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نظري، عملی و اجباري: نوع درس

:درسسرفصل

برآوردورهمتمعرفی- فصل اول
آنهاازاستفادهنحوهوبهافهرستهايدفترچهباآشنایی-فصل دو 
انواعوکدامهروظایفووپیمانکارمشاورمهندسینکارفرما،بینروابطباآشنایی-فصل سه 

پیمانها
مناقصاتبرگزاريو پیمانشرایطآشنایی با - فصل چهار 
ساختمانیکارهايمختلفاقالمآوردبرمختلفروشهايباآشنایی- فصل پنج 

کارهادستورومجلسهاصورتنویسی،وضعیتصورتباآشنایی- فصل شش 
قطعیوموقتهايوضعیتصورتوتنظیمتهیهباآشنایی- فصل هفت 

تعدیل- هشتفصل 

:مراجع

حقایقیاهللانصرتمهندس:تالیفجلد2) جدیدبازنگري(وآنالیزبهابرآوردومتره1-
وصنعتعلمدانشگاهانتشارات

ارجمندعلیمحمدمهندس:تالیف1382دومچاپپیمانکارياولیهواصولبرآوردومتره2-
آزادهانتشارات

فنودانشانتشارات،کباريسیاوش:تالیف1377اولچاپدانشگاهیبرآوردومترهاصول3-
زادهمیالنیعلیرضا:تالیف1380اولچاپ)برآوردومترهکاربرد(مترهمهندسی4-

نماانتشارات
ریزيبرنامهومدیریتسازمانمعیارهايتدوینوفنیدفترانتشار،ابنیهبهايفهرست5-
٤٣١١نشریهپیمان،خصوصیوعمومیشرایط6-

ir.spac.wwwجمهوريریاستراهبردينظارتوریزيبرنامهمعاونتسایت-7
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:ارزیابینحوه

نمره4: کالسدرفعالیتومثالهاحلوکالسدرحضور
نمره6: نهائیپروژه
نمره10: ترمپایان

سوال تسـتی از جـزوه و مطـالبی کـه در کـالس از      25امتحان پایان ترم شامل ): نمره پایان ترم10(
-ن حساب در جلسه امتحان الزامی میهمراه داشتن ماشی(شودفصلهاي فهرست بها توضیح داده می

).باشد
کارهايارایهبادانشجویانرانمرهازقسمتاین): کالسدرفعالیتومثالهاحلوکالسدرحضورنمره 4(

.نمایندمیاخذترمطولدرهفتگی

:پروژهتوضیحات

اقدامنفريدوگروههايتشکیلبهنسبتکالسشروعازبعدماهیکتاحداکثرکههستندموظفدانشجویان
.نمایدمعرفیاستادبهراپروژهانجامجهتفوالديیابتنیطبقه3حداقلساختماننقشهگروههرونمایند

ازراهانقشهمیتواننددانشجویان.باشدمربوطهکاملجزئیاتباسازهايومعماريپالنهايشاملبایدنقشه
سـایتهايیـاوپیمانکـاريشـرکتهاي،مشـاورمهندسـینساختمان،مهندسینظامسازمانمهندسی،دفاتر

.نمایندتهیهwww.iransaze.comنظیراینترنتی
:باشدزیرمواردشاملبایدنقشه

کدهايبابرهمعمودبرشدو–بنديشیبپالن-طبقاتوهمکفمعماريپالنشامل: معماريپالنهاي
نمادررفتهبکارمصالحبودنمشخصبانساختمامختلفنماهاي–مشخصارتفاعی

طبقاتریزيتیرپالن–گذاريستونپالن–پلیتبیسپالن-فونداسیونپالنشامل:ايسازهپالنهاي
بادبنديپالن-خرپشتهوسقفجزییاتباهمراه

ستونهايیاتجزی–پلیتبیسجزییات–فونداسیونبنديآرماتورجزییات: ايسازه)دیتیلهاي(جزییات
جزییات–پلهايسازهجزییات-ستونهابهتیرهااتصاالتجزییات–بادبندهاجزییات–ساختمانمختلف

.مخفیشناژهايوبرشیتقویت،منفیممانحرارتی،آرماتورهايها،تیرچهجزییاتشاملسقف
کفجزییات–همکفواتطبقدرسازيکفجزییات–زیرسازيجزییات: معماري)دیتیلهاي(جزییات 

جزییات–پلهمعماريجزییات–خارجیوداخلیدیوارهايجزییات-طبقاتوهمکفدرسرویسهاسازي
ایزوالسیونوبامپوششجزییات-)هاپنجرهجنسوابعاد(هاپنجرهودر



٤

برآوردومترهمعرفی:فصل اول
برآوردومتره

ریالیبرآوردوسپسنیازموردمصالحمقادیرمحاسبهوتعیینوسازساختوعمرانیهايپروژهدراساسیفاکتورهايازیکی
.باشدمیشدهمحاسبهمقادیرآنرويازپروژه

:دارداساسینقشپروژهمجریانبرايمسئلهازبعددوشدنمشخصابتدادر

آنهاتهیهبهنسبتبنديزمانبرنامههبتوجهباتاباشدمیچقدرپروژهطولدرنیازموردمصالحمقدار)الف
.نماینداقداممصالحسفارشیا
؟بودخواهدچقدرشدناجراصورتدرپروژهمالیهزینه)ب

:تعریف متره
کـاربـهمصـالحمقـادیرمحاسبهیاپروژهیکاجرايبراي،نیازموردمصالحمقادیرگیرياندازهومحاسبهاز“استعبارتمتره
-مـیانجامخاصهايجدولسريیکدر،هاتحلیلومحاسباتنوعاینمعموال.“شدهاجراپروژهیکدرشدهصرفمورفته
انجامرامحاسباتنوعاینکهافرادي.دشومینامیده... )ومترهخالصه،مترهریزجدول(وضعیتصورتهايجدولکهگیرد

.شوندمینامیدهمترور،میدهند
:ازعبارتندکهشودمیمطرحمترهانواع،شودمیمحاسبهنیازيچهبرايوواحديچهبامصالحکهاینبهتوجهبا: مترهانواع
بستهمتره:الف
.)بهاآنالیزیابهاتجزیه(بازمتره: ب

گـرددمـیارائـهومشـخصصالحیتذيدستگاهیکطرفازکهايمجموعهبصورتمقادیربستهرهتمدر:متره بسته: الف
دردفترچـهریزيبرنامهومدیریتسازمانبوسیلههامجموعهاینایراندر.گرددمیواردمربوطهجداولودرشودمیمحاسبه

فـرشسـطحقرنیـز،طـولمـثالکارکاملاجرايبهايهادفترچهایندر.شودمیگذاشتهدراختیاربهافهرستنامبههایی
توجهباطریقهایندراستشدهمشخصغیرهوتنیاگرمکیلوحسببرفلزيکارهايویابتنآجرچینی،حجم،حجمموزائیک

ساختهکاریاییاجراهاينقشهرويازمقادیربهافهرستدررفتهبکارانسانینیرويومصالحنوعبهنسبتالزمهايواحدبه
.آمدخواهدبدستبستهمترهبصورتانسانینیرويوصالحممقادیرترتیببدیننمودهواردمربوطهجداولودراستخراجشده

رويازکـهطریـقبـاینگـرددمیمحاسبهشدهتفکیکصورتبهالزمانسانینیرويومصالحمقادیربازمترهدر:متره باز) ب
همچنـینوغیـرهوچگسیمان،،ماسهشن،مقدارچهکاردرمثالکهنمائیممیمحاسبهشدهساختهکاریااجرائیهاينقشه
مـیالزمغیـرهوحفاريدستگاههايویاباالبرساعتچندیاوغیرهوجوشکار،آرماتوربند,کارگربنا،ساعتچندیاروزچند
جمعباوگرددمیواردمربوطهجداولدر،شودمیمحاسبهشدهساختهکاررويازیاوهانقشهرويازکهمقادیراین.باشد
.گرددمیمحاسبهانسانینیرويومصالحکلمقدارادیرمقاین

رويازفقـطبلکـهنداشـتهخاصیمحاسبهوتئوريمبنايآالتماشیننیرويوانسانینیرويمیزانکردنمترهوبرآوردالبته
.گیردمیقراراستفادهموردومحاسبهمختلفکارگاههايدرتجربه
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:برآوردتعریف
قیمتبرآوردیاریالیبرآوردگرددگذاريقیمتآمدهدستبهمترهقسمتدرنیازموردواحدهايبهتوجهابکهمقادیرياگر

.شودمینامیدهپروژه
:شودمیدنبالاساسیهدفدوبرآوردومترهدربنابراین

تعدادونوعبهتوجهباآالتاشینمنیرويوآنها،تعدادتخصصنوعبهتوجهباانسانی،نیرويمصرفیمصالحمقادیرتعیین) الف
پروژهطولدرآنهامدتو

:گرددمیانجاممرحلهدودرمعموالکهپروژهارزيیاریالیقیمتتعیین) ب
معموالکهاستپروژهاجرايحینمرحلهدردومیواجراجهتپروژهبودجهبینیپیشوتعیینبرايپروژهاجرايازقبلیکی

.شودمیمطرحیتوضعصورتقالبدر

:کردنمترهنوعدوبهتوجهباقیمتبرآوردانواع
:پذیراستامکانصورتدوبهنیزقیمتبرآوردانسانینیرويومقادیرکردنمترهنوعدوبهتوجهبا

بازمترهطریقازقیمتبرآورد)الف
بستهمترهطریقازقیمتبرآورد)ب

تفکیـکصـورتبـهوغیـرهآالتماشـین،انسـانینیـرويمصـالح،مقادیربازمترهدر:بازمترهطریقازقیمتبرآورد)الف
جمـعایـنکهاستکافیحال.نمائیممیحسابراکلجمعستونهرانتهايودرشوندمیواردمربوطهجداولودرمحاسبه

ساختمانقیمتآنهاکلجمعوازشدهمحاسبهانسانینیرويومصالحنوعهرکلقیمتنمائیمضربآنواحدقیمتدرراکل
.گرددمیمحاسبه

فهرسـتدرهـاییمجموعهصورتبهمقادیراینبستهمترهدرشدگفتهکههمانطور:بستهمترهطریقازقیمتبرآورد)ب
مشخص))سابقریزيبرنامهویریتمدسازمان(يجمهوریاسترراهبردينظارتوریزيبرنامهمعاونتطریقازایراندر(بها

محاسـبهمجموعههرقیمت،واحدقیمتدرآنهاضربسپسومربوطهدرجداولکردنواردوآنمقادیرمحاسبهبااستشده
.گرددمیمحاسبهساختمانیککلقیمتآنهاکلجمعواز

:قیمتبرآوردانواع
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.کنیدتکرارفوقهايواحدروزقیمتازاستفادهبارافوقمحاسبات: تمرین

مترهدرنیازموردواحدهاي
.نشویماشکالدچارقیمتتعییندرتانموداستفادهخاصیواحدهايازبایدمقادیرتعیینبرايبستهوبازمترهدر

:ازعبارتندشوندمیگیرياندازهمکعبمترباکهکارهایی)الف
...وکاريسفتبرايمختلفسنگهايماسه،,شنقبیلازمصالح،بتنیکارهاي,آجري،کارهايخاکیعملیات

