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 مقدمه
وي سو و عدم تکافشهرها در کنار تحول سریع دانش مدیریت شهري از یککالن مبتال بهپیچیدگی روزافزون مسائل و موضوعات   

اند و یا عیناً از ضوابط کلی و عمومی هاي عمرانی که یا در سالیان دور تدوین گردیدهاي از قوانین و ضوابط حاکم بر پروژهبخش عمده
ارند از سوي دیگر، سبب شده است که خأل یک نظام فنی و هاي شهري ندهاي روز پروژهحاکم بر کل کشور اقتباس شده و تناسبی با نیاز

تعمیر  ها در فاز پیدایش، مطالعه، اجرا وهاي عمرانی و ارتقاء کیفیت پروژههاي شهري که هم باعث تسهیل فعالیتاجرایی متناسب با فعالیت
، بیش از پیش نمایان شود. از این رو شهرداري تهران در راستاي انجام وظایف شودمشارکت عوامل توانمند ساز و نگهداري شده و هم زمینه

ه ها برشمرده و رویکرد نهادمند بهاي زیربنایی در رفع کاستیمحوله، تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران را به عنوان یکی از گام
کار خود در دستور 1331از سال ها و قیمت تمام شده، زمان انجام پروژه مدت سازيمنطقیهاي عمرانی در کنار ي ارتقاء کیفیت پروژهمقوله

 قرار داده است.
ه ها در فرآیند ارجاع کار بدر همین راستا و به منظور فراهم ساختن بستر مناسبی براي رقابت سالم و برچیدن برخی عدم شفافیت

شده و هاي عمرانی که این خود عالوه بر کاهش هزینه تمامصالحیت در پروژهسازي حضور پیمانکاران توانمند و داراي پیمانکاران و زمینه
ن ستورالعمل تعیید"سند حاضر با عنوان  ویرایش نخست ،ها را نیز در پی خواهد داشتت آنهاي عمرانی، ارتقاء کیفیزمان اجراي پروژه

براي مدت چهارسال در کلیه  سند یاد شدهسازي پیادهپس از  .تدوین گردید 1331در سال  "ي قیمت عادله در مناقصات پیمانکاريدامنه
هاي اندرکاران پروژهاز مجریان، مشاوران، پیمانکاران و دست و اخذ بازخورهاي عمرانی شهر تهران مناقصات انتخاب پیمانکار براي پروژه

 هاي الزم پیرامون نقاط قوت و ضعفانجام بررسیپس از نمود. لذا عمرانی شهري، نیاز به انجام اصالحاتی در ویرایش نخست ضروري می
وطه و سیر ي تخصصی مرببحث و بررسی در کمیتهی، ویرایش دوم سند مذکور تدوین که پس از شناسو انجام مطالعات آسیب دستورالعمل

 گردد.مراحل تصویب در شوراي عالی فنی شهرداري تهران، به جامعه مهندسی تقدیم می
اي نهي مناقصه به گودستورالعمل کوشش شده است ضمن حفظ صرفه و صالح شهرداري تهران، فرآیند انتخاب برندهدر تدوین این 

 باشد تا پیمانکارانی که تخصص، آگاهی و درک صحیح از شرایط ویژه اجراي پروژه را داشته باشند، در اولویت قرار گیرند.
ي حرکت در مسیر آغاز شده و پذیرش نیست، اما تردیدي وجود ندارد که ادامههاي ناخواسته اي عاري از کاستیبی شک هیچ مجموعه

 تواند ما را به فضاي جدیدي که پاسخگوي نیازهاي عمران شهري باشد، رهنمون نماید.اي است که میخطاهاي احتمالی تنها گزینه
و  ساز حضور پیمانکاران توانمندعمرانی، زمینههاي امید است کاربست ضوابط سند حاضر به صورت دقیق و کامل در مناقصات پروژه

 هاي عمرانی شهر تهران شود.ارتقاء کیفیت پروژه

   

                                                                                                          

 ناصر امانی

 توسعه شهریمعاون برنامه ریزی، 

 ی تهرانشهردارو امور شورای 

 9911-زمستان
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 در مناقصات پيمانكاري ترین پيشنهادمناسب : دستورالعمل تعيين91-8-6

