
١                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

مـورخ   142825/100کارها براساس بخشنامه شـماره  هزینه اجراي برآورد آیا در )پرسش -510001

  هاي مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ شود؟ بایستی هزینه، 24/8/1385

  
  

شـماره  پیوسـت بخشـنامه   ) الـف (از بنـد   5بله، این موضـوع بـه صـراحت در ردیـف     )پاسخ -510001

  . ذکر گردیده است24/8/1385مورخ  142825/100
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

در صورت تغییرات احتمالی کار براسـاس مفـاد    هزینه انجام کارهانحوه پرداخت  )پرسش -510002

رهاي ساختمانی با نرخ متـر مربـع زیربنـا، ضـمیمه بخشـنامه      کا مندرج در دفترچه پیمان اجراي 12ماده 

 25شرایط عمومی پیمان می توانـد تـا    29که با توجه به ماده (، 24/8/1385مورخ  142825/100شماره 

  ؟به چه صورت است) درصد مبلغ اولیه پیمان باشد

  
  

یاد شده، هزینه کـار در  پیمان 12صورت تغییرات احتمالی کار براساس مفاد ماده  در )پاسخ -510002

در سطح زیربنا، در همان مقطع زمـانی، براسـاس نـرخ تعیـین شـده بـراي مترمربـع زیربنـا در         صورت تغییر

پیمان و در صورت تغییر در جزئیات کار، براساس ضوابطی که در مورد پرداخت هزینه تغییر در جزییـات کـار،   

  . گردد که در همان ماده ذکر شده، پرداخت می
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

در 9/9/1377مـورخ  5453/102-4951/54آیا رعایت ضوابط بخشـنامه شـماره   )پرسش -510003

مـورخ   142825/100رابطه با ارایه تجزیـه بهـا بـراي قراردادهـاي منعقـده براسـاس بخشـنامه شـماره         

  الزامی است؟ 24/8/1385

  
  

ــاس  )پاســـخ -510003 ــده براسـ ــاي منعقـ ــماره در قراردادهـ ــنامه شـ ــورخ  142825/100بخشـ مـ

باشـد ولـی اگـر کارفرمـا در اسـناد       یه ریزبرآورد به پیمانکار از سوي کارفرما نمیاالزامی به ار24/8/1385

مناقصه و حتی بعد ازبازگشایی پاکتهاي مناقصه از پیمانکاران بخواهد تجزیه بها تهیه نماینـد، پیمانکـاران   

مـورخ   5453/102-4951/54بخشنامه شـماره  بها براساس ضوابط  هوظف هستند نسبت به ارایه تجزیم

  .اقدام نمایند 9/9/1377
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سـازي، سـوله و    آیا پروژه هاي تعمیراتی و مرمت آثارتاریخی، نیمه تمام، محوطه)پرسش -510004

  ؟هستند24/8/1385مورخ  142825/100ضوابط بخشنامه شماره اي تاسیسات ملزم به رعایتاجر

  
  

هـا بـدون    سـازي  محوطـه  ی و همچنـین انجـام  مرمتـ  ،پروژه هـاي تعمیراتـی  اجراي در )پاسخ -510004

 .نیسـت 24/8/1385مـورخ   142825/100خشـنامه شـماره   کارهاي ساختمانی الزامی به رعایت مفـاد ب 

    و همچنـین سـوله براسـاس بخشـنامه یـاد شـده      ) مکـانیکی و برقـی  (کارهاي صـرفاً تاسیسـاتی    ولی اجراي

  . گیرد صورت می
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در برآورد اولیه تهیه شده براساس ضـوابط بخشـنامه شـماره    روزرسانی  ضرایب به)پرسش -510005

آیا چهار دوره سه ماهه  نسبت به چهار دوره ؟محاسبه می شودچگونه  24/8/1385ورخ م 142825/100

شود یا آخرین دوره سه ماهه ابالغی نسبت به دوره  سه ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می

  گردد؟ گیري می سه ماهه متناظر سال قبل از آن مقایسه و متوسط

  
  

 5بنـد   2براسـاس تبصـره   روزرسانی برآورد هزینه اجـراي کارهـا    ایب بهضردر محاسبه )پاسخ -510005