:ازعبارتندشوندمیگیرياندازهمربعمترباکهکارهایی)ب
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هاي پایهردیف

ايهاي غیر پایهردیف

این.هستندواحدبهايبدونامااست،موجودبهافهرستدرهاآنشرحکههاییردیف:پایهغیرردیفهاي)ب
.میشوندمحسوبدارستارههايردیفمانندنیزردیفها

جمعبهنسبت،دارستارههايردیفبرآوردمبلغجمعچنانچه،می شود واگذارمناقصهطریقازکهکارهاییدر
،رشـته هـر در،کارگـاه برچیدنوتجهیزهزینهاعمالبدون)غیرپایهوپایه(بهافهرستردیفهايبرآوردمبلغ

هايردیفتمامیواحدبهايوشرحمناقصه،انجامازقبلاجراییدستگاهاستالزمباشد،درصدبیستازبیشتر
معاونتدرفنی،عالیشورايدبیرخانهبهمربوط،قیمتتجزیهباهمراهتصویب،ازپسرا،رشتهآندردارستاره
فنـی، عـالی شورايتوسطتصویبورسیدگیازپستاداردارسالجمهوررییسراهبردينظارتوریزيبرنامه
.بودخواهددرصددهشدهیادسقفشود،میواگذارمناقصهتركطریقازکهکارهاییدر.گیردقرارعملمالك
موضوعپایهغیرهايردیفواحدبهايو)دارستارهاقالم(الفبندموضوعپایهغیرهايردیفواحدبهايوشرح

.برسداجراییدستگاهتصویببهکار،اجرايهزینهآوردبربررسیهنگامبایدب،بند
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١١

:مثالعنوانبه

: ضرایب فهرست بها
؟چرا باید ضرایب فهرست بها در نظر گرفته شوند

هاي مندرج در فهرسـت بهـا بـا قیمت. شونددر نظر گرفته میفهرست بهاهايضرایب فهرست بها براي عمومیت بخشیدن به قیمت
مصالح، نیـروي انسـانی، . آنالیز بهاي آیتم هاي فهرست بها را در نظر بگیرید. شونداي محاسبه میاستفاده از معیارها و فرضیات ویژه

هزینه کل اجراي هر آیتم ناشی از هزینـه تـک . شودهر آیتم با مشارکت آنها اجرا میعاملی است که4و نقل،ماشین آالت و حمل
براي مثال، تامین مصـالح . شودبهینه کردن شرایط این عوامل منجر به حداقل قیمت ممکن براي هر آیتم می. تک این عوامل است

بومی، استفاده از طرح نقشه متعارف، کـاهش صـعوبت کـار و از تولید کننده اصلی و از نزدیک ترین منبع، استفاده از نیروي انسانی 
.کندها کمک میاز جمله مواردي است که به کاهش قیمت…

فهرست بها، بر مبناي تهیه و اجراي آن با کمترین اتالف و کمترین قیمت و توسط هاي هر آیتم درنحوه محاسبه قیمتدر کل،
لذا . ا توجه به شرایط خاص و منطقه اجرا، امکان به حداقل رساندن قیمتها وجود ندارددر تمامی پروژه ها ب. تولید کننده اصلی است

در نظر گرفتن معیارهاي مختلف و با با. قیمت هاي واقعی اجراي کار، در اکثر موارد با قیمت هاي فهرست بها متفاوت است
.شودمیختلف کاري، یکپارچه و عادالنهمشرایطکل کشور، در، محاسبات قیمت گذاري برايضرایب فهرست بهااعمال

:شده استانجامبهافهرستهايردیفقیمتمحاسبهبرايکهفرضیاتی
)ضریب منطقه. (شودکار در تهران انجام می

)ضریب طبقات. (شودکار در طبقه همکف و زیر همکف انجام می
)ضریب کار در ارتفاع. (شودمتر در هر طبقه انجام میکار در ارتفاع کمتر از سه و نیم

)هزینه تجهیز کارگاه. (شودهزینه هاي تجهیزات اضافی در کارگاه منظور نمی
)ضریب باالسري. (شودهزینه هاي باالسري شرکت و باالسري پروژه منظور نمی

:ايضریب منطقه
دسترسی به مصالح و ماشین آالت هـیچ پیمانکاران در تهران براي. ها در فهرست بها، تهران استمعیار منطقه براي محاسبه قیمت

( رسد انجام کار در تهـران و منـاطق مشـابه لذا به نظر می. و نیروي انسانی ارزان و فراوارن در اختیار دارندگونه محدودیتی نداشته
رها مختلـف کشـور، اي شهبدیهی است با توجه به ویژگیهاي محلی و منطقه.از این لحاظ با حداقل قیمت انجام شود) مراکز استانها

همچنین با توجه به شرایط آب و هـوایی و عـوارض سـطح زمـین، چگـونگی امکـان . میزان برخوداري یا محرومیت آنها تفاوت دارد
هـا نتیجتـاً در هزینـه تمـام تمامی این تفاوت. دسترسی به نیروهاي کار و تامین مصالح، نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است

.گذار خواهد بودشده آیتم ها تاثیر
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.گذار خواهد بودشده آیتم ها تاثیر



١٢

رشـته 15منطقـه مختلـف و در 1000اي جدید، تقریبا بعد از سه دهه، براي بیش از اي، ضرایب منطقهو طی بخشنامه94از سال 
.فهرست بها ابالغ شده است

شته محاسـبه به صورت جداگانه و متناسب با آن ر……ضریب منطقه براي کارهاي ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، راه و باند و 
اي، بر اساس میـانگین ، ضریب منطقه)نظیر پروژه هاي خطی(گیرند براي پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می.شودو ابالغ می

.شودوزنی ضریب هاي منطقه اي به نسبت حجم کار در مناطق مختلف، محاسبه شده و اعمال می

.یابیدبرابوشهراستانشهرهايايمنطقهضریب: تمرین

:ضریب صعوبت
انجـام ) …و داخـل تونـل، معـدن(از عملیات که در شرایط غیـر معمـول بخشیمابه التفاوت هزینه تمام شده اجرايبراي جبران

تنها در بخشی از کـار کـه شـرایط غیـر (این افزایش قیمت با اعمال ضریب صعوبت . شودمیشود، افزایش قیمتی در نظر گرفتهمی
.شودانجام می) ت، نه در کل کارمعمول داشته اس

:ضریب طبقات
در فهرسـت بهـا ایـن طبقـات بـه . همواره انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف هزینه هایی به مراتب کمتر از دیگر طبقات دارد

یشـتري بدیهی است کارهاي انجام شده در دیگر طبقـات هزینـه هـاي ب.عنوان معیار سنجش و محاسبات در نظر گرفته شده است
.شودمیضریبی به نام ضریب طبقات در مبلغ کل برآورد کار، اعمالهاخواهند داشت، لذا براي جبران این هزینه

تنها عاملی کـه در محاسـبه ایـن ضـریب وارد . شودطبقات براساس فرمول موجود در پیوست فهرست بها محاسبه میضریبمقدار
حت کمتري داشته باشد، کار کمتر در آن انجام شده و این حجـم کمتـر کـار، وزن اي مسااگر طبقه.استشود، مساحت طبقاتمی

شـود، عبارت دیگر، اگر چه ضریب طبقات یک ضریب کلی است و به مبلغ کل برآورد اعمال میبه.کمتري در فرمول خواهد داشت
قرار دارند بـه صـورت مسـاوي اعمـال هایی که در طبقات مختلفولی با وارد شدن مساحت طبقات در فرمول، این ضریب به بخش

.شودنمی

١٢

رشـته 15منطقـه مختلـف و در 1000اي جدید، تقریبا بعد از سه دهه، براي بیش از اي، ضرایب منطقهو طی بخشنامه94از سال 
.فهرست بها ابالغ شده است

شته محاسـبه به صورت جداگانه و متناسب با آن ر……ضریب منطقه براي کارهاي ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، راه و باند و 
اي، بر اساس میـانگین ، ضریب منطقه)نظیر پروژه هاي خطی(گیرند براي پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می.شودو ابالغ می

.شودوزنی ضریب هاي منطقه اي به نسبت حجم کار در مناطق مختلف، محاسبه شده و اعمال می

.یابیدبرابوشهراستانشهرهايايمنطقهضریب: تمرین

:ضریب صعوبت
انجـام ) …و داخـل تونـل، معـدن(از عملیات که در شرایط غیـر معمـول بخشیمابه التفاوت هزینه تمام شده اجرايبراي جبران

تنها در بخشی از کـار کـه شـرایط غیـر (این افزایش قیمت با اعمال ضریب صعوبت . شودمیشود، افزایش قیمتی در نظر گرفتهمی
.شودانجام می) ت، نه در کل کارمعمول داشته اس

:ضریب طبقات
در فهرسـت بهـا ایـن طبقـات بـه . همواره انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف هزینه هایی به مراتب کمتر از دیگر طبقات دارد

یشـتري بدیهی است کارهاي انجام شده در دیگر طبقـات هزینـه هـاي ب.عنوان معیار سنجش و محاسبات در نظر گرفته شده است
.شودمیضریبی به نام ضریب طبقات در مبلغ کل برآورد کار، اعمالهاخواهند داشت، لذا براي جبران این هزینه

تنها عاملی کـه در محاسـبه ایـن ضـریب وارد . شودطبقات براساس فرمول موجود در پیوست فهرست بها محاسبه میضریبمقدار
حت کمتري داشته باشد، کار کمتر در آن انجام شده و این حجـم کمتـر کـار، وزن اي مسااگر طبقه.استشود، مساحت طبقاتمی

شـود، عبارت دیگر، اگر چه ضریب طبقات یک ضریب کلی است و به مبلغ کل برآورد اعمال میبه.کمتري در فرمول خواهد داشت
قرار دارند بـه صـورت مسـاوي اعمـال هایی که در طبقات مختلفولی با وارد شدن مساحت طبقات در فرمول، این ضریب به بخش

.شودنمی

١٢

رشـته 15منطقـه مختلـف و در 1000اي جدید، تقریبا بعد از سه دهه، براي بیش از اي، ضرایب منطقهو طی بخشنامه94از سال 
.فهرست بها ابالغ شده است

شته محاسـبه به صورت جداگانه و متناسب با آن ر……ضریب منطقه براي کارهاي ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، راه و باند و 
اي، بر اساس میـانگین ، ضریب منطقه)نظیر پروژه هاي خطی(گیرند براي پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می.شودو ابالغ می

.شودوزنی ضریب هاي منطقه اي به نسبت حجم کار در مناطق مختلف، محاسبه شده و اعمال می

.یابیدبرابوشهراستانشهرهايايمنطقهضریب: تمرین

:ضریب صعوبت
انجـام ) …و داخـل تونـل، معـدن(از عملیات که در شرایط غیـر معمـول بخشیمابه التفاوت هزینه تمام شده اجرايبراي جبران

تنها در بخشی از کـار کـه شـرایط غیـر (این افزایش قیمت با اعمال ضریب صعوبت . شودمیشود، افزایش قیمتی در نظر گرفتهمی
.شودانجام می) ت، نه در کل کارمعمول داشته اس

:ضریب طبقات
در فهرسـت بهـا ایـن طبقـات بـه . همواره انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف هزینه هایی به مراتب کمتر از دیگر طبقات دارد