 محدوده کاربرد -9

چارچوب با اصالحات بعدي و در  25/1/1355نامه معامالت شهرداري تهران مصوب آیین 15ماده  3و تبصره  11ماده  4این دستورالعمل به استناد بند  -1-1
ده عمومی و محدود، به منظور تعیین برنده مناقصه تهیه ش در مناقصات ترین پیشنهادنظام فنی و اجرایی شهرداري تهران براي ارزیابی مالی و تعیین مناسب

 و کاربرد دارد.
قانون برنامه و بودجه )مصوب  1ماده  11اي( موضوع بند هاي سرمایههاي تملک داراییدر مواردي که منابع مالی طرح از محل اعتبارات عمرانی )طرح -1-2

 .باشدمالک عمل میدر نظام فنی و اجرایی کشور  مرتبطهاي ( تأمین شود، دستورالعمل12/1/1352
باشند، در صورت عدم استفاده از این دستورالعمل الزم است نامه معامالتی مستقل میه شهرداري تهران که داراي آئینهاي تابعها و شرکتسازمان -1-3

ملیات ترین پیشنهاد در مناقصات انتخاب پیمانکاران عنامه مربوطه براي تعیین مناسبماه از ابالغ این دستورالعمل، نسبت به تدوین آئین 4حداکثر ظرف مدت 
 عمرانی اقدام و یک نسخه از آن را جهت بررسی و تصویب به شوراي عالی فنی شهرداري تهران ارائه نمایند.

 تعاریف -2
 شود.به کمترین قیمت پیشنهادي واقع در دامنه قیمت عادله اطالق می ترین پیشنهاد:مناسب -2-1
 شود.این دستورالعمل تعیین می 4ق بند محدوده قیمت قابل پذیرش در مناقصه است که طب دامنه قیمت عادله: -2-2

اساس ضوابط، واجد شرایط شرکت در مناقصه بوده و اسناد مناقصه را دریافت کرده پیمانکار، سازنده یا پیمانکار طرح و ساخت است که بر پیشنهاددهنده: -2-3
 باشد و در مناقصه شرکت نماید.

دستگاه اجرایی وابسته به شهرداري تهران است که مسئولیت اجراي طرح را بر عهده دارد و کارهاي اجرایی طرح را از طریق مناقصه واگذار  گزار:مناقصه -2-4
 کند.می

 گیرد.شخص حقوقی است که انجام مطالعات و تهیه طرح اجرایی موضوع قرارداد را از طریق انعقاد قرارداد بر عهده می مشاور: -2-5
 گیرد. شخص حقوقی است که انجام موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، از طریق انعقاد پیمان بر عهده می پیمانکار: -2-6

این دستورالعمل  3نامه معامالت شهرداري تهران، براساس بند آیین 15برآورد اجراي کار است که در اجراي تبصره یک ماده   (:EP) قیمت کارشناسی -2-7
 شود.و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار داده می هاي پیشنهادي، در یک پاکت الکهاي حاوي قیمتگزار تعیین و قبل از گشایش پاکتمناقصه توسط

اقصه باشد و در هر مننظر قیمت کارشناسی و تعداد پیشنهاددهندگان میگر ویژگی پیمان مورد مناقصه از نقطهعددي است که بیان (:k)عدد ویژگی  -2-8
 شود.این دستورالعمل تعیین می 4مطابق بند 

 روش تعيين قيمت کارشناسي-3
( محاسبه 1)رابطه بر طبقبهاي پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور باشد، که برآورد آنها براساس فهارس ییهابراي پروژه (EP)قیمت کارشناسی-3-1

 شود: می

..................................................................................................................................................................................... (1رابطه ) bE PP  

 در رابطه فوق، 

bPشود.تعیین می توسط مشاور (2باشد که براساس رابطه ): قیمت پایه می 

 : ها و بضریب کارشناسی است که با توجه به عواملی همچون صعوبت کار، اختالف قیمت هاي روز مصالح و دستمزد عوامل اجرایی با فهرست

 باشد.می 1/1و حداکثر برابر  8/1حداقل برابر  شود. ضریب گزار تعیین میسایر عوامل، توسط مناقصه
 

 تهران شهرداری اجرایی و فنی نظام

 

