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1  

  سرجمعپیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت نامه شبخ

     بـا توجـه بـه ردیـف    ، 4/2/1389مـورخ   6405/100در خصوص بخشنامه شماره )پرسش-510101

  ؟آن ضروري استسازي باعث تقلیل مبلغ برآورد گردد، آیا اعمال  که بهنگام، در صورتیاز بند الف  5

  

  
 6405/100شـماره  پیوسـت بخشـنامه   از بنـد الـف   5ردیفرج در رعایت ضوابط مند)اسخپ-510101

مسـتقل و  بـه طـور   براي تهیه برآورد اجراي کار از سوي کارفرما الزامی است و پیمانکاران ، 4/2/89مورخ 
  .باشند می پیشنهاديبه ارایه قیمت  جازبدون محدودیت در ضرایب پیشنهادي م

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  

  سرجمعاي ساختمانی به صورت پیمان اجراي کارهنامه شبخ

ردیـف  2تبصـره   بـه  ، با توجـه 4/2/1389مورخ  6405/100بخشنامه شماره در)پرسش-510102

  ضمیمه شود؟ 5در پیوست Cو Bهم مانند ضرایب Dآیا الزم نیست ضریب  )الف -5(

  

  
گردیـده  تصـریح  4/2/1389مـورخ   6405/100شـماره  همانطور کـه در بخشـنامه   )اسخپ-510102

شـده  نیز در پیوست یاد Dدر پیوست ضروري است ولیکن منعی براي درج ضریب  CوBاست، درج ضرایب 
.وجود ندارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  

  سرجمعپیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت نامه شبخ

مورخ  6405/100بخشنامه شماره ) الف-10(با توجه به تبصره یک ردیف چنانچه )پرسش-510103

، به چـه اسـتنادي پیمانکـار از ایـن     داردراهنماجنبه برآورد ارایه شده توسط کارفرما صرفاً ،)4/2/1389

بها استفاده نماید؟ برآورد در ارایه تجزیه

  

  
الزامـی    9/9/77مـورخ   5453/102-4951/54بخشنامه شـماره  رعایت ضوابط)اسخپ-510103

ترین قیمت پیشنهادي از سـوي   اي مربوط به تعیین مناسبه بوده و صرفاً جهت هماهنگی و تسهیل بررسی
عنـوان راهنمـا ارایـه    ه شود بـرآورد تهیـه شـده توسـط کارفرمـا بـ       متذکر می. باشد گزار می دستگاه مناقصه

.گردد گردد و همانند بخشنامه تجزیه بها، جزء اسناد و مدارك پیمان محسوب نمی می
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4  

  سرجمعاي ساختمانی به صورت پیمان اجراي کارهنامه شبخ

، آیـا  14، بـا توجـه بـه ردیـف     4/2/1389مـورخ   6405/100در بخشنامه شماره )پرسش-510104

  توان به نمونه مصالح با درج شرکت یا کارخانه تولیدي خاصی اشاره نمود ؟ می

  

  
شاره بـه  همراه با ا 3درج نوع و مشخصات کامل مصالح مصرفی در پیوست شماره )اسخپ-510104

.مشروط بر اینکه انحصار ایجاد نکند، منعی ندارد) براساس ضوابط مربوط(عرضه کنندگان آن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5  

  سرجمعپیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت نامه شبخ

، آیـا  16، بـا توجـه بـه ردیـف     4/2/1389مـورخ   6405/100در بخشنامه شماره )پرسش-510105

اي به دو نوع مصالح انتخابی نکند؟  تواند اشاره اقصه و قرارداد میکارفرما در اسناد من

  

  
التفاوت به مصـالح   مابه در صورت عدم اشاره کارفرما در اسناد مناقصه براي پرداخت)اسخپ-510105

.گردد التفاوت پرداخت نمی انتخابی از سوي کارفرما، به این اقالم مابه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6  

  سرجمعپیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت نامه شبخ

، چـون  16با توجـه بـه ردیـف    ، 4/2/1389مورخ  6405/100در بخشنامه شماره )پرسش-510106

تواند به دو نوع مصالح ساختمانی تولیدي  کارفرما می. باشد بهاي ابنیه شامل مصالح درجه یک می فهرست

  شرکت خاصی اشاره نماید؟

  

  
التفاوت دو نوع مصالح انتخـابی براسـاس    در صورت تمایل کارفرما به پرداخت مابه)اسخپ-510106

قیمـت فـروش   فهرسـت  قیمت مراجع معتبـر ماننـد   فهرست ضوابط بخشنامه، قیمت آنها باید براساس 
ایـن مراجـع   . ذکـر شـود   3گردد و نام  آنها در پیوست  ها یا تولیدکنندگان معتبر تعیین  محصوالت کارخانه

توانـد مصـالح یـاد شـده را از      التفـاوت بـوده و پیمانکـار مـی     مرجع تعیین قیمت براي پرداخت مابـه  صرفاً
تولیدکنندگان مختلفی که بر اساس مشخصات فنی عمومی و خصوصی مورد نظر و مطـابق بـا مشخصـات    

  .کنند، تهیه نماید کلی مندرج در اسناد پیمان تولید می
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7  

  ساختمانی به صورت سرجمعبخشنامه اجراي کارهاي 

متن پیمان اجراي کارهاي سـاختمانی بـه صـورت     11به استناد مفاد بند ج ماده )پرسش-510107

مصالح پایکار منضم بـه پیمـان و بـا     سرجمع، بهاي مصالح پایکار در اینگونه قراردادها براساس فهرست

منظـور   25/1ل مربـوط و بـا ضـریب    اي به کار رفته در برآورد طبق دستورالعم هاي رشته اعمال شاخص

بهاي رشته ابنیه  مربوط به مصالح پایکار فهرست 1پیوست شماره  3اینک نظر به این که در بند . شود می

درصد و ضریب پیشنهادي پیمانکار نیز اشاره شده است، آیا ضرایب مذکور به  70به ضرایب  1388سال 

  د یا خیر؟ گیر مصالح پایکار در قراردادهاي سرجمع تعلق می
  
  

،   4/2/1389مـورخ   6405/100در قراردادهاي منعقـده براسـاس بخشـنامه شـماره     ) پاسخ -510107
هـاي بکـار رفتـه در     مصالح پایکار منضم به پیمان با اعمـال شـاخص   بهاي مصالح پایکار، براساس فهرست

ي پیمانکـار بـه مصـالح    گردد و ضریب پیشـنهاد  پرداخت می 25/1برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضریب 
براسـاس ضـوابط پرداخـت هزینـه مصـالح پایکـار        7/0بدیهی است اعمال ضـریب  . گردد پایکار اعمال نمی

  .الزامی است
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8  

  اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع

پیمـان اجـراي کارهـاي سـاختمانی بـه      ضرایب قابل اعمال به مصالح پایکار در  )پرسش-510108

  کدام است؟ع، صورت سرجم

  

  
، 4/2/1389مـورخ   6405/100در قراردادهاي منعقـده براسـاس بخشـنامه شـماره     ) پاسخ-510108

هـاي بکـار رفتـه در     بهاي مصالح پایکار، براساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان با اعمـال شـاخص  
ي پیمانکـار بـه مصـالح    گردد و ضریب پیشـنهاد  پرداخت می 25/1برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضریب 

براسـاس ضـوابط پرداخـت هزینـه مصـالح پایکـار        7/0بدیهی است اعمال ضـریب  . گردد پایکار اعمال نمی
  .الزامی است

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1  

  81نامه اجرایی ماده  آیین

قانون تنظیم بخشـی از مقـررات    81نامه اجرایی ماده مصالحی که به استناد آئین)پرسش-522001

 خریداري و دراختیـار پیمانکـاران قـرار داده شـده،     4/2/81ه مورخ 20309ت/4147مالی دولت به شماره 

بالغ بـدهی پیمانکـاران از بابـت خریـد     پس از ورود به کارگاه در اولین صورت وضعیت شرکت منظور و م

آیا پس از واریز وجه خرید مصالح، مجدداً خرید مصالح از . شودها کسر میمصالح مزبور از صورت وضعیت

تـوان ایـن خریـد را    که فقط براي یکبار مـی همان اعتبار و تا پایان اجراي پروژه قابل انجام است یا این

  انجام داد؟

  

  
قانون بخشی از مقررات مـالی دولـت    81که باستناد آئین نامه اجرایی ماده  مصالحی) پاسخ-522001

هیأت وزیران براساس اعتبارات تخصـیص یافتـه سـال     4/2/1381هـ مورخ  26309ت / 4147به شماره 

اجرایی خریداري و در اختیار پیمانکار قرار داده شده، پس از تحویل مصـالح بـه کارگـاه     جاري از طریق دستگاه

ورود آنها با حضور دستگاه نظارت صورتمجلس شده و باید بدهی پیمانکار از بابـت خریـد مصـالح از صـورت     

ا سـقف  خرید مصالح از محل اعتبار یـاد شـده تـ    "در اینصورت مجددا. وضعیت و تعدیل پیمانکار کسر شود

  .مشروط بر آنکه بدهی یاد شده تا پایان سال مالی واریز شود. تععین شده قابل انجام است



١                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

مـورخ   142825/100کارها براساس بخشنامه شـماره  هزینه اجراي برآورد آیا در )پرسش -510001

  هاي مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ شود؟ بایستی هزینه، 24/8/1385

  
  

شـماره  پیوسـت بخشـنامه   ) الـف (از بنـد   5بله، این موضـوع بـه صـراحت در ردیـف     )پاسخ -510001

  . ذکر گردیده است24/8/1385مورخ  142825/100
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

در صورت تغییرات احتمالی کار براسـاس مفـاد    هزینه انجام کارهانحوه پرداخت  )پرسش -510002

رهاي ساختمانی با نرخ متـر مربـع زیربنـا، ضـمیمه بخشـنامه      کا مندرج در دفترچه پیمان اجراي 12ماده 

 25شرایط عمومی پیمان می توانـد تـا    29که با توجه به ماده (، 24/8/1385مورخ  142825/100شماره 

  ؟به چه صورت است) درصد مبلغ اولیه پیمان باشد

  
  

یاد شده، هزینه کـار در  پیمان 12صورت تغییرات احتمالی کار براساس مفاد ماده  در )پاسخ -510002

در سطح زیربنا، در همان مقطع زمـانی، براسـاس نـرخ تعیـین شـده بـراي مترمربـع زیربنـا در         صورت تغییر

پیمان و در صورت تغییر در جزئیات کار، براساس ضوابطی که در مورد پرداخت هزینه تغییر در جزییـات کـار،   

  . گردد که در همان ماده ذکر شده، پرداخت می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

در 9/9/1377مـورخ  5453/102-4951/54آیا رعایت ضوابط بخشـنامه شـماره   )پرسش -510003

مـورخ   142825/100رابطه با ارایه تجزیـه بهـا بـراي قراردادهـاي منعقـده براسـاس بخشـنامه شـماره         

  الزامی است؟ 24/8/1385

  
  

ــاس  )پاســـخ -510003 ــده براسـ ــاي منعقـ ــماره در قراردادهـ ــنامه شـ ــورخ  142825/100بخشـ مـ

باشـد ولـی اگـر کارفرمـا در اسـناد       یه ریزبرآورد به پیمانکار از سوي کارفرما نمیاالزامی به ار24/8/1385

مناقصه و حتی بعد ازبازگشایی پاکتهاي مناقصه از پیمانکاران بخواهد تجزیه بها تهیه نماینـد، پیمانکـاران   

مـورخ   5453/102-4951/54بخشنامه شـماره  بها براساس ضوابط  هوظف هستند نسبت به ارایه تجزیم

  .اقدام نمایند 9/9/1377
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

سـازي، سـوله و    آیا پروژه هاي تعمیراتی و مرمت آثارتاریخی، نیمه تمام، محوطه)پرسش -510004

  ؟هستند24/8/1385مورخ  142825/100ضوابط بخشنامه شماره اي تاسیسات ملزم به رعایتاجر

  
  

هـا بـدون    سـازي  محوطـه  ی و همچنـین انجـام  مرمتـ  ،پروژه هـاي تعمیراتـی  اجراي در )پاسخ -510004

 .نیسـت 24/8/1385مـورخ   142825/100خشـنامه شـماره   کارهاي ساختمانی الزامی به رعایت مفـاد ب 

    و همچنـین سـوله براسـاس بخشـنامه یـاد شـده      ) مکـانیکی و برقـی  (کارهاي صـرفاً تاسیسـاتی    ولی اجراي

  . گیرد صورت می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

در برآورد اولیه تهیه شده براساس ضـوابط بخشـنامه شـماره    روزرسانی  ضرایب به)پرسش -510005

آیا چهار دوره سه ماهه  نسبت به چهار دوره ؟محاسبه می شودچگونه  24/8/1385ورخ م 142825/100

شود یا آخرین دوره سه ماهه ابالغی نسبت به دوره  سه ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می

  گردد؟ گیري می سه ماهه متناظر سال قبل از آن مقایسه و متوسط

  
  

 5بنـد   2براسـاس تبصـره   روزرسانی برآورد هزینه اجـراي کارهـا    ایب بهضردر محاسبه )پاسخ -510005

آخرین دوره سه ماهه ابالغی نسبت به ، از نسبت رقم24/8/1385مورخ  142825/100شماره بخشنامه 

از تقسیم درصد ( هسال قبل از آن و تبدیل درصد تغییر به متوسط یک دوره سه ماه مشابهدوره سه ماهه 

  .حاصل می گردد    ) 4به عدد تغییر یاد شده 
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ــاس  )پرســش -510006 ــده براس ــاي منعق ــرزمین در قرارداده ــاي زی ــماره سـطح زیربن ــنامه ش بخش

ه مـاد  "الـف "تا قبل از انعقاد پیمان در جدول بند  دشوچگونه محاسبه 24/8/1385مورخ  142825/100

  ؟درج گردد 11

  

  

ــماره )پاســخ -510006 ــنامه ش ــورخ  142825/100در بخش ــتورالعمل  24/8/1385م ــوان دس ــا عن ب

محاسبه سطوح ارتباطی با کاربري فضاها ندارد و فقط براسـاس سـطح   ،انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا

و قبـل از انعقـاد    شـده محاسـبه   در بخشنامه یـاد   مندرجو سایر ضوابط ) با احتساب محل پله(افقی سقفها 

  .گردد میدرج  11ماده  "الف"پیمان در جدول بند 
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منعقـد   24/8/1385مـورخ   142825/100بخشـنامه شـماره   قراردادي براسـاس   )پرسش -510007

منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بنـد    هاي نقشهح وسطدر صورت مغایرت مساحت . گردیده است

  ، مالك عمل پرداخت قطعی چیست؟ 11ماده ) الف(

  

  

ــاس  در )پاســـخ -510007 ــده براسـ ــاي منعقـ ــماره قراردادهـ ــنامه شـ ــورخ  142825/100بخشـ مـ

سـطوح، قبـل از    ه، نحوه محاسـب با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا 24/8/1385

  .می باشد 11ماده ) ب(، بر طبق ضوابط بند 11ماده )الف(اد قرارداد براي درج در جدول بند انعق

           پس ار انعقاد قرارداد، با توجه به ایـن کـه نقشـه هـاي اجرایـی بـه رویـت کامـل پیمانکـار رسـیده اسـت،           

قطعی اعـداد منـدرج    ی که در سطوح نقشه هاي منضم به پیمان تغییري داده نشود، مالك پرداختتدر صور

  . می باشد 11ماده ) الف(در جدول بند 
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 منعقد شده 24/8/1385مورخ  142825/100قراردادي براساس بخشنامه شماره ) پرسش -510008

ادیر کار درج شده در هاي منضم به پیمان تغییري داده نشده، مغایرتی بین مق با وجودي که در نقشه. است

با توجه به ایـن موضـوع   .شود مشاهده می 11ماده » 1-ب«پیمان با مفاد بند  11ماده » الف«جدول بند 

  حساب نهایی کدام است؟ مالك عمل در تسویه
  
  

اي منعقـده براسـاس بخشـنامه     هـاي سـرمایه   هـاي تملـک دارایـی    در قراردادهاي طرح)پاسخ -510008

پیمان، در صورتی که در  11ماده » د « ، به استناد تبصره ذیل بند 24/8/1385خ مور 142825/100شماره 

هاي منضم به پیمان تغییري صورت نگیرد، مالك عمل پرداخت قطعی، اعداد مندرج در جـدول   سطوح نقشه

هاي منضم به پیمان و اعـداد منـدرج در جـدول     باشد و لو این که بین مساحت نقشه می 11ماده » الف«بند 

  .فاوت احتمالی وجود داشته باشدت

هـاي منضـم بـه اسـناد مناقصـه انجـام        بدیهی است که پیشنهاد قیمت پیمانکار باید براسـاس نقشـه  

  . پذیرفته باشد
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نعقـد  م24/8/1385مـورخ   142825/100بر اسـاس بخشـنامه شـماره    قراردادي )پرسش -510009

هـا متـراژ    پس از اجراي کـار، سـاختمان  . متر مربع بوده است 2000گردیده و زیربناي قید شده در پیمان 

ولی  ،قسمتی از این زیربنا با دستور کار ابالغ شده اضافه گردیده است. مترمربع شد 2348گردید که برابر 

  . بوده است ها توسط مشاور قسمت عمده آن به دلیل اشتباه در محاسبه اولیه نقشه

بایسـت   مترمربع اضافه شده می 348مطرح است که آیا تمامی  پرسشباتوجه به اختالف پیش آمده این 

 اسـت به پیمانکار پرداخت گردد یا آن قسمت از زیربنا که با دستور کار ابالغی به پیمانکـار اضـافه شـده    

  ؟شودپرداخت 
  

  

ــوابط  )پاســخ -510009 ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــماره در قرارداده ــنامه ش ــورخ  142825/100بخش م

هاي منضم به پیمان تغییري داده نشود، مالك عمل پرداخت  ، در صورتی که در سطوح نقشه24/8/1385

هاي منضـم   لو مغایرت احتمالی با سطوح نقشهخواهد بود و 11قطعی، اعداد مندرج در جدول بند الف ماده 

  . به پیمان داشته باشند

هاي منضـم بـه پیمـان براسـاس دسـتور کـار مشـخص،         غ مساحت مازاد بر نقشهبدیهی است در صورت ابال

 12هاي مندرج در جدول الف و براساس ضوابط مـاده   ها براساس نرخ صرفاً هزینه اجراي سطوح مازاد بر نقشه

  . گردد پرداخت می
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ــا)پرسـش  -510010 ــراردادي ب ــماره   ق ــنامه ش ــاس بخش ــتگاه براس ــت سـاخت بازداش ــار جه پیمانک

در یک طبقه بـوده کـه دو عـدد     83×84انعقاد شده است که ابعاد بنا  24/8/1385مورخ  142825/100

. متر در ساختمان مذکور وجود داشته است 13×59و یکعدد هواخوري به ابعاد  13×65هواخوري به ابعاد 

گیري سطوح زیربنا و اینکه سـطح   الذکر در مورد نحوه اندازه خشنامه فوقب 11ماده ) ب(طبق توضیح بند 

الـذکر   مترمربع بسته شده که سطوح فوق 4805متر مربع بوده قرارداد با متراژ  2ها بیشتر از  این هواخوري

ه صورت شبکه و پوشش فـنس طبـق   بها  پوشش سقف هواخوريدرضمن . از سطح زیربنا کم شده است

بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صـورت وضـعیت بـه    پیوستی  نقشه

بها فقط هزینه کفسازي پرداخت  ها طبق فهرست مترمربع هواخوري 2457پیمانکار تنها بابت اجراي حدود 

نگـام  و کـف آن را اجـرا نمـوده و ه    شده است پیمانکار اعالم داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوري

ها ازجمله سقف هواخوري را مهر و امضا کرده متـراژ قابـل پرداخـت بایـد      برگزاري مناقصه کلیه و نقشه

مترمربع باشد و سقف برابر دستورالعمل بخاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحـوه پرداخـت فضـاي     7300

  ها به چه صورت است؟ هواخوري

  

  

 142825/100یربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره      در قراردادهاي با نـرخ مترمربـع ز  )پاسخ -510010

پیمان و تبصـره ذیـل آن، در صـورتی     11ماده » د « اند باتوجه به مفاد بند  منعقد شده 24/8/1385مورخ 

منـدرج جـدول ذیـل    ... سازي و  ها، دیوارها، محوطه متراژ ساختمان(هاي منضم به پیمان  که در سطوح نقشه

ي در حین اجراي کار ایجاد نشود، مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار عبارتسـت  تغییر) پیمان 11بند الف ماده 

پیمـان بـه    11هاي واحد کارهاي مندرج در جدول بند الف مـاده   از جمع مبالغ حاصل از ضرب مقادیر و هزینه

جـد  بنـابراین در قراردادهـاي وا  . پیمـان  12عالوه تغییرات احتمالی ابالغی مربوط به جزییات کار طبـق مـاده   

شرایط فوق مبلغ پرداخت قطعی مربوط عبارت خواهد بود از حاصلضرب متراژ در هزینه واحـد بنـا منـدرج در    

                               پیمـان  12مـاده  پیمان، منهاي هزینـه عملیـات و جزییـات اجرایـی حـذف شـده کـه طبـق          11بند الف ماده 

  طبق دستورالعمل مربوط بکار رفته در برآوردهاي ل شاخصمنضم به پیمان با اعماهاي بهاي واحد ردیف(
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بهـا و ضـریب    منـدرج در فهرسـت  ... اي و  ضـرایب باالسـري و منطقـه   اعمـال  و) پاسخ ادامه-510010

  . گردد محاسبه می) پیشنهادي پیمانکار

مـورخ   142825/100دستورالعمل پیوست بخشـنامه شـماره   قسمت ب  15شایان ذکر است براساس بند 

، در مـواردي کـه انـدازه گیـري سـطوح در      )قبل از مهر و امضاي طـرفین (، براي تنظیم پیمان 24/8/1385

        پیمـان داشـته باشـد،     11برخی نقشه ها نیاز بـه توضـیحات بیشـتري عـالوه بـر نحـوه انـدازه گیـري در مـاده          

پیمـان   4اندازه گیري را به طور شفاف متناسب بـا نقشـه هـا در پیوسـت شـماره       الزم است کارفرما نحوه

  .تنظیم و ضمیمه اسناد و مدارك مناقصه و پیمان نماید

زیربنا که براساس بخشنامه یاد شده منعقد شده اند بـراي محاسـبه   بنابراین در پیمان هاي با نرخ مترمربع 

هاي مربوط، باید به مبانی محاسباتی مربوط منـدرج در   ريمتراژ ساختمان خاص موردنظر پس از حذف هواخو

  .پیمان مراجعه و براساس آن عمل کرد 4پیوست 
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هـایی اطـراف سـاختمان بـا      آمدگی پیش پروژهتهیه شده براي یک هاي  در نقشه)پرسش -510011

اسـت  رو پیرامونی جزو قـرارداد   و درست در زیر سقف این کنسولها اجراي پیاده بوده سانتیمتر80عرض 

  . ها ارایه نگردیده است رو در نقشه گونه جزییات اجرایی در رابطه با ساخت این پیادههیچ ولیکن

ساختمان نمـود   يرو و پیاده) کنسول(آمدگی  لذا به هنگام اجراي ساختمان مجري تصمیم به حذف پیش

آمدگی از کـل متـراژ زیربنـاي     متراژ پیش 24/8/1385مورخ  142825/100اس بخشنامه شماره که براس

  . ساختمان برابر قرارداد کسر گردیده است

بـه طـور   ی قرار داشته و یـا  گآمد رو نیز در قالب کسر پیش مطرح است که آیا کسر پیاده پرسشحال این 

رو که جزییاتی نیز در خصوص اجـراي   بلغ پیادهبهاي منضم به پیمان م بایست براساس فهرست مجدد می

  .  آن وجود نداشته از وضعیت کسر گردد

  

  

 142825/100در قراردادهاي با نرخ مترمربع زیربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره      )پاسخ -510011

پیمـان، کاهشـی در متـراژ     12بـا رعایـت مـاده     اند چنانچـه در حـین اجـرا    منعقد شده 24/8/1385مورخ 

) آمـدگی سـقف نهـایی سـاختمان     نظیر حذف پـیش (پیمان  11ماده » الف«رهاي مندرج در جدول ذیل بند کا

ایجاد شود، بهاي کاهش متراژ مزبور بر مبناي نرخ تعیین شـده محاسـبه و از هزینـه کـل سـاختمان مربـوط       

زو کارهـاي  هـا، چنانچـه کـار مربـوط جـ      رو پیرامـون سـاختمان   در مـورد حـذف پیـاده   در ضـمن  . گردد کسر می

پیمـان درج شـده باشـد بهـاي آن بـر مبنـاي نـرخ تعیـین شـده           11سازي در جدول ذیل بند الف ماده  محوطه

روي مزبور جزو کارهـاي سـاختمان    سازي کسر خواهد شد و در صورتی که پیاده محاسبه و از هزینه کل محوطه

بـه پیمـان بـا اعمـال      بهـاي منضـم   هـاي فهرسـت   محسوب بوده باشد، بهـاي آن طبـق بهـاي واحـد ردیـف     

اي منـدرج در   هاي بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضـرایب باالسـري و منطقـه    شاخص

  .   گردد بها و ضریب پیشنهادي پیمانکار محاسبه و از حساب پیمانکار کسر می فهرست
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 142825/100و براساس ضوابط بخشـنامه شـماره   قراردادي به صورت زیربنایی  )پرسش -510012

 زمـان در . گردیـده اسـت   ها به صورت درصدي از کـار ذکـر   منعقد شده و در آن آیتم24/8/1385مورخ 

آیـا هزینـه تجهیـز و    . افزایش پیدا کـرده اسـت   درصد 25اجراي کار مبلغ قرارداد و همچنین اجراي کار

  شود؟ هاي کاري می درصد به عنوان یکی از آیتم 25هم مشمول افزایش  برچیدن کارگاه
  
  

 24/8/1385مـورخ   142825/100در صورتی که پیمان بر اساس بخشنامه شـماره  )پاسخ -510012