آخرین دوره سه ماهه ابالغی نسبت به ، از نسبت رقم24/8/1385مورخ  142825/100شماره بخشنامه 

از تقسیم درصد ( هسال قبل از آن و تبدیل درصد تغییر به متوسط یک دوره سه ماه مشابهدوره سه ماهه 

  .حاصل می گردد    ) 4به عدد تغییر یاد شده 
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

ــاس  )پرســش -510006 ــده براس ــاي منعق ــرزمین در قرارداده ــاي زی ــماره سـطح زیربن ــنامه ش بخش

ه مـاد  "الـف "تا قبل از انعقاد پیمان در جدول بند  دشوچگونه محاسبه 24/8/1385مورخ  142825/100

  ؟درج گردد 11

  

  

ــماره )پاســخ -510006 ــنامه ش ــورخ  142825/100در بخش ــتورالعمل  24/8/1385م ــوان دس ــا عن ب

محاسبه سطوح ارتباطی با کاربري فضاها ندارد و فقط براسـاس سـطح   ،انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا

و قبـل از انعقـاد    شـده محاسـبه   در بخشنامه یـاد   مندرجو سایر ضوابط ) با احتساب محل پله(افقی سقفها 

  .گردد میدرج  11ماده  "الف"پیمان در جدول بند 
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

منعقـد   24/8/1385مـورخ   142825/100بخشـنامه شـماره   قراردادي براسـاس   )پرسش -510007

منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بنـد    هاي نقشهح وسطدر صورت مغایرت مساحت . گردیده است

  ، مالك عمل پرداخت قطعی چیست؟ 11ماده ) الف(

  

  

ــاس  در )پاســـخ -510007 ــده براسـ ــاي منعقـ ــماره قراردادهـ ــنامه شـ ــورخ  142825/100بخشـ مـ

سـطوح، قبـل از    ه، نحوه محاسـب با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا 24/8/1385

  .می باشد 11ماده ) ب(، بر طبق ضوابط بند 11ماده )الف(اد قرارداد براي درج در جدول بند انعق

           پس ار انعقاد قرارداد، با توجه به ایـن کـه نقشـه هـاي اجرایـی بـه رویـت کامـل پیمانکـار رسـیده اسـت،           

قطعی اعـداد منـدرج    ی که در سطوح نقشه هاي منضم به پیمان تغییري داده نشود، مالك پرداختتدر صور

  . می باشد 11ماده ) الف(در جدول بند 
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

 منعقد شده 24/8/1385مورخ  142825/100قراردادي براساس بخشنامه شماره ) پرسش -510008

ادیر کار درج شده در هاي منضم به پیمان تغییري داده نشده، مغایرتی بین مق با وجودي که در نقشه. است

با توجه به ایـن موضـوع   .شود مشاهده می 11ماده » 1-ب«پیمان با مفاد بند  11ماده » الف«جدول بند 

  حساب نهایی کدام است؟ مالك عمل در تسویه
  
  

اي منعقـده براسـاس بخشـنامه     هـاي سـرمایه   هـاي تملـک دارایـی    در قراردادهاي طرح)پاسخ -510008

پیمان، در صورتی که در  11ماده » د « ، به استناد تبصره ذیل بند 24/8/1385خ مور 142825/100شماره 

هاي منضم به پیمان تغییري صورت نگیرد، مالك عمل پرداخت قطعی، اعداد مندرج در جـدول   سطوح نقشه

هاي منضم به پیمان و اعـداد منـدرج در جـدول     باشد و لو این که بین مساحت نقشه می 11ماده » الف«بند 

  .فاوت احتمالی وجود داشته باشدت

هـاي منضـم بـه اسـناد مناقصـه انجـام        بدیهی است که پیشنهاد قیمت پیمانکار باید براسـاس نقشـه  

  . پذیرفته باشد
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نعقـد  م24/8/1385مـورخ   142825/100بر اسـاس بخشـنامه شـماره    قراردادي )پرسش -510009

هـا متـراژ    پس از اجراي کـار، سـاختمان  . متر مربع بوده است 2000گردیده و زیربناي قید شده در پیمان 

ولی  ،قسمتی از این زیربنا با دستور کار ابالغ شده اضافه گردیده است. مترمربع شد 2348گردید که برابر 