در اد ترین پيشنهمناسبدستورالعمل تعيين 

 مناقصات پيمانكاري

 4از  1صفحه 

 

 
 شوراي عالي فني

 ، ویرایش دوم6 -8 -13 سند:شماره 

 تصویب:
مورخ  شوراي عالی فنی شهرداري تهران

14/11/35 

 تأیيد:
کمیته کارشناسی فنی و عمران شوراي عالی 

 12/15/35، مورخ فنی شهرداري تهران

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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ام jبرآورد رشته .......................................................................................... ........................... (2رابطه )


n

j 1

 bP= هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  + 

 :شود( محاسبه می3از طریق رابطه ) "برآورد رشته"باشد و بهاي منضم به اسناد برآورد میبرابر تعداد فهارس nدر رابطه فوق، 

  برآورد رشته = × 𝐶𝑝  فهرست بها(ام با اعمال کلیه ضرایب  i)مبلغ برآورد فصل . ....................................................................................(3رابطه )

 که در آن:

m : بهاتعداد فصول فهرست 

pC : شود:( محاسبه می4باشد که مطابق رابطه )ضریب تطبیق می 

 ..................................................................................................................................................................... (4رابطه ) 21 pp

pb

pl

p b
s

s
C


 

 که در آن:

lPS : اي قطعی آخرین سه ماهه اعالم شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در زمان تعیین قیمت کارشناسیشاخص تعدیل رشته 

PbS :  بهااي قطعی دوره سه ماهه مبناي فهرسترشته تعدیلشاخص 
b : نشده و  اعالم هنوز در زمان تعیین قیمت کارشناسی آن باشد که شاخص تعدیلماهه میسه در دوره هابینی ضریب افزایش یا کاهش قیمتپیش

 شود.ساالنه توسط شوراي عالی فنی شهرداري تهران تعیین می

1p : 1محاسبه  ي سه ماهه تهیه برآورد دردوره ها تا زمان تهیه برآورد که شاخص فصلی قطعی آن اعالم نشده است.تعداد سه ماههpشود. لحاظ نمی 

2p: باشد و براي قراردادهایی که داراي تعدیل هاي نصف زمان اجراي کار، مستند به اسناد مناقصه میبراي قراردادهاي فاقد تعدیل، برابر تعداد سه ماهه
 شود.باشد، برابر صفر منظور میمی
( اعالم نشده باشد، شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی pbSبها )ماهه مبناي فهرست ي سهقطعی دوره ايرشته عدیلت: در مواردیکه شاخص تبصره

خذ ماه آخر از سه أبه م pbSخذ یک ماه قبل از زمان تهیه برآورد و أبه م plSدر مناطق شهري ایران، اعالمی توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران)

 شود.برابر صفر منظور می 1p، در این صورت مقدار شودزین میبها( جایگماهه مبناي فهرست
( با جایگزینی ضریب تطبیق 1باشد، مطابق رابطه )بهاي تجمیعی شهرداري تهران میکه برآورد آنها براساس فهارس هاییقیمت کارشناسی براي پروژه -3-2

  شود:( محاسبه می5طبق رابطه )

................................................................................................................................................................................... (5رابطه ) 21 pp

p bC


 

 که در آن:
b: شود.که ساالنه توسط شوراي عالی فنی شهرداري تهران تعیین میباشد ي سه ماهه میها در دورهبینی ضریب افزایش یا کاهش قیمتپیش 

1p:  1ي سه ماهه تهیه برآورد در محاسبه باشد. دورهبها، تا زمان تهیه برآورد میي سه ماهه مبناي فهرستها از دورهسه ماههتعدادpشودنمی لحاظ. 

2p:  2باشد، مقدار باشد. براي قراردادهایی که داراي تعدیل میهاي نصف زمان اجراي کار، مستند به اسناد مناقصه میماههبرابر تعداد سهp صفر  برابر
 شود.میمنظور 

تواند فارغ از گزار میبار یا بیشتر تجدید شود، دستگاه مناقصه 2درصورتیکه به دلیل عدم تناسب قیمت کارشناسی با شرایط واقعی انجام کار، مناقصه  -3-3

رصورت د روش پیشنهادي تعیین قیمت کارشناسی در این دستورالعمل، نسبت به برآورد قیمت کارشناسی و تهیه گزارش توجیهی در این خصوص اقدام نماید.