) 5-الـف (بـه اسـتناد بنـد    با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا منعقـد شـده باشـد،    

، ضرایب مربـوط، هزینـه   ي واحد پایهبها هزینه اجراي کار براساس آخرین فهرست شده، یادپیوست بخشنامه 

بهـاي   پیوسـت فهـارس  (شود، لذا دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگـاه   برآورد می... تجهیز و برچیدن کارگاه 

یـدن کارگـاه   بنابراین براساس ضوابط مندرج در دسـتورالعمل تجهیـز و برچ  . حاکم بر پیمان خواهد بود) پایه

شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمـان افـزایش یابـد، مبلـغ مقطـوع تجهیـز و برچیـدن         29چنانچه طبق ماده 

  .کارگاه افزایش نخواهد یافت
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رداد گی سقف یـک سـاختمان کـه قـرا     درخصوص نحوه پرداخت هزینه پیش آمد)پرسش-510013

منعقـد گردیـده و طـی    ) مترمربع زیربنـا (24/8/1385مورخ 142825/100اجراي آن براساس بخشنامه 

قرارداد، بر حسب افزایش سطح عمل می گردد یا براساس  12دستور کار ابالغ گردیده است، مطابق ماده 

  فهرست بهاي منضم به قرارداد؟

  

  

ــرخ مت) پاســخ  -510013 ـا ن ــده ـب ــاي منعق ــماره  در قرارداده ــنامه ش ــاس بخش ــه براس ـا ک ــع زیربـن رمرب

پیمان، افزایش در متراژ کارهاي  12، چنانچه در حین اجرا با رعایت ماده 24/8/1385مورخ  142825/100

ایجاد شود، بهـاي  ) آمدگی سقف نهایی ساختمان نظیر پیش(پیمان  11ماده  "الف"مندرج در جدول ذیل بند 

  .گردد عیین شده محاسبه و به هزینه کل ساختمانی مربوط اضافه میافزایش متراژ مزبور بر مبناي نرخ ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١۵                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

تأخیرات ناشی از عدم قصور پیمانکـار در بخشـنامه نـرخ مترمربـع زیربنـا چگونـه       )پرسش-510014

     گردد؟ محاسبه می

  

  

ــاي منع)پاســخ-510014 ــماره  در قرارداده ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــورخ  142825/100ق م

حسـاب پیمانکـار از    به منظور جبران خسارت دیرکرد در پرداخت صورت 11ماده » و«مفاد بند  24/8/1385

سوي کارفرما و جلوگیري از تأخیرات پیمان ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی کارفرما بـوده و رسـیدگی بـه    

طـور   آن، بـه  30یمانکـار براسـاس مفـاد شـرایط عمـومی پیمـان و لحـاظ مـاده         تأخیرات مجاز و غیرمجاز پ

رو کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت بر طبق ضوابط مـاده   از این. گیرد مستقل انجام می

  .شود یاد شده بوده و لذا تأخیر در پرداخت صورتحساب پیمانکار، موجب تأخیرات مجاز پیمانکار نمی

  .تواند براساس ضوابط مربوط، از جانب پیمانکار خاتمه نیز داده شود کر است که پیمان میشایان ذ



١۶                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا
پیمان اجراي کارهاي ساختمانی بـا نـرخ متـر     11ماده  » و«بند آیا در خصوص )پرسش-510015

هاي موقت  پرداخت و یا پرداخت در پرداخت مبالغ پیش مربع زیربنا، در مورد محاسبه مبلغ خسارت دیرکرد
خیر افتاده اسـت  ابه منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی، مبلغی که پرداخت آن به ت

هاي موقـت، بـه صـورت     پرداخت، به صورت خالص و در مورد پرداخت متناظر اصل بدهی در مورد پیش
  گردد یا خیر؟  ناخالص محاسبه می

  

  

پیمان اجراي کارهاي سـاختمانی بـا نـرخ مترمربـع زیربنـا،       11ماده » و«در خصوص بند ) پاسخ-510015

. گیـرد  ها، بابت تأخیر در پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار صورت می جبران خسارت دیرکرد در پرداخت

باشـد کـه بعـد از      پیمانکار می رو منظور از اصل بدهی در پرداخت هاي موقت، مبلغ قابل پرداخت به از این

  .آید اعمال کسورات مربوطه بدست می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

آیا در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه اجراي کارهاي ساختمانی براسـاس   )پرسش -510016

، درصورت تغییر در جزییات کار براسـاس  24/8/1385مورخ  142825/100نرخ مترمربع زیربنا به شماره 

  ، ضرایب ارتفاع و یا طبقات درصورت مشمول بودن میتواند اعمال شود؟ پیمان 12مفاد ماده 

  

  

ــماره ) پاســخ  -510016 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــورخ  142825/100در قرارداده م

پیمان با نرخ مترمربع زیربنا، بهـاي   12ده ، در صورت تغییر در جزییات کار، براساس ضوابط ما24/8/1385

هـاي بکـار رفتـه در     بهاي منضم به پیمان با اعمـال شـاخص   هاي فهرست این تغییرات براساس واحد ردیف

بهـا پرداخـت    اي مندرج در فهرسـت  برآورد طبق دستورالعمل مربوط صرفاً با اعمال ضریب باالسري و منطقه

  .   باشد تفاع به این موارد قابل اعمال نمیرو ضریب طبقات یا ار از این. شود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

24/8/1385مـورخ   142825/100در قراردادهـاي منعقـده براسـاس بخشـنامه     )پرسش-510017

پیمـان، صـورت   هـاي منضـم بـه     تغییري در سطوح نقشـه چنانچه ، )انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا(

پیمان هاي یاد شده، مسـاحت منـدرج در جـدول     11نگرفته باشد لیکن براساس مالحظات بند ب ماده 

به اشتباه محاسبه و در پیمان درج شده باشد، مالك عمل در پرداخت قطعی چه  11موضوع بند الف ماده 

داد منـدرج در جـدول   بـا اعـ   11خواهد بود و آیا تفاوت مساحت براساس محاسبات موضوع بند ب مـاده  

  باشد؟ قابل پرداخت می 11موضوع بند الف ماده 

هاي منضم به پیمان تغییر یافته باشد و در نقشه اصالحی، سـطوحی از آن کـم یـا بـه آن      چنانچه نقشه

اضافه شده باشد آیا در پرداخت قطعی، تفاوت سطوح نقشه اصالحی با سـطوح نقشـه اولیـه کـه هـر دو          

اصالحی با اعداد  شود مالك عمل خواهد بود یا تفاوت سطوح نقشه محاسبه می 11ده بر اساس بند ب ما

پیمان، با این فرض که ممکن است براساس مالحظات بند ب  11مندرج در جدول موضوع بند الف ماده 

 11هاي اولیه به درستی محاسبه نشده و در جدول موضوع بنـد الـف مـاده     پیمان، سطوح نقشه 11ماده 

     . لحاظ شده باشدپیمان 

  

  

مـورخ   142825/100در قراردادهاي منعقده براسـاس ضـوابط بخشـنامه شـماره     )اسخپ-510017

  : شود به صورت زیر عمل می 24/8/1385

هـاي منضـم بـه پیمـان      پیمان، در صورتی که تغییري در سطوح نقشه 11ماده » د « وفق تبصره بند -1

باشد، اگرچه ایـن اعـداد بـا     می 11اد مندرج در جدول الف ماده ایجاد نشود، مالك عمل پرداخت قطعی، اعد

  . ها مغایرت احتمالی داشته باشد مساحت دقیق نقشه

هاي منضم به پیمان براساس دستور کار مشخص، صـرفاً   در صورت کم یا اضافه شدن سطوح نقشه-2

ر در سطوح، منجر به اصـالح  به عبارت دیگر تغیی. گردد پرداخت می 12بهاي این تغییرات براساس مفاد ماده 

  .    گردد ها نمی با مساحت دقیق نقشه 11مغایرت احتمالی اعداد مندرج در جدول بند الف ماده 

  



١٩                                  

  نرخ مترمربع زیربنادستورالعمل انعقاد پیمان با 

بـه   24/8/1385مـورخ   142825/100قراردادي براساس ضوابط بخشنامه شماره )پرسش-510018

گیر آمده ولی مساحت آنها  هاي آب باران گردیده است و در نقشه ها کنسول ا منعقد صورت مترمربع زیربن

آمـدگی سـقف در    گیر که به صورت پیش هاي آب باران در جدول درج نگردیده است، آیا مساحت کنسول

      شود یا خیر؟ یمشود، جزو مساحت زیربناي ساختمان محسوب  تراز بام و خرپشته اجرا می

  

  

 142825/100در قراردادهاي با نـرخ مترمربـع زیربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره        )اسخپ-510018

هـاي منضـم بـه پیمـان تغییـري داده نشـود،        اند چنانچه در سطوح نقشـه  منعقد شده 24/8/1385مورخ 

انـد مـالك عمـل در محاسـبه      پیمـان درج شـده   11ها که در جـدول بنـد الـف مـاده      مقادیر زیربناي ساختمان

  .      کند ها موضوعیت پیدا نمی آمدگی سقف باشد و در شرایط فوق محاسبه پیش ت قطعی میپرداخ



٢٠                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

بصورت مترمربعـی براسـاس ضـوابط بخشـنامه      27/9/1386قراردادي در تاریخ )پرسش-510019

مان اداري، آمفی تئاتر و مهمانسرا کـه هـم   ، شامل احداث ساخت24/8/1385مورخ  142825/100شماره 

حـدود  (اکنون کارفرما در نظر دارد آمفی تئاتر و مهمانسـرا  . باشد منعقد شده است اکنون در حال اجرا می

با توجه به شرح فوق نحوه محاسبه مبلـغ  . را در قرارداد یاد شده  کاهش دهد) از سطح زیربناي کل% 10

  نه است؟کاهش این زیربنا از قرارداد چگو

  بها ؟ شود یا طبق فهرست آیا به نسبت درصد سهم زیربنا از مبلغ قرارداد کم می

  

  

 24/8/85مـورخ   142825/100در قراردادهاي منعقده بر اساس بخشنامه شماره ) پاسخ-510019

  ، 12هوفـق ضـوابط منـدرج در مـاد     "انعقاد پیمان اجراي کارهاي ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنـا "با عنوان 

، بهـاي ایـن    11مـاده   "الـف "در متـراژ کارهـاي منـدرج در جـدول بنـد      ) کاهش یـا افـزایش  (در صورت تغییر 

  .شود تغییرات بر مبناي نرخ تعیین شده در جدول محاسبه می
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

ر خصوص پیمان اجراي کارهاي ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا و یـا سـرجمع،   د)پرسش-510020

در خصوص اینکه اگر در قرارداد منعقده دستگاه اجرایی با پیمانکاران، درصدهاي موقت ریالی اجراي کار 

اشتباه درصدبندي شده باشد، در صـورت شـمول   به صورت در جدول ساختار شکست کار توسط کارفرما 

وضعیت قطعی کار براساس درصدهاي  نحوه رسیدگی به صورت) فسخ، خاتمه و یا تعلیق پیمان(13ماده 

  موقت چگونه خواهد بود؟ 

  

  

ــماره   )پاســخ-510020 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــورخ  142825/100در قرارداده م

اسـت، در   پیمـان تصـریح شـده    13، همانطور که در مـاده  4/2/1389مورخ  6405/100یا  24/8/1385

وضـعیت قطعـی کـار     شـرایط عمـومی پیمـان گـردد، صـورت      48یـا   46صورتی که پیمان مشمول مـاده  

محاسبه و قطعـی   11ماده » ج«براساس کارهاي انجام شده و درصدهاي موقت و مصالح پایکار موضوع بند 

  .گردد می

رو  از ایـن . ت کـافی بنمایـد  بدیهی است الزم است دستگاه اجرایی در تهیه جدول شکست ساختار کار دق     

  .باشد امکان ارایه راهکار در مواردي که در کاربرد ضوابط ابالغی اشتباه صورت گرفته باشد میسر نمی
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

ي ها پیمانکاري قرارداد احداث اسکلت بتونی یک پروژه را براساس ضوابط طرح)پرسش-510021

عمرانی و با نرخ ثابت مترمربع زیربنا به انجام رسانیده و در مناقصه عملیات تکمیلـی همـان پـروژه هـم     

که قرارداد اولیه صرفاً مربـوط بـه اسـکلت    با وجود آن. برنده و قرارداد آن را با کارفرما منعقد نموده است

داد دوم متفاوت بـوده از کارگـاه خـارج    پروژه بوده و تجهیزات آن که کامالً با تجهیزات مورد نیاز در قرار

گردیده است، دستگاه محترم نظارت از تایید هزینه برچیدن کارگاه در صورت وضعیت قطعی با این عنوان 

در این حالت صـورت وضـعیت   . که از همان تجهیز براي قرارداد دوم استفاده شده خودداري نموده است

  ؟گردد چگونه محاسبه می یاد شدهقطعی قرارداد 

  

  
 142825/100در پیمانهاي با نرخ متـر مربـع زیربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره        ) پاسخ -510021

هـاي مربـوط بـه     پیمان آمـده اسـت هزینـه    14اند همانگونه که در ماده  منعقد شده 24/8/1385مورخ 
بـه تخریـب و خـارج    باشد و در پایان کار پیمانکار بایـد نسـبت    تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار می

  .نمودن مواد حاصل از تخریب اقدام نماید و مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است
پیمـان   11مـاده   "د"وضعیت قطعی قراردادهاي مزبور کـه براسـاس بنـد    به مراتب فوق در صورت توجهبا  

  .ندارد شوند پرداخت مبلغی به عنوان هزینه برچیدن کارگاه موضوعیت محاسبه می
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

ــت      )پرســش-510022 ــع پرداخ ــه موق ــدم ب ــی از ع ــأخیرات ناش ــزان ت ــام در می ــه ابه ــر ب نظ

هاي کارکرد پیمانکار براسـاس قراردادهـاي مترمربـع زیربنـا موضـوع بخشـنامه شـماره         وضعیت صورت

 30ها توسط کارفرما مطابق ماده  ات ناشی از دیرکرد پرداختخیرا، آیا ت24/8/1385مورخ  142825/100

شود یا خیر؟  خیرات مجاز پیمان محسوب میات وشرایط عمومی پیمان جز

  

  
ــماره  )اســخپ-510022 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــاي منعقـده براس ــورخ  142825/100در قرارداده م

ت دیرکرد در پرداخت صورتحساب پیمانکـار  به منظور جبران خسار 11و ماده » و « ، مفاد بند 24/8/1385
از سوي کارفرما و جلوگیري از تأخیرات پیمان ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی کارفرمـا بـوده و رسـیدگی    

مسـتقل  بطـور  30خیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار براساس مفاد شرایط عمومی پیمان و لحاظ ماده ابه ت
  .گیرد انجام می

پرداخت صورتحساب پیمانکار موجب تأخیرات مجاز پیمانکار نبوده و کارفرما موظـف بـه   خیر در ارو ت از این
شـایان ذکـر اسـت کـه پیمـان      . باشـد  خیر در پرداخت بر طبق ضوابط ماده یاد شـده مـی  اپرداخت خسارت ت

  .          تواند براساس ضوابط خاتمه نیز داده شود می
  
  

  

  

  



1  

  براي معامالت دولتی تضمینآیین نامه 

ــاده )پرســش-521001 ــین 11در م ــماره     آی ــوبه ش ــی مص ــامالت دولت ــراي مع ــمین ب ــه تض نام

در مورد تضامین بخش ارزي قراردادها، با توجه به عنوان نشـدن   11/8/1382مورخ  ه28493ت/42956

  ، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟ "میزان درصدها"

  

مین بخش ارزي قراردادهـا از نظـر میـزان درصـد تـابع درصـد مربـوط بـه تضـامین          اتض) خپاس-521001

ــبن  ــد ماش ــب و خری ــزات و نص ــاخت تجهی ــاري، س ــاوره، پیمانک ــدمات مش ــاي خ ــزات،  قرارداده     آالت و تجهی

  .بوده و باید از همان نوع ارز قرارداد باشد) نامه یاد شده آیین 7و  6، 5، 4موضوع مواد (حسب مورد 
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  براي معامالت دولتی تضمینآیین نامه 

مـورخ   ه 30980ت/20071در اصـالحیه شـماره    "امـور سـاختمانی  "منظـور از )پرسش -521002

نامـه   با عنـوان آیـین   11/8/1382مورخ  ه 42956/284931مصوبه شماره  5ماده  "ب"بند  24/4/1383

) تملـک دارایـی هـاي سـرمایه اي    (رانـی  را در ارتباط با رشته کارهاي عمتضمین براي معامالت دولتی 

  .مشخص نمایید

  

  

نامه تضمین بـراي معـامالت دولتـی     اصالحیه آیین) 2(بند  "امور ساختمانی"عبارت )پاسخ-521002

ــورخ ه30980ت/20071بـه شـماره    ــالح بنـد  رد در مـو 21/4/1383م ــاده  "ب"اص ــماره  ) 5(م مصـوبه ش

هـاي   لـک دارایـی  مهاي ت هاي طرحمیم به کلیه فعالیت، قابل تع11/8/1382مورخ  ه28493ت/42956

  .اي است سرمایه
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  براي معامالت دولتی تضمینآیین نامه 

در شروع  پیمانکار.منعقد شده استهاي عمرانی طرحضوابط براساسقراردادي )پرسش-521003

رداد ضمانتنامه حسن انجام کار تعهدات معادل پنج درصدکل مبلغ اولیه قرارداد را تسلیم کارفرما نموده قرا

  .باشد از اعتبار الزم برخوردار میضمانت نامه یاد شده است و در حال حاضر 

ا، درصد اضافه بر مبلـغ اولیـه و ابـالغ آن از طـرف کارفرمـ      25با توجه به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف  

درصـد   25ذیحسابی تقاضاي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات دیگري اضافه بر ضمانتنامه اولیـه معـادل   

  . استمبلغ قرارداد را نموده 

باشد و از اعتبار الزم برخوردار است  نظر به اینکه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اولیه نزد کارفرما می

درصد مبلغ اولیه، اضـافه بـر ضـمانتنامه اولیـه،      25ادل مع) درصد 5(آیا ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 

  جهت تسلیم به کارفرما از لحاظ قوانین جاري الزم است؟ 

  

  

مصوبه شـماره   (نامه تضمین براي معامالت دولتی                           آیین 5ماده  "ب"به استناد بند ) پاسخ-521003

ــورخ   28493ت /42956 ـــ م ــات و 11/8/1382ه ــرانهی ــاي   ) زی ــدات در قرارداده ــام تعه ــمین انج تض

 موافقتنامـه  3مبلـغ منـدرج در مـاده    (درصد مبلغ معامله  5پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل 

شرایط عمومی  29تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده ) پیمان شرایط عمومی پیمان ابالغی

  .پیمان است
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  التفاوت تعدیل و مابه

اقدام به تهیـه   1387در شهریور ماه سال  ، پیمانکارپروژهیک در راستاي اجراي )پرسش  -021001

از طرف پیمانکار  3و  2هاي موقت شماره  صورت وضعیت. است تن نموده 150آالت پروژه به میزان  آهن

 60در صورت وضعیت شماره دو به میـزان  آالت  هاي مهر و آبان ارسال گردیده است و مقدار آهن در ماه

بـا توجـه بـه    . باشـد  مـی ) کـار انجـام شـده   (تـن   150و صورت وضعیت شماره سه ) کار مصالح پاي(تن 

و از سـه ماهـه دوم بـه سـوم کـاهش  داشـته       9و  7هاي فصل  هاي تعدیل ابالغ شده، شاخص شاخص

م سـال مطـابق بخشـنامه شـماره     آالت در سـه ماهـه دو   پیمانکار مدعی است بـا توجـه بـه تهیـه آهـن     

هاي سـه ماهـه دوم بـه عنـوان      بایست طبق شاخص می 9و  7، فصل 15/9/1382مورخ  173073/101

کار و کار انجـام شـده در سـه ماهـه سـوم قـرار        که مقادیر پايمصالح پاي کار تعدیل گردد، در صورتی

  گردد؟ اسبه مینه محوکار چگ با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پاي. گیرد می

  

  
در قراردادهایی کـه مشـمول تعـدیل آحادبهـاي پیمـان براسـاس بخشـنامه شـماره         )پاسخ-021001

کـار در مـدت پیمـان، براسـاس      باشند، مبالغ مربوط به مصـالح پـاي   می 15/9/1382مورخ  173073/101
کار  تی که مصالح پايبهاي پایه مربوط به دوره انجام عملیات اجرایی صورتوضعی هاي گروهی فهرست شاخص

بهاي واحـد   بنابراین در قراردادهاي واجد شرایط فوق که با فهرست. شوند درآن درج گردیده است، تعدیل می
آالت خریداري شـده توسـط پیمانکـار     اند چنانچه در مدت پیمان بعنوان مثال آهن پایه ابنیه منعقد گردیده

درج گردد تعدیل آن حسب مـورد   1387مهرماه سال  کار، در صورت وضعیت مربوط به در قالب مصالح پاي
و مقـادیري از  . باشـد  قابل محاسبه می 87سه ماهه سوم سال  9یا  7هاي قطعی فصول  براساس شاخص

شـوند نیـز براسـاس مبـالغ کـار       آالت که در قالب کار انجام شده در صورتوضعیت آبانماه درج می این آهن
     1387سـه ماهـه سـوم سـال      9یـا   7هـاي قطعـی فصـول    انجام شده مربوط حسب مـورد طبـق شـاخص   

ثابـت  دان اشـاره شـد  در باال بـ ها که  وضعیتکار و کارکرد صورت تعدیل مصالح پاي.باشند قابل تعدیل می
وضـعیت نسـبت بـه    صـورت در دوره کـارکرد ) فصـلی (گروهـی  هاي قطعی بوده و افزایش یا کاهش شاخص

  .، تاثیري در نحوه محاسبه تعدیلهاي مزبور نداردمصالحهاي نظیر در دوره تهیه شاخص
  



2

  التفاوت تعدیل و مابه

، در 15/9/1382مـورخ   173073/101پیوست بخشنامه شماره  8درخصوص بند  )پرسش -021002

هایی که در مدت اولیه به عالوه تمدید مـدت   در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان 95/0مورد تغییر ضریب 

  گردد؟ رسند، چگونه عمل می مقادیر کار با تاخیرات مجاز به پایان میپیمان در اثر افزایش 

    

  
15/9/1382مورخ  173073/101در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره )پاسخ -021002

بـه اتمـام رسـیده و تحویـل     ) نامـه  مـدت درج شـده در موافقـت   (در صورتی که قرارداد صرفاً در مدت اولیه 
و براي سایر موارد اعـم از  ) بخشنامه 8-1بند (گردد  ضریب تعدیل به یک تبدیل می 95/0موقت شود، عدد

  .گردد بخشنامه عمل می) 2-8(تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهاي مجاز بر طبق بند 
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  التفاوت تعدیل و مابه

برآورد  1379بهاي سال کار براساس فهرست در هنگام تهیه اسناد قراردادي، مبلغ)پرسش -021003

سه ماهه چهـارم سـال    1378به عوض سه ماهه چهارم سال  لیکن شاخص تعدیل سهواً. و تنظیم گردید

  چگونه قابل تصحیح است؟ یاد شدهشاخص تعدیل قرارداد . درج گردید 1379

  

  
شـرایط خصوصـی پیمـان    ضوابط و شرایط مندرج در موافقت نامه، شرایط عمـومی و  )پاسخ -021003

و نحوه پرداخت به پیمانکار بوده و هـر گونـه تغییـري در    ) کارفرما و پیمانکار(حاکم بر روابط طرفین پیمان 
نیـاز بـه اخـذ مجـوز از مراجـع       گردیـده و آن که منجر به پرداخت اضافی شود تجدید نظر در نرخ پیمان تلقی 

ت تغییر شاخص مبناي درج شده در پیمان، بایـد مراتـب   لذا در صورت درخواس .دارد) شورایعالی فنی(ذیربط 
 1356قـانون بودجـه سـال     80با دالیل مستند طی گزارش به مراجع ذیربط در الیحه قانونی راجع به تبصـره  

  .کل کشور منعکس شود
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  التفاوت تعدیل و مابه

ریخ آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براسـاس شـاخص مبنـاي پیمـان تـا     )پرسش -021004

تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهاي اجرایی که پس از سـپري شـدن مـدت قـانونی تجهیـز      

  باشد مالك خواهد بود؟  کارگاه می

  

  
، تـاریخ شـروع کـار    اي هـاي سـرمایه   تملـک دارایـی  در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ-021004

  . شود  از مبادله پیمان تنظیم می تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس
بنابراین در محاسبات تعدیل اولین صورت وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار مالك است که از 

  . شود تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور می
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  التفاوت تعدیل و مابه

هیچکدام از بندهاي شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل  در)پرسش-021005

  در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟  .عبارتی قید نگردیده است

  

  
کـه براسـاس شـرایط عمـومی      اي هـاي سـرمایه   تملـک دارایـی  در قراردادهاي طرحهاي )پاسخ-021005

ــماره   پیمــان  ــد،منعقــد شــده  ، 3/3/1378مــورخ   1088/102-842/54، پیوســت بخشــنامه شـ             اـن
بـه ایـن   . باشـد هـ شرایط خصوصی پیمان می -29بینی شرایط مربوط در ماده الزمه تعدیل نرخ پیمان پیش
  .باشندبینی تعدیل نرخ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمیترتیب قراردادهاي فاقد پیش
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  التفاوت ل و مابهتعدی

بـه جـاي   تـوان   براي محاسبه تعدیل قطعی آیـا مـی   ،با شرایط ذیل يدر قرارداد)پرسش-021006

  :در نظر گرفت 23/6/1370مورخ  1-2080/54/9706شماره  ا در بخشنامهرضریب یک 95/0ضریب

  1379بهاي منضم به قرارداد ابنیه سال  فهرست- 1

18/4/1380تاریخ قرارداد - 2

23/6/1370مورخ  1-2080/54/9706حادبها پیمان بخشنامه آلعمل نحوه محاسبه تعدیل دستورا- 3

