
1 ناظریار شاقول

جدول محاسبه و پرداخت حقالزحمه خدمات نظارت (صورتحساب)
(بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال 97)

شناسنامه پروژه

پروژه احداث ساختمان شاقول

کارفرما : سایت شاقول صورتحساب : خرداد ماه

شماره قرارداد مشاور : 12345672 مشاور : شرکت سرار

پیمانکار : شرکت خوشه های دانشی تاریخ قرارداد مشاور : 1397/4/25

شماره قرارداد پیمانکار : 41/555555 تاریخ قرارداد پیمانکار : 1397/5/23

مبلغ به حروف (هزار ریال) کارکرد دوره جاری
(هزار ریال) وضعیت

مبلغ تجمعی
قابل پرداخت

تا ماه
گذشته

(هزار ریال)

مبلغ مطابق
قرارداد شرح فصل شماره

فصل

نه میلیون و نهصد و هفتاد و چهار
هزار و دویست و چهل و چهار 9,974,244 ارسالی قابل پرداخت

مشاور 1,000,000 12,000,000 خدمات نظارت در دوره قبل از
اجرا 2

تاییدشده کارفرما

یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج 1,775 ارسالی قابل پرداخت
مشاور 0 30,000,000

خدمات نظارت ماهانه حین
اجرا

(فنی و پشتیبانی دفتر
مرکزی)

3

تاییدشده کارفرما

صفر 0 ارسالی قابل پرداخت
مشاور 0 8,400,000 خدمات نظارت موردی حین

اجرا
تاییدشده کارفرما

ششصد و شصت و سه هزار و پانصد
و دوازده 663,512 ارسالی قابل پرداخت

مشاور 0 42,000,000 خدمات فنی کارگاهی
تاییدشده کارفرما

یک میلیارد و دویست و هفتاد و
هشت میلیون و یکصد و پنجاه و نه

هزار و پانصد و نود و دو
1,278,159,592 ارسالی قابل پرداخت

مشاور 8,500,000 9,600,000 خدمات نظارت در دوره بعد از
اجرا 4

تاییدشده کارفرما

شصت و یک هزار و بیست 61,020 ارسالی قابل پرداخت
مشاور 0 18,000,000 پشتیبانی 5

تاییدشده کارفرما

یک میلیارد و دویست و هشتاد و
هشت میلیون و هشتصد و شصت

هزار و یکصد و چهل و سه
1,288,860,143 ارسالی قابل پرداخت

مشاور جمع -

تاییدشده کارفرما
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جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا
بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال - 97 جدول شماره (2-2

پیشفرض ها

12 T : مدت پیمان طبق قرارداد (ماه) 3,000,000,000 A : مبلغ برآورد اجرای کار (هزار ریال)
1/97 250,000,000 : ضریب اصالح طبق فرمول Y : کارکرد فرضی ماهانه (هزار ریال)

حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا

بهای نظارت
(هزار ریال) تعداد ضریب

اصالح
بهای پایه

واحد نظارت
(هزار ریال)

تحویلشدنی نام ردیف شماره ردیف

خدمات مهندسی 201010000

39,200 7 1 5,600 دفترچه مطالعات بازنگری طراحی تفصیلی 201010100

46,800 6 1 7,800 گزارش پیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاری مناقصه 201010200

519,217 6 1/97 43,927 گزارش بازبینی و بههنگامسازی تکنولوژی و روش اجرای کار 201010300

779,470 6 1/97 65,945 گزارش تعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار 201010400

389,091 6 1/97 32,918 دفترچه فرمهای
چکلیستها تهیه فرمها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دورهای کار 201010500

324,672 6 1/97 27,468 دفترچه فرمهای
چکلیستها

تهیه فرمها و چکلیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل
کار، تحویل موقت و قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف 201010600

128,838 6 1/97 10,900 دفترچه فرمهای
چکلیستها

تهیه فرمها و مدارک مربوط به صورت کارکردها، ورود و خروج
مصالح و تجهیزات به کارگاه 201010700

194,545 6 1/97 16,459 دفترچه فرمهای
چکلیستها تهیه فرمها و مدارک مربوط به دستور کار 201010800

454,798 6 1/97 38,477 دفترچه فرمهای
چکلیستها

تهیه و تنظیم چکلیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها
در کارگاه 201010900