 ترین پیشنهاد مالک عمل خواهد بود.عیین مناسبتأیید شوراي عالی فنی شهرداري تهران، قیمت کارشناسی پیشنهادي در ت

 

 
 
 

 
 

 تهران شهرداری اجرایی و فنی نظام

 

در اد ترین پيشنهمناسبدستورالعمل تعيين 

 مناقصات پيمانكاري

 4از  2صفحه 

 

 
 شوراي عالي فني

 ، ویرایش دوم6 -8 -13 سند:شماره 

 تصویب:
مورخ  شوراي عالی فنی شهرداري تهران

14/11/35 

 تأیيد:
کمیته کارشناسی فنی و عمران شوراي عالی 

 12/15/35، مورخ فنی شهرداري تهران

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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   3     ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاریدستورالعمل تعیین مناسب                                                                                                            6-8-91شماره سند:    

  

 

 

 

 

 

 

 روش تعيين دامنه قيمت عادله -4

 مراحل تعیین دامنه قیمت عادله به شرح زیر است:

تعیین این دستورالعمل  3براساس بند  گزارمناقصهتوسط  (کارشناسی) ضریبهاي حاوي قیمت پیشنهادي، حداکثر یک روز قبل از گشایش پاکت :1مرحله

ارائه و به اطالع پیشنهاددهندگان حاضر در جلسه رسانده به طور کتبی و در پاکت الک و مهر شده به جلسه کمیسیون مناقصه (، bpو به همراه قیمت پایه )

 شود.می
رکت ا فاقد تضمین شهاي مالی پیشنهاددهندگان و حذف پیشنهادهاي غیرقابل قبول) پیشنهادهاي مخدوش، مشروط، ناخوانا و مبهم یگشودن پاکت :2مرحله

 کمیسیون مناقصه.در مناقصه( توسط 
 (mPتعیین پیشنهاد قیمت میانه ) :3رحلهم

 هاي پیشنهادي از آن بیشتر و نیمی دیگر از آن کمتر باشند. در تعیین قیمت پیشنهاديشود که نیمی از قیمتپیشنهاد قیمت میانه، به پیشنهادي اطالق می
 شود.اقدام می مرتب و سپس نسبت به تعیین پیشنهاد میانههاي پیشنهادي قابل قبول توسط کمیسیون مناقصه، بصورت صعودي )یا نزولی( میانه، ابتدا قیمت

 شود. در مواردیکه تعداد پیشنهادهاي قابل قبول زوج باشد، متوسط دو قیمت پیشنهادي وسط، به عنوان قیمت پیشنهادي میانه محسوب می
 شود.ر میبه عنوان یک قیمت پیشنهادي قابل قبول منظو EPدر تعیین قیمت پیشنهادي میانه،  :1تبصره 
 شوند.در تعیین قیمت پیشنهادي میانه در نظر گرفته نمی bP 5/1هاي پیشنهادي کمتر از و قیمت bP 5/1هاي پیشنهادي بیش از قیمت :2تبصره 
 شود:( محاسبه می6تعیین شاخص قیمت عادله که مطابق رابطه ) : 4مرحله
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 باشد.شاخص قیمت عادله می، ppIکه در آن 

در نظر  EPپیشنهاد باشد، شاخص قیمت عادله برابر  3کمتر از  ( 4مادهذیل  2ي )با لحاظ تبصرههاي پیشنهادي قابل قبولدرصورتیکه تعداد قیمت تبصره:
 شود.گرفته می

 تعیین دامنه قیمت عادله : 5مرحله 
 شود:تعیین می دامنه قیمت عادله با توجه به شاخص قیمت عادله و عدد ویژگی مناقصه مطابق رابطه زیر

