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  وي پیمانکارانسبخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از 

19/8/1387مـورخ   76574/100بخشـنامه شـماره    )2-5(بنـد  ذیـل  در تبصـره  )پرسش -511001

هایی که ضریب پیشنهادي جزء فصل مربوط بیشتر  سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف"

بـراي افـزایش مقـادیر ایـن     . رصد مبلغ مذکور مجاز استد 25از ضریب پیشنهادي کل باشد، حداکثر تا 

  :ابهامی به شرح ذیل وجود دارد "ها، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادي کل مالك است ردیف

ها را با مقدار متناظر همان ردیف در فهرست  مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت، مقدار تک تک ردیف

بیشتر شد، ضریب فصل را براي مقادیر مـازاد بـه   % 125م از سقف منضم به پیمان مقایسه کرده و هرکدا

دهد حال آنکه برداشت پیمانکار این است کـه جمـع کـل کـارکرد فصـل در       ضریب کل پیمان تغییر می

صورت وضعیت باید با فصل متناظر در قرارداد تطبیق داده شود و این تبصره در مورد جمع مبلغ هر فصل 

  ؟حوه محاسبه به چه صورت خواهد بودبا توجه به توضیحات یاد شده نها،  فاعمال گردد نه تک تک ردی

  

  

بـه تفکیـک   پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاراننحوه ارایه دستورالعمل  )9-2(در بند )پاسخ-511001

ــل ــت فص ــاي فهرس ــا  ه ــماره   به ــنامه ش ــت بخش ــوان  19/8/1387مــورخ  76574/100پیوس ــا عن                    ب

ضریب پیشنهادي جزء ضـریبی اسـت کـه از تقسـیم مبلـغ پیشـنهادي       : قید گردیده "پیشنهادي جزء ضریب "

به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایـی بـراي همـان    ) با توجه به تمامی شرایط(پیمانکار براي هر فصل

باشـد   مـی بنابراین مالك تعیین ضریب پیشنهادي جزء، جمع مبلغ مربوط به هر فصل . شود فصل حاصل می

دسـتورالعمل   2-5موضـوع بنـد   (مین ترتیب در محاسبات مربوط به افزایش و کاهش مقادیر کار ه که به

دستورالعمل یادشده به شـرح  ) 5(که ضوابط مندرج در تبصره ذیل ماده شود، مشروط بر آن وارد می) مذکور

  :زیر رعایت گردد

یی که ضـریب پیشـنهادي جـزء فصـل مربـوط      ها سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف "

، )شـرایط عمـومی پیمـان    29هاي مندرج در مـاده   با رعایت محدودیت(بیشتر از ضریب پیشنهادي کل باشد

  ها، بیش ازسقف یادشده  براي افزایش مقادیر این ردیف.درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است 25حداکثر تا 
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  پیمانکارانبخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي 
هـاي جدیـد    فوق در مورد قیمت همفاد تبصر.ضریب پیشنهادي کل مالك است)پاسخادامه -511001

  ".دستورالعمل مذکور نیز حاکم و رعایت آن الزامی است )3-5(موضوع بند 
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

سقف افزایش و یـا کـاهش    19/8/1387مورخ  76574/100شماره  در بخشنامه)پرسش -511002

باشد چگونه تعیین  هایی که ضریب پیشنهادي جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادي کل می ردیف

  گردد؟  می

  

  

پایـه و بخشـنامه شـماره    واحدبهـاي   هـاي  تدر قراردادهاي منعقـده براسـاس فهرسـ   )اسخپ -511002

هایی که ضـریب   سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف، 19/8/1387مورخ  76574/100

 29هاي مندرج در مـاده   با رعایت محدودیت ،فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادي کل باشد ءپیشنهادي جز

فصـل مربوطـه مـالك عمـل      ءگـردد و در هـر حـال ضـریب پیشـنهادي جـز       شرایط عمومی پیمان تعیین می

