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ریـزي ارایـه    ریزي یا شـن  بهاي ابنیه فصل چهارم ردیفهایی براي قلوه در فهرست)پرسش-110401

لـیکن گـاهی اوقـات مشـکالت     . باشـد  که شامل تهیه و حمل و ریختن مصـالح سـنگی مـی   . شده است

اجرا بارانـدازي و   کند که مصالح یکبار در نزدیکی محل دسترسی به کار و صعوبتهاي مربوطه ایجاب می

دپو شده و بعد با دست یا لودر مجدداً بارگیري و حمل شده و به محـل اجـرا منتقـل گـردد کـه موجـب       

       نحـوه پرداخـت هزینـه بـارگیري و بارانـدازي و حمـل مجـدد        . بارگیري و باراندازي و حمل مجدد است

    باشد؟  به چه صورت می

  

  
فصـل چهـارم    040103و  040101هـاي   قلوه موضوع ردیف در مورد حمل مصالح سنگ) پاسخ-110401

هـاي   بهـاي واحـد پایـه رشـته ابنیـه و یـا سـایر مصـالح مربـوط بـه ردیـف            فهرست) عملیات بنایی با سنگ(
به عبارت دیگر براي بارگیري و حمل . شود بهاي مذکور، ردیف بارگیري و حمل تنها یکبار پرداخت می فهرست

  .              صورت نخواهد گرفتو باراندازي مجدد پرداختی 
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قراردادي براي اجراي عملیات خاکی و ساخت اسکلت یـک سـاختمان براسـاس    )پرسش-110601

  .منعقد شده است 1387بهاي سال  فهرست

مقادیر منضـم بـه پیمـان     در فهرست) 060803ردیف (بندي سطوح منحنی  ردیف قالبباتوجه به اینکه 

اي در زمان برگزاري مناقصه و عقـد قـرارداد آمـاده نبـوده اسـت،       هاي سازه یده نشده و همچنین نقشهد

ها و تیرهـا بـا قـوس قـائم      ها مواجه و ملزم به اجراي حجم عظیمی از سقف پیمانکار پس از ابالغ نقشه

شرایط فـوق لحـاظ    بندي با گردیده در حالی که در آنالیز قیمت پیشنهادي در مناقصه هزینه اجراي قالب

  .نگردیده است

060803بهـاي ردیـف    بهـا، اضـافه   هـاي فهرسـت   اکنون باتوجه به اینکه براساس آنـالیز قیمـت ردیـف   

فقط براي سـطوح منحنـی افقـی بـوده و بابـت      ) بهاي استفاده از قالب فلزي براي سطوح منحنی اضافه(

هاي داربست و اسکافولدها  و پرت لوله بندي در سطوح منحنی قائم ناشی از برش هاي اضافی قالب هزینه

مبلغی منظور نشـده  ) هاي داربست به دلیل ثابت نبودن ارتفاع سطح زیرین دال یا تیر نسبت به پاي لوله(

هاي بـا قـوس قـائم بایسـتی      بندي سقف هاي صعوبت اجرا و پرت مصالح قالب است، براي جبران هزینه

بهـاي ردیـف    مشاور طرح توافـق گـردد یـا اینکـه اضـافه     قیمت جدیدي براي عملیات فوق با کارفرما و 

     گیرد؟ بندي فوق تعلق می هاي قالب با اعمال ضریب افزاینده به ردیف 060803

  

  

ــت  )پاسـخ -110601 ــاي منعقـده بـا فهرس ــه سـال     در قرارداده ــد پایـه ابنی ــه 1387بهـاي واح ، چنانچ

بنـدي فلـزي    هـاي قالـب   انجـام گیـرد ردیـف   ) ها به استثناي ستون(بندي فلزي براي سطوح منحنی بتنی  قالب

در ایـن ارتبـاط بایـد توجـه داشـت انحنـاي       . شـوند  محسوب می 60803بهاي ردیف  مربوط، مشمول اضافه

اعم از قـائم،  (االصول انحنا در کلیه سطوح  سطوح منحنی مزبور منحصر به انحنا در سطوح افقی نبوده و علی

  .   شود ل میطبق مشخصات طرح را شام...) افقی و 

    



  ٣
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خانه آب خـود، بـا معضـل کمبـود      هاي اجرایی تصفیه در یکی از پروژهپیمانکاري)پرسش-110801

ریزي روبرو است، بطوري کـه بـراي    ها از جهت عدم امکان تردد و دسترسی بتن فضا بین واحدها و سازه

  080106ریـزي   اشد و باتوجه به اینکـه در آیـتم بـتن   ب ریزي واحدها، ناچار به استفاده از پمپ بتن می بتن

فهرست بهاي پایه ابنیه و آنالیز آن، پمپ بتن وجود ندارد و در شرایط خصوصی پیمـان نیـز پمـپ بـتن،     

ریـزي   هاي بـتن  بینی نشده است، آیا باید هزینه استفاده از پمپ بتن،مازاد بر آیتم میکسر و بچینگ، پیش

  پرداخت شود یا خیر ؟ 

  

  

هاي بهاي واحد پایـه ابنیـه،    هاي تهیه و اجراي بتن فصل هشتم فهرست در بهاي ردیف)پاسخ -110801

مقدمه فصل، هزینه ریختن بتن به اشکال مختلف و با هر وسیله به اقتضاي مشخصـات فنـی و    3طبق بند 

صر به ریخـتن بـتن   هاي تهیه و اجراي بتن محدود و منح اجرایی پروژه منظور شده است به عبارت دیگر ردیف

درضـمن بایـد توجـه    . نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت   080106به شکل و با وسیله خاصی نیست و ردیف 

هاي بهاي واحد پایـه منضـم بـه پیمـان، هیچگونـه جایگـاه قـراردادي         هاي فهرست داشت آنالیز بهاي ردیف

  .باشند نمی هاي مزبور قابل استناد هاي فهرست نداشته و در تفسیر و تبیین ردیف



  ۵
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بـتن مقاومـت   (080105نضـم بـه پیمـان، آیـتم     چنانچه در ردیفهـاي بـرآورد م  )پرسش-110803