(0/59 - K) × Ipp  ≤ 1)   ≥ دامنه قيمت عادله +
C

K
) × Ipp   

 در رابطه فوق، 

K : شود.( تعیین می1باشد که مطابق جدول شماره )عدد ویژگی مناقصه می 

C :  شود.منظور می 2و براي مناقصات محدود برابر  1براي مناقصات عمومی برابر 
 

 (K: عدد ویژگي مناقصه ) 9شماره جدول 

 *هاي پیشنهادي قابل قبولقیمتتعداد 

 (EP)قیمت کارشناسی 

برابر نصاب  5کمتر از 
 معامالت متوسط

برابر  25وکمتر از  5بیش از 
 نصاب معامالت متوسط

برابر نصاب  25بیش از 
 معامالت متوسط

1 50/5 50/5 50/5 

3-2 0/5 50/5 50/5 

6-4 00/5 0/5 50/5 

 0/5 00/5 2/5 6بیش از 
 باشد.این دستورالعمل می 4ذیل ماده  2ي قابل قبول با لحاظ تبصره هاي پیشنهاديقیمتمنظور تعداد *

 تهران شهرداری اجرایی و فنی نظام 

 

در اد ترین پيشنهمناسبدستورالعمل تعيين 

 مناقصات پيمانكاري

 4از  3صفحه 

 

 
 شوراي عالي فني

 ، ویرایش دوم6 -8 -13 سند:شماره 

 تصویب:
مورخ  شوراي عالی فنی شهرداري تهران

14/11/35 

 تأیيد:
کمیته کارشناسی فنی و عمران شوراي عالی 

 12/15/35، مورخ فنی شهرداري تهران

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
 

 

 

 

 

 



 6-8-91شماره سند:                                                                                                                           ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاریدستورالعمل تعیین مناسب     4   
 

 ترین پيشنهادروش تعيين مناسب -5

برنده مناقصه  ،آنالیز قیمت از سوي کمیسیون مناقصهو در صورت تأیید  بوده ترین پیشنهادکمترین قیمت پیشنهادي در دامنه قیمت عادله، مناسب -5-1
 باشد.می

 شود.عادله قرار نگیرد، مناقصه تجدید میهاي پیشنهادي در محدوده دامنه قیمت یک از قیمتکه هیچدر صورتی -5-2
 کند.که شرایط برنده شدن دو یا چند پیشنهاددهنده کامالً مشابه باشد، کمیسیون مناقصه براساس قرعه، برنده مناقصه را تعیین و اعالم میصورتیدر  -5-3

یین دامنه قیمت درصد کمتر از حد پا 1درصد بیشتر از حد باالي دامنه قیمت عادله یا  1پیشنهادهاي قیمت خارج از دامنه قیمت عادله که حداکثر  -تبصره
 توانند در فرآیند تعیین برنده مناقصه لحاظ شوند.عادله باشند، درصورت تأیید کمیسیون مناقصه می

 

 تهران شهرداری اجرایی و فنی نظام

 

در اد ترین پيشنهمناسبدستورالعمل تعيين 

 مناقصات پيمانكاري

 4از  4صفحه 

 

 
 شوراي عالي فني

 دوم، ویرایش 6 -8 -13 سند:شماره 

 تصویب:
مورخ  شوراي عالی فنی شهرداري تهران

14/11/35 

 تأیيد:
کمیته کارشناسی فنی و عمران شوراي عالی 

 12/15/35، مورخ فنی شهرداري تهران

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 



 نظرات و پیشنهادات
 

 

 گرامی خواننده

ن ای تهیه به مبادرت برجسته، کارشناسان نظر از استفاده با تهران شهرداری اجرایی و فنی نظام دفتر   

 فراوان، تالش وجود با ت.اس نموده عرضه کشور مهندسی جامعه به استفاده، برای را آن و کرده دستورالعمل

 ت.اس کیفی ارتقای و بهبود نیازمند اثر نای تردیدبی

 و مقررات تکمیل در راا م ود،خ هایپیشنهاد و نقدها ا ارائهب که دارد انتظار گرامی خوانندگان از رو،نای از   

 .کنیممی قدردانی شما نظر تدق و همکاری از پیشاپیش .رسانند یاری اجرایی و فنی نظام هایدستورالعمل

 

 

 

 
 

 شهرداری مرکزی ساختمان ، بهشت خیابان شهر، پارک جنوبی ضلع تهران، نشانی برای مكاتبه:

      .اجرایی و فنی نظام دفتر شورا، امور و شهری ریزی،توسعهبرنامه معاون دوم، طبقه تهران،

 11698845: تلفن تماس

Email: info.budget@Tehran.ir 
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