یشـتري بدیهی است کارهاي انجام شده در دیگر طبقـات هزینـه هـاي ب.عنوان معیار سنجش و محاسبات در نظر گرفته شده است
.شودمیضریبی به نام ضریب طبقات در مبلغ کل برآورد کار، اعمالهاخواهند داشت، لذا براي جبران این هزینه

تنها عاملی کـه در محاسـبه ایـن ضـریب وارد . شودطبقات براساس فرمول موجود در پیوست فهرست بها محاسبه میضریبمقدار
حت کمتري داشته باشد، کار کمتر در آن انجام شده و این حجـم کمتـر کـار، وزن اي مسااگر طبقه.استشود، مساحت طبقاتمی

شـود، عبارت دیگر، اگر چه ضریب طبقات یک ضریب کلی است و به مبلغ کل برآورد اعمال میبه.کمتري در فرمول خواهد داشت
قرار دارند بـه صـورت مسـاوي اعمـال هایی که در طبقات مختلفولی با وارد شدن مساحت طبقات در فرمول، این ضریب به بخش

.شودنمی



١٣

ضریب فوق مجدداً محاسبه شده و در صورت . در صورتیکه در حین اجراي کار تعداد طبقات یا مساحت آنها تغییر داشته باشد
.شودوضعیت قطعی اعمال می

ضریب ارتفاع
سختی اجراي عملیات در ارتفاع، حمل مصـالح بـه .را داردکار در ارتفاع نیز به مانند کار در طبقات، سختی هاي مخصوص به خود 

از جملـه …و ارتفاع، افت مصالح ناشی از حمل به ارتفـاع، نیـاز بـه اجـراي داربسـت، تجهیـزات مـازاد الزم در داخـل سـاختمان
ه شده است، شامل کار در معیاري که در فهرست بها براي کار در ارتفاع در نظر گرفت.هاي قابل ذکر براي کار در ارتفاع استسختی

به طور معمول، ارتفاع طبقات همـواره کمتـر از . شوندهاي معمول ساخته میها و طرحاست که طبق نقشههاییها و مکانساختمان
.اندهاي فهرست بها نیز با این معیار محاسبه شدهقیمت. سه و نیم متر است

شـوند مشـمول سـختی کـار در ارتفـاع شد، کارهایی که در آن طبقـه اجـرا میاي بیش از سه و نیم متر بادر صورتیکه ارتفاع طبقه
ضـریب ارتفـاع جبـران هاي این بخـش بـا ضـریبی مثبـت بـه نـامهاي ناشی از این سختی کار، قیمتبراي جبران هزینه. شوندمی
باالیی، به استثناي مصالح پایکار تعلق ي مربوطه تا تراز کف طبقهاین ضریب به تمام اقالم کار آن طبقه از تراز کف طبقه. شوندمی
.گیردمی
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فرمول مـذکور یکبـار دیگـر بـراي طبقـات ) ارتفاع کم یا زیاد شود(در صورتی که تغییراتی در حین کار در ارتفاع طبقه ایجاد شود 
.شودعیت اعمال میشده در حین کار، در آخرین صورت وضتغییرات ایجاد. شودمربوط براساس کار واقعی انجام شده محاسبه می

,باشد5ازکمترممیزازبعدپنجمرقمچنانچهشودمیگرفتهنظردرمحاسباتدراعشاررقمچهارباارتفاعضریب:تذکر
.شودمیاضافهممیزازبعدپنجمرقمبهواحدیکباشدبیشتریاو5اگروحذف

ضریب پیمان یا ضریب پیشنهادي
اسـت و از ضریب پیشنهادي جزء مربوط بـه هـر یـک از فصـل هـا. یشنهادي بر دو نوع جزء و کل استضریب پیمان و یا ضریب پ

ضریب پیشنهادي کل مربوط بـه کـل پـروژه بـوده و از . آیدبدست میبه برآورد اولیه همان فصلتقسیم مبلغ پیشنهادي هر فصل
، آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیهاگر عدد بدست .آیدتقسیم مبلغ پیشنهادي کل بر برآورد کل بدست می

، پیشنهاد افزایش داده اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه). مینوس(پیشنهاد تخفیف داده است 
100اگـر کارفرمـاي قیمـت کـاري را مثالً. اگر عدد به دست آمده یک باشد، پیمانکار پیشنهاد قیمت نت داده است). پلوس(است 

پلـوس و %5ریال باشد آنرا با 105ریال باشد آنرا قیمت نت و اگر 100ریال اعالم کرده باشد، اگر قیمت پیشنهادي پیمانکار همان 
.گویندمینوس می% 5باشد آنرا 95اگر 
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١٥

ضریب باالسري
مصـالح، نیـروي انسـانی، ماشـین (در تجزیه بها صرفاً عوامل . ه استقیمت هاي نوشته شده در فهرست بها با تجزیه بها بدست آمد

ها، براي در نظر گرفتن این هزینه. هاي دیگري نیز در پی داردولی در واقعیت، اجراي کار هزینه. دخیل هستند) و نقلآالت و حمل
هزینه باالسري عمـومی و هزینـه باالسـري هاي باالسري، به طور کلی به دو دسته هزینه. اعمال ضریب باالسري پیشنهاد شده است

، انواع بیمه، سود پیمانکار، هزینه هاي جاري کارگـاه همچون پرداخت مالیاتموارديباالسري کار،هزینه هاي. شوندکار تقسیم می
هزینه هاي انبار، ، هاي مختلفهاي دفتر مرکزي، تهیه ضمانتنامههزینه هاي باالسري عمومی اغلب به هزینه. شودرا شامل می…و 

ــه هزینــه. اشــاره دارد…تعمیــر و نگهــداري ماشــین االت و ــه صــورت پیوســت فهرســت بهــا ارائ هاي باالســري کــار معمــوالً ب
.گرددباالسري به مبلغ کل برآورد اجراي کار اعمال میضریب.شودمی

ایـن اعـداد بـا در . شـوددر نظر گرفته می1/43و براي طرح هاي غیر عمرانی 1/30ضریب باالسري معموالً براي طرح هاي عمرانی 
اختالف مابین دو ضریب به تفاوت هزینـه بیمـه در طـرح هـاي عمرانـی و غیـر . نظر گرفتن هزینه هاي معمول به دست آمده است

با استفاده در هر حال . ممکن است با تغییر قوانین و یا براي یک پروژه خاص این ضرایب به این صورت نباشند. عمرانی مربوط است
یک نمونه از آنالیز و محاسبه . توان شرایط مختلف را بررسی و ضرایب مورد نظر را استخراج کرداز یک نمونه آنالیز به شکل زیر، می

.ضریب باالسري براي طرح هاي عمرانی و غیر عمرانی بصورت زیر است

آنالیز هزینه باالسري طرحهاي عمرانی
درصد8/08سود 

درصد1مالیات بر سود 
درصد1/6بیمه طرحهاي عمرانی 

درصد2/5هزینه دفتر مرکزي 
درصد8هزینه مستمر کارگاه 

درصد1/5هزینه ضمانتنامه 
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درصد0/2هزینه آزمایشگاه پیمانکار 
درصد0/2کمک به صندوق کارآموزي 

درصد23/08جمع 
100)/100- 08/23= (1/30:ضریب باالسري 

غیرعمرانیآنالیز هزینه باالسري طرحهاي
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100)/100-07/30= (1/43:ضریب باالسري 

ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه
ولی برخـی از . شوددر نظر گرفته می) به مانند بیل و فرغون(در آنالیز بها از کلی ترین تا جزئی ترین عوامل دخیل در اجراي کارها 

هاي هزینه. کندا تحمیل میگیرد که جزو کارهاي اصلی نبوده ولی همواره هزینه هایی راقدامات و کارها نیز در کارگاهها صورت می
ایـن . از جمله این هزینه ها اسـت…تجهیزات ایمنی، تجهیز دفاتر و هاي دایر کردن آشپزخانه و غذا، هزینهاسکان یا رفت و آمد،

گرفتـه ها، ضریب تجهیـز و برچیـدن کارگـاه در نظـر این هزینهبراي جبران. هاي باالسري کار کامالً متفاوت استها با هزینههزینه
4بسته به نوع قرارداد و توافق، مقـدار ایـن ضـریب از.شوداین ضریب پس از اعمال ضریب پیشنهادي پیمانکار، اعمال می. شودمی
.شودضریب تجهیز و برچیدن در متن قرارداد صراحتاً ذکر می.کنددرصد تغییر می6تا

پیمانكارپیشنھاديضریب
ازترپایینیاباالترمبلغیپیمانکاراستممکنمربوطضرایبالاعموبهافهرستطبقژهپرواجرايمبلغآوردنبدستازبعد

مبلغدررا(Plus)پلوسضریبیاافزایندهضریبپیمانکار,باالترمبلغیپیشنهادصورتدر.دهدپیشنهادآمدهبدستقیمت
را(Minuse)مینـوسضریبکاهنده یاضریبپیمانکار,ترپایینمبلغیپیشنهادصورتدرواستکردهاعمالآمدهبدست

.باشدباالتردرصد 10ازنبایدسپلوضریب.استکردهاعمالآمدهبدستمبلغدر

نحوه اعمال ضرایب فهرست بها
ري در از اینـرو ترتیـب اعمـال ضـرایب تـاثی. شوندضرایب در برآورد یا صورت وضعیت نویسی به صورت پی در پی در هم ضرب می

اي، ضـرایب فصـلی، ضـرایب رشـته. شوندضرایب فهرست بها با توجه به محل اعمال نیز نقسیم بندي می. نتیجه کل نخواهد داشت
اگـر تجهیـز و برچیـدن کارگـاه . روداین تقسیم بندي اغلب براي ضرایب تعدیل به کار می. ضرایب کلی از انواع این ضرایب هستند
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به عبارت دیگر، ابتدا برآورد کل برا اساس . هیچ کدام از ضرایب فهرست بها نباید در آن اعمال شوندبهاي کل مقطوعی داشته باشد،
شود، سپس ضرایب به آن اعمال شده و در نهایت مبلغ کل ضریب دار با بهاي کـل هاي نت فهرست بها محاسبه میمقادیر و قیمت

.شودتجهیز و برچیدن جمع می

کلیـه ضـرایب باالسـري، ارتفـاع، منطقـه و سـایر 1388با ابالغ فهرست بهاي 1389ه از ابتداي سال باید توجه کرد ک:تذکر مهم
پیمانکار موظف بود، تمام موارد در آن سالها. ضرایب متعلقه به آن حذف شده و فقط ضریب تجهیز و ضریب طبقات قابل اعمال بود

همه این ضرایب با اعمـال بـه بهـاي واحـد پیشـنهادي در (شنهاد دهد موجود را در برآورد خود در نظر گیرد و قیمتی مناسب را پی
ایـن ضـرایب در مراحـل . در ادامه این ضرایب به فهارس بهاي سالهاي اخیر اضافه شـده اسـت).گرفتداخل ضریب پیمان قرار می

.برآورد و صورت وضعیت نویسی قابل اعمال است

وآشناییکدامهروظایفووپیمانکارمشاورسینمهندکارفرما،بینروابطباآشنایی-فصل سه 
پیمانهاانواع

:کارفرما
پیمانکـاربـهمعـینمـداركواسنادبراساسراپیمانموضوععملیاتاجرايوبودهکارصاحبکهحقوقییاحقیقیشخصیت

