


   شهرداري تهران هاي عمراني مناقصات انتخاب پيمانکار پروژهپيشنهادي در  قيمتدستورالعمل تعيين نصاب : ٤-٤-١٤١
   شود.  ، بکار برده ميشهرداري تهران هاي عمراني پيشنهادي پيمانکار برنده در مناقصات پروژه قيمت عمل براي تعيين محدوده قابل قبولاين دستورال: کاربرد -١
  تعاريف: -٢

پيشنهادي پيمانکار برنده در مناقصات انتخاب پيمانکار عمليات اجرايي، بدون نياز به اخذ تائيد مراجع  قيمتمحدوده قابل قبول  پيشنهادي: قيمتنصاب  -١-٢
 باشد. ذيربط مي

با ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  معاونت برنامه پايه بهاي فهارساز برآورد انجام عمليات موضوع پيمان بر اساس  است عبارت :برآورد اوليه -٢-٢
 .و برچيدن کارگاه تجهيزهزينه  با درنظر گرفتنتطبيق  ضريبس بها ورکليه ضرايب فهااعمال 

و عبارت است از برآورد انجام عمليات موضوع پيمان براساس فهارس بهاي تجميعي ابالغ شده توسط معاونت فني ورد فهرست بهاي تجميعي:آبر -٣-٢
 .عمراني شهرداري تهران

ريزي و نظارت  بر اساس دستورالعمل مندرج در فهارس بهاي پايه معاونت برنامهحسب مورد  ،دار هاي ستاره بهاي رديف دار: ستارههاي  رديفقيمت  -٤-٢
 شود.  راهبردي رياست جمهوري و فهارس بهاي تجميعي معاونت فني و عمراني مناطق تعيين مي

  باشد. مي ١١/٧/١٣٨٩مورخ  ٦٩١٦٧٠/٧٠منظور کميته ارزيابي فني موضوع بخشنامه شماره  :کميته فني -٥-٢
 

 : پيشنهاديقيمت نصاب  -٣
ريزي و نظارت  معاونت برنامههاي عمراني که برآورد آنها بر اساس فهارس بهاي پايه  پيشنهادي در مناقصات انتخاب پيمانکار پروژه قيمتنصاب   - ١- ٣

  :باشد، به شرح ذيل است مي کشورراهبردي رياست جمهوري 
 

  ٩/٠* اوليهبرآورد  ≥پيمانکار برنده  مبلغ پيشنهاديبازه قابل قبول  ≥٢/١* اوليهبرآورد 
  

  که در آن:      

∑ [   *ضريب تطبيق 	پايه	푖ام) بهاي فهرست   هر رشته  = برآورد اوليه ] + قيمت ستاره دار١(مبلغ برآورد هر 	فصل	با	اعمال	کليه	ضرايب	بر	اساس	
  

∑   = برآورد اوليه+ هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه  ١	 	برآورد اوليه رشته	푗	ام
  

  

p ٠٤/١ *  
  

  شاخص فصلي قطعي آخرين سه ماهه اعالم شده
  
  بها  فهرستمبناي   سه ماههدوره شاخص فصلي قطعي   ضريب تطبيق= 

n  =تعداد فهارس بهاي منضم به اسناد.   
m  =تعداد فصول.  
p  = اعالم نشده استآن قطعي  فصلي ها تا زمان تهيه برآورد که شاخص تعداد سه ماهه.  
 باشد:  ن که برآورد آنها بر اساس فهارس بهاي تجميعي باشد، به شرح ذيل مياهاي عمراني شهرداري تهر قيمت پيشنهادي در کارهاي اجرايي پروژهنصاب  -٢-٣

 
  ٩/٠* بهاي تجميعي برآورد فهرست ≥برنده  مبلغ پيشنهادي پيمانکاربازه قابل قبول  ≥٢/١فهرست بهاي تجميعي * برآورد 

 
% کمتر از کرانه پايين نصاب تعريف شده فوق باشد، در صورت تأييد آناليز قيمت ١٠يش از کرانه باال يا حداکثر ب% ١٠پيمانکار برنده حداکثر پيشنهادي  قيمت: در صورتيکه ١تبصره 

ر باشد. در اين صورت الزم است صورتجلسه کميته فني مبني بر بررسي و تأييد آناليز قيمت پيشنهادي پيمانکا پيشنهادي مورد قبول ميقيمت پيمانکار برنده توسط کميته فني، 
  برنده، ضميمه صورتجلسه کميسيون مناقصه شود. 

% کرانه پايين نصاب تعريف شده فوق کمتر باشد. ١٠% از کرانه باالي نصاب تعريف شده فوق بيشتر، يا بيش از ١٠پيشنهادي پيمانکار برنده بيش از  قيمت: در صورتيکه ٢تبصره 
  فني شهرداري تهران برسد. پيشنهادي پيمانکار برنده بايد به تأييد شوراي عالي  قيمت

  شهرداري تهران فني و اجرايي
پيمانکار  دستورالعمل تعيين نصاب مبلغ پيشنهادي

  هاي عمراني پروژه

  

 
  معاونت فني و عمراني

 ٤-٤- ١٤١ سند:

  شوراي عالي فني شهرداري تهران  تصويب:

  سازمان مشاور فني ومهندسي شهر تهران  تأييد:

  پژوهان هنگام مشاور دانشمهندسين   تهيه: 
 