ها، تاخیر در تحویل زمین و تغییر مقادیر تا تحویل موقت توسـط   تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت- 4

  . کارفرما مجاز اعالم گردیده است

    

  
ــا ب    )پاســخ-021006 ــاد به ــدیل آح ــمول تع ــه مش ــایی ک ــماره   در قرارداده ــنامه ش ــاس بخش راس

چنانچه عملیات اجرایی موضوع پیمان در مدت درج شـده   ،باشند 23/6/1370مورخ  2080/54/9706-1
در قرارداد با احتساب تغییر مدتی که صرفاً ناشی از تغییـر مقـادیر کـار باشـد، بـه اتمـام رسـیده و تحویـل         

در رابطـه  /. 95امه یادشده بجاي عدد دستورالعمل پیوست بخشن 8-1بند  2موقت شود، طبق مفاد تبصره 
بنـابراین در سـایر مـوارد تـأخیرات مجـاز      . شـود  مربوط به محاسبه ضریب تعدیل، عدد یک در نظر گرفته می

  .گردد به عدد یک نمی/. 95، موضوع مشمول تغییر عدد )خارج از قصور پیمانکار(
  
  



7

  التفاوت تعدیل و مابه

که ضریب تعـدیل در  مل تعدیل آحادبهاي پیمانها در صورتیبا توجه به دستورالع)پرسش -021007

حاصـل تعـدیل    ،فرمول محاسبه تعدیل منفی و کارکرد پیمانکار در سه ماهه در حال محاسبه منفی باشد

که توجیه مثبت بودن حاصل تعدیل در شرایطی که کـارکرد  عددي مثبت خواهد بود، لذا با عنایت به این

 مثبت یا منفـی بـودن تعـدیل در شـرایط فـوق     وضعیت رسد،  طقی به نظر نمیباشد من پیمانکار منفی می

  چگونه است؟

    

  
بهـاي پایـه کـه مشـمول تعـدیل براسـاس        در قراردادهاي منعقده براسـاس فهـارس  )پاسخ-021007

باشند، در صورت منفی شدن ضریب تعـدیل   می 15/2/1389مورخ  173073/101ضوابط بخشنامه شماره 
وضعیت صورتکه هر وضعیت پیش از آن، با توجه به اینوضعیت نسبت به صورتصورتو کاهش مبالغ 
 ییهـا وضـعیت صـورت شـود، بنـابراین چنانچـه در    هاي مربوط به خود تعـدیل مـی   هاي دوره براساس شاخص

ن هاي اشتباه اصالح گردد و ضـم وضعیتصورتمقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید 
اشـتباه، کارکردهـاي اصـالح    هـاي  وضعیتصورتتادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت 

  . تعدیل قرار گیرد وضعیتصورتشده مالك محاسبه 
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  التفاوت تعدیل و مابه

حدود دو هـزار تـن میلگـرد از     1387و  1386در یک پروژه کارفرما طی سالهاي  )پرسش -021008

هاي قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده کـه قیمـت آنهـا براسـاس نـرخ       رید سالمحل خ

  .مصالح پایکار مندرج در فهرست بها منضم به پیمان از صورت کارکردهاي پیمانکار کسر گردد

ارگـاه  لذا با توجه به این که قراردادهاي منعقده مشمول تعدیل آحاد بها بوده و زمان ورود میلگردها بـه ک 

ها متفاوت است و مبناي کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار براساس  با زمان مصرف آن) ابتداي شروع پروژه(

وضعیت متناسب با آن بوده، دوره شاخص مربوطه براي محاسبه تعدیل مصالح  تاریخ مصرف و در صورت

  وضعیت کارکرد چه زمانی است؟  پایکار و تعدیل صورت

  

  
بینـی   در قراردادهاي منعقده با ضوابط نظام فنی اجرایی کشور چنانچه در قرارداد پـیش )پاسخ-021008

نامـه   بـراي مـوارد تحویـل مصـالح توسـط کارفرمـا، آیـین        ،تحویل مصالح توسط کارفرما انجام نشده باشد
هــ  26309ت/4147قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ) 81(اجرایی ماده 

) 6(مـاده  » ب«آالت بر طبـق بنـد    مالك عمل است و بطور اخص در مورد سیمان و آهن 4/2/1381خ مور
  . گردد مصوبه یاد شده عمل می

  15/9/1382مـورخ   173073/101بخشـنامه شـماره   ) 8-1(وضعیت کارکرد بر طبق بنـد   تعدیل صورت
شاخص گروهـی دوره ورود مصـالح بـه     با شاخص گروهی دوره انجام کارکرد و تعدیل مصالح پایکار بر مبناي

  .    گیرد کارگاه، مورد محاسبه قرار می
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  التفاوت و مابه تعدیل

 تنهـا پـروژه  پیشرفتی این مدتپس از ط ،سال 2با مدت پیمان  یک قرارداددر )پرسش-021009

  ردد؟تعدیل در این پروژه چگونه محاسبه می گ. از کل قرارداد بوده استدرصد 40برابر 

  

  
چنانچه قرارداد مشمول تعدیل باشد ابتدا بایـد تـأخیرات مجـاز و غیرمجـاز پیمانکـار      ) پاسخ-021009

پیوسـت  ) 4(شرایط عمومی پیمان بررسی و تعیین گردیده و سپس بـر طبـق بنـد    ) 30(ماده » ج«طبق بند 
یمانکـار انجـام شـده    کارهایی که در دوره تأخیر مجـاز پ  15/9/1382مورخ  173073/101بخشنامه شماره 
شود و کارهاي انجام شده در مدت تأخیر غیرمجـاز،   هاي دوره مربوط به انجام کار تعدیل می است، با شاخص

) هـاي تمدیـد شـده    مدت درج شـده در پیمـان و مـدت   (هاي دوره مربوط به مدت پیمان  با متوسط شاخص
  .شود تعدیل می
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  تعدیل و مابه التفاوت

بخشـنامه  پیوسـت  (دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا  5براساس بند ) رسشپ-021010

هزینه اجراي کـار  برآورد ) ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 24/8/1385مورخ  142825/100شماره 

ابالغـی تـا زمـان مـورد نظـر بـراي       ) 95/0بدون اعمـال ضـریب   (هاي تعدیل  با در نظر گرفتن شاخص

  . شود تعیین میو همچنین براي زمان اجراي کار ) به منظور به هنگام نمودن برآورد(گزاري  همناقص

رسـند، آیـا    گفته، در پیمانهایی که در زمان تاخیر مجاز و یا غیرمجاز بـه اتمـام مـی    با توجه به شرح پیش

  گردد یا خیر؟  محاسبه می 975/0یا  95/0هاي تعدیل با ضریب  شاخص

  

  
 142825/100قسمت الف دستورالعمل پیوسـت بخشـنامه شـماره     5براساس بند ) پاسخ -021010

هـا، در نظـر گـرفتن     ، قبل از انعقاد پیمان، برآورد هزینه اجراي کار با استفاده از نقشـه 24/8/1385مورخ 
دار و براساس آخرین فهرست بها، ضرایب مربوط، هزینـه تجهیـز و برچیـدن کارگـاه و شاخصـهاي       اقالم ستاره

بـه منظـور بهنگـام نمـودن     (گزاري ابالغی تا زمان مورد نظر براي مناقصه) 95/0بدون اعمال ضریب (عدیلت
    بـا عنایـت بـه مراتـب فـوق، در پیمانهـاي بـا نـرخ         . شود و همچنین براي زمان اجراي کار تعیین می) برآورد

اسبات مربوط به منظور نمـودن  االصول مح اند، علی متر مربع زیربنا که براساس بخشنامه مزبور منعقد شده
شاخصهاي تعدیل در بهنگام سازي و در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجراي کار، قبل از انعقـاد پیمـان   

بنابراین اتمام کارهاي اینگونه پیمانها در مدت اولیه، در زمان تأخیر مجاز و نیز زمـان تـأخیر   . گیرد انجام می
در محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخصهاي ) 975/0،  95/0، 1(غیرمجاز، تأثیري در ضریب مورد عمل 

  .اشاره شد ندارد در باالتعدیل که 
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  تعدیل و مابه التفاوت

اختالفی بـین مشـاور و   در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران )پرسش-021011

  :به شرح زیر وجود داردنکار پیما

منعقد گردیده  1383بهاي سال  قصه انتخاب شده و قرارداد براساس فهارسپیمانکار از طریق برگزاري منا

برابـر   25/1به دلیل انجام کار تا . باشد می 1384و شاخص مبنا جهت محاسبه تعدیل سه ماهه اول سال 

  . شرایط عمومی پیمان گردید و به کار وي خاتمه داده شد 48مبلغ اولیه پیمان، پیمانکار مشمول ماده 

به قیمت روز در زمان خرید و بـا اعمـال ضـریب باالسـري     ) مصالح پایکار(اي موجود در کارگاه میلگرده

در صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت گردید و در نتیجه صـورت وضـعیت تعـدیل قطعـی     ) 3/1(

پیمانکار در این بخش به دلیل صفر شدن مقدار میلگرد پاي کار مشمول تعدیل، منفـی شـده و ایـن امـر     

  . وجب اعتراض پیمانکار گردیده استم

را در محاسبات  یاد شدهبایست میلگردهاي  به زعم پیمانکار در محاسبه صورت وضعیت تعدیل قطعی می

پیمانکار دریافت نموده است نادیده انگاشت  پیش از این راهاي تعدیل موقت که وجه آن صورت وضعیت

  .و منظور ننمود

هـاي موقـت و    کار در صورت وضـعیت  وه صحیح اعمال میلگردهاي پاينح پیش گفته،با توجه به موارد 

  چگونه می باشد؟قطعی 

  

  
که مشمول تعدیل  1383بهاي واحد پایه سال  در قراردادهاي منعقده با فهارس) پاسخ- 021011

 39بوده و باتوجه به بند ج ماده  15/9/1382مورخ  173073/101آحاد بها براساس بخشنامه شماره 
وفق ...) اعم از میلگرد و (اند، مصالح موجود در کارگاه  خاتمه یافته 48مومی پیمان، طبق ماده شرایط ع

، براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید با اعمال ضریب باالسري در 48قسمت ج ماده  "یک"بند 
به نرخ مبالغ مصالح موجود در کارگاه مزبور باتوجه به اینکه . شوند وضعیت قطعی منظور می صورت

  . اند مشمول تعدیل نخواهند بود روز در تاریخ خرید محاسبه شدهمتعارف 
  قالب  هاي موقت در وضعیت محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورتکه باید توجه داشت در ضمن 
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  تعدیل و مابه التفاوت
ت در قالـب  هـاي موقـ   وضعیت محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورت) پاسخادامه  -021011

  .کماکان به قوت خود باقی است و نیازي به تغییر و اصالح ندارد
وضعیت قطعی هیچگونه مبلغی در هیچ یک از فصول به عنـوان مصـالح    با عنایت به مراتب فوق در صورت

و مشمول تعدیل قرار نخواهد گرفت و مصالح موجود در کارگاه صرفاً به ترتیـب   شد پاي کار منظور نخواهد
  .گردد ر آن درج میفوق د
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  التفاوت و مابه تعدیل

ها، در یک فصل امکـان   تعدیل کارکرد بعضی از پروژهصورتوضعیت در محاسبه )پرسش-021012

و در نتیجه منفی شدن ضریب تعدیل وجـود دارد، همچنـین اگـر    در برخی فصول کاهش شاخص تعدیل 

در ایـن صـورت نحـوه    نیـز باشـیم،    همزمان با کاهش شاخص تعدیل، شاهد کاهش کارکرد همان فصل

  ؟ محاسبه صورتوضعیت تعدیل چگونه خواهد بود

  

  
بهـاي پایـه کـه مشـمول تعـدیل براسـاس        در قراردادهاي منعقده براساس فهـارس ) پاسخ -021012

باشـند، در صـورت منفـی شـدن ضـریب       مـی  15/2/1389مـورخ   173073/101ضوابط و بخشنامه شـماره  
ــالغ صورت ــاهش مب ــدیل و ک ــر  تع ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــیش از آن، ب ــعیت پ ــه صورتوض ــبت ب ــعیت نس وض
شـود، بنـابراین چنانچـه در صـورت      ود تعـدیل مـی  خـ هاي مربوط به  هاي دوره صورتوضعیت براساس شاخص

هاي اشتباه اصالح گردد و  ابتدا باید صورتوضعیت وضعیت مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد،
هـاي اشـتباه، کارکردهـاي     هی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیتضمن تادیه اصل بد

  . تعدیل قرار گیرد اصالح شده مالك محاسبه صورتوضعیت
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 التفاوت تعديل و مابه
ــا بنــد (  پرســش) -021013 ــدرج در بخشــنامه 4آي            18/05/1395مــورخ  661740/95شــماره ) من

ــا موضــوع  ــه ماســبق1394هــاي ســه ماهــه ســوم و چهــارم   قطعــي دورههــاي  شــاخصب               ، عطــف ب
 شود يا خير؟ مي )ل از آنو قب 1394هاي سه ماهه اول و دوم  كاركردهاي مربوط به به دورهتعديل (
 
 

ــخ-021013 ــد) پاس ــاد بن ــورخ  661740/95) بخشــنامه شــماره 4( مف ــرفا 18/05/1395م در  "ص

 .قابل اعمال استبيني شده  هاي تعديل مربوط پيش كه در بخشنامه شاخصي يها دوره

ردهـاي قبـل از   و كاركشود  اعمال مي 1394هاي سه ماهه سوم و چهارم  بنابراين درحال حاضر صرفا به دوره

 .    باشند آن مشمول بند ياد شده نمي



14

  التفاوت تعدیل و مابه

  شود؟  التفاوت بهاي قیر چگونه پرداخت می حق بیمه از مابه)پرسش-023001

  

  
هاي مربوط بـه   نامه هاي اجتماعی و آیین از اجراي قوانین کار و بیمه هاي ناشی هزینه) پاسخ-023001

                  هــا بــه پیمانکــار از جملــه     مالیــات و عــوارض و بطــور کلــی کســورات قــانونی از تمــامی پرداخــت       
  . شود التفاوت قیر کسر می هاي مربوط به بهاي مابه صورت وضعیت
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  اوتالتف تعديل و مابه

ــه)پرســش-023002 ــن    ماب ــیمان و آه ــراي س ــرت ب ــاوت پ ــنامه  آالت التف ــق بخش ــماره              طب ش

،بعـد  به سالآن باشد و از  قابل پرداخت می 1380تا سال  4/11/1373مورخ  14021/54-5/4705-102

  .اي نشده است پرت ذکر گردیده اشارهکه درآنیاد شده بخشنامه به 

منعقـد شـده و مشـمول           بـه بعـد    1380قراردادهـایی کـه از سـال    ته، آیا بـراي  گفبا توجه به شرح پیش

مصـرفی لحـاظ   آالت باید در مقدار سـیمان و آهـن   آالت پرت سیمان و آهنهستند، مصالح التفاوت  مابه

  گردد یا خیر؟
  
  

اي کـه   هـاي سـرمایه   هـاي تملـک دارایـی    در قراردادهاي تابع مقررات مربوط به طـرح ) پاسخ-023002
ــه ــمول ماب ــن مش ــاي آه ــاوت به ــماره  التف ــنامه ش ــت بخش ــتورالعمل پیوس ــاس دس ــیمان براس                آالت و س

آالت بـراي   آهـن و  در تعیین مقادیر سیمان ،باشند می 25/12/1372مورخ  23239-54-5/23059/102
بخشـنامه شـماره   التفاوت قیمت، درصـدهاي افـت مصـرف در نظـر گرفتـه شـده در بنـد یـک          پرداخت مابه

  .کماکان به قوت خود باقی است 4/11/1373مورخ  14021/54/5/4705/102

  

  
  
  
  

  

  

  



١  

14ماده   –شرایط عمومی پیمان 

مـدت انجـام کـار    ) بعنوان مثال تاخیر در پرداختهـا (چنانچه بدلیل قصور کارفرما )پرسش -011401

و پس از رسیدگی گزارش تـاخیرات  (افزایش یابد و پس از تحویل کار و تعیین مدتهاي مجاز و غیرمجاز 

با ابالغیه بدلیل تاخیر در پرداختهـاي  (تمدید شده ، مدت پیمان برابر مدت اولیه بعالوه مدتهاي )پیمانکار

شرایط عمومی پیمان عمالً سقف تعیـین شـده    50از بند ب ماده  3آن وقت طبق قسمت . باشد) کارفرما

افزایش خواهد یافت در حالیکـه قصـوري هـم    ) یک چهارم مدت پیمان(براي محاسبه خسارت تاخیرات 

  . متوجه پیمانکار نبوده است

شرح پیش گفته، آیا مدت پیمان برابر مدت اولیه بعالوه مدتهاي تمدید شـده ناشـی از قصـور     با توجه به

  کارفرما و یا افزایش مقادیر کار است؟ 

  

  
شرایط عمومی پیمان، مدت پیمـان یـا مـدت اجـراي کـار،       14ماده ) ز(به استناد بند ) پاسخ -011401

شـرایط   30ات احتمالی اسـت کـه براسـاس مـاده     موافقتنامه و تغییر 4ماده  "ب"مدت درج شده در بند 
شـرایط عمـومی    50مـاده   "ب"بنابراین مدت پیمان درج شده در بند . شود عمومی پیمان در آن ایجاد می

  عالوه مدت تاخیرات مجازهست از مدت اولیه پیمان با پیمان عبارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢  

  16ماده  –شرایط عمومی پیمان 

  ساله آب و هوا، آیا  20شرایط عمومی پیمان در خصوص آمار  16پیرو بند ج ماده)پرسش-011601

ترین و باالترین دما در  ساله بوده و یا پایین 20مالك این آمار مربوط به میانگین آمار حداقل و یا حداکثر 

  بایستی مدنظر قرار داد ؟  سال گذشته را می 20

  

  

پیمان، رویت و بررسی وضعیت آب و هوا  شرایط عمومی 16ماده  "ج"منظور از بند ) پاسخ-011601

اجراي کارهـاي  که در) اعم از گرما، سرما و نزوالت آسمانی(ساله  20از نظر کلیه عوامل جوي براساس آمار 

  .گردد از اینرو در مورد نحوه استنتاج آماري از این اطالعات اظهار نظر نمی. باشد موضوع پیمان موثرند، می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣  

  16ماده  –ومی پیمان شرایط عم

شـرایط عمـومی    16نظر به اینکه در تفسیر و برداشت موضـوع بنـد ج مـاده    )پرسش-011602

 هـاي مختلـف سـال،    پیمان در خصوص وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجـراي کـار در فصـل   

وارد زیـر  از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت مطرح و اعالم گردیـده اسـت، مـ    سال پیش 20باتوجه به آمار 

  : مورد پرسش است 

اي در شهر استان باشد، مالك آمار و اطالعات از داخل پروژه بوده یا از اطالعـات   پروژه چنانچه-1

  رسمی اداره هواشناسی استان مربوطه

سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد، متوسط و میانگین درجه برودت  20مالك درجه برودت هوا در -2

؟  راي محاسبه بایستی در نظر گرفتخواهد بود یا روش دیگري ب

  

  
مـاده  » ج«در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند ) پاسخ-011602

هـاي   ، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب و هوا، بارنـدگی و امکـان اجـراي کـار در فصـل     16
تواند از مراجع معتبـر   رایه پیشنهاد قیمت، که میاز تاریخ ا سال پیش 20مختلف سال، باتوجه به آمار 

  .نظیر سازمان هواشناسی بدست آید، آگاهی یافته است
        بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمـار یـاد شـده در امکـان اجـراي کـار در طـول مـدت اجـرا،         

  .         باشد بر عهده پیمانکار می



۴  

  21ماده  -شرایط عمومی پیمان

محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته  1381مرداد ماه سال )پرسش -012101

نظر به اینکه پروژه از طرف شـرکت بیمـه ایـران بیمـه     . که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید

متعاقـب آن  . تمام خطر مهندسی شده بـود، مراتـب بـه مـدیریت شـرکت بیمـه ایـران اطـالع داده شـد         

ناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نمـوده و مطـابق شـروط پیوسـت قـرارداد، میـزان مبلـغ        کارش

  . خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعالم و تأیید نمودند

الذکر، دستور ترمیم مسیرهاي تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده همزمان با انجام موارد فوق

رمیم مسیرهاي تخریب شده شامل لجن برداري از روي خطوط، برداشت خاك سرند شـده  عملیات ت. شد

 عملیات ترمیم بطور. گذاري مجدد بوده استزیر، اطراف و روي لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله

. ه اسـت هاي مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعالم گردیدکامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه

لـذا بـا   . هاي انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران استمبلغ هزینه

چنانچه خسـارات دریـافتی از   "که شرایط عمومی پیمان مبنی بر این 43ماده  "ب"بند  2توجه به ردیف 

     ".باشـد عهـده کارفرمـا مـی   شرکت بیمه ایران براي جبران خسارتها کافی نباشـد، جبـران خسـارت بـه     

  . گردد التفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت میمابه

بهاي هاي فهرستتوان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیفآیا می

هاي کارکرد و در قالب                 تی از شرکت بیمه در صورت وضعیتمنضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریاف

تفاوت ال  به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابه) درصد 25(شرایط عمومی پیمان  29ماده )1-الف(بند 

  . اي به پیمانکار پرداخت گرددجلسات جداگانهباید در قالب صورتیاد شده 

  

  

راردادهاي تابع ضوابط طرحهاي عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد در ق)پاسخ - 012101

ه چنانچه ب. میباشد) تمام خطر مهندسی(بیمه  21ماده  "ج"شده و کارهاي موضوع پیمان دراجراي بند 

وضوع ـخسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه م) نظیر سیل(موجب حوادث قهري

  خـسارتدار جبران  ارفرما عهدهـک 43ماده  )ب -2(افی نباشد طبق بندـبراي جبران آن ک 21اده ـم "ج"بند 



۵  

  21ماده  -شرایط عمومی پیمان

، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرمـا بـه   بود مزبور خواهد)ادامه پاسخ –012101

غیـر مسـتقیم   یـا هـاي مسـتقیم   اعم از هزینـه ده تمام ش) واقعی(تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه 

خـارج از صورتوضـعیتهاي موقـت    (محل اعتبـار طـرح و از طریـق صورتحسـاب     را از پرداختهاي الزم) باالسري(

  .عمل خواهد آورده ب) کارکرد پروژه



۶  

  25ماده  -شرایط عمومی پیمان

بـرداري از  یع در بهـره در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصـد دارد جهـت تسـر   )پرسش -012501

هاي پروژه با استفاده از ضـوابط تسـریع کـار شـامل     دردست احداث خود و کاهش بخشی از هزینهپروژه

بـرداري از پـروژه را کـاهش و در    زمـان بهـره  ... اجراي کار در شب یا اضافه کـاري عوامـل پیمانکـار و    

طبق بررسی بعمل آمده توسط مشـاور  . ایدبرداري نمکوتاهترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره

درصـد کـاهش    30تواند حداقل در صورت اجراي کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می

  . هاي اضافی پروژه نیز خواهد شدیابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه

  هاي اضافی چگونه خواهد بود؟نحوه اعمال و پرداخت هزینه

  

  

یش از موعـد کـار موضـوع    پـ اتمـام  ( چنانچه پیشنهاد کار در شب براي تسریع در کار )پاسخ -012501

شـرایط خصوصـی پیمـان هزینـه تسـریع       )الـف  -50(بوده و در مـاده  ) شرایط عمومی پیمان جدید 50ماده 

پیش بینی نشده باشد موضوع تجدید نظـر در نـرخ پیمـان محسـوب و کارفرمـا بایـد بـراي پرداخـت هزینـه          

الیحه قانونی راجـع بـه اصـالح تبصـره      "ج"به پیمانکار براساس بند ...) ار درشب و اضافه کاري و ک( تسریع 

پیشـنهاد کـار در   کـه   در ضـمن درصـورتی    .، پس از اخذ مجوز الزم اقدام نمایـد 1356قانون بودجه سال  80

باشـد، موضـوع تـابع     کارفرما شب براي جبران تأخیرهاي خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید

در شـب براسـاس بنـد    هاي مربوط به کـار  شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه هزینه 25ماده  "د"بند 

  .یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود



٧  

  28ماده  -شرایط عمومی پیمان 

د پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه اگر در قراردادي مبلغ ریالی قراردا  )پرسش -012801

باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترك مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویـل زمـین   مستقر می

به براي قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه  28قرارداد اولیه مطابق ماده 

  باشد؟ اد جدید الزم میبراي قرارد طور مجدد

  

  

ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمـان اولیـه را انجـام داده منعقـد     که در صورتی)پاسخ -012801

یابـد و نیـازي بـه     باشد لذا با پیمـان جدیـد ادامـه مـی     شود با توجه باینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی

  . تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست



٨  

  28ماده  -پیمان شرایط عمومی 

آوري و انتقـال  بهاي واحد پایه رشـته شـبکه جمـع   یک قرارداد براساس فهرست  )پرسش -012802

شرایط خصوصی پیمان تهیه زمـین محـل   ) الف -28(منعقد گردیده است و طبق ماده  81فاضالب سال 

به پیمـان کـه بایـد    بهاي منضم فهرست 5پیوست ) 7-2(با عنایت به بند . تجهیز بر عهده پیمانکار است

هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی  کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه

هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار زینههکه هزینه اجاره زمین در 

  ؟باشدبه چه صورت می

  

  

ردادهاي طرحهاي عمرانی تابع شرایط عمومی پیمـان جدیـد و منعقـده بـا     درمورد قرا)پاسخ -012802

چنانچه طبق شـرایط خصوصـی پیمـان، تـأمین زمـین بـراي تجهیـز کارگـاه بعهـده          ، فهارس بهاي واحد پایه 

هاي تجهیز و برچیـدن کارگـاه منظـور نشـده باشـد،       اي بابت اجاره آن در برآورد هزینه پیمانکار باشد و هزینه