.هستندکارفرماحکمدرکارفرمانیقانوجانشینهايونمایندگان.باشدمیدادقرارطرفیککنندهامضاونمایدمیواگذار

:مشاورمهندسین

جانـبازکـار،اجـرايحـینبرنظارتواجرائیهاينقشهتهیهاولیهمطالعاتانجامبرايکهاستحقوقییاحقیقیشخصیت
دچنـیـایـکدرمتخصـصلپرسندارايکههستندشرکتهاییمشاور،مهندسحقوقیشخصیتهاي.گرددمیانتخابکارفرما

سـابقهوتعدادرتبهاینمعیارکهشرکتهاستاینگونهبرايرتبهتعیینمسئولریزيبرنامهومدیریتسازمان.باشندمیرشته
باشندمیشرکتآندرشاغلهايتکنسینومالیکارمندانوکارمهندسین

:پیمانکار
امضـاوگیـردمـیعهدهبهمعینمداركواسنادبراساسراپیمانموضوععملیاتاجرايکهاستحقوقییاحقیقیشخصیت

.استپیماندیگرطرفکننده
میریزيبرنامهومدیریتسازمانازرتبه دارايزیرمعیارهايبهتوجهباکههستندشرکتهایی،پیمانکارحقوقیشخصیتهاي

بعهدهراآنهااجرايسالیکایندراندتومیپیمانکاريشرکتکهاستکارهاییمبلغوحجمکنندهمشخصرتبهاین.باشند
.گیردمی

:ازعبارتندپیمانکاريشرکترتبهتعینمعیارهاي
سرمایه1-
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)آنهاکارسابقهوتعداد,مالیکارمندانتکنسینها،مهندسین،(متخصصانسانینیروي2-
تجهیزاتوآالتماشین3-
اجرائیکارهايسابقه4-

:باشدمیزیرشرحبهپروژهمختلفمراحلدرفرماکارقبالدرمشاوروظایف

)اولقسمت(یکفاز
پایهمطالعاتانجامواطالعاتگردآوري)1
مقرراتو،ضوابطکالبديکلیشناساییوبررسی)2
ساختروشهايوساختمانیمصالحمورددرمطالعهوبررسی)3
نیازموردتجهیزاتوتاسیساتیسیستمبررسی)4
کالبديریزيامهبرن)5
گزارشارائهوشماتیکطرحتهیه)6

)دومقسمت(یکفاز
تکمیلیمطالعات)1
معماريطراحیومطالعات)2
سازهطراحیومطالعات)3
تجهیزاتمشخصاتتهیهوتاسیساتطراحیومطالعه)4
گزارشارائهومقدماتیهاينقشهتهیه)5

دوفاز
اجرائیهاينقشههتهیوفنیمحاسباتانجام)1
فنیمشخصاتتهیه)2
عملیاتاجرايهزینهبرآوردتهیه)3
کاراجرايبنديزمانبرنامهتهیه)4
پروژهشناسنامهتهیه)5
2فازگزارش)6

سهفاز
اسنادتهیه)1
مناقصهبرگزاري)2
ساختدوراندرکارگاهینظارت)3
پروژهتضمیندورانوساختدوراندرعالیهنظارت)4
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:دادقرارعقدهايروشوپیمانهاانواع
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:دادقرارعقدهايروشوپیمانهاانواع
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:دادقرارعقدهايروشوپیمانهاانواع
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مناقصاتبرگزاريو پیمانشرایطآشنایی با–فصل چهار 

:پیمانعمومیشرایط
مـنظموتهیهریزيبرنامهومدیریتسازمانتوسطتیپبصورتکهاستقوانینیمجموعهشاملپیمانعمومیشرایطدفترچه

،کارفرمـااختیاراتوپیمانکارتعهداتتعهداتوتائیداتعمرانیاصطالحاتواولیهتعاریفقوانینایندر.استپیمانناداسبه
بـرحـاکمملـیوعمرانـیهـايطرحکلیهدرومشخصکاملطوربهراپیمانهاغیرهوختم،فسخ،قهريحوادث،امورمالی

.)ریزيبرنامهویریتمدسازمان4311نشریه(قراردادهاست

:پیمانخصوصیشرایط
مخـتصپیمانهربرايکهشودمیتهیهپیمانخصوصیشرایطنامبهايدفترچهپیمانعمومیشرایطبرعالوهپیمانهردر
وپرداخـتپیش،تعلیقمبلغ,هاپرداخت،شکلکاراجرايچگونگیجملهازراآنخاصشرایطآندرواستپیمانهمانبه

.شودمیتنظیموتهیهقراردادطرفینتوافقباشرایطاینمعموال.شودمیمشخصغیره

:مناقصه و انواع آن
-مناقصـهبـهمعاملـهموضوعتعهداتآندرکه)مناقصهاسنادطبق(نظرموردکیفیتتأمینبرايرقابتیاستفرآینديمناقصه 

موسسـاتوهـاوزارتخانـهکـهمعـامالتیکلیطوربه.می شود واگذاراشد،بکردهپیشنهادرامتناسبقیمتکمترینکهگري
طریـقازمـوردونـوعطبـقبایـددهندمیانجامغیرهوکاراجرتوپیمانکاري,استجارهاجاره،فروش،خرید،ازاعم،دولتی

خـدماتتحصـیلپـیدربایدکارفرماایمالکطراحیدورهتکمیلباعمرانیهايپروژهدر.شوددادهانجاممزایدهیامناقصه
کمترینهمچنینوباشداحسننحوبهکارانجامبهقادرکهپیمانکاريانتخابهاپروژهایندر.برآیدپروژهاجرايبرايپیمانکار
.گیردصورتمناقصهطریقازبایدباشدقیمتدهندهپیشنهاد

مناقصهاسناد
:دباشمیذیلمواردشاملمناقصهاسناد
)نامهدعوت(پیشنهادارائهبهدعوتنامه1-

اسـنادتواننـدمـیآنوصـولبـاوشـدهفرستادهمنتخب،کنندگانشرکتتمامبهگزارمناقصهسويازکهاستمدرکیعنوان
.شودمینامیدههم"نامهدعوت"اختصاربهپیشنهاد،ارائهبهدعوتنامه.کننددریافترامناقصه

.تعهداتانجامنامهضمانتومناقصهدرشرکتنامهضمانتهايکاربرگباهمراهمناقصه،درشرکتدستورالعمل2-
مناقصـهشدهامضاپیشنهادشاملوشدهتکمیلگرمناقصهسويازکهعنوانهمینبامدرکییعنی:مناقصهپیشنهادبرگ3-
.کارهاستبرايگر

جملهاز)وجودصورتدر(فنیمشخصاتوهانقشهخصوصی،وعمومیشرایط:شاملپیمان،شرایطوپیماننامهموافقت4-
ومقادیر)فهرستیا(جدولوهادادهجدولعملکردي،هايشاخصیاهاتضمینجدولکارها،زمانیجدولپرداختها،جدول
.قیمتها

)وجودصورتدر(دیگرمداركوهاتأییدیهها،نامهگواهیفرمها،5-
.مناقصهطولدرگزار،مناقصهسويازبعديصادرههايیهالحاق6-
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:فراخوان مناقصه
واستانییاکشوريکثیراالنتشارهايروزنامهازیکیدرحداقلنوبتسهتادوبینگزارمناقصهشاخصینبهکهاستفراخوانی

.گرددمیمنتشررسانیاطالعهايشبکهیا

:ازعبارتندکهداردمختلفیانواعمناقصهطریقازپیمانکارانتخاب

:نامحدودمناقصه-1
قیمتهـايکـار،مقـادیربـرآوردمناقصـههربرايباید)دهندمیانجامرامشابهیخدماتکهاجراییدستگاهیا(مشاورمهندس

بـهکشـوررسمینامهروزدرنوبتیکمناقصهآگهی.کندتعیینراکارپايمصالحهايقیمتهمچنینکارهزینهبرآوردواحد،
.شودمیمنتشرکثیراالنتشارهايروزنامهازیکیدرمعاملهاهمیتاقتضايبهنوبتسهتایکازوگزارمناقصهدستگاهتشخیص
:استزیرشرحدهندمیمناقصهآگهیدرمناقصهدرکنندگانشرکتبهمعمولطوربهکهاطالعاتی

پروژهنوعوماهیت-1
پروژهمانجامحل2-
اجرادادقرارنوع3-
مناقصهنوعومناقصهدرشرکتسپردهمیزانوالزمهاينامهضمانت4-
آنخاتمهوشروعتاریخوپروژهاجرايمدت5-
شدهانتخابپیمانکاربهپرداختروشومقررات6-
پروژهتقریبیبرآورد7-
پیشنهادهاتسلیمومحلپیشنهادهاقبولمدت8-
مناقصهاسنادتهیهبرايالزمسپردهومناقصهاسناددریافتمحل9-

داردضرورتمناقصهبرندهابالغوحداقلحائزتشخیص,پیشنهادهابررسیبرايکهمدتیحداکثر10-
یونکمیسدرآنهانمایندگانیادهندگانپیشنهادحضوربودنمجازهمچنینوپیشنهادهاقرائتمحلوساعتوروز11-

مناقصه
آنواریزووپرداختباشدگزارمناقصهدستگاهتشخیصکهصورتیدرپرداختپیشمیزان12-
.استگزارمناقصهدستگاهتکالیفواختیاراتقبولمنزلهبهپیشنهاددادنومناقصهدرشرکتکهنکتهاینتصریح13-

مـوردکـاریـاوکـاالنـوعاستممکنباشدزیادهزینهمستلزمهروزنامدرآندرجوبودهمفصلمناقصهشرایطکهصورتیدر
کـهشـودوتصـریحشـدهدرجآگهیدرپیشنهادهاقبولمحلومدتپرداخت،پیشمیزانتحویل،محلومدت,رامقدمعامله
قیدوبادریافتراآنازنسخهیکبایددهندگانپیشنهادواستموجودمعینیدرمحلمعاملهمشخصاتشرایطبرگهوهانقشه
.نمایندتسلیموضمیمهراخودپیشنهادوکردهامضاقبولی

محدودمناقصه- 2
آنهـاصـالحیتکـهپیمانکـارانیبرايمناقصهشرایطشاملمحدوديهاينامهدعوتگذارمناقصهدستگاههامناقصهنوعایندر

ازیافتهانتشارفهرست(باشدآمدهصالحیتواجدینستفهردرآنهاناموشدهدادهتشخیصنظرموردمناقصهدرشرکتبراي
)کشـورویـااسـتانها)سـابقیـزيربرنامهومدیریتسازمان(يجمهورریاستراهبردينظارتوریزيبرنامهمعاونتطرف
شرایطسایرورکاسابقهمتخصص،فنیکادروکارلوازموآالتماشینسرمایه،میزانبراساسصالحیتتشخیص.کندمیارسال
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کهآمدهبعملکشور)سابقریزيبرنامهومدیریتسازمان(يجمهورریاستيراهبردنظارتوریزيبرنامهمعاونتطرفاز
حـداقلمنظـوربدینکهآگهیدرشدهگفتهضوابط.شودمیتعییندولتیموسسهیاوزارتخانهطرفازمعاملهنوعاقتضايبه

