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  پیش گفتار
  

یکی از دروس پایه اي است که فراگیري آن براي کلیه  متره ، برآورد وآنالیزدرس 
دستگاه نظارت ویا (، مشاور )دستگاه هاي اجرائی ( کارفرما در جایگاهمهندسانی که 

  .عمل می کنند الزم است ) مجري ( ویا پیمانکار) مدیر طرح
، ساالنه هزاران میلیارد تومان را در بخش بودجه هاي دستگاه هاي اجرائی کشور 

  .عمرانی هزینه می کنند
توجه اندکی به مطلب فوق نشان میدهد که یک درصد اشتباه یا خطاي انسانی ناشی 
از نا آگاهی از ضوابط در مقوله هاي برآورد اولیه مبلغ پیمانها ، رسیدگی به صورت 

یارد تومان از بیت المال خواهد شد واین باعث تضییع ده ها میل.... یت ها وعوض
  .موضوع لزوم پرداختن به بحث آموزش و اهمیت آن را بیش از پیش روشن می سازد

از سوي دیگر تغییراتی که در بحث ضرایب رشته هاي مختلف و حذف تعدادي از آنها 
 1388رشته هاي مختلف  سال واحد پایه و همچنین مقدمه فصل هاي فهارس بهاء 

معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ریاست جمهوري انجام گرفته ، باعث توسط 
 دست اندر کار، شده تا روش جاري سابق تاحدودي تغییر کرده وبسیاري از مهندسین

نحوه برآورد ، نحوه رسیدگی به صورت وضعیتها ،  (چگونگی عملکرد صحیح با 
  .شندآشنا نبا  ..... )محاسبه تعدیل، استفاده از ضرایب و

دست وحدت رویه در عملکرد ایجاد  حفظ و ضمن، به نظر میرسد مطالعه این کتاب 
  .باشد  موضوعمرجعی براي آموزش فرا گیران این  میتواند اندر کاران
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آقایان مهندسین علیرضا صادقی بخش وکاوه عالئی پایان ضمن تشکر از زحمات در 
بخصوص همسر  ، همراهی نمودند در تهیه این کتاب انب را جعزیزانی که اینوهمه 

تقاضا دارم تا با اعالم نظرات و خوانندگان محترم کلیه اساتید واهل فن  گرامی ام ، از
  :به آدرس  معایب این کتاب را اشکاالت و خودوراهنمائی هاي ارشادي 

com.yahoo@alirezasaadatmand  
اصالح در چاپهاي بعدي .... انشاءا ضمن تشکر از آنان ،  نموده تااعالم نویسنده به 
   .مورد استفاده قرار گیردو
  

  علیرضا سعادتمند                                                                        
  89تابستان                                                                              
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  اولفصل 
  

   انواع آن متره و               
  نحوه آنالیز بهاء                

  برآورد                
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  :متره 

یا محاسبه محاسبه و اندازه گیري مقادیر مصالح مورد نیاز براي اجراي یک پروژه  
   .گویندمتره ي اجرا شده را  در یک پروژه مقادیر مصالح بکار رفته و مصرف شده

معموالً این نوع محاسبات و تحلیل ها در یک سري جدول هاي خاص انجام می گیرد 
 .نامیده می شود...)  و جدول ریزه متره ، خالصه متره( که جدول هاي صورت وضعیت 

  . افرادي که این نوع محاسبات را انجام می دهند مترور نامیده می شوند

  : انواع متره 

، انواع متره با توجه به این که مصالح با چه واحدي و براي چه نیازي محاسبه می شود 
  : مطرح می شود که عبارتند از 

 متره بسته .1

 )تجزیه بها یا آنالیز بها ( متره باز  .2

  متره بسته : 

در این روش مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحدهاي مورد نیاز از روي 
نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده و در جدول هاي مخصوص 

  .وارد می کنند

معموالً از فهرست ( پس مقادیر بدست آمده را در قیمت هاي واحد پایه س
ضرب نموده تا قیمت ) بهاء واحد پایه ي رشته ي مربوطه استفاده می شود
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یمت خالص پروژه ق ، از روي جمع جبري قیمت آیتمها .یدهر آیتم بدست آ
ضرایب مربوطه ضرب شود قیمت کل در این قیمت اگر . حاصل می شود

  . پروژه بدست می آید 

که هر عملیات را با چه واحدي باید محاسبه نمود در اینجا باید مشخص شود 
به توان مهندسی و تجربه ي  ،ي مقادیر کار وقتی واحد مشخص شد محاسبه

ند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را شخصی مترور بستگی دارد که بتوا
 .انجام دهد 

ماشین  ،در قیمتهاي واحد پایه فهارس بهاء هزینه ي تهیه ي کل مصالح
ه هر فاصله بآالت ، نیروي انسانی ، بارگیري و حمل مصالح و لوازم مورد نیاز 

اتالف  و تا پاي کار و باراندازي )جز موارد مشخص شده درفهرست بهاء(
یه ي آب ، سوخت ، تعمیر و استهالك ماشین آالت براي اجراي مصالح ، ته

  . ست محاسبه شده اصحیح و کامل کارها 
بنابراین براي محاسبه ي مقادیر مصالح مصرفی در پروژه به روش متره ي 

  :مشخص شود که بعضی از آنها به قرار زیر است  هبسته باید واحدهاي مربوط
 :می شودکارهایی که با متر مکعب محاسبه .1

   ، خاکریزي ،) زیر سطح ( گودبرداري ، )  روي سطح ( عملیات خاکبرداري 
سانتی  35به ضخامت (چینی ، شفته ریزي ، آجرکاري  خشکهبتن ریزي ، 
  ...و) متر یا بیشتر 

  :می شود اندازه گیريکارهایی که با متر مربع .2     
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  کاري ، عایق کاري ، تیرچه بلوك ،  کاشیاندودهاي مختلف داخلی و خارجی ،   
  ...و آسفالت ، نماسازي ،شیشه ی ، ضربطاق 

  :می شوداندازه گیري کارهایی که با متر طول .3

 واتر استاپ ، خط کشی،  نهرکشی ،قرنیزها ، جدول گذاري ، انواع لوله کشی 
 ...و

  :کارهایی که با وزن محاسبه می شوند.4

مانند کلیه عملیات فلزي ، آرماتوربندي ، اجراي عملیات تزریق سیمان در 
  ...تونل ها و 

  :کارهایی که با عدد محاسبه می شود.5

مانند کلیه ي ادوات برقی ، لوازم بهداشتی ، چینی آالت ، گلدانهاي چاه ، 
 ...درپوشهاي بتنی ، فلزي و

حمل خاك و  :د مانند نبا ترکیب دو واحد محاسبه می شو کارهایی که.6
   )کیلومتر -تن (نخاله  

 تجزیه بهاء یا آنالیز بهاء (متره باز:(  

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان الزم براي اجراي یک پروژه بدون استفاده از 
و هرچه تجزیه ي بهاء مورد استفاده از نظر تجزیه بهاء امکان پذیر نیست 

مصالح و نیروي انسانی و ماشین آالت به واقعیت نزدیکتر باشد به همان 
در این . میزان برآورد اولیه به هزینه ي اجرایی پروژه نزدیکتر خواهد بود 

روش کلیه ي کارها و مقادیر محاسبه شده از روي جداول متره محاسبه و 
  . ي بهاي مربوطه انجام می گیردبراي هرکار تجزیه 
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  :براي محاسبه ي آنالیز بهاء باید موارد ذیل را در نظر گرفت 
 میزان هزینه مصالح مورد نیاز  تعیین .1

 دستمزد نیروي انسانی  تعیین .2

 سود پیمانکار  .3

 کرایه ي ماشین آالت  .4

 استهالك ماشین آالت .5

 مدیریت  .6

 هزینه هاي متفرقه  .7

  : مثال 

متر و به ضخامت  5/2متر ارتفاع  100هزینه ي اجراي دیوارچینی محوطه اي به طول 
، بااستفاده از مالت سانتی متر 21x10x5/5سانتی متر از آجر فشاري به ابعاد  35

   .را به روش تجزیه بها بدست آورید )1به  6( ماسه سیمان

  :حل          

  )درصد می گیرند 6ات5افت مصالح را (مصالح با احتساب افت ) الف

 :آجر چینی برحسب متر مکعب برابر است با  حجم )1

                                                                                                        

                                 V= ٥/٢  ×٨٧/٥=٠/٣٥ × ١٠٠  3  
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 :آجرچینیآجر مورد مصرف در حجم )2

3ه معموالً ک 
4 تا 2

1حجم دیوار آجري را ، آجر و  3
4 تا 1

   حجم آن را مالت تشکیل 3
  :می دهد بنابراین حجم آجر برابر است با 

= 87/5× ٣٤ = 56/63  3                                                    
                                              

 :مورد مصرف در دیوارتعداد آجر )3

براي محاسبه ي تعداد آجر باید حجم کل آجر را بر حجم یک عدد از آنها تقسیم 
بنابراین تعداد آجر با در . نموده و معموالً افت و دور ریز مصالح را نیز اضافه کرد

  :اافت برابر است ب% 5نظر گرفتن 

=
3حجم دیوار چینی

4
                                             حجم یک عدد آجر

= 56/63
0/21×0/1×0/055 =                                       عدد    49030

  :دور ریز% 5آجر مورد نیاز با  تعداد

= 49030 × 1/05 =                                       عدد      51482

 : جم مالت مورد مصرف ح)4
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  :حجم ماسه مورد مصرف )5
ماسه با حجم مالت برابر است چون وقتی سیمان به ماسه اضافه می  معموالً حجم

شودسیمان فضاي خالی و حفره هاي موجود در ماسه را پر می کند بنابراین حجم 
  :ماسه مساوي است با حجم مالت

  
حجم ماسه  = حجم مالت =  21/87 3  

                                      :افت می شود % 5حجم ماسه با منظور داشتن    

                                                                                              
  21/87 × 1/05 = 22/96  M3 

 :وزن سیمان مورد مصرف) 6

یا  تعیار مالضربدر مقدار سیمان مورد مصرف برابر است با حجم مالت یا بتن 
  : بتن

  وزن سیمان  = حجم مالت یا بتن  Xعیار سیمان                                

  : کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت فرض کنیم  200اگر عیارمالت را

=      تن                                      21/87 × 0/2 = 4/37  

  :دور ریز برابر است با% 6وزن سیمان با منظور داشتن    

=              تن                                          4/37 × 1/06 = 4/63 
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دور ریز و ، مقدار مقدار آب از نسبت آب به سیمان بدست می آید و به این مقدار 
مقدار آب مورد نیاز براي نگهداري مالت یا عمل آوري بتن اضافه می شودو چون 

  .معموالً محاسبه نمی شودهزینه ي آن در کارهاي ساختمانی کم است 

  : نیروي انسانی) ب

روش تئوریک و محاسبه اي و فرمول ، محاسبه ي نیروي انسانی در تجزیه ي بهاء 
خاصی ندارد و زمان مورد نیاز نیروي انسانی براي انجام عملیات عمرانی از روي تجربه 

  .بدست می آید

نفر کارگر  4همراه با  ،  ابنّساعت کاري  6ار عموالً براي چیدن یک مترمکعب دیوم)7
 : اي مورد نیاز برابر است با بنابراین تعداد نفر روز بنّ .مورد نیاز است 

  ا الزم است   نفر روز بنّ

  :تعداد نفر روز کارگر ) 8

  نفر روز کارگر الزم است  263

 :   تعداد نفر روز کارگر براي ساختن مالت )9

=                نفر روز کارگر                       21/87 ×   5/5 
8 = 15  

  :  محاسبه ي قیمت) ج 
باید قیمت دستمزد نیروي انسانی ، قیمت پایه ي مصالح  ، براي محاسبه ي قیمت

  .، هزینه ي ساعتی ماشین آالت در منطقه مورد نظر عملیات مشخص باشد



 
 

 
                                                                                                                 18 

 

بناي در ضمن قیمت مصالح با در نظر گرفتن هزینه حمل آنها به کارگاه باید م
پس با توجه به قیمت مصالح و دستمزد نیروي انسانی در . محاسبه واقع شود

    :منطقه ، هزینه کل طبق جدول ذیل خواهد بود

  تجزیه بهاي کاربردي آجرچینی دیوار :شرح کار  متر مکعب :کارواحد

    نیروي انسانی) ب
  6600000  100000  66  روز  بنَا -1
  8340000  30000  278  روز  کارگر -2

  14940000  جمع دستمزد نیروي انسانی
    ابزار کار متفرقه) ج

  750  150000  005/0  عدد  بیل -1
  2400  600000  004/0  عدد  فرغون -2

  3150  جمع ابزار آالت
  52213105  جمع کل هزینه ها

  .می باشد ریال  52،213،105   جمع کل هزینه ها در مورد الف و ب وج

مصالح با احتساب ) الف
  افت

واحد  بهاي  تعداد  واحد
  )ریال(

  )ریال(مبلغ کل

  32176250  625  51482  عدد  تعداد آجر -1
  2766680  120500  96/22  مکعبمتر   ماسه -2
  2327025  532500  37/4  تن  سیمان -3
  ..............  ...................  ............... لیتر  آب -4

  ریال 37269955  جمع بهاي مصالح
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به  دیوار چینیمکعب قیمت یک متر از تقسیم جمع کل هزینه ها به حجم کل دیوار ، 
  .بدست می آید سانتی متر35ضخامت 

  

52213105 ÷ 87/5 =                                                                               ریال 596721

   آوردبر
با توجه به واحدهاي مورد نیاز در قسمت متره بدست آمده قیمت اگر مقادیري که 

   .نامیده می شود هزینه اجراي کاربرآورد ریالی یا برآورد  ، گذاري گردد
   :اصلی دنبال می شود برآورد دو هدفبنابراین در متره و 

نیروي انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها  ی وتعین مقادیر مصالح مصرف) الف
   .مدت کار کرد آنها در طول پروژه و و هزینه ماشین آالت با توجه به نوع و تعداد

   .تعین قیمت ریالی یا ارزي پروژه که معموالً در دو مرحله انجام می شود) ب
که قیمت  برآورد و اجراي پروژه هزینهقبل از اجراي پروژه براي تعین برآورد  -1

 .براساس نقشه هاي اجرائی انجام می گیرد

  ، در مراحل حین اجراي پروژه که معموالً در قالب صورت وضعیت مطرح می شود -2

  : مهمترین اسناد و مدارك مورد نیاز به شرح ذیل است          

سري کامل نقشه هایی اجرایی شامل نقشه هاي سازه ، معماري ، تاسیسات یک -
 سات برقی و دیتایلهاي الزم مکانیکی ، تاسی

 ... )متره ، خالصه متره و ( جدول هاي صورت وضعیت   -
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در مواردي که از ...(و قیمت هاي مصالح ، نیروي انسانی ، نیروي ماشینی -
 ).ردیف هاي غیر پایه استفاده می شود

 دستور کارها و صورت جلسات اجراي کار -

 فهارس بهاء رشته هاي مرتبط -

ل اجراي پروژه حالزم به ذکر است ، چنانچه ساختمان یا تاسیساتی  بر روي زمین م 
نقشه هاي چون  ،وجود داشته باشد که تخریب آن قبل از اجراي پروژه الزامی باشد 

  .برآورد هزینه ي تخریب الزم است  وضع موجود نیز براي)  AS BUILT(ساخت  
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  دومفصل 

  
  بخشنامه ها   ،  بهاء فهارس         
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  :فهارس بهاء 
) در اسفند ماه( رشته به تفکیک هرساله  15رسته و  4قیمت هاي پایه اي که در 

سازمان مدیریت و (نظارت راهبردي ریاست جمهوري برنامه ریزي و معاونت توسط 
تهیه و پس از تصویب شوراي عالی فنی به کلیه ي دستگاههاي  )برنامه ریزي سابق

  :               به قرار زیرهستندد را فهارس بهاء گویند که ناجرایی ابالغ می شو
  :وساختمان صنعتی رسته ساختمان) الف  
 تاسیسات مکانیکی رشته) 3تاسیسات برقی        رشته )2ابنیه      رشته ) 1  

  :وترابريراه رسته ) ب

ترمیم رشته  )  6   راهداريرشته )5      فرودگاه وزیر سازي راه آهنباند ،راه رشته ) 4
  نوار حفاري 

  : رسته آب ) ج

شبکه توزیع آب     رشته )  8        آبرسانی روستایی  خطوط انتقال آب،رشته )   7
شبکه ي جمع رشته )  11سد سازي       رشته )  10کشی     هرآبیاري و ن رشته) 9