454,798 6 1/97 38,477 دفترچه فرمهای
چکلیستها

تهیه برنامه و دستور انجام آزمایشهای مصالح، تجهیزات و
کارهای انجامشده 201011000

194,545 6 1/97 16,459 دفترچه فرمهای
چکلیستها HSSE تهیه فرمهای 201011100

مدیریت و برنامهریزی منابع و زمان 201020000

128,838 6 1/97 10,900 گزارش بازبینی و بههنگامسازی برنامه زمانی کلی اجرای طرح 201020100

96,629 6 1/97 8,175 گزارش تهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاری کارفرما 201020200

96,629 6 1/97 8,175 گزارش بازبینی و بههنگامسازی برنامه تأمین نیروی انسانی 201020300

96,629 6 1/97 8,175 گزارش بازبینی و بههنگامسازی برنامه تأمین ماشینآالت 201020400

96,629 6 1/97 8,175 گزارش بازبینی و بههنگامسازی برنامه تأمین تجهیزات 201020500

96,629 6 1/97 8,175 گزارش بازبینی و بههنگامسازی برنامه تأمین مصالح 201020600

خدمات مالی و قراردادی 201030000

325,960 6 1/97 27,577 گزارش بازبینی و بههنگامسازی مبلغ برآورد پروژه 201030100

خدمات ارجاع کار 201040000

خدمات ارجاع کار به پیمانکار 201040100

909,596 6 1/97 76,954 دفترچه اسناد مناقصه همکاری با کارفرما در تهیه و بهروزآوری اسناد مناقصه یا اسناد
استعالم 201040101

194,545 6 1/97 16,459
دفترچه اسناد و

گزارش نتایج ارزیابی
کیفی

همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی
کیفی 201040102

194,545 6 1/97 16,459
دفترچه اسناد و

گزارش نتایج ارزیابی
فنی

همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی
فنی 201040103

974,015 6 1/97 82,404 گزارش نتایج همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه 201040104



3 ناظریار شاقول

827,140 6 1/97 69,978 6 نسخه پیمان تهیه و تکثیر اسناد پیمان و مبادله آن 201040105

خدمات ارجاع کار به مهندسان مشاور جنبی 201040200

258,964 6 1/97 21,909 اسناد خرید خدمات
مشاوره همکاری با کارفرما در تهیه اسناد خرید خدمات مشاوره 201040201

128,838 6 1/97 10,900
دفترچه اسناد و

گزارش نتایج ارزیابی
کیفی

همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی
کیفی 201040202

128,838 6 1/97 10,900
دفترچه اسناد و

گزارش نتایج ارزیابی
فنی

همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی
فنی 201040203

319,518 6 1/97 27,032 گزارش نتایج همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات خرید خدمات مشاوره 201040204

140,433 6 1/97 11,881 6 نسخه قرارداد تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آنها 201040205

خدمات خرید کاال 201040300

50,400 6 1 8,400 دفترچه اسناد مناقصه همکاری با کارفرما در تهیه اسناد مناقصه یا اسناد استعالم 201040301

55,200 6 1 9,200 دفترچه اسناد ارزیابی
کیفی همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی کیفی 201040302

64,800 6 1 10,800 دفترچه اسناد ارزیابی
فنی همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی فنی 201040303

72,000 6 1 12,000 گزارش نتایج همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه 201040304

82,200 6 1 13,700 6 نسخه قرارداد تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آنها 201040305

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی 201050000

467,682 6 1/97 39,567 گزارش تهیه ساختار شکست کلی کار 201050100

128,838 6 1/97 10,900 گزارش تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیکشده بین ارکان پروژه 201050200

مدیریت ریسک 201060000

260,253 6 1/97 22,018 گزارش تهیه برنامه مدیریت ریسک 201060100

128,838 6 1/97 10,900 گزارش تهیه گزارش بررسی انواع پوششهای بیمهای الزم و ریسک
آنها و ارائه پیشنهاد 201060200

مدیریت ارتباطات 201070000

123,684 6 1/97 10,464 ارائه نسخه
الکترونیکی آرشیو

تهیه بایگانی موضوعی (مستندسازی) خدمات نظارت قبل از اجرا
و تدوین فرمتهای بایگانی برای تمام مراحل نظارت 201070100

9,974,244 جمع کل مبلغ حق الزحمه خدمات قبل از اجرا (هزار ریال)
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جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا-فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی
بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال - 97 جدول شماره 3-3

پیشفرض ها

3,000,000,000 C : مبلغ پيمان (هزار ریال) 3,000,000,000 A : مبلغ برآورد اجرای کار (هزار ریال)
11 مدت سپری شده از قرارداد تا کنون (ماه) 12 T : مدت پیمان طبق قرارداد (ماه)