  .     باشد می

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4  

  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

دسـتورالعمل نحـوه ارایـه پیشـنهاد     "بخشنامه  2-5با توجه به تبصره ذیل ردیف )رسشپ -511003

،19/8/1387مـورخ   76574/100به شماره  "بها هاي فهرست قیمت از سوي پیمانکاران به تفکیک فصل

، ضریب مالك براي از ضریب پیشنهادي کل باشد رفصل بیشتیک جزء  پیشنهادي درصورتی که ضریب

  گردد؟ آن فصل در پرداخت صورت وضعیتها چگونه محاسبه می

  

  

ــف    ) پاســخ -511003 ــل ردی ــره ذی ــتناد تبص ــه اس ــماره   2-5ب ــنامه ش ــورخ  76574/100بخش م

فصـل   ءپیشـنهادي جـز  هایی که ضریب  سقف مبلغ ناشی از افزایش یا کاهش مقادیر ردیف، 19/8/1387

شـرایط عمـومی    29هاي منـدرج در مـاده    با رعایت محدودیت(مربوطه بیشتز از ضریب پیشنهادي کل باشد 

ها، بـیش از سـقف یـاد     براي افزایش مقادیر این ردیف. درصد مبلغ مذکور مجاز است 25حداکثر تا ) پیمان

  . شده، ضریب پیشنهادي کل مالك است

فصل بیش از ضریب پیشنهادي کل باشد بـه صـورت زیـر عمـل      ءب پیشنهادي جزبنابراین در صورتی که ضری

  : شود می

درصد فصل مربوط باشد، ضـریب پیشـنهادي    25چنانچه افزایش یا کاهش تغییر مقادیر فصل کمتر از -

  . جزء فصل مالك است

صـد، ضـریب   در 25درصد فصل مربوط باشد براي مازاد  25چنانچه افزایش تغییر مقادیر فصل بیشتر از -

. پیشنهادي کل مالك است

درصد فصل مربوط باشد ضریب پیشـنهادي جـزء فصـل     25چنانچه کاهش تغییر مقادیر فصل بیشتر از -

  . مالك است

  

  

  

  



5  

  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

قراردادهاي منعقده براساس فهرست هاي واحـد پایـه کـه رعایـت ضـوابط      در )پرسش-511004

بـراي آنهـا الزامـی اسـت، چنانچـه ضـریب        19/8/1387مـورخ   76574/100مندرج در بخشنامه شماره 

پیشنهادي جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و کارکرد این فصل نیز بیش از مبلغ ریـالی آن  

ین صورت کارکرد مازاد بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد براي فصل مربوطه با چه در زمان پیشنهاد باشد، در ا

  . گردد ضریبی محاسبه می

  

  

بهاي پایه و رعایت ضوابط بخشـنامه شـماره    در قراردادهاي منعقده براساس فهارس) پاسخ -511004

ــد    19/8/1387مـورخ   76574/100 ــادیر ، سـقف مبلـغ ناشـی از افـزایش م    2-5، وفـق تبصـره ذیـل بن ق

بـا رعایـت   (فصل مربوط بیشتر از ضریب پبشنهادي کل باشد  ءهاي یک فصل، که ضریب پیشنهادي جز ردیف

درصد مبلغ فصل مذکور مجاز اسـت و   25حداکثر تا ) شرایط عمومی پیمان 29ها مندرج در ماده  محدودیت

  . براي افزایش مقادیر بیش از سقف یاد شده ضریب پیشنهادي کل مالك است
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

و براساس  19/8/1387مورخ  76574/100پروژه اي با توجه به بخشنامه شماره )پرسش  -511005

  . منعقد شده است 1388بهاي ابنیه سال  فهرست

اساسی در نوع عملیات و  هاي موجود در اسناد مناقصه، تغییرات ولی پس از انعقاد قرارداد و بازنگري نقشه