MPa20 هاي ابالغی، بتن بـا   لحاظ گردد و بنا بر شرایط پروژه و نقشه) 1388بهاي ابنیه سال  فهرست

  :بینی نشده است، تهیه و اجرا گردد که در قرارداد نیز پیش MPa21مقاومت 

آیتم مزبـور مشـمول افـزایش مبلـغ      دار شرایط عمومی پیمان، قیمت ستاره 29ماده  1-آیا طبق بند الف

  شود یا خیر؟ پیمان می

  

  

، وفق ضوابط بنـد   88در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي پایه ابنیه سال ) پاسخ -110803

، براي تعیین بهاي واحد نظیر مقاومت فشاري مشخصـه بـتن طـرح، از میانیـابی خطـی       8مقدمه فصل  4

مگاپاسکال مشـمول ضـوابط    21شود و بتن با مقاومت مشخصه  تفاده میبین نزدیکترین ردیفهاي نظیر اس

  .گردد کار با قیمت جدید نمی



  ۶
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بهـاي   فصل نهم فهرستاز مقدمه  9در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند )پرسش -110901

سـمه و ورقهـاي تقـویتی،    هاي اتصال از ت هاي متشکل از دو تیرآهن با وصله ، به ستون1383ابنیه سال 

 1383بهاي مبنا، فهرست بهاي سـال   فهرست(گیرد   تعلق می 090105و  090104هاي  کدامیک از آیتم

  ؟)است

  

  

، هزینـه  1383بهاي واحـد پایـه ابنیـه سـال      در قراردادهاي منعقده براساس فهرست)پاسخ-110901

ورقهاي تقویتی در آن اتصال از تسمه و ي ها تهیه، ساخت و نصب ستونهاي متشکل از دو تیرآهن که وصله

  . گردد محاسبه و پرداخت می90104بکار رفته باشد، براساس ردیف 
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سـال   ي ابنیهبها و با فهرستورزشی سرپوشیده قراردادي با موضوع احداث سالن )پرسش-110902

سازه فلزي سقف ایـن سـالن از   . منعقد شده است 1386سه ماهه اول سال  دوره يو شاخص مبنا 1385

قطعات ساخته شده شامل باکس باال و پایین خرپا طبق . باشد عدد می 19متر و تعداد  5/71خرپا به طول 

هاي پیوست از تیر ورق و کامالً جوشی بوده و اعضاي میانی خرپا از لولـه و اتصـال توسـط ورق و     نقشه

  .باشد جوش به باکسهاي باال و پایین می

هاي اجرایی بسیار  میلیمتر در نقشه 10با توجه به شرح پیش گفته و این که جوشکاریهایی با بعد بیش از 

هم دیده نشـده اسـت، آیـا     090804و  090801هاي  بهاي منضم به پیمان ردیف زیاد بوده و در فهرست

گیـرد   انکار تعلق میهاي پیم هاي فوق جهت اتصال جوشی خرپاهاي اشاره شده به صورت وضعیت ردیف

  یا خیر؟ 

  

  

مربـوط بـه    ،1385بهاي واحد پایه رشته ابنیـه سـال    فهرستفصل نهم هاي  در ردیف) پاسخ-110902

کارهاي فوالدي سنگین، بهاي تهیه، سـاخت و نصـب و همچنـین هزینـه برشـکاري، جوشـکاري، سـنگ زدن و        

 090801هـاي   یک از ردیف الوه بر آن هیچبینی شده است و ع ها طبق نقشه و مشخصات فنی پیش مانند آن

و بهاي مذکور در مورد بعـد مـؤثر جوشـکاري قابـل پرداخـت نخواهنـد بـود         فصل نهم فهرست 090804الی 

  .  گیرد ینمتعلق مبلغی به  آنها 
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ها بـه   حمالپرداخت هزینه اتصاالت تودلی تیر  1387بهاي ابنیه سال  در فهرست)پرسش-110903

گردد  می 090702دیفمشمول ر) شود که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می(ها  ستون

  شود؟  یا از ردیف دیگري پرداخت می

نظیـر  (گردد، نبوده و مربـوط بـه قطعـاتی      منظور از اتصال زیرسري که روي ستون و روي زمین اجرا می

  .  شود گام مونتاژ اجرا میباشد که در ارتفاع و هن می) ورق

  

  

، تهیـه، برشـکاري و جوشـکاري    )کارهاي فـوالدي سـنگین  (طبق مفاد مقدمه فصل نهم) پاسخ-110903

ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آنها بـا کمـک جـوش و     حمال باها  اتصاالت واسطه بین ستون

کارهـاي فـوالدي   (فصـل نهـم    090702یـف  باشد و رد هاي تهیه و نصب ستون می ساییدن، مشمول قیمت

  .باشد قابل پرداخت نمی یاد شده 090702ردیفو بنابراین  گیرد آن تعلق نمیه ب) سنگین
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باشـد و یکـی از    می 1388بهاي ابنیه  مبناي برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست)پرسش-110904

بهاي  هاي مندرج در فصل نهم فهرست اي اسکلت فلزي براساس ردیفهاي کاري در این پروژه اجر آیتم

و بـراي تهیـه و    090106باشد، براي تهیه و نصـب سـتون از آیـتم     هاي مرتبط می مذکور و سایر ردیف

و بـراي   090402و براي تهیه و نصب بادبنـد از آیـتم    090215ساخت و نصب تیرهاي حمال از ردیف

هاي طراحی شده و منضم بـه   باتوجه به نقشه. گردد استفاده می 090209تم تهیه و نصب تیر فرعی از آی

قرارداد، براي اتصال تیرهاي فرعی تودلی به تیرهاي اصلی و اتصال تیر اصلی به ستون و اتصال بادبنـد  

  . ها و قطعات اتصالی رابط استفاده نمود بایست از نبشی به ستون و تیر می

توان براي ایـن قطعـات اتصـالی از ردیـف      بهاي مذکور می فهرست 9فصل  مقدمه 7آیا با استناد به بند 

  استفاده نمود؟  090702

الـی   090801هـاي   همچنین بابت جوشکاري اضافی انجام شده براي اجراي این اتصاالت رابـط ردیـف  