آگهـیدرمقـررمهلـتدرداوطلبـانتاشدخواهداعالمشودمیتشرنمرسمیروزنامهیکوکثیراالنتشارروزنامهدرنوبتیک
.کنندارسالراالزممداركواطالعات

مناقصهتشریفاتتركروشبهپیمانکارانتخاب- 3
بههمآنکهبنددمیدادقراررپیمانکایکبانامحدودیامحدودمناقصهانجامبدونکارفرماکهکوچکهايپروژهازبعضیدر

مـیپیمانکـارانتخابمدتدرزمانشدنتلفازجلوگیريوپروژهاجرايعملیاتسریعشروعومناقصهتشریفاتحذفدلیل
بهراکاروداشتهدادقرارکارفرماباپیمانکارقبالاینکهیاباشدشدهشناختهکارفرمابرايبایدپیمانکارروشایندرالبته.باشد
.کندمیمنعقدقراردادپیمانکارهمانبابنابراین,داردويازکاملرضایتکارفرماوباشدنمودهاجرااحسننحو
کنـدمیانتخابراپروژهاجرايقیمتبهترینونمودهبررسیراقیمتها،گرفتهاستعالمپیمانکارچندازکارفرما،روشایندر
.رسدمیتوافقبهقیمتهمیندرپیمانکاروبا

مناقصهکمیسیونتشکیل
:شودمیتشکیلزیراعضاازمرکبمناقصهکمیسیون،قانون برگزاري مناقصات5طبق ماده مناقصه،برگزاريبراي

اونمایندهیاگزارمناقصهدستگاهرئیس)1
اونمایندهیاگزارمناقصهدستگاهامورتدارکاتمسئول)2
اونمایندهیامربوطهنشهرستاذیحساب)3
. از سوي شوراي شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد , در مناقصات مربوط به شهرداریها -
تصمیمات . کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند -

.با راي اکثریت اعضا معتبر خواهد بود کمیسیون
.می شود مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل , در مناقصات دو مرحله اي کمیسیون -
. اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهاي دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد -

وظایف کمیسیون مناقصه - 6ماده 
: به شرح زیر است اهم وظایف کمیسیون مناقصه 

.تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه–الف 
بررسی پیشنهادهاي مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهاي - ب 

) .ارزیابی شکلی ( قیمت 
.دهاي قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنها- ج 
. ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي -د 

) . این قانون 20و 19طبق ضوابط مواد ( تعیین برندگان اول و دوم مناقصه - هـ 
.تنظیم صورتجلسات مناقصه -و 
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. لغو مناقصه تصمیم گیري در باره تجدید یا-ز 

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها - 16ماده 
نمی توانند بیش از یک , جز در مواردي که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد , هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه -الف 

.پیشنهاد تسلیم کنند 
اسناد مناقصه و پیشنهادهاي خود را باید در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده شامل تضمین , کنندگان در مناقصه شرکت- ب 
بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و الك ) پاکت ج ( و پیشنهاد قیمت ) پاکت ب ( پیشنهاد فنی بازرگانی , ) پاکت الف ( 

.و مهر شده قرار دهند 
ثبت و تا جلسه , زار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت مناقصه گ- ج 

.بازگشایی از پاکت ها صیانت نماید 
جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و درمهلت و مکان مقرر در , اصالح , تحویل , هرگونه تسلیم -د 

. انجام شود اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها -18ماده 
. می شود پیشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده -الف 
:مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است - ب 

.حاضران و شرکت کنندگان در جلسه , ) پیشنهاد دهندگان ( , تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد 
.و کنترل آن ) پاکت الف ( تضمین بازکردن پاکت 

.بازکردن پاکت فنی بازرگانی 
بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهاي غیرقابل در مناقصات یک 

.مرحله اي 
. تحویل پاکت هاي فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي 

.تهیه و تنظیم و امضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه 
.تحویل پاکت هاي قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهاي ردشده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع 

شایش پاکتها درجلسه گ, زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهاي قیمت , درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي - ج 
دراین صورت پاکتهاي قیمت در . این مدت فقط براي یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است , اعالم خواهد شد 

پیشنهادهاي قیمت بی , در مناقصات یک مرحله اي . می شود یک لفاف الك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت 
.می شود برنده مناقصه تعیین , این قانون 20درنگ گشوده و براساس ماده 

. دستگاه مناقصه گزار مکلف است ازمناقصه گران یانمایندگان آنها جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعوت نماید- د
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ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه-20ماده 
به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده , ا حائز شده باشد مناقصه گري که مناسب ترین قیمت ر, هنگام ارزیابی مالی -الف 

روش ارزیابی مالی . کمتر از مبلغ تضمین باشد , که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول می شود دوم در صورتی که اعالم 
. مت اعالم شود باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاري ارزیابی فنی بازرگانی بر قی

کمیسیون مناقصه میتواند , چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن الزم باشد , پس از گشودن پاکت هاي قیمت -ب 
بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون 

.می کند مناقصه اعالم 
پس از گشودن پیشنهادهاي قیمت ، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گذار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران باز -ج 

.گردانده می شود
نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی . مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند , در مناقصات بین المللی - د 
از سوي شوراي اقتصاد تایید باید , مناقصاتی که درآنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد . ناد مناقصه قید خواهد شد در اس, 

.شود

تجدید و لغو مناقصه -24ماده 
: مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد –الف 

.کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه 
.اع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد امتن

.پایان مدت اعتبار پیشنهادها 
.راي هیات رسیدگی به شکایات 

. باالبودن قیمتها به نحوي که توجیه اقتصادي طرح منتفی گردد 
: می شود مناقصه در شرایط زیر لغو - ب 

.نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد 
.یرات زیادي دراسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد تغی

.سیل و مانند آنها , زلزله , پیشامدهاي غیرمتعارف نظیر جنگ 
.راي هیات رسیدگی به شکایات 

.تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران 
.این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند 22مطابق ماده مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را- ج 

نحو برگزاري مناقصه محدود - 26ماده 
: می شود در موارد زیر برگزار 13و 4مناقصه محدود با رعایت مواد 

.وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصالح دولتی –الف 



٢٨

برابر آئین نامه اي است که باپیشنهادسازمان مدیریت و ,عایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صالحیتدارتهیه این فهرست بار
.برنامه ریزي کشور به تصویب هیات وزیران می رسد 

. این قانون حداکثر دوسال قبل تهیه شده باشد 12وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صالحیتدار که طبق ماده - ب 
. این قانون نیست ) 13ج و د ماده , انجام ترتیبات موضوع بندهاي ب ( محدود نیازي به انتشار آگهی در مناقصه

ترك تشریفات مناقصه -27ماده 
در مواردي که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور 

میتوان معامله را به طریق دیگري انجام داد و دراین صورت هیات ترك تشریفات مناقصه با , ن میسر نباشد این قانو28در ماده 
رعایت صرفه و صالح دستگاه ترتیب انجام این گونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد براي یک نوع کاال یا 

.خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود 

پیشـنهادسـایرسـپردهونگهـداريداردرقرادومرتبهدراوپیشنهاديبهايکهشخصیبرندهسپردهمناقصهبرندهاعالمازپس
قبیـلازالزمامـورانجـامبـهنسبت)تعطیلایاماستثنايبه(روزهفتازپسمناقصهبرندهاگر.شدخواهدمسترددهندگان

بهاياگرحالتایندر.شودمیضبطاوسپردهنشودحاضرمعاملهانجامبرايیانکنداقداممعاملهانجامحسنتضمینسپردن
می شـود ارجاعاوبهکارباشدداشتهمناقصهبرندهشخصباسپردهمبلغبابرابراختالفحداکثردارايدومشخصشدهپیشنهاد

.شودمیتجدیدمناقصهصورتاینغیردر
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ساختمانیکارهايمختلفاقالمبرآوردمختلفروشهايابآشنایی- فصل پنج 

کارهراجرايهزینهبرآورد-
ردیفحسببروشدهمحاسبهفنی،مشخصاتواجراییهاينقشهاساسبرآن،اقالممقادیرکار،هراجرايهزینهبرآوردبراي
مقدارواحد،بهايواحد،،شرح،شمارهشاملکهستیفهر.شودمیگیرياندازهمربوط،پایهغیرهايردیفوبهافهرستهاي

ردیفهـايمبلغجمعاز.استردیفآنواحدبهايدرمقدارضربحاصلردیف،هرمبلغ.می شود تهیهاست،هاردیفمبلغو
.یدامیتدسبهنظر،موردکاربرايبهافهرستهايردیفمبلغجمعفصلها،مبالغجمعازوفصلمبلغفصل،هربهمربوط

موجودکارمقدارتغییر-
ابـالغدریافـتبـاپیمانکار.کندتغییرپیمانبهمنضممقادیروبهافهرستدرشدهدرجمقادیراستممکنکار،اجرايدرضمن

دیـدجقیمـتبـاکارهـايمبلـغومقادیرافزایشبهمربوطمبلغجمع.استپیماننرخباکارانجامبهموظفکار،مقادیرتغییر
پیماننرخباکاراتمامباپیمانکاروشودبیشترشدهتعیینازحدمبلغ،ایناگر.شودبیشترپیماناولیهمبلغدرصد25ازنباید

نباشـد،کـاراتمـامبهمایلپیمانکارکهدرصورتیولی.می شود انجامپیمانچهارچوبدرپیمانموضوععملیاتباشد،موافق
.می شود دادهمهخات48مادهطبقپیمان

کارجدیدقیمت-
و)پایـه(فهرسـتآیـتمبصـورتعملیاتآنشرحکهمی شود روبرواجراءدروضعیتیباپیمانکاراجرایی،عملیاتشروعازپس

پیمانعمومیشرایط29مادهاساسبرپیمانکار.استنشدهدیدهپیمانبهمنضمبهايفهرستدر)پایهغیر(دارستارهبصورت
انجـامراعملیـاتآنقیمـتنظرازتوافقازپسونمایداعالمکتباکارفرماومشاوربهراعملیاتآناجراءهزینهآنالیزتیبایس

.استپیمانمبلغدرصد10جدیدقیمتاقالمریالیسقفحداکثرپروژهیکدر.استمعروفجدیدقیمتنامبهکهمیدهد

اقالم فاکتوري-
ایـن.مـی شـود پرداخـتپیمانکـاربهباالسريضریباعمالباکارفرماتاییدموردفروشفاکتوراساسبراکارهازبعضیهزینه
.گیردنمیتعلقآنبهپیمانهايضریبسایرونبودهبهاآحادتعدیلمشمولهزینه

کارپايمصالح-

.شودمیپرداختومنظورموقتهايوضعیتصورتدربهافهرست1پیوستطبق
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)سرجمع(هاي مترمربع زیربناپروژه-

٣٠

)سرجمع(هاي مترمربع زیربناپروژه-

٣٠

)سرجمع(هاي مترمربع زیربناپروژه-
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دستورکارهاومجلسهاصورتنویسی،وضعیتصورتباآشنایی- فصل شش 

نویسیوضعیتصورت-
جـاريهـايهزینـهآنکـهبـرايدهنـدمیقرارپیمانکارانعهدهبهراآنهاساختندولتیونهادهايسازمانهاکههاییپروژهدر