  . ها بوجود آمد  مقادیر نقشه

بندي موجود در قرارداد و بـرآورد اولیـه      الزم به توضیح است که پیمانکار با توجه به مقدار کم سطح قالب

هـا توسـط    نسبت به ارایه ضریب مینوسی براي این فصل اقدام کـرده بـود کـه پـس از بـازنگري نقشـه      

  . مترمربع افزایش پیدا کرده است 12000مقدار به حدود  مهندسین مشاور پروژه این

هاي مربوطـه   مقدار اولیه فصل قالب بندي، نحوه تعلق ضریب به فصل% 25اکنون آیا با توجه به افزایش 

  باید از ضریب پیشنهادي کل صورت پذیرد یا باید توافق مجدد حاصل گردد؟

  

  
و بـا رعایـت    1388بهـاي پایـه ابنیـه سـال      رسـت در قراردادهاي منعقده براساس فه) پاسخ -511005

هـایی کـه ضـریب     براي افزایش مقـادیر ردیـف  ، 19/8/1387مورخ  76574/100ضوابط بخشنامه شماره 
پیشنهادي جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادي کل باشد، در هر حـال ضـریب پیشـنهادي جـزء مـالك      

  .الزامی استپیمان ط عمومی شرای 29هاي مندرج در ماده  است و رعایت محدودیت
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  بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران

ــد  )پرســش -511006 ــل بن ــماره  2-5در تبصـره ذی ــنامه ش ــورخ  76574/100بخش  19/8/1387م

هایی که ضریب پیشنهادي جزء فصل بیشتر از ضریب پیشـنهادي کـل    درخصوص افزایش مقادیر ردیف

درصد مبلغ اولیه پیمان تعیین  25گردیده و سقف افزایش مقادیر با نرخ ضریب جزء، تا  است تعیین تکلیف

هایی که ضریب جزء کمتر از  گردد، لیکن براي ردیف شده که مازاد بر آن با اعمال ضریب کل پرداخت می

ضریب کل است سقف افزایش مقادیر مشخص نگردیده و کارفرمایان این برداشـت را دارنـد کـه سـقف     

ها نامحدود است و پیمانکار موظف به انجام کار تا هـر مقـدار بـا ضـریب جـزء       زایش مقادیر این ردیفاف

باشد و این در حالی است که ضریب کل هر پیمان از ضرایب جزء با مقادیر مشخص بدسـت آمـده و    می

  . زند افزایش نامحدود بخشی از آنها این توازن را بهم می

درصد قرارداد که شامل ساختمانهاي جنبی اسـت ابـالغ گردیـده و عمـده     25اي  در حال حاضر در پروژه

اتـیلن اسـت کـه ضـریب جـزء             پلـی  کشی با لولـه  بندي فلزي و کارهاي لوله هاي آن میلگرد و قالب ردیف

کشی بیشتر از ضریب پیمان است که با روشی کـه توسـط دسـتگاه نظـارت      دو قلم اول کمتر و قلم لوله

  .شود یان قابل توجهی به پیمانکار وارد میشود ز اعمال می

هاي بـا ضـریب جـزء     براي ردیف 2-5اکنون این پرسش مطرح است که آیا همچنان که تبصره ذیل بند 

  بایست لحاظ گردد؟ هاي با ضریب جزء کمتر نیز می شود در ردیف بیشتر از نرخ کل پیمان اعمال می

  

  

ــا) پاســخ  -511006 ــده براس ــاي منعق ــارسدر قرارداده ــماره  س فه ــنامه ش ــت بخش ــه و رعای ــاي پای به

هایی کـه ضـریب    سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف 19/8/1387مورخ  76574/100

هـاي منـدرج در مـاده     پیشنهادي جزء  فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادي کل باشد، با رعایت محـدودیت 

  .باشد صل مربوطه مالك عمل میشرایط عمومی پیمان، ضریب پیشنهادي جزء  ف 29