گیرد یا خیر؟  به این بخش از عملیات تعلق می 090804

  

  
  : 1388بهاي واحد پایه ابنیه سال  با فهرست در قراردادهاي منعقده)اسخپ-110904

هـاي   با سـتون  90215هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی واسطه بین تیرهاي حمال موضوع ردیف -1
  .گردد محاسبه و پرداخت می 90106براساس ردیف  90106موضوع ردیف 

ال موضـوع  به تیرهاي حمـ  90209هزیته تهیه و نصب قطعات اتصالی تیرهاي تودلی موضوع ردیف -2
. گردد محاسبه و پرداخت می 90209براساس ردیف  90215ردیف 

هاي موضـوع ردیـف    به ستون 90402هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی بادبندهاي موضوع ردیف -3
. گردد محاسبه و پرداخت می 90402براساس ردیف  90106براساس ردیف  90106

هـاي   الی یاد شده در بندهاي فوق، حسب مورد در ردیفهاي الزم براي قطعات اتص در ضمن هزینه جوشکاري
اي بابت جوشکاري مزبور انجام  مربوط به تهیه و نصب قطعات اتصالی، منظور شده است و پرداخت اضافه

  .         گیرد نمی
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 منظور از تیرچه و بلوك سـفالی توخـالی همـان    100203رخصوص آنالیز ردیف د)پرسش-111001

  هاي اجرایی دیگر؟  تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه

هاي دوبل دو برابر  ها را به صورت دوبل اجرا نموده که حجم فضاي بتن تیرچه تیرچه% 80چون پیمانکار 

  .هاي تیرچه دوبل نیست به تنهایی جوابگوي هزینه 100203و ردیف  بوده

بندي از لحاظ ابعـاد و طـرز قرارگیـري آنـالیز ردیـف       حکمی بودن قالببهاي  درخصوص اضافههمچنین

هـایی کـه    بندي آویـز تیرهـا و بازشـوها و جـدار خـارجی در قسـمت       آیا قالب. اشاره شده است 050806

     گردد؟ شود را نیز شامل می بندي به صورت محدود اجرا می قالب

  

  

، هزینـه  1388بهـاي واحـد پایـه ابنیـه سـال       تهاي منعقده براساس فهرس در قرارداد)اسخپ-111001

و بلـوك  ) طبق مشخصات طرح... اعم از تک، دوبل و (متر با تیرچه  سانتی 30اجراي سقف بتنی به ضخامت 

توخالی سفالی با تمام مصالح به جز میلگرد و همچنـین تهیـه تجهیـزات الزم بطـور کامـل براسـاس ردیـف        

  . گردد محاسبه می 100203

هـاي بسـته    اعم از محل(ها  بندي اینگونه سقف ، هزینه قالب10مقدمه فصل  1ه به مفاد بند در ضمن باتوج

هاي بتنـی منظـور گردیـده و     هاي اجراي کامل سقف نیر در ردیف...) یا باز مانند بازشوي آسانسور و نورگیر و 

نخواهـد  ... ن و بنـدي، حکمـی بـود    بندي، محدودیت قالب اي به عنوان قالب موضوع مشمول پرداخت اضافه

  .    بود
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بهاي واحد پایـه ابنیـه    ، منعقد شده براساس فهرستاحداث نیروگاه پروژهدر یک )پرسش -111101

الزم است قیمت دیوار پیرامـونی نیروگـاه   اي مسایل اضافه کاري پیمانکار،  براي بررسی پاره،1387سال 

  .ودمشخص ش

مانکار دیوار پیرامونی نیروگاه را بصورت دیوار یک و نیم آجره دورنمـا بـا اسـتفاده از    پی با توجه به این که

  شود؟  ، قیمت واحد سطح یا واحد حجم آن چگونه تعیین میاستآجر سفال اجرا نموده 

    

  

، هزینـه آجرکـاري   1387سال  بهاي واحد پایه ابنیه ه با فهرستدر قراردادهاي منعقد)پاسخ-111101

کـه دو   1:6اشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري به صخامت یک و نیم آجر با مالت ماسه سـیمان  با آجر م

 110501، براساس ردیـف  )کل ضخامت آجرکاري از آجر ماشینی سوراخدار مزبور(روي آن نماسازي شده باشد 

و پرداخـت   براي کل سطح نماسـازي آجـري مربـوط محاسـبه     110801براي کل حجم آجرکاري به عالوه ردیف 

  .      گردد می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢

  ابنیه-فهرست بها

مقدمـه فصـل    7مطـابق بنـد   (1385سـال  بهـاي ابنیـه    فهرست 110602ردیف )پرسش-111102

شـود، پرداخـت    جهت نماسازیهاي آجري که نماچینی روي کار و جدا از پشـت کـار انجـام مـی    ) یازدهم

  . گردد می

مان با دیوار پشت نما در خصوص اجراي نماچینی آجري اقدام نموده و در حین اجراي پروژه پیمانکار همز

بدالیل کاهش سرعت اجراي نما و دیـوار پشـت نمـا و    (به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی 

  . بها نموده است درخواست اضافه) هاي اجراي کار طبیعتاً افزایش هزینه

خص بودن نحـوه اجـراي نمـاچینی بـا دیـوار پشـت نمـا در        ست که مشاور با استدالل مشا این در حالی

  .است بها موافقت ننموده هاي ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه نقشه

بهـایی بـه    آبا بابت اجراي همزمان نماچینی آجري با دیـوار پشـت نمـا اضـافه     گفته با توجه به شرح پیش

  گیرد یا خیر؟   تعلق میپیمانکار 

  

  

، هزینـه  1385بهاي واحـد پایـه ابنیـه سـال      ردادهاي منعقده براساس فهرستدر قرا) پاسخ-111102

آجر با مالت ماسه سیمان که یـک   5/1با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري به ضخامت آجرکاري 

روي آن با آجر ماشینی سوراخدار مزبور بطور همزمان با آجـر کـاري، نماسـازي شـده باشـد براسـاس ردیـف        

  . گردد براي سطح نماچینی شده محاسبه می 110801اي کل حجم دیوار اجري یاد شده بعالوه ردیف بر 110501