  . بوده است ها توسط مشاور قسمت عمده آن به دلیل اشتباه در محاسبه اولیه نقشه

بایسـت   مترمربع اضافه شده می 348مطرح است که آیا تمامی  پرسشباتوجه به اختالف پیش آمده این 

 اسـت به پیمانکار پرداخت گردد یا آن قسمت از زیربنا که با دستور کار ابالغی به پیمانکـار اضـافه شـده    

  ؟شودپرداخت 
  

  

ــوابط  )پاســخ -510009 ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــماره در قرارداده ــنامه ش ــورخ  142825/100بخش م

هاي منضم به پیمان تغییري داده نشود، مالك عمل پرداخت  ، در صورتی که در سطوح نقشه24/8/1385

هاي منضـم   لو مغایرت احتمالی با سطوح نقشهخواهد بود و 11قطعی، اعداد مندرج در جدول بند الف ماده 

  . به پیمان داشته باشند

هاي منضـم بـه پیمـان براسـاس دسـتور کـار مشـخص،         غ مساحت مازاد بر نقشهبدیهی است در صورت ابال

 12هاي مندرج در جدول الف و براساس ضوابط مـاده   ها براساس نرخ صرفاً هزینه اجراي سطوح مازاد بر نقشه

  . گردد پرداخت می
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

ــا)پرسـش  -510010 ــراردادي ب ــماره   ق ــنامه ش ــاس بخش ــتگاه براس ــت سـاخت بازداش ــار جه پیمانک

در یک طبقه بـوده کـه دو عـدد     83×84انعقاد شده است که ابعاد بنا  24/8/1385مورخ  142825/100

. متر در ساختمان مذکور وجود داشته است 13×59و یکعدد هواخوري به ابعاد  13×65هواخوري به ابعاد 

گیري سطوح زیربنا و اینکه سـطح   الذکر در مورد نحوه اندازه خشنامه فوقب 11ماده ) ب(طبق توضیح بند 

الـذکر   مترمربع بسته شده که سطوح فوق 4805متر مربع بوده قرارداد با متراژ  2ها بیشتر از  این هواخوري

ه صورت شبکه و پوشش فـنس طبـق   بها  پوشش سقف هواخوريدرضمن . از سطح زیربنا کم شده است

بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صـورت وضـعیت بـه    پیوستی  نقشه

بها فقط هزینه کفسازي پرداخت  ها طبق فهرست مترمربع هواخوري 2457پیمانکار تنها بابت اجراي حدود 

نگـام  و کـف آن را اجـرا نمـوده و ه    شده است پیمانکار اعالم داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوري

ها ازجمله سقف هواخوري را مهر و امضا کرده متـراژ قابـل پرداخـت بایـد      برگزاري مناقصه کلیه و نقشه

مترمربع باشد و سقف برابر دستورالعمل بخاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحـوه پرداخـت فضـاي     7300

  ها به چه صورت است؟ هواخوري

  

  

 142825/100یربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره      در قراردادهاي با نـرخ مترمربـع ز  )پاسخ -510010

پیمان و تبصـره ذیـل آن، در صـورتی     11ماده » د « اند باتوجه به مفاد بند  منعقد شده 24/8/1385مورخ 

منـدرج جـدول ذیـل    ... سازي و  ها، دیوارها، محوطه متراژ ساختمان(هاي منضم به پیمان  که در سطوح نقشه

ي در حین اجراي کار ایجاد نشود، مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار عبارتسـت  تغییر) پیمان 11بند الف ماده 

پیمـان بـه    11هاي واحد کارهاي مندرج در جدول بند الف مـاده   از جمع مبالغ حاصل از ضرب مقادیر و هزینه

جـد  بنـابراین در قراردادهـاي وا  . پیمـان  12عالوه تغییرات احتمالی ابالغی مربوط به جزییات کار طبـق مـاده   

شرایط فوق مبلغ پرداخت قطعی مربوط عبارت خواهد بود از حاصلضرب متراژ در هزینه واحـد بنـا منـدرج در    

                               پیمـان  12مـاده  پیمان، منهاي هزینـه عملیـات و جزییـات اجرایـی حـذف شـده کـه طبـق          11بند الف ماده 