  .کارگاه به پیمانکار تعلق نمیگیردعنوان اجاره زمین تجهیزه پرداختی بهیچگونه 



٩  

  28ماده  -شرایط عمومی پیمان 

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق بـه تملـک و تحویـل زمـین و کارگـاه بـه       )  پرسش -012803

مـاده   "ج"بصره بنـد  ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال ت 6بعد از گذشت .پیمانکار نگردیده است

ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه بـه  .شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است 28

  . گیردگونه خسارتی به وي تعلق نمیاین که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچ

  خواهد بود؟ با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه

  

  

که براسـاس شـرایط    تملک دارایی هاي سرمایه ايدر قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ -012803

، اگـر کارفرمـا نتوانـد هـیچ     28مـاده   "ج"موجب تبصره ذیل بنـد  ه ب. اند منعقد شده) جدید(عمومی پیمان 

اسـت نسـبت بـه تـاریخ مبادلـه       هر کـدام کمتـر  (ماه  6درصد مدت پیمان یا  30قسمت از کارگاه را ظرف 

به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجـراي کـار نباشـد    ) پیمان

بدیهی است تقاضاي خاتمـه پیمـان از سـوي پیمانکـار از     . یابد خاتمه می 48با اعالم او قرار داد طبق ماده 

  خسـارت موضـوع تبصـره    موظـف اسـت   در این حالت نیز کارفرمـا  مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و 

  .نماید یاد شده را به پیمانکار پرداخت 



١٠  

  28ماده  -شرایط عمومی پیمان 

شـرایط عمـومی پیمـان در صـورت      28مـاده   "ج"در خصوص تبصره ذیل بنـد    )پرسش -012804

  فرضی ماهانـه بـه پیمانکـار تعلـق      درصد متوسط کارکرد 5/2نسبت به پیمانکار آیا مبلغ  48اعمال ماده 

  گیرد یا خیر؟ می

  

  

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدیـد چنانچـه کارفرمـا نتوانـد     )پاسخ -012804

هـر  مـاه،  6درصد مدت پیمـان یـا    30"هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي 

خاتمـه یابـد،    48قـرار داد طبـق مـاده    عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار به موجب ، "کدام که کمتر است

درصـد   30مـاه تـا    درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي تـأخیر بـیش از یـک    5/2ماهانه مبلغی معادل 

  .به پیمانکار تعلق میگیرد) نسبت به تاریخ مبادله پیمان(ماه هر کدام کمتر باشد  6مدت پیمان یا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١  

  28ماده  –شرایط عمومی پیمان 

شرایط خصوصـی منضـم بـه     20در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده   )پرسش -012805

آن، تأمین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست 

قدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تـأمین  تحویل زمین تجهیز کارگاه را بالفاصله پس از ابالغ قرارداد ت

  . ماه به انجام رسید 5/4و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود 

نامه محـل   در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره شایان ذکر است

یمان تلقـی گردیـده و   نامه پ موافقت 4تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده 

شـرایط   28لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بنـد ج مـاده   

  . عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت

ربوط پرداخت نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ م

نگردید، لذا پیمانکار بطور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ 

مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شـرکت تأییـد نمـود ولـی کارفرمـا تأییدیـه       

یـن خصـوص را بـه    مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تأیید خـویش در ا 

  . کارفرما اعالم نمود 

  اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تاخیر به چه صورت می باشد؟

  

  

فصل اول شرایط عمومی پیمان ابالغـی طـی بخشـنامه     12براساس بند ب ماده )پاسخ -012805

رگـاه محسـوب   ، محل تجهیـز کارگـاه جـزو محـل کا    3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره 

هـاي اضـافی    باشد، هزینه هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما می لذا در پیمان. شود می

ایجاد شده براي پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیـز کارگـاه باشـد طبـق بنـد ج      ) خسارت(

  .گردد شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می 28ماده 

  



١٢  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

حذف یک ردیف از فهرست مقـادیر منضـم بـه پیمـان و ابـالغ ردیـف دیگـر از         )پرسش -012901

درصـد افـزایش پیمـان     25درصد کاهش و  25سقف  وبها به جاي ردیف مذکور به ترتیب آیا جزفهرست

  خواهد بود یا خیر؟  

  

  

 ،آن 29مـاده  ) 1(ید ضمیمه قـرارداد باشـد مطـابق بنـد     اگر شرایط عمومی پیمان جد)پاسخ -012901

 25نبایـد از  ) آن "ج"موضـوع بنـد   (هـاي بـا قیمـت جدیـد     رجمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کا

بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلـغ اولیـه قـرارداد    . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود

درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولـی در سـایر مـوارد کـه افـزایش مزبـور        25بیشتر از تواند نمیدر هر مرحله 

  .وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد

درصـد   25نبایـد از  حذف آنهـا  مقادیر و کاهش جمع مبلغ مربوط به ماده یاد شده ) 2(بند همچنین مطابق 

و پیمانکار با اتمام کـار بـا نـرخ     بیشتر شودمبلغ از حد تعیین شده  ، اگر این مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود

کـه پیمانکـار    ولی در صورتی. شود پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می

  .شود خاتمه داده می 48مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 



١٣  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهاي منضم به پیمان پس از اتمام ) سشپر -012902

هاي مقادیر منضم به پیمان کمتر یـا بیشـتر    کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست

  باشد یا خیر؟درصد کاهش یا افزایش مقادیر می 25شود این کاهش یا افزایش جزء سقف 

  

  

آن  29مـاده  ) 1(اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قـرارداد باشـد مطـابق بنـد     )سخپا -012902

 25نبایـد از  ) آن "ج"موضـوع بنـد   (جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهـاي بـا قیمـت جدیـد     

داد بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلـغ اولیـه قـرار   . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود

درصد مبلغ اولیه پیمان باشـد ولـی در سـایر مـوارد کـه افـزایش مزبـور         25تواند بیشتر از نمیدر هر مرحله

  .وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد



١۴  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

ه انجام تعهدات درصد کاهش یابد آیا ضمانتنام 25درصورتی که مبلغ اولیه پیمان )پرسش -012903

  پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟ 

  

  

مصـوبه شـماره    (نامه تضمین براي معامالت دولتی                           آیین 5ماده "ب"به استناد بند )پاسخ -012903

ــورخ  28493ت /42956 ـــ م ــران  11/8/1382ه ــات وزی ــدات  ) هی ــام تعه ــمین انج ــاي در تض قرارداده

) موافقتنامـه  3مبلغ منـدرج در مـاده   (درصد مبلغ معامله  5یمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل پ

  .شرایط عمومی پیمان است 29تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 



١۵  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان  

تواننـد بـا   ایـان مـی  در پیمانهاي منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرم) پرسش -012904

درصد مبلـغ   25کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیفهاي فهرست بهاي منضم به پیمان باعث کاهش 

و از سوي دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگـر از ردیفهـاي   ) نسبت به مبلغ اولیه پیمان(پیمان 

  یمان گردند؟ درصدي مبلغ پ 49باعث افزایش ) و یا ردیفهاي قیمت جدید(فهرست بهاء 

باشـد و پیمانکـار را ملـزم بـه     درصد مبلغ اولیه پیمان می 24در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً (

  ).دانداجراي این دستور می

  

  

در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کـاهش مقـادیر بطـور جداگانـه محاسـبه       )پاسخ -012904

نسـبت بـه مبلـغ اولیـه      درصد در جهت افـزایش  25دود به حداکثر محدر نتیجه اختیارات کارفرما شود ومی

باشد ولی در می درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه 25و  پیمان بطور جداگانه

  .سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد



١۶  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان 

باشـد، آیـا   در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ می)پرسش -012905

بایست مطابق جمـع  باشد و یا اینکه صرفاً میدرصد می 25پیمانکار محق به عدم انجام کارهاي مازاد بر 

  جبري افزایش و کاهش عمل نماید؟

  

  

افـزایش یـا   (ی پیمـان قـدیم، تغییـرات مقـادیر کـار      شـرایط عمـوم   29مفهوم ماده  )پاسخ -012905

درصـد بیشـتر یـا     25به هر میزان قابل ابالغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از ) کاهش

  .کمتر نشود، بعبارت دیگر جمع جبري تغییرات مالك عمل است



١٧  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

درصـد   25پر شدن حجم ریالی قـرارداد بـا توجـه بـه     دستورالعمل نحوه محاسبه )پرسش -012906

  باشد؟ اضافه آن چگونه می

  

  

در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریـالی قـرارداد بـا توجـه بـه بنـد       ) پاسخ -012906

  :مراتب به شرح زیر است) اگر ضمیمه قرارداد باشد(شرایط عمومی پیمان جدید  29ماده  "الف"

  .ان تغییر کندـمنضم به پیمقادیرـبها و مهرستـادیر درج شده در فـر، ممکن است مقراي کاـن اجـدر ضم

شـود و پـس از تصـویب کارفرمـا بـه پیمانکـار ابـالغ        تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسـبه مـی  

شـرط آنکـه   پیمانکار با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به . گرددمی

درصد مبلغ اولیـه پیمـان تجـاوز     25جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید از 

  .ننماید



١٨  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

درصد آن به اتمام رسیده ولـی عملیـات           25در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعالوه )پرسش -012907

  برداري نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟بهرهدر دست اجرا تکمیل و قابل 

  

  

درصد آن باتمام رسیده ولی به عللـی عملیـات    25در صورتیکه مبلغ قراردادي بعالوه )پاسخ -012907

معاملـه جدیـد تلقـی شـده و بـا انتخـاب       برداري نشـود، باقیمانـده کـار   بهرهتکمیل و قابل ، در دست اجرا 

توان نسبت بـه عقـد قـرارداد و ارجـاع کـار بـه       یق مناقصه و یا ترك مناقصه میاز طرطبق ضوابط پیمانکار 

درصـد آن انجـام    25بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به عـالوه  . پیمانکار اقدام نمود

مربـوط  شود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدي مطـابق ضـوابط و مقـررات    می

  .درج شود

هـاي مربـوط آن   مبلغ کارهاي صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهـه طبـق شـاخص   با توجه به این که  

    هـا بـه ترتیبـی کـه     ردیـف ها باید از نظر زمان اجراي هر یـک از  شود، تمامی صورت وضعیتدوره تعدیل می

  .دهاي زمان اجرا مشخص شده، مورد تعدیل قرار گیرندر صورت وضعیت



١٩  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

در خصوص سقف قیمتهاي جدید براي اقالم فـاکتوري   29آیا محدودیتهاي ماده )پرسش -012908

  باشد یا خیر؟نیز قابل اعمال  می

  

  

        شـرایط عمـومی پیمـان     29مشـمول مـاده   تلقـی و  اقـالم فـاکتوري قیمـت جدیـد     ) پاسـخ  -012908

مـاده   "ج"سري به آنها تعلق می گیرد و محدودیتهاي مندرج در تبصره ذیـل بنـد  می گردند و تنها ضریب باال

نبایـد   29ماده  "ج"به عبارت دیگر جمع بهاي قیمتهاي جدید موضوع بند . باید در مورد آنها رعایت گردد 29

  .از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود



٢٠  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

بهـاي واحـد پایـه رسـته     ی که در پیمانی که بر اسـاس فهرسـت هـاي   در صورت)پرسش -012909

ــان                                           ــغ پیم ــقف مبل ــدن س ــم پرش ــه رغ ــروژه ب ــی پ ــات اجرای ــد و عملی ــده باش ــد گردی ــاختمان منعق س

ته و درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـ     50کمتـر از  ) درصد برآورد اولیه25مبلغ افزایش + مبلغ برآورد اولیه(

مشکالت ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد،در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و 

  ؟هاي پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بودنحوه پرداخت هزینه

  

  

بـه   انتـو  مـی مبلغ اولیه پیمـان   25/1، حداکثر براساس مفاد شرایط عمومی پیمان)پاسخ -012909

برداري قابل بهره  عملیات در دست اجرا تکمیل و باز هم پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی

یـا  از طریق مناقصـه و  بر اساس ضوابط نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار 

  .شود میام اقد ایشانترك مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به 



٢١  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

بهاي راه و باند سـال  قراردادي با موضوع اجراي عملیات خاکی براساس فهرست)  پرسش -012910

درصد سقف پیمان نموده و این حق خود  25کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش .منعقد شده است  1382

کیلومتر و در کل عملیات حمـل خـاك اعمـال     1لومتر به کی 16را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از 

  . نموده است

صرفاً بـا توسـل بـه    ) حجم و مقادیر عملیات حمل خاك(به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاك 

  . کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است

ت و بدون کاهش مقدار خاك   تواند صرفاً با کاهش مسافاکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما می

که موجب تسري آن به کل عملیات حمل خاك می باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نمایـد  ) حجم خاك(

در عملیات حمل مالك محاسـبه کـار کـرد    ) فیکس(و آیا متوسط فاصله حمل می تواند به صورت ثابت 

  قرار گیرد؟ 

اسبه آن را صرفاً در آیتم حمل خـاك چگونـه   درصد سقف پیمان و مح 25بطور کلی نحوه اعمال کاهش 

  است؟

  

  

 )الف -2(  موجب بنده در قرار دادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، ب)پاسخ -012910

درصد مبلـغ اولیـه    25مبلغ پیمان را تا میزان ، کاهش مقادیر ذف یاحتواند از طریق ، کارفرما می29ماده 

  . دیگري وجود نداردانجام این امر نیز هیچگونه محدودیت تقلیل دهد و درمورد نحوه 



٢٢  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

 29ماده ) 2-الف(و ) 1-الف(آیا با اضافه نمودن یا کاهش دادن مقادیر مطابق بند )پرسش -012911

درصـد مبلـغ    25شوند، افزایش مقادیر تـا سـقف   شرایط عمومی پیمان که بصورت جبري با هم جمع می

مـاده فوق مبنـاي محاسـبه تـا    ) 1-الف(گردد یا این که تنها افزایش مقادیر بند  اولیه پیمان مـحاسبه می

  . باشددرصد مـبلغ اولیه پیمان می 25سقف 

  

  

مبلغ اولیه پیمان در مورد قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، )پاسخ -012911

         .درصـد قابـل کـاهش اسـت     25درصـد قابـل افـزایش و     25پیمـان   شـرایط عمـومی   29با توجه بـا مـاده   

در نتیجـه  ، درصـد بصـورت جداگانـه را دارد    25ظرفیت کـاهش تـا میـزان     ،یمانپبه عبارت دیگر مبلغ اولیه 

  .گرددهاي حذف شده نمیهاي ابالغی به پیمانکار جایگزین آیتمآیتم



٢٣  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

درصـد و   15جمع مبلغ کاهش مقـادیر   29ماده ) 2-الف(در صورتیکه مطابق بند )رسشپ -012912

  درصد باشد با توجه به ایـن کـه در مجمـوع    28ماده فوق جمع مبلغ افزایش مقادیر ) 1-الف(مطابق بند 

تـا   تـوان درصد به مبلغ اولیه پیمان افزوده شده و عملیات موضوع پیمان به اتمام نرسیده است آیا می 13

  .باشدمبلغ اولیه پیمان قرارداد را ادامه داد یا این که در این مرحله نیاز به قرارداد الحاقیه می 25/1سقف 

  

  

مبلغ اولیه پیمـان  در مورد قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، )پاسخ -012912

  . درصد قابل کاهش است 25و  درصد قابل افزایش 25ومی پیمان ـشرایط عم 29اده ـبا توجه با م

در نتیجـه  .درصـد بصـورت جداگانـه را دارد    25ظرفیـت کـاهش تـا میـزان      ،یمانپبه عبارت دیگر مبلغ اولیه 

بطـور جداگانـه فقـط        بلکـه افـزایش   ، گـردد  هاي حذف شده نمیهاي ابالغی به پیمانکار جایگزین آیتمآیتم

  .باشددرصد مبلغ اولیه پیمان مطرح می 25تا 



٢۴  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان  

، ابالغـی طـی    4311نشـریه شـماره   (با عنایت به تغییر شرایط عمـومی پیمـان  )پرسش -012913

 1-4011-1115/54، آیا اعتبار بخشنامه شماره)1378/ 2/3مورخ  1088/102-842/84بخشنامه شماره 

آن  یتوان از ردیفهاي آخرین فهرستهمچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ یعنی م 26/3/1360مورخ 

  درصد را رعایت گردد؟  10درصد استفاده نمود یا باید سقف  25معاونت تا سقف 

  

  

کـه بـا اسـتفاده از     اي هـاي سـرمایه   تملک دارایـی در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ -012913

اسـتفاده از   ،اندمنعقد شده 82لی ا 77بهاي واحد پایه سالهاي شرایط عمومی پیمان جدید و فهرست هاي

قیمتهاي پایه در تعیین قیمت جدید تـابع دسـتورالعمل مربوطـه منـدرج در پیوسـت فهـارس بهـاي پایـه         

جمع بهاي قیمتهاي جدیدي که در تعیـین آن هـا از قیمتهـاي پایـه بـه ترتیـب       منضم به پیمان میباشد و 

درصـد مبلـغ    10، نبایـد از  29مـاده   "الف"در بند  عالوه بر رعایت سقف تعیین شدهفوق استفاده نمی شود، 

اولیه پیمان بیشتر شود و بخشنامه یاد شده در پرسش، بـراي قراردادهـاي اشـاره شـده مـورد اسـتفاده قـرار        

  . گیرد نمی



٢۵  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

    معاونتآن بهاي واحد پایه، منتشره توسط نظر به اینکه بعضی از اقالم در فهارس)پرسش -012914

      صـورت فـاکتوري پرداخـت   ه گونه موارد بباشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه اینفاقد قیمت می

  .  گردد ضریب باالسري موارد فوق چگونه اعمال می. گرددمی

  

  

که براساس فهـارس  اي هاي سرمایه تملک داراییدر پیمان هاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ -012914

ي واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمـان کارهـایی   بها

به پیمانکار ابالغ شود که براي آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاي منضـم بـه پیمـان پـیش بینـی نشـده       

ه براسـاس هزینـه   ، قیمـت جدیـد مربوطـ   )نظیر کارهاي ردیفهاي فاقد بهاي واحد در فهارس بهاي پایه(باشد

شرایط عمومی پیمـان تعیـین و بـا اعمـال ضـریب باالسـري        29واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده 

  . گیردمورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می



٢۶  

  29ماده  -شرایط عمومی پیمان 

ر بـا  در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجراي کـار و موافقـت پیمانکـا   ) پرسش -012915

باشد درصد مبلغ ا ولیه پیمان می 25درصد مبلغ قرارداد براساس  25ادامه کار، ابالغ کار اضافی در قالب 

  درصد باقیمانده مبلغ اولیه پیمان؟   25یا براساس 

  

  

ابالغـی طـی بخشـنامه    (در قراردادهاي منعقد شده بـا شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد      )پاسخ -012915

ــماره ــورخ  1088/102-842/54ش ــقف )3/3/1378م ــد 25، س ــوع بن ــزایش موض ــد اف ــف -1(درص )    ال

پـس از  باشد و مبلغ اولیه پیمـان  می) موافقتنامه 3مندرج در ماده (، براساس مبلغ اولیه پیمان 29ماده 

 )الـف  -1(درصـد افـزایش بنـد    25، نقشی در تعیـین سـقف مبلـغ    29ماده  )الف -2(موجب بند ه کاهش ب

  .ندارد



٢٧  

  29ماده  -مومی پیمان شرایط ع

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافتـه و صـورت وضـعیت قطعـی     )پرسش-012916

درصد ابالغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانـده چگونـه    25رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 

  چیست؟  در فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه درضمن است؟ 

  

  
   در هیچ قـراردادي کارفرمـا مجـاز نیسـت بـیش از مبلـغ اولیـه پیمـان بعـالوه درصـد            )اسخپ-012916

اگر شـرایط عمـومی پیمـان ضـمیمه پیمـان باشـد جمـع مبلـغ مربـوط بـه           (بینی شده در متن پیمانپیش

بـه  ) درصـد مبلـغ اولیـه پیمـان بیشـتر شـود       25افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي بـا قیمـت جدیـد نبایـد از     

که براي تکمیل کـار باقیمانـده و  نکار، کار ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نمایدپیما

التفاوت مبلغ صورت وضـعیت قطعـی از مبلـغ پیمـان بعـالوه درصـد مـذکور در فـوق بـه          یا پرداخت مابه

ري اسـت و  پیمانکار، تحصیل مجوز ترك مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون محاسبات عمومی ضـرو 

توضیح اینکه تـاکنون تعریـف خاصـی بـراي     . در این صورت باید براي مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم گردد

  . و تفاوت میان این دو تدوین و ابالغ نشده است "الحاقیه"و  "متمم قرارداد"



٢٨  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان

داخت پروژه نیز به طور متناسـب افـزایش   پر آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان، پیش)پرسش-012917

  یابد ؟  می

  
  

) 5(مـاده   "ج"بنـد  ) 1(پیش پرداخت در قراردادهاي پیمانکاري و نصب بـر طبـق جـزء    )پاسخ-012917

ــماره   ــ ــوبه ش ــورخ  28493ت/42956مصــ ـــ مــ ــ ــف  11/8/1382ه ــ ــماره  ) 3(و ردی ــالحیه شــ ــ اص

مـاده   ، موضـوع ز تغییرات مقادیر کارگردد و مستقل ا تعیین می 21/4/1383هـ مورخ 30980ت/20071

  .شرایط عمومی پیمان است 29
  



٢٩  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان

     درصـد مـازاد    25شرایط عمومی پیمان در ارتبـاط بـا ابـالغ     29با توجه به ماده )پرسش-012918

قانون برگزاري مناقصات  11ماده ) ب(بر مبلغ و مدت اولیه قراردادها، در مورد قراردادهایی که مطابق بند 

کـه در رده معـامالت متوسـط قـرار     ) هیات محتـرم وزیـران   7/11/1383مورخ  130890مصوبه شماره (

  باشد؟  درصد به چه نحو می 25گیرند، ابالغ  می

    

  

مـورخ   35934/44695نصاب معامالت دولتی موضـوع تصـویب نامـه شـماره     )پاسخ-012918

نامـه پیوسـت بخشـنامه     موافقـت ) 3(مبلغ مندرج در ماده (ت به مبلغ معامله نسب" صرفا22/3/1389

شـود و مسـتقل از تغییـرات مقـادیر کـار       سنجیده می) 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره

این پس از انعقاد قرارداد، استفاده از تغییرات مقادیر کار مـاده  نابر، بشرایط عمومی پیمان است 29ماده 

  .عمومی پیمان موجب عدم رعایت نمی گرددشرایط  29
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٠  

  29ماده -شرایط عمومی پیمان

،         گردنـد  در قراردادهاي الحاقیـه کـه در ادامـه اتمـام پـروژه منعقـد مـی        چنانچه)پرسش-012919

الحاقیه درصد مبلغ اولیه 25وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به عالوه  هنگام تنظیم صورت در

گردنـد    درصد افزایش مبلغ پیمان می 25کند، در این صورت آیا قراردادهاي الحاقیه نیز شامل  نیز تجاوز 

  یا خیر؟
  
  

شـرایط عمـومی پیمـان موضـوع پیوسـت بخشـنامه       ) 29(مـاده   "الـف "بر طبق بند )پاسخ-012919

برابـر مبلـغ اولیـه آن     25/1هر قرارداد حداکثر در سـقف   3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره 

  .رسد به انتها می) نامه موافقت) 3(مبلغ مندرج در ماده (

براساس ضوابط این معاونت، الحاقیه قرارداد موضوعیت نداشـته و ادامـه اجـراي    شود یادآور می مندر ض

  . باشد کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً براساس قرارداد جدید قابل پیگیري می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣١  

  
  29ماده  -شرایط عمومی پیمان

در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما  با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوي که )پرسش-012920

از یک سو احجامی . درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است 25اي از کار بیش از  احجام عمده

درصد گردیده که اقالمی بوده است کـه   100ی موارد تا درصد در برخ 25از کار مشمول کاهش بیش از 

هاي مضاعف و ضرر و زیـان بـه وي تحمیـل     ها هزینه ها دیده و با کاهش آن پیمانکار سود خود را در آن

  . است گردیده

افزایش داشته که اقالم ضـررده  )درصد  400یا  200گاهی تا (درصد  25سوي دیگر اقالمی بیش از  از 

ها ضرر و زیان بیشتري را تحمل نمـوده اسـت و پیمانکـار     پیمانکار با اضافه شدن حجم آنپروژه بوده و 

هاي اشاره شده،  ادامه کار داده و آن را بـه   در جهت حسن همکاري و امید به جبران ضرر و زیان "صرفا

  . اتمام رسانیده است

  جبران کرد؟توان ضرر و زیان وارده را  اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می

  

  

اگـر  (شـرایط عمـومی پیمـان     29مـاده   2و  1مبلغ اولیه پیمان به موجـب بنـدهاي   )پاسخ -012920

بـه  . درصد کاهش را بـه صـورت جداگانـه دارد    25درصد افزایش و  25قابلیت حداکثر ) پیوست قرارداد باشد

هاي کاهش یافته یا حذف شـده  عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهاي با قیمت جدید ابالغی جایگزین آیتم

 25که جمع مبالغ مربوط به کارهاي جدید و افزایش مقادیر معـادل   گردد، به این ترتیب به محض این نمی

در . توان کارهاي جدید و یا افزایش مقـادیر بـه پیمانکـار ابـالغ نمـود      درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی

بینـی شـده در    باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پـیش چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقالم 

 25هـا از   اگر جمع مبلغ مربـوط بـه کـاهش مقـادیر و حـذف آن     . بهاي منضم به پیمان انجام دهد فهرست

درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافـق باشـد، عملیـات موضـوع     

ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبـق  . شود ن انجام میپیمان در چارچوب پیما

  . شود خاتمه داده می 48ماد 



٣٢  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

ــد )پرســـش -013001 ــماره ) 2-1(در بـن ــنامه شـ ــورخ  1-5090/54/11082بخشـ         2/9/1360ـم

اي براي پرداخت قسـط اول رابطـه جداگانـه   ) پرداختنحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تاخیر در پیش(