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣

  بهاي ابنیه فهرست

مربـوط   1387بهاي ابنیه سال  از فهرست 220101با توجه به اینکه ردیف شماره )پرسش-112201

متـر   سـانتی  2تـا   5/1امت به تهیه و نصب سنگ پالك در سطوح افقی از نوع تراورتن سـفید بـه ضـخ   

  . باشد و محل تهیه سنگ مشخص نگردیده و صرفاً به نوع ممتاز بودن سنگ اشاره شده است می

هاي عمرانی از یک نوع سنگ سفید که قیمت آن در بـازار   با توجه به اینکه کارفرما براي بعضی از پروژه

  باشد؟  ه هزینه آن به چه صورت میباشد استفاده نموده محاسب دو برابر نوع دیگر از سنگ سفید می

  

  

، هزینـه تهیـه و   1387در قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیـه سـال   ) پاسخ-112201

نصب سنگ پالك تراورتن سفید از نوع مرغوب از هر محل که به تصویب مهندس مشاور برسـد، در سـطوح   

بنابراین در شرایط . گردد محاسبه و پرداخت می 220101سانتیمتر، براساس ردیف  2تا  5/1افقی به ضخامت 

فوق سنگهاي پالك تراورتن سفید از هر محل و به هر قیمت که باشـند هزینـه عملیـات یادشـده براسـاس      

  .ردیف مذکور پرداخت خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١۴

  ابنیه -بها فهرست 

پیمانکار  upvcاي ه هاي پرداخت قیمت پنجره در خصوص ردیفدر یک پروژه، )پرسش-112301

، آیـا  1388اکنون باتوجه به توضیحات آغاز فصل بیست و سوم ابنیه سـال  . و کارفرما اختالف نظر دارند

 ؟شود ها درنظر گرفته می خور هر قاب است یا مساحت کلی پنجره ها، همان مساحت شیشه مساحت پنجره

  .باشدروژه به صورت تیپ میاستفاده شده در پ upvcهاي  الزم به توضیح است که ابعاد پنجره

  
  

باتوجه به ، 1388بهاي واحد پایه ابنیه سال  در قراردادهاي منعقده براساس فهرست) پاسخ -112301

در  upvcهـاي   هاي در نظر گرفته شـده بـراي انـواع پنجـره     ، قیمت23مقدمه فصل  6-7مفاد مندرج در بند 

) اعـم از ثابـت یـا بازشـو    (خـور   ر قـاب شیشـه  ، حسب مورد براساس سـطح هـ  23هاي مربوط از فصل  ردیف

  .گردد محاسبه می



 

  ١۵

  ابنيه -فهرست بها
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال  براساس اي پروژهپرسش)  -30940215- 112501

روي كارهاي  رنگ الكيدي. نحوه محاسبه بهاي واحد انجام عمليات منعقد شده است 1392
ميكرون)  40ه قشر و هر قشر به ضخامت خشك ميكرون (در س 120فلزي به ضخامت خشك 

  باشد؟ اين فهرست بها به چه صورت مي 250311و  250310هاي  رديف موضوع
  
  

مالك عمل باشد،  1392چنانچه فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال  )اسخپ -30940215- 112501
در سه قشر، هر  يفلز يارهاي كرو) air less( بدون هوا قيبه طر يديرنگ الك يمصالح و اجرا هيتهبهاي واحد عمليات 

فهرست بهاي ياد شده به صورت  250311و  250310هاي  ، با استفاده از رديفكرونيم 40ضخامت خشك  بهقشر 
  گردد: زير محاسبه مي
 ميكرون موضوع رديف  25آميزي در سه قشر، هر قشر  به ضخامت خشك  بهاي واحد رنگ

                                                                                                            250310      

 83300ريال  

 40-25=15ميكرون    كرونيم 40ضخامت خشك  به آميزي هر قشر امت رنگاضافه ضخ
 )3/15×(2790=13950ريال    250311آميزي به ازاي هر قشر موضوع رديف  اضافه بهاي رنگ
 83300+3×13950=125150ريال    ميكرون در سه قشر 120آميزي به ضخامت خشك  بهاي واحد رنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧

  شبکه توزیع آب-فهرست بها

ی براي برآورد یها شبکه توزیع آب آیتم 1388بهاي سال  در فصل هشتم فهرست)پرسش-320801

ذکر گردیده و همچنین براي برآورد تـرمیم  ) 080703و  080702، 080701(مرمت و ترمیم نوار حفاري 

مـورخ   74427/22/20بهـاي مجزایـی بـه شـماره       معـابر شـهري فهرسـت    و بازسازي نـوار حفـاري در  

توسط معاونت نظارت راهبـردي منتشـر گردیـده اسـت، باتوجـه بـه اخـتالف در مبـالغ دو          11/8/1388

بهاي یاد شده که براي برآورد و تهیه اسناد مناقصه بـراي مرمـت و تـرمیم نـوار حفـاري معـابر        فهرست

بایست توسط مشاوران مالك عمل قرار گیرد؟  یشهري کدام یک از موارد فوق م

  

  

هـاي   بهاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري مربوط به اخـذ هزینـه   فهرست) اسخپ-320801

هاي آب، بـرق، شـرکت مخـابرات،     ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري از سوي شهرداري از سازمان

ورتی که کارفرما در نظر دارد کار را بـه پیمانکـار واگـذار نمایـد بـراي بـرآورد       در ص. باشد می... شرکت گاز و 

هاي مربـوط در فصـل    هاي عمرانی باید از ردیف گذاري پروژه هزینه عملیات ترمیم و بازسازي نوار حفاري لوله

  .         بهاي واحد پایه شبکه توزیع آب استفاده نمایند نوار حفاري فهرست مرمت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨

  سدسازي -بها  فهرست

در دفترچه شرح ردیفهـاي   35041000و  35040900هاي  با توجه به شرح ردیف)پرسش-350401

منضم بـه قـرارداد عملیـات احـداث یـک سـد مخزنـی، نحـوه محاسـبه و اعمـال            1379سدسازي سال 