  طبق دستورالعمل مربوط بکار رفته در برآوردهاي ل شاخصمنضم به پیمان با اعماهاي بهاي واحد ردیف(
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بهـا و ضـریب    منـدرج در فهرسـت  ... اي و  ضـرایب باالسـري و منطقـه   اعمـال  و) پاسخ ادامه-510010

  . گردد محاسبه می) پیشنهادي پیمانکار

مـورخ   142825/100دستورالعمل پیوست بخشـنامه شـماره   قسمت ب  15شایان ذکر است براساس بند 

، در مـواردي کـه انـدازه گیـري سـطوح در      )قبل از مهر و امضاي طـرفین (، براي تنظیم پیمان 24/8/1385

        پیمـان داشـته باشـد،     11برخی نقشه ها نیاز بـه توضـیحات بیشـتري عـالوه بـر نحـوه انـدازه گیـري در مـاده          

پیمـان   4اندازه گیري را به طور شفاف متناسب بـا نقشـه هـا در پیوسـت شـماره       الزم است کارفرما نحوه

  .تنظیم و ضمیمه اسناد و مدارك مناقصه و پیمان نماید

زیربنا که براساس بخشنامه یاد شده منعقد شده اند بـراي محاسـبه   بنابراین در پیمان هاي با نرخ مترمربع 

هاي مربوط، باید به مبانی محاسباتی مربوط منـدرج در   ريمتراژ ساختمان خاص موردنظر پس از حذف هواخو

  .پیمان مراجعه و براساس آن عمل کرد 4پیوست 
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هـایی اطـراف سـاختمان بـا      آمدگی پیش پروژهتهیه شده براي یک هاي  در نقشه)پرسش -510011

اسـت  رو پیرامونی جزو قـرارداد   و درست در زیر سقف این کنسولها اجراي پیاده بوده سانتیمتر80عرض 

  . ها ارایه نگردیده است رو در نقشه گونه جزییات اجرایی در رابطه با ساخت این پیادههیچ ولیکن

ساختمان نمـود   يرو و پیاده) کنسول(آمدگی  لذا به هنگام اجراي ساختمان مجري تصمیم به حذف پیش

آمدگی از کـل متـراژ زیربنـاي     متراژ پیش 24/8/1385مورخ  142825/100اس بخشنامه شماره که براس

  . ساختمان برابر قرارداد کسر گردیده است

بـه طـور   ی قرار داشته و یـا  گآمد رو نیز در قالب کسر پیش مطرح است که آیا کسر پیاده پرسشحال این 

رو که جزییاتی نیز در خصوص اجـراي   بلغ پیادهبهاي منضم به پیمان م بایست براساس فهرست مجدد می

  .  آن وجود نداشته از وضعیت کسر گردد

  

  

 142825/100در قراردادهاي با نرخ مترمربع زیربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره      )پاسخ -510011

پیمـان، کاهشـی در متـراژ     12بـا رعایـت مـاده     اند چنانچـه در حـین اجـرا    منعقد شده 24/8/1385مورخ 

) آمـدگی سـقف نهـایی سـاختمان     نظیر حذف پـیش (پیمان  11ماده » الف«رهاي مندرج در جدول ذیل بند کا

ایجاد شود، بهاي کاهش متراژ مزبور بر مبناي نرخ تعیین شـده محاسـبه و از هزینـه کـل سـاختمان مربـوط       

زو کارهـاي  هـا، چنانچـه کـار مربـوط جـ      رو پیرامـون سـاختمان   در مـورد حـذف پیـاده   در ضـمن  . گردد کسر می

پیمـان درج شـده باشـد بهـاي آن بـر مبنـاي نـرخ تعیـین شـده           11سازي در جدول ذیل بند الف ماده  محوطه

روي مزبور جزو کارهـاي سـاختمان    سازي کسر خواهد شد و در صورتی که پیاده محاسبه و از هزینه کل محوطه

بـه پیمـان بـا اعمـال      بهـاي منضـم   هـاي فهرسـت   محسوب بوده باشد، بهـاي آن طبـق بهـاي واحـد ردیـف     