  حفاري چاهها و قنوات رشته )  12آوري و انتقال فاضالب     

  : رسته منابع طبیعی ) د

  آبخیزداري       رشته) 15فضاي سبز      رشته )  14آبیاري تحت فشار      رشته) 13
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  :شماره ردیف هاي فهرست بهاء

جدید به  دسترسی به ردیفهاي مورد نیاز و امکان درج ردیفبه منظور سهولت  
 زیرفصلهاي جداگانه اي با شماره  ردیفهاي هر فصل با توجه به ماهیت آنها به گروهها یا

  .مشخص تفکیک شده است 

دورقم  ، رقم است که به ترتیپ از سمت چپ 6شماره ردیف هاي فهرست بهاء شامل 
به شماره گروه یازیر فصل ) رقم سوم وچهارم(اول به شماره فصل ، دورقم بعدي 

  .شماره ردیف در هرگروه تخصیص داده شده است به) رقم پنجم وششم(رقم آخرودو

مربوط به تهیه ، بریدن ، خم کردن وکار گذاشتن میلگرد ( 070102آیتم  به طور مثال
 در فصل هفتم)میلی متر ، براي بتن مسلح با سیم پیچی الزم 18تا  12ساده به قطر 

    .گروه اول وردیف دوم قرار دارد

  
  ):غیر پایه ( هاي ستاره دار  ردیف

ته را ششرح ردیف هاي فهارس بهاء به نحوي تهیه شده است که اقالم کارهاي آن ر
 در مواردي که مشخصات فنی و اجرایی ویژه اي مورد نیاز کار باشد . پوشش می دهد

که اقالم آن با شرح ردیف هاي فهارس بهاء تطبیق نکند شرح ردیف مناسب براي آن 
یه و در انتهاي گروه مربوطه با شماره ردیف جدید درج می شود این ردیف ها اقالم ته

به ردیف . ستاره مشخص و به عنوان ردیف هاي ستاره دار نامیده می شود با عالمت 
  .هاي ستاره دار ردیف هاي غیرپایه نیز می گویند 
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و در برابر محاسبه ) متره باز(بهاي واحد ردیف هاي ستاره دار با روش آنالیز بهاء  
ردیف هایی که شرح آنها در همچنین بهاي واحد . ردیف مورد نظر درج می شود 

واحد هستند جزء ردیف هاي ستاره دار محسوب  يفهارس بهاء وجود دارد اما بدون بها
سال  رشته ابنیهواحد پایه در فهرست بهاء  181101 ردیف شمارهمانند می شوند 

میلی  12تا  8تهیه و نصب نماي پیش ساخته با سیمان الیاف دار ، با ضخامت ( 1388
  .به روش آنالیز بهاء محاسبه شودوبایستی  قیمت ندارد که)متر 

در کارهایی که از طریق مناقصه واگذار می شوند ، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف  
) پایه و غیرپایه ( بها  هاي ستاره دار ، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف هاي فهرست

درصد بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در این رشته بیشتر از بیست 
باشد ، الزم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه ، شرح و بهاي واحد ) 20%(

تمامی ردیف هاي ستاره دار در آن رشته را ، پس از تصویب همراه با تجزیه قیمت 
دبیرخانه شوراي عالی فنی ، در معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي مربوط ، به 

ي عالی فنی ، مالك رئیس جمهور ارسال دارد تا پس رسیدگی و تصویب توسط شورا
واگذار می شود ، سقف یاد شده  در کارهایی که از طریق ترك مناقصه .عمل قرار گیرد

  .خواهد بود )%10(درصد ده
  اضافه بهاء

متهایی از عملیات مواردي مانند سختی کار ، معطلی و یا اضافه مصرف و هرگاه در قس
     افزودن نوع ماده یا بطور کلی فوق برنامه پیش آید به آن قسمت اضافه بها تعلق 

ي مسلح نمودن می گیرد مانند اضافه بهاي نما سازي در هر نوع آجرکاري ، اضافه بها
  .مصرف ضد یخ در بتنبتن یا اضافه بهاء 
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  بخشنامه ها 

کلیه دستورالعملهاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي که به منظور رعایت در پروژه هاي 
 3بخشنامه به  کهعمرانی صادر شده یا شود را بخشنامه هاي آن سازمان می نامند 

  : گروه تقسیم می شود 

   : گروه اول

 دیگرمشاور و پیمانکاران و عوامل  مهندسان ، بخشنامه هایی که دستگاههاي اجرایی
نظیر فرم ضمانت نامه ها ، فرم پیمان ها ،  .) الزم االجرا (  آنها هستندملزم به رعایت 

  .داراي برچسب قرمز استکه ... بهاء و  فهارسفنی ،  مشخصات
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  : گروه دوم 

و برحسب مورد بخشنامه هایی که بطور کلی و براي موارد معمول تهیه شوند 
می توانند به  مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگردستگاههاي اجرایی و

آنهارا با توجه به کار مورد نظر ودر حدود تشخیص خود مفاد و یا ضوابط و معیارهاي 
آن را با شرایط خاص کار مورد  تغییر وشده  عیینقابل قبولی که درمتن بخشنامه ت

 که... ودسان مشاور ، مشخصات خصوصی زحمه مهننظیر حق ال .نظر تطبیق دهند
  . هستندداراي برچسب نارنجی 
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  : گروه سوم 

ي اجرایی و مهندسان منظور راهنمایی و ارشاد دستگاههابخشنامه هایی هستند که به 
مشاور و پیمانکار و سایر عوامل تهیه می شوند و رعایت مفاد آن در صورتیکه 

که  روشهاي بهتري ارائه دهند اجباري نیستدستگاههاي اجرایی و موسسات مشاور 
  .می باشندبرچسب زرد   داراي

  

  
  بندي  برنامه زمان

راهنماي عملیات اجرایی براي کنترل آهنگ پیشرفت فعالیتها و  ، بندي برنامه زمان
  .مطلوب  می باشد عملیات در مدت زمانامکان تکمیل آن 
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مدت زمان اجراي پروژه از شروع تا انتها بااستفاده از برنامه زمان بندي ، می توان در 
  .،تقدم وتاخر فعالیتها  وهمراهی ویا عدم همراهی آنها با برنامه را متوجه شد

نمونه اي از یک برنامه زمان بندي مراحل نازك کاري یک ساختمان که توسط نرم   
  .آمده است زیردر  افزار انجام شده است

  

  

  



 
 

 
                                                                                                                 30 
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  سومفصل 
  
  پیمان 

  موافقتنامه ،شرایط عمومی، شرایط خصوصی
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  : پیمان 
. موافقتنامه درج شده است  2مجموعه ي اسناد و مدارکی که در ماده ي 

موافقتنامه سندي است که مشخصات اصلی قرارداد مانند مشخصات دو طرف 
 پیمانشرایط عمومی  ، موافقتنامه. موضوع ، مبلغ و مدت آن قید شده است 

وچهار ) کارفرما ، پیمانکار، مشاور(پیمان هاي سه عاملیخصوصی شرایط  و
سازمان 4311 شماره نشریهدر ) ، مدیر طرحکارفرما ، پیمانکار، مشاور(عاملی 

  . درج گردیده استمدیریت 
 فصول شرایط عمومی پیمان:  

  تعاریف: فصل اول  
  تاییدات و تعهدات پیمانکار: فصل دوم  
  تعهدات و اختیارات کارفرما: فصل سوم  
  تضمین پرداخت و تحویل کار: فصل چهارم  
  حوادث قهري، فسخ ، ختم پیمان: فصل پنجم  
  تعلیق ، هزینه ي تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب و حل : فصل ششم

  اختالف 

  پیمان خصوصیشرایط 

،  عمومی پیمان شرایط خصوصی ، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط
موارد درج شده در شرایط . باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است

  .خصوصی، هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند



 
 

 
                                                                                                                 34 

 

  

در اینجا به تعدادي از مواد شرایط عمومی پیمان که با موضوع کتاب مرتبط می باشد 
  :وذکر آنها ضروري به نظر می رسد پرداخته می شود

  

 تا خیرات

اگرتاخیرات  .، تاخیرات می نامند کارهایی که خارج از مدت قرارداد انجام گیرد
تاخیرات را غیر مجاز ، اینصورت غیر توسط کار فرما ایجاد شود آنرا تاخیرات مجاز، در

  . گویند
  
  :غیر مجاز ومحاسبه خسارت تاخیر تا خیرات

مدت ،  رپایان کاردرصورتی که د شرایط عمومی پیمان 50ماده "ب"بند بر اساس 
تاخیرات  (  انجام کار بیش ازمدت اولیه پیمان به عالوه مدتهاي تمدید شده پیمان

 مدت رسیدگی به دالیل پیمانکار و 30رعایت ماده  مشاور با  مهندس  باشد  )مجاز
مالك  به شرح زیر پس ازتصویب کارفرما تا تعیین می کند را تاخیرغیرمجازپیمانکار

  :گیرد قرار خیرمحاسبه خسارت تا

   براي هر یک دهم مدت پیمان بیشترنشود از هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجاز)1     
  .تاخیرشده است یک دوهزارم مبلغ باقی مانده کارکه دراجراي آن ، تاخیر روز
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یک  تا ، از یک دهم مدت پیمان بیشترشود هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجاز)2     
دت پیمان براي هرروز موبراي مازادبرآن تا یک چهارم  1دهم مدت پیمان طبق بند 

  .تاخیریک هزارم مبلغ باقی مانده کارکه دراجراي آن تاخیرشده است

ولی  شود یک چهارم مدت پیمان بیشتر از غیرمجاز هرگاه جمع مدت تاخیر)3     
نمی تواند  پیمانکار ریافت ازد قابل  مجموع خسارتهاي تاًخیر ، پیمان ادامه یابد

بیشترشودومدت اضافه بریک چهارم مدت )2(ازجمع خسارت محاسبه شده برپایه بند
  .پیمان براي ادامه وانجام کاربدون دریافت خسارت منظورمی شود

مبلغ باقیمانده کارکه دراجراي آن تاخیرشده است عبارت است ازمبلغ پیمان )4     
  .وط به کارهاي انجام یافته تاآخرین روزمدت پیمانمنهاي مبلغ صورت وضعیت مرب

 یا فسخ گردد شرایط عمومی پیمان ،  46درصورتی که پیمان طبق ماده )5     
تاخیرکارنسبت به برنامه زمانی تفصیلی  به پیمان خاتمه داده شود 48طبق ماده 

بابت  .آن تعیین می شود بررسی شده میزان مجاز وغیرمجاز 30بارعایت ماده 
رتعلق ابه پیمانک پرداخت خسارت تاًخیر ، طبق مفاداین بند تاخیرغیرمجازپیمانکار،

 ، مبلغ باقی مانده کارکه دراجراي آن تاخیرشده است ، دراین حالت. می گیرد
درنظر گرفتن  با عبارت است ازمبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و

منهاي مبلغ  ، خاتمه پیمان انجام می شد تاریخ فسخ یا تا تاًخیرمجاز پیمانکارباید
  .کارهاي انجام شده
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ارقام درج شده دراین ماده ضروري  بیش از درمواردي که اخذ خسارت تاًخیر)6     
مدارك پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد خسارت  و اسناد در و باشد

  .تاًخیررابراساس آن محاسبه می کنند

  :تاخیرات مجاز

درصورت وقوع هریک ازموارد ،  شرایط عمومی پیمان30ماده  "الف "بند  براساس
زیرکه موجب افزایش مدت اجراي کارشود،پیمانکارمی توانددرخواست تمدیدمدت 

  .پیمان رابنماید

مبلغ پیمان شرایط عمومی ، 29ماده "ج"و"الف"درصورتی که طبق بندهاي ) 1     
  .تغییرکند

مشخصات فنی  اینقشه هاي اجرایی  هرگاه به دستورکارفرمایامهندس مشاور،) 2     
  .تغییراساسی کند

ابالغ دستورکارهایانقشه هاوتحویل مصالحی که  ، هرگاه کارفرمادرتحویل کارگاه) 3     
تغییردرابالغ دستورکارهاونقشه هابه شرطی مشمول .کندتاخیرتهیه آنهابه عهده اوست، 

مهندس  از را آنها ، ت که پیمانکاربا توجه به برنامه زمانی تفصیلیاین بنداس
  .مشاوردرخواست کرده باشد

صورت  حواله کارفرما با باید زوماًل اگردرتحویل مصالحی که فروش آنها ) 4     
گیردتاخیرایجادشود،به شرطی که پیمانکارباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی براي تهیه 

  .کرده باشدآنهابه موقع اقدام 
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مربوط به کشف اشیاي عتیقه  حوادث قهري وهمچنین درمواردو درموارد) 5     
  .پیش بینی شده استشرایط عمومی پیمان  43و 26وآثارتاریخی که درموارد

شرایط  20ماده "د"هرگاه محدودیت براي ورودمصالح وتجهیزات طبق بند) 6     
  پیش آیدعمومی 

  به تعلیق درآید شرایط عمومی 49اده درصورتی که کارطبق م) 7     

درصورتی که قوانین ومقررات جدیدي وضع شودکه درتغییرمدت اجراي ) 8     
  .کارموثرباشد

ه دراسنادومدارك هرگاه کارفرمانتواندتعهدات مالی خودرادرموعدهاي درج شد) 9     
  پیمان انجام دهد

  .ازقصورپیمانکارباشدموارددیگري که به تشخیص کارفرماخارج ) 10      

هرتمدید مدت پیمان،اگرکاربه اتمام نرسیده  درپایان مدت اولیه پیمان یا     
،علل "الف"باشد،مهندس مشاورباکسب نظر پیمانکاروباتوجه به مواردتعیین شده دربند

تاخیرکاررابررسی می کندومیزان مدت مجازوغیرمجازآن را باتوافق پیمانکارتعیین می 
ابه کارفرماگزارش می کند،وسپس نظرکارفرمارادرموردمیزان مجازیاغیر نمایدونتیجه ر

مجازتاًخیرکاربه پیمانکاراعالم می کندومعادل مدت تاًخیرمجاز،مدت پیمان راتمدید 
  .می نماید
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  : ن  مبلغ پیما  

شرایط عمومی پیمان به طور  29مبلغ تمام شده و درج شده در پیمان می باشد ماده  
  :توضیح داده است به شرح ذیل کامل در مورد مبلغ پیمان 

  تغییرمقادیرکار،قیمتهاي جدید،تعدیل نرخ پیمان.29ماده 

مقادیرمنضم  ممکن است مقادیردرج شده درفهرست بهاو درضمن اجراي کار،)الف      
پس  و محاسبه می شود به وسیله مهندس مشاور تغییر مقادیر .پیمان تغییرکندبه 

  .کارفرمابه پیمانکارابالغ می گردد ازتصویب

به شرط  ، موظف به انجام کاربانرخ پیمان است پیمانکاربادریافت ابالغ تغییرمقادیرکار،
  .ازحدود تعیین شده درزیربیشترنشود آنکه مبلغ ناشی ازتغییرمقادیرکار،

جمع .  افزایش مقادیر بایددرچهارچوب موضوع پیمان به پیمانکارابالغ شود)1      
 25نبایداز  )موضوع بندج(کارهاي باقیمت جدید و مبلغ مبلغ مربوط به افزایش مقادیر

  .درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود

لغ باشد،براي محاسبه افزایش مب اگرنرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبها -تبصره      
   ابتدا قیمتهاي جدیدبه مبناي نرخ پیمان تبدیل  ، پیمان به سبب قیمتهاي جدید

  .می شودوسپس مالك محاسبه قرارمی گیرد

مبلغ اولیه  درصد 25وحذف آنهانبایداز  جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر)2      
اربانرخ ازحد تعیین شده بیشترشودوپیمانکاربااتمام ک اگراین مبلغ،.پیمان بیشترشود

ولی .پیمان موافق باشد،عملیات موضوع پیمان درچهارچوب پیمان انجام می شود
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       خاتمه داده  48درصورتی که پیمانکارمایل به اتمام کارنباشد،پیمان طبق ماده 
  .می شود

براي تعیین  28درصورت حذف قسمتهایی ازکاربه استنادبندج ماده .1تبصره     
بجاي مبلغ اولیه پیمان،مبلغ اولیه پیمان  2و 1بق بندهايحدافزایش یاکاهش مقادیرط

  .پس ازکسرمبلغ کارهاي حذف شده به وسیله پیمانکار،مالك قرارمی گیرد

این ماده )2 -الف(و)1 -الف(اضافه یاکاهش مقادیرکارطبق مفادبندهاي.2تبصره     
رماقابل باتصویب کارف درصدبادستورمهندس مشاورعمل می شود،ولی اضافه برآن 10تا

