
   

 بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 شماره :                         1400/220622

 1400/05/13تاریخ  :

،EPCهای  پیمان -1( شرایط عمومی 54موضوع ماده )« مبالغ مشروط»ضوابط ابالغی نحوه استفاده از بازنگری موضوع:  

کارهای صنعتی ، درEP هایپیمان -3و  PCهای پیمان -2 

4906858ش ش: 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

هـ مورخ  57697/ت 25254وزیران به شماره نامه نظام فني و اجرایي یکپارچه كشور )مصوبه هیأتبه استناد آیین 

هاي ( شرایط عمومِي پیمان54منظور بازنگري ماده )( قانون برنامه و بودجه، این بخشنامه به23( و ماده )08/03/1400

هاي منعقده گردد؛ تا در شرایط عمومي پیمانگروه اول )الزم االجرا( ابالغ مياین بخشنامه، از نوع « الف»مندرج در بخش 

هاي منعقده آتي، اعمال گردد. كه تا این تاریخ تحویل موقت نشده یا خاتمه یا فسخ آن ابالغ نگردیده و همچنین پیمان

باشد: هاي زیر مياین بخشنامه شامل پیمان -الف

( براي EPCمهندسي، تأمین كاال و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم ) هايپیمان ( شرایط عمومي54ماده ) -1

، 14/11/1380مورخ  18929/105-7105/54كارهاي صنعتي به شماره 

( براي كارهاي PCتأمین كاال و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم ) هاي( شرایط عمومي پیمان54ماده ) -2

،5/10/1383مورخ  183406/101ي به شماره صنعت

( براي كارهاي صنعتي به EPمهندسي، تأمین كاال و تجهیزات، به صورت توأم ) هاي( شرایط عمومي پیمان54ماده ) -3

  .14/4/1383مورخ  62703/101شماره 

مه منعقد گردیده است، تعیین قیمت كارهاي مشروط كه قبل از تاریخ ابالغ این بخشنا« الف»هاي مشمول بند در پیمان -ب

درصد مبلغ اولیه پیمان منوط به تایید كارفرما و براي  10براي كاركردهاي پس از ابالغ این بخشنامه، براي مبالغ مشروطِ تا 

براي كارفرماهایي مبالغ مشروط بیشتر، نیاز به تایید كل مبلغ مشروط توسط وزیر یا باالترین مقام كشوري سازمان كارفرما )

 باشد.ها نیستند(، ميیک از وزارتخانهكه تابع هیچ

هایي كه آخرین مهلت ارائه قیمت هاي مشمول این بخشنامه، براي انعقاد پیمانپیمان مبالغ مشروط در شرایط عمومي -ج

 باشد.درصد مبلغ اولیه پیمان مجاز مي 10باشد، حداكثر تا سقف  01/07/1400پس از تاریخ 

 گردد:مي« الف»هاي بند ( شرایط عمومي پیمان54متن زیر جایگزین ماده ) -د

 (PROVISIONAL SUM) مبالغ مشروط -54ماده 

موافقتنامه، مبلغي به عنوان مبلغ مشروط، پیش بیني شده باشد، این مبلغ براي انجام  4-2-3در صورتي كه در  بند  -54-1

باشد كه در صورت دستور كارفرما، به كارهاي مي 17ح و تجهیزات، به شرح پیوست كارها، خدمات، تأمین مصال

گردد.شود، پرداخت ميمربوط كه به وسیله پیمانکار انجام مي

گیرد كه باهر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب كارها، خدمات یا تأمین مصالح و تجهیزاتي صورت مي-54-2

گونه تعهدي براي كارفرما در برابر انکار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان، هیچدستور كارفرما از پیم

 پیمانکار در این خصوص، ایجاد نمي كند.



 
 

 
           

       
 

  بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران  
 220622 شماره :

 1400/05/13 تاریخ  :

 ،EPCهای  پیمان -1( شرایط عمومی 54موضوع ماده )« مبالغ مشروط»ضوابط ابالغی نحوه استفاده از بازنگری موضوع:  

 کارهای صنعتی ، درEP هایپیمان -3و  PCهای پیمان -2        
  

 4906858ش ش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 ربانهم و بودهج کشورسازمان 

 

 رياست جمهوري 

 مانرئیس ساز

در محاسبه مبالغ مشروط، بهاي انجام كارهایي كه شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار است به  -54-3

 شود:ین ميهاي زیر تعییکي از روش

بها محاسبه )براي بخشي از پیمان كه بر اساس فهرست 2هاي بها طبق یکي از پیوستدر مواردي كه فهرست -

مربوط بهاي واحد كارهاي اضافي و یا نقصاني(، ضمیمه پیمان باشد و بهاي كارهاي )فهرست 3شود( و یا پیوست مي

 شود.هاي یاد شده استفاده ميفهرست ، از قیمتدر آنها موجود باشد، بر حسب مورد به مبالغ مشروط

ضمیمه پیمان نباشند و یا بهاي كارهاي اضافي و یا نقصاني  3یا  2هاي مندرج در پیوست در مواردي كه فهرست -

بر حسب مورد بر اساس تجزیه بها و نرخ عوامل )  لغ مشروطمربوط به مباها موجود نباشد، قیمت كارهاي درآن

پیمان و مدارك مثبته خرید  3پیوست  2-3و  2پیوست  2-2ي و ماشین آالت ( درج شده در بندهاي نیروي انسان

 شود.هاي باالسري )شامل سود پیمانکار( محاسبه ميمصالح و تجهیزات پس از منظور كردن هزینه

با مستندات ارائه شده و پس از در پیوستهاي فوق، نرخ مذكور توسط پیمانکار همراه  تبصره: در صورت عدم وجود نرخ عوامل

 گیرد.تایید مشاور كارفرما، مبناي محاسبه قرار مي

كند. تعیین قیمت كارهاي محاسبه و تسلیم مشاور كارفرما مي 3-54كارهاي مشروط را مطابق ماده  پیمانکار قیمت -54-4

باشد. قیمتي كه با توافق به مشاور كارفرما ميبها، قیمت واحد و یا اسناد مثبته انجام كار  مشروط منوط به ارائه تجزیه

هایي كه به این صورت پیمانکار و مشاور كارفرما تعیین شود و به تصویب كارفرما برسد مالك پرداخت است. قیمت

 شود باید بر حسب هزینه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد. تعیین مي

 باشد.لغ اولیه پیمان ميدرصد مب 10مبالغ مشروط حداكثر تا سقف  -54-5

هاي جدید به مبناي نرخ پیمان تبدیل شده و سپس مالك تبصره: اگر نرخهاي پیمان، مشمول تعدیل باشند، ابتدا قیمت

 گیرند.پرداخت و رعایت سقف مندرج در این ماده، قرار مي

 .  گرددپرداخت نميتبصره: مبالغ مشروط، مشمول پرداخت مبلغ پیش
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