اي منـدرج در   هاي بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضـرایب باالسـري و منطقـه    شاخص

  .   گردد بها و ضریب پیشنهادي پیمانکار محاسبه و از حساب پیمانکار کسر می فهرست

      

  



١٣                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

 142825/100و براساس ضوابط بخشـنامه شـماره   قراردادي به صورت زیربنایی  )پرسش -510012

 زمـان در . گردیـده اسـت   ها به صورت درصدي از کـار ذکـر   منعقد شده و در آن آیتم24/8/1385مورخ 

آیـا هزینـه تجهیـز و    . افزایش پیدا کـرده اسـت   درصد 25اجراي کار مبلغ قرارداد و همچنین اجراي کار

  شود؟ هاي کاري می درصد به عنوان یکی از آیتم 25هم مشمول افزایش  برچیدن کارگاه
  
  

 24/8/1385مـورخ   142825/100در صورتی که پیمان بر اساس بخشنامه شـماره  )پاسخ -510012

) 5-الـف (بـه اسـتناد بنـد    با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا منعقـد شـده باشـد،    

، ضرایب مربـوط، هزینـه   ي واحد پایهبها هزینه اجراي کار براساس آخرین فهرست شده، یادپیوست بخشنامه 

بهـاي   پیوسـت فهـارس  (شود، لذا دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگـاه   برآورد می... تجهیز و برچیدن کارگاه 

یـدن کارگـاه   بنابراین براساس ضوابط مندرج در دسـتورالعمل تجهیـز و برچ  . حاکم بر پیمان خواهد بود) پایه

شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمـان افـزایش یابـد، مبلـغ مقطـوع تجهیـز و برچیـدن         29چنانچه طبق ماده 

  .کارگاه افزایش نخواهد یافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١۴                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

رداد گی سقف یـک سـاختمان کـه قـرا     درخصوص نحوه پرداخت هزینه پیش آمد)پرسش-510013

منعقـد گردیـده و طـی    ) مترمربع زیربنـا (24/8/1385مورخ 142825/100اجراي آن براساس بخشنامه 

قرارداد، بر حسب افزایش سطح عمل می گردد یا براساس  12دستور کار ابالغ گردیده است، مطابق ماده 

  فهرست بهاي منضم به قرارداد؟

  

  

ــرخ مت) پاســخ  -510013 ـا ن ــده ـب ــاي منعق ــماره  در قرارداده ــنامه ش ــاس بخش ــه براس ـا ک ــع زیربـن رمرب

پیمان، افزایش در متراژ کارهاي  12، چنانچه در حین اجرا با رعایت ماده 24/8/1385مورخ  142825/100

ایجاد شود، بهـاي  ) آمدگی سقف نهایی ساختمان نظیر پیش(پیمان  11ماده  "الف"مندرج در جدول ذیل بند 

  .گردد عیین شده محاسبه و به هزینه کل ساختمانی مربوط اضافه میافزایش متراژ مزبور بر مبناي نرخ ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١۵                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

تأخیرات ناشی از عدم قصور پیمانکـار در بخشـنامه نـرخ مترمربـع زیربنـا چگونـه       )پرسش-510014

     گردد؟ محاسبه می

  

  

ــاي منع)پاســخ-510014 ــماره  در قرارداده ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــورخ  142825/100ق م

حسـاب پیمانکـار از    به منظور جبران خسارت دیرکرد در پرداخت صورت 11ماده » و«مفاد بند  24/8/1385

سوي کارفرما و جلوگیري از تأخیرات پیمان ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی کارفرما بـوده و رسـیدگی بـه    

طـور   آن، بـه  30یمانکـار براسـاس مفـاد شـرایط عمـومی پیمـان و لحـاظ مـاده         تأخیرات مجاز و غیرمجاز پ

رو کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت بر طبق ضوابط مـاده   از این. گیرد مستقل انجام می

  .شود یاد شده بوده و لذا تأخیر در پرداخت صورتحساب پیمانکار، موجب تأخیرات مجاز پیمانکار نمی

  .تواند براساس ضوابط مربوط، از جانب پیمانکار خاتمه نیز داده شود کر است که پیمان میشایان ذ