5,641,500 مبلغ صورت وضعيت بررسی شده قبلی پیمانکار توسط مشاور
(هزار ریال) 250,000,000 Y : کارکرد فرضی ماهانه (هزار ریال)

6,545,640 مبلغ صورت وضعيت بررسی شده پیمانکار توسط مشاور تا ماه
مورد نظر (هزار ریال) 1/25 q : ضریب ویژگی

3/93  : ضریب اصالح طبق فرمول

حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا - فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی

بهای نظارت
(هزار ریال) تعداد

ضریب
اصالح×ضریب

ویژگی

بهای پایه
واحد نظارت
(هزار ریال)

تحویلشدنی نام ردیف شماره ردیف

مدیریت و برنامهریزی منابع و زمان 301010000

مدیریت منابع 301010100

0 4/9125 1,903 گزارش ماهانه تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه 301010101

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز
اجرای کار 301010102

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشینآالت، نیروی انسانی،
تجهیزات و مصالح 301010103

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه کنترل و پیگیری فعالیتهای تدارک مصالح، تجهیزات و
ماشینآالت 301010104

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و
ماشینآالت 301010105

مدیریت زمان 301010200

0 4/9125 4,756 گزارش ماهانه تهیه جدول یا ساختار شکست نمایشدهنده میزان پیشرفت
واقعی و برنامهریزیشده در آنماه 301010201

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه تعیین و رتبهبندی فعالیتهای دارای تأخیر بر اساس معیارهای
زمان، هزینه، بحرانیبودن و پیچیدگی 301010202

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه تحلیل تأخیر فعالیتهای دارای اهمیت باال و ارائه راهکارها
جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها 301010203

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز 301010204

0 4/9125 3,805 گزارش ماهانه ارائه محاسبات و پیشبینیهای ارزش کسبشده و ارائه
راهکارهای افزایش ارزشکسبشده 301010205

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی 301020000

0 4/9125 23,782 گزارش ماهانه تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر
حوزه بر حوزههای دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه) 301020100

0 4/9125 23,782 گزارش ماهانه تهیه گزارش تغییرات کارهای انجامشده (زمان، هزینه و
کیفیت) 301020200

0 4/9125 12,367 گزارش ماهانه تهیه گزارش تطبیق تصمیمات کارفرما و مشاور با اسناد و
مدارک پیمان 301020300

0 4/9125 43,760
گزارش به انضمام

صورتجلسات پیشبرد
اهداف کمی و کیفی

پروژه

تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و
ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه 301020400

0 4/9125 4,756 گزارش پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار 301020500

0 4/9125 4,756 گزارش بررسی مطالبات پیمانکاران جزء 301020600

خدمات کنترل کیفیت 301030000
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0 4/9125 15,221

گزارش ماهانه
صورتجلسات -

شیتهای
آزمایشگاهی و

گواهیهای انجام کار

بررسی صحت کارهای انجامشده از لحاظ کمی و کیفی
(صورتجلسات، شیتهای آزمایشگاهی و گواهیهای انجام کار) 301030100

0 4/9125 7,610 گزارش اندازهگیری و تحلیل تغییر شکلها و کنترل رواداریهای مجاز 301030200

0 4/9125 7,610 مکاتبه و گزارش
ماهانه دستور اصالح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آنها 301030300

0 4/9125 7,610 گزارش ماهانه رسیدگی، اعالم نظر و تأیید نقشههای کارگاهی تهیهشده
بهوسیله پیمانکار 301030400

0 4/9125 11,416 گزارش ماهانه بررسی و تایید نقشههای چونساخت تهیهشده بهوسیله
پیمانکار و تأیید آنها 301030500

0 4/9125 27,588 گزارش ماهانه بازدیدهای کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه 301030600

مالی و قراردادی 301040000

0 4/9125 14,269
صورتوضعیت

تأییدشده توسط
مهندس مشاور

بررسی و تأیید صورتوضعیتهای ماهانه پیمانکار 301040100

0 4/9125 5,708
صورتحساب

تأییدشده توسط
مهندس مشاور

بررسی و تأیید صورتحسابهای ماهانه مشاوران جنبی 301040200

0 4/9125 4,228 مکاتبه بررسی و تأیید صورتوضعیتهای تعدیل 301040300

ایمنی و محیطزیست 301050000

0 4/9125 7,610 گزارش ماهانه پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی و
ایمنی و محیطزیست درکارگاه 301050100