  چگونه است؟   76به  56بهاي مذکور در صورت افزایش قطر حفاري از  اضافه
  
  

ــف ) پاســخ-350401 ــورد ردی ــافه(35041000در م ــف  اض ــه ردی ــا ب ــرح ) 35040900به ــه ش در دفترچ

چالزنی بـه روش دورانـی در زمـین    (35040900بها به ردیف  با عنوان اضافه 1379هاي سدسازي سال  ردیف

یـک   بهـاي مـذکور بـه ازاي هـر     و نحوه اعمال اضافه) متر 40میلیمتر و کمتر و عمق تا  76سنگی به قطر 

  میلیمتر که به قطر حفاري اضافه شود در صورت افزایش قطـر چـالزنی بـه روش دورانـی در زمـین سـنگی از      

بـراي هـر متـر طـول قابـل اعمـال       ) بیسـت بـار  (بار  20بهاي ردیف فوق  میلیمتر، اضافه 76میلمتر به  56

  .              باشد می

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٩

  کارگاهو برچیدن تجهیز -بها فهرست

در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگـاه بـه میـزان سـقف تعیـین       )پرسش-991001

بینـی گـردد و تفکیـک آن مطـابق فهرسـت ردیفهـاي تجهیـز و        بها پیشفهرست 5پیوست  )17-2(شده در بند 

             ه گـردد، شـرایط عمـومی پیمـان مشـمول خاتمـ      48مطـابق مـاده    برچیدن کارگاه انجـام نشـده باشـد و پـروژه    

ناسب پیشـرفت عملیـات   فهرست بها به ت 5پیوست  )4(در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند 

  باشد؟که کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت میگردد یا اینیممربوطه پرداخت 

  

  
کـه بـا اسـتفاده از    اي  سـرمایه دارایـی هـاي   لک تمدر قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ-991001

 2500انـد و بـرآورد هزینـه اجـراي آنهـا از       منعقـد شـده   87الـی   77واحد پایه سالهاي  هاي بهاي تفهرس

میلیون ریال کمتـر بـوده و هزینـه تجهیـز و برچیـدن کارگـاه آنهـا بصـورت یـک قلـم مقطـوع پـیش بینـی              

، چنانچه قرارداد )تجهیز و برچیدن کارگاه(دستور العمل  )2-4-4(و  )1-4-4(است، با توجه به بندهاي  شده

خاتمه یابد، قسمتهایی از مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه کـه انجـام نشـده و مربـوط بـه بنـد        48طبق ماده 

به نسبت کار انجام نشده غیر قابل پرداخت است و قسمتهایی که مبلـغ تجهیـز و برچیـدن    باشد )4-4-1(

به عبـارت دیگـر    ،ن منوط به پیشرفت کار شده، به تناسب پیشرفت کار انجام می گیردآکارگاه که پرداخت

 ،شـرایط عمـومی پیمـان خاتمـه داده شـود     48اگر قراردادي در حین اجراي عملیات پیمان بر اساس ماده 

   ت و ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده باشد غیر قابـل پرداخـت بـه پیمانکـار اسـ     

  .در این حالت هزینه برچیدن کارکاه نیز قابل پرداخت به پیمانکار نیست



  ٢٠

  کارگاهو برچیدن تجهیز -بها فهرست

در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد ، با توجـه  )پرسش -991002

هـاي کارگـاه کـه بـه طـور      هـایی از هزینـه  شد، ردیفبابه این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمی

  گردد؟در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می ،مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده

  

  

تـا 1377بهـاي واحـد پایـه سـالهاي      ت هـاي سـ رفه براساسدر قراردادهاي منعقده )پاسخ-991002

گیرد و در میشرایط عمومی پیمان صورت 30در ماده تغییرات مدت پیمان بر اساس ضوابط مقرر 1387

چارچوب پیمان خسارتی از بابت تمدید مدت مجاز قابل پرداخت نیسـت و مبلـغ تجهیـز و برچیـدن کارگـاه      

  .باشدمندرج در قرارداد قابل افزایش نمی



  ٢١

  کارگاهو برچیدن تجهیز -فهرست بها

بنیـه و محوطـه و منعقـده بـر اسـاس      در پیمـانی بـا موضـوع اجـراي عملیـات ا     )پرسش-991003

. بینی گردیـده اسـت   ، مبلغ تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پیش1386بهاي واحد پایه ابنیه سال  فهرست

باشـد،   نظر به اینکه مبلغ پیمان حاصل ضرب ضریب پیمان پیشنهادي پیمانکار در مبلغ برآورد اولیـه مـی  

  باشد؟   چگونه می) ر صورت وضعیت پیمانکارد(نحوه تعلق ضریب پیمان به مبلغ تجهیز کارگاه 

  

  

بهاي واحـد پایـه رسـته سـاختمان سـال      هاي  رستدر قراردادهاي منعقده براساس فه)پاسخ-911003

هاي با مبالغ مقطوع یا یک قلم مبلغ  صورت ردیفه که باعم از این(، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 1386

وضـعیتها  پیمانکـار در صـورت  ) ضریب پیمـان (ا اضافه پیشنهادي تساب تخفیف یحاپس از ) مقطوع باشند

  .شوند منظور می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٢

  تجهیز و برچیدن کارگاه -فهرست بها

انـدازي   تهیه، حمل، نصب و راه"بهاي منضم به یک پیمان با موضوع  در فهرست)پرسش-991004

هیچگونه آیتمی براي تجهیز کارگاه  "الب خانه فاض تجهیزات مکانیکال، برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه

منظور نشده و به تبع آن براي تجهیز کارگاه رقم خاصـی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت، ولـی در شـرایط        

خصوصی پیمان به طور مشخص مواردي را که براي این منظور باید توسط پیمانکار تهیه و یا بـه عهـده   

  . توسط پیمانکار مهر و امضا شده است پیمانکار است ذکر شده و در زیر صفحات مربوطه،

در این صورت، آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیـز کارگـاه خـارج از رقـم کـل      

  باشد یا خیر؟  قرارداد می

  

  
بهاي واحد پایه، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در صـورتی   براساس مفاد کلیات فهارس) پاسخ -991004

