز مورد آالتماشين% 61 حدود تهيه از پس پيمان اوليه مبلغ% 5 معادل -ب

  کارگاه کامل تجهيز

 داده انجام کار ،پيمان اوليه مبلغ% 21 معادل پيمانکار آنکه از بعد پيمان اوليه مبلغ% 5 معادل -ج

 .است

 داده انجام کار ،پيمان اوليه مبلغ% 01 معادل پيمانکار آنکه از بعد پيمان اوليه مبلغ% 5 معادل -د

 .است

  حقوق و ماليات -5

  کارفرما طرف از تحويلي تجهيزات و لوازم ،مصالح و بهاء اقساط -6

  احتمالي جرايم هرگونه -1

 .است پيمانکار عهده به پيمان عمومي شرايط مفاد طبق بر که ديگري متفرقه کسور -1

 و نظارت دستگاه ،کارها موقت تحويل از پس :کار قطعي وضعیتصورت به رسیدگي( ز

 خواهند شده انجام کارهاي قطعي وضعيتصورت تهيه و گيرياندازه به اقدام پيمانکار نماينده

 بود خواهد قاطع تنهايي به ،شودمي منظور قطعي وضعيتصورت در که ارقامي و مقادير .کرد

 .گرفت خواهد قرار محاسبات قطعي تسويه از مآخذ يکي و

 طبق را پيمان موضوع عمليات% 31 اقلحد پيمانکار آنکه از پس :موقت تحویل( ح

 نظارت دستگاه طريق از تواندمي داد انجام پيمان ضميمه اسناد ساير و هانقشه و مشخصات
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  عالی ناظر

 ناظرين سرپرستي و بوده نظارت دستگاه مقام باالترين نظارت دستگاه سرپرست يا عالي ناظر

 .دارد عهده به آنان فني مسئوليت همراه به را مقيم

  مقيم ناظر
 مقيم ناظر دارد. کارگاه محل در اکيپ يا ردف استقرار به نياز عمليات در مستقيم و کنترل نظارت

 از و بوده مقيم و مستقر کارگاه محل در که باشدمي طرح حد در تجربه با تکنسين يا مهندس

 .شودمي معرفي پيمانکار به کتباً نظارت دستگاه يا اجرايي دستگاه طرف

  مقيم ناظر هایویژگی

 دست از است ممکن پيمانکار تعهدات و عمليات اجراي بر نظارت و کنترل اينکه نظر به

 ذيالً باشد داشته بايد مقيم ناظر تکنسين يا مهندس يک که هاييويژگي بعضي برنيايد هرکس

 :شودمي شمرده

 و کار ساعات تمام در تنها نه که است آن کارگاه در بودن مقيم از منظور :کارگاه در اقامت  -0

 با بلکه باشد عمليات بر ناظر و بوده حاضر رگاهکا در بايد مقيم ناظر ،کارگاه تحرک و فعاليت

 کارگاه در اتفاقي کار ساعات از خارج در چنانچه کارگاه کنترل در صحيح هايسياست اتخاذ

 .باشد گيري صحيحها و تصميمآن بررسي به قادر و بوده مطلع کامالً شود اجرا عملياتي يا بيفتد

 کارگاه استقرار محل يا شهر همان االمکانحتي بايد مقيم ناظر زندگي محل :سکونت محل  -2

 باشد. او نظارت مورد

 ناظر براي وقت اسرع در پروژه مشخصات با آشنايي حصول امکان بايد :پروژه بر تسلط -3

 .باشد ميسر مقيم

 با پيمانکار توسط عمليات اجراي شروع ابتداي همان از بايد مقيم ناظر :محيط با آشنايي -0

 لوازم و مصالح تهيه هايمحل ،هاقرضه محل و معادن و منابع و شهر و افاطر و کارگاه محيط

 و لوازم و مصالح چه که باشد داشته کافي اطالع بايد او ،باشد آشنا آنها هاينرخ و محلي

 به بايد همچنين .شود تهيه محل از خارج بايد و شودنمي يافت محل در هاييتخصص

 زوائد تخليه امکان که را مناطقي و داشته توجه صمتخص کارگران و کارگران دستمزدهاي

 .بشناسد است ميسر آنجا در کارگاه
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 پیمانکار اداتایر مورد در پیمان عمومی شرایط 22 ماده از بند ج .گرددمی ابالغ پیمانکار به

  :گویدمی چنین

 مشخصات یاکارها  دستور یا محاسبات و هانقشه بعضی ر مورد درستید پیمانکار هرگاه

 داشته ایرادی شودمی تحصیل معینی منابع از کارفرما دستور به بنا و تجهیزاتی که مصالح

 مهندس مشاور اطالع به یللد ذکر با را مراتب ،با توجه به برنامه زمانی تفصیلی باید ،باشد

ولی  ،گفته را تایید کنددرستی مدارک پیش ،مهندس مشاور که صورتی در .برساند

ها ایراد داشته باشد، پیمانکار باید موضوع را به کارفرما پیمانکار همچنان نسبت به آن

، چنین حالتیطبق نظر او انجام دهد. در  پس از دریافت نظر کارفرما، و مایدنمنعکس 

صحت نقشه ها، مشخصات، و در مورد  ئول اجرای درست کار استمس فقط پیمانکار

در چنین  رفع عیب و نقصولیتی ندارد. هزینه محاسبات و دستورکارهای مربوط، مسئ

 باشد.یر نممواردی به عهده پیمانکا

  ضروری مواقع در هاقیمت آنالیز کنترل یا انجام -19

 دالیلی به ولی است طرح جزء و ضروری پروژه جهت آنها انجام که کارهایی قیمت مورد در

 فهرست در و شده مشخص بعداً مشخصات تغییر با کار شدن اضافه یا بینیپیش عدم قبیل از

 .باشدمی قیمت آنالیز انجام به نیاز است نشده بینیپیش پیمان اسناد ضمیمه مقادیر

 از پیمانکار پیشنهادی طی یا دهد انجام خود نظارت دستگاه تاس ممکن را قیمت آنالیز این