١۶                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا
پیمان اجراي کارهاي ساختمانی بـا نـرخ متـر     11ماده  » و«بند آیا در خصوص )پرسش-510015

هاي موقت  پرداخت و یا پرداخت در پرداخت مبالغ پیش مربع زیربنا، در مورد محاسبه مبلغ خسارت دیرکرد
خیر افتاده اسـت  ابه منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی، مبلغی که پرداخت آن به ت

هاي موقـت، بـه صـورت     پرداخت، به صورت خالص و در مورد پرداخت متناظر اصل بدهی در مورد پیش
  گردد یا خیر؟  ناخالص محاسبه می

  

  

پیمان اجراي کارهاي سـاختمانی بـا نـرخ مترمربـع زیربنـا،       11ماده » و«در خصوص بند ) پاسخ-510015

. گیـرد  ها، بابت تأخیر در پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار صورت می جبران خسارت دیرکرد در پرداخت

باشـد کـه بعـد از      پیمانکار می رو منظور از اصل بدهی در پرداخت هاي موقت، مبلغ قابل پرداخت به از این

  .آید اعمال کسورات مربوطه بدست می
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

آیا در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه اجراي کارهاي ساختمانی براسـاس   )پرسش -510016

، درصورت تغییر در جزییات کار براسـاس  24/8/1385مورخ  142825/100نرخ مترمربع زیربنا به شماره 

  ، ضرایب ارتفاع و یا طبقات درصورت مشمول بودن میتواند اعمال شود؟ پیمان 12مفاد ماده 

  

  

ــماره ) پاســخ  -510016 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــورخ  142825/100در قرارداده م

پیمان با نرخ مترمربع زیربنا، بهـاي   12ده ، در صورت تغییر در جزییات کار، براساس ضوابط ما24/8/1385

هـاي بکـار رفتـه در     بهاي منضم به پیمان با اعمـال شـاخص   هاي فهرست این تغییرات براساس واحد ردیف

بهـا پرداخـت    اي مندرج در فهرسـت  برآورد طبق دستورالعمل مربوط صرفاً با اعمال ضریب باالسري و منطقه

  .   باشد تفاع به این موارد قابل اعمال نمیرو ضریب طبقات یا ار از این. شود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

24/8/1385مـورخ   142825/100در قراردادهـاي منعقـده براسـاس بخشـنامه     )پرسش-510017

پیمـان، صـورت   هـاي منضـم بـه     تغییري در سطوح نقشـه چنانچه ، )انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا(

پیمان هاي یاد شده، مسـاحت منـدرج در جـدول     11نگرفته باشد لیکن براساس مالحظات بند ب ماده 

به اشتباه محاسبه و در پیمان درج شده باشد، مالك عمل در پرداخت قطعی چه  11موضوع بند الف ماده 

داد منـدرج در جـدول   بـا اعـ   11خواهد بود و آیا تفاوت مساحت براساس محاسبات موضوع بند ب مـاده  

  باشد؟ قابل پرداخت می 11موضوع بند الف ماده 

هاي منضم به پیمان تغییر یافته باشد و در نقشه اصالحی، سـطوحی از آن کـم یـا بـه آن      چنانچه نقشه

اضافه شده باشد آیا در پرداخت قطعی، تفاوت سطوح نقشه اصالحی با سـطوح نقشـه اولیـه کـه هـر دو          

اصالحی با اعداد  شود مالك عمل خواهد بود یا تفاوت سطوح نقشه محاسبه می 11ده بر اساس بند ب ما

پیمان، با این فرض که ممکن است براساس مالحظات بند ب  11مندرج در جدول موضوع بند الف ماده 

 11هاي اولیه به درستی محاسبه نشده و در جدول موضوع بنـد الـف مـاده     پیمان، سطوح نقشه 11ماده 

     . لحاظ شده باشدپیمان 

  

  

مـورخ   142825/100در قراردادهاي منعقده براسـاس ضـوابط بخشـنامه شـماره     )اسخپ-510017

  : شود به صورت زیر عمل می 24/8/1385

هـاي منضـم بـه پیمـان      پیمان، در صورتی که تغییري در سطوح نقشه 11ماده » د « وفق تبصره بند -1