آورده شده است، در صورتی که کارفرما به هر دلیل قسط اول را یکجا پرداخت نکند نحوه محاسبه مدت 

  تمدید چگونه است؟

  

  

مدت تمدیـد  ،که قسط اول پیش پرداخت در چند مرحله پرداخت شده باشدصورتیدر)پاسخ -013001

بخشـنامه  ) 2-1(پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه مندرج در بنـد   ناشی از دیرکرد در

محاسبه و جمع آنها بـه عنـوان تمدیـد مـدت قسـط اول       2/9/1360مورخ 1-5090/54/11082شماره 

  .شود پیش پرداخت منظور می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٣  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

تـوان تـأخیر مجـاز    در تحویل سیمان به پیمانکار از سوي کارخانه را می آیا تأخیر)پرسش -013002

  پیمانکار تلقی نمود؟

  

  

شرایط عمومی پیمان، اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها  30مطابق ماده )پاسخ - 013002

ژه براي باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، درصورتی که کارفرما برحسب نیاز پرو "لزوما

پیمانکار حواله سیمان صادر و پیمانکار با توجه به برنامه ریزي تفصیلی براي تهیه آن بموقع اقدام کرده

  تایید اشد و پیمانکار دالیل کتبی مثبته درمورد عدم تحویل بموقع آن به کارفرما ارائه و این مدارك موردب

  .باشد میبالمانع  30ماده  4کارفرما قرار گیرد اقدام مطابق بند 



٣۴  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان دچـار وقفـه گردیـده و تـالش عوامـل      )پرسش -013003

بـه  . جهت تأمین بموقع سیمان تاکنون بی نتیجـه مانـده اسـت   ) پیمانکار، مشاور و کارفرما(اندرکار دست

توانـد درخواسـت پرداخـت    آیا پیمانکـار مـی  . است ریزي کارگاهها تعطیل گشتههمین دلیل عملیات بتن

  خسارت در قالب تعلیق کند؟ 

  

  

در قراردادهاي طرحهاي عمرانی منعقـده بـا شـرایط عمـومی پیمـان، تـأمین مصـالح        ) پاسخ -013003

مصرفی مورد نیاز اجراي کار به عهده پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان ترتیب دیگري بـراي  

بـا  (اي نیز چنانچه با وجود اقدام بموقع پیمانکـار   درمورد مصالح حواله. مصالح پیش بینی شده باشدتأمین 

مـاده   )الف -4(، تحویل مصالح بموقع انجام نگیرد، تأخیر مربوطه طبق بند)توجه به برنامه زمانی تفصیلی

  . هزینه تعلیق ندارد شرایط عمومی پیمان موجب تمدید مدت پیمان خواهد شد و موضوع ارتباطی با 30



٣۵  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

درصد  25شرایط عمومی پیمان، قراردادي به  30ماده  "الف"بند  1مطابق ردیف )پرسش -013004

دستورکار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخـت شـده، امـا    

رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده  رداد علیکارفرما از ابالغ تمدید زمان قرا

آیـا ایـن اختیـار فقـط     . این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی داردکند والذکر آمده خودداري میفوق

شود که در درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می 25مربوط به قبل از ابالغ و تصویب 

  شمول، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟صورت 

  

  

براسـاس شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد، پیمانکـار در صـورت        در قراردادهاي منعقده )پاسخ -013004

، درخواست تمدید مدت پیمـان را بـا محاسـبات و دالیـل     30ماده  "الف"افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند 

کند و مهندس مشاور پس از بررسـی و تأییـد آن، مراتـب را بـراي     می توجیهی خود به مهندس مشاور ارایه

      . نمایـد اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سـپس نتیجـه تصـمیم کارفرمـا را بـه پیمانکـار ابـالغ مـی        

در برخـی مـوارد    )29ماده  "ج"و "الف"طبق بندهاي (با عنایت به موارد فوق وقوع افزایش در مبلغ پیمان 

  ولی الزاماً هر افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان باعث تغییر مدت موجب تمدید مدت پیمان گردد واندمیت

  در ضمن چنانچه پیمانکار در مـورد رسـیدگی بـه تـأخیرات اعتـراض داشـته و ایـن اعتـراض         .شود پیمان نمی

شـرایط عمـومی    53ه تواند نسبت به ادعاي خود بر طبق مـاد گیرد میمورد قبول و توجه کارفرما قرار نمی

  . اقدام نمایدپیمان

  

  

  

  

  

  



٣۶  

  30ماده   -شرایط عمومی پیمان 

  چگونه باید بر خورد کرد؟ "مدت تأخیرات غیر مجاز "با موضوع  )پرسش -013005

  

  

      ) اگـر ضـمیمه قـرار داد باشـد    (شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد     30ماده  "ج"طبق بند )پاسخ -013005

هر تمدید مدت پیمان اگر کار باتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسـی و کارفرمـا    در پایان مدت اولیه یا

کند و معادل مدت تأخیر مجـاز،   نظر خود را در مورد مجاز یا و غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعالم می

پیمـان باشـد   درصـد مـدت    25در صورتیکه مدت تاخیر غیرمجـاز بـیش از    .نماید مدت پیمان را تمدید می

شـرایط   18مـاده   "ب"موجـب بنـد   ه از طرفی دیگـر اجـراي پـروژه بـ     تواند پیمان را فسخ نماید کارفرما می

مطـابق  . عمومی پیمان باید براساس برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار تا زمان تحویل موقـت ادامـه یابـد   

اولیـه پیمـان بـه عـالوه      شرایط عمومی پیمـان در صـورتی کـه مـدت انجـام کـار، بـیش از مـدت         50ماده

هاي تمدید شده پیمان باشد مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار تعیین و مـالك محاسـبه خسـارت تـأخیر      مدت

  نمایـد و در   هاي مجـاز را بـه مـدت اولیـه پیمـان اضـافه مـی        بعبارت دیگر کارفرما فقط مدت.گیرد  قرار می

خیرهاي غیر مجاز واخذ جریمه متعلقه از پیمانکـار  شرایط عمومی پیمان در مورد تأ 50پایان کار طبق ماده 

  .نماید طبق شرح باال اقدام می



٣٧  

  30ماده -شرایط عمومی پیمان

 در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تـاخیر مجـاز ناشـی از تـاخیر در پرداخـت     )پرسش-013006

شـرایط   30ماده  9و طبق بند تعدیل، با توجه به اینکه تاکنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است 

تـوان از   آیـا مـی  باشـد،   عمومی پیمان تاخیر در پرداخت تعدیل جزو تـاخیرات مجـاز و قابـل اعمـال مـی     

ــنامه ــماره  بخش ــاي ش ــورخ  54/11082-5090ه ــورخ  1-5188-54-1300و  2/9/1360م  8/4/1361م

  استفاده نمود؟

  

  

هایی کـه مشـمول تعـدیل     ان، در پیمانشرایط عمومی پیم 37ماده  "ب"طبق بند )پاسخ-013006

آحادبها هستند، پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوي کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعـدیل  

نمایـد و بـه منظـور     هاي اعالم شـده محاسـبه مـی    آحاد بهاي آن صورت وضعیت را براساس آخرین شاخص

یـین شـده اسـت بـراي مهنـدس مشـاور ارسـال        تع 37مـاده   "الـف "بررسی و پرداخت به نحوي که در بند 

سه ماهـه اول و دوم و  (اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهاي هر نیمه از سال . کند می

با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، پس از سپري شدن سه مـاه از آن نیمـه سـال، بـا     ) یا سوم و چهارم

  . شرایط عمومی پیمان خواهد بود 30ماده  "9-الف"شمول بند هاي قطعی پرداخت نشود، م شاخص

بـه همـراه بخشـنامه     2/9/1360مـورخ   1-5090/54/11082الزم به یادآوري اسـت بخشـنامه شـماره        

هـاي   وضـعیت  فقط براي محاسبه تـاخیر در پرداخـت صـورت    8/4/1361مورخ  1-1300/54/5188شماره 

اي از  ت و براي تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعـدیل، بخشـنامه  ها قابل عمل اس پرداخت موقت و پیش

  . نشده استسوي این معاونت تدوین و ابالغ

  

  

  

  



٣٨  

  34ماده  –شرایط عمومی پیمان 

درصد  5بایستی ضبط شود  نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان می مبلغ ضمانت)پرسش-013401

  ؟ درصد مبلغ قرارداد 5مبلغ صورت وضعیت است یا 

  

  

ــاده ) پاســخ-013401 ــق م ــماره   ) 34(طب ــنامه ش ــت بخش ــوع پیوس ــان موض ــومی پیم ــرایط عم ش

درصـد مبلـغ   ) 5(نامه انجـام تعهـدات معـادل    میزان ضمانت 3/3/1378مورخ  842/54-1088/102

شرایط عمـومی پیمـان   ) 47(ماده » ب«کارفرما به استناد بند  ،اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان

  .کند غ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز میتمام مبل

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩  

  

  34ماده  –شرایط عمومی پیمان 

شـامل تعـدیل   آیـا  و در قراردادها چه میزان اسـت  حسن انجام کار تضمین مبلغ )پرسش-013402

  ؟ در مورد ضبط این تضمین وضعیت چگونه خواهد بود؟شود یا خیر  قرارداد هم می

  

  

شرایط عمومی پیمان از مبلـغ هـر   ) 35(بابت تضمین حسن انجام کار بر طبق ماده ) پاسخ-013402

  .شود گردد که تعدیل را نیز شامل می درصد کسر می) 10(پرداخت به پیمانکار معادل 

شرایط عمومی پیمان تمام مقدار تضـمین  ) 47(ماده » ب«در صورت فسخ پیمان کارفرما به استناد بند 

  .کند ن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز میحس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴٠  

  37ماده  -شرایط عمومی پیمان 

در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمـومی پیمـان جدیـد، حـداکثر زمـان      ) پرسش -013701

  مشاور براي رسیدگی به صورت وضعیت ماهانه چه مدت است؟ 

  

  

شـوراي محتـرم عـالی     18/12/1381ش ف مـورخ  / 3638صوبه شماره بر اساس م)پاسخ -013701

مربـوط بـه مـاده     33در قسمت اول خـط اول صـفحه     ”س ناظرتاریخ دریافت از سوي مهند"فنی، عبارت 

  .تبدیل گردیده است "تاریخ دریافت از پیمانکار  "شرایط عمومی پیمان به عبارت  37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴١  

  37ده ما -شرایط عمومی پیمان 

ــد   ) پرســش -013702 ــه بن ــتناد ب ــا اس ــاور ب ــین مش ــی از مهندس ــماره   )1-6(برخ ــنامه ش بخش

مبنـاي   8/6/1361مـورخ   1-1300/54/5188و بخشنامه شماره  2/9/1360مورخ  5090/54/11082-1

روز از تـاریخ تسـلیم    10وضـعیت هـا را    محاسبه تاخیرات مجـاز ناشـی از دیرکـرد در پرداخـت صـورت     

به کارفرما، فارغ از از مدت زمان مجاز بررسی صورت وضعیت توسط مشاور، موضوع ماده وضعیت  صورت

پـس از  وضـعیت مربوطـه   شرایط عمومی پیمان درنظر می گیرند، در حالی که ممکن اسـت صـورت   37

از سوي پیمانکار و خارج از قصور پیمانکار، مدتها نزد مهنـدس مشـاور بـاقی     به مهندسین مشاورتحویل

  .تسلیم کارفرما نگردد مانده و

وضـعیت پیمانکـار بـیش از زمـان مجـاز       با توجه به شرح فوق، تاخیر مجاز مذکور، در بازه اي که صورت

  گردد؟ماند چگونه محاسبه میشرایط عمومی پیمان نزد مهندسین مشاور باقی می 37مندرج در ماده 

  

  

شـوراي محتـرم عـالی     18/12/1381ش ف مـورخ  / 3638بر اساس مصوبه شماره )پاسخ -013702

مربـوط بـه مـاده     33در قسـمت اول خـط اول صـفحه      ”س ناظرتاریخ دریافت از سوي مهند"فنی، عبارت

  .تبدیل گردیده است "تاریخ دریافت از پیمانکار  "شرایط عمومی پیمان به عبارت  37

ر بـراي رسـیدگی   بنابراین براساس شرح فوق، تفکیک زمانی براي بررسی مهندس ناظر و مهندس مشـاو 

به صورت وضعیت تسلیمی پیمانکار انجام نگرفته و مجمـوع زمـان پـیش بینـی شـده بـراي رسـیدگی بـه         

  .روز است 10هاي ماهانه براي دستگاه نظارت، حداکثر صورت وضعیت
  

  

  

  

  

  



۴٢  

  39ماده  –شرایط عمومی پیمان

موضـوع پیمـان    جمع آوري و برچیدن کارگاه که جزو عملیات،در یک پروژه)پرسش-013901

مشاور معتقد است شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص . است تا زمان تحویل موقت انجام نشده است

است و بنابراین درصورتی که در کارها عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشـد مشـاهده نشـود    

  .پایان دوره تضمین و تاریخ تحویل قطعی همان تاریخ گواهی رفع نقص است 

جمع آوري و برچیدن کارگاه  جزو عملیات موضوع پیمان بوده و عدم انجـام آن تـا   ن ذکر است شایا

  .شود زمان تحویل موقت جزو نقایص کار محسوب می

ه شروع دوره تضمین چه زمانی است؟تگف با توجه به شرح پیش

  

  

از مـاده   در خصوص تاریخ شروع دوره تضمین، توجه آن شرکت را بـه مفـاد بخشـی   )پاسخ-013901

  : دارد  شرایط عمومی پیمان به شرح زیر معطوف می 39

تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت تحویل موقت در محل و تحویل کار به کارفرما است کـه در  «

تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است بـه شـرط   . شود صورتمجلس تحویل موقت درج می

نه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیـأت  گو آنکه هیأت تحویل موقت، هیچ

کنـد، بـیش از مهلـت     تحویل تعیین شده است، رفع شود، اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می

تاریخ تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرما است، ولـی   نتعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، هما

  .        تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد تاریخ شروع دوره تضمین،

  

  

  

  

  

  



۴٣  

  40ماده  -شرایط عمومی پیمان 

شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسـبت   40بر اساس ماده )پرسش -014001

ع رسانده باشد و قطعی با ارایه دالیل و مدارك یکجا به اطال صورت وضعیتبه نظر کارفرما در خصوص 

از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهارنظر ننماید، آیا این به منزلـه قبـول   ) یک ماه(کارفرما ظرف مدت مقرر 

  نظرات پیمانکار است یا خیر؟

  

  

ــاده  )پاســخ -014001 ــق م ــان،   40طب ــومی پیم ــرایط عم ــماره  ش ــنامه ش ــت بخش ــوع پیوس    موض

ــورخ  842/54-1088/102 ــخ 3/3/1378مـ ــدم پاسـ ــورد  ، عـ ــار در مـ ــراض پیمانکـ ــه اعـت ــا ـب کارفرمـ

تواند براي تعیین  کار میپیمانقطعی، ظرف مهلت مقرر، به منزله پذیرش اعتراض نیست و وضعیت  صورت

  . شرایط عمومی پیمان موضوع را پیگیري نماید 53تکلیف اعتراض خود از طریق ماده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴۴  

  47ماده   -شرایط عمومی پیمان 

یا فسخ قراردادهاي ساختمانی شرکت سهامی مخـابرات کـه از محـل اعتبـارات     آ)پرسش-014702

         باشـد، شـرایط عمـومی پیمـان مـی     47اند مشمول قسمت اخیر بنـد الـف مـاده   داخلی شرکت منعقد شده

در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقالل مالی شرکت باالترین مقام مذکور در ماده یاد شـده را  

  یید؟مشخص فرما

  

  
         47چنانچـه شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد ضـمیمه قـرار داد باشـد براسـاس مـاده            )پاسخ-014702

شرایط عمـومی   46در صورتی که تصمیم کارفرما براي فسخ پیمان باستناد مواد درج شده در بند الف ماده 

ه انتخاب وزیـر یـا بـاالترین    پیمان باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر ب

بررسی و تأییـد شـده و   ) ها نیستند هایی که تابع هیچیک از وزارتخانه درمورد سازمان(مقام سازمان کارفرما 

  .مورد موافقت وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابالغ شود

تبوع میباشد باالترین مقام مذکور در ماده یـاد شـده وزیـر    مخابرات تابع وزارتخانه م نظر به این که شرکت

  .باشد مربوطه می

  



۴۵  

  47ماده -شرایط عمومی پیمان 

منظور از باالترین مقام سازمان کارفرما براي تشکیل هیات سه نفره موضوع بند ) پرسش -014703

    شرایط عمومی پیمان چه کسی است؟  47ماده  )الف(

  

شرایط عمـومی   47ماده  )الف(از باالترین مقام کارفرما مورد استفاده در بند  منظور)پاسخ -014703

هـا و واحـدهاي    براي وزارتخانـه  3/3/1378مورخ  1088/102-842/54پیمان موضوع بخشنامه شماره 

هـا نیسـتند بـاالترین مقـام      هاي مستقل، کـه تـابع هـیچ یـک از وزارتخانـه      تابعه، وزیر دستگاه و در دستگاه

  .    باشد کارفرما می سازمان

  

  



۴۶  

  48ماده  -شرایط عمومی پیمان 

آیـا  . درصد کاهش مقادیر مواجه است 51درصد افزایش مقادیر و  17پروژه اي با )پرسش -014801

شـرایط عمـومی    29مـاده  2-مطابق بند الـف (پیمانکار درخصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان 

  اتمه پیمان از کارفرما محق می باشد؟  و تقاضاي خ) پیمان

  

و حـذف  کاهش مقادیر شرایط عمومی پیمان  29ماده ) الف(از بند  2به استناد ردیف )پاسخ -014801

اگر کاهش مقادیر از حـد تعیـین شـده بیشـتر شـود و      . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود 25آنها نباید از 

ولـی در  . ملیات موضوع پیمـان در چـارچوب پیمـان انجـام مـی شـود      پیمانکار با ادامه کار موافق باشد، ع

  .خاتمه داده می شود 48که پیمانکار مایل به انجام کار نباشد، پیمان طبق ماده صورتی

درصد براي افزایش مقادیر و کاهش یا حـذف مقـادیر بایـد بـه تفکیـک       25شایان ذکر است محاسبه سقف 

  .صورت پذیرد
  

  



۴٧  

  48ماده -ی پیمانشرایط عموم

شرایط عمومی پیمان، طی اعالم کتبی کارفرما خاتمه  48پیمانی با توجه به ماده  )پرسش -014802

یادآور می شود پروژه مذکور در هشت بلوك ساختمانی بوده وعملیات انجام شده تاکنون . داده شده است

  . باشد می درصد عملیات اجرایی در بلوکهاي مورد قرارداد 50تا  10در مراحل 

باشـد، آیـا پـروژه         بـرداري نمـی    اکنون با توجه به این که هیچیک از بلوکها به اتمام نرسیده و قابل بهـره 

  گردد؟  شرایط عمومی پیمان تحویل قطعی  48ماده ) الف(می تواند به استناد به بند 

  

  

ت بخشـنامه شـماره   پیوسـ (شرایط عمومی پیمـان در قراردادهاي منعقده براساس )پاسخ -014802

سوي کارفرما، همانطور کـه طبـق    از 48در صورت ابالغ ماده ،)3/3/1378مورخ  842/54-1088/102

ماده مذکور تصریح گردیده، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمـام اسـت طبـق مقـررات درج      )الف(بند 

قـررات تعیـین شـده در مـاده     تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق م 41شده در ماده 

اگر معایبی در مورد کارهاي ناتمام مشاهده شود، پیمانکـار مکلـف اسـت بـه     . گیرد تحویل موقت می 39

شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعـی   هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می

 39است طبـق مقـررات تعیـین شـده در مـاده      آن قسمت از کارها که پایان یافته «منظور از عبارت . دهد

شـرایط عمـومی پیمـان، آن قسـمت از کـار       48در مـاده  » گیـرد  شرایط عمومی پیمان تحویل موقت می

برداري در نظـر گرفتـه    هاي دیگر، مانع کارکرد و بهره باشد که به اتمام رسیده است و ناتمام بودن بخش می

     .و مشخصات فنی پروژه نباشد شده براي قسمت مذکور، براساس پیمان منعقده

      

  



۴٨  

     48ماده -شرایط عمومی پیمان 

کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکـار   ، در مقطعی از یک پروژه )پرسش -014803

شرایط عمومی پیمان در خصوص محاسـبه ادعاهـاي    48ابالغ نموده است، در این راستا کلیه مفاد ماده 

رعایت گردیده و به جز نحوه محاسبه هزینه مصالح پایکـار موجـود در کارگـاه، سـایر بنـدها بـا        پیمانکار

کارفرمـا  "پیمانکار مورد توافق واقع شده است، ولی در خصوص مورد یاد شده پیمانکـار ادعـا مـی کنـد     

باالسـري  اعمـال ضـریب   در پرداخت هزینه مصالح پایکار عالوه بر هزینه مندرج در فاکتور وبایست  می

هاي متعلقه در خصوص بارگیري، حمـل و تخلیـه مصـالح در محـل کارگـاه را نیـز        قرارداد بر آن، هزینه

هاي حمـل اعمـال    ضریب باالسري قرارداد بر مجموع هزینه فاکتور و هزینهه نحوي که پرداخت نماید ب

  . گردد

بـر روي هزینـه   ) 3/1مثال ضـریب  به عنوان (آیا با اعمال ضریب باالسري قرارداد با توجه به شرح فوق، 

هاي متعلقه نظیر بارگیري، حمل و تخلیـه مصـالح نیـز     مندرج در فاکتور خرید مصالح پایکار، سایر هزینه

  شود یا خیر؟ پوشش داده می

  

  

کـه براسـاس    اي هـاي سـرمایه   تملـک دارایـی  هـاي   قراردادهاي تابع ضـوابط طـرح  در )پاسخ -014803

اند، چنانچه پیش از اتمام کارهاي موضـوع پیمـان، قـرارداد طبـق      ه منعقد شدهبهاي واحد پای ت هاي فهرس

شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد، بهاي مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات براي اجـراي   48ماده 

در تاریخ خرید و صرفاً با اعمال ضریب ) مورد توافق دوطرف(اند براساس نرخ متعارف روز  موضوع تهیه شده

  . شود وضعیت قطعی منظور می االسري در صورتب

بهاي واحد پایه مربـوط مشـمول پرداخـت هزینـه حمـل       چنانچه مصالح مزبور طبق ضوابط فهرست در ضمن

هـاي منـدرج در پیمـان     هاي مربوط با اعمـال ضـریب   ها طبق ضوابط و براساس ردیف باشند، هزینه حمل آن

ــه ( ــري، منطق ــار و  باالس ــنهادي پیمانک ــریب   اي، پیش ــایر ض ــورد س ــب م ــوط  حس ــاي مرب ــبه و در ) ه محاس

.شود وضعیت قطعی درج می صورت



۴٩  

     48ماده -شرایط عمومی پیمان

، هزینه تجهیـز و  شرایط عمومی پیمان 48در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده  )پرسش -014804

  گردد؟ برچیدن کارگاه به چه صورت محاسبه و پرداخت می

    

  

پیوسـت بخشـنامه شـماره    (قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمـومی پیمـان    در)پاسخ-014804

ــورخ  842/54-1088/102 ــورت)3/3/1378م ــان ، در ص ــه پیم ــاده ی ک ــق م ــه داده  48طب ــخاتم      ،ودش

  :باشد نحوه محاسبه هزینه تجهیز به شرح زیر می

هـر یـک از ردیـف هـاي تجهیـز و      دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت تامین  )5-3(براساس بند 

دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیفهـاي تجهیـز و برچیـدن     )4(برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند 

  .گردد کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و در صورت وضعیتها درج می

شـرایط عمـومی پیمـان     48ات پیمان بر اساس مـاده  بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجراي عملی

خاتمه داده شود، ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابـل پرداخـت بـه پیمانکـار     

  .خواهد بودن

تجهیـز کارگـاه   با توجه به این کـه  شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما،  48در ضمن در حالت ابالغ ماده 

  .شود شود، بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نمی ر برچیده نمیتوسط پیمانکا

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٠  

  

  48ماده  -شرایط عمومی پیمان

 24/8/1385مـورخ   142825/100شـماره  پروژه اي مطابق با ضـوابط بخشـنامه   )پرسش-014805

  . ی خاتمه داده شده استشرایط عمومی پیمان پس از اجراي پ 48منعقد شده و مطابق ماده 

در جدول ساختار شکست پروژه، درصد ریالی مربوط به فعالیت اجراي صفحه ستون، بولت و متعلقات پاي 

، با توجه به اینکه اجراي این فعالیت به طور کامـل  48با خاتمه کار طبق ماده . اند ستون یکجا آورده شده

ستون به دلیـل عـدم اجـراي     دیده و متعلقات پايآن نصب گر انجام نگرفته و فقط صفحه ستون و بولت

اسکلت، کامل اجرا نگردیده است، هزینه این فعالیت که درصد آن با توجه به جدول شکست کار به طـور  

  گردد؟ کامل انجام نشده است، به چه صورت محاسبه می

  
  

ــماره ) پاســخ-014805 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــورخ  142825/100در قرارداده م
شرایط عمـومی پیمـان گـردد، صورتوضـعیت      48یا  46، در صورتیکه پیمان مشمول ماده 24/8/1385

محاسـبه   11قطعی براساس کارهاي انجام شده، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پایکار موضوع بند ج مـاده  
  .گردد و قطعی می

درج شده اسـت، صـرفاً    2ره در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی براي آن در پیوست شما
توان از ردیفهاي فهارس بهاي منضم به پیمـان اسـتفاده    اجراي آن فعالیت، می) وزن(در تعیین دقیق درصد

  .نمود

  

  

  

  

  

  

  



۵١  

  48ماده   -شرایط عمومی پیمان 

هـاي مشـمول   کـار در پـروژه  در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پاي)پرسش -014806

  باشد؟پیمان آیا ضریبی قابل اعمال میشرایط عمومی  48ماده 

  