بود که در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور شـده باشـد، در غیـر ایـن صـورت قابـل        قابل پرداخت خواهد
را براساس  اضافی تعهدات پذیرفته شده پرداخت نخواهد بود ولی پیمانکار متعهد است بدون دریافت وجه

  .  اسناد و مدارك پیمان انجام دهد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٣

  تجهیز و برچیدن کارگاه -فهرست بها

انـدازي   تهیه، حمل، نصب و راه"بهاي منضم به یک پیمان با موضوع  در فهرست)پرسش-991005

، هیچگونـه آیتمـی بـراي تجهیـز     "خانـه فاضـالب    تجهیزات مکانیکال، برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه

کارگاه منظور نشده و به تبع آن براي تجهیز کارگاه رقم خاصی در نظر گرفته نشده است، ولی در شرایط 

پیمان به طور مشخص مواردي را که براي این منظور باید توسط پیمانکار تهیه و یا بـه عهـده    خصوصی

  . پیمانکار است ذکر شده و در زیر صفحات مربوطه، توسط پیمانکار مهر و امضا شده است

در این صورت، آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیـز کارگـاه خـارج از رقـم کـل      

  باشد یا خیر؟  میقرارداد 

  

  
بهاي واحد پایه، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در صـورتی   براساس مفاد کلیات فهارس) پاسخ -991005

قابل پرداخت خواهد بود که در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور شـده باشـد، در غیـر ایـن صـورت قابـل       
را براساس  اضافی تعهدات پذیرفته شده جهپرداخت نخواهد بود ولی پیمانکار متعهد است بدون دریافت و

  .  اسناد و مدارك پیمان انجام دهد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢۴

  تجهیز و برچیدن کارگاه  -فهرست بها

بینـی شـده    در پیمانهایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پیش)پرسش-991006

د از خاتمه مدت اولیه پیمان ادامه یافتـه  دالیلی خارج از قصور پیمانکار، عملیات اجرایی بعه است لیکن ب

       هـا  ماهیانه مسـتمر تجهیـز کارگـاه در دوران تـاخیرات مجـاز در صـورت وضـعیت        يها است، ایا هزینه

  باشد؟  قابل پرداخت می

  

  
ضوابط و مقررات فهارس بهاي پایه در مورد تجهیز و برچیدن کارگاه به ترتیبـی اسـت   )پاسخ-991006

هاي آن مقطوع بوده و با تغییر مدت، مبلغ تجهیز و برچیدن کارگـاه حتـی در مـورد تـأمین و      که کلیه ردیف
هـاي   تجهیز محل سکونت و تأمین غذاي کارمندان مهندس مشـاور، کارفرمـا و آزمایشـگاه و سـایر ردیـف     

  .تجهیز و برچیدن کارگاه قابل افزایش نخواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢۵

  )حالت کلی(ضرایب  -فهرست بها

باشـد و  مـی ) بـومهن (با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدیـد پـردیس    )پرسش-993001

اي ابنیـه، تأسیسـات مکـانیکی و برقـی     باشد، ضـریب منطقـه  می 1380فهرست بهاي پایه قرارداد فهرست بهاي 

  چگونه محاسبه می گردد؟

  

  

ــه )پاســخ-993001 ــریب منطق ــنامه ض ــق بخش ــران طب ــتان ته ــماره اي اس ــورخ 1-15/54/489ش م

ابالغ شده است، در صورتیکه نام منطقه مورد نظر در مناطقی که براي آنها ضـریب منطقـه اي    16/1/1361

اي شهرستان یا بخشی که منطقه مورد نظر در تعیین شده در بخشنامه مزبور موجود نباشد از ضریب منطقه

  . شوداقصه و عقد قرارداد استفاده میآن واقع شده در هنگام تهیه برآورد براي برگزاري من

اي در برآورد اولیه منضم به پیمان منظـور نشـده   همانطوري که در فوق تصریح گردید چنانچه ضریب منطقه

  . باشد قابل پرداخت نخواهد بود



  ٢۶

  )حالت کلی(ضرایب  -فهرست بها

پایـه  بهاي  فهرستباتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس   )پرسش -993002

ضـریب  بطـور مسـلم   اي و ارتفـاع منظـور نگـردد،     گردند ضرایب باالسري، منطقـه  تهیه می 1388سال 

در این صورت رعایـت محـدودیت ده درصـد پلـوس     . پیشنهادي پیمانکار از ده درصد باالتر خواهد رفت

  چگونه خواهد بود؟

  

  

محـدودیتی بـراي ضـریب     26/11/1383بـا ابـالغ قـانون برگـزاري مناقصـات مـورخ       )پاسخ -993002

) قـانون  20و  19مواد (پیشنهادي پیمانکار برنده مطرح نخواهد بود، زیرا ارزیابی فنی بازرگانی و ارزیابی مالی 

 افرآیندهاي قانونی هستند که به منظور حفظ منافع ملی و انتخـاب بهینـه پیشـنهاد قیمـت در انطبـاق بـ      

  .  اند کمیسیون مناقصه قرار گرفته ها، در اختیار مبانی مطرح شده در آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٧

  )حالت کلی(ضرایب  -بها فهرست

شـرایط  29نحوه عمل براي تعیین قیمت جدیـد براسـاس ضـوابط بنـد ج مـاده      )پرسش-993003

، با توجه به حذف ضریب باالسري 1388در قراردادهاي منعقده با فهارس بهاي پایه سال  عمومی پیمان

     ؟باشد چگونه  می

  

  

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمـان، چنانچـه در چـارچوب موضـوع     )پاسخ-993003

بهـا و مقـادیر منضـم بـه      پیمان، کار جدیدي به پیمانکار ابالغ شود که براي آن قیمت و مقـدار در فهرسـت  

  . گردد عمل می 29ماده » ج«بینی نشده باشد، براي تعیین قیمت آن، براساس ضوابط بند  پیمان پیش

، ضـریب باالسـري اعمـال نشـده     1388بهـاي پایـه    ها براساس فهارس در قراردادهاي فوق، که در برآورد آن

شوراي محترم عالی فنی به شـرح ذیـل عمـل     31/5/1389مورخ  41555/26است،  طبق مصوبه شماره 