  .اجرااست

درصورتی که پس ازتکمیل کاروتصویب صورت وضعیت قطعی مشخص )ب     
شود،مقادیرکاربدون آنکه ازسوي کارفرماکم شده باشد،نسبت به مقادیرمنضم به پیمان 

داشته باشد، دراین حالت نیزنرخ پیمان )2 -الف(کاهشی پیش ازحدتعیین شده دربند
  .مالك عمل است

چوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکارابالغ شودکه براي آنهاقیمت اگردرچهر)ج      
    پیمانکارباید ومقدار درفهرست بها و مقادیرمنضم به پیمان پیش بینی نشده است،

بی درنگ پس ازدریافت ابالغ مهندس مشاور،قیمت پیشهادي خودرابراي اجراي 
وقتی که باتوافق .کارهاي یادشده،همراه باتجزیه قیمت،به مهندس مشاورتسلیم کند

پیمانکارو مهندس مشاورتعیین شودوبه تصویب کارفرمابرسد،مالك پرداخت 
سب هزینه اجراي قیمتهاي جدیدي که به این صورت تعیین می شودبایدبرح.است
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ازاین رو،تنهاضریب هزینه باالسري پیمان به قیمتهاي .کاردرمحل اجرامحاسبه گردد
  .جدیداعالم می شود

درصورتی که پیمان بااستفاده ازفهرستهاي بهاي واحدپایه منعقدشده  -تبصره    
 باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید، عالوه برمفاداین بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده

  .ازقیمتهاي پایه درتعیین قیمت جدیدبااولویت دستورالعمل یادشده است

جمع بهاي قیمتهاي جدید،عالوه برآنکه تابع سقف تعیین شده دربندالف )د     
  .درصدمبلغ اولیه پیمان بیشتر شود 10است،نبایداز 

  .تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده درشرایط خصوصی است)ه     

  

  پرداختها

   :صورت وضعیت

صورت وضعیت در  .عبارت است از کارکرد پیمانکار به صورت ریالی صورت وضعیت 
  .وضعیت قطعی می نامندصورت حین کار را صورت وضعیت موقت و در انتهاي کار را 

  :شرایط عمومی پیمان  37براساس ماده 

راکه  یکارتاتاریخوضعیت کارهاي انجام شده ازشروع  درآخرهرماه،پیمانکار،)الف     
                     مجلسهاست اندازه گیري  طبق نقشه هاي اجرایی، دستورکارها وصورت

می نمایدومقدارمصالح وتجهیزات پاي کارراتعیین می کند،سپس براساس فهرست 
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بهاي منضم به پیمان،مبلغ صورت وضعیت رامحاسبه کرده وآن رادرآخرآن ماه تسلیم 
مهندس مشاور،صورت وضعیت پیمانکارراازنظر تطبیق  .دمهندس ناظر می نمای

               بااسنادومدارك پیمان کنترل کرده ودرصورت لزوم باتعیین دلیل اصالح 
روزازتاریخ دریافت ازسوي مهندس ناظر براي  10می نمایدوآنرادرمدت حداکثر 

رفرماصورت وضعیت کا.کارفرماارسال می نمایدومراتب رانیزبه اطالع پیمانکارمی رساند
کنترل شده ازسوي مهندس مشاوررارسیدگی کرده وپس ازکسروجوهی که بابت 
صورت وضعیتهاي موقت قبلی پرداخت شده است وهمچنین اعمال کسورقانونی 

باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکارراحداکثرظرف مدت  وکسورمتعلقه طبق پیمان،
          پرداخت  دورچک به نام پیمانکار،باص ، روزازتاریخ وصول صورت وضعیت 10

تمام کارها ومصالح وتجهیزاتی که  ، باپرداخت صورت وضعیت موقت . می کند
لیکن به منظوراجراي  ، درصورت وضعیت مزبوردرج گردیده است متعلق به کارفرماست

دراختیار  ، تاموقع تحویل موقت ، به رسم امانت ، بقیه کارهاي موضوع پیمان
مقادیردرج شده درصورت وضعیتهاي موقت وپرداختهایی که  . پیمانکارقرارمی گیرد

بعمل می آیدجنبه موقت وعلی الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گیري  بابت آنها
درصورت وضعیتهاي بعدي یادر صورت وضعیت قطعی،اصالح  ، ومحاسباتی وجز اینها

رسیدگی وتصویب صورت وضعیت  ، هبه منظورایجادامکان براي تهی . ورفع می شود
پیمانکارباید ضمن اجراي کاروپس ازاتمام  40هاي تعیین شده درماده  قطعی درمهلت

هریک ازاجزاي آن نسبت به تهیه متره هاي قطعی وارائه آنهابه مهندس مشاوربراي 
رسیدگی همراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نماید،این اسنادبایددرصورت 

  .موقت نیزمورداستفاده قرارگیردوضعیتهاي 
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هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی ازطرف مهندس :  1تبصره    
مشاورموردتاًییدکارفرماقرارنگیرد،کارفرما پس ازوضع کسورتعیین شده دراین ماده،تا 

درصدمبلغ صورت وضعیتی راکه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علی  70
ماده دروجه پیمانکارپرداخت می کندوصورت وضعیت  الحساب ودرمدت مقرردراین

راهمرا بادالیل ردآن،براي تصحیح به مهندس مشاوربرمی گرداند،تاپس ازاعمال 
براي کارفرماارسال  دوباره به شرح یادشده ، روز، 5اصالحات الزم درمدت حداکثر 

مهلت  ، دراین صورت . شودوبقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکارپرداخت گردد
مبلغ صورت وضعیت ازتاریخی شروع می شودکه صورت وضعیت تصحیح شده  پرداخت

  .تسلیم کارفرماشود

گفته اصالح شده  اگرپیمانکارنسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیش:  2تبصره    
به کارفرما  ، حداکثرظرف مدت یک ماه ، اعتراض خودراباذکردلیل ، است معترض باشد

  .موردرسیدگی قرارگیرد اعالم می کند تا

اگرپیمانکاردرموعدمقررصورت وضعیت موقت راتهیه وتسلیم مهندس ناظر :  تبصره    
نکند،مهندس مشاورباتایید کارفرماوبه هزینه پیمانکاراقدام به تهیه آن می کندواقدامات 

دراین  .به ترتیب این ماده به عمل می آورد پرداخت آن را بعدي براي رسیدگی و
یچ گونه مسئولیتی ازنظرتاخیردرپرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه ه ، حالت

  .کارفرما نیست

پس ازتاییدهرصورت وضعیت  ، درپیمانهایی که مشمول تعدیل آحادبهاهستند)ب      
آن صورت وضعیت  اپیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحادبه ، موقت ازسوي کارفرما
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می نمایدوبه منظوربررسی وپرداخت رابراساس آخرین شاخصهاي اعالم شده محاسبه 
  .تعیین شده است،براي مهندس مشاورارسال می کند"الف"به نحوي که دربند

سه (تعدیل کارکردهاي هرنیمه ازسال ، اگربه هردلیل وغیرازقصورپیمانکار -تبصره    
باشاخصهاي  ، پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نیمه سال)ماهه اول ودوم یاسوم وچهارم

براي "الف"وبه کارفرماتسلیم می نمایدتاطبق بند رارسیدگی می کند آن ، قطعی
  .رسیدگی وپرداخت آن اقدام شود

  

  صورت وضعیت قطعی

  

پیمانکاربایدحداکثرتایکماه ازتاریخ تحویل شرایط عمومی پیمان ،  40بر اساس ماده 
موقت،صورت وضعیت قطعی کارهاي انجام شده رابراساس اسنادو مدارك پیمان بدون 

نظورنمودن مصالح وتجهیزات پاي کارتهیه کندوبراي رسیدگی به مهندس م
مهندس مشاورصورت وضعیت دریافت شده رارسیدگی نموده . مشاورتسلیم نماید

کارفرماصورت وضعیت .وظرف مدت سه ماه براي تصویب کارفرماارسال می نماید
ایی نظرنه و دریافت شده راظرف مدت دوماه ازتاریخ وصول رسیدگی می کند
درصورتی که .خودراضمن ارسال یک نسخه ازآن به پیمانکاراعالم می دارد

پیمانکارظرف مهلت تعیین شده براي تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام 
نکندباتاییدکارفرما،مهندس مشاوربه هزینه پیمانکاراقدام به تهیه آن می کندوپس 

که پیمانکارازامضاي ازامضاي پیمانکاربراي تصویب کارفرماارسال می دارددرصورتی 
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صورت وضعیت خودداري کندمهندس مشاوربدون امضاي پیمانکارصورت وضعیت 
  .رابراي کارفرمامی فرستد

درحالتی که پیمانکار،صورت وضعیت راقبالً امضانموده است اگراعتراضی نسبت به 
نظرکارفرماداشته باشدیادر حالتی که صورت وضعیت راقبالًامضانکرده است ونسبت به 

کارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ وصول صورت نظر
کارفرما حداکثرظرف مدت .وضعیت باارائه دلیل ومدرك،یکجابه اطالع کارفرمامی رساند

یک ماه ازتاریخ وصول نظرپیمانکار،به موارداعتراض رسیدگی می کندوقبول 
ي تعیین تکلیف آن قسمت ازاعتراض پیمانکارمی تواندبرا.یاردآنهارااعالم می نماید

  .اقدام نماید 53خودکه موردقبول کارفرماواقع نمی شودطبق ماده 

درصورتی که پیمانکارظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکندصورت 
  وضعیت قطعی ازطرف پیمانکارقبول شده تلقی می شود

شودبه تنهایی قاطع مقادیرکارهاکه به ترتیب باالدرصورت وضعیت قطعی منظورمی 
است وماًخذتسویه حساب قرارمی گیردهرچندکه بین آنهاومقادیري که درصورت 

  .اختالف باشد ، وضعیتهاي موقت منظورگردیده است

هرگاه باتوجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده وسایر حسابهاي 
  .نصف تضمین حسن انجام کارآزادمی شود ، پیمانکار،پیمانکاربدهکارنباشد

پس ازفسخ یاخاتمه پیمان اقدام به تهیه  48یا 47درمواردي که طبق مواد -تبصره    
به ترتیب ازتاریخ  ، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی ، صورت وضعیت قطعی می شود

  صورت برداري یاتاریخ تحویل کارهاي انجام شده می باشد
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  فصل چهارم 

  

  

  گاهدستور العمل تجهیز و برچیدن کار           
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 تعاریف)الف 

  :تجهیز کارگاه )1
از عملیات ، اقدامات و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي  است عبارت 

دوره ي اجراء انجام شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق اسناد و 
 .مدارك پیمان میسر شود

 : ساختمان هاي پشتیبانی)2

ساختمانهایی گفته می شود که براي پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره برداري به 
، ) نجاري(قرار می گیرند مانند کارگاههاي سرپوشیده شامل کارگاههاي آهنگري 

 ...آرماتوربندي ، ساخت قطعات پیش ساخته و 

 : ساختمانهاي عمومی)3

ارگاه و سرویس دادن به به ساختمانهایی گفته می شود که براي افراد مستقر در ک
 ...آنها مورد استفاده قرار می گیرند مانند ، دفاترکار ، نمازخانه ، غذاخوري ، نانوایی و

 :  محوطه سازي)4

شامل خیابان بندي ، ایجاد خاك ریز براي کانالهاي هدایت آب ، فضاي سبز ، 
 ...زمینهاي ورزشی ، حصارکشی ، تامین روشنایی محوطه و 

دي کارگاه محل یا محلهایی از کارگاه است که در آن آب و برق و گاز و منظور از ورو
 .مخابرات مورد نیاز اجراء کار از سوي کار فرما تامین و تحویل پیمانکار می شود
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 : انبارکارگاه)5

محل یا محلهایی از کارگاه است که در آن با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه 
 و تجهیزات از آنها استفاده می شود براي نگهداري و حفاظت مصالح

 : راه دسترسی)6

 .راه دسترسی است که راههاي موجود در کشور را به کارگاه متصل می کند

 :  راههاي سرویس)7

 راههایی هستند که براي دسترسی به محل اجراي کار احداث می شوند

 :  راههاي ارتباطی)8

عرضه ، انبار مواد منفجره و مانند راههایی هستند که راههاي معادن ، مصالح ، محل 
آن را به طور مستقیم یا با واسطه ي راههاي دیگر به محل اجراي عملیات متصل می 

 .کند

 : راه انحرافی )9

راهی است که براي تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبالً از مسیر موجود انجام 
. احداث می شود می شداما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است

در شرح ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه فراهم کردن  ، تامین از منظور
ساختمانها ، تاسیسات و ماشین آالت ، روش احداث یا در اختیار گرفتن آنها از 
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امکانات موجود در محل به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامهاي مربوط به 
 . نگهداري و بهره برداري از آنهاست

 : برچیدن کارگاه )10

عبارت است از جمع آوري مصالح ، تاسیسات و ساختمانهاي موقت ، خارج کردن 
مصالح ، تجهیزات ، ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه ، تسطح ، تعمیر 
کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمینها و محل هاي تحویلی کارفرما ، 

 ستطبق نظر کارفرما

  : روش تهیه ي برآورد هزینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه ) ب

باید  ) دفتر فنی کارفرما یامدیر طرح ( مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد  ) 1
با توجه به شرایط و نیاز هرکار و همچنین روش انتخاب شده براي اجراي آن اقتصادي 

مبناي آن هزینه ها ي مربوط را طبق ین و بر عترین روش براي تجهیز کارگاه را ت
پیوست فهرست (ردیف هاي پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه  

و برحسب قیمتهاي محل اجراي عملیات و با منظور نمودن هزینه هاي باالسري ) بهاء
به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف هاي مورد نظر درج کند  و چنانچه 

ه اي براي تجهیز و برچیدن کارگاه الزم باشد آنرا در اسناد مناقصه و ژمشخصات وی
 .پیمان پیش بینی کند

در مورد ساختمانهاي پیش ساخته مانند ؛ کاروانها و قطعات پیش ساخته ي  
استهالك و سرمایه ، هزینه ي حمل و نصب ) مانند قابهاي فلزي ( ساختمانها 

شده و جزو برآورد هزینه ي تجهیز و  گذاري آنها در طول اجراي کار محاسبه



 
 

 
                                                                                                                 50 

 

در پیمانهایی که از چند رشته فهرست بهاي واحد . برچیدن کارگاه منظور می شود
براي کل کار تهیه  ، تنها یک فهرست  تجهیز و برچیدن کارگاه ،استفاده می شود

  .می شود
ن کارگاه ساختمانها ، تاسیسات و راههایی که در برآورد ، هزینه هاي تجهیز و برچید)2

به منظور . در نظر گرفته می شوند امنظور می شود به صورت موقت و براي دوره اجر
با اولویت دادن به اجراي تاسیسات جنبی یا زیربنایی  ، تقلیل هزینه هاي تجهیز کارگاه

که در طرح براي دوره ي بهره برداري پیش بینی شده است و در دوره ي اجرا نیاز 
ات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده شود و این موضوع از تاسیس ، خواهد بود

در این حالت هزینه ي آنها با استفاده از . د ودر اسناد و مدارك پیمان درج ش
اجراي کار منظور  فهرستهاي بهاي واحد رشته ي مربوطه محاسبه و در برآورد هزینه

اههاي کارگاه یا تامین می شود چنانچه براي تامین آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ر
ساختمانهاي مسکونی ، اداري ، پشتیبانی و عمومی و یا سایر موارد از تاسیسات جنبی 

با  ،یا زیر بنایی که براي دوران بهره برداري از طرح پیش بینی می شود استفاده شود
لهاي مربوط پیش بینی شده است ، فصتوجه به اینکه هزینه ي آنها در ردیف هاي 

  . براي ایجاد تاسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود هزینه اي

در پیمانهایی که مشمول خاتمه یا فسخ می شوند به میزان تجهیز انجام :  تبصره
شده تا زمان خاتمه یا فسخ با توجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط 

  .بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود

چنانچه کار فرما در نظر داشته باشد کارهایی از قبیل تدارك برق رسانی ، تامین ) 3
در دوره ي اجراء به عهده بگیرد ، اوالً  را ...آبرسانی و تامین دسترسی به کارگاه و 
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تعهدات کارفرما در این زمینه باید به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج 
. نه اي در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود ثانیاً از این بابت هزی  ، گردد

چنانچه موارد فوق به عهده ي کارفرما نباشد هزینه ي آنها برآورد و پس از کسر هزینه 
... ) از قبیل جمع آوري تیرهاي برق ، پمپ آب و( هاي قابل برگشت  در پایان کار 