توسطشدهانجامکارمیزانبایدلحاظبدین.گرددپرداختپولپیمانکارانبهکارپیشرفتنسبتبهبایدگرددتامینپیمانکاران
.بشودمترهاصطالحاًیاگردد،تعیینماههرپیمانکار

ادیرمقکلیحجمبهمراهاستآمدهاجرائیهاينقشهطبقکارمقادیرگیرياندازهنحوهومحاسباتریزآنهادرکهمترهاوراق
.نامندمیSituationسیتواسیونیاوضعیتصورترابهافهارسهايدفترچهاساسبرآنهامالیبرآوردوکار
تهیـهوضـعیتصـورتتوانـدمیخودتجربهوسلیقهبهبنامترورهرونداردوجودثابتیومعینروشوضعیتصورتتهیهدر

کیفیـتدرمهـمنکـاتازنظرموردهايمحلوهاآدرسکردنپیدابلکهدباشنمیمالكعددنوشتنفقطمترهتهیهدر.کند
.باشدشفافآننتایجومنظم,علمیکامل،دقیق،بایدوضعیتصورت.باشدمیرسیدگیقابلومطلوبمتره

:دادقرارنظرمدرازیرمواردونکاتبایدوضعیتصورتتهیهبراي
.باشدپیمانمداركوناداسبهتوجهبابایدوضعیتصورت1-
)گرددرعایتآیتمهاوفصلهاترتیب(شودتنظیمریزيبرنامهومدیریتسازمانبهايفهارساساسبر2-
.شوداستفادهاستانداردفرمهاياز3-
.شودتهیهپروژهموجودمجالسوصورتکارهادستوربهتوجهبا4-
.باشددگیرسیقابلوخوردگیخطبدونودقیقآدرسها5-
.پذیردصورتشدهمحاسبهقبلازآیتمهايازنقلوشدهاستفادهسازيقرینهاز6-
زیرترتیببهوضعیتصورتنمودنمرتب7-
مالیخالصه)دمالی)جمترهخالصه)بمترهریز)الف
وضعیتصورتدفترچهنمودنمجلد8-
وضعیتصورتتهیهدرمترهافزارهاينرمورایانهازاستفاده9-

وگـرددمـیتهیـه2شمارهوضعیتصورتنیزبعدماهشودمینامیده1شمارهوضعیت،صورتپروژههروضعیتصورتاولین
کارمجموع2شمارهوضعیتصورتدیگرعبارتبه.گرددمیمترهاولازکارکاريدوبارهیااشتباهگونههرازجلوگیريبراي
.گردندمیتهیهطریقهمینبهنیز4و3هايوضعیتصورت.باشدمیوضعیتصورتتهیهتاریختاابتداازشدهانجام

مجلسصورتوکاردستور-
ازقسـمتهایییـاوشودمیدادهکارفرماتوسطاجرائیهاينقشهیاومصالحدرتغییراتیاجراحیندرکهآیدمیپیشگاهی

تنظیموتهیهدرآنکهبرايلذا.نداردامکانقطعیوضعیتصورتتهیهحیندرکنترلوشدهوشیدهپآنروياجراازپسکار
.شودتهیه)مجلسصورت(جلسهصورتوکاردستوربایدنیایدپیشمشکلیوضعیتهاصورتبهرسیدگیو

بـرايهمچنـینوداردپـروژهنـاظریـارمـاکارفطرفازکاردستوریاشروعمجوزبهنیازمختلفقسمتهايانجامبرايپیمانکار
وتهیهمجلسیصورتبایدکاردستورهربامطابقلذاداشتخواهدمجلسصورتبهنیازآنازبعدوقبلدستورکارایناجراي
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صـورتورکـادسـتوربـهنیـازکهموارديازبرخی.برسدآنهانمایندگانیاکارفرماومشاورپیمانکار،امضايباوشدهتنظیم
:ازعبارتندداردمجلس

.باشدآمدهنحويهربههانقشهدرکهتغییراتیکلیه1-
.نباشدمشخصنقشهدراینکهیاکارازقسمتیکردناضافهیاحذفجهتکاردستور2-
پیدرسولفاتضدسیمانبردنبکارجهتکاردستوروجلسهصورت، باشدنشدهبینیپیشوباشدسولفاتهزمیننوعاگر3-

ها
.باشدنشدهروشنکاملبطورمشخصاتدفترچهدرکهصورتیدرمصرفیمصالحنوع4-
ریزيبتنازقبلومونتاژازبعدآرماتورهاکنترل5-
مصالحوخروجورودمجلسصورت6-
خاكتخلیهوحملفواصلومحل7-
اجرامحلدرزیرزمینیآبترازکد8-
)فایبرگالسفلزي،چوبی،(قالبنوع9-
و غیره-10
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صورتوتنظیمتهیهباآشناییو مشاورمهندسوپیمانکار،کارفرمابینمالیروابط- فصل هفت 
قطعیوموقتهايوضعیت

تعهداتانجامتضمین
،پیمـاناولیـهمبلـغدرصـد5معادلايمانتنامهضبایدپیمانکار،آنازناشیتعهداتانجامتضمینبراي،پیمانامضاءموقع
.کنـدکارفرمـاتسـلیم،اسـتبـودهناقصـهماسـنادضـمیمهکـهاينمونـهطبقوکارفرماقبولموردبانکطرفازشدهصادر

انجـامموقـتتحویـلکـههنگامیتا. باشدمعتبر،پیمانموضوعموقتتحویلتاریخازپسماهیکتابایدشدهیادضمانتنامه
اعتبـارمـدتانقضـايازپـیشروز15تـااگـروکنـداقـدامشدهیادضمانتنامهتمدیدبراياستمکلفپیمانکار،استنشده

ازراضـمانتنامهمبلـغکـهداردحقکارفرما،نشودتمدیدضمانتنامهونکردهفراهمراآنتمدیدموجباتپیمانکار،ضمانتنامه
پسراتعهداتانجامتضمینکارفرما.نگهداردخودنزدوثیقهرسمبه،ضمانتنامهجايبهراآنوجهوکنددریافتضامنبانک

.کندمیآزادزیرتبصرهبهتوجهبا،موقتتحویلمجلسصورتتصویباز
میتنظیمرکاپايمصالحداشتنمنظوربدون،موقتوضعیتصورتآخرین،موقتتحویلازپسماهیکتاحداکثر:تبصره

کمتـرکارانجامحسنتضمینکسورنصفازاوبدهیجمعیانباشدبدهکارپیمانکار،وضعیتصورتاینبراساسهرگاه.شود
کارانجامحسنتضمینکسورنصفازپیمانکاربدهیمیزانهرگاهولی.شودمیآزاددرنگبیتعهداتانجامضمانتنامه،باشد

آزاد)پیمـانعمـومیشرایط52یا40مادهدر(شدهتعیینشرایططبقموردبرحسب،تعهداتانجامضمانتنامه،باشدبیشتر
.شودمی

کارانجامحسنتضمین
نگهداريکارفرمانزدسپردهحسابدروکسرکارانجامحسنتضمینعنوانبهدرصد10معادلپیمانکاربهپرداختهرمبلغاز

ازپـسآندیگرنصفو)شدخواهدبحثآنمورددربعداکه(قطعیوضعیتصورتتصویبازپسمبلغایننصف.شودمی
.گرددمیمستردپیمانعمومیشرایط52و42موادرعایتباقطعیتحویل

پرداختپیش
روش،میـزان.دکنـپرداختپیمانکاربهپرداختپیشعنوانبهمنبعیپیمانکار،مالیبنیۀتقویتمنظوربهاستالزمکارفرما
وبـودهنافذکارارجاعزماندرکهاستمربوطهدستورالعملاساسبرآنضوابطدیگروپرداختپیشواریزچگونگیوپرداخت

.استشدهدرجپیمانمداركواسناددرآنتاریخوشماره

مهندسبهراخوددرخواستپرداختپیشاطاقسازیکهردریافتبراي،پیشگفتهدستورالعملدرمقررموعدهايدرپیمانکار
،دستورالعملدرشدهتعیینتضمینمقابلدرراپرداختپیشقسطهرمشاورمهندستاییدازپسکارفرما.نویسدمیمشاور
تـاریخازروزتبـیسپرداخـتپـیشقسـطدهرپرداخـتمهلـت.نمایـدمـیپرداخت،شودکسرآنازوجوهیاینکهبدون

کهکدامهر،پیمانکارسويازتضمینارائهتاریخازروز10یا،تاسرسیدهمشاورمهندستأییدبههكپیمانکاردرخواست
.باشدمیاستبیشتر
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موقتوضعیتصورت
توردسـ،اجرایـیهـاينقشـهطبقکهراتاریخآنتاکارشروعازشدهانجامکارهايوضعیت،پیمانکار،ماههرآخردر)الف

فهرستبراساسسپس،کندمیتعیینراکارپايتجهیزاتومصالحمقدارونمایدمیگیرياندازهمجلسهاستصورتوکارها
بـالـزومصـورتدروکردهکنترلپیمانمداركواسنادتطبیقنظرازراپیمانکاروضعیتصورتمبلغ،پیمانبهمنظمبهاي

مـیارسـالکارفرمـابرايناظرمهندسسويازدریافتتاریخازروز10حداکثرمدتدرراآنونمایدمیاصالحدلیلتعیین
کردهرسیدگیرامشاورمهندسسويازشدهکنترلوضعیتصورتکارفرما.رساندمیپیمانکارعاطالبهنیزرامراتبونماید

متعلقهکسوروقانونیکسوراعمالهمچنینوستاشدهپرداختقبلیموقتوضعیتهايصورتبابتکهوجوهیکسرازپسو
بهچکصدوربه،وضعیتصورتوصولتاریخازروز10ظرفحداکثرراپیمانکاربهپرداختقابلمبلغباقیمانده،پیمانطبق

،مالیات،بیمه:باشدزیرمواردازیکیشاملاستممکنکسوراتپیمانشرایطونوعبهبسته(.کندمیپرداختپیمانکارنام
.). .وآموزيسوادنهضت،مهندسینظامسازمان،کارآموزيصندوق،شهرداريعوارضکار،انجامحسن

بـهمتعلـقاسـتگردیـدهدرجمزبـوروضعیتصورتدرکهتجهیزاتیومصالحوکارهاتمام،موقتوضعیتصورتپرداختبا
میقرارپیمانکاراختیاردرموقتتحویلموقعتاامانترسمبهپیمانموضوعارهايکبقیهاجراينظورمبهلیکن،کارفرماست

نـوعهروداردالحسابعلیوموقتجنبهآیدمیعملبهآنهابابتکهپرداختهاییووضعیتصورتدرشدهدرجمقادیر.گیرد
.شودمیرفعواصالحقطعی،وضعیتصورتدریابعديوضعیتهايصورتدرااینهجزومحاسباتیوگیرياندازهاشتباه

هـراتمـامازپـسوکاراجرايضمنبایدپیمانکارقطعی،وضعیتصورتتصویبورسیدگی،تهیهبرايامکانایجادمنظوربه
مداركومجلسهاصورتباهمراهرسیدگیبرايمشاورمهندسبهآنهاارائهوقطعیهايمترهتهیهبهنسبت،آناجزايازیک