  : شود  می

شـده ملحـوظ و توافـق شـود و ضـریب      در تعیین قیمت جدید الزم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام 

  .     ها اعمال نگردد اي به این قیمت جداگانه



  ٢٨

  ارتفاعطبقات و ضریب   -بها  فهرست

هـاي   پیوسـت دو فهرسـت  مندرج در ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط )پرسش-993101

  گیرد؟ به چه اقالمی از کار تعلق می ،به بعد 1377هاي  بهاي واحد پایه ابنیه سال 

  

  

هـاي بهـاي واحـد     اي منعقده براساس فهرسـت  هاي سرمایه هاي تملک دارایی در طرح )پاسخ-993101

 2پیوسـت  ج در رضـریب ارتفـاع براسـاس ضـوابط و رابطـه منـد       1387الی  1377پایه رشته ابنیه سالهاي 

راي پیمـان منظـور   ي ابنیه سال مورد عمل در پیمان محاسـبه و در بـرآورد هزینـه عملیـات اجـ     فهرست بها

اي کـه ارتفـاع آن    بینی شده در پیمان به تمام اقالم کار در طبقه پیشضریب ارتفاع  در این صورت. گردد می

کـف طبقـه بـاالیی، بـه اسـتثناي      معمـاري (کف آن طبقه تا تراز ) معماري(متر است، از تراز  5/3بیش از 

  .گیرد مصالح پایکار تعلق می

تنها در صورتی که در برآورد هزینه اجـراي کـار منضـم بـه پیمـان      ریب ارتفاع ضبدیهی است مبلغ مربوط به 

  . منظور شده باشد، قابل پرداخت است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٩

  ضریب طبقات و ارتفاع  -بها  فهرست

 5/3بـیش از  (هـاي مختلـف   که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاعی آیا در ساختمان)پرسش-993102

  نمود؟ب ارتفاع میانگین استفاده توان از ضری است، می) متر

  

  

مختلـف یـک   ) متـر  5/3بـیش از  (طبق ضوابط نمی توان براي طبقات مرتفع  –خیر   )پاسخ-993102

میانگین محاسبه کرد و مـورد عمـل قـرار داد، بلکـه بایسـتی ایـن ضـریب بـه         ضریب ارتفاع  ساختمان، یک

هـاي مختلـف    که به علت تنوع ارتفاع قسمتتفکیک براي طبقات مختلف محاسبه گردد، ولیکن در مواردي 

توان ضـریب   می) هاي با ارتفاع متفاوت با درنظر گرفتن اوزان کارهاي قسمت(متر  5/3یک طبقه بیش از 

  .میانگین ارتفاع محاسبه و در برآورد لحاظ نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠

  ضریب طبقات و ارتفاع  -بها  فهرست

) ضرایب طبقـات و ارتفـاع  (پیوست دو  2و  1درج در ردیفهاي با توجه به مفاد من)پرسش-993103

بهاي یاد شده که فاقد ضریب  ، در پیمان هاي منعقده با فهرست1385بهاي واحد پایه ابنیه سال  فهرست

ارتفاع و طبقات در برآورد منضم به پیمان می باشد، درصورت بوجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در 

  وضعیت چگونه تعلق می گیرد؟رایب ارتفاع و طبقات در صورتحین انجام کار، ض

    

  

پاسخ بـه  ، 1385درخصوص قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال )پاسخ-993103

  :شرح زیر خواهد بود

فهرست بها، مشمول ضریب طبقات بـوده ولـی در بـرآورد     2پیوست )1(در مورد ساختمانی که طبق بند  -1

چنانچـه در حـین اجـرا تعـداد      ،ولیه منضم به پیمان ضریب طبقات منظور و مورد عمل قرار نگرفتـه اسـت  ا

ضـریب  ) پـس از تغییـر  (توان بـراي سـاختمان در وضـعیت جدیـد      ها تغییر کند، نمی طبقات و مساحت آن

  .ها اعمال نمود وضعیتطبقات محاسبه و در صورت

فهرست بها مشمول ضریب ارتفاع نبوده و در بـرآورد منضـم    2ت پیوس )2(در مورد طبقاتی که طبق بند  -2

به پیمان نیز ضریب ارتفاع منظور نشده باشد ولی در حین اجرا به موجـب تغییـرات ایجـاد شـده در ارتفـاع      

طبقات، براساس ضوابط مربوط مشمول ضریب ارتفاع شوند، به شرط اجـرا شـدن تغییـرات، ضـریب ارتفـاع      

  .شود وضعیت اعمال میی که ارتفاعشان افزایش یافته محاسبه و در آخرین صورتیکبار دیگر براي طبقات

  

  

  

  

  

  

  



  ٣١

  هزینه باالسري –بها  فهرست

در مورد لزوم اعمال ضریب باالسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که  براساس )پرسش-993201

نمایـد، آیـا    اد خود منظـور مـی  ، این ضرایب را پیمانکار در ارایه پیشنه1388بهاي واحد پایه سال  فهرست

  : تفسیرهاي زیر صحیح است

دار منظـور شـده    بهاي منضم به پیمان، به صورت قیمت سـتاره  ها در فهرست چنانچه این ردیف-1

. باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است

باشـند، قیمـت جدیـد    بهاي منضـم بـه پیمـان، داراي قیمـت ن     ها در فهرست چنانچه این ردیف-2

اي بـه قیمـت خریـد     هاي باالسري و منطقـه  محسوب و الزم است در تهیه قیمت جدید، هزینه

. براساس فاکتور اضافه شوند

  

  

 29مـاده  ) ج(هـاي جدیـد، موضـوع بنـد      ضریب باالسري متعلقه بـه قیمـت   موضوع) پاسخ -993201

ــان   ــومی پیمـ ــرایط عمـ ــماره  (شـ ــنامه شـ ــوع بخشـ ــورخ  1088/102-842/54موضـ                 ) 3/3/1378مـ

مـورخ   7901/22امـه شـماره   ، طـی ن 1388پایـه سـال   واحـد  هـاي   بـا فهرسـت  هاي منعقد شده پیماندر 