مدیریت ریسک 301060000

0 4/9125 19,977 گزارش ماهانه تهیه گزارش تحلیلی ریسکهای پروژه و پیامدهای مثبت و
منفی آن 301060100

مدیریت ارتباطات 301070000

0 4/9125 7,610 ارائه فایل آرشیو تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی) 301070100

0 جمع کل مبلغ حق الزحمه خدمات حین اجرا-فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی (هزار ریال)

حق الزحمه درخواستی مشاور برای خدمات فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی در دوره حین اجرا (هزار ریال)
بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال - 97 جدول شماره 3-3

0 Ea : حق الزحمه ماهانه کارکرد مشاور 1

904,140 F : کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار 2

0/03 % (F÷C) پیشرفت ماهانه پروژه : P 3

16,904,443 Ba : برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا مشاور بر اساس
قرارداد 4

5,071 )a(P×B برآورد حقالزحمه بر اساس پیشرفت ماهانه پروژه : Da 5

1,775 حق الزحمه درخواستی مشاور (موضوع بند 3-1-3)
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جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت در دوره حین اجرا-عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه
بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال - 97 جدول شماره 3-3

پیشفرض ها

3,000,000,000 C : مبلغ پيمان (هزار ریال) 3,000,000,000 A : مبلغ برآورد اجرای کار (هزار ریال)
11 مدت سپری شده از قرارداد تا کنون (ماه) 12 T : مدت پیمان طبق قرارداد (ماه)

5,641,500 مبلغ صورت وضعيت بررسی شده قبلی پیمانکار توسط مشاور
(هزار ریال) 250,000,000 Y : کارکرد فرضی ماهانه (هزار ریال)

6,545,640 مبلغ صورت وضعيت بررسی شده پیمانکار توسط مشاور تا ماه
مورد نظر (هزار ریال) 1/25 q : ضریب ویژگی

1/09 K : ضریب تردد کارگاه 3/93  : ضریب اصالح طبق فرمول
1/61 r : ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی 0/37 n : ضریب شعاع کارگاه
1/25 q : ضریب ویژگی 1/078 j : ضریب تطابق سال

0 متوسط سه ماه گذشته کارکرد صورت وضعیت پیمانکار(هزار
ريال) 3/93  : ضریب اصالح خدمات نظارت ماهانه حین اجرا

0 % متوسط سه ماه گذشته پیشرفت ماهانه مشاور 0 متوسط سه ماه آخر حقالزحمه خدمات فنی کارگاهی درخواستی
مشاور (هزار ريال)

جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت در دوره حین اجرا-عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه

حقالزحمه (هزار ریال) ضرایب مجموع
ساعات
کارکرد
شب

مجموع
ساعات
کارکرد

روز

بهای
پایه

نظارت
رتبه سابقه

کار
طبقه
شغلی

مدرک
تحصیلی

شماره
ردیف

نام
عامل

جمعکارگاهی شبکاری عادی
ماهانه شبکاری منطقهای ویژگی

298,518 58,912 89,420 1/4 1/61 1/25 80 170 526 2
بین 13
تا 20
سال

1 کارشناسی
و باالتر 303040000 علی

محمدی

188,370 43,680 49,920 1/4 1/61 1/25 50 80 624 1
20

سال و
بیشتر

1 کارشناسی
و باالتر 303050000 محد

اکبری

159,189 15,820 63,280 1/4 1/61 1/25 25 140 452 3
بین 8
تا 13
سال

1 کارشناسی
و باالتر 303030000 حسین

اصغری

223,532 17,472 93,600 1/4 1/61 1/25 20 150 624 1
20

سال و
بیشتر

1 کارشناسی
و باالتر 303050000 مهدی

کریمی

869,609 جمع کل مبلغ حق الزحمه خدمات حین اجرا-عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه(هزار ریال)

0/37 (n) ضریب شعاع کارگاه

3/93 ( ضریب اصالح خدمات نظارت ماهانه حین اجرا (

1/09 (K) ضریب تردد کارگاه

947,874 جمع کل مبلغ حق الزحمه خدمات حین اجرا-عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه (Eb) (هزار ریال)



7 ناظریار شاقول

حق الزحمه درخواستی مشاور برای عوامل فنی و تردد کارگاهی پروژه در دوره حین اجرا (هزار ریال)
بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال - 97 جدول شماره 3-8