 مطابق صحیح قیمت آنالیز انجام یا کنترل با نظارت دستگاه حال هر در .کند کنترل و دریافت

 قیمت آنالیز این کندمی ابالغ پیمانکار به و رسانیده کارفرما تصویب به را آن مقررات و ضوابط

 .شود انجام است مندرج پیمان بهایفهرست در که ییاجرا هایقیمت مبنای بر باید

-فهرست در عملیات از یکی اجزای از قسمتی یا خاص عملیات اجرای قیمت که مواردی در

 قسمتی جمع حاصل ولی شودمی تعیین روز هایقیمت مبنای بر قسمت آن ،نباشد پیمان بهای

 شاخص نسبت در پیمان عمومی ایطشر 30 ماده به توجه با شده آنالیز روز قیمت مبنای بر که

 روز هایقیمت مبنای بر فوق اجرای هایقیمت که ایماهه سه متوسط شاخص بر پیمان مبنای
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 هم با خاص نامهموافقت طبق مختلف هايتخصص با شرکت چند هاطرح گونه اين اجراي

 هايشرکت گروه ،پيمانکاري هايشرکت گروه يا کنسرسيوم از منظور .کنندمي همکاري

شرکت پيمانکاري جهت اجراي عمليات  چند اي دو همکاري و مشارکت از که است پيمانکاري

 طور به حال عين در آن هاي تشکيل دهندههاي بزرگ بوجود آمده و شرکتمربوط به طرح

 .نمايند حفظ را خود حقوقي شخصيت مستقل

 و خود بين ما قرارداد در نيز و کنسرسيوم تشکيل نامهموافقت در پيمانکاري هايشرکت گروه

 تشکيل هايشرکت و گروه اختيارات و هامسئوليت حدود و موضوع ،ياجراي هايدستگاه

 در پيمانکاري هايشرکت گروه از اجرايي هايدستگاه استفاده .نمايدمي روشن را گروه دهنده

 يک اجراي براي بودجهوبرنامه وزارت تاييد و اجرايي دستگاه تشخيص به که است مواردي

 با پيمانکاري شرکت چند همکاري و نيست فکيکت قابل کلي نظر از که عمراني طرح

 .باشد نياز مورد مختلف هايتخصص

  دولتي تاسیساتي یا ساختماني پیمانکاری هایشرکت -0

 مستقل واحد يک صورت به نهادها يا مختلف هايوزارتخانه و لتيدو بخش در هاشرکت اين

 توسط صادره احکام موجب به که هستند هاييشرکت جمله از يا و شده تاسيس قانون طبق

 و مستضعفان بنياد به وابسته هايشرکت مثل گرفته قرار تلدو اختيار در آنها مالکيت ،هادادگاه

 خصوصي بخش پيمانکاري هايشرکت که را هاييمسئوليت و وظايف قادرند ...و شهيد بنياد

 و مديران نبودن عذينف و بودن انتفاعيغير .دهند انجام نيز دولتي بخش در دهندمي انجام

 در که آنهاست خصوصيات از سساتؤم  گونهاين مدهايدرآ در ويژه صورت به مستخدمين

 .است مشهود آن منفي آثار نيز مواردي و مثبت آثار مواردي

  خارجي تاسیسات - ساختماني پیمانکاری هایشرکت -5

 کم مناقصات در شرکت جهت شرايط واجد داخلي هايشرکت تعداد که استثنايي موارد در

 توسط ضرورت تشخيص با باشند الزم تخصص فاقد داخلي هايشرکت اينکه يا و باشد

-مي استفاده خارجي هايشرکت از( مسئولين يا) بودجهوبرنامه وزارت تاييد و اجرايي دستگاه

 و شوند تاييد ما هايسفارتخانه توسط و رسيده ثبت به خود کشور در بايد هاشرکت اين گردد

 .برسانند ثبت به ايران در را خود شعبه قرارداد عقد از بلق
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  :خارجي هایشرکت کنسرسیوم -3

 هايتخصص داراي که خارجي شرکت چند از، ايراني پيمانکاري هايشرکت گروه مشابه

 مليت چند يا و مليت يک از همگي هاشرکت اين است ممکن. شودمي تشکيل هستند مختلف

 .ندارند خوبي سابقه ما در کشور هارکتش گونه اين غالب باشند

 پيمانکاری هایشرکت وظایف

 :کرد خالصه ذيل شرح به توانمي را پيمانکار کلي وظايف مجموع در

 با متناسب سودي گرفتن نظر در با ،مناقصه در شرکت از قبل پيشنهادي کامل آناليز و بررسي -0

  .الزم هاينگريندهآي و مخاطره گونه هر مورد در الزم بينيپيش و سرمايه

  .آالتماشين و تجهيزات ،ساختماني وسايل ،مصالح ،هاروش از کافي اطالعات داشتن -2

  .موجود هاينقشه اساس بر دقيق برآورد -3

 داشتن با زياد راندمان و کارايي آوردن وجود به و اجرايي عمليات ،کارها به دقيق نظارت -0

 .شايسته کادر

 .مالي امور و حسابداري و خريد مخارج بر يقدق نظارت و کنترل -5

 با آن مقايسه و پروژه شرفتپي و حقيقي هايهزينه گزارش ارائه براي سيستمي بودن دارا -6

 .است شده برآورد قبالً که آنچه

 .آالتماشين و وسايل و ابزار نگهداري ،انبارداري مناسب سيستم داشتن -1

 .رفتار حسن و کاران مقطع ساير و فروشندگان ،نکارگرا با خوب روابط سيستم داشتن -1

 .شرکت تشکيالت به توجه با مناسب کار حجم گرفتن نظر در -3

 .شده ياد موارد کليه رعايت براي صحيح نظارت و مديريت تشکيالت داشتن اختيار در -01

 شتهدا نيز مناسبي عملکرد بتواند که صحيح پيمانکاري مديريت سيستم يک آوردن وجودب براي

 نظر زير آنها کليه که هاييبخش و شود سپرده مختلف هايگروه به بايد مختلف مسئوليت باشد