 . شودباقیمانده جزو هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه محسوب می 

با وجود اینکه طبق شرایط عمومی پیمان تامین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده )4
ي کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز 
کارگاه توسط پیمانکار تامین شود باید تامین زمین از سوي پیمانکار را در شرایط 

و هزینه ي اجاره ي آن را جزو برآورد هزینه هاي  خصوصی پیمان پیش بینی کرده
 .تجهیز و برچیدن کارگاه منظور کند

به استثناء تعهداتی که در فهرست بهاء و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز )5
کارگاه بعهده ي کارفرماست هر نوع تسهیالت دیگري که کارفرما در نظر دارد براي 

قرار دهد باید آن را در شرایط خصوصی پیمان پیش  تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار
 .بینی کند

تاسیسات ، آهنگري ، نجاري ، آرماتوربندي و : هایی مانند  هزینه ي تجهیز کارگاه)6
در بهاي واحد ردیف هاي فصلهاي مربوطه محاسبه شده  ، ساخت قطعات پیش ساخته

 .زینه اي منظور نمی شوداز این بابت در ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه ه و است

 ،هاي ماشین آالت در هزینه ساعتی ماشین آالت  هزینه ي تجهیز تعمیرگاه)7
درردیف هاي فصلهاي مربوطه در نظر گرفته شده است واز این بابت هزینه اي  در 

  ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه  منظور نمی شود 
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واحد ردیف ها  در فصلهاي  دربهاي ،هزینه آب و برق مصرفی براي اجراي کار )8
واز این بابت هزینه اي  در ردیف هاي تجهیز و برچیدن  شده است مربوط محا سبه

  .کارگاه  منظور نمی شود
هزینه هاي مستمر (سريهزینه ي غذاي کارمندان پیمانکاردر کارگاه درهزینه ي باال)9

در کارهایی که الزم است پیمانکار هزینه یا کمک . پیش بینی شده است  )کارگاه 
هزینه هایی براي تامین غذاي کارگران پرداخت کند این هزینه جزو هزینه هاي تجهیز 

  .می شودمنظور و برچیدن کارگاه 

در  ، مشاور و آزمایشگاه هندسدر کارهایی که تامین غذاي کارمندان کارفرما ، م)10
ین می عیکارگاه ضروري است شمار استفاده کننده از غذا در شرایط خصوصی پیمان ت

شود و هزینه ي آن بطور مقطوع برآورد می شود و جزو هزینه هاي تجهیز و برچیدن 
 .می شودمنظورکارگاه 

پیش بینی هزینه ي تامین وسیله ي نقلیه ي مورد نیاز کارفرما ، مهندس مشاور و )11
 .ي کار مجاز نیستپیمانکار در برآورد هزینه ي اجراتوسط آزمایشگاه 

. ردیفهاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود وهزینه ي راههاي انحرافی جز)12
 ،حجم عملیات مربوط به راههاي انحرافی بر اساس فهرست بهاي پایه رشته راه 

رست بهاء و مقادیر محاسبه شده و مقادیر آن در فه فرودگاه وزیر سازي راه آهنباند
 .کار منظور و برآورد می شود

کارفرما ، مهندس  انهاي دفاتر و محل سکونت کارکناننقشه و مشخصات ساختم)13
آنها با توجه به نقشه  يمشاور و آزمایشگاه در اسناد مناقصه درج شده و هزینه ي اجرا

 .ین شده و به صورت مقطوع برآورد می شودعیهاي اجرایی و مشخصات ت
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جمع مبالغ مقطوع هزینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه بدون احتساب هزینه هاي  )14
فهرست تجهیز و  421104تا  421001و  420303تا  420301 مربوط به ردیف هاي

نباید از ) باید به صورت مقطوع منظور شود  زخود این ردیف ها نیکه ( برچیدن کارگاه 
صورتیکه در موارد استثنائی ، این هزینه از  در.بیشتر باشد  در زیر میزان تعیین شده

هزینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه باید قبل از انجام  حد تعیین شده بیشتر باشد ،
 .مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترك مناقصه به تصویب شوراي عالی فنی برسد

ی ، کارهاي مربوط به فهرستهاي پایه مربوط به رشته ابنیه ، تاسیسات مکانیک) الف
تاسیسات برقی ، آبرسانی روستایی ، آبخیزداري و منابع طبیعی ، شبکه توزیع آب و 

بدون هزینه مبلغ برآورد هزینه ي اجراي کار % 4شبکه جمع آوري فاضالب به میزان 
  .هاي تجهیز وبرچیدن کارگاه

،  فرودگاه وزیر سازي راه آهنباند ،کارهاي مربوط به فهرستهاي پایه رشته راه ) ب
% 6راهداري ، خطوط انتقال آب ، آبیاري تحت فشار ، آبیاري و زهکشی به میزان 

  .مبلغ برآورد هزینه ي اجراي کار بدون هزینه هاي تجهیز وبرچیدن کارگاه

در کارهائی که براي برآورد هزینه اجراي آنها بیش از یک رشته فهرست بهاء )ج
ن کارگاه رشته هاي به کار رفته استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهیز وبرچید

% 6تا % 4تعیین میشود، یکسان نباشد ، عددي بین  "ب"و "الف"که طبق بند هاي 
  .به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هریک از رشته ها محاسبه میشود

در کارهایی که برآورد هزینه ي اجراي آنها بدون هزینه هاي تجهیز و بر چیدن  )15
است چنانچه هزینه ي تجهیز و برچیدن آنها از  میلیون ریال 2500رگاه ، کمتر از کا

تا  ، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها، شود نبیشتر  14حدود تعیین شده در بند 
و به صورت یک قلم ریالی و مقطوع پیش تعیین 14در بند میزان سقف تعیین شده 
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ولی . اه ضروري نیستبینی می شود و تفکیک آن به ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگ
برحسب ضرورت به صورت جداگانه پیش بینی می ) 14(ردیف هاي مذکور در بند 

 .شود

تعهدات کارفرما در زمینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه در حدي که در اسناد و )16
تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش . مدارك پیمان پیش بینی شده است انجام می شود

ن که مورد نیاز انجام کار است به هزینه ي پیمانکار است و پرداخت بینی شده در پیما
چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمان . اضافی از این بابت انجام نمی شود 

کارگاه تغییر نمی کند و هزینه ي تجهیز  تغییر کند مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن
 .اضافی تنها براي قیمت جدید قابل پرداخت است

، در صورت تامین هریک از ردیف هاي تجهیز زینه تجهیز و برچیدن کارگاه ه)17
تا سقف که متعاقبا ذکر خواهد گردید نحوه ي پرداخت  به با توجهوبرچیدن کارگاه ، 

  .پرداخت می شود ،  مبلغ پیش بینی شده در ردیف هاي مربوط

تعیین  قلمدر پیمانهایی که هزینه ي تجهیز و برچیدن آنها به صورت یک : تبصره 
متعاقباً ذکر خواهد  کههزینه ي یاد شده مطابق نحوه ي پرداخت  ،شده است نیز

  .شودمی تا سقف مبلغ پیش بینی شده پرداخت  ، گردید
  
  

  :نحوه ي پرداخت 
   

تناسب پیشرفت عملیات هزینه ي هریک از ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه به  .١
 . شودمی و در صورت وضعیتها درج  مربوط به آنها ، محاسبه شده
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هزینه ي ردیف هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت و یا اجاره انجام : تبصره 
رفت آن بخش از کار چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد به تناسب پیش ،می شود

محاسبه می شود و در صورتی که به کل مربوط باشد به تناسب پیشرفت عملیات 
 . محاسبه و پرداخت می شود، موضوع پیمان 

برچیدن کارگاه پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار تجهیز وهزینه ي  .٢
 .می شود ها منظوردر صورت وضعیت )ضریب پیشنهادي پیمانکار ( 

هزینه ي برچیدن کارگاه پس از اتمام عملیات و برچیدن کارگاه در صورت وضعیت  .٣
 .منظور و پرداخت می شود

روش پرداخت هزینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمانهایی که برآورد هزینه ي  .٤
ریال و هزینه ي تجهیز و برچیدن آنها به صورت میلیون  2500اجراي آنها کمتر از 
 : به شرح ذیل است  شده است یک قلم پیش بینی

تاسیسات مکانیکی ، رشته ابنیه  هاي پایهدر کارگاههاي مربوط به فهرست)  1- 4
منابع طبیعی ، شبکه توزیع و و تاسیسات برقی ، آبرسانی روستایی ، آبخیزداري 

  :آب و جمع آوري فاضالب به صورت زیر است 
شی از تجهیز کارگاه که مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه پس از اجراي بخ% 45 -

  .ماشین آالت مورد نیاز% 60انجام آن براي شروع عملیات الزامی است یا تدارك 
  .مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان% 45 -
  . پس از برچیدن کارگاهمبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، % 10 - 
فرودگاه وزیر سازي  باند ،ایه رشته راه در کارهاي مربوط به فهرستهاي پ)   2- 4

به آبیاري و زهکشی  وآبیاري تحت فشار راه آهن ،راهداري ، خطوط انتقال آب ، 
  :صورت زیر است 
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مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه پس از اجراي بخشی از تجهیز کارگاه که % 30-
ین ماش% 60انجام آن براي شروع عملیات موضوع پیمان الزم است یا تدارك 

  .آالت
  .مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان% 60-
 .مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه پس از برچیدن کارگاه% 10-
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  م پنجفصل   

  

  برآورد هزینه اجراي کار                        

 مصالح پاي کار                        

  حمل مصالح                        
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 نحوه ي برآورد هزینه ي اجراي کار 

، بهاي آنها به  ي فهارسبراي هر یک از اقالمی که در کلیات یا مقدمه فصل ها )الف
صورت درصدي از بهاي واحد ردیف یا ردیف هایی ، با روش دیگر ، تعیین شده است  
باید ردیف جداگانه اي با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و 
بهاي واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می شود ، در مقابل ردیف یاد شده 

 تعیین بهاي واحد یک قلم از کار ، بیش از یک اضافه  در صورتی که براي. درج شود
ري اضافه یا کسر بها مالك عمل جببها پیش بینی شده باشد ، جمع ) یا کسر ( 

  .این اقالم ردیف هاي پایه محسوب می شوند. خواهد بود 

ي واحد پایه هنگام تهیه برآورد ، به جمع بهاي واحد ردیف هاي فهرست بها ) ب
دیف هاي غیر پایه مربوط به آن ، ضریب ها و هزینه هاي زیر ، اعمال و ر رشته ابنیه

  :می شود

  .که در فصل چهارم مفصال به آن پرداخته شدهزینه تجهیز و برچیدن کارگاه . 1

    :ضریب پیشنهادي پیمانکار. 2

پیشنهاد پیمانکار به صورت ضریب بر مبناي برآورد اولیه پروژه بدست می آید که 
یا برابر مبلغ برآورد اولیه ) اضافه یا کم( minusیا مینوس   plusممکن است پلوس 

  باشد Netمبلغ پیمان 
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  :ضریب طبقات . 3

بهاء براي انجام کار در طبقه ي همکف و زیر همکف در  تقیمتهاي درج شده در فهرس
چنانچه کار در طبقات باالتر از همکف و پایین تر از طبقه ي . نظر گرفته شده است 
بابت هزینه ي حمل مصالح به طبقات مذکور و افت ناشی از  ،زیر همکف انجام شود

طبقات به شرح حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجراي کار ضریبی به نام ضریب 
 .منظور می شود، عملیات  اجرايزیر تعیین و در برآورد هزینه 

سطح زیر بناي هر طبقه باالتر از طبقه ي همکف به طور مجزا براساس نقشه هاي 
تعیین می گردد و سطح زیربناي اولین طبقه باالتر از طبقه ي همکف در  مصوب
و سطح  2ي همکف در ضریب  طبقه ي باالتر از طبقهدومین سطح زیربناي  1ضریب 

  .ضرب می شود nام باالتر از طبقه ي همکف در ضریب n طبقهزیربناي 

سطح زیربناي هر طبقه پایین تر از طبقه همکف به طور مجزا براساس نقشه هاي 
سطح زیربناي اولین طبقه پایین تر از طبقه زیر همکف در  و ین می شودعیمصوب ت
و سطح  2قه ي پایین تر از زیر همکف در ضریب سطح زیربناي دومین طبو  1ضریب 

  ضرب می شود mام پایین تر از طبقه زیر همکف در ضریب mزیربناي طبقه ي 

که از رابطه زیر بدست می آید ضریبی است که به صورت جداگانه ) p( اتضریب طبق
م محاسبه و به تمام اقال) باستثناي اقالم مربوط به محوطه سازي ( براي هر ساختمان 

   .کار ساختمان مربوط اعمال می شود

  

= 1



 
 

 
                                                                                                                 61 

 

  

  = سطح زیر بناي همکف 

  =سطح زیربناي طبقه اول باالتر از طبقه همکف 

  =سطح زیربناي طبقه دوم باالتر از طبقه همکف 

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

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

  =ام باالتر از طبقه همکف   nسطح زیربناي طبقه 

  =ف سطح زیربناي طبقه زیر همک

  =سطح زیربناي طبقه اول پائین تر از طبقه زیرهمکف 

  =سطح زیربناي طبقه دوم پائین تر از طبقه زیرهمکف 

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

  =ام پائین تر از طبقه زیرهمکف  mسطح زیربناي طبقه 

  S=سطح کل زیر بناي ساختمان با احتساب سطح زیر بناي طبقه همکف وزیر همکف

چنانچه در حین اجراي کارتعداد طبقات ومساحت آنها تغییر کندواین تغییرات به اجرا 
در آیدفرمول مربوط یک بار دیگر بر اساس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه ودر 

 Pآخرین صورت وضعیت اعمال می شود، مشروط بر آنکه در برآورد انجام شده ضریب 
  pاي اجرایی به گونه اي باشد که نباید ضریب چنانچه نقشه ه. پیش بینی شده باشد 
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را  pدر برآورد محاسبه شودولی در حین اجراي کار وتغییر نقشه ، استحقاق ضریب 
 . پیدا نماید این ضریب محاسبه ودر صورت وضعیت ها اعمال می شود

رقم اعشار محاسبه می شود چنانچه رقم پنجم اعشار کمتر  4ضریب طبقات تا : تبصره
اضافه می  چهارم بعد از ممیزباشد یک واحد به رقم  5اشد حذف و بیشتر از ب 5از 

  شود

براي برآورد هزینه ي اجراي هر کار ، مقادیر اقالم ، براساس نقشه هاي اجرایی و  )ج
فهرست بها و ردیف هاي محاسبه شده و برحسب ردیف هاي  مشخصات فنی ،

که شامل شماره ، شرح ، واحد، فهرستی  وغیرپایه مربوط ، اندازه گیري می شود 
  .مقدار و مبلغ ردیف ها است ، تهیه می شود

. در این فهرست ، مبلغ هر ردیف ، حاصل ضرب مقدار در بهاي واحد آن ردیف است 
فصل ، و از جمع مبالغ فصل ها  غاز جمع مبلغ ردیف هاي مربوط به هر فصل ، مبل

، بدست می آید ، ضریب  جمع مبلغ ردیف هاي فهرست بهابراي کار مورد نظر
، به جمع مبلغ ردیف ها به صورت پی در پی ضرب شده و ) برحسب مورد (طبقات 

، نتیجه برآورد هزینه ي . هزینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه به آن اضافه می شود
به مدارك یاد شده ، کلیات ، مقدمه فصل ها و پیوست ها و . اجراي کار خواهد بود
فهرست بها ضمیمه شده ، مجموعه ي تهیه شده ، به عنوان  2برحسب مورد پیوست 

 فهرست بها و مقادیر کار ، یا برآورد هزینه ي اجراي کار ، نامیده می شود

قیمت ردیف هاي فصل عملیات خاکی با ماشین ، به منظور استفاده براي عملیات )د
آالت یا  نمحوطه سازي ساختمانهایی تهیه شده است ، که محدویت شعاع عمل ماشی
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از این رو ، در . محدویت حجم کار ، مانع از دسترسی به راندمان اسمی آنها می شود
ا ندارند ، مانند آماده ساز یها ، برآورد هزینه رمحوطه سازي هایی که شرایط یاد شده 

عملیات مربوط به این فصل ، باید بر اساس فصل عملیات خاکی با ماشین فهرست 
 .ه ، باند فرودگاه و زیرسازي راه آهن تهیه شودبهاي واحد پایه رشته را

قیمت ردیف هاي فصل هاي زیر اساس واساس و آسفالت ، برمبناي خرید مصالح )هـ
مصالح زیراساس و اساس و همچنین خرید بتن آسفالتی از محل تولید یا کارخانه 