  
شرایط عمومی پیمان ، مصالح موجود در کارگـاه کـه    48در پیمانهاي مشمول ماده  )پاسخ -014701

گیري و بهـاي آنهـا براسـاس    طبق مشخصات فنی بوده و براي اجراي موضوع پیمان تهیه شده است،  اندازه

  . شودق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور مینرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد تواف

باشـد و  به استناد مصوبه شوراي عالی فنی به بهاي مصالح فوق فقط هزینه باالسري پیمان قابل اعمال می

  . گیردسایر ضرایب قرارداد تعلق نمی

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٢  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

هایی که در مدت اولیه پیمان ابالغ گردیـده   ه پیمانکار به تعلیقآیا هزینه تعلیق ب)پرسش -014901

  گردد؟هاي باالسري در دوره تعلیق چگونه محاسبه میگردد یا خیر؟ هزینهپرداخت می

  

  

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي عمرانی کـه بااسـتفاده از شـرایط عمـومی پیمـان       )پاسخ -014901

مدت منـدرج در  ": ، کارفرما میتواند در مدت پیمان که عبارتست از49اند، بموجب ماده جدید منعقد شده

، بـراي یکبـار وحـداکثر سـه مـاه کـار را       "30موافقتنامه و تغییرات احتمالی براساس ماده  4بند ب ماده 

هاي باالسـري   معلق کند، بنابراین ابالغ تعلیق، محدود به مدت اولیه نمیباشد، در ضمن براي محاسبه هزینه

پیمانهایی که در اسناد و مدارکشان هیچ نوع پیش بینـی بـراي پرداخـت هزینـه مزبـور نشـده       (ان تعلیق دور

درصد متوسـط   10اند، کارفرما ماهانه مبلغی معادل  کارهایی که در حین اجرا بطور کامل معلق شده) است

بنـابراین در  . کار میپردازدرا به پیمان) حاصل تقسیم مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان( کارکرد فرضی ماهانه 

  .این حالت خارج قسمت کارکرد نهایی به مدت واقعی انجام کار مالك عمل نیست



۵٣  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

شـرایط عمـومی    49در مـاده   "به تناسب مبلغ کار متوقف شده"منظور از عبارت)پرسش -014902

  ره تعلیق بطور واضح چیست؟پیمان در محاسبه هزینه هاي باالسري پیمانکار در دو

  

  
کـه در شـرایط خصوصـی    (درمورد قراردادهاي منعقده با شرایط عمومی پیمـان جدیـد    )پاسخ -014902

چنانچـه در  ) هاي باالسري پیمانکار براي دوره تعلیق نشده است آنها هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت هزینه

معلـق گـردد ولـی بقیـه کـار ادامـه        49طبـق مـاده   درصد از کار باقیمانـده   40مدت پیمان، بعنوان مثال 

بـه   49متوسط کارکرد فرضی را طبـق مـاده   ) 10% * 40= 4(درصد  4داشته باشد ، کارفرما ماهانه معادل 

توضیح اینکه در صورت ابالغ تعلیق در مدت پیمان، میـزان هزینـه باالسـري دوره تعلیـق     . پیمانکار میپردازد

  .ار انجام شده در زمان ابالغ تعلیق نداردپیمانکار ارتباطی با میزان ک



۵۴  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

 23موضـوع مـاده    ،نامه استانداردهاي اجرایی طرح هـاي عمرانـی  به استناد آیین) پرسش -014903

مصـوبه شـماره   (هـاي عمرانـی کشـور    قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظـام فنـی و اجرایـی طـرح    

بهاي واحـد پایـه رشـته راه، بانـد فرودگـاه و      فهرست) هیأت وزیران 4/4/75خ هـ مور14898ت/24525

که به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است ) االجراءالزم(از نوع گروه اول  1383آهن سال زیرسازي راه

   آالت مربـوط بـه آن   هـاي سـاعتی ماشـین   ابالغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروي انسانی و هزینه

 بـه شـرایط عمـومی پیمـان جدیـد و نیـاز       49با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضـوابط مـاده   . شدبامی

برآورد هزینه کارهایی که بعد از  برايآالت مشخص شدن دستمزد نیروي انسانی و هزینه ساعتی ماشین

  ؟گردد هاي تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می  ، هزینهشوندابالغ این بخشنامه تهیه می

  

  
براسـاس شـرایط عمـومی    اي کـه   طرح هاي تملک دارایی هاي سـرمایه در قراردادهاي  )پاسخ -014903

، در صورت احراز شرایط تعلیق 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54، پیوست بخشنامه شماره پیمان

لیـق  هـاي تع توسط کارفرما، چنانچه در شرایط خصوصی پیمان روشی براي پرداخت هزینه 49به استناد ماده 

  . شودبینی نشده باشد، این هزینه ها بر طبق ماده مذکور تعیین و به پیمانکار پرداخت میپیش



۵۵  

  49ماده   -شرایط عمومی پیمان 

آالت موجود در کارگاه در زمان تعلیق مورد نیاز پروژه نباشد که ماشیندر صورتی)پرسش -014904

  ت ننماید؟اي بابت آنها پرداختواند هزینهآیا کارفرما می

  

  

اگر مطابق شـرایط بنـد   در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید )پاسخ -014904

با توجه بـه  آن تعداد از ماشین آالتی که ، کارفرما تعلیق را به پیمانکار ابالغ نموده باشد،  49ماده ) الف(

ها از کارگاه بـه پیمانکـار    کارفرما براي خروج آن برنامه زمان بندي اجراي کار مورد نیاز کار باشد ولی از طرف

، اجـاره مربـوط بـه دوران توقـف     مـی ماننـد  در دوران تعلیق درکارگـاه بـاقی  ابالغی به عمل نیامده باشد و 

  .شود پرداخت می49ماده ) ج(آالت یاد شده طبق بند  ماشین



۵۶  

  49ماده  -شرایط عمومی پیمان 

رفرما، عملیات اجرایی پروژه، براي مدت معـین بـدون تادیـه        چنانچه به دستور کا)پرسش -014905

هزینه هاي دوران توقف، معلق و متوقف شود، آیا هزینه هاي دوران توقـف بـراي دوره مـازاد بـر مـدت      

  شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه است یا خیر؟ 49تعیین شده براساس ماده 

    

  

تواند در مدت پیمان، اجـراي کـار را    مان کارفرما میشرایط عمومی پی 49طبق ماده )پاسخ -014905

درصـورتی کـه   . مذکور آمده براي یک بار و حداکثر سه مـاه معلـق کنـد    49ماده ) الف(به شرحی که در بند 

تواند با موافقت پیمانکار ، مدت تعلیق را بـراي یـک بـار و     ماه ضروري باشد کارفرما می 3تعلیق بیش از 

. ط یاد شده افزایش دهدحداکثر سه ماه با شرای

عمـل    48مان خاتمه یافته و بر طبق مـاده درصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پی

.شود می

شرایط عمومی پیمان حداکثر مدت تعلیق شش ماه تعیین شده، اگر مازاد بـر   49نظر به این که در ماده  

هیچگونه هزینه اي از بابت تعلیق اضافه بر شش مـاه بـه او   شش ماه یاد شده پیمانکار به کار ادامه دهد، 

  .گیرد تعلق نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١

  

  ابنیه -فهرست بها

ریـزي ارایـه    ریزي یا شـن  بهاي ابنیه فصل چهارم ردیفهایی براي قلوه در فهرست)پرسش-110401

لـیکن گـاهی اوقـات مشـکالت     . باشـد  که شامل تهیه و حمل و ریختن مصـالح سـنگی مـی   . شده است

اجرا بارانـدازي و   کند که مصالح یکبار در نزدیکی محل دسترسی به کار و صعوبتهاي مربوطه ایجاب می

دپو شده و بعد با دست یا لودر مجدداً بارگیري و حمل شده و به محـل اجـرا منتقـل گـردد کـه موجـب       

       نحـوه پرداخـت هزینـه بـارگیري و بارانـدازي و حمـل مجـدد        . بارگیري و باراندازي و حمل مجدد است

    باشد؟  به چه صورت می

  

  
فصـل چهـارم    040103و  040101هـاي   قلوه موضوع ردیف در مورد حمل مصالح سنگ) پاسخ-110401

هـاي   بهـاي واحـد پایـه رشـته ابنیـه و یـا سـایر مصـالح مربـوط بـه ردیـف            فهرست) عملیات بنایی با سنگ(
به عبارت دیگر براي بارگیري و حمل . شود بهاي مذکور، ردیف بارگیري و حمل تنها یکبار پرداخت می فهرست

  .              صورت نخواهد گرفتو باراندازي مجدد پرداختی 
  
  
  
  

  



  ٢

  
  ابنیه -فهرست بها

قراردادي براي اجراي عملیات خاکی و ساخت اسکلت یـک سـاختمان براسـاس    )پرسش-110601

  .منعقد شده است 1387بهاي سال  فهرست

مقادیر منضـم بـه پیمـان     در فهرست) 060803ردیف (بندي سطوح منحنی  ردیف قالبباتوجه به اینکه 

اي در زمان برگزاري مناقصه و عقـد قـرارداد آمـاده نبـوده اسـت،       هاي سازه یده نشده و همچنین نقشهد

ها و تیرهـا بـا قـوس قـائم      ها مواجه و ملزم به اجراي حجم عظیمی از سقف پیمانکار پس از ابالغ نقشه

شرایط فـوق لحـاظ    بندي با گردیده در حالی که در آنالیز قیمت پیشنهادي در مناقصه هزینه اجراي قالب

  .نگردیده است

060803بهـاي ردیـف    بهـا، اضـافه   هـاي فهرسـت   اکنون باتوجه به اینکه براساس آنـالیز قیمـت ردیـف   

فقط براي سـطوح منحنـی افقـی بـوده و بابـت      ) بهاي استفاده از قالب فلزي براي سطوح منحنی اضافه(

هاي داربست و اسکافولدها  و پرت لوله بندي در سطوح منحنی قائم ناشی از برش هاي اضافی قالب هزینه

مبلغی منظور نشـده  ) هاي داربست به دلیل ثابت نبودن ارتفاع سطح زیرین دال یا تیر نسبت به پاي لوله(

هاي بـا قـوس قـائم بایسـتی      بندي سقف هاي صعوبت اجرا و پرت مصالح قالب است، براي جبران هزینه

بهـاي ردیـف    مشاور طرح توافـق گـردد یـا اینکـه اضـافه     قیمت جدیدي براي عملیات فوق با کارفرما و 

     گیرد؟ بندي فوق تعلق می هاي قالب با اعمال ضریب افزاینده به ردیف 060803

  

  

ــت  )پاسـخ -110601 ــاي منعقـده بـا فهرس ــه سـال     در قرارداده ــد پایـه ابنی ــه 1387بهـاي واح ، چنانچ

بنـدي فلـزي    هـاي قالـب   انجـام گیـرد ردیـف   ) ها به استثناي ستون(بندي فلزي براي سطوح منحنی بتنی  قالب

در ایـن ارتبـاط بایـد توجـه داشـت انحنـاي       . شـوند  محسوب می 60803بهاي ردیف  مربوط، مشمول اضافه

اعم از قـائم،  (االصول انحنا در کلیه سطوح  سطوح منحنی مزبور منحصر به انحنا در سطوح افقی نبوده و علی

  .   شود ل میطبق مشخصات طرح را شام...) افقی و 

    



  ٣

  ابنیه -بها فهرست

خانه آب خـود، بـا معضـل کمبـود      هاي اجرایی تصفیه در یکی از پروژهپیمانکاري)پرسش-110801

ریزي روبرو است، بطوري کـه بـراي    ها از جهت عدم امکان تردد و دسترسی بتن فضا بین واحدها و سازه

  080106ریـزي   اشد و باتوجه به اینکـه در آیـتم بـتن   ب ریزي واحدها، ناچار به استفاده از پمپ بتن می بتن

فهرست بهاي پایه ابنیه و آنالیز آن، پمپ بتن وجود ندارد و در شرایط خصوصی پیمـان نیـز پمـپ بـتن،     

ریـزي   هاي بـتن  بینی نشده است، آیا باید هزینه استفاده از پمپ بتن،مازاد بر آیتم میکسر و بچینگ، پیش

  پرداخت شود یا خیر ؟ 

  

  

هاي بهاي واحد پایـه ابنیـه،    هاي تهیه و اجراي بتن فصل هشتم فهرست در بهاي ردیف)پاسخ -110801

مقدمه فصل، هزینه ریختن بتن به اشکال مختلف و با هر وسیله به اقتضاي مشخصـات فنـی و    3طبق بند 

صر به ریخـتن بـتن   هاي تهیه و اجراي بتن محدود و منح اجرایی پروژه منظور شده است به عبارت دیگر ردیف

درضـمن بایـد توجـه    . نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت   080106به شکل و با وسیله خاصی نیست و ردیف 

هاي بهاي واحد پایـه منضـم بـه پیمـان، هیچگونـه جایگـاه قـراردادي         هاي فهرست داشت آنالیز بهاي ردیف

  .باشند نمی هاي مزبور قابل استناد هاي فهرست نداشته و در تفسیر و تبیین ردیف



  ۵

  ابنیه-فهرست بها 

بـتن مقاومـت   (080105نضـم بـه پیمـان، آیـتم     چنانچه در ردیفهـاي بـرآورد م  )پرسش-110803

MPa20 هاي ابالغی، بتن بـا   لحاظ گردد و بنا بر شرایط پروژه و نقشه) 1388بهاي ابنیه سال  فهرست

  :بینی نشده است، تهیه و اجرا گردد که در قرارداد نیز پیش MPa21مقاومت 

آیتم مزبـور مشـمول افـزایش مبلـغ      دار شرایط عمومی پیمان، قیمت ستاره 29ماده  1-آیا طبق بند الف

  شود یا خیر؟ پیمان می

  

  

، وفق ضوابط بنـد   88در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي پایه ابنیه سال ) پاسخ -110803

، براي تعیین بهاي واحد نظیر مقاومت فشاري مشخصـه بـتن طـرح، از میانیـابی خطـی       8مقدمه فصل  4

مگاپاسکال مشـمول ضـوابط    21شود و بتن با مقاومت مشخصه  تفاده میبین نزدیکترین ردیفهاي نظیر اس

  .گردد کار با قیمت جدید نمی



  ۶

  ابنیه-فهرست بها

بهـاي   فصل نهم فهرستاز مقدمه  9در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند )پرسش -110901

سـمه و ورقهـاي تقـویتی،    هاي اتصال از ت هاي متشکل از دو تیرآهن با وصله ، به ستون1383ابنیه سال 

 1383بهاي مبنا، فهرست بهاي سـال   فهرست(گیرد   تعلق می 090105و  090104هاي  کدامیک از آیتم

  ؟)است

  

  

، هزینـه  1383بهاي واحـد پایـه ابنیـه سـال      در قراردادهاي منعقده براساس فهرست)پاسخ-110901

ورقهاي تقویتی در آن اتصال از تسمه و ي ها تهیه، ساخت و نصب ستونهاي متشکل از دو تیرآهن که وصله

  . گردد محاسبه و پرداخت می90104بکار رفته باشد، براساس ردیف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧

  ابنیه -فهرست بها

سـال   ي ابنیهبها و با فهرستورزشی سرپوشیده قراردادي با موضوع احداث سالن )پرسش-110902

سازه فلزي سقف ایـن سـالن از   . منعقد شده است 1386سه ماهه اول سال  دوره يو شاخص مبنا 1385

قطعات ساخته شده شامل باکس باال و پایین خرپا طبق . باشد عدد می 19متر و تعداد  5/71خرپا به طول 

هاي پیوست از تیر ورق و کامالً جوشی بوده و اعضاي میانی خرپا از لولـه و اتصـال توسـط ورق و     نقشه

  .باشد جوش به باکسهاي باال و پایین می

هاي اجرایی بسیار  میلیمتر در نقشه 10با توجه به شرح پیش گفته و این که جوشکاریهایی با بعد بیش از 

هم دیده نشـده اسـت، آیـا     090804و  090801هاي  بهاي منضم به پیمان ردیف زیاد بوده و در فهرست

گیـرد   انکار تعلق میهاي پیم هاي فوق جهت اتصال جوشی خرپاهاي اشاره شده به صورت وضعیت ردیف

  یا خیر؟ 

  

  

مربـوط بـه    ،1385بهاي واحد پایه رشته ابنیـه سـال    فهرستفصل نهم هاي  در ردیف) پاسخ-110902

کارهاي فوالدي سنگین، بهاي تهیه، سـاخت و نصـب و همچنـین هزینـه برشـکاري، جوشـکاري، سـنگ زدن و        

 090801هـاي   یک از ردیف الوه بر آن هیچبینی شده است و ع ها طبق نقشه و مشخصات فنی پیش مانند آن

و بهاي مذکور در مورد بعـد مـؤثر جوشـکاري قابـل پرداخـت نخواهنـد بـود         فصل نهم فهرست 090804الی 

  .  گیرد ینمتعلق مبلغی به  آنها 
  
  
  
  
  
  
  

  



  ٨

  ابنیه-فهرست بها 

ها بـه   حمالپرداخت هزینه اتصاالت تودلی تیر  1387بهاي ابنیه سال  در فهرست)پرسش-110903

گردد  می 090702دیفمشمول ر) شود که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می(ها  ستون

  شود؟  یا از ردیف دیگري پرداخت می

نظیـر  (گردد، نبوده و مربـوط بـه قطعـاتی      منظور از اتصال زیرسري که روي ستون و روي زمین اجرا می

  .  شود گام مونتاژ اجرا میباشد که در ارتفاع و هن می) ورق

  

  

، تهیـه، برشـکاري و جوشـکاري    )کارهاي فـوالدي سـنگین  (طبق مفاد مقدمه فصل نهم) پاسخ-110903

ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آنها بـا کمـک جـوش و     حمال باها  اتصاالت واسطه بین ستون

کارهـاي فـوالدي   (فصـل نهـم    090702یـف  باشد و رد هاي تهیه و نصب ستون می ساییدن، مشمول قیمت

  .باشد قابل پرداخت نمی یاد شده 090702ردیفو بنابراین  گیرد آن تعلق نمیه ب) سنگین

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٩

  ابنیه -فهرست بها

باشـد و یکـی از    می 1388بهاي ابنیه  مبناي برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست)پرسش-110904

بهاي  هاي مندرج در فصل نهم فهرست اي اسکلت فلزي براساس ردیفهاي کاري در این پروژه اجر آیتم

و بـراي تهیـه و    090106باشد، براي تهیه و نصـب سـتون از آیـتم     هاي مرتبط می مذکور و سایر ردیف

و بـراي   090402و براي تهیه و نصب بادبنـد از آیـتم    090215ساخت و نصب تیرهاي حمال از ردیف

هاي طراحی شده و منضم بـه   باتوجه به نقشه. گردد استفاده می 090209تم تهیه و نصب تیر فرعی از آی

قرارداد، براي اتصال تیرهاي فرعی تودلی به تیرهاي اصلی و اتصال تیر اصلی به ستون و اتصال بادبنـد  

  . ها و قطعات اتصالی رابط استفاده نمود بایست از نبشی به ستون و تیر می

توان براي ایـن قطعـات اتصـالی از ردیـف      بهاي مذکور می فهرست 9فصل  مقدمه 7آیا با استناد به بند 

  استفاده نمود؟  090702

الـی   090801هـاي   همچنین بابت جوشکاري اضافی انجام شده براي اجراي این اتصاالت رابـط ردیـف  

گیرد یا خیر؟  به این بخش از عملیات تعلق می 090804

  

  
  : 1388بهاي واحد پایه ابنیه سال  با فهرست در قراردادهاي منعقده)اسخپ-110904

هـاي   با سـتون  90215هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی واسطه بین تیرهاي حمال موضوع ردیف -1
  .گردد محاسبه و پرداخت می 90106براساس ردیف  90106موضوع ردیف 

ال موضـوع  به تیرهاي حمـ  90209هزیته تهیه و نصب قطعات اتصالی تیرهاي تودلی موضوع ردیف -2
. گردد محاسبه و پرداخت می 90209براساس ردیف  90215ردیف 

هاي موضـوع ردیـف    به ستون 90402هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی بادبندهاي موضوع ردیف -3
. گردد محاسبه و پرداخت می 90402براساس ردیف  90106براساس ردیف  90106

هـاي   الی یاد شده در بندهاي فوق، حسب مورد در ردیفهاي الزم براي قطعات اتص در ضمن هزینه جوشکاري
اي بابت جوشکاري مزبور انجام  مربوط به تهیه و نصب قطعات اتصالی، منظور شده است و پرداخت اضافه

  .         گیرد نمی
  
  



  ١٠
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 منظور از تیرچه و بلوك سـفالی توخـالی همـان    100203رخصوص آنالیز ردیف د)پرسش-111001

  هاي اجرایی دیگر؟  تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه

هاي دوبل دو برابر  ها را به صورت دوبل اجرا نموده که حجم فضاي بتن تیرچه تیرچه% 80چون پیمانکار 

  .هاي تیرچه دوبل نیست به تنهایی جوابگوي هزینه 100203و ردیف  بوده

بندي از لحاظ ابعـاد و طـرز قرارگیـري آنـالیز ردیـف       حکمی بودن قالببهاي  درخصوص اضافههمچنین

هـایی کـه    بندي آویـز تیرهـا و بازشـوها و جـدار خـارجی در قسـمت       آیا قالب. اشاره شده است 050806

     گردد؟ شود را نیز شامل می بندي به صورت محدود اجرا می قالب

  

  

، هزینـه  1388بهـاي واحـد پایـه ابنیـه سـال       تهاي منعقده براساس فهرس در قرارداد)اسخپ-111001

و بلـوك  ) طبق مشخصات طرح... اعم از تک، دوبل و (متر با تیرچه  سانتی 30اجراي سقف بتنی به ضخامت 

توخالی سفالی با تمام مصالح به جز میلگرد و همچنـین تهیـه تجهیـزات الزم بطـور کامـل براسـاس ردیـف        

  . گردد محاسبه می 100203

هـاي بسـته    اعم از محل(ها  بندي اینگونه سقف ، هزینه قالب10مقدمه فصل  1ه به مفاد بند در ضمن باتوج

هاي بتنـی منظـور گردیـده و     هاي اجراي کامل سقف نیر در ردیف...) یا باز مانند بازشوي آسانسور و نورگیر و 

نخواهـد  ... ن و بنـدي، حکمـی بـود    بندي، محدودیت قالب اي به عنوان قالب موضوع مشمول پرداخت اضافه

  .    بود

  

  

  

  

  

  



  ١١
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بهاي واحد پایـه ابنیـه    ، منعقد شده براساس فهرستاحداث نیروگاه پروژهدر یک )پرسش -111101

الزم است قیمت دیوار پیرامـونی نیروگـاه   اي مسایل اضافه کاري پیمانکار،  براي بررسی پاره،1387سال 

  .ودمشخص ش

مانکار دیوار پیرامونی نیروگاه را بصورت دیوار یک و نیم آجره دورنمـا بـا اسـتفاده از    پی با توجه به این که

  شود؟  ، قیمت واحد سطح یا واحد حجم آن چگونه تعیین میاستآجر سفال اجرا نموده 

    

  

، هزینـه آجرکـاري   1387سال  بهاي واحد پایه ابنیه ه با فهرستدر قراردادهاي منعقد)پاسخ-111101

کـه دو   1:6اشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري به صخامت یک و نیم آجر با مالت ماسه سـیمان  با آجر م

 110501، براساس ردیـف  )کل ضخامت آجرکاري از آجر ماشینی سوراخدار مزبور(روي آن نماسازي شده باشد 

و پرداخـت   براي کل سطح نماسـازي آجـري مربـوط محاسـبه     110801براي کل حجم آجرکاري به عالوه ردیف 

  .      گردد می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢

  ابنیه-فهرست بها

مقدمـه فصـل    7مطـابق بنـد   (1385سـال  بهـاي ابنیـه    فهرست 110602ردیف )پرسش-111102

شـود، پرداخـت    جهت نماسازیهاي آجري که نماچینی روي کار و جدا از پشـت کـار انجـام مـی    ) یازدهم

  . گردد می

مان با دیوار پشت نما در خصوص اجراي نماچینی آجري اقدام نموده و در حین اجراي پروژه پیمانکار همز

بدالیل کاهش سرعت اجراي نما و دیـوار پشـت نمـا و    (به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی 

  . بها نموده است درخواست اضافه) هاي اجراي کار طبیعتاً افزایش هزینه

خص بودن نحـوه اجـراي نمـاچینی بـا دیـوار پشـت نمـا در        ست که مشاور با استدالل مشا این در حالی

  .است بها موافقت ننموده هاي ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه نقشه

بهـایی بـه    آبا بابت اجراي همزمان نماچینی آجري با دیـوار پشـت نمـا اضـافه     گفته با توجه به شرح پیش

  گیرد یا خیر؟   تعلق میپیمانکار 

  

  

، هزینـه  1385بهاي واحـد پایـه ابنیـه سـال      ردادهاي منعقده براساس فهرستدر قرا) پاسخ-111102

آجر با مالت ماسه سیمان که یـک   5/1با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري به ضخامت آجرکاري 

روي آن با آجر ماشینی سوراخدار مزبور بطور همزمان با آجـر کـاري، نماسـازي شـده باشـد براسـاس ردیـف        

  . گردد براي سطح نماچینی شده محاسبه می 110801اي کل حجم دیوار اجري یاد شده بعالوه ردیف بر 110501

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣

  بهاي ابنیه فهرست

مربـوط   1387بهاي ابنیه سال  از فهرست 220101با توجه به اینکه ردیف شماره )پرسش-112201

متـر   سـانتی  2تـا   5/1امت به تهیه و نصب سنگ پالك در سطوح افقی از نوع تراورتن سـفید بـه ضـخ   

  . باشد و محل تهیه سنگ مشخص نگردیده و صرفاً به نوع ممتاز بودن سنگ اشاره شده است می

هاي عمرانی از یک نوع سنگ سفید که قیمت آن در بـازار   با توجه به اینکه کارفرما براي بعضی از پروژه