 بخش ،مهندسي بخش :از عبارتند هابخش اين مهمترين که آورد وجود به باشد شرکت مديريت

 امور و ريادا بخش ،مالي امور بخش ،تدارکات و خريد بخش ،کارگاه مهندسي بخش ،برآورد

 .ايمني و حفاظت بخش ،صنعتي روابط بخش ،بايگاني

 



 165  چهارم )امور پیمانکاری و کارگاهی( فصل
 

    

 
 

 و یابد اختصاص خاص شماره پیمان هر به دستمزد لیست و انبار حواله ،کاال خرید درخواست

 خاتمه در پیمان حساب مانده نتیجه در .دشو منظور پیمان حساب بدهکار به مرحله هر مخارج

 درآمد با اتعملی اجرای مخارج چنانچه .آورندمی دست به را طرح اجرای دوره مخارج کار

 .شد خواهد تعیین کار اجرای از حاصل زیان یا و سود ،شود یسهامق طرح

  دستمزد و حقوق

 از معموالً که قراردادی انعقاد اساس بر کار به شروع بدو در کارگاه یک در شاغل پرسنل کلیه

 شغولم کارگاهی و جسمی و اخالقی شرایط به توجه با گرددمی انجام کارگاه اداری امور طریق

 حقوق میزان و کار محل ،پرسنل کامل مشخصات قرارداد متن در است بدیهی ،گردندمی کار به

 .نمایدمی امضا را قرارداد ،شرایط قبول و همطالع از پس متقاضی و گردیده قید کار شرایط و

 از پس و گمارده کار به آزمایشی صورت به یمدت را جدید پرسنل هاکارگاه از بسیاری در

 کلیه .گرددمی تنظیم مدتی دادرقرا ،کاری توانایی و القیاخ تعهد از اطمینان و الزم هاییبررس

 قانون این مفاد رعایت به موظف کارگاه مسئول و بوده کار قانون تابع کارگاه در شاغل افراد

 .باشدمی

  بیمه

  قرارداد مهبی -2 کارکنان بیمه -1 :نمایدمی پرداخت بیمه نوع دو پیمانکار و کارگاه هر

 :کارکنان بیمه

 بیمه استخدام بدو از باید کارگاه پرسنل کلیه اجتماعی تامین سازمان و کار قانون اساس بر

-می آن اجرای و رعایت به ملزم مربوطه مدیریت و بوده اجباری صورت به بیمه این .گردند

 شرایط به توجه اب جمعیدسته صورت به یا انفرادی صورت به بیمه اوقات از بعضی در .باشد

 .گرددمی تصمیم اتخاذ کارفرما و کارگر منافع رعایت و کارگاه

 به مربوط% 27 مقدار این از که بوده مزایا و حقوق% 30 حاضر حال در بیمه حق میزان معموالً

 و کارفرما توسط آن% 23 مقدار مجموع در که پرداخت بیکاری بیمه عنوان به% 3 و درمانی بیمه

 از مستقیم طور به و کسر آنها مزایای و حقوق از کارمند یا و کارگر سهمیه انعنو به آن% 7

 ماده استناد به لذا .گرددمی پرداخت اجتماعی هایبیمه تامین سازمان به کارگاه مالی امور طریق

 پیمان هر در شاغل کارکنان ماهانه مزد صورت مکلفند نکارانپیما کلیه بودجهوبرنامه نامهآیین 2
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 يا نظارت دستگاه يا مقيم ناظر تاييد از پس و تهيه بعد ماه روز آخرين تا حداکثر جداگانه را

 .نمايند دريافت کارفرما به ارائه جهت را آن رسيد و تسليم اجتماعي بيمه به اجرايي دستگاه

 به موکول پيمانکار به وضعيتصورت هر پرداخت يننهمچ و ختپردا دستور و صدور ضمناً

 هايبيمه سازمان توسط پيمانکار شاغل کارکنان قبل هايماه مزدصورت دريافت رسيد تسليم

 .باشدمي اجتماعي

 :قرارداد بیمه

 که هاييپيمان بيمه حق حاضر حال در اجتماعيتامين قانون و بودجه و برنامه نامهآيين اساس بر

 پرداخت ذيل شرح به که گرددمي تعيين پيمانکار کارکرد% 6 ميزان به مقطوعاً گرددمي منعقد

 معادل و کسر پيمانکار کارکنان سهم بيمه حق بابت% 6/0 معادل وضعيتصورت هر از :گرددمي

 شده برداشته مربوطه طرح اعتبار محل از کارفرما سهم حق تباب نيز وضعيتصورت مبلغ% 0/0

 .گرددمي واريز اجتماعي هايبيمه حساب به مزبور مبالغ عاًمجمو و

 گواهي تسليم به موکول پيمان هر قطعي وضعيتصورت پرداخت ،نامهآيين 3 ماده استناد به

 وصول همچنين و پيمانکار ارسالي مزد هايصورت پرداخت بر مبني اجتماعي تامين سازمان

 .بود دخواه هاوضعيتصورت از مکسوره هايبيمه حق

 هاحسابذي استعالم دريافت تاريخ از روز 05 مدت ظرف هستند مکلف اجتماعي هايبيمه

 سازمان به مذکور گواهي صدور براي الزم مدارک چنانچه و دننماي صادر و تهيه را فوق گواهي

 فوق استعالم دريافت تاريخ از روز 05 مدت ظرف است مکلف سازمان ،باشد نشده تسليم

 گواهي صدور منزله به مزبور مدت انقضاي و پاسخ عدم نمايد اعالم حسابيذي به را موضوع

 .باشدمي بالمانع قطعي وضعيتصورت پرداخت و شده تلقي فوق

 به و تعيين مشاور مهندس الزحمهحق% 00 ميزان به مقطوعاً مشاور مهندس دادرقرا بيمه ميزان

 سهم بيمه حق بابت% 6/3 معادل يزانم اين از که شودمي واريز اجتماعي هايبيمه حساب

 اعتبار محل از کارفرما سهم بيمه حق بابت نيز% 0/01 معادل و کسر مشاور مهندس کارکنان

 اجتماعي هايبيمه سازمان حساب به بالفاصله و مجموعاً مبالغ اين و برداشت مربوط طرح

 .گرددمي واريز
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 ضریب پیشنهادی کل  -1-11