بر آورد که . آسفالت ، به منظور استفاده در محوطه سازي کارهاي ابنیه تهیه شده است
حجم کارهاي مربوط به این فصل ها با هر یک از این فصل ها ، رقم تعیین کننده و 
قابل توجهی نباشد، در مواردي که حجم کارهاي مربوط به این فصل ها در حدي 
باشدکه استقرار تجهیزات مورد نیاز براي تهیه مصالح سنگی زیراساس و اساس و 

نظور تهیه ي بتن آسفالتی ، قابل توجه و پیش آسفالت و تجهیز کارخانه آسفالت به م
بینی باشد ، برحسب مورد برآورد و هزینه عملیات مربوط  به هریک از فصل هاي یاد 
شده ، باید به تصویب دستگاه اجرایی براساس فهرست بهاي واحد پایه رشته راه و باند 

 .فرودگاه و زیرسازي راه آهن تهیه شود

ی نیاز است، هزینه ي اجراي عملیات کوبحفاري و شمع  در کارهایی که به عملیات)و
یاد شده با استفاده از فهرست بهاي واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازي راه 

 . آهن ، تهیه شود

مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید ، مشخصات کامل مصالح و تجهیزات )ز
نوع اطالعاتی در باره ي آنها را که از نظر قیمت  و منبع تهیه ي آنها و به طور کلی هر

موثر بوده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته 
 .باشد ، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند
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در کارهایی که براي برآورد هزینه اجراي آنها ، بیش از یک رشته فهرست بهاي پایه )ح
نیاز است ، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراي هر بخش از کار که مربوط مورد 

به یک رشته است ، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهاي واحد پایه رشته مربوط به 
فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب . طور جداگانه تهیه می شود

ه می شود، همراه با برگ خالصه برآورد که برآورد براي بخش هاي مختلف کار تهی
بخش هاي مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است ، به 
. عنوان فهرست بها و مقادیر برآورد هزینه ي اجراي کار ، به یکدیگر ملحق می شوند

) شته ها ر تمام(کارهاتنها یک فهرست تجهیزوبرچیدن کارگاه براي کل کار  دراین نوع
 .تهیه می شود

در صورتی که براي حفاظت خاك به منظور خاك برداري ، طرح هاي خاصی الزم )ط
باشد ، هزینه ي آن طرح ها براساس ردیف هاي مربوط محاسبه و در برآورد منظور 

 .می شود

  :مصالح پاي کار
نیاز مصالح پاي کار به مصالحی اطالق می شود که براي اجراي موضوع پیمان مورد  )1

باشد و در کار نصب شود با توجه به برنامه زمانبندي اجراي کار طبق مشخصات 
فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به طوري انبار شود که قابل 
اندازه گیري یا شمارش باشد هنگام ورود مصالح به کارگاه باید صورت جلسه ورود 

شخص شده است با حضور مهندس مشاور که در آن نوع ، مقدار و تاریخ ورود م
 تنظیم شود
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در قیمت ردیف هاي فهرست هزینه بارگیري ، حمل تا فاصله پیش بینی شده در  )2
ردیف هاي فصل هاي مربوطه و باراندازي مصالح در کارگاه به صورت منظم در نظر 
گرفته شده است و هیچگونه پرداختی براي حمل مازاد مصالح به استثاء موارد پیش 

 .ینی شده در مقدمه فصل ها انجام نمی شودب

هنگام تهیه صورت وضعیت موقت مقدار مصالح پاي کار اندازه گیري می شود و  )3
و هزینه ي حمل ) پاي کار ( بهاي مصالح کار % 70براي تقویت بنیه مالی پیمانکار 

 . می شود درجبا احتساب ضریب پیشنهادي پیمانکار در صورت وضعیت ها 

پاي کار پس از منظور شدن در صورت وضعیت متعلق به کارفرماست و تمام مصالح  )4
مگر مصالحی که براي . پیمانکار حق خارج کردن آنها را در محوطه ي کارگاه ندارد 

اجراي موضوع پیمان ضرورتی نداشته باشد که در این صورت پس از کسر آن از 
موافقت کارفرما آنها صورت وضعیت پیمانکار می تواند با پیشنهاد مهندس مشاور و 

 .را از کارگاه خارج کند

مسئولیت حفظ و نگهداري مصالح پاي کار در مدت پیمان به عهده ي پیمانکار  )5
است و پیمانکار باید آنها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوي و سایر 

 .عوامل مصون باشد انبار کند 

براي محاسبه ي بهاي مصالح نرخ مصالح تامین شده در فهرست مصالح کار و تنها  )6
پاي کار در صورت وضعیتهاي موقت در نظر گرفته شده است و قابل استفاده یا 

 ) فهرست بها  1پیوست . ( استناد در سایر موارد نیست 

در آخرین صورت وضعیت موقت و پس از تحویل موقت  و صورت وضعیت قطعی  )7
زاد بر مصرف که در کارگاه مصالح ما. نباید هیچ نوع مصالح پاي کار منظور شود 

 .باقی مانده و متعلق به پیمانکار است باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود
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  حمل مصالح 
بارگیري و باراندازي مصالح از محل تحویل تا انبار ،  به طور کلی هزینه ي حمل

ردیف  قیمتو همچنین از انبار کار گاه تا محل مصرف در  کیلومتر 30تا فاصله  کارگاه
هفتم ونهم  فصلهاي(آهن آالت براي تنها نظر گرفته می شود  ودر فهرست بهاء  هاي

آسفالت آجر ،،سیمان قطعات فوالدي سرد گالوانیزه شده ،  ،)فهرست بهاي رشته ابنیه 
برحسب مورد  و توونانمصالح سنگی  ، جدول هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی،

 پرداخت می گردداي واحد پایه رشته ابنیه فهرست به 28براساس ردیفهاي فصل 
  .تعلق نمی گیردوبراي سایر مصالح ، هیچگونه هزینه حمل جداگانه اي 

در صورتی که مستقیماً از کارخانه هاي داخلی خریداري شود مبدأ :  سیمان .1
حمل ، محل کارخانه ي مربوطه است در صورتی که مستقیماً از کارخانه هاي داخلی 

  .بدأ حمل نزدیکترین کارخانه سیمان داخلی به محل اجرا خواهد بودخریداري نشود م

در صورتی که از کارخانه هاي داخلی یا مراکز تهیه و توزیع :  آهن آالت .2
خریداري شود مبدأ حمل کارخانه یا محل تحویل آهن آالت  فلزات وزارت بازرگانی

 و مشاور مهندس تأیید به باید قبالً باید تحویل یا خرید محل حالت این دراست 
و در صورتی که از کارخانه هاي داخلی یا مراکز تهیه و توزیع  برسد کارفرما تصویب

 نظر مورد فوالد که است کارگاه به فوالد تولید محل نزدیکترینتهیه نشود مبدأ حمل 

 .می شوند محسوب فوالد تولیدکنندگان جزو نیز نورد هاي کارخانه .میکند تولید را
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محل خرید آنها (مبدأ حمل مصالح سنگی محل تحویل :  سنگیمصالح  .3
در تعیین مسافت حمل . و قبًال باید به تایید کارفرما و مهندس مشاور برسد ) است 

 :توجه به نکات زیر ضروري است 

مبناي تعیین مسافت حمل نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه ي مسافت  -
 وزارت راه و ترابري است 

حمل مصالح در راههاي خاکی و شنی انجام شود به بهاي حمل در صورتی که  -
 اضافه می شود% 30مصالح 

 450 تا) مقصد – مبدا (حمل مسافت که صورتی در فله سیمان حمل بهاي -

 و شود می پرداخت سیمان پاکتی و آالت آهن حمل هاي ردیف طبق باشد، کیلومتر
 و آالت آهن حمل هاي ردیف اساس بر باشد، کیلومتر 450 از بیشتر حمل مسافت اگر

 مسیر، طول تمام براي مربوط، هاي ردیف قیمت به 5/1اعمال ضریب با ، پاکتی سیمان

 .دشو می پرداخت کیلومتر 30 کسر از پس

 :گالوانیزه شده نورد سرد فوالدي قطعات و مصالح حمل.4

 بینی مربوط پیش ردیف واحد در کیلومتر 30 تا نصب، محل تا کارخانه محل از

 آهن حمل به مربوط نظیر ردیف از فوق، مقدار از بیش حمل بابت . است شده

 و مصالح حمل مبدا .است قابل پرداخت درصد 30 اضافه به پاکتی سیمان و آالت
 این در .است کننده تولید کارخانه محل گالوانیزه شده نورد سرد فوالدي قطعات

  .برسد کارفرما تصویب و مشاور مهندس تایید به قبال خرید باید محل حالت
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  : التفاوت مصالح  هماب

التفاوت پرداخت می گردد که از تفاضل مبلغ در زمان ه جهت جبران افزایش قیمتها ماب
عقد قرارداد و زمان اجرا می باشد که تاکنون به آهن آالت ، سیمان ، قیر و حمل 

  .مصالح تعلق گرفته است

  مبلغ اولیه پیمان 

پیمان پیش بینی شده و براي آن تامین اعتبار می گردد و در مبلغی را که براي 
صورتی که برآورد صحیح انجام شود پروژه با آن مبلغ به پایان می رسد مبلغ اولیه 

  .پیمان می گویند

  صورت وضعیت 

عبارت است از کارکرد پیمانکار به صورت ریالی ، صورت وضعیت در حین کار را صورت 
  .وضعیت قطعی می نامندصورت وضعیت موقت و در انتهاي کار را 

  
  

  :صورت حساب نهایی

ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی  3صورت حساب نهایی که ظرف مدت 
توسط کارفرما تهیه می شود عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 

شرایط عمومی پیمان تهیه و تصویب می شود و نیز مبلغی که براساس اسناد و  40



 
 

 
                                                                                                                 69 

 

د مانند وجوه ناشی از تعدیل مدارك پیمان به مبلغ باال اضافه یا از آن کسر می گرد
، به پیمانکار  تجهیزات و ماشین آالت تحویلی کارفرما هزینه اجاره مصالح ، ، آحاد بهاء

  .مبلغ میزان خسارت یا جریمه هاي رسیدگی و قطعی شده
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  فصل ششم
  

 پایه سال بهاي ارسمقایسه فه
  با فهارس سالهاي گذشته 1388
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  1388اصالحات بعمل آمده در فهارس پایه سال 

 تغییرات عمومی ) الف

درکارهایی که از طریق مناقصه وترك ، دار ستاره اقالم انتخاب دوگانه سقف-1
  :دشون مناقصه واگذار می تشریفات
 :دستور العمل کاربرد بدین شرح در فهارس ذکر می شد 6-2ردیف   88تاقبل ازسال 

در  کارها ي  که  از  طریق  مناقصه  واگذار می شود ،  چنا نچه  جمع  مبلغ   برآورد   
منظور ردیف هایی است که شرح آنها دراین فهرست بها موجود (  ردیف هاي ستاره دار 

نسبت به جمع  مبلغ  برآورد ردیف هاي فهرست  )  است اما بد ون بهاي واحد هستند  
درصد    20تجهیز و  برچیدن کارگاه دراین رشته ،  بیشتر از  بها  بدون اعمال هزینه 

باشد الزم  است دستگاه  اجرایی قبل از انجام مناقصه شرح و بها ي تمامی ردیف هاي 
ستاره دار  درآن رشته  را پس از تصویب همراه  با  تجزیه قیمت مربوطه  به دبیر خانه  

ظارت  راهبردي رئیس  جمهور ارسال  دارد شوراي عالی فنی در معاونت برنامه ریزي و  ن
  .تا پس از رسیدگی وتصویب توسط شوراي عالی فنی ، مالك عمل قرار گیرد

 

درکارهایی که از طریق ترك مناقصه واگذارمی شود ، “اضافه شده  88در فهرست 
  ”.درصد خواهد بود 10سقف یادشده 

 :مند نمودن تنظیم صورتجلسات نظام-2

I- با تعیین حداقل اطالعات الزم 

II - ابالغ توسط کارفرما 

III- وعدم پرداخت پیش از  ماهه   وابالغ صورتجلسات درفرصت سه تنظیم
 تنظیم آن 



 
 

 
                                                                                                                 74 

 

 فراهم سازي زمینه ایجاد سیستم اینترنت پرسرعت در کارگاه و نصب -3

 دوربینهاي کنترل کارگاه براي دفتر مرکزي کارفرما

  ي بخشهاي جدید فهارسگذار تعیین و نشانه-4

  ورود انواع مواد و روشهاي انفجاري-5

  اي تغییرات رشته) ب
ریزي براساس مقاومت مشخصه بتنی وامکان  پرداخت هزینه بتن-1

  )فهرست بهاي ابنیه(عیار سیمان  براساس پرداخت
 ):بتن درجا( در فصل هشتم 

بتن هاي موضوع ردیف هاي این فصل با شاخص عیار طبقه  88تا قبل از فهرست  
 .بندي شده بود

هزینه تهیه  و اجراي ردیف ها این فصل بجز “ آمده  است  که  88لیکن در فهرست  
کارفرما تائید نماید، برمبناي مقاومت ومواردي که مهندس مشاور پیشنهاد داده 

 ".ودمشخصه فشاري بتن پرداخت می ش

  
  )فهرست بهاي ابنیه(هاي فضاکار  تکمیل ردیفهاي ساخت و سازه-2

 )فهرست بهاي ابنیه) (LSF(هاي پیش ساخته  ایجاد ردیفهاي سازه-3

ها  کاري ورود انواع جدید رنگ آمیزي و روکشهاي سلولزي در نازك-4
  )فهرست بهاي ابنیه(

فهرست (سانتیمتر  2اصالح پرداخت قیمت سنگ در ضخامتهاي بیش از -5
  )بهاي ابنیه



 
 

 
                                                                                                                 75 

 

 آرماتوربندي،  پایدارسازي، بازنگري کلی اجراي تونل در بخشهاي حفاري،-6

 نشست   تهویه و روشنایی، صعوبت عمق و –ابزاردقیق  ریزي، بندي بتن قالب

 ) فهرست بهاي راه و باند(آب  

بندي زمین وحمل بارویکرد الزام به تدقیق  بازنگري کلی بحث طبقه-7
  )فهرست بهاي راه و باند( مطالعات

عدم پرداخت هزینه میزان فرورفتگی مصالح خاکریزها در بستر -8
 )فهرست بهاي راه و باند(خاکریزها

عدم پرداخت هزینه خاکبرداریهایی که بابت زمینه سازي اجراي -9
  )فهرست بهاي راه و باند.(شود می کارهاانجام

ع در جهت کاهش ممتعدد حفاري ششفاف و یکسان سازي اضافه بهاي -10
  )فهرست بهاي راه و باند( دعاوي

 هاي پلی اتیلن فاضالبی دوجداره و  افزایش ردیفهاي مربوط به تهیه لوله-11

 )فهرست بهاي فاضالب(متعلقات مربوط 

 هاي فوالدي و فایبر گالس براي انتقال آب تا  ایجاد امکان استفاده از لوله-12

  )بیاري تحت فشارفهرست بهاي آ(مزرعه 

  
        مالحظه  87ومقایسه آن با فهرست  88با بررسی کلی فهرست بهاي 

         می گردد که عالوه بر تغییراتی که بنا برروال جاري هرسال پش بینی
              درصدي قیمت ردیف ها  9 حدود می شدو مهمترین آن افزایش متوسط
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         مالحظه می شود که شایان توجهتغییرات مهم دیگري نیز  ، می باشد
ب پیشنهادي پیمانکاران در پیمانهاي یو تاثیر چشمگیري در ضرا می باشند

  .مختلف داشته است
موضوع بررسی قرار  ، لذا تغییرات اشاره شده را به لحاظ اهمیت در دودسته 

 :می دهیم

  تغییرات در مشخصات فنی -2            بررسی ضرایب حذف شده  -1
ضرائب باالسري و منطقه اي در هیچ یک از فهارس لحاظ نگردیده 

 .است 

 :بعالوه اینکه 

 .ضریب ارتفاع در فهرست بهاي ابنیه لحاظ نگردیده است         

فرودگاه و باند،در فهرست بهاي راه ، عبوري ترافیک در ضریب صعوبت         
  .لحاظ نگردیده است زیر سازي راه آهن 
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  ضرایب حذف شدهبررسی 
   

  :)کلیه فهارس( ضریب باال سري) الف 
 بیمه هاي اجتماعی براي جبران هزینه هاي ناشی از مواردي همچون پرداخت مالیات ،