  باشد؟  ه هزینه آن به چه صورت میباشد استفاده نموده محاسب دو برابر نوع دیگر از سنگ سفید می

  

  

، هزینـه تهیـه و   1387در قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیـه سـال   ) پاسخ-112201

نصب سنگ پالك تراورتن سفید از نوع مرغوب از هر محل که به تصویب مهندس مشاور برسـد، در سـطوح   

بنابراین در شرایط . گردد محاسبه و پرداخت می 220101سانتیمتر، براساس ردیف  2تا  5/1افقی به ضخامت 

فوق سنگهاي پالك تراورتن سفید از هر محل و به هر قیمت که باشـند هزینـه عملیـات یادشـده براسـاس      

  .ردیف مذکور پرداخت خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١۴

  ابنیه -بها فهرست 

پیمانکار  upvcاي ه هاي پرداخت قیمت پنجره در خصوص ردیفدر یک پروژه، )پرسش-112301

، آیـا  1388اکنون باتوجه به توضیحات آغاز فصل بیست و سوم ابنیه سـال  . و کارفرما اختالف نظر دارند

 ؟شود ها درنظر گرفته می خور هر قاب است یا مساحت کلی پنجره ها، همان مساحت شیشه مساحت پنجره

  .باشدروژه به صورت تیپ میاستفاده شده در پ upvcهاي  الزم به توضیح است که ابعاد پنجره

  
  

باتوجه به ، 1388بهاي واحد پایه ابنیه سال  در قراردادهاي منعقده براساس فهرست) پاسخ -112301

در  upvcهـاي   هاي در نظر گرفته شـده بـراي انـواع پنجـره     ، قیمت23مقدمه فصل  6-7مفاد مندرج در بند 

) اعـم از ثابـت یـا بازشـو    (خـور   ر قـاب شیشـه  ، حسب مورد براساس سـطح هـ  23هاي مربوط از فصل  ردیف

  .گردد محاسبه می



 

  ١۵

  ابنيه -فهرست بها
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال  براساس اي پروژهپرسش)  -30940215- 112501

روي كارهاي  رنگ الكيدي. نحوه محاسبه بهاي واحد انجام عمليات منعقد شده است 1392
ميكرون)  40ه قشر و هر قشر به ضخامت خشك ميكرون (در س 120فلزي به ضخامت خشك 

  باشد؟ اين فهرست بها به چه صورت مي 250311و  250310هاي  رديف موضوع
  
  

مالك عمل باشد،  1392چنانچه فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال  )اسخپ -30940215- 112501
در سه قشر، هر  يفلز يارهاي كرو) air less( بدون هوا قيبه طر يديرنگ الك يمصالح و اجرا هيتهبهاي واحد عمليات 

فهرست بهاي ياد شده به صورت  250311و  250310هاي  ، با استفاده از رديفكرونيم 40ضخامت خشك  بهقشر 
  گردد: زير محاسبه مي
 ميكرون موضوع رديف  25آميزي در سه قشر، هر قشر  به ضخامت خشك  بهاي واحد رنگ

                                                                                                            250310      

 83300ريال  

 40-25=15ميكرون    كرونيم 40ضخامت خشك  به آميزي هر قشر امت رنگاضافه ضخ
 )3/15×(2790=13950ريال    250311آميزي به ازاي هر قشر موضوع رديف  اضافه بهاي رنگ
 83300+3×13950=125150ريال    ميكرون در سه قشر 120آميزي به ضخامت خشك  بهاي واحد رنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧

  شبکه توزیع آب-فهرست بها

ی براي برآورد یها شبکه توزیع آب آیتم 1388بهاي سال  در فصل هشتم فهرست)پرسش-320801

ذکر گردیده و همچنین براي برآورد تـرمیم  ) 080703و  080702، 080701(مرمت و ترمیم نوار حفاري 

مـورخ   74427/22/20بهـاي مجزایـی بـه شـماره       معـابر شـهري فهرسـت    و بازسازي نـوار حفـاري در  

توسط معاونت نظارت راهبـردي منتشـر گردیـده اسـت، باتوجـه بـه اخـتالف در مبـالغ دو          11/8/1388

بهاي یاد شده که براي برآورد و تهیه اسناد مناقصه بـراي مرمـت و تـرمیم نـوار حفـاري معـابر        فهرست

بایست توسط مشاوران مالك عمل قرار گیرد؟  یشهري کدام یک از موارد فوق م

  

  

هـاي   بهاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري مربوط به اخـذ هزینـه   فهرست) اسخپ-320801

هاي آب، بـرق، شـرکت مخـابرات،     ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري از سوي شهرداري از سازمان

ورتی که کارفرما در نظر دارد کار را بـه پیمانکـار واگـذار نمایـد بـراي بـرآورد       در ص. باشد می... شرکت گاز و 

هاي مربـوط در فصـل    هاي عمرانی باید از ردیف گذاري پروژه هزینه عملیات ترمیم و بازسازي نوار حفاري لوله

  .         بهاي واحد پایه شبکه توزیع آب استفاده نمایند نوار حفاري فهرست مرمت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨

  سدسازي -بها  فهرست

در دفترچه شرح ردیفهـاي   35041000و  35040900هاي  با توجه به شرح ردیف)پرسش-350401

منضم بـه قـرارداد عملیـات احـداث یـک سـد مخزنـی، نحـوه محاسـبه و اعمـال            1379سدسازي سال 

  چگونه است؟   76به  56بهاي مذکور در صورت افزایش قطر حفاري از  اضافه
  
  

ــف ) پاســخ-350401 ــورد ردی ــافه(35041000در م ــف  اض ــه ردی ــا ب ــرح ) 35040900به ــه ش در دفترچ

چالزنی بـه روش دورانـی در زمـین    (35040900بها به ردیف  با عنوان اضافه 1379هاي سدسازي سال  ردیف

یـک   بهـاي مـذکور بـه ازاي هـر     و نحوه اعمال اضافه) متر 40میلیمتر و کمتر و عمق تا  76سنگی به قطر 

  میلیمتر که به قطر حفاري اضافه شود در صورت افزایش قطـر چـالزنی بـه روش دورانـی در زمـین سـنگی از      

بـراي هـر متـر طـول قابـل اعمـال       ) بیسـت بـار  (بار  20بهاي ردیف فوق  میلیمتر، اضافه 76میلمتر به  56

  .              باشد می

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٩

  کارگاهو برچیدن تجهیز -بها فهرست

در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگـاه بـه میـزان سـقف تعیـین       )پرسش-991001

بینـی گـردد و تفکیـک آن مطـابق فهرسـت ردیفهـاي تجهیـز و        بها پیشفهرست 5پیوست  )17-2(شده در بند 

             ه گـردد، شـرایط عمـومی پیمـان مشـمول خاتمـ      48مطـابق مـاده    برچیدن کارگاه انجـام نشـده باشـد و پـروژه    

ناسب پیشـرفت عملیـات   فهرست بها به ت 5پیوست  )4(در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند 

  باشد؟که کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت میگردد یا اینیممربوطه پرداخت 

  

  
کـه بـا اسـتفاده از    اي  سـرمایه دارایـی هـاي   لک تمدر قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ-991001

 2500انـد و بـرآورد هزینـه اجـراي آنهـا از       منعقـد شـده   87الـی   77واحد پایه سالهاي  هاي بهاي تفهرس

میلیون ریال کمتـر بـوده و هزینـه تجهیـز و برچیـدن کارگـاه آنهـا بصـورت یـک قلـم مقطـوع پـیش بینـی              

، چنانچه قرارداد )تجهیز و برچیدن کارگاه(دستور العمل  )2-4-4(و  )1-4-4(است، با توجه به بندهاي  شده

خاتمه یابد، قسمتهایی از مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه کـه انجـام نشـده و مربـوط بـه بنـد        48طبق ماده 

به نسبت کار انجام نشده غیر قابل پرداخت است و قسمتهایی که مبلـغ تجهیـز و برچیـدن    باشد )4-4-1(

به عبـارت دیگـر    ،ن منوط به پیشرفت کار شده، به تناسب پیشرفت کار انجام می گیردآکارگاه که پرداخت

 ،شـرایط عمـومی پیمـان خاتمـه داده شـود     48اگر قراردادي در حین اجراي عملیات پیمان بر اساس ماده 

   ت و ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده باشد غیر قابـل پرداخـت بـه پیمانکـار اسـ     

  .در این حالت هزینه برچیدن کارکاه نیز قابل پرداخت به پیمانکار نیست



  ٢٠

  کارگاهو برچیدن تجهیز -بها فهرست

در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد ، با توجـه  )پرسش -991002

هـاي کارگـاه کـه بـه طـور      هـایی از هزینـه  شد، ردیفبابه این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمی

  گردد؟در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می ،مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده

  

  

تـا 1377بهـاي واحـد پایـه سـالهاي      ت هـاي سـ رفه براساسدر قراردادهاي منعقده )پاسخ-991002

گیرد و در میشرایط عمومی پیمان صورت 30در ماده تغییرات مدت پیمان بر اساس ضوابط مقرر 1387

چارچوب پیمان خسارتی از بابت تمدید مدت مجاز قابل پرداخت نیسـت و مبلـغ تجهیـز و برچیـدن کارگـاه      

  .باشدمندرج در قرارداد قابل افزایش نمی



  ٢١

  کارگاهو برچیدن تجهیز -فهرست بها

بنیـه و محوطـه و منعقـده بـر اسـاس      در پیمـانی بـا موضـوع اجـراي عملیـات ا     )پرسش-991003

. بینی گردیـده اسـت   ، مبلغ تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پیش1386بهاي واحد پایه ابنیه سال  فهرست

باشـد،   نظر به اینکه مبلغ پیمان حاصل ضرب ضریب پیمان پیشنهادي پیمانکار در مبلغ برآورد اولیـه مـی  

  باشد؟   چگونه می) ر صورت وضعیت پیمانکارد(نحوه تعلق ضریب پیمان به مبلغ تجهیز کارگاه 

  

  

بهاي واحـد پایـه رسـته سـاختمان سـال      هاي  رستدر قراردادهاي منعقده براساس فه)پاسخ-911003

هاي با مبالغ مقطوع یا یک قلم مبلغ  صورت ردیفه که باعم از این(، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 1386

وضـعیتها  پیمانکـار در صـورت  ) ضریب پیمـان (ا اضافه پیشنهادي تساب تخفیف یحاپس از ) مقطوع باشند

  .شوند منظور می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٢

  تجهیز و برچیدن کارگاه -فهرست بها

انـدازي   تهیه، حمل، نصب و راه"بهاي منضم به یک پیمان با موضوع  در فهرست)پرسش-991004

هیچگونه آیتمی براي تجهیز کارگاه  "الب خانه فاض تجهیزات مکانیکال، برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه

منظور نشده و به تبع آن براي تجهیز کارگاه رقم خاصـی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت، ولـی در شـرایط        

خصوصی پیمان به طور مشخص مواردي را که براي این منظور باید توسط پیمانکار تهیه و یا بـه عهـده   

  . توسط پیمانکار مهر و امضا شده است پیمانکار است ذکر شده و در زیر صفحات مربوطه،

در این صورت، آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیـز کارگـاه خـارج از رقـم کـل      

  باشد یا خیر؟  قرارداد می

  

  
بهاي واحد پایه، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در صـورتی   براساس مفاد کلیات فهارس) پاسخ -991004

بود که در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور شـده باشـد، در غیـر ایـن صـورت قابـل        قابل پرداخت خواهد
را براساس  اضافی تعهدات پذیرفته شده پرداخت نخواهد بود ولی پیمانکار متعهد است بدون دریافت وجه

  .  اسناد و مدارك پیمان انجام دهد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٣

  تجهیز و برچیدن کارگاه -فهرست بها

انـدازي   تهیه، حمل، نصب و راه"بهاي منضم به یک پیمان با موضوع  در فهرست)پرسش-991005

، هیچگونـه آیتمـی بـراي تجهیـز     "خانـه فاضـالب    تجهیزات مکانیکال، برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه

کارگاه منظور نشده و به تبع آن براي تجهیز کارگاه رقم خاصی در نظر گرفته نشده است، ولی در شرایط 

پیمان به طور مشخص مواردي را که براي این منظور باید توسط پیمانکار تهیه و یا بـه عهـده    خصوصی

  . پیمانکار است ذکر شده و در زیر صفحات مربوطه، توسط پیمانکار مهر و امضا شده است

در این صورت، آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیـز کارگـاه خـارج از رقـم کـل      

  باشد یا خیر؟  میقرارداد 

  

  
بهاي واحد پایه، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در صـورتی   براساس مفاد کلیات فهارس) پاسخ -991005

قابل پرداخت خواهد بود که در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور شـده باشـد، در غیـر ایـن صـورت قابـل       
را براساس  اضافی تعهدات پذیرفته شده جهپرداخت نخواهد بود ولی پیمانکار متعهد است بدون دریافت و

  .  اسناد و مدارك پیمان انجام دهد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢۴

  تجهیز و برچیدن کارگاه  -فهرست بها

بینـی شـده    در پیمانهایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پیش)پرسش-991006

د از خاتمه مدت اولیه پیمان ادامه یافتـه  دالیلی خارج از قصور پیمانکار، عملیات اجرایی بعه است لیکن ب

       هـا  ماهیانه مسـتمر تجهیـز کارگـاه در دوران تـاخیرات مجـاز در صـورت وضـعیت        يها است، ایا هزینه

  باشد؟  قابل پرداخت می

  

  
ضوابط و مقررات فهارس بهاي پایه در مورد تجهیز و برچیدن کارگاه به ترتیبـی اسـت   )پاسخ-991006

هاي آن مقطوع بوده و با تغییر مدت، مبلغ تجهیز و برچیدن کارگـاه حتـی در مـورد تـأمین و      که کلیه ردیف
هـاي   تجهیز محل سکونت و تأمین غذاي کارمندان مهندس مشـاور، کارفرمـا و آزمایشـگاه و سـایر ردیـف     

  .تجهیز و برچیدن کارگاه قابل افزایش نخواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢۵

  )حالت کلی(ضرایب  -فهرست بها

باشـد و  مـی ) بـومهن (با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدیـد پـردیس    )پرسش-993001

اي ابنیـه، تأسیسـات مکـانیکی و برقـی     باشد، ضـریب منطقـه  می 1380فهرست بهاي پایه قرارداد فهرست بهاي 

  چگونه محاسبه می گردد؟

  

  

ــه )پاســخ-993001 ــریب منطق ــنامه ض ــق بخش ــران طب ــتان ته ــماره اي اس ــورخ 1-15/54/489ش م

ابالغ شده است، در صورتیکه نام منطقه مورد نظر در مناطقی که براي آنها ضـریب منطقـه اي    16/1/1361

اي شهرستان یا بخشی که منطقه مورد نظر در تعیین شده در بخشنامه مزبور موجود نباشد از ضریب منطقه

  . شوداقصه و عقد قرارداد استفاده میآن واقع شده در هنگام تهیه برآورد براي برگزاري من

اي در برآورد اولیه منضم به پیمان منظـور نشـده   همانطوري که در فوق تصریح گردید چنانچه ضریب منطقه

  . باشد قابل پرداخت نخواهد بود



  ٢۶

  )حالت کلی(ضرایب  -فهرست بها

پایـه  بهاي  فهرستباتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس   )پرسش -993002

ضـریب  بطـور مسـلم   اي و ارتفـاع منظـور نگـردد،     گردند ضرایب باالسري، منطقـه  تهیه می 1388سال 

در این صورت رعایـت محـدودیت ده درصـد پلـوس     . پیشنهادي پیمانکار از ده درصد باالتر خواهد رفت

  چگونه خواهد بود؟

  

  

محـدودیتی بـراي ضـریب     26/11/1383بـا ابـالغ قـانون برگـزاري مناقصـات مـورخ       )پاسخ -993002

) قـانون  20و  19مواد (پیشنهادي پیمانکار برنده مطرح نخواهد بود، زیرا ارزیابی فنی بازرگانی و ارزیابی مالی 

 افرآیندهاي قانونی هستند که به منظور حفظ منافع ملی و انتخـاب بهینـه پیشـنهاد قیمـت در انطبـاق بـ      

  .  اند کمیسیون مناقصه قرار گرفته ها، در اختیار مبانی مطرح شده در آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٧

  )حالت کلی(ضرایب  -بها فهرست

شـرایط  29نحوه عمل براي تعیین قیمت جدیـد براسـاس ضـوابط بنـد ج مـاده      )پرسش-993003

، با توجه به حذف ضریب باالسري 1388در قراردادهاي منعقده با فهارس بهاي پایه سال  عمومی پیمان

     ؟باشد چگونه  می

  

  

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمـان، چنانچـه در چـارچوب موضـوع     )پاسخ-993003

بهـا و مقـادیر منضـم بـه      پیمان، کار جدیدي به پیمانکار ابالغ شود که براي آن قیمت و مقـدار در فهرسـت  

  . گردد عمل می 29ماده » ج«بینی نشده باشد، براي تعیین قیمت آن، براساس ضوابط بند  پیمان پیش

، ضـریب باالسـري اعمـال نشـده     1388بهـاي پایـه    ها براساس فهارس در قراردادهاي فوق، که در برآورد آن

شوراي محترم عالی فنی به شـرح ذیـل عمـل     31/5/1389مورخ  41555/26است،  طبق مصوبه شماره 

  : شود  می

شـده ملحـوظ و توافـق شـود و ضـریب      در تعیین قیمت جدید الزم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام 

  .     ها اعمال نگردد اي به این قیمت جداگانه



  ٢٨

  ارتفاعطبقات و ضریب   -بها  فهرست

هـاي   پیوسـت دو فهرسـت  مندرج در ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط )پرسش-993101

  گیرد؟ به چه اقالمی از کار تعلق می ،به بعد 1377هاي  بهاي واحد پایه ابنیه سال 

  

  

هـاي بهـاي واحـد     اي منعقده براساس فهرسـت  هاي سرمایه هاي تملک دارایی در طرح )پاسخ-993101

 2پیوسـت  ج در رضـریب ارتفـاع براسـاس ضـوابط و رابطـه منـد       1387الی  1377پایه رشته ابنیه سالهاي 

راي پیمـان منظـور   ي ابنیه سال مورد عمل در پیمان محاسـبه و در بـرآورد هزینـه عملیـات اجـ     فهرست بها

اي کـه ارتفـاع آن    بینی شده در پیمان به تمام اقالم کار در طبقه پیشضریب ارتفاع  در این صورت. گردد می

کـف طبقـه بـاالیی، بـه اسـتثناي      معمـاري (کف آن طبقه تا تراز ) معماري(متر است، از تراز  5/3بیش از 

  .گیرد مصالح پایکار تعلق می

تنها در صورتی که در برآورد هزینه اجـراي کـار منضـم بـه پیمـان      ریب ارتفاع ضبدیهی است مبلغ مربوط به 

  . منظور شده باشد، قابل پرداخت است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٩

  ضریب طبقات و ارتفاع  -بها  فهرست

 5/3بـیش از  (هـاي مختلـف   که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاعی آیا در ساختمان)پرسش-993102

  نمود؟ب ارتفاع میانگین استفاده توان از ضری است، می) متر

  

  

مختلـف یـک   ) متـر  5/3بـیش از  (طبق ضوابط نمی توان براي طبقات مرتفع  –خیر   )پاسخ-993102

میانگین محاسبه کرد و مـورد عمـل قـرار داد، بلکـه بایسـتی ایـن ضـریب بـه         ضریب ارتفاع  ساختمان، یک

هـاي مختلـف    که به علت تنوع ارتفاع قسمتتفکیک براي طبقات مختلف محاسبه گردد، ولیکن در مواردي 

توان ضـریب   می) هاي با ارتفاع متفاوت با درنظر گرفتن اوزان کارهاي قسمت(متر  5/3یک طبقه بیش از 

  .میانگین ارتفاع محاسبه و در برآورد لحاظ نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠

  ضریب طبقات و ارتفاع  -بها  فهرست

) ضرایب طبقـات و ارتفـاع  (پیوست دو  2و  1درج در ردیفهاي با توجه به مفاد من)پرسش-993103

بهاي یاد شده که فاقد ضریب  ، در پیمان هاي منعقده با فهرست1385بهاي واحد پایه ابنیه سال  فهرست

ارتفاع و طبقات در برآورد منضم به پیمان می باشد، درصورت بوجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در 

  وضعیت چگونه تعلق می گیرد؟رایب ارتفاع و طبقات در صورتحین انجام کار، ض

    

  

پاسخ بـه  ، 1385درخصوص قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال )پاسخ-993103

  :شرح زیر خواهد بود

فهرست بها، مشمول ضریب طبقات بـوده ولـی در بـرآورد     2پیوست )1(در مورد ساختمانی که طبق بند  -1

چنانچـه در حـین اجـرا تعـداد      ،ولیه منضم به پیمان ضریب طبقات منظور و مورد عمل قرار نگرفتـه اسـت  ا

ضـریب  ) پـس از تغییـر  (توان بـراي سـاختمان در وضـعیت جدیـد      ها تغییر کند، نمی طبقات و مساحت آن

  .ها اعمال نمود وضعیتطبقات محاسبه و در صورت

فهرست بها مشمول ضریب ارتفاع نبوده و در بـرآورد منضـم    2ت پیوس )2(در مورد طبقاتی که طبق بند  -2

به پیمان نیز ضریب ارتفاع منظور نشده باشد ولی در حین اجرا به موجـب تغییـرات ایجـاد شـده در ارتفـاع      

طبقات، براساس ضوابط مربوط مشمول ضریب ارتفاع شوند، به شرط اجـرا شـدن تغییـرات، ضـریب ارتفـاع      

  .شود وضعیت اعمال میی که ارتفاعشان افزایش یافته محاسبه و در آخرین صورتیکبار دیگر براي طبقات

  

  

  

  

  

  

  



  ٣١

  هزینه باالسري –بها  فهرست

در مورد لزوم اعمال ضریب باالسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که  براساس )پرسش-993201

نمایـد، آیـا    اد خود منظـور مـی  ، این ضرایب را پیمانکار در ارایه پیشنه1388بهاي واحد پایه سال  فهرست

  : تفسیرهاي زیر صحیح است

دار منظـور شـده    بهاي منضم به پیمان، به صورت قیمت سـتاره  ها در فهرست چنانچه این ردیف-1

. باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است

باشـند، قیمـت جدیـد    بهاي منضـم بـه پیمـان، داراي قیمـت ن     ها در فهرست چنانچه این ردیف-2

اي بـه قیمـت خریـد     هاي باالسري و منطقـه  محسوب و الزم است در تهیه قیمت جدید، هزینه

. براساس فاکتور اضافه شوند

  

  

 29مـاده  ) ج(هـاي جدیـد، موضـوع بنـد      ضریب باالسري متعلقه بـه قیمـت   موضوع) پاسخ -993201

ــان   ــومی پیمـ ــرایط عمـ ــماره  (شـ ــنامه شـ ــوع بخشـ ــورخ  1088/102-842/54موضـ                 ) 3/3/1378مـ

مـورخ   7901/22امـه شـماره   ، طـی ن 1388پایـه سـال   واحـد  هـاي   بـا فهرسـت  هاي منعقد شده پیماندر 

مـورخ   41555/26پاسخ واصله به استناد نامه شماره . به شوراي عالی فنی منعکس گردید 23/3/1389

  :باشد  شوراي مذکور به شرح زیر می 31/5/1389

در پیمـان هـاي منعقـد شـده بـا      شـرایط عمـومی پیمـان    29موضوع بند ج ماده یین قیمت جدید در تع«

الزم است همه عوامل مؤثر در قیمـت تمـام شـده ملحـوظ و توافـق      1388فهرست هاي واحد پایه سال 

  .»ها اعمال نگردد اي به این قیمت شود و ضریب جداگانه

هـا تـابع مـاده     جدید محسوب شده و تعیین قیمت آن سازد اقالم فاکتوري قیمت در ضمن خاطرنشان می

  .باشد شرایط عمومی پیمان می 29
منظوز شده باشـد هیچگونـه    1388ستاره دار در فهرست بهاي واحد پایه سال  ضمن چنانچه قیمت هايدر

  . گیرد ضریبی از جمله باالسري و منطقه اي و غیره به آن تعلق نمی
  

  
  



  ٣٢

  

  هزینه باالسري -فهرست بها

، در خصوص ابالغ  16/9/1388مورخ  87005/100باستناد مفاد بخشنامه شماره )پرسش-993202

اي و ارتفـاع در هنگـام تهیـه     ، ضرایب باالسـري، منطقـه  1388بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال  فهرست

ج مـاده   از سوي دیگر بر طبق بند. شود بها مزبور اعمال نمی براورد هزینه اجراي کارها براساس فهرست

گردد  هاي جدیدي که بر مبناي مفاد این بند تهیه و تنظیم می شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت) 29(

  .گیرد بدلیل بروز بودن قیمت، تنها ضریب باالسري پیمان به آنها تعلق می

هاي جدید براساس بند ج ماده  جه به مطالب فوق، نحوه اعمال ضریب باالسري در تعیین قیمتبا تو

  چگونه می باشد؟1388بها سال  هاي منعقده با فهارس شرایط عمومی پیمان در پیمان) 29(

     

  

شـرایط   29مـاده  ) ج(درباره نحوه اعمال ضریب باالسري به قیمتهاي جدید موضوع بند) پاسخ -993202

پیمانهـاي منعقـد   )3/3/1378مـورخ   1088/102-842/54موضوع بخشـنامه شـماره   (عمومی پیمان 

به شوراي عـالی   23/3/1389مورخ  7901/22، به موجب نامه شماره 1388ا فهرستهاي پایه سال شده ب

شـوراي   31/5/1389مـورخ   41555/26پاسخ واصله به استناد نامه شـماره  . محترم فنی منعکس گردید

:باشد مذکور به شرح زیر می

مـت تمـام شـده ملحـوظ و     در تعیین قیمت جدید مذکور الزم اسـت همـه عوامـل مـوثر در قی             