 .ضريب حاصل از تقسيم مبلغ پيشنهادي پيمانکار به مبلغ برآورد

 نحوه ارایه پیشنهاد -3

 ،هاي )الف( جدول ،پس از محاسبه برآورد هزينه اجراي کار ،پيمانکاران دعوت شده -3-0

قسمتي از اطالعات آن توسط دستگاه اجرايي وارد شده است تکميل و پس )ب( و )پ( را که 

از مهر و امضاء همراه برگ پيشنهاد قيمت در پاکت مربوط قرار داده و تسليم دستگاه اجرايي 

  .کنند مي

 :شودهایي که توسط دستگاه اجرایي تکمیل مي قسمت -3-1

« جدول خالصه برآورد مالي»اطالعات  جدول )الف( با استفاده از 3و  2، 0هاي  ستون-3-2-0

هاي واحد پايه  شود. در کارهايي که برآورد آنها با استفاده از قيمت پروژه مورد نظر تکميل مي

در  .دار( هر فصل است ( جمع مبلغ اقالم پايه و اقالم غير پايه )ستاره3شود مبالغ ستون ) تهيه مي

  .شود عمال نميهيچ ضريب يا هزينه اضافي منظور و ا ،مبلغ فصل

( جدول )الف( حاوي مبلغ فصل، پس از اعمال تمامي ضرايبي است )به 0ستون ) -3-2-2

هاي مربوط بايد در استثناي هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه( که طبق ضوابط و دستورالعمل

 .برآورد اعمال شود

نظور شده در تمامي ضرايب م ،ها براي محاسبه ضرايب قابل اعمال به مبلغ فصل -3-2-2-0

بطور متوالي در يکديگر ضرب شده و حاصل با چهار رقم بعد از مميز در محاسبات   ،برآورد

چنانچه رقم پنجم اعشار پنج يا بزرگتر  ،براي گرد کردن رقم چهارم بعد از مميز .شود وارد مي

 رقم پنجم حذف و يک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه و در صورتي که رقم مذکور ،باشد

از اختالف ناشي از گرد کردن ضريب متوسط در محاسبه  .شود حذف مي ،کوچکتر از پنج باشد

  .شود نظر مي( جدول )الف( با جدول خالصه برآورد مالي صرف0جمع ستون )

الزم است  ،اي بيش از يک رشته فهرست نياز باشد چنانچه در محاسبه برآورد پروژه -3-2-2-2

  .براي هر رشته فهرست تهيه و تکميل شود جدول )الف( به طور جداگانه
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           مبالغ به ریال                       مبلغ پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه      :جدول )ب(

 :محل اجرا                                                :موضوع پروژه

 :فهرست بهای واحد                                                                   
 عنوان

 

1 

 مبلغ برآورد تجهیز و

 برچیدن کارگاه

1 

 ر با احتسابمبلغ پیشنهادی پیمانکا

 های مورد نظر تمامي ضرایب و هزینه

3 

 ضریب پیشنهادی

 جزء

0 

    تجهیز و برچیدن کارگاه 

توسط پیمانکار  0و  3های  توسط دستگاه اجرایي، با استفاده از جدول خالصه برآورد مالي و ستون 1ستون 

 .شودکامل مي

 

        کارگاه و ضریب پیشنهادی کل   تجهیز و برچیدن برای هر رشتهمبلغ پیشنهادی  :جدول )پ(

 مبالغ به ریال

 :ها به تفکیک رشته                                                                 :پروژه

 ردیف

 

 

 

1 

 عنوان رشته

 

 

 

1 

 مبلغ رشته پس از

 ضرایباعمال تمامي 

 

 

3 

 پیمانکارمبلغ پیشنهادی 

 با احتساب تمامي

 های هضرایب و هزین

 مورد نظر

0 

ضریب 

 پیشنهادی

 کل

 

5 

    

 

    

    

    

   تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع 

     جمع

 .شود توسط پیمانکار کامل مي 5و  0های توسط دستگاه اجرایي و ستون 3و  1، 1های  * ستون       

 .شود ( منتقل مي* مبالغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه از جدول )ب       
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   مبلغ و ضرايب پيشنهادي جزء براي هرفصل :جدول )الف(
 

  کرج :محل اجرا                   تماني                   ساخ :موضوع پروژه

 1399:سال فهرست بهاي واحد پايه             ابنیه                                            :رشته

 فصل

 

 

1 

   عنوان        

 فصل         

 

2   

 مبلغ فصل

)اقالم پايه وغیر 

 پايه(

3 

 فصل پس برآورد  

 از اعمال تمامي   

 ضرايب  

4 

 مبلغ پیشنهادي 

 پیمانكار با احتساب   

 تمامي ضرايب و  

 هاي مورد نظر هزينه  

5 

ضريب     

یشنهادي پ

 جزء

6 

1 
           عملیات تخریب و

 برچیدن
29,120,000 38,773,667 54,734,254 4116/1 

2 
   عملیات خاكي با

 دست
971,297,200 1,293,295,140 1,408,736,580 0893/1 

3 
عملیات خاكي با 

 ماشین
5,952,370,259 7,925,660,166 7,769,999,567 9804/0 

4 
عملیات بنایي با 

 سنگ
3,316,140,000 4,415,484,515 4,473,994,012 0133/1 

 3759/1 5,954,983,237 4,328,007,420 3,250,442,500 قالب بندي فلزي 6

7 
كارهاي فوالدي با 

 میلگرد
14,212,974,000 18,924,763,914 30,036,119,335 5871/1 

 7002/1 17,919,260,977 10,539,293,669 7,915,274,800 بتن درجا 8

9 
كارهاي فوالدي 

 سنگین
154,479,374,000 205,691,341,057 278,726,991,660 3551/1 

11 
آجر كاري و شفته 

 ریزي
163,806,480 218,110,507 436,620,084 0018/2 

12 
بتن پیش ساخته و 

 بلوک چیني
5,084,137,465 6,769,596,654 7,189,003,987 0620/1 

 5301/1 1,827,797,546 1,194,577,143 897,157,500 عایق كاري رطوبتي 13

14 

عایق كاري حرارتي 

و پوشش هاي 

 مقاوم در برابر آتش

305,410,750 406,658,476 555,899,500 3670/1 
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15 
کارهای آزبست 

