


WEB:    http://www.omran.net/tsb.mpo                    E-mail:    tsb.mpo@omran.net  نشانی الکترونیک:  

 

 3    از   1صفحه   آهن  راه و راهمطالعات تونلحق الزحمه 

 1381 / 3/ 19                           مورخ          45711/105پیوست بخشنامه شماره                 

 
  بررسی اقتصادی-1

وده مسیر مورد مطالعه در محد(مشاور باید در مرحله اول مطالعات تونل، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی  
ای، از بین  انجام داده و طرح بهینه خود را درقالب یک جدول مقایسه)  سال20وبا فرض عمر مفید حداقل  
برداری و  ، بهره  ساختهای اولیه  هزینهشامل(های دوره عمر  وجه به هزینه گزینه، با ت5حداقل  
نقلیه و  وسایلازنظر تردد (وط به ایمنی ، مسائل مرب)  و دفع قطعات مستهلک نگهداری، جایگزینی 
، شرایط و ) غیره  وریزشسوزی،  آتش  هوازدگی، روشنایی، تهویه،،زهکشی، زلزله ، عابران پیاده 
 گزینۀ ادامه وضع موجودهای مورد مقایسه ، باید  گزینهین در ب. پیشنهاد نماید، سهولت اجرا  
 (Do Nothing)نیز ... و   تغییر مسیر، تونل، مانند پل عملکردجایگزین برای  های  و طرح
 .شود بررسی 

 
 طراحی نکات -2

 باربری زمین پی ، برداری ، هیدرولوژی ، آبشستگی پی ، خوردگی ، زمین شناسی  انجام مطالعات نقشه  
ه اینگونه مطالعات ب.  را طراحی نمایدتونل مطالعات ، اینالزامی بوده و مشاور باید با استناد به نتیجۀ  
به هزینه دستگاه ، )به شرح خدمات مطالعات تونل مراجعه شود ( بسته به مورد درخواست مشاور و  
 .اجرایی انجام خواهد شد 

 
 الزحمه حق نحوه محاسبه -3

بر اساس جمع کل برآورد با توجه به بندهای زیر ، تونل الزحمه مراحل اول و دوم مطالعات  درصد حق 
های پایه ، طبق  براساس ضوابط قیمت ، یک قراردادموضوع های  لتون /نلتوترین  بهینهساخت هزینه  
 .گردد می پیوست تعیین جدول 
الزحمه به روش میانیابی خطی با دو رقم  در صورتیکه برآورد هزینه بین دو رقم پیاپی باشد ، درصد حق 3-1

 یا بیشتر باشد 5 باشد ، حذف ودر صورتیکه 5 اعشار کمتر از سومچنانچه رقم . گردد اعشار تعیین می
 .شود  اعشار یک واحد اضافه میدومبه رقم 

در صورتی که خدمات یک مرحله به مشاوری ارجاع شود که آن مشاور خدمات مرحله قبل را انجام  3-2
 .شود  ضرب می10/1الزحمه آن مرحله در عدد  نداده است، حق
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های  الزحمه محاسبه شده از جدول پیوست ، با استفاده از رابطه و ضریب زیر ، برای منطقه حق 3-3

 :گردد می  مختلف تعدیل
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r : شود  ، گرد می1-3آهن که مشابه روش بند   راه و راهتونلالزحمه مطالعات  ضریب منطقه حق. 
R  :12/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54ای نظارت کارگاهی ، موضوع بخشنامه شماره   منطقه ضریب 

متناسب با (  باشد ، میانگین وزنی منطقه واقع های مورد مطالعه موضوع یک قرارداد در چند تونل چنانچه )تبصره

 .خواهدبود ای ، مالک عمل های منطقه ضریب ) تونلبرآورد و هزینه ساخت هر  

 
  نحوه ارائه نتیجه مطالعات-4

 ملزم به ارائه  به دستگاه اجرایی ،،  گالینگور ، با جلد A3های مکتوب در قطع  مشاور عالوه بر ارائه نسخه 
با استفاده از ) CD(های طراحی ، روی لوح فشرده  ات ، فهرست بها و نقشهآنالیز اقتصادی ، محاسب 
افزارهای مورد قبول کارفرما ، تحت آرایۀ   و دیگر نرمACAD2000 وOffice XPافزارهای  نرم 
 به دستگاه اجرایی و دفتر امور فنی وتدوین معیارهای سازمان مدیریت و Unicode(UTF-8)نوشتاری  
 .باشد ر میریزی کشو برنامه 
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 مبلغ برآورد الزحمه مطالعه درصد حق  الزحمه مطالعه درصد حق

  هزینه اجرای کار
  مرحله دوم مرحله اول میلیون ریال

 ردمبلغ برآو
  هزینه اجرای کار

 مرحله دوم مرحله اول میلیون ریال

 108 128  90000 040 058  و کمتر2000

2500 105 125  100000 037 055 

5000 101 122  120000 033 050 

10000 095 117  140000 030 045 

15000 087 109  160000 027 042 

20000 080 103  180000 025 039 

25000 074 097  200000 023 036 

30000 069 091  300000 017 027 

35000 065 087  400000 013 022 

40000 061 083  500000 011 018 

45000 058 079  600000 009 016 

50000 055 076  700000 008 014 

60000 050 070  800000 007 012 

70000 046 065  900000 006 011 

80000 043 061  1000000 005 010 

 

 