  .توافق شود و ضریب جداگانه اي به این قیمتها اعمال نگردد

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٣

  باالسري هزینه-فهرست بها

 1388بهاي واحـد پایـه سـال     با توجه به حذف ضریب باالسري در ابالغ فهارس)پرسش-993203

  هد بود؟ اخو شرایط عمومی پیمان به چه نحو 29نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده 

  

  
شـرایط   29مـاده  ) ج(هـاي جدیـد، موضـوع بنـد      نحوه اعمال ضریب باالسري به قیمت) پاسخ -993203

ــوم ــان  یعم ــماره (پیم ــنامه ش ــوع بخش ــورخ  1088/102-842/54موض ــاندر ) 3/3/1378م ــاي  پیم ه
بـه  23/3/1389مـورخ   7901/22، به موجب نامـه شـماره   1388هاي پایه سال  منعقد شده با فهرست

ــد ــنعکس گردی ــی م ــرم فن ــالی محت ــوراي ع ــماره . ش ــه ش ــتناد نام ــه اس ــله ب ــخ واص ــورخ  41555/26پاس م
  . باشد شوراي مذکور به شرح زیر می 31/5/1389

در تعیین قیمت جدید مذکور الزم است همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحـوظ و توافـق شـود و    
  .ها اعمال نگردد اي به این قیمت ضریب جداگانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣۴

  ضریب باالسري -فهرست بها

؟ شود میاعمال چگونه محاسبه و در یک پروژه غیرعمرانی ضریب باالسري )پرسش-993204

  

  
. باشـد  هاي غیرعمرانی از سوي این دفتر میسر نمی امکان تعیین ضریب باالسري طرح)اسخپ-993204

هـاي عمرانـی و    تـوان تفـاوت کسـورات طـرح     یالبته الزم به ذکر است کـه در تعیـین ضـریب یـاد شـده مـ      
     .       غیرعمرانی را ملحوظ نمود



  ٣۵

  مصالح پایکار -بها فهرست

و اشاره نمودن به پرداخت  1384سال  يبها فهرست 1پیوست  3در ارتباط با بند )پرسش-994001

و هزینـه حمـل، آیـا     درصد بهاي مصالح پایکـار  70مصالح پایکار براي تقویت بقیه مالی پیمانکار شامل 

باشد یا هزینه حمل مطابق شرح  درصد به هزینه حمل نیز می 70اعمال  1384بهاي سال  منظور فهرست

  گردد؟ درصد پرداخت میبطور صد 1385بها سال  مندرج در فهرست

  

  
بهـاي واحـد پایـه ابنیـه سـالهاي       فهـارس  1مقدمـه پیوسـت    3با توجه به مفاد بند ) پاسخ-994001

بهاي مزبور، هزینه حمل براي آن دسـته از مصـالح    ، در قراردادهاي منعقده براساس فهارس1385و 1384
قابـل پرداخـت   ) درصـد  70بـدون احتسـاب   (شـوند، بطـور کامـل     پایکار که مشمول هزینه حمل مازاد مـی 

  . باشد می
وضوع بـا وضـوح و   ، م1385بهاي واحد پایه ابنیه سال  فهرست 1مقدمه پیوست  3در بند  استشایان ذکر 

  .شفافیت بیشتري تبیین گردیده است
  
  



1  

  الیات بر ارزش افزودهم

بـا درصـد تعیـین شـده بـراي هـر سـال،                  ارزش افـزوده  نحوه اعمال مالیات بـر )پرسش-523001

 به چه صورتالزحمه مهندسین مشاور  هاي مربوط به حق ب وضعیتهاي پیمانکاران و صورتحسا در صورت

  است؟ 

  

  

هاي مربوط بـه آن،   ها و دستورالعمل خشنامهطبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و ب)پاسخ-523001

اي یا پیمانکار طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایی قبل از انعقاد قرارداد یـا حـین ارایـه     چنانچه واحد مشاوره

نـام نماینـد و مسـتندات     قانون مالیات بر ارزش افـزوده اقـدام بـه ثبـت     18خدمات مطابق با مفاد ماده 

ارزش افـزوده را بـه دسـتگاه اجرایـی ارایـه نماینـد،       بـودن قـانون مالیـات بـر    نام و مشمول  مربوط به ثبت

ناخـالص  براي هـر سـال از مبلـغ    ارزش افزوده تعیین شده بابت رصددکارفرما موظف است مبلغی معادل 

  . الزحمه اضافه و پرداخت نماید هر صورتحساب مشاور، به حق

  

  

  

  

  



2  

  مالیات بر ارزش افزوده

ـ درصد  5/0برخی صورت کارکردهاي پیمانکاري مبلغ از )شپرس-523002 السـهم   عنـوان حـق  ه ب

هـا از محـل    پرداخت برخـی از صورتوضـعیت  دلیل آن ذیحساب بنا به اعالم گردد که  شهرداري کسر می

هاي ملی انجام نخواهد شد،  کسر مبلغ مذکور از محل بودجه طرحدر صورتی که ،استهاي استانی  طرح

  مذکور قانونی است؟ آیا کسر مبلغ 

  

  

مـورخ   1-54/11431-15377درصد عوارض شهرداري موضوع بخشنامه شماره  نیم)پاسخ-523002

  .مشمول قانون تجمیع عوارض گردید 22/10/1381با ابالغ قانون مصوب مورخ  1/9/1372

ها  رداريمجلس شوراي اسالمی نسبت به عوارض شه 1/4/1387در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

  :به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است

قانون مالیات برارزش افزوده، مودیان مشمول و ثبـت نـام شـده در ایـن نظـام       20و  19به استناد مواد ) 1

مالیات و عوارض موضوع این قـانون را در   ،)غیر معاف(مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کاال یا ارایه خدمات 

قانون در  21نون، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و بر طبق ماده قا 11تاریخ تعلق وفق ماده 

ها موظف  در این چارچوب کلیه کارفرمایان از جمله شهرداري. وجه سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند

به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در وجه مودیـان مشـمول و ثبـت نـام شـده از جملـه پیمانکـار        

  . خواهند بود

االجـرا شـدن ایـن قـانون، قـانون       قانون مالیات برارزش افزوده از تاریخ الزم 52به موجب مقررات ماده ) 2

      موسوم به تجمیع عوارض و سـایر قـوانین و مقـررات خـاص و عـام مربـوط بـه دریافـت هرگونـه مالیـات           

لغـو گردیـده و برقـراري و دریافـت هرگونـه      غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارایه خدمات 

مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع 

ها از پیمانکـاران فاقـد محمـل قـانونی      باشد، بنابراین اخذ یک درصد عوارض پیمانکاري توسط شهرداري می

  . باشد می

  



3  

  دهمالیات بر ارزش افزو

قانون، برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه بـراي انـواع    50به استناد ماده ) 3)پاسخادامه-523002

کاالهاي وارداتی و تولیدي و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنهـا معـین   

  .باشد شده است، توسط شوراهاي اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4  

  مالیات بر ارزش افزوده

و پرداخـت  هاي باالسري پروژه بوده  زء هزینهآیا نیم درصد عوارض شهرداري ج)پرسش-523003

  باشد؟ آن برعهده پیمانکار می

  

  

مـورخ   1-54/11431-15377درصد عوارض شهرداري موضوع بخشنامه شماره  نیم)پاسخ-523003

  .مشمول قانون تجمیع عوارض گردید 22/10/1381ورخ با ابالغ قانون مصوب م 1/9/1372

ها  مجلس شوراي اسالمی نسبت به عوارض شهرداري 1/4/1387در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

  :به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است

ظـام  قانون مالیات برارزش افزوده، مودیان مشمول و ثبـت نـام شـده در ایـن ن     20و  19به استناد مواد ) 1

مالیات و عوارض موضوع این قـانون را در   ،)غیر معاف(خدمات مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کاال یا ارایه 

قانون در  21قانون، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و بر طبق ماده  11تاریخ تعلق وفق ماده 

ها موظف  در این چارچوب کلیه کارفرمایان از جمله شهرداري. وجه سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند

ت مالیات و عوارض ارزش افزوده در وجه مودیـان مشـمول و ثبـت نـام شـده از جملـه پیمانکـار        به پرداخ

  . خواهند بود

االجـرا شـدن ایـن قـانون، قـانون       قانون مالیات برارزش افزوده از تاریخ الزم 52به موجب مقررات ماده ) 2

      ت هرگونـه مالیـات   موسوم به تجمیع عوارض و سـایر قـوانین و مقـررات خـاص و عـام مربـوط بـه دریافـ        

غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارایه خدمات لغـو گردیـده و برقـراري و دریافـت هرگونـه      

مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع 

ها از پیمانکـاران فاقـد محمـل قـانونی      ري توسط شهرداريباشد، بنابراین اخذ یک درصد عوارض پیمانکا می

  . باشد می

  

  

  



5  

مالیات بر ارزش افزوده

  )پاسخادامه-523003

قانون، برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و تولیـدي و   50به استناد ماده ) 3

وارض آنها معین شده است، توسـط شـوراهاي   همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و ع

  .باشد اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6  

مالیات بر ارزش افزوده

لحـاظ   1388و  1387هاي تعدیل  درصد مالیات بر ارزش افزوده در شاخص 3آیا )پرسش-523004

راي قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده     درضمن پیمانکارانی که قراردادهاي آنان قبل از اج گردیده یا خیر؟

از انـد، آیـا بـه آن بخـش     انجام داده 1/7/87منعقد گردیده و بخشی از کار را هم قبل از تاریخ ) 1/7/87(

  گیرد؟ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می 3انجام شده،  1/7/87که بعد از تاریخ ، کارکرد پیمانکار

  

  

      کـه قبـل از اجـراي قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده منعقـد         در مـورد قراردادهـایی  )اسـخ پ-523004

گردیده اند، چنانچه تاریخ ارایه خدمت نیز قبل از اجراي این قانون باشد مالیات و عوارض قابـل محاسـبه و   

اجرایـی   1/7/1387اما براي آن بخش از موضوع قراردادهاي یاد شده که پس از  تاریخ . وصول نخواهد بود

، مالیات و عوارض متعلقه به نسبت کار انجام شده با صورت وضـعیت قابـل مطالبـه و وصـول     گردیده اند

  .خواهد بود

از سوي فعاالنی قابل اجرا اسـت کـه در نظـام     "یادآوري میگردد مطالبه مالیات و عوارض این قانون صرفا

بـر ارزش افـزوده و    بـه عبـارت دیگـر طبـق قـانون مالیـات      . مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشـند 

ها و دستورالعملهاي مربوط  به آن، چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دسـتگاههاي اجرایـی قبـل از     بخشنامه

قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده      18انعقاد قرارداد یا حین ارائه خدمات مطابق با مطابق بـا مفـاد مـاده    

            ناخـالص هـر صـورت وضـعیت،    % 3ادل اقدام بـه ثبـت نـام نمایـد، کارفرمـا موظـف اسـت مبلغـی معـ         

.به حق الزحمه اضافه و پرداخت نماید

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



7  

  مالیات بر ارزش افزوده

هاي  ها و دستورالعمل با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه)پرسش-523005

مشـاورانی اسـت کـه طـرف قـرارداد       مربوط به آن درخصوص اعمال مالیات یاد شده براي پیمانکاران و

 )باشد که در زمره دستگاههاي اجرایی نمی(آیا قراردادهاي تعاونی مسکن "باشند، دستگاههاي اجرایی می

  ؟  "یا خیرهستند این مالیات مشمول 

  

  

ت محتـرم مالیـات بـر ارزش    معاونـ -سـازمان امـور مالیـاتی کشـور     بر اساس نظر ) پاسخ-523005

شـود مشـمول پرداخـت     دمات صرفنظر از اینکه توسط بخش خصوصـی یـا دولتـی ارایـه مـی     ارایه خ افزوده،

قـانون مـذکور هیچگونـه    ) 12(مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بـر ارزش افـزوده بـوده و بجـز مـاده      

  .بینی نگردیده است معافیتی براي خدمات پیمانکاري ساختمان، تاسیسات و مهندسین مشاور پیش

  
  



  
  

  

  
  ها در امور پیمانکاريها و پاسخمجموعه پرسش

  
مکرر دستگاه هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد ضوابط ابالغـی در  پرسش هاي با توجه به      

هـاي    هاي تکـراري و در دسـترس بـودن پاسـخ     امور قراردادهاي پیمانکاري و با هدف جلوگیري از ارسال پرسش

هاي مربوط بـه قراردادهـاي پیمانکـاري    ها و پاسخ پرسشمجموعه جدیدي از ، نظام فنی اجراییامورداده شده از 

  .استهشدقرار داده نظارت راهبردي و در پایگاه الکترونیکی معاونت گردآوري  به تفکیک موضوع

     . هـاي جدیـد اسـت    به عالوه پرسش ها و پاسـخ  پیشینهاي  شایان ذکر است مجموعه جدید شامل مجموعه     

مقطع زمـانی و اسـناد و مـدارك منضـم بـه      هاي یاد شده با توجه به پرسش هاي مطرح شده، بدیهی است پاسخ

هاي منـدرج در   ق پاسخیطبتبنابراین براي  ،نباشد نطباققابل ا دیگره گردیده و ممکن است براي موارد ارای،پیمان

  .ضروري است دقت کافی مبذول گردد، رو هاي پیش سشاین مجموعه با پر

وري بتـدریج در پایگـاه الکترونیکـی    آجمعتفکیک و پس از در امور مختلف ها  شود ادامه پرسش و پاسخ یادآور می

  .واهد گرفتخ قراریاد شده

  



1  

  وي پیمانکارانسبخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از 

19/8/1387مـورخ   76574/100بخشـنامه شـماره    )2-5(بنـد  ذیـل  در تبصـره  )پرسش -511001

هایی که ضریب پیشنهادي جزء فصل مربوط بیشتر  سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف"

بـراي افـزایش مقـادیر ایـن     . رصد مبلغ مذکور مجاز استد 25از ضریب پیشنهادي کل باشد، حداکثر تا 

  :ابهامی به شرح ذیل وجود دارد "ها، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادي کل مالك است ردیف

ها را با مقدار متناظر همان ردیف در فهرست  مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت، مقدار تک تک ردیف

بیشتر شد، ضریب فصل را براي مقادیر مـازاد بـه   % 125م از سقف منضم به پیمان مقایسه کرده و هرکدا

دهد حال آنکه برداشت پیمانکار این است کـه جمـع کـل کـارکرد فصـل در       ضریب کل پیمان تغییر می

صورت وضعیت باید با فصل متناظر در قرارداد تطبیق داده شود و این تبصره در مورد جمع مبلغ هر فصل 

  ؟حوه محاسبه به چه صورت خواهد بودبا توجه به توضیحات یاد شده نها،  فاعمال گردد نه تک تک ردی

  

  

بـه تفکیـک   پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاراننحوه ارایه دستورالعمل  )9-2(در بند )پاسخ-511001

ــل ــت فص ــاي فهرس ــا  ه ــماره   به ــنامه ش ــت بخش ــوان  19/8/1387مــورخ  76574/100پیوس ــا عن                    ب

ضریب پیشنهادي جزء ضـریبی اسـت کـه از تقسـیم مبلـغ پیشـنهادي       : قید گردیده "پیشنهادي جزء ضریب "

به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایـی بـراي همـان    ) با توجه به تمامی شرایط(پیمانکار براي هر فصل

باشـد   مـی بنابراین مالك تعیین ضریب پیشنهادي جزء، جمع مبلغ مربوط به هر فصل . شود فصل حاصل می

دسـتورالعمل   2-5موضـوع بنـد   (مین ترتیب در محاسبات مربوط به افزایش و کاهش مقادیر کار ه که به

دستورالعمل یادشده به شـرح  ) 5(که ضوابط مندرج در تبصره ذیل ماده شود، مشروط بر آن وارد می) مذکور

  :زیر رعایت گردد

یی که ضـریب پیشـنهادي جـزء فصـل مربـوط      ها سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف "

، )شـرایط عمـومی پیمـان    29هاي مندرج در مـاده   با رعایت محدودیت(بیشتر از ضریب پیشنهادي کل باشد

  ها، بیش ازسقف یادشده  براي افزایش مقادیر این ردیف.درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است 25حداکثر تا 

  



2  

  پیمانکارانبخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي 
هـاي جدیـد    فوق در مورد قیمت همفاد تبصر.ضریب پیشنهادي کل مالك است)پاسخادامه -511001

  ".دستورالعمل مذکور نیز حاکم و رعایت آن الزامی است )3-5(موضوع بند 
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

سقف افزایش و یـا کـاهش    19/8/1387مورخ  76574/100شماره  در بخشنامه)پرسش -511002

باشد چگونه تعیین  هایی که ضریب پیشنهادي جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادي کل می ردیف

  گردد؟  می

  

  

پایـه و بخشـنامه شـماره    واحدبهـاي   هـاي  تدر قراردادهاي منعقـده براسـاس فهرسـ   )اسخپ -511002

هایی که ضـریب   سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف، 19/8/1387مورخ  76574/100

 29هاي مندرج در مـاده   با رعایت محدودیت ،فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادي کل باشد ءپیشنهادي جز

فصـل مربوطـه مـالك عمـل      ءگـردد و در هـر حـال ضـریب پیشـنهادي جـز       شرایط عمومی پیمان تعیین می

  .     باشد می
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

دسـتورالعمل نحـوه ارایـه پیشـنهاد     "بخشنامه  2-5با توجه به تبصره ذیل ردیف )رسشپ -511003

،19/8/1387مـورخ   76574/100به شماره  "بها هاي فهرست قیمت از سوي پیمانکاران به تفکیک فصل

، ضریب مالك براي از ضریب پیشنهادي کل باشد رفصل بیشتیک جزء  پیشنهادي درصورتی که ضریب

  گردد؟ آن فصل در پرداخت صورت وضعیتها چگونه محاسبه می

  

  

ــف    ) پاســخ -511003 ــل ردی ــره ذی ــتناد تبص ــه اس ــماره   2-5ب ــنامه ش ــورخ  76574/100بخش م

فصـل   ءپیشـنهادي جـز  هایی که ضریب  سقف مبلغ ناشی از افزایش یا کاهش مقادیر ردیف، 19/8/1387

شـرایط عمـومی    29هاي منـدرج در مـاده    با رعایت محدودیت(مربوطه بیشتز از ضریب پیشنهادي کل باشد 

ها، بـیش از سـقف یـاد     براي افزایش مقادیر این ردیف. درصد مبلغ مذکور مجاز است 25حداکثر تا ) پیمان

  . شده، ضریب پیشنهادي کل مالك است

فصل بیش از ضریب پیشنهادي کل باشد بـه صـورت زیـر عمـل      ءب پیشنهادي جزبنابراین در صورتی که ضری

  : شود می

درصد فصل مربوط باشد، ضـریب پیشـنهادي    25چنانچه افزایش یا کاهش تغییر مقادیر فصل کمتر از -

  . جزء فصل مالك است

صـد، ضـریب   در 25درصد فصل مربوط باشد براي مازاد  25چنانچه افزایش تغییر مقادیر فصل بیشتر از -

. پیشنهادي کل مالك است

درصد فصل مربوط باشد ضریب پیشـنهادي جـزء فصـل     25چنانچه کاهش تغییر مقادیر فصل بیشتر از -

  . مالك است
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

قراردادهاي منعقده براساس فهرست هاي واحـد پایـه کـه رعایـت ضـوابط      در )پرسش-511004

بـراي آنهـا الزامـی اسـت، چنانچـه ضـریب        19/8/1387مـورخ   76574/100مندرج در بخشنامه شماره 

پیشنهادي جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و کارکرد این فصل نیز بیش از مبلغ ریـالی آن  

ین صورت کارکرد مازاد بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد براي فصل مربوطه با چه در زمان پیشنهاد باشد، در ا

  . گردد ضریبی محاسبه می

  

  

بهاي پایه و رعایت ضوابط بخشـنامه شـماره    در قراردادهاي منعقده براساس فهارس) پاسخ -511004

ــد    19/8/1387مـورخ   76574/100 ــادیر ، سـقف مبلـغ ناشـی از افـزایش م    2-5، وفـق تبصـره ذیـل بن ق

بـا رعایـت   (فصل مربوط بیشتر از ضریب پبشنهادي کل باشد  ءهاي یک فصل، که ضریب پیشنهادي جز ردیف

درصد مبلغ فصل مذکور مجاز اسـت و   25حداکثر تا ) شرایط عمومی پیمان 29ها مندرج در ماده  محدودیت

  . براي افزایش مقادیر بیش از سقف یاد شده ضریب پیشنهادي کل مالك است
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

و براساس  19/8/1387مورخ  76574/100پروژه اي با توجه به بخشنامه شماره )پرسش  -511005

  . منعقد شده است 1388بهاي ابنیه سال  فهرست

اساسی در نوع عملیات و  هاي موجود در اسناد مناقصه، تغییرات ولی پس از انعقاد قرارداد و بازنگري نقشه

  . ها بوجود آمد  مقادیر نقشه

بندي موجود در قرارداد و بـرآورد اولیـه      الزم به توضیح است که پیمانکار با توجه به مقدار کم سطح قالب

هـا توسـط    نسبت به ارایه ضریب مینوسی براي این فصل اقدام کـرده بـود کـه پـس از بـازنگري نقشـه      

  . مترمربع افزایش پیدا کرده است 12000مقدار به حدود  مهندسین مشاور پروژه این

هاي مربوطـه   مقدار اولیه فصل قالب بندي، نحوه تعلق ضریب به فصل% 25اکنون آیا با توجه به افزایش 

  باید از ضریب پیشنهادي کل صورت پذیرد یا باید توافق مجدد حاصل گردد؟

  

  
و بـا رعایـت    1388بهـاي پایـه ابنیـه سـال      رسـت در قراردادهاي منعقده براساس فه) پاسخ -511005

هـایی کـه ضـریب     براي افزایش مقـادیر ردیـف  ، 19/8/1387مورخ  76574/100ضوابط بخشنامه شماره 
پیشنهادي جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادي کل باشد، در هر حـال ضـریب پیشـنهادي جـزء مـالك      

  .الزامی استپیمان ط عمومی شرای 29هاي مندرج در ماده  است و رعایت محدودیت
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

ــد  )پرســش -511006 ــل بن ــماره  2-5در تبصـره ذی ــنامه ش ــورخ  76574/100بخش  19/8/1387م

هایی که ضریب پیشنهادي جزء فصل بیشتر از ضریب پیشـنهادي کـل    درخصوص افزایش مقادیر ردیف

درصد مبلغ اولیه پیمان تعیین  25گردیده و سقف افزایش مقادیر با نرخ ضریب جزء، تا  است تعیین تکلیف

هایی که ضریب جزء کمتر از  گردد، لیکن براي ردیف شده که مازاد بر آن با اعمال ضریب کل پرداخت می

ضریب کل است سقف افزایش مقادیر مشخص نگردیده و کارفرمایان این برداشـت را دارنـد کـه سـقف     

ها نامحدود است و پیمانکار موظف به انجام کار تا هـر مقـدار بـا ضـریب جـزء       زایش مقادیر این ردیفاف

باشد و این در حالی است که ضریب کل هر پیمان از ضرایب جزء با مقادیر مشخص بدسـت آمـده و    می

  . زند افزایش نامحدود بخشی از آنها این توازن را بهم می

درصد قرارداد که شامل ساختمانهاي جنبی اسـت ابـالغ گردیـده و عمـده     25اي  در حال حاضر در پروژه

اتـیلن اسـت کـه ضـریب جـزء             پلـی  کشی با لولـه  بندي فلزي و کارهاي لوله هاي آن میلگرد و قالب ردیف

کشی بیشتر از ضریب پیمان است که با روشی کـه توسـط دسـتگاه نظـارت      دو قلم اول کمتر و قلم لوله

  .شود یان قابل توجهی به پیمانکار وارد میشود ز اعمال می

هاي بـا ضـریب جـزء     براي ردیف 2-5اکنون این پرسش مطرح است که آیا همچنان که تبصره ذیل بند 

  بایست لحاظ گردد؟ هاي با ضریب جزء کمتر نیز می شود در ردیف بیشتر از نرخ کل پیمان اعمال می

  

  

ــا) پاســخ  -511006 ــده براس ــاي منعق ــارسدر قرارداده ــماره  س فه ــنامه ش ــت بخش ــه و رعای ــاي پای به

هایی کـه ضـریب    سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف 19/8/1387مورخ  76574/100

هـاي منـدرج در مـاده     پیشنهادي جزء  فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادي کل باشد، با رعایت محـدودیت 

  .باشد صل مربوطه مالك عمل میشرایط عمومی پیمان، ضریب پیشنهادي جزء  ف 29
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  اياي و دو مرحلهسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحلههاي متنادستورالعمل تعيين دامنه قيمت

  

هـاي تعـديل   و عدم ابالغ شاخص 1394با توجه به ابالغ فهارس بهاي پايه سال  )پرسش -511101
خ مـور  65663/100هنگام مطابق با بخشـنامه شـماره   آورد بهماهه چهارم سال قبل، نحوه محاسبه برسه
هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحلـه  دستورالعمل تعيين دامنه قيمت  "با عنوان  14/8/1391

  شود، چگونه خواهد بود ؟برگزار مي 1394براي مناقصاتي كه در سه ماهه اول سال  "اي و دو مرحله اي
  
  

   )پاسخ  -511101 

تهيـه   1393هاي سه ماهه چهارم سـال  براساس قيمت 1394كه فهارس بهاي پايه سال با توجه به اين     

 94براي مناقصاتي كه در سه ماهه اول سـال   1394وردهاي حاصل از فهارس بهاي سال آشده است لذا بر

  در نظـر گرفتـه   β=1هنگام محسوب شده و در روابط منـدرج در بخشـنامه يـاد شـده     شود برآورد بهبرگزار مي

  .شوديم

توسط دستگاه  γشود مقدار ار ميزبه صورت فاقد تعديل برگ 94در مناقصاتي كه در سه ماهه اول سال      

  .ورد كننده بايد در اسناد ارجاع كار اعالم شودآبر
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