باشد، اگرچه ایـن اعـداد بـا     می 11اد مندرج در جدول الف ماده ایجاد نشود، مالك عمل پرداخت قطعی، اعد

  . ها مغایرت احتمالی داشته باشد مساحت دقیق نقشه

هاي منضم به پیمان براساس دستور کار مشخص، صـرفاً   در صورت کم یا اضافه شدن سطوح نقشه-2

ر در سطوح، منجر به اصـالح  به عبارت دیگر تغیی. گردد پرداخت می 12بهاي این تغییرات براساس مفاد ماده 

  .    گردد ها نمی با مساحت دقیق نقشه 11مغایرت احتمالی اعداد مندرج در جدول بند الف ماده 

  



١٩                                  

  نرخ مترمربع زیربنادستورالعمل انعقاد پیمان با 

بـه   24/8/1385مـورخ   142825/100قراردادي براساس ضوابط بخشنامه شماره )پرسش-510018

گیر آمده ولی مساحت آنها  هاي آب باران گردیده است و در نقشه ها کنسول ا منعقد صورت مترمربع زیربن

آمـدگی سـقف در    گیر که به صورت پیش هاي آب باران در جدول درج نگردیده است، آیا مساحت کنسول

      شود یا خیر؟ یمشود، جزو مساحت زیربناي ساختمان محسوب  تراز بام و خرپشته اجرا می

  

  

 142825/100در قراردادهاي با نـرخ مترمربـع زیربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره        )اسخپ-510018

هـاي منضـم بـه پیمـان تغییـري داده نشـود،        اند چنانچه در سطوح نقشـه  منعقد شده 24/8/1385مورخ 

انـد مـالك عمـل در محاسـبه      پیمـان درج شـده   11ها که در جـدول بنـد الـف مـاده      مقادیر زیربناي ساختمان

  .      کند ها موضوعیت پیدا نمی آمدگی سقف باشد و در شرایط فوق محاسبه پیش ت قطعی میپرداخ



٢٠                                  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

بصورت مترمربعـی براسـاس ضـوابط بخشـنامه      27/9/1386قراردادي در تاریخ )پرسش-510019

مان اداري، آمفی تئاتر و مهمانسرا کـه هـم   ، شامل احداث ساخت24/8/1385مورخ  142825/100شماره 

حـدود  (اکنون کارفرما در نظر دارد آمفی تئاتر و مهمانسـرا  . باشد منعقد شده است اکنون در حال اجرا می

با توجه به شرح فوق نحوه محاسبه مبلـغ  . را در قرارداد یاد شده  کاهش دهد) از سطح زیربناي کل% 10

  نه است؟کاهش این زیربنا از قرارداد چگو

  بها ؟ شود یا طبق فهرست آیا به نسبت درصد سهم زیربنا از مبلغ قرارداد کم می

  

  

 24/8/85مـورخ   142825/100در قراردادهاي منعقده بر اساس بخشنامه شماره ) پاسخ-510019

  ، 12هوفـق ضـوابط منـدرج در مـاد     "انعقاد پیمان اجراي کارهاي ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنـا "با عنوان 

، بهـاي ایـن    11مـاده   "الـف "در متـراژ کارهـاي منـدرج در جـدول بنـد      ) کاهش یـا افـزایش  (در صورت تغییر 

  .شود تغییرات بر مبناي نرخ تعیین شده در جدول محاسبه می
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  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

ر خصوص پیمان اجراي کارهاي ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا و یـا سـرجمع،   د)پرسش-510020

در خصوص اینکه اگر در قرارداد منعقده دستگاه اجرایی با پیمانکاران، درصدهاي موقت ریالی اجراي کار 

اشتباه درصدبندي شده باشد، در صـورت شـمول   به صورت در جدول ساختار شکست کار توسط کارفرما 

وضعیت قطعی کار براساس درصدهاي  نحوه رسیدگی به صورت) فسخ، خاتمه و یا تعلیق پیمان(13ماده 

  موقت چگونه خواهد بود؟ 

  

  

ــماره   )پاســخ-510020 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــده براس ــاي منعق ــورخ  142825/100در قرارداده م

اسـت، در   پیمـان تصـریح شـده    13، همانطور که در مـاده  4/2/1389مورخ  6405/100یا  24/8/1385