مـورخ   41555/26پاسخ واصله به استناد نامه شماره . به شوراي عالی فنی منعکس گردید 23/3/1389

  :باشد  شوراي مذکور به شرح زیر می 31/5/1389

در پیمـان هـاي منعقـد شـده بـا      شـرایط عمـومی پیمـان    29موضوع بند ج ماده یین قیمت جدید در تع«

الزم است همه عوامل مؤثر در قیمـت تمـام شـده ملحـوظ و توافـق      1388فهرست هاي واحد پایه سال 

  .»ها اعمال نگردد اي به این قیمت شود و ضریب جداگانه

هـا تـابع مـاده     جدید محسوب شده و تعیین قیمت آن سازد اقالم فاکتوري قیمت در ضمن خاطرنشان می

  .باشد شرایط عمومی پیمان می 29
منظوز شده باشـد هیچگونـه    1388ستاره دار در فهرست بهاي واحد پایه سال  ضمن چنانچه قیمت هايدر

  . گیرد ضریبی از جمله باالسري و منطقه اي و غیره به آن تعلق نمی
  

  
  



  ٣٢

  

  هزینه باالسري -فهرست بها

، در خصوص ابالغ  16/9/1388مورخ  87005/100باستناد مفاد بخشنامه شماره )پرسش-993202

اي و ارتفـاع در هنگـام تهیـه     ، ضرایب باالسـري، منطقـه  1388بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال  فهرست

ج مـاده   از سوي دیگر بر طبق بند. شود بها مزبور اعمال نمی براورد هزینه اجراي کارها براساس فهرست

گردد  هاي جدیدي که بر مبناي مفاد این بند تهیه و تنظیم می شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت) 29(

  .گیرد بدلیل بروز بودن قیمت، تنها ضریب باالسري پیمان به آنها تعلق می

هاي جدید براساس بند ج ماده  جه به مطالب فوق، نحوه اعمال ضریب باالسري در تعیین قیمتبا تو

  چگونه می باشد؟1388بها سال  هاي منعقده با فهارس شرایط عمومی پیمان در پیمان) 29(

     

  

شـرایط   29مـاده  ) ج(درباره نحوه اعمال ضریب باالسري به قیمتهاي جدید موضوع بند) پاسخ -993202

پیمانهـاي منعقـد   )3/3/1378مـورخ   1088/102-842/54موضوع بخشـنامه شـماره   (عمومی پیمان 

به شوراي عـالی   23/3/1389مورخ  7901/22، به موجب نامه شماره 1388ا فهرستهاي پایه سال شده ب

شـوراي   31/5/1389مـورخ   41555/26پاسخ واصله به استناد نامه شـماره  . محترم فنی منعکس گردید

:باشد مذکور به شرح زیر می

مـت تمـام شـده ملحـوظ و     در تعیین قیمت جدید مذکور الزم اسـت همـه عوامـل مـوثر در قی             

  .توافق شود و ضریب جداگانه اي به این قیمتها اعمال نگردد

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٣

  باالسري هزینه-فهرست بها

 1388بهاي واحـد پایـه سـال     با توجه به حذف ضریب باالسري در ابالغ فهارس)پرسش-993203

  هد بود؟ اخو شرایط عمومی پیمان به چه نحو 29نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده 

  

  
شـرایط   29مـاده  ) ج(هـاي جدیـد، موضـوع بنـد      نحوه اعمال ضریب باالسري به قیمت) پاسخ -993203

ــوم ــان  یعم ــماره (پیم ــنامه ش ــوع بخش ــورخ  1088/102-842/54موض ــاندر ) 3/3/1378م ــاي  پیم ه
بـه  23/3/1389مـورخ   7901/22، به موجب نامـه شـماره   1388هاي پایه سال  منعقد شده با فهرست

ــد ــنعکس گردی ــی م ــرم فن ــالی محت ــوراي ع ــماره . ش ــه ش ــتناد نام ــه اس ــله ب ــخ واص ــورخ  41555/26پاس م
  . باشد شوراي مذکور به شرح زیر می 31/5/1389

در تعیین قیمت جدید مذکور الزم است همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحـوظ و توافـق شـود و    
  .ها اعمال نگردد اي به این قیمت ضریب جداگانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣۴

  ضریب باالسري -فهرست بها

؟ شود میاعمال چگونه محاسبه و در یک پروژه غیرعمرانی ضریب باالسري )پرسش-993204

  

  
. باشـد  هاي غیرعمرانی از سوي این دفتر میسر نمی امکان تعیین ضریب باالسري طرح)اسخپ-993204

هـاي عمرانـی و    تـوان تفـاوت کسـورات طـرح     یالبته الزم به ذکر است کـه در تعیـین ضـریب یـاد شـده مـ      
     .       غیرعمرانی را ملحوظ نمود



  ٣۵

  مصالح پایکار -بها فهرست

و اشاره نمودن به پرداخت  1384سال  يبها فهرست 1پیوست  3در ارتباط با بند )پرسش-994001

و هزینـه حمـل، آیـا     درصد بهاي مصالح پایکـار  70مصالح پایکار براي تقویت بقیه مالی پیمانکار شامل 

باشد یا هزینه حمل مطابق شرح  درصد به هزینه حمل نیز می 70اعمال  1384بهاي سال  منظور فهرست

  گردد؟ درصد پرداخت میبطور صد 1385بها سال  مندرج در فهرست

  

  
بهـاي واحـد پایـه ابنیـه سـالهاي       فهـارس  1مقدمـه پیوسـت    3با توجه به مفاد بند ) پاسخ-994001

بهاي مزبور، هزینه حمل براي آن دسـته از مصـالح    ، در قراردادهاي منعقده براساس فهارس1385و 1384
قابـل پرداخـت   ) درصـد  70بـدون احتسـاب   (شـوند، بطـور کامـل     پایکار که مشمول هزینه حمل مازاد مـی 

  . باشد می
وضوع بـا وضـوح و   ، م1385بهاي واحد پایه ابنیه سال  فهرست 1مقدمه پیوست  3در بند  استشایان ذکر 

  .شفافیت بیشتري تبیین گردیده است
  
  