 سیمان
8,600,000,000 11,451,014,380 11,180,000,000 9763/0 

16 
کارهای فوالدی 

 سبك
20,714,767,100 27,581,987,900 42,177,252,611 5292/1 

 9763/0 1,728,675,000 1,770,579,811 1,329,750,000 کارهای آلومینیومي 17

 2028/1 7,578,037,526 6,300,301,024 4,731,684,636 اندود و بندکشي 18

 0546/1 5,307,779,480 5,032,895,182 3,779,830,950 کارهای چوبي 19

20 
کاشي و سرامیك 

 کاری
13,963,430,820 18,592,493,850 25,424,352,200 3675/1 

21 
فرش کف با 

 موزايیك
927,893,950 1,235,503,136 1,657,064,500 3412/1 

22 
کارهای سنگي با 

 سنگ پالك
1,560,127,191 2,077,330,105 2,660,430,170 2807/1 

 2070/1 2,039,006,886 1,689,292,828 1,560,127,191 کارهای پالستیكي 23

 0420/1 12,264,686,504 11,770,695,131 8,840,088,290 برش و نصب شیشه 24

 0837/1 9,413,115,404 8,686,306,634 6,523,634,900 رنگ آمیزی 25

 7499/0 630,525,942 840,831,470 631,485,596 حمل و نقل 28

  478,415,066,962 358,774,793,779 269,448,899,817 جمع

 ادامه -پیشنهادی جزء برای هر فصل یبمبلغ و ضرا :)الف( جدول
  رجك :محل اجرا                          ساختماني          :موضوع پروژه

 1399 :سال فهرست بهاي واحد پايه  تاسيسات مكانيكي                                   :رشته

 

  فصل  

  

   1 

 

  عنوان فصل

 

2 

 

   فصل رآوردب

 

3 

 فصل پس برآورد

 از اعمال تمامي 

 ضرايب     

4 

 مبلغ پيشنهادي   

 پيمانكار با احتساب

 تمامي ضرايب و  

 هاي مورد نظر هزينه

5 

 

  ضريب 

 پيشنهادي

 جزء  

    6 

 6157/1 9,185,428,404 5,685,008,381 4,269,584,375 های فوالدی لوله 1

 1327/1 998,820,133 881,794,683 662,250,000 پلي اتیلنهای  لوله 4

 4356/1 2,714,235,768 1,890,700,952 1,419,964,000 شیرها 7

 0326/1 45,955,699 44,504,501 33,424,000 لرزه گیر 9
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 مبلغ پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه   :جدول )ب(

 رجک :محل اجرا                             ساختماني            :موضوع پروژه

 1311 :فهرست بهای واحد پایه سال                                                               
 عنوان

 

1 

 مبلغ برآورد تجهیز و

 برچیدن کارگاه

1 

 مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب 

 های مورد نظر  تمامي ضرایب و هزینه

3 

  ضریب پیشنهادی

 جزء       

0     

تجهیز و برچیدن 

 کارگاه
97,988,171,819 97,988,171,819 1111/1 

(، ضرايب پيشنهادي جزء 0هاي متناظر از ستون ) ( به رديف5هاي ستون ). از تقسيم رديف6-6

( و در 6( اين دستورالعمل در ستون )2-3-3شود که بايد پس از محاسبه طبق بند ) حاصل مي

  توسط پيمانکار درج شود. ،مقابل رديف مربوط

دستگاه اجرايي  جدول )پ( توسط ،هاي )الف( و )ب( ت جدول. با استفاده از اطالعا6-1

برآورد  ،(3جمع مبالغ ستون ) .شود کامل مي ،(5و0هاي  ( و پيمانکار ستون3و0،2هاي  )ستون

ضريب پيشنهادي کل  .است پیمانکار مبلغ پیشنهادی ،(0بالغ ستون )مو جمع  دستگاه اجرایي

  .شود ( درج مي5( است که در ستون )3( به ستون )0حاصل تقسيم جمع مبالغ ستون )

تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی  ،مبلغ پیشنهادی برای هر رشته :جدول )پ( 

                                                                            (مبالغ به ریالکل)

   ردیف

 

1 

 عنوان رشته

 

1 

مبلغ رشته پس   

ي از اعمال تمام

 ضرایب

3 

 مبلغ پیشنهادی پیمانکار با

 احتساب تمامي ضرایب و

 های مورد نظر هزینه

0 

  ضریب  

 پیشنهادی 

 کل    

5  

 3335/0 011،005،166،351 351،110،133،111 ابنيه 0

 0201/0 53،011،553،116 30،325،125،363 تاسيسات مکانيکي 2

 6322/0 13،321،635،063 63،203،325،111 تاسيسات برقي 3

 1111/0 01،211،313،132 01،211،313،132 تجهيز و برچيدن کارگاه مقطوع 0

 3588/1 605،122،250،113 015،221،130،506 جمع 5
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 دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران 
 (9/9/1377( )مورخ 5453/102 – 4951/54)بخشنامه شماره 

العمل نحوه به پیوست دستور ،نامه اجرایی آنقانون برنامه و بودجه و آیین 23به استناد ماده 

در هشت  ،االجرا(ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران از گروه اول )الزم

میلیون ریال و بیشتر به  2500رآورد بگردد تا از تاریخ ابالغ برای کارهای با صفحه صادر می

شده طبق  به کارگیری این دستورالعمل برای کارهای کمتر از مبلغ یاد .اجرا گذاشته شود

 .تشخیص دستگاه اجرایی خواهد بود

 .شودلغو می 22/5/1360مورخ  1-5/6595 -2435بخشنامه شماره  ،با این ابالغ

 ،با توجه به نوع کار ،ز آنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انعقاد قراردادا

هیه و تسلیم نمایند و از طرفی ت ،های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمتنرخ ،محل اجرا