این ضریب به مبلغ کل برآورد ... عوارض قانونی ، سود پیمانکاران و  ، ضمانت نامه ها ،
هزینه باالسري عمومی و  این هزینه ها به دودسته. د یاجراي کار اعمال می گرد

  .دیباالسري کار تفکیک  می گرد

یعنی اعمال هزینه هاي باالسري که . دوقیمت ها واقعی می ش با لحاظ این ضریب ،
د پیمانکار وباعث می شاست شامل کسورات وبرخی هزینه هاي جاري وسود پیمانکار  

ا حذف این ضریب بدیهی است ب. واقع بینانه هزینه هاراببینند ورطه وکارفرما ب
  .خود لحاظ نمایندن باید تمام این هزینه ها را درضریب پیشنهادي اپیمانکار

  :آنالیز هزینه ي باالي سري طرح ها 

هزینه هاي دفتر ،  % 1، مالیات بر سود %  08/8معادلسود  ، در طرح هاي عمرانی
، هزینه %  5/1ضمانت نامه هزینه ، %  6/1، بیمه طرح هاي عمرانی % 5/2مرکزي 

صندوق کارآموزي کمک به ، %  2/0هزینه آزمایشگاه پیمانکار ، % 8مستمر کارگاه 
  می شود% 08/23، که مجموعاً %  2/0
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هزینه هاي دفتر ،  % 1، مالیات بر سود %  87/8معادلسود  ، عمرانیغیر در طرح هاي 
، هزینه %  5/1ضمانت نامه زینه ه، %  8/7عمرانی غیر ، بیمه طرح هاي % 5/2مرکزي 

صندوق کارآموزي کمک به ، %  2/0هزینه آزمایشگاه پیمانکار ، % 8مستمر کارگاه 
  می شود% 07/30، که مجموعاً %  2/0

  

  

  :)کلیه فهارس( منطقه ايضریب ) ب 
  

بمنظور . قیمتهاي مندرج درفهرست بها براي انجام کار درتهران محاسبه گردیده اند 
نحوي که درهمه جاي کشور قابل استفاده باشند باتوجه به ه دادن به آنها بعمومیت 

  .دربرآورد ضرب می شد منطقه اي ضریبمنطقه اي ضریبی به نام  ویژگیهاي محلی و

لیکن نظر به اوضاع . البته این ضریب براي کار در تهران موضوعیتی نداشته است
دست کمی از تهران ندارند ... برخی شهرها که از نظر تهیه مصالح،دسترسی ها و

   .مناسبی به نظر می رسد اقدامحذف این ضریب 
 

  :)ابنیهفهرست بهاي رشته ( ارتفاعضریب ) ج 
  

متر درهرطبقه  5/3، براي انجام کار تا ارتفاع بها  تقیمت هاي درج شده در فهرس
متر است انجام شود بابت  5/3ر درطبقه اي که ارتفاع آن بیش از چنانچه کا .است 

  .سختی اجرا وحمل وافت مصالح ضریبی به نام ارتفاع در برآورد ضرب می گردید
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دي توسط تاثیر موضوع بایستی در ضریب پیشنهابا توجه به حذف این ضریب ، که 
  .پیمانکار لحاظ گردد 

  
  :محاسبه ضریب ارتفاع

قیمتهاي درج شده در فهارس بهاء براي انجام کار تا ارتفاع همانگونه که ذکر شد 
 5/3بیش از  آن ي که ارتفاعامتر در هر طبقه است چنانچه کار در طبقه  5/3حداکثر 

متر است انجام شود بابت سختی اجراي عملیات و حمل و افت مصالح ناشی از ارتفاع و 
ضریب ارتفاع بر اساس رابطه زیر  ، همچنین اجراي داربستهاي الزم در داخل ساختمان

  .می شود و در برآورد هزینه ي اجراي عملیات کار منظور می گردد هدر نظر گرفت

الم کار آن طبقه از تراز کف طبقه ي مربوطه تا تراز کف طبقه این ضریب به تمام اق 
  .ي باالیی به استثناي مصالح پاي کار تعلق می گیرد

  

 H =ارتفاع طبقه از کف طبقه مربوط تاکف طبقه باالیی  

Q= ضریب ارتفاع  
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با سطح شیب دار متوسط ارتفاع خط الرأس شیب و ارتفاعی که شیب در ساختمانهاي 
  آغاز می شود از تراز کف طبقه مالك عمل خواهد بود

  در مورد سازه هاي بدون سقف مانند دیوار: 1تبصره

  مطابق رابطه ي باال عمل خواهد شد 

  ارتفاع تمام  تافاصله ي روي پی  Hدر این صورت  

  شده ي سازه خواهد بود

  رقم اعشار در نظر گرفته می شود  4در محاسبات ضریب ارتفاع با : 2تبصره

     ضریب ارتفاع براي یک طبقه از ساختمان که ارتفاع کف این طبقه تا کف: مثال
  کنید متر است را محاسبه 5/4طبقه ي فوقانی 

  
  

فرودگاه باند ،راه در فهرست بهاي رشته (عبوري صعوبت ترافیکضریب ) د
  )راه آهنوزیرسازي 

  

درکارهاي بهسازي راه،براي جبران هزینه هاي هدایت مناسب وایمنی ترافیک عمومی 
،به ردیفهاي  فهرست بها هنگام برآورد ضریبی به عنوان ضریب صعوبت ترافیک  

 .عبوري تعلق می گرفت

 درصد 5وسیله درروزوکمتر، 5000براي ترافیک عبوري  -

  

               H 

 خط الرأس
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  درصد10رروز،وسیله د 5000براي ترافیک بیش از  -
تاثیر موضوع بایستی در ضریب پیشنهادي توسط که با توجه به حذف این ضریب ، 

  .پیمانکار لحاظ گردد 
  
  سختی و صعوبت کار) د 

با توجه به اینکه بعضی از پروژه ها در مناطق خاصی انجام می شود که داراي صعوبت و 
متعلقه جوابگوي هزینه هاي سختی می باشند و قیمتهاي پایه با منظور داشتن ضرایب 

در این صورت براي جبران هزینه هاي اضافی عملیات ،  .نیست ییعملیات اجرا
                    پیش بینی کندضریب پیشنهادي خود را در صعوبت و سختی پیمانکار بایستی 
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 :سایر تغییرات تاثیر گذار  -2

نسبتا زیاد لیکن هریک به تنهایی تاثیر کمی در ضریب پیشنهادي  تعداداین تغییرات 
  .پیمانکار و شرایط پیمان دارند که بعنوان  نمونه  به مواردي از آنها  اشاره می شود

  
  ) :تهیه مصالح و خط کشی منقطع (  18فهرست بهاي راه و باند فصل  ) الف 

%   30استفاده از پرایمر  در صورت اجرا نشدن شستشو و آماده سازي بستر و عدم 
  .کسر بها اعمال گردد 

  

  : ساختمان تونل   -فهرست بهاي راه و باند ) ب
متر از  3500پیشتر در فهرست بها ضریب صعوبت اجراي  عملیات براي تونل تا طول  

مقرر گردیده تونل هایی که  88طریق فرمول قابل محاسبه بوده است  ، در فهرست 
متر باشد بایستی براي بررسی و  2250رسی در آنها بیش از فاصله از دهانه دست

همچنین . تصویب برآورد و ضرایب  صعوبت عمق  به شوراي عالی فنی اعالم گردد 
  . اضافه بهاي سختی اجراي کار در قسمت هاي آبدار تونل حذف گردیده است 

 

   5و  2حذف اضافه بهاي سیمان هاي تیپ )  ج

 فلزيکاهش قیمت کارهاي )  د
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  فصل هفتم
  

  تعدیل             
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  : تعدیل 

معموالً به دلیل افزایش قیمتها مبلغ صورت وضعیتها در ضریب تعدیل ضرب می گردد 
  :و قبل از شرح روش محاسبه ي تعدیل شناخت تعاریف زیر ضروري است 

  تعاریف .1

   دوره.1-1

  . را دوره می نامندخرداد ، شهریور ، آذر یا اسفند هر یک از سه ماهه هاي منتهی به

   شاخص.1-2

  . که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهداست عددي 

   دوره پایه.1-3

  .  است ) 100(دوره اي که تمامی شاخصهاي مربوط به آن عدد صد 

   )فصلی(شاخص گروهی.1-4

قیمتهاي واحد اقالم یک فصل از فهرست بهاي واحد پایه عددي که متوسط تغییرات 
  .در هر دوره را،نسبت به دوره پایه نشان می دهد
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   شاخص رشته اي 1-5

عددي که متوسط تغییرات قیمتهاي واحد اقالم یک رشته از فهرست بهاي واحد پایه 
  . در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه نشان می دهد 

   شاخص کلی. 1-6

عددي که متوسط تغییرات قیمتهاي واحد اقالم تمامی فهرستهاي واحد پایه در هر 
  . دوره را ، نسبت دوره پایه،نشان می دهد 

   شاخص مبناي پیمان.1-7

   در مناقصه - 1 -1-7

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه اي که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط 
  . پیمانکار در آن واقع شده است کارفرما براي تسلیم پیشنهاد قیمت

   در ترك مناقصه. 1-7-2

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه اي که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت 
  . کتبی تسلیم کارفرما شده است 

   شاخص دوره انجام کار. 1-8

  .شاخص دوره انجام عملیات اجرایی ، مربوط به آن دوره
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   کارکرد دوره. 1-9 

مبلغ کارهاي انجام شده طی آن دوره ، شامل عملیات اجرایی مصالح پایکار و هزینه 
  . تجهیز یا برچیدن کارگاه

   ضریب تعدیل. 1-10

  :  ضریبی که از رابطه

  
  

  . بدست می آید 

   کارهاي جدید.1-11

کارهایی که پس از انعقاد پیمان ، در حین اجراي عملیات و در چارچوب موضوع 
پیمان به پیمانکار ابالغ شود و براي آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاي منضم به 

  . پیمان ، پیش بینی نشده است 

   تأخیر مجاز. 1-12

  . آن بخش از تطویل مدت پیمان که ، خارج از قصور پیمانکار باشد
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   تأخیر غیر مجاز.1-13

  . آن بخش از تطویل مدت پیمان که ، ناشی از قصور پیمانکار باشد 

   مدت پیمان. 1-14

  . ،خارج از قصور پیمانکار )تمدید مدت(مدت اولیه پیمان با احتساب تأخیرهاي مجاز

   ت وضعیتمبلغ کارکرد صور. 1-15

تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی براي هر فصل از هریک 
  . از فهرستهاي منضم به پیمان

  

  انتخاب نوع شاخص براي محاسبه تعدیل -2

   .پیمانهایی که بر اساس قیمت هاي واحد پایه منعقد شده اند. 2-1

   مبلغ کارکرد. 2-1-1

فهرست بهاي واحد پایه مربوط تعدیل ) فصلی(مبلغ کارکرد ، با شاخص هاي گروهی 
  . می شود

   مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه. 2-1-2

  . مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، با شاخص کلی تعدیل می شود 
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   مبلغ مصالح پایکار. 2-1-3

مربوط به مصالح مبلغ مصالح پاي کار هر فهرست پایه ، با شاخص گروهی فصل هاي 
  . مورد نظر تعدیل می شود

مبالغ مصالح پیمانکار مربوط به سیمان ، شن و ماسه با شاخص هاي گروهی  :1تبصره
  . تعدیل می شود  هدر فهرست مربوط "بتن درجا"فصل

در موارد خاص مانند قلت مبلغ برآورد و یا غیر قابل تفکیک بودن اقالم کار  :2تبصره 
به فصول فهرست بها براي استفاده از شاخص هاي گروهی ، بنا به تشخیص دستگاه 
اجرایی ، می توان به جاي شاخص گروهی از شاخص یا شاخص هاي رشته اي مربوط 

رشته و یا رشته هاي مربوط ، در  استفاده کرد ، در این صورت باید مراتب با تعیین
در غیر اینصورت در تمام حاالت براي . اسناد و مدارك مناقصه و پیمان درج شود 

محاسبه تعدیل از شاخص هاي گروهی براي اقالم کار و کلی براي تجهیز و برچیدن 
  . کارگاه طبق ضوابط این دستورالعمل استفاده خواهد شد

   اقالم ستاره دار.2-1-4

،که براي قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه )اقالم ستاره دار(ي غیرپایهردیفها
برآورد قیمت آنها مطابق دستورالعمل مربوط تعیین و تصویب می گردد ، مشابه سایر 

  . ردیفهاي فصل مربوط تعدیل می شوند

   کارهاي جدید.2-1-5

ضم به پیمان ، یا قیمت کارهاي جدیدي که از فهرست بهاي واحد پایه من. 5-1- 2-1
فهرست بهاي واحد پایه اي که قیمت پیمان از آن انتخاب می شود ، با شاخص گروهی 
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شاخص مبناي تعدیل این نوع کارها،همان شاخص . فصل مربوط تعدیل می گردد 
  . مبناي پیمان خواهد بود 

قیمت کارهاي جدید در پیمانهاي منعقده بر اساس قیمتهاي واحد پایه ، . 5-2- 2-1
که براي آنها قیمت در فهرست بهاي منضم به پیمان ، یا فهرست بهاي واحد پایه اي 
که قیمت پیمان از آن گرفته شده ، درج نشده است ، با شاخص گروهی فصل مربوط 

شاخص مبناي تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماهه اي است . تعدیل می شود 
  . جدید تعیین و تصویب شده است که بر اساس قیمتهاي آن دوره ، قیمت کار 

  :   براي محاسبه تعدیل در این حالت ابتدا قیمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت

  
ت هاي دوره سه ماهه مربوط به مبناي پیمان تبدیل شود تقسیم می گردد ، تا به قیم

  . ، سپس سایر ردیف هاي قیمت منضم به پیمان ، تعدیل می گردد 

در کارهایی که بنا به عللی از قبیل شرایط ویژه،طبیعت و نوع کار ، استفاده . 6- 2-1
مستقیم از شاخصهاي فهرست هاي پایه و یا روش تعدیل این دستورالعمل مناسب 

یست ، دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاري کار ، روش مورد نظر براي تعدیل قیمت ن
       این نوع کارها را ، طی گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

پیشنهاد کند ، تا پس از تصویب شوراي عالی فنی ، ) دبیرخانه شوراي عالی فنی ( 
  . مالك عمل قرار گیرد 
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   .پیمانهایی که فهرست بهاي واحد پایه براي آنها ابالغ نشده است.2-2

در این پیمانها ، تطبیق فهرست بهاي مورد نظر با انواع فهرست هاي پایه و فصل هاي 
مربوط به آنها ، هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از ارجاع کار ، توسط 

مان این نوع کارها ، مطابق روش این نرخ پی. دستگاه اجرایی انجام می شود 
قیمت کارهاي جدید در این پیمانها ، طبق . دستورالعمل مورد تعدیل قرار می گیرد 

  . تعدیل می گردد) 2-5-1-2( مفاد بند 

  تعدیل بخش ارزي -3

در پیمانهایی که تمام یا بخشی از پرداختهاي آنها ارزي است ، در صورت نیاز به 
  . عمل گردد) 6-1-2(تعدیل بخش ارزي ، باید مطابق بند 

  

  شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر -4

   تاخیر مجاز. 4-1

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز ، با شاخصهاي دوره مربوط به انجام کار ، 
  . می شود  تعدیل

   تاخیر غیر مجاز. 4-2

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیر مجاز ، با متوسط شاخصهاي دوره هاي مربوط 
  . تعدیل می شود) مدت درج شده در پیمان و مدت هاي تمدید شده(به مدت پیمان
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   شاخص علی الحساب براي دوران تاخیر. 4-3

اه اجرایی مکلف است بنا به تقاضاي در پایان مدت اولیه و یا هر تمدید پیمان،دستگ
پیمانکار،تاخیرها را رسیدگی و شاخصهاي تعدیل کارکرد دوره هاي بعد را ، با توجه به 

تا انجام این رسیدگی،تعدیل کارکردهاي بعد از مدت اولیه . نوع تاخیرها مشخص نماید
مدت یا هر تمدید پیمان،حسب مورد با شاخص هاي دوره سه ماهه مربوط به پایان 

  . اولیه یا هر تمدید پیمان،محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد

  محاسبه تعدیل صورت وضعیتها -5

براي محاسبه تعدیل هر صورت وضعیت ، ابتدا دوره هاي مربوط به کارکرد آن .5-1
صورت وضعیت مشخص ، سپس با استفاده از شاخص هاي گروهی مربوط و شاخص 