.گیردقراراستفادهموردنیزموقتوضعیتهايصورتتهیهدربایداسناداین،نمایداقداممربوط
وضـعازپـسکارفرمـا.نگیردقرارکارفرماتأییدموردمشاورمهندسطرفازارسالیوضعیتصورتعللیبههرگاه-1تبصره
العلـیعنـوانبه،استنمودهارسالمشاورمهندسکهراوضعیتیصورتمبلغدرصد70تا،مادهایندرشدهتعیینکسور

بـهتصـحیحبـراي،آنرددالیلباهمراهراوضعیتصورتوکندمیپرداختپیمانکاروجهدرایندرمقررمدتدروحساب
ارسـالکارفرمـابراي،شدهدیاشرحبهدوباره،روز5حداکثرمدتدراصالحاتاعمالازپستا،گرداندبرمیمشاورمهندس

تـاریخیازوضعیتصورتمبلغختپردامهلتصورتایندر.گرددپرداختپیمانکاربهپیشگفتهترتیببهمبلغبقیهوشود
.شودکارفرماتسلیمشدهتصحیحوضعیتصورتکهشودمیشروع
ذکرباراخوداعتراض،باشدمعترضاستشدهاصالحپیشگفتهشرحبهکهوضعیتیصورتبهنسبتپیمانکارگاههر-2تبصره
.گیردقراررسیدگیموردتاکندمیاعالمکارفرمابهماه،یکظرفحداکثردلیل

وکارفرماتأییدبامشاورمهندس،نکندناظرمهندستسلیموتهیهراموقتوضعیتصورتمقررموعددرپیمانکاراگر-3تبصره
آوردمیعملبهشدهذکرترتیببهراآنپرداختورسیدگیبرايبعدياقداماتوکندمیآنتهیهبهاقدامپیمانکارهزینهبه
.نیستکارفرمامتوجهمربوطوضعیتصورتپرداختدرتأخیرنظرازمسئولیتیگونههیچ،حالتایندر
صورتپیمانکار،کارفرماسويازموقتوضعیتتصورهرتأییدازپس،هستندآحادبهاتعدیلمشمولکهپیمانهاییدر)ب

وبررسیمنظوربهونمایدمیمحاسبهشدهاعالمهايشاخصآخرینبراساسراوضعیتصورتآنآحادبهايتعدیلوضعیت
.کندمیارسالمشاورمهندسبراي،استشدهتعیینالفبنددرکهنحويبهپرداخت

موقتتحویل
میموقتتحویلتقاضايمشاورمهندسازپیمانکارشدبرداريبهرهآمادهکاروگرددتکمیلپیمانموضوععملیاتانکهازپس
مـیرسـیدگیپیمانکـاردرخواستبهمشاورمهندس.نمایدمیمعرفیتحویلهیاتدرعضویتبرايراخودنمایندهوندك
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کنـدمیرسیدگیپیمانکاردرخواستبهمشاورمهندس.نمایدمیمعرفیتحویلهیاتدرعضویتبرايراخودنمایندهوکند
نمایدمیکارفرماازراموقتتحویلهیاتتشکیلتقاضايموقتتحویلبرايکارآمادگیریختاتعیینضمنتأییدصورتدرو
تأییـدبـهکـهکارآمادگیتاریخازروز20مدتدرحداکثرتحویلهیاتکهکندمیفراهمراکارترتیبايگونهبهکارفرما.

عملیـاتمشـاوررمهنـدسنظـربـهاگـر.نمایداقدامموقتتحویلبرايوشودحاضرکارمحلدراسترسیدهمشاورمهندس
تحویلازپیشبایدکهراکارهاییونواقصپیمانکارتقاضايدریافتازروز7مدتظرفنباشدبرداريبهرهآمادهپیمانموضوع
.رساندمیپیمانکاراطالعبهشودتکمیلموقت

:ازاستمتشکل،موقتتحویلهیات
پیمانکارنمایندهومشاورمهندسنماینده،کارفرمانماینده
برنامـهمشـاورمهندس،هیاتتشکیلتاورساندمیپیمانکارومشاورمهندساطالعبهراهیاتتشکیلمحلوتاریخکارفرما

آنهـاتـداركکهراوسایلازقسمتآناتکندمیابالغپیمانکاربهوتهیهاستالزمکارتحویلبرايهکراآزمایشهاییانجام
تسـهیالتکهاستموظفپیمانکار.کندآمادهکارمحلدرهیاتتشکیلروزبراي،اوستعهدهبهپیمانمداركواسنادطبق
.آوردفراهم،تحویلهیاتبرايراالزم

مـیدرجموقـتتحویـلصورتمجلسدرآننتایجوشود،میانجاممحلدرهیاتاعضاينظرباوتشخیصبهزمالآزمایشهاي
میپرداختکارفرماراآزمایشهاهزینه،استپیمانکارعهدهبهآنهاهزینهپیمانمداركواسنادطبقکهآزمایشهاییبجز.گردد
.کند

صـورتمجلس. نمایـدمیموقتتحویلصورتمجلستنظیمبهاقدام،نکندمشاهدهکارهادرنقصیوعیب،تحویلهیاتهرگاه
سـويازابـالغتانیزراآنازاينسخهوکنندمیارسالکارفرمابراي،شدهانجامآزمایشهاينتیجههمراهبهراموقتتحویل
مـیابـالغپیمانکاربه راپیمانموضوععملیاتموقتتحویل،تاییدازپسکارفرما.دهندمیقرارپیمانکاراختیاردر،کارفرما

.نماید
نقصبرايمهلتیتعیینباموقتتحویلصورتمجلستنظیمبهاقدام،کندمشاهدهکارهادرنقصیوعیب،تحویلهیاتهرگاه

ضمیمهوتنظیمراشودمیلوممعبعداًآننتیجهکهآزمایشهاییوناتمامعملیاتوکارهامعایبونقایصازفهرستیوکندمی
.دهدمیپیمانکاربهراآنهاازاينسخهونمایدمیتحویلصورتمجلس

براگروکندمیبازدیدراعملیاتدوباره،کارفرمانمایندهاتفاقبه،مشاورمهندس،پیمانکارجانبازنقصرفعاعالمازپس
وموقتتحویلمشاور صورتمجلسمهندس،باشدنماندهباقینقصیوعیبگونههیچ،شدهتعییننقایصفهرستاساس
آزمایشهاينتایجهمراه،استرسیدهپیمانکارومشاورمهندس،کارفرمانمایندهامضايبهکهرامعایبونقایصرفعگواهی

حضورکارفرما،تشخیصبهاگر.شودابالغپیمانکاربه،کارفرماتاییدازپستاکندمیارسالکارفرمابراي،شدهخواسته
کارفرمانمایندهجايبهتادهدمینمایندگیمشاورمهندسبه،نباشدضرورينقصرفعگواهیوکارازبازدیددراونماینده

.کنداقدام

موقتتحویلتاریخ
.شـودمـیدرجموقـتتحویلسدرصورتمجلکهکارفرماستبهکارتحویلودرمحلهیاتتشکیلتاریخ،موقتتحویلتاریخ
یـانکنـدمشـاهدهکـاردرنقصـیگونههیچ،تحویلهیاتآنکهشرطبهاست،موقتتحویلتاریخ،تضمیندورهشروعتاریخ

مهلـتازبیش،کندمینقایصصرفپیمانکارکهزمانیاگر.شودرفع،استشدهتعیینهیاتطرفازکهمهلتیدرنقایص
،تضـمیندورهشـروعتاریخولی،کارفرماستبهکارتحویلوهیاتتشکیلتاریخهمانموقتتحویلتاریخباشد،شدهتعیین
.باشدرسیدهمشاورمهندستاییدبهکهاستنقصرفعتاریخ
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مشـاوردسمهنـتاییدبهکهپیمانکارسويازکارآمادگیاعالمتاریخازروز20(مقررموعدازدیرتر،موقتتحویلهیاتاگر
تحویلومحلدرهیاتتشکیلتاریخ،موقتتحویلتاریخ،نمایداقدامموقتتحویلبرايوشودحاضرمحلدر)استرسیده

استشدهتعیینهیاتسويازکهمهلتیدرنقایصیانکندمشاهدهکاردرنقصیهیاتاگر،حالتایندر.کارفرماستبهکار
رسیدهمشاورمهندستاییدبهکهپیمانکارسويازکارآمادگیاعالمتاریخازپسروز20،تضمینهدورشروعتاریخشود،رفع

تـاریخ،اینصـورتدرکـهباشدشدهتعیینمهلتازبیشکند،مینقصرفعصرفپیمانکارکهزمانیآنکهمگرباشد،میاست
(محلدرهیاتتشکیلتاخیرمدتمنهاي،استرسیدهمشاورمهندستاییدبهکهنقصرفعتاریخبرابر،تضمیندورهشروع
نسبت(موقتتحویلدرتاخیرمدتبرايراکارازنگهداريوحفظهايهزینهبایدکارفرما.باشدمی)روز20مهلتبهنسبت

.کندپرداختپیمانکاربه)روز20مهلتبه
مهنـدس،نکنـدراکـارتحویـلتقاضايپیمانکارولی،شودموقتیلتحومادهاینطبقپیمانموضوععملیاتکهصورتیدر

تحویـلوهیـاتتشـکیلبـرايمادهاینطبقکارفرماتانمایدمیاعالمکارفرمابهراموقتتحویلبرايکاربودنآمادهمشاور
،نکنـدمعرفـیموقـتتحویـلبـرايراودخنمایندهپیمانکار،اکارفرمابالغتاریخازروز10ازپساگر.کنداقدامکارموقت

ایـندر.نمایـدمـیاقـداممادهاینطبق،پیمانموضوعموقتتحویلبهنسبت،محلدادگاهوسیلهبهدلیلتامینباکارفرما
.نداردموردایندراعتراضیگونههیچحقپیمانکار،حالت

محلهـايدرخـودبـهمتعلـقاضافیمصالحوابزاروآالتماشین،وسایلتمام،موقتتحویلازپسکهاستموظفپیمانکار
پیمانکار،عالوهبه.کندخارجشدهیادمحلهاياز،باشدمشاورمهندسقبولموردکهمناسبیمدتظرفراکارفرماتحویلی

درکـاراجـرايبـرايکـهرامـوقتیتاسیسـاتوساختمانها،شودمیتعیینمشاورمهندستوسطکهمعینیمدتظرفباید
خودهزینهبهراکارگاهوخارجکارمحلازراآنزایدموادومصالحوکندپیادهیاتخریباستساختهکارفرماتحویلیمحلهاي

راآنهـايهزینهونمایدعملبداندمقتضیکههرنحوبهآنهانمودنخارجبرايتواندمیکارفرما،اینصورتغیردر.کندتمیز
بـهزیانوضررادعايوکارفرمااقدامبهنسبتاعتراضحقپیمانکار،صورتایندر.داردمنظورپیمانکاربدهکاريحساببه

.نداردراخودداراییهايواموال
هکارگاتجهیزتاسیساتوساختمانهاساختهپیشقطعاتوبازیافتیمصالحوساختهپیشساختمانهايمالکیتاینکهبهتوجهبا

ازقسمتییاتمامهرگاه،استپیمانکاربهمتعلق،استشدهاحداثیانصبکارفرماتحویلیمحلهايدرپیمانکاروسیلهبهکه
برچیـدنبابتوجهینبایدحالتایندراینکهبهبا توجه،باشدکارفرمااحتیاجموردپیمانکارموقتتاسیساتوساختمانهااین