های معقول و منطقی از طریق در نظر گرفتن قیمت ،مالک انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما

این دستورالعمل تهیه شده تا با توجه به نکات مندرج در آن نسبت  ،تجزیه بهای توجیهی است

 شود. از طرف مهندسان مشاور و پیمانکاران اقدامهای پیوست به تکمیل جدول

رند، پس از درج مهندسان مشاور، یا واحدهایی که مسئولیت تهیه اسناد مناقصه را بر عهده دا -1

 4تا  1های مربوط به برآورد را در جدولاطالعات  ،اجرا بها و برآورد هزینهمقادیر کار فهرست

 :بینی شده به ترتیب زیر درج نمایندهای پیشالعمل در محلپیوست این دستور

به  ،های مورد عمل در برآورد هزینه اجرای کارهای فهرست یا فهرستبتدا در ردیفا -1-1

به جز  ،بهای کل ردیف با احتساب ضرایب فهرستایی به ترتیب نزولی بهاصورت مجموعه

 شود.مرتب می 1در جدول  ،برچیدن کارگاه سری و هزینه تجهیز وضریب باال

 ،اجرای کامل یک قلم از کار به یکدیگر وابسته هستندهایی که برای بهای کل ردیف :آورییاد

در  ،های اصلی جمع و با شماره و شرح ردیفبها، باید با بهای کل ردیفهای اضافهمانند ردیف

 وارد شوند. 1جدول 

بهای کل هستند تعدادی  هایی که به ترتیب دارای باالتریناز جدول یاد شده ردیف -1-1-1

درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مورد نظر را  80حداقل  ،جموعشوند که در مانتخاب می

 شود.شامل می
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لکترونیک ایران پیش نیاز روش دوم این است که پیمانکار یا شخص حقیقی در سایت ستاد ا

(www.setadiran.ir)  ثبت نام کرده باشد و دارای صفحه شخصی خود باشد در این-

تواند با جستجو در قسمت فراخوان و درج موضوع آگهی، آگهی مورد نظر خود را صورت می

 تا و نمایداسناد مناقصه را دانلود  ،های منپیدا کند و با اضافه کردن آن به قسمت فراخوان

 .نمایددر سایت بارگذاری  خواسته شده به همراه پیشنهاد قیمت خود را مدارکمهلت مقرر 

 (عمومی مناقصه) مناقصه آگهی

 تا یک از و ارگذمناقصه دستگاه تشخیص به کشور رسمی روزنامه در نوبت یک مناقصه آگهی

 و گرددمی منتشر محل کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در معامله اهمیت اقتضای به نوبت سه

-می منتشر مربوطه استان یا شهرستان دیگر روزنامه در ،نشود منتشر روزنامه محل آن در اگر

 طرق و وسایل سایر از تواندمی دهد تشخیص الزم ارگذمناقصه دستگاه که مواردی در .شود

 ربطذی اشخاص برای آگهی ارسال یا و تلویزیون یا و رادیو در آگهی پخش قبیل از انتشاراتی

 .نماید استفاده عمومی معابر در آگهی الصاق یا و

 انتشار بر عالوه که نماید ایجاب معامله موضوع ارگذمناقصه دستگاه تشخیص به چنانچه اگر

 کشور خارج در کار دهندگانانجام یا کاال فروشندگان اطالع به موضوع کشور داخل در آگهی

 هایسفارتخانه از یک هر به خارجه امور وزارت وسیله به باید آگهی از نسخه یک ،برسد هم

 در مربوطه ممالک در ایران کشور هایسفارتخانه به هم نسخه یک و تهران در مربوطه ممالک

 :است ضروری زیر نکات ذکر مناقصه آگهی در .شود فرستاده مذکور وزارت طریق از ،خارج

  مشخصات ذکر با کار یا کاال مقدار و نوع -1

 که مواردی در خسارت میزان و عمل ترتیب و کار انجام یا کاال تحویل نحوه و ،محل ،مدت -2

 .نماید تاخیر بعضاً یا کالً کار انجام یا کاال تحویل در معامله طرف

 نسبت اضافه یا کسر درصد براساس یا مشخص مبلغ به باید پیشنهادی بهای اینکه تصریح -3

 .گردد تسلیم شده مهر و الک پاکت در و تعیین شده اعالم بهای واحد به

  پیشنهادها قبول مدت -4

 پیشنهادها تسلیم محل -5

http://www.setadiran.ir/
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 :شرایط شرکت در مناقصه
 ع مناقصهموضو - 0

   رد اوليهآومبلغ بر - 2

 اکارفرم - 3

 دستگاه نظارت - 0

 ارذگدستگاه مناقصه - 5

 هنوع مناقص - 6

 مدت انجام کار - 1

 محل انجام کار - 1

 اسناد محل دريافت - 3

 زمان دريافت اسناد - 01

 انصراف از شرکت در مناقصه - 00

 شنهادهايتسليم پ - 02

 نامه شرکت در مناقصهسپرده يا ضمانت - 03

 انجام تعهداتنامه ضمانت – 00

 هاي ديگرنامهضمانت – 05

 تاريخ گشايش پيشنهادها - 06

 حضور پيشنهاددهندگان - 01

 هاي تامين اجتماعيعوارض و بيمه -ها ماليات – 01

 ها واصالحاتالحاقيه - 03

 تعيين برنده مناقصه - 21

 امضاء پيشنهادها - 20

 صراحت پيشنهادها - 22

 پاسخگويي به سواالت پيشنهاددهندگان - 23

 ير عمليات اجراييتغيير در مقاد - 20
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 نامه انجام تعهداتفرم ضمانت( 2-6

 پرداختپیش نامهضمانت فرم(  2-7

 الضمان  نامه  استرداد کسور وجه( فرم ضمانت2-8

 فرم مشخصات مناقصه گر( 2-9

 فرم مشخصات ومدارک مدیران ارشد( 2-10

 فرم سوابق اجرایی( 2-11

 فرم حسن سابقه در کارهای قبلی( 2-12
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 کارمندان در معامالت دولتی( قانون منع مداخله 2-1

د عدم شمـول قانـون منـع مداخلـه کارمنـدان در دهنـده در مورپیشنـهاد تعهدنامه)

