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 صفر تا صد قیمت جدید با مثال کاربردی

هاي مربوط به مصالح، ماشین هاي اولیه، هزینهپیش از شروع یک پروژه، تمام فعالیت ها با توجه به نقشه
 .شوندآالت، نیروي انسانی و حمل، برآورد می

ترین کاربردهاي این برآورد، تخمین بودجه مورد نیاز براي اجراي پروژه است. در واقع پیمانکار با یکی از مهم
هاي این برآورد، تصمیم به شرکت در مناقصه می گیرد و توجه به مقادیر و بهاي واحد هر یک از فعالیت

 .ضریب خود را به کارفرما پیشنهاد می دهد
هاي فهرست بهاي منتشر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزي ردیفاین برآورد قیمت، معموال بر اساس 

 .کشور انجام می شود
اما گاهی هزینه انجام  د.آن فعالیت را برآورد کر يبا در نظر گرفتن قیمت هر ردیف پایه می توان هزینه اجرا

 .هاي فهرست بهاي مربوطه وجود ندارددر میان ردیف هاي پروژهبرخی فعالیت
 

 پایه):هاي غیردار (ردیفستارهاقالم 
اي مورد نیاز باشد که اقالم کارهاي آن با شرح اي مشخصات فنی و اجرایی ویژهدر مواردي که براي پروژه

هاي فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب براي آن اقالم، تهیه و در انتهاي گروه مربوط، با ردیف
دار هاي ستارهها با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیففگردد. این ردیشماره ردیف جدید درج می

 شود. با روش تجزیه قیمت محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می
بها موجود است اما بدون بهاي واحد هستند همانند روش ها در فهرستهایی که شرح آنبهاي واحد ردیف

-هاي غیرشوند. شرح و بهاي واحد ردیفدار محسوب میي ستارههاشوند و این اقالم نیز ردیفباال تعیین می
 دار) باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجراي کار به تصویب دستگاه اجرایی برسد.پایه (ستاره

هاي ستاره دار گردد، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیفدر کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می
(پایه و غیر پایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن  هاي فهرست بهارد ردیفنسبت به جمع مبلغ برآو

) درصد باشد، الزم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و 30کارگاه، در این رشته بیشتر از سی (
مربوط، به هاي ستاره دار در آن رشته را پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت بهاي واحد تمامی ردیف

دبیرخانه شوراي عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط 
هاي ستاره دار مالك عمل قرار گیرد. در شوراي عالی فنی بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف
) 15( وند، سقف یاد شده به ترتیب پانزدهکارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك مناقصه واگذار می ش

 درصد خواهد بود.  )10و ده (
بها بوده و تمام ضرایب پیمان مانند باالسري، هاي پایه فهرستهاي ستاره دار نیز مانند سایر آیتمیتمآ

 .ها تعلق می گیرداي، پیشنهادي پیمانکار و غیره به آنمنطقه
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 اقالم قیمت جدید 

-باشد که میبهاي منضم به پیمان میبعضا نیاز به اجراي کارهایی خارج از فهرست در طی اجراي پروژه
بایست هزینه آن توسط پیمانکار محاسبه و پس از تائید مشاور و تصویب کارفرما مالك پرداخت کار جدید 

 قرارگیرد.

به افزایش مقادیر و  افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابالغ شود. جمع مبلغ مربوط
تنها درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. الزم به ذکر است  25مبلغ کارهاي با قیمت جدید نباید از 

 .جدید اعمال می شود هايپیمان به قیمت هزینه باالسري ضریب

 اقالم فاکتوري

اگر کار جدید ایجاد شده تنها بصورت خرید باشد در اینصورت کار جدید بصورت اقالم فاکتوري تنها 
 .باشددر صورت وضعیت قابل پرداخت می ضریب باالسري با

 تفاوت آیتم قیمت جدید و ستاره دار 

شود ولی آیتم قیمت برآورد شده و در پیمان لحاظ میست که قبل از انعقاد پیمان آیتم ستاره دار آیتمی
شود درواقع آیتم منضم ست که زمان قرارداد دیده نشده و حین اجراي پیمان به آن برخورد میجدید آیتمی

 باشد.به پیمان نمی

 روش تهیه قیمت جدید

هر کار و اقالم فهرست بها  سازمان برنامه و بودجه در مورد تجزیه بها، از دستورالعمل منتشر شده بهبا توجه 
تقسیم و جابجایی مصالح  ، مصالح مصرفی و حملبه چهار عامل نیروي انسانی، تجهیزات و ماشین آالت

توان قیمت جدید را هم به این روش تجزیه کرد و هر قلم کار را به صورت جداگانه نوشت شود میبندي می
 ام دهند.تا مشاور و کارفرما بتوانند تایید این کار را انج