53,794,018 Bb : برآورد کل حق الزحمه خدمات مشاور بر اساس قرارداد 1

947,874 Eb : حق الزحمه کارکرد ماهانه مشاور در ماه جاری 2

904,140 F : کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار 3

0/03 % (F÷C) پیشرفت ماهانه پروژه : P 4

122,704,919 (8*F^0/64*q*r*K*j) برآورد حقالزحمه بر اساس پیشرفت ماهانه پروژه : Db 5

947,874 حق الزحمه درخواستی مشاور موضوع بند (3-3-4) 6

298,518 حقالزحمه سرپرست عوامل کارگاهی با اعمال ضریب منطقهای و ویژگی کار 7

0 % متوسط سه ماه گذشته پیشرفت ماهانه مشاور 8

0 خسارت موضوع بند (3-3-4-4) 9

0 مابهالتفاوت موضوع بند (3-4-3-3) 10

284,362 جریمه موضوع تبصره 1 بند (3-3-4) 11

663,512 حق الزحمه نهایی قابل پرداخت به مشاور (هزار ریال)



8 ناظریار شاقول

جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی پروژه
بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال - 97 جدول شماره 5-1

هزینه های پشتیبانی پروژه

بهای نظارت
(هزار ریال) تعداد بهای پایه واحد نظارت

(هزار ریال) نام ردیف شماره ردیف

12,000 1 12,000 هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط 501010000

4,000 1 4,000 هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط 501020000

5,000 2 2,500 هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس 501030000

40,000 2 20,000 هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن 501040000

2 2 1 هزینه تامین و تجهیز دفتر کار 501050000

4 2 2 هزینه تامین و تجهیز محل سکونت 501060000

6 2 3 هزینه غذا 501070000

8 2 4 هزینه بهرهبرداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت 501080000

61,020 هزینه های پشتیبانی پروژه (هزار ریال)



9 ناظریار شاقول

جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا
بر اساس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره 97/174484 سازمان برنامه و بودجه در سال - 97 جدول شماره 4-2

پیشفرض ها

12 T : مدت پیمان طبق قرارداد (ماه) 3,000,000,000 A : مبلغ برآورد اجرای کار (هزار ریال)
1/97 250,000,000 : ضریب اصالح طبق فرمول Y : کارکرد فرضی ماهانه (هزار ریال)

1/25 q : ضریب ویژگی

حق الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا

بهای نظارت
(هزار ریال) تعداد ضریب اصالح

بهای پایه
واحد نظارت
(هزار ریال)

تحویلشدنی نام ردیف شماره ردیف

مالی و قراردادی 401010000

76,012,800 50 1 1,520,256 مکاتبه بررسی ادعای مالی پیمانکار 401010100

9,117,865 21 1/97 220,398 سند بررسی و تأیید صورتوضعیت قطعی پیمانکار 401010200

2,927,844 45 1/97 33,027 سند بررسی و تأیید تعدیل قطعی 401010300

2,298,899 53 1/97 22,018 سند بررسی و تأیید مابهتفاوت قطعی 401010400

23,552,875 543 1/97 22,018 سند بررسی و تأیید تأخیر در پرداختها (صرفاً برای
فهرستهای تجمیع شده) 401010500

65,063 3 1/97 11,009 سند
بررسی و تأیید صورتحسابهای قطعی

خدمات مشاوران جنبی (آزمایشگاه، ژئوتکنیک
و ...)

401010600

97,273 3 1/97 16,459 سند بررسی و اعمالنظر در مورد استرداد تضمینها
و سپردهها 401010700

خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی 401020000

65,063 3 1/97 11,009 مکاتبه دستور انجام آزمایشهای دوره تضمین و
بررسی نتایج آنها 401020100

10,797,269 333 1/97 16,459 صورتجلسه شرکت در هیئت تحویل قطعی و تهیه
صورتجلسه تحویل قطعی 401020200

186,848,598 3453 1/97 27,468 گزارشهای موردی نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین (ساالنه) 401020300

9,612,000 534 1 18,000 گزارشهای موردی رسیدگی به نواقص دوره تضمین و نظارت بر
رفع آنها 401020400

933,544,043 9555 1/97 49,595 دفترچه محاسبات بررسی و تحلیل تغییر شکلها و کنترل
رواداریهای مجاز دوره تضمین 401020500

23,220,000 54 1 430,000 صورتجلسه همکاری با کارفرما در بهرهبرداری و آموزش 401020600

1,278,159,592 جمع کل مبلغ حق الزحمه خدمات بعد از اجرا (هزار ریال)