وضـعیت قطعـی کـار     شـرایط عمـومی پیمـان گـردد، صـورت      48یـا   46صورتی که پیمان مشمول مـاده  

محاسبه و قطعـی   11ماده » ج«براساس کارهاي انجام شده و درصدهاي موقت و مصالح پایکار موضوع بند 

  .گردد می

رو  از ایـن . ت کـافی بنمایـد  بدیهی است الزم است دستگاه اجرایی در تهیه جدول شکست ساختار کار دق     

  .باشد امکان ارایه راهکار در مواردي که در کاربرد ضوابط ابالغی اشتباه صورت گرفته باشد میسر نمی
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ي ها پیمانکاري قرارداد احداث اسکلت بتونی یک پروژه را براساس ضوابط طرح)پرسش-510021

عمرانی و با نرخ ثابت مترمربع زیربنا به انجام رسانیده و در مناقصه عملیات تکمیلـی همـان پـروژه هـم     

که قرارداد اولیه صرفاً مربـوط بـه اسـکلت    با وجود آن. برنده و قرارداد آن را با کارفرما منعقد نموده است

داد دوم متفاوت بـوده از کارگـاه خـارج    پروژه بوده و تجهیزات آن که کامالً با تجهیزات مورد نیاز در قرار

گردیده است، دستگاه محترم نظارت از تایید هزینه برچیدن کارگاه در صورت وضعیت قطعی با این عنوان 

در این حالت صـورت وضـعیت   . که از همان تجهیز براي قرارداد دوم استفاده شده خودداري نموده است

  ؟گردد چگونه محاسبه می یاد شدهقطعی قرارداد 

  

  
 142825/100در پیمانهاي با نرخ متـر مربـع زیربنـا کـه براسـاس بخشـنامه شـماره        ) پاسخ -510021

هـاي مربـوط بـه     پیمان آمـده اسـت هزینـه    14اند همانگونه که در ماده  منعقد شده 24/8/1385مورخ 
بـه تخریـب و خـارج    باشد و در پایان کار پیمانکار بایـد نسـبت    تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار می

  .نمودن مواد حاصل از تخریب اقدام نماید و مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است
پیمـان   11مـاده   "د"وضعیت قطعی قراردادهاي مزبور کـه براسـاس بنـد    به مراتب فوق در صورت توجهبا  

  .ندارد شوند پرداخت مبلغی به عنوان هزینه برچیدن کارگاه موضوعیت محاسبه می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



23  

  دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

ــت      )پرســش-510022 ــع پرداخ ــه موق ــدم ب ــی از ع ــأخیرات ناش ــزان ت ــام در می ــه ابه ــر ب نظ

هاي کارکرد پیمانکار براسـاس قراردادهـاي مترمربـع زیربنـا موضـوع بخشـنامه شـماره         وضعیت صورت

 30ها توسط کارفرما مطابق ماده  ات ناشی از دیرکرد پرداختخیرا، آیا ت24/8/1385مورخ  142825/100

شود یا خیر؟  خیرات مجاز پیمان محسوب میات وشرایط عمومی پیمان جز

  

  
ــماره  )اســخپ-510022 ــنامه ش ــوابط بخش ــاس ض ــاي منعقـده براس ــورخ  142825/100در قرارداده م

ت دیرکرد در پرداخت صورتحساب پیمانکـار  به منظور جبران خسار 11و ماده » و « ، مفاد بند 24/8/1385
از سوي کارفرما و جلوگیري از تأخیرات پیمان ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی کارفرمـا بـوده و رسـیدگی    

مسـتقل  بطـور  30خیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار براساس مفاد شرایط عمومی پیمان و لحاظ ماده ابه ت
  .گیرد انجام می

پرداخت صورتحساب پیمانکار موجب تأخیرات مجاز پیمانکار نبوده و کارفرما موظـف بـه   خیر در ارو ت از این
شـایان ذکـر اسـت کـه پیمـان      . باشـد  خیر در پرداخت بر طبق ضوابط ماده یاد شـده مـی  اپرداخت خسارت ت

  .          تواند براساس ضوابط خاتمه نیز داده شود می
  
  

  

  

  