گردد که به فرم تجزیه بهاي اقالم کار جهت آنالیز بهاي کارهاي جدید، اصوال از فرم استانداردي استفاده می
 .شودشناخته می
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 فرم تجزیه بهای اقالم کار

 شماره ردیف آنالیز:
 شرح آیتم:

 مقدار: واحد:

 بهاي کل عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد نیروي انسانی ردیف

              

              

              

   جمع نیروي انسانی

 بهاي کل عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد ماشین آالت و تجهیزات ردیف

              

              

              

   جمع ماشین آالت و تجهیزات

 بهاي کل عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد مصالح ردیف

              

              

              

   جمع مصالح

 بهاي کل عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد حمل مصالح ردیف

              

              

              

   جمع حمل مصالح

 شماره ردیف

  

   جمع کل هزینه ها
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 نحوه آنالیز بها

 :نیروي انسانی دستمزد -1

 و....) مورد نیاز  جوشکاربررسی عوامل اجرایی (مانند کارگر ، بنا ، *

 از کار یک واحد توسط آن عوامل براي انجام مقدار زمان کار انجام شده تعیین*

؛ بدین معنی که در یک بازه زمانی استبهترین مرجع براي تعیین این عامل رکوردگیري کارگاهی نکته : 
اندازه گیري کرده و سپس با تقسیم زمان بر آن حجم از کار زمان واحد کار  مشخص حجم کار انجام یافته را

  گردد اجرایی مشخص

 60به طور مثال: طبق رکورد کارگاهی اندازه گیري شده است که جهت جوشکاري یک قاب فلزي به وزن 
نفرساعت جوشکار  0,033ساعت زمان نیاز است بنابر این جهت انجام یک کیلوگرم از کار (واحد)،2کیلوگرم 
 )0,033 = 2 ÷ 60: (نیاز است

 تعیین بهاي واحد:-

 *قرارداد پیمانکار

 *نرخ دستمزد نیروي انسانی مرکز آمار

 هزینه مصالح مصرفی -2

ترین آنها نیز لحاظ شود و با توجه به قیمت جهت آنالیز مصالح باید تمام جزییات مصالح مصرفی حتی جزئی
 بر، پایین ترین مبلغ جهت آنالیز مورد توافق قرار گیرد.روز و استعالم از مراکز معت

 ماشین آالت و ابزارهزینه  -3

  هاي مورد نیازدستگاهبررسی *

 (رکوردگیري)از کار یک واحد براي انجام دستگاه توسط آن مقدار زمان کار انجام شده تعیین*

 تعیین بهاي واحد:-

 *رجوع به قرارداد اجاره دستگاه

 نرخ ماشین آالت مرکز آمار و یا نرخ عوامل موثر فهرست بها *

 هزینه حمل و جابجایی مصالح -4

 مبلغ بارنامه حمل بر مقدار مصالح حمل شده تقسیم 
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 کفپوش یا اپوکسی زیرسازی جهت دستی بصورت یا دستگاه با کف کفسازی بتن ساب مثال: آنالیز اجرای
 

 دستی بصورت یا دستگاه با کف کفسازي بتن ساب اجراي آیتم:شرح   010916 شماره ردیف آنالیز:
 مقدار: مترمربع واحد: کفپوش یا اپوکسی زیرسازي جهت

 بهاي کل عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد نیروي انسانی ردیف

 
ساعت -نفر کارگر ماهر  2667/0  235,000 00/1  62,675 

 
ساعت -نفر کارگر ساده  2667/0  197,500 00/1  52,673 

 115,348 جمع نیروي انسانی

 بهاي کل عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد ماشین آالت و تجهیزات ردیف

 

 همراه به بتنی زنی ساب دستگاه
 ساب

ساعت - دستگاه  1600/0  75,758 05/1  12,727 

 12,727 جمع ماشین آالت و تجهیزات

 کلبهاي  عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد مصالح ردیف

 
85/0 لیتر آب شهري  7,000 1/1  6,545 

 6,545 جمع مصالح

 بهاي کل عامل ضریب بهاي واحد مقدار واحد حمل مصالح ردیف

 

 جهت راننده با  تن 1 وانت
بارانداز تا ساب دستگاه حمل  

ساعت -دستگاه   0320/0  812,500 00/1  26,000 

 

 حمل جهت ساده کارگر4
باراندازبه واحد از دستگاه  

ساعت-نفر  0480/0  197,500 00/1  9,480 

 35,480 جمع حمل مصالح

 170,100 (ریال)جمع کل هزینه ها 010916 شماره ردیف
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