مـیتحویلوفروختهکارفرمابهوتعیینطرفینتراضیباآنقیمت،شودپرداختپیمانکاربهشدهادیتاسیساتوساختمانها
.شود

قطعیوضعیتصورت
مـداركواسـناداسـاسبرراشدهانجامکارهايقطعیوضعیتصورت،موقتتحویلتاریخازماهیکتاحداکثربایدپیمانکار

مهنـدس.ایـدنـمتسلیممشاورمهندسبهرسیدگیبرايوکندتهیهکارپايتجهیزاتومصالحنمودنمنظوربدون،پیمان
.نمایدمیارسالکارفرماتصویببرايماهسهمدتظرفونمودهرسیدگیراشدهدریافتوضعیتصورتمشاور

یکارسالضمنراخودنهایینظروکندمیرسیدگیوصولتاریخازماهدومدتظرفراشدهدریافتوضعیتصورتکارفرما
.داردمیاعالم،پیمانکاربهآنازنسخه

مشاورمهندس،کارفرماتاییدبا،نکنداقدامقطعیوضعیتصورتتهیهبراي،شدهتعیینمهلتظرف،پیمانکارکهصورتیدر
کـهصـورتیدر.داردمـیارسـالکارفرمایبتصوبرايپیمانکارامضايازپسوکندمیآنتهیهبهاقدام،پیمانکارهزینهبه

مـیکارفرمـابـرايراوضعیتصورت،پیمانکارامضايبدونمشاورمهندس،کندخودداريوضعیتصورتامضايازپیمانکار
.فرستد



٣٨

کـهحالتیدرایباشدداشتهکارفرمانظربهنسبتاعتراضیاگراستنمودهامضاقبالًراوضعیتصورت،پیمانکارکهحالتیدر
تـاریخازمـاهیـکظرفحداکثرراخوداعتراضدارد،اعتراضاکارفرمنظربهنسبتواستنکردهامضاقبالًراوضعیتصورت
.رساندمیکارفرمااطالعبهیکجا،مدركودلیلارائهبا،وضعیتصورتوصول

اعـالمراآنهـاردیاقبولوکندمیرسیدگیاعتراضمواردبه،پیمانکارنظروصولتاریخازماهیکمدتظرفحداکثرکارفرما
.نمایدمی

شـرایط53مـادهطبـق،شودنمیواقعکارفرماقبولموردکهخوداعتراضازقسمتآنتکلیفتعیینبرايتواندمیپیمانکار
.نمایداقدام)اختالفحل(پیمانعمومی

قبـولپیمانکـارطرفازقطعیوضعیتصورت،نکنداعتراضوضعیتصورتبهدهشتعیینمدتظرفپیمانکارکهصورتیدر
.شودمیتلقیشده

مـیقـرارتسویهحسـابماخذواستقاطعتنهاییبه،شودمیمنظورقطعیوضعیتصورتدرباالترتیببهکهکارهامقادیر
.باشداختالف،استگردیدهظورمنموقتوضعیتهايصورتدرکهمقادیريوآنهابینکهچندهر،گیرد

حسـنتضـمیننصـف،نباشدبدهکارپیمانکار،پیمانکارحسابهايسایروشدهتصویبقطعیوضعیتصورتبهتوجهباهرگاه
.شودمیآزادکارانجام

تضمیندوره
راهسازيکارهايبرايوسالیکساختمانیکارهايبرايتضمیندورهمعموال(شودمیآغازموقتتحویلازپستضمیندوره

استمکلفپیمانکار،باشدپیمانکارکارازناشیکهگرددمشاهدهکاردرنقایصیومعایبدورهایندراگر).باشدمیسالدو
بهآنهامحلونقایصومعایبذکربارامراتباکارفرممنظور،اینبراي.کندرفعخودهزینهبهرانقایصومعایبآنکه

طیراآنهاوکندنقایصومعایبرفعبهشروع،کارفرماابالغازپسروز15حداکثربایدپیمانکاروکندمیابالغپیمانکار
.نمایدرفع،کارفرماستقبولموردکهمدتی
کـهترتیبیبهیاودشخرانقایصومعایبآنداردحقکارفرما،کندمسامحهیاورزدقصورتعهداینانجامدرپیمانکارهرگاه

پیمانکارکهايسپردهومطالباتنوعهریاپیمانکارتضمینمحلاز،درصد15اضافهبهراآنهزینهونمایدرفعبداندمقتضی
.نمایدبرداشتدارد،اونزد

.استکارفرمعهدهبهتضمیندورهدرشدهموقتتحویلکارهايبرداريبهرهونگهداري،حفاظتهايهزینه

قطعیتحویل
تحویـلهیاتاعضاي،مشاورمهندستاییدوپیمانکارتقاضايبهبناکارفرما،موافقتنامهدرشدهتعیینتضمیندورهپایاندر

.کندمیابالغپیمانکاربهومعین،استشدهبینیپیشموقتتحویلبرايکهگونههمانبه،راهیاتتشکیلتاریخوقطعی
راپیمانموضوع،ننمایدمشاهدهباشدپیمانکارکارازناشیکهنقصیوعیبگاههر،کارهابازدیدازپس،قطعیلتحویهیات

سويازابالغتاراآنازاينسخهوکندمیارسالکارفرمابرايوتنظیمراآنصورتمجلسدرنگبیوگیردمیقطعیتحویل
.نمایدمیابالغپیمانکاربهراکارقطعیتحویلتصویبکارفرماسپسودهدمیپیمانکاربه،کارفرما

ناشینواقصرفعبهمکلف،ننمایدراکارقطعیتحویلتقاضاي،موافقتنامهدرشدهتعیینتضمیندورهپایاندر،پیمانکاراگر
بـهمربـوطاقـداماتمـالك،پیمانکـارتقاضـايتاریخوباشدمیاستکردهبروزقطعیتحویلتقاضايتاریختاکهخودکاراز

.استقطعیتحویل



٣٩

ازپـسوانجامـدطولبهماهدوازبیشتاخیراینونکندتحویلهیاتبهاعزامبهاقدام،پیمانکارتقاضايوجودباکارفرمااگر
پیمانموضوععملیات،نکندامیاقدزمینهایندرکارفرما،مجددتقاضايتاریخازماهیکانقضايوپیمانکارمجدددرخواست

.شودانجامآنمورددرقطعیتحویلازپساقداماتبایدوگرددمیتلقیشدهقطعیتحویل

نهاییحسابصورت
عبارت،شودمیتهیهکارفرماتوسطقطعییتوضعصورتتصویبتاریخازماه3دتمظرفکهپیماننهاییحسابصورت

مانند،گرددمیکسرآنازواضافهباالمبلغبهپیمانمداركواسناداساسبرکهمبلغیوقطعیتوضعیصورتمبلغازاست
یـاخسـارتجبـرانمبلـغ،پیمانکاربهکارفرماتحویلیآالتماشینوتجهیزات،مصالحبهاي،بهاآحادتعدیلازناشیوجوه

.شدهقطعیورسیدگیهايجریمه
.شودمیامضاپیمانکاروکارفرماتوسط،شدباپیمانکارقبولموردصورتیکهدرفرماکارتوسطشدهتهیهنهاییحسابصورت

نظر،ماهیکمدتظرفبایدنکند،امضاراآنوباشدمعترضفرماکارتوسطشدهتهیهنهاییحسابصورتبهکارپیماناگر
.شودمیتلقیشدهپذیرفتهپیمانکارطرفازنهاییحسابتصورنهوگربنویسد،کارفرمابهکافیمداركباراخود

.کنندمیامضاراآنپیمانطرفدووکندمیاصالحرانهاییصورتحساب،پیمانکاراعتراضتأییدصورتدرکارفرما
واسـتقطعینپیماطرفدوبرايگیردمیقرارپیمانکارحسابتسویهمالكکهباالشرحبهشدهتأییدنهاییحسابصورت
توسـطشـدهتأییـدنهاییصورتحساببهنسبتپیمانکاره صورتیکدر.باشدمیتأثیربیآنمورددرادعاییواعتراضهرگونه
کارپیمان،نگیردقرارکارفرماپذیرشمورداواعتراضوکنداعالمشدهتعیینمدتدرراخوداعتراضوباشدمعترضکارفرما

.نمایداقدامپیمانعمومیشرایط53مادهطبق،مسألهحلبرايتواندمی
صـورتتهیهدرتهیهدرتاخیریاقطعیوضعیتصورتیاموقتوضعیتصورتآخرینرسیدگیدرتأخیرعلتبهصورتیکهدر

ازکـهراضـافیاهـايهزینـهاینکارفرما،شودایجادپیمانکارهاينامهضمانتتمدیدبابتاضافیهايهزینه،نهاییحساب
بیشـترمـاهسهازهاتضمینازیکهرکردنآزاددرتأخیرمدتاگروکندمیپرداختاوبه،استشدهتأمینپیمانکارسوي
.نمایدمیآزادرامربوطتضمینفرماکارشود،

اوبـدهییـانبـودهاربـدهکپیمانکـار،موقتوضعیتصورتآخریندرکهشودمعلوم،قطعیوضعیتصورتاساسبرگاههر
صـورتتصویبزماندرکهشودمشخص،نهاییحسابصورتطبقیااستبودهکارانجامحسنتضمینکسورنصفازکمتر

راشـدهیـادمداركازیکهربهمربوطنشدهآزادتضمیندرنگبیبایدباکارفرمااست،نبودهبدهکارپیمانکارقطعیوضعیت
،گردیدهایجادتأخیرآنهانمودنآزاددرکهمدتیبراي،استشدهتأمینپیمانکارسويازکهراآنهایدتمدهزینهوکردهآزاد

.کندپرداخت

حسابتسویه
ازماهیکمدتدرحداکثراوطلب،شودبستانکارپیمانکاراست،شدهتهیهباالشرحبهکهنهاییصورتحساباساسبرگاههر

تحویـلتاکه،کارانجامحسنتضمیننصفازغیربهودگردمیپرداختکارفرمااعالمیانهاییابحسصورتامضايتاریخ
.شودمیآزاددرنگبی،باشدکهنوعهرازپیمانکار،هايتضمیندیگر،بماندباقیکارفرمانزدبایدقطعی

حسـابصـورتامضايتاریخازماهیکمدتدرکهتاسمکلف،شودبدهکارپیمانکار،نهاییحسابصورتاساسبرگاههر
حـقکارفرمـا،نمایدتأخیریاورزداستنکافپرداختاینازاگروبپردازدراکارفرماطلبباالشرحبه،فرماکاراعالمیانهایی
ایـنواگرمبـالغمایـدنوصـول،پیمانکـارهـايتضـمینوهاسپردهمحلازراخودطلب،قضاییتشریفاتانجامبدون،دارد

.کندوصولاوهايداراییدیگرازکشورجاريقوانینرعایتبانباشد،کافیتضمینها
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تـاکـهکـار،م انجـاحسنتضمینکسورنصفازغیربه،کندراپرداختکارفرماطلب،باالدرمقرردرمهلتکارپیمانگاههر
.شودمیآزاددرنگبی،باشدکهانعنوهربه،اوهايسپردهوهانامهنتضمابقیه،ماندمیباقیکارفرمانزدقطعیتحویل
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