مبلغ تعدیل هر فصل از حاصلضرب . یب تعدیل محاسبه می شود مبناي پیمان ، ضرا
) سه ماهه(ضریب تعدیل در مبلغ کارکرد صورت وضعیت آن فصل ، مربوط به دوره 

مبلغ تعدیل صورت وضیت حاصل جمع جبري مبالغ تعدیل . مورد نظر بدست می آید 
کارگاه تا ) نیا برچید(کارکرد فصل ها ، مصالح پایکار مربوط به هر فصل و تجهیز 

  . تاریخ صورت وضعیت مورد نظر خواهد بود 

به منظور تعیین دوره هاي سه ماهه هر صورت وضعیت براي مشخص شدن  : تبصره
شاخصهاي دوره سه ماهه ، تاریخ واقعی انجام کارها در کارگاه مالك عمل است و سایر 

  . زمانها مانند تاریخ تهیه صورت وضعیت و یا تاریخ ارسال آن مالك عمل نمی باشد

اکید می شود در آخر هر ماه به منظور کاهش حجم محاسبات تعدیل، ت :یادآوري
شمسی ، صورت وضعیت کارهاي انجام شده تا آن تاریخ ، همراه با مقدار مصالح ، به 

  . تفکیک هر فصل و تجهیزکارگاه انجام شده ، تنظیم شود 
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   تعدیل مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و قطعی. 5-2

وقت و صورت وضعیت قطعی ، چنانچه مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت م
مربوط به عملیات انجام شده بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرین صورت وضعیت 
موقت باشد ، در صورت مشخص بودن دوره انجام ، طبق شاخصهاي دوره مربوط و در 

  . غیر اینصورت با متوسط شاخص هاي دوره هاي مدت یاد شده تعدیل می شود 

ملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت ، در مدت تاخیر غیر چنانچه ع. 1- 5-2
  . صورت می گیرد )  2-5(مجاز پیمان انجام شده باشد ، تعدیل آن طبق مفاد بند 

   گرد کردن ضریب تعدیل.5-3

این ضریب ابتدا با چهار . ضریب تعدیل ، با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می شود 
ردد ، چنانچه رقم چهارم اعشار پنج یا بزرگتر باشد ، رقم رقم اعشار محاسبه می گ

در صورتی که رقم چهارم . چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می شود 
  . اعشار ، کوچکتر از پنج باشد ، حذف می گردد

  تعدیل پیمان هایی که خاتمه می یابند  -6

قصوري متوجه پیمانکار باشد ،  چنانچه بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، بدون آنکه
پیمان خاتمه داده شود ، کارکرد پیمانکار طبق این دستورالعمل مشمول تعدیل 

  . آحادبها خواهد بود 
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  تعدیل پیمان هایی که فسخ می شوند  -7

چنانچه بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به علت قصور پیمانکار ، پیمان فسخ شود ، 
  . تعدیل مبلغ کارهاي انجام شده طبق این دستورالعمل محاسبه ، می شود 

  در رابطه ضریب تعدیل  0.95تغییر ضریب . 8

ده و ، به اتمام رسی) مدت درج شده در موافقتنامه(در پیمانهایی که در مدت اولیه.1-8
به عدد یک تبدیل می  "ضریب تعدیل  "در رابطه  0.95تحویل موقت شوند ، عدد 

  . شوند

به اتمام ) مدت اولیه بعالوه تاخیرهاي مجاز(در پیمانهایی که تا مدت پیمان.2-8
 0.975به عدد  "ضریب نعدیل  "در رابطه  0.95رسیده او تحویل موقت شوند ، عدد 

  . تبدیل می شوند 

در مورد پیمان  0.975به یک ، یا  0.95مابه التفاوت ناشی از تبدیل عدد مبلغ . 3-8
هاي مشمول ، حسب مورد ، همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می 

  . شود 

  

  مبناي محاسبه تعدیل و نحوه ارائه آن .9

ط پیمانکار مبالغ تعدیل آحادبها را بر اساس صورت وضعیتهاي تایید شده توس. 9-1
) الف(کارفرما محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت ، به نحوي که در بند 
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شرایط عمومی پیمان تعیین شده است ، مانند صورت وضعیتها براي مهندس  37ماده 
  . مشاور ارسال می دارد 

تا اعالم شاخص هاي قطعی دوره انجام کار ، تعدیل صورت وضعیت ها با استفاده . 9-2
، محاسبه و به صورت علی ) موقت یا قطعی(ن شاخص هاي ابالغ شده مربوط از آخری

با اعالم شاخص هاي قطعی دوره انجام کار ، تعدیل طبق . الحساب پرداخت می شود 
این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می 

  . گردد

مانند (، استفاده از جدولهاي مناسب  براي سهولت محاسبات و رسیدگی به آنها. 10
  . توصیه می شود) نمونه هاي پیوست
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  :مثال عددي

اهواز ،پیمانی باشرایط براي اجراي عملیات یک پروژه ساختمانی در شهر 
در تاریخ  1صورت وضعیت موقت شماره .ومشخصات زیر منعقد شده است 

طبق نمونه هاي  8/5/89در تاریخ  2وصورت وضعیت موقت شماره  4/2/89
محاسبه مبالغ تعدیل مربوط به هر صورت .پیوست تهیه وتائید شده است 

  .وضعیت مورد نظر است

  20/10/88):برنده مناقصه(تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار

  )25،000،000،000(بیست وپنج میلیارد ریال :مبلغ اولیه پیمان

باتوجه به حذف ضرایب باالسري، منطقه اي و ارتفاع ( 54/1:ضریب پیمان
  )در فهارس بهاء وتاثیر آنها در ضریب پیشنهادي پیمانکار

  ماه 30: مدت اولیه پیمان

تجهیز وبرچیدن کارگاه فقط  در صورت وضعیتها به مبلغ : 1یادآوري 
  .ضریب پیشنهادي پیمانکار اعمال می شود

مربوط به مصالح پاي کار ، موضوع %  70ضریب کاهشی  : 2یادآوري 
فهارس پایه ، نیز بسته به مورد در صورت وضعیتها ومصالح پاي  1پیوست 

  .کار اعمال می شود
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  صورت وضعیت موقت

  1شماره  
  )کارشروع ( 10/12/88از تاریخ 

  4/2/89تا تاریخ                                    
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        1388فهرست بهاي پایه رشته ابنیه سال                     عملیات تخریب    : فصل اول

شماره  
فهرست 

 بها 
 مقدار شرح ردیف فهرست بها         

واحد  
 ردیف 

بهاي واحد  
 برآورد 

 قیمت کل

 
010101 

بوته کنی در زمینهاي پوشیده شده از بوته و 
  .هاي آن از محل عملیات کردن ریشه خارج 

 1150000 46 مترمربع 25000

010102 

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه 
درخت از هر نوع، در صورتی که  کن کردن 

 15در سطح زمین تا  محیط تنه درخت 
 ..........  سانتی متر باشد

 402500 1610 اصله 250

010301 
تخریب کلی ساختمانهاي خشتی، گلی و 

  .شامل تمام عملیات تخریب اي،  چینه
 37200000 46500 مترمربع 800

010403 

تخریب بناییهاي آجري، بلوکی و سنگی که 
گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاك  با مالت 

  .چیده شده باشد
 26520000 22100 مترمکعب 1200

 730000 3650 مترطول 200 اینچ 2برچیدن لوله فلزي توکاربا قطر تا  010804

010806 
 2برچیدن لوله فلزي توکارباقطر بیش از  

 اینچ
 697200 5810 مترطول 120

010807 
برچیدن لوله هاي آزبست سیمان یا چدنی 

 فاضالب
 1460000 14600 مترطول 100

 68159700 جمع مبلغ ردیفها

68159700 با اعمال ضریب جمع کل فصل × 54/1 =104965938 
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                        1388فهرست رشته ابنیه سال عملیات خاکی بادست                        :فصل دوم
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

020102 

کنی  کنی،گودبرداري و کانال برداري،پی خاك
 ......متر و  2زمینهاي نرم، تا عمق  در 

 5250000 10500 مترمکعب 500

020103 

کنی  کنی،گودبرداري و کانال برداري،پی خاك
 ......متر و  2زمینهاي سخت، تا عمق  در 

 258000 25800 مترمکعب 10

020501 

تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزي و 
  ........ها و خاکبرداري پی

 805000 805 مترمربع 1000

 1588000 جمع مبلغ ردیفها

1588000 با اعمال ضریب جمع کل فصل ×  54/1 =2445520 

  

      عملیات خاکی با ماشین: فصل سوم  
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

030103 

برداري در زمینهاي نرم باهر وسیله  خاك
 ....حمل مواد حاصل از  مکانیکی، 

 1812000 1510 مترمکعب 1200

030104 

برداري در زمینهاي سخت با هر وسیله  خاك
برداري  حمل مواد حاصل از خاك مکانیکی، 
مرکز ثقل برداشت و  متر از  20تا فاصله 

  .توده کردن آن

 640000 3200 مترمکعب 200

 2452000 جمع مبلغ ردیفها

×24520000 با اعمال ضریب جمع کل فصل 54/1  =   3776080  
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     عملیات بنائی باسنگ : فصل چهارم  
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

040502 

 تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در
 ...........ها،  ها و لوله اطراف پی داخل کانالها، 

 6750000 135000 مترمکعب 50

 6750000 جمع مبلغ ردیفها

410202 

    مصاح پاي کار

 24100000 120500 مترمکعب 200  .ماسه شسته

   مبلغ مصالح پاي کارجمع 
30850000 

6750000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 30850000) × 1/54 = 43651300 

  

  

     قالب بندي چوبی : فصل پنجم 
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

050101 

بندي با استفاده از تخته  تهیه وسایل و قالب
ها و شناژهاي مربوط به  خارجی، درپی نراد 

  . آن

 18960000 47400 مترمربع 400

 18960000 جمع مبلغ ردیفها
 

×18960000 با اعمال ضریب جمع کل فصل 54/1  =29198400 
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     قالب بندي فلزي: فصل ششم 
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

060101 
قالب  بندي با استفاده از تهیه وسایل و قالب

  .  ها و شناژهاي پی درپی فلزي 
 1100000 55000 مترمربع 20

060201 

بندي با استفاده از قالب  تهیه وسایل و قالب
دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار  فلزي در 
  .متر باشد  5/3حداکثر

 2244000 74800 مترمربع 30

 3344000 جمع مبلغ ردیفها
 

×3344000 با اعمال ضریب جمع کل فصل 54/1  =   5149760  

     کارهاي فوالدي با میلگرد : فصل هفتم  
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

070202 
میل گرد آجدار ...... تهیه، بریدن، خم کردن 

 .....میلیمتر  18تا  12به قطر   AII از نوع  
 63600000 6360 کیلوگرم 10000

از  میلگرد آجدار ..... تهیه، بریدن، خم کردن  070203
 ....میلیمتر  20و بیش از20به قطر  AII نوع 

 36720000 6120 کیلوگرم 6000

 100320000 جمع مبلغ ردیفها

411002 

    مصاح پاي کار

 5360 کیلوگرم 20000 انواع میلگرد آجدار
10720000

0 

 107200000  مصالح پاي کار مبلغجمع 

100320000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 107200000) × 1/54
= 270054400 
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     بتن درجا: فصل هشتم 
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

080101 

تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 
کیلو گرم سیمان  100شکسته، با  طبیعی یا 

  .  در متر مکعب بتن

 279000 مترمکعب 500
13950000

0 

080104 

تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 
شکسته، بامقاومت فشاري  طبیعی یا 
  مگا پاسکال 16مشخصه 

 38300000 383000 مترمکعب 100

080310 
صورت ریزي، در  هاي بتن اضافه بها به ردیف

  .بتن در بتن مسلح مصرف 
 552000 5520 مترمکعب 100

 178352000 جمع مبلغ ردیفها

410202 

    مصاح پاي کار

 12050000 120500 مترمکعب 100  .ماسه شسته

 14620000 73100 مترمکعب 200  .شن شسته 410203

 26625000 532500 تن 50  .سیمان پرتلند نوع یک فله 410502

 53295000  مصالح پاي کارمبلغ جمع 

178352000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 53295000) × 1/54 = 332114090 
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 آجرکاري وشفته ریزي: فصل یازدهم
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 
بهاي واحد  

 برآورد 
 قیمت کل

110201 

ضخامت یک و آجرکاري باآجر فشاري به 
  .1:6بیشتر و مالت ماسه سیمان  نیم آجر و 

 59500000 595000 مترمکعب 100

110205 

دیوار یک آجره با آجر فشاري و مالت ماسه 
   .1:6  سیمان 

 52200000 130500 مترمربع 400

 111700000 جمع مبلغ ردیفها

410701 

    مصاح پاي کار

 3750000 625 قالب 6000  .آجر فشاري

 3750000  مبلغ مصالح پاي کارجمع 

111700000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 3750000) × 1/54 = 176060500 

     حمل ونقل: فصل بیست وهشتم 
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 
بهاي واحد  

 برآورد 
 قیمت کل

280101 

پاکتی، نسبت به حمل آهن آالت و سیمان 
  .کیلومتر 75کیلومتر تا فاصله   30مازاد بر

90×
45 

 - تن 
  کیلومتر

365 
1478250 

280201 

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 
  .کیلومتر 75کیلومتر تا فاصله   30

1800
×20 

 - تن 
  کیلومتر

400 
14400000 

 15878250 جمع مبلغ ردیفها
 

× 15878250 با اعمال ضریب جمع کل فصل  54/1  =24452505 
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         احداث ساختمان اداري    :پروژه  

      

  1صورت وضعیت موقت شماره برگ خالصه مالی 
  4/2/89تا   10/12/88از 

 )  1388  ابنیه واحد پایه رشته فهرست بهاي( 
        

 )ریال(هزینه  نام فصل فصل

 104965938 عملیات تخریب 1

 2445520 عملیات خاکی با دست 2

 3776080 عملیات خاکی با ماشین 3

 43651300 عملیات بنایی با سنگ 4

 29198400 قالب بندي چوبی 5

 5149760 قالب بندي فلزي 6

 270054400 کارهاي فوالدي با میلگرد 7

 332114090 بتن در جا 8

 176060500 آجرکاري و شفته ریزي 11

 24452505 حمل و نقل 28

 1025853213   مبلغ فهرست با اعمال ضرایب جمع 
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   1388فهرست بهاي پایه رشته تاسیسات برقی سال                      کابلهاي فشار ضعیف: فصل هفتم
شماره  

فهرست 
 بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 
 قیمت کل بهاي واحد برآورد  

070110 
 

کابل زمینی تک سیمه باروکش ترمو 
 1× 70و به مقطع  NYYپالستیک از نوع

  .میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه

400 
 

 37100 مترطول
 

14840000 
 

 2  × 50به مقطع.... کابل زمینی دو سیمه  070209
 .میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه

 33400000 66800 مترطول 500

 48240000  ردیفهاجمع مبلغ 

 7فصل 
1وپیوست  

    مصاح پاي کار

 1  × 70کابل زمینی تک سیمه به مقطع 
 میلیمتر مربع

 6307000 37100 ×  85/0 مترطول 200

 7فصل 
1وپیوست  

 2  × 50کابل زمینی دو سیمه به مقطع 
 میلیمتر مربع

 17034000 66800 ×  85/0 مترطول 300

 23341000 مبلغ مصالح پاي کارجمع 
 

48240000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 23341000) × 1/54 = 99451198 
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کابلشوها: فصل هشتم  
  

شماره  
فهرست 

 بها 
 مقدار شرح ردیف فهرست بها         

واحد  
 ردیف 

  کل قیمت بهاي واحد برآورد  

080107 
 

کابلشو از نوع پرسی وبراي سیم یا کابل 
  ساخت داخلمیلی متر  50به مقطع  

20 
 

 17800 عدد
 

356000 
 

کابلشو از نوع پرسی وبراي سیم یا کابل  080108
 میلی متر ساخت داخل 70به مقطع  

30 20200 606000 

 962000  جمع مبلغ ردیفها

 8فصل
1وپیوست  

    مصاح پاي کار

 میلیمتر50کابلشوازنوع پرسی به مقطع
 71200 17800 ×  2/0 عدد 20

 8فصل 
1وپیوست  میلیمتر70کابلشوازنوع پرسی به مقطع 

 80800 20200 ×  2/0 عدد 20

 152000 مبلغ مصالح پاي کارجمع 
 

962000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 152000) × 1/54 = 1645336 
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  فصلهامرکابلهاس:فصل دهم 

شماره  
فهرست 

 بها 
 مقدار شرح ردیف فهرست بها     

واحد  
 ردیف 

 قیمت کل بهاي واحد برآورد  

105603 
 

به ....... مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه
  میلیمتر مربع 1 × 150تا 1 × 95مقاطع