 (22/10/1337معامـالت دولتـی مورخ 

نماید که مشمول ممنوعیت یل این ورقه، بدینوسیله تایید میدهنده با امضاء ذاین پیشنهاد

باشد مین 1337ماه عامالت دولتی مصوب دیمذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در م

گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصهو چنانچه خالف 

 شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده این پیشنهادگردد که هرگاه همچنین قبول و تائید می

را امضا نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت  شود و به عنوان پیمانکار، پیمان مربوط

پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در 
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باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسر خواهدبود. در 

 سد.ن مديريت و برنامه ريزي كشور برنامه موضوع به اطالع سازماصورت ضبط ضمانت

 

 تعهدات نامه انجام فـرم ضمانت (2-6

نظر به اينکه.............. به نشانى: ...................................... به اين...................... اطالع داده است 

عنوان استرداد كسور حسن انجام كار  كه مقرر است مبلغ.............. ريال از طرف............... به

.پرداخت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب......... قرارداد................ به........

كه ................... كتباً و قبل از انقضاء  نزد اين .......... اين ............ متعهد است كه در صورتى

داد نامه به اين .......... اطالع دهد كه......... از اجراء تعهدات ناشى از قرار سررسيد اين ضمانت

ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان .......... ريال، هر مبلغى را كه.......... مطالبه كند به محض 

دريافت اولين تقاضاى كتبى ............. بدون اينکه احتياجى به صدور اظهارنامه و يا اقدامى از 

   .......... بپردازد.درنگ در وجه يا حواله كرد ...... مجارى قانونى و قضائى داشته باشد، بى

نامه تا آخر وقت ادارى روز............ است و بنا به درخواست  اعتبار اين ضمانت 

كتبي................. واصله تا قبل از پايان وقت ادارى روز تعيين شده، براى مدتى كه درخواست 

نامه را  د مدت اين ضمانتكه .............. نتواند يا نخواه باشد و در صورتى شود قابل تمديد مى

قبل از انقضاء آن تمديد كند و يا ............. موجب اين تمديد را فراهم نسازد و .......... را حاضر 

به تمديد نمايد ...................... متعهد است بدون آنکه احتياجى به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج 

  .......... پرداخت كند.كرد ....شده در باال را در وجه يا حواله 

 

 پرداخـتفـرم ضمانت نـامه پیـش (2-7

 پيش پرداخت -4نامه شماره نمونه ضمانت

اطالع داده است كه )××(      به نشاني: ......................... را با       )×(     نظر به اينکه      

ار است مبلغ ............................. منعقد نموده است و قر)×××(    را با    )××××(    قرارداد   

متعهد است در صورتي )××(     پرداخت شود، اين    )×(     پرداخت به    ريال به عنوان پيش

كتباً به اين بانک اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده ×××(     كه     ) 
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پرداخت را به محض دريافت است، هر مبلغي تا ميزان مانده از مبلغ پيش×(      شده به    ) 

بدون اينکه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا )×××(     اولين تقاضاي کتبي واصله از      

)×××(   له کرد      اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، بيدرنگ در وجه يا حوا

 بپردازد.

نامه تا آخر وقت اداري روز ........................ است و بنا به درخواست کتبي اعتبار اين ضمانت

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي که درخواست شود قابل )×××(   

نامه را تمديد کند و يا نخواهد اين ضمانت نتواند)××(      باشد و در صورتي که     تمديد مي

)××(     را حاضر به تمديد نمايد    )××(   موجب اين تمديد را فراهم نسازد و   )×(  و يا   

متعهد است بدون آنکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا 

 پرداخت کند.)×××(   حواله کرد  

پرداخت واريز شده که در آن مبلغ پيش)×(    نامه بنا به درخواست کتبي   تمبلغ اين ضمان

که بايد حداکثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل )×××(      درج شده است، طبق نظر کتبي     

پرداخت واريز شده واصل در مورد مبلغ پيش)×××(     به     )××(       نامه استعالم      

)×××(                                                         شود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي يگردد، تقليل داده م

 اعالم نموده است، تقليل داده خواهد شد.)×(     نامه معادل مبلغي که      ضمانت

گردد  نامه واريزپرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتدر صورتي که تمام مبلغ اين پيش

نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانت

                                     است، اعم از اينکه اصل آن به بانک مسترد گردد يا مسترد نگردد.

  بانک                                                                                          
 الضـمانفرم ضـمانت نامه اسـترداد کـسور وجـه (2-8

 استرداد کسور وجهالضمان )مصوب( -5نامه شماره نمونه ضمانت

و )×(     چون طبق پيمان منعقده شماره ................................ مورخ ..................... بين   

.................................... مقرر است مبلغ............................................... شرکت/نهاد/سازمان/...

بعنوان استرداد )×(     ريال از طرف شرکت/نهاد/سازمان/........................................... به     

)×(       بانک بنا به درخواست   نامه پرداخت گردد اين الضمان در قبال اخذ ضمانتکسور وجه
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شوند اين است که اصل نکته قابل توجه در بررسي روزهايي که تاخيرات پروژه مجاز مي

نگام بررسي تاخيرات ههمپوشاني روزها فراموش نشود. بدين صورت که کارشناس دفترفني به

ن عامل مجازکننده در يک روز وجود داشت، تاخير آن روز بايد دقت داشته باشد که اگر چندي

 را برابر با يک درنظر بگيرد.  

 تاخيرات غيرمجاز پروژه
چنانچه در اثر قصور پيمانکار، پروژه نتواند در مدت اوليه پيمان به اتمام برسد، اين تاخيرات 

رمجاز موظف به گردد و پيمانکار بابت هرروز تاخير غيجزو تاخيرات غير مجاز محسوب مي

 پرداخت جريمه ميباشد.

 خسارت تاخير کار
چنانچه پيمانکار، تاخيرات غيرمجاز داشته باشد، نحوه محاسبه خسارت ناشي از تاخيرات 

 باشد:غيرمجاز به صورت زير مي

 صورت:( باشد، در اينمدت پیمان 11/1  >جمع مدت تاخیر غیرمجاز ( اگر )0

 تعداد روزهاي تاخير ×مبلغ باقيمانده کار که در آن تاخير شده است(  × 2111/0) خسارت ناشي از تاخير غيرمجاز =

 صورت:( باشد، در اينمدت پیمان 11/1  <جمع مدت تاخیر غیرمجاز ( اگر )2

 شود.محاسبه مي 0مدت پيمان مطابق رديف  01/0الف: تا 

 پيمان: 0/0ب: تا 

 تعداد روزهاي تاخير ×باقيمانده کار که در آن تاخير شده است(  مبلغ × 0111/0خسارت ناشي از تاخير غيرمجاز = )

 

 صورت:( باشد، در اينمدت پیمان 0/1  <جمع مدت تاخیر غیرمجاز ( اگر )3

تواند از جمع خسارت محاسبه شده هاي تاخير قابل دريافت از پيمانکار نميمجموع خسارت

راي ادامه و انجام کار، بدون دريافت مدت پيمان، ب 0/0بيشتر شود. مدت اضافه بر  2رديف 

 شود.خسارت منظور مي

 مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده: )0

   پيمان( مبلغ)-( مدت پيمان وضعيت کارهاي انجام يافته تا آخرين روزمبلغ صورت)مبلغ باقيمانده مشمول تاخير= 
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جلسه رسیدگی به تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تکمیل شده و به امضاء 

 نمایندگان دستگاه اجرایی پیمانکار و دستگاه نظارت برسد.

ها تعیین نی که به عنوان دوره وقوع توقف کار ناشی از تاخیر در پرداختمقطع زما( 5نکته 

گردد، مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت، مساوی تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع می

 توقف منتهی به تاریخ واقعی پرداخت باشد.

تاخیرات  گردد به جدول نهایی رسیدگی بهدوره توقف کار که به ترتیب فوق تعیین می

منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تاخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد 

 گیرد.استفاده قرار می
 

 محاسبه کل مدت تمدید قابل قبول
ها، باید با توجه به مبلغ  کغل کغار طبغ      پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تاخیر در پرداخت

های موقت )یغا ماقبغل   وضعیته در صورتهای قطعی و مبل  کل پرداخت شدوضعیتصورت

 قطعی پرداخت شده( مدت تمدید قابل قبول از این بابت را طب  فرمول زیر تعیین کنیم:
 

) ×کل مدت تمدید 
 صورت وضعیت قطعی

صورت وضعیت ما قبل قطعی پرداخت شده موقت
 مدت تمدید قابل قبولکل   =  (

 

 نکته:

ها( دقیقا رعایت نشده و زمان رسیدگی مان )پرداختشرایط عمومی پی 37در مواردی که ماده 

به طول انجامیده باشد، مدت مجاز ناشی از تاخیر در  ماه 1وضعیت بیش از به صورت

 شود:ها از فرمول زیر محاسبه میپرداخت
 

(
 مدت مجاز طب  پیمان برای رسیدگی به صورت وضعیت یک ماهه(روز)× دوره صورت وضعیت(روز)

1 ماه (30روز)
 تپرداخ مدت مجاز برای تاریخ = (

 

بار با ها را یکبایست مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختهای اجرایی میدستگاه

الذکر( محاسبه نموده نامه فوقهای فوق )بخشبار بر مبنای فرمولهای متداول خود و یکروش

 کند، مالک عمل قرار دهند.جاد میو هرکدام را که بار مالی کمتری ای
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محاسبه تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت ها: )پرداختتاخیر در پرداخت پیش ب(

 (پرداختپیش

 ندارد. تاخیر  رداختپ. پرداخت قسط اول پیش1

 ندارد. تاخیر پرداخت. پرداخت قسط دوم پیش2

 پرداخت:. محاسبات مربوط به تاخیر در پرداخت قسط سوم پیش3

 شود:% مبلغ اولیه پیمان پرداخت می30% پس از انجام 5.5پرداخت معادل قسط سوم پیش :1نکته

346,500,000  =30 %× 1,155,000,000 

 12/8/1399پرداخت مورخه ر جهت دریافت قسط سوم پیشنامه پیمانکاتاریخ ارائه ضمانت -

 17/9/1399پرداخت مورخه تاریخ پرداخت قسط سوم پیش -

 10مدت تاخیر در پرداخت عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و  :2نکته

 نامه مربوط به کارفرما:روز پس از تاریخ تسلیم ضمانت

 (12/8/1399 :انکارنامه پیم)تاریخ ارائه ضمانت

 22/8/1399پرداخت:  مهلت قانونی کارفرما برای پرداخت قسط سوم پیش   ⇐

 (22/8/1399الی  17/9/1399بنابراین: )

 روز 25=  17+  8 :پرداختمدت تاخیر در پرداخت قسط سوم پیش   ⇐

 حال داریم:

) × مدت تاخیر در پرداخت
مدت اولیه پیمان

مبلغ اولیه پیمان
 )× (

ضعیتو  مبلغ کل کارکرد آخرین صورت 

تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پرداخت
  تمدید مدت ( =

 

)  × 25=  14.55   ≠ 15)روز( 
365

1,155,000,000
 )× (

252,347,000 

137
 ⇒مدت تمدید   =( 

 

 :نامه استیم ضمانتوضعیت قبل از تسلوضعیت, آخرین صورتمنظور از آخرین صورت :3نکته
(عیتوضصورتتاریخ آخرین )  – (پرداختاولین پیش تاریخ دریافت)  =                   

 =  (7/7/1399) –(25/2/1399= ) [6+31+31+31+31+7]=  137)روز( 
 جمع کل مدت تمدید پیمان:

      موقت هایوضعیتاز تاخیر پرداخت صورت پرداخت+مدت تمدید ناشیاز تاخیر در پرداخت پیش مدت تمدید ناشی

 روز 68=  53+  15 :جمع کل مدت تمدید پیمان  ⇐
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این نظرات و حمایت شماست که به 

 فعالیت ما تداوم می بخشد.
 

 

 

 

 

 

 