8 
 

 1343000 عدد
 

10744000 
 

 10744000  جمع مبلغ ردیفها

 10فصل
1وپیوست  

    مصاح پاي کار

به ....... مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه
 میلیمتر مربع 1 × 150تا 1 × 95مقاطع

 9401000 1343000 ×  7/0 عدد 10

 9401000 مبلغ مصالح پاي کارجمع 
 

10744000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 9401000) × 1/54 = 26680038 
                  

 احداث ساختمان اداري:پروژه

  4/2/89تا   10/12/88از   1صورت وضعیت موقت شماره برگ خالصه مالی 
)  1388 سال تاسیسات برقی واحد پایه رشته فهرست بهاي(  

 )ریال(هزینه  نام فصل فصل

 99451198 کابلهاي فشار ضعیف هفتم

 1645336 کابلشوها هشتم

 26680038 سر کابلها ومفصلها دهم

 127776572   مبلغ فهرست با اعمال ضرایب جمع 
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  1388فهرست بهاي پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال                      لوله هاي چدنی: فصل دوم 

شماره 
 فهرست بها 

 مقدار شرح ردیف فهرست بها         
واحد  

 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

020105 
 

لوله چدنی قیر اندود باسر کاسه ،به 
  .مترمیلی  150قطر نامی 

250 
 

 148500000 594000 مترطول

لوله چدنی قیر اندود باسر کاسه ،به  020106
 .میلی متر 200قطر نامی 

 171100000 855500 مترطول 200

 319600000  جمع مبلغ ردیفها

410401 
)1پیوست(  

    مصاح پاي کار

 لوله چدنی فاضالبی
 37650000 25100 کیلوگرم 1500

410402 
)1پیوست (  اتصال چدنی فاضالبیقطعات  

 20080000 25100 کیلو گرم 800
  

 57730000 مبلغ مصالح پاي کارجمع 
 

319600000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 57730000) × 1/54 = 554416940 
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1388فهرست بهاي پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال     لوله هاي آزبست سیمان: فصل پنجم   
شماره  

 فهرست بها 
 مقدار شرح ردیف فهرست بها         

واحد  
 ردیف 

بهاي  
واحد 

 برآورد 
 قیمت کل

050420 
 

لوله آز بست سیمان ضد سوافات ، با قیر 
  ).4کالس ( 400اندود کامل به قطر نامی 

300 
 

 116250000 387500 مترطول

 116250000  جمع مبلغ ردیفها

411001 
)1پیوست(  

    کارمصاح پاي 

 لوله آز بست سیمان فاضالبی ضدسولفات
 9460000 4730 کیلوگرم 2000

 55220000 مبلغ مصالح پاي کارجمع 
 

116250000) با اعمال ضریب جمع کل فصل + 0/70 × 9460000) × 1/54 = 18922880 
                  
                  
              

 احداث ساختمان اداري:پروژه

  4/2/89تا   10/12/88از   1صورت وضعیت موقت شماره برگ خالصه مالی 
)  1388 تاسیسات مکانیکیفهرست بهاي (  

 )ریال(هزینه  نام فصل فصل

 554416940 لوله هاي چدنی دوم

 18922880 لوله هاي آزبست سیمان پنجم

 573339820   مبلغ فهرست با اعمال ضرایب جمع 
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 20،000،000 )وضعیتانجام شده تا این صورت :(مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه

×20،000،000  مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه بااعمال ضریب پیمان 54/1 =30800000 
  

  1برگ خالصه مالی صورت وضعیت موقت شماره 

  1388فهارس بهاي واحد پایه رشته ابنیه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی سال 

  4/2/89تا تاریخ) شروع کار( 10/12/88از تاریخ 

 )ریال( جمع مبلغ فهرست  فهرست بهاي واحد پایه ردیف

 1025853213 ابنیه 1

 127776572 تاسیسات برقی 2

 573339820 تاسیسات مکانیکی 3

 30800000  تجهیز وبرچیدن کارگاه 4

 1،757،769،605   1صورت وضعیت شماره مبلغ  جمع 
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  محاسبه مبلغ تعدیل صورت وضعیتها

  1صورت وضعیت شماره محاسبه مبلغ تعدیل -1

  دوره شاخص پیمان)الف(

 1388در سه ماهه چهارم سال  )20/10/88(تسلیم پیشنهاد پیمانکار با توجه به تاریخ
دستورالعمل ) 1-8-1(واینکه کار از طریق مناقصه واگذار شده است ، براساس بند

  .می باشد 1388دوره شاخص مبناي پیمان سه ماهه سوم سال تعدیل ، 
  ).هـ شرایط خصوصی پیمان درج شده است  -29ه در ماده این دور(

  نوع شاخص ها) ب (

پیمان براساسفهارس بهاي واحد پایه منعقد شده استو مشمول مفاد  نظر به اینکه
  .دستورالعمل تعدیل نمی باشد) 3(و ) 6- 1-2(وهمچنین بندهاي ) 1-2(بند  2تبصره 

با شاخص گروهی فصل هاي مربوط در هر فهرست ومبلغ  مصالح پاي کار مبالغ کارکرد و
  . تجهیز وبرچیدن کارگاه باشاخص کلی تعدیل می شوند

چون در زمان انتشار این کتاب ، شاخصهاي قطعی سه ماهه اول ودوم سال  :توجه 
هنوز ابالغ نشده است ، لذا از شاخص هاي فرضی براي آموزش نحوه محاسبات  1389

  .استفاده شده است

  مدت کارکرد و نسبت مدت کارکرد هردوره)  پ
می باشد که  4/2/89تا    10/12/88، از  1مدت کارکرد صورت وضعیت موقت شماره 

با توجه به مثال زیر جدول یک دستورالعمل تعدیل تعداد روز هاي کارکرد عبات است 
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  20)اسفند+( 31) فروردین+( 4)اردیبهشت= (55روز : از 
روز مربوط به سه  35و  1388مربوط به سه ماهه چهارم سال روز  20از این مدت  -

  .است  1389ماهه اول سال 
به مدت کارکرد صورت وضعیت  1388نسبت مدت کارکرد در سه ماهه چهارم سال -

20
35،  1389و در سه ماههاول سال  55

  .است   55
براي  2 باتوچه به موارد فوق ،جدول یک به تدریج وبر اساس اطالعات حاصل از جدول

هر فهرست به طور مجزا تهیه وتنظیم می شود و در انتها ردیفی براي محاسبه تعدیل 
  .مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود

  نحوه تکمیل جدول ها-2

  جدول یک)الف 
باتوجه به مشخصات پیمان مورد نظر ) مشخصات پیمان (قسمت یک جدول یک  -

  .تکمیل می شود
پس از تکمیل )خالصه محاسبه تعدیل(جدول یک 2قسمت  اطالعات مربوط به -

  .،کامل می شود 2جدول 
شامل پنج بند است ) مشخصات صورت وضعیتها و دوره ها (جدول یک  3قسمت  -

  .که به شرح زیر کامل می شود

  انجام کار پس از درج شماره صورت وضعیت ، تاریخ انتهایی )1-3(در بند
 .وضعیت نوشته می شود مربوط به مدت کارکرد همان صورت
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  پس از درج شماره صورت وضعیت موقت قبلی ، تاریخ انتهائی ) 2-3(در بند
 .صورت وضعیت مذکور نوشته می شود

  مدت کارکرد صورت وضعیت مورد نظر بر حسب روز ، طبق ) 3-3(در بند
 . شود یادداشت زیر جدول محاسبه ونوشته می

  ربوط به هر دوره سه ماهه در سهم کارکرد صورت وضعیت م)  4-3(در بند
بدیهی است جمع این کارکردها برابر . زیر ردیف هاي این بند درج می شود 

 .خواهد بود )  3-3(مدت کارکرد ، درج شده در بند 

شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار در  37ماده ) الف (چنانچه براساس مفادبند :توجه
ه وتسلیم نماید ، تفکیک مدت مربوط را محاسبآخر هر ماه صورت وضعیت موقت 

کارکرد به دوره هاي سه ماهه منتفی بوده ، محاسبات ساده تر وزمان انجام 
  .عملیات واقعی تر می شود 

  نسبت سهم کارکرد در هر دوره به مدت ) 5-3( در زیر ردیف هاي بند ،
بدیهی است جمع این نسبتها .کل کار کرد صورت وضعیت درج می شود 

 .یک خواهد بود 

پس از )خالصه محاسبه تعدیل (جدول یک  2اطالعات مربوط به قسمت  -
 .کامل می شود  2تکمیل جدول 
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پس ) وضعیت تعدیل قرار دادتا این صورت وضعیت (دول یک ج 4قسمت  -
و باتوجه به جمع مبالغ تعدیل صورت وضعیت هاي  3از تکمیل قسمت 

 .کامل خواهد شد   قبلی

  جدول دو)ب 

به مبالغ تعدیل پیمانهایی که باشاخصهاي گروهی تعدیل می این جدول براي محاس
شها ، در صورت استفاده از شاخصهاي رشته اي ویا سایر رو. شوند تنظیم شده است 

  .جدول مناسب باید تهیه شود 

اطالعات باالي جدول با توجه به مشخصات پروژه و فهرست مورد استفاده  -
 .تکمیل می شود 

بر اساس دوره هاي کارکرد صورت ))  کارکرددوره ((ستونهاي مربوط به  -
چناچه از شاخصهاي گروهی . وضعیت مورد نظر و سال مربوط کامل می شود 
براي هرفصل ) و سال مربوط(براي محاسبه تعدیل استفاده شود ، این دوره ها 

 .تکرار می گردد

با شماره فصلهایی از فهرست مورد نظر ،که از آنها در صورت )) فصل((ستون  -
 .وضعیت مورد عمل استفاده شده است ، کامل می شود 

مبلغ کارکرد و مصالح ))  مبالغ صورت وضعیتهاي فعلی و قبلی((در ستونهاي -
پس از اعمال ضرایب مربوط از صورت وضعیتها استخراج و ، پاکار هر فصل 
براي محاسبه تعدیل صورت )) مبلغ صورت و ضعیت قبلی .(( درج می شود 

 .صفر است  ، 1ره وضعیت موقت شما
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که مالك عمل براي محاسبه تعدیل است  مبلغ مابه التفاوت دو صورت و ضعیت -
از صورت ) کار مربوط ي و مصالح پا(اختالف ریالی مبلغ کارکرد هر فصل 

 .وضعیت مورد نظر با صورت و ضعیت قبلی است 

ده از با استفا))  نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد(( ستون مربوط به  -
این نسبت ها . د وجدول یک کامل می ش 3قسمت ) 5-3(زیر ردیف هاي بند 

براي فصل هاي مختلف هر فهرست بها در هر صورت وضعیت ، مورد عمل ، 
 .تکرار خواهد شد 

مبلغ مابه التفاوت دو صورت (( از حاصل ضرب ))  مبلغ کارکرد در دوره((  -
بدیهی .ن ردیف بدست می آید هما....)) نسبت مدت کارکرد ((در )) وضعیت 

است جمع مبالغ کارکرد یک فصل در دوره هاي مختلف و در یک صورت 
 .وضعیت برابر با مابه التفاوت دو صورت و ضعیت مربوط به همان فصل است 

و )) شاخص مبنا ((مربوط به هر ردیف با توجه به ستون ))  ضریب تعدیل((  -
 :از رابطه) شاخص گروهی (نظر فصل مورد )) شاخص دوره کارکرد (( ستون 

:  
)) مبلغ کارکرد در دوره (( در)) ضریب تعدیل (( حاصلضرب .بدست می آید 

از جمع ردیفهاي .مربوط به ردیف مورد نظر را مشخص می کند  مبلغ تعدیل
مبلغ تعدیل مربوط به فهرست مورد نظر در مدت کارکرد حاصل  ستون آخر ،

  .می شود 
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مربوط به مدت کارکرد  تجهیز و بر چیدن کارگاهمبلغ تعدیل مربوط به هزینه   -
صورت وضعیت مورد نظر نیز مشابه روش یاد شده در ردیفی مستقل و در 

 .انتهاي جدول دو و با اعمال شاخص کلی محاسبه می شود 

  

شاخص کلی براي تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاهنحوه محاسبه   

 8بند بر اساس نحوه محاسبه شاخص کلی براي تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 
:به صورت ذیل می باشد 19/1/1386مورخ  3517/100بخشنامه شماره   

آندسته از پیمان هاي مشمول تعدیل آحاد بها که قبل از تاریخ بخشنامه مزبور با -1
براي . یا قبل از آن منعقد شده اند 1384شاخص میناي دوره سه ماهه چهارم سال 

، شاخص  1385محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال 
یا  1384سه ماهه چهارم سال   دمور  حسب ( کلی مبنا همان شاخص کلی مبناي 

عبارت    و برچیدن کارگاه تجهیز   انجام  زمان  شاخص  و بود  خواهد) قبل از آن 
یا شاخص ( به پیمان   خواهد بود از میانگین شاخص رشته اي فهرست بهاي منضم

سه  و شاخص رشته ابنیه در دوره )  دارد را   رشته اي فهرستی که باالترین برآورد
زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاهماهه   

 و فهرست بهاي 1384ماهه اول سال   سه  مبناي  شاخص  با  قراردادي  بعنوان مثال
منعقد شده باشد محاسبه  1384واحد پایه راه ، باند فرودگاه و زیرسازي راه آهن سال 

سه ریال تجهیز کارگاه انجام شده در ) 8.000.000(تعدیل مبلغ فرضی هشت میلیون 
:به ترتیب زیر انجام می گیرد قرارداد مزبور 1385 ماهه دوم سال  
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6/142  شاخص کلی مبناي پیمان = 

167.2= 168.3 166
2  شاخص دوره انجام =

لی ضریب تعد =(1-(167.2 / 137.6) ) × 0.95 = 0.126  

مبلغ تعدیل تجهیز کارگاه مورد نظر=  126/0×  8.000.000=  1.008.000ریال   

آندسته از پیمان هاي مشمول تعدیل آحاد بهاکه قبل از تاریخ بخشنامه یاد شده و -2
ندبراي محاسبه  ا آن منعقد شده یا بعد از1385مبناي دوره سه ماه اول سال  یا شاخص

نیز  و ، شاخص مبنا  1385 برچیدن کارگاه انجام شده در سال و تجهیز  تعدیل هزینه
شاخص رشته  ن کارگاه عبارت خواهدبود ازمیانگینشاخص زمان انجام تجهیز و برچید

که باالترین برآورد  با شاخص رشته اي فهرستی(اي فهرست بهاي پایه منضم به پیمان 
 و دوره  پیمان  مبناي  حسب مورد در دوره سه ماهه  ابنیه  و شاخص رشته) دارد  را
.سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه    

فهرست    و 1385سال   اول  ماهه  سه  راردادي که با شاخص مبنايبه عنوان مثال ق
سال   در مرداد 1385سال   راه آهن  زیرسازي  باند فرودگاه و  راه ،  پایه  واحد  بهاي

ریال ) 8.000.000(منعقد شده باشد محاسبه تعدیل مبلغ فرضی هشت میلیون  1385
زیر   ترتیب  به  مزبور  قرارداد 1385 در سه ماهه دوم سال   تجهیز کارگاه انجام شده

. انجام می گیرد  

 شاخص مبناي پیمان = 2/(158.3+165.2) =161.8

 شاخص دوره انجام کار = 2/(166+168.3) =162.2
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لی ضریب تعد =(1-(167.2 / 161.8)) × 0.95 = 0.023  

مبلغ تعدیل تجهیز کارگاه مورد نظر=  023/0×  8.000.000=  256.000ریال   

با   آحاد بها که بعد ازتاریخ بخشنامه یادشده و آندسته از پیمان هاي مشمول تعدیل-3
محاسبه   یا بعد از آن منعقد شده اند براي 1385شاخص مبناي سه ماهه چهارم سال 

نیز   و  ، شاخص مبنا 1386تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال 
شاخص   میانگین  بود از  عبارت خواهند  کارگاه ن شاخص زمان انجام تجهیز و برچید

که  فهرستی   شاخص رشته اي  یا(   پیمان  به  منضم  پایه بهاي   رشته اي فهرست
مبناي   ماهه  سه  دوره  در و شاخص رشته ابنیه حسب مورد   )باالترین برآورد را دارد

پیمان در دوره سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه ، محاسبات تعدیل تجهیز 
 2بند   مذکور  پیمان هاي  به مربوط  محاسبات   کارگاه این دسته از پیمان ها مشابه

می باشد    
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