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 مقدمه

 
 داهان شدن ذوقى ندارــزم محفل شـــمع بــش

 راای  کند ویرانه می اى خوش آن شمعی که روشن
 مقدمه

 

باشـد،   می قرارداد دوفتکه یک طرف یا عملیات ساخت و سازهایی ها  در پرو ه
انجام پرو ه مسرلزم انرخاب مجری یا پیمانکار واجد شرایط بوده و از آنجاکه مبلـ   

کارفرما بایـد قبـل   نیز نیاز دارد که تابع تشریفات خاصی است، فذا ای  قابل مالحظه
نسبت به تخمین مبل  ریافی کل کار و مـدت انجـام آن    واگذاری کار به پیمانکاراز 

اقدام نماید. پس از مشخص شدن برآورد مبل  کـل کـار    ن اعربار مربوطجهت تأمی
طی فراینـد   چنین پس ازمه گیرد و می مصوب اوفیه صورتهای  که بر اساس نقشه
 مقادیر و احجامگیری  اندازه، واجد شرایط و انعقاد قرارداد با ایشان انرخاب پیمانکار

ارائه صورتحسـاب  مربوط طب  مفاد قرارداد و در نهایت های  و محاسبه هزینهکارها 
 ضروری است. اخت مبل  معادل کارهای انجام شدهبه منظور پردپیمانکار  از سوی

مـدیریت دانــش و انرقــال تجربیــات از نســلی بــه نســل دیگــر بــه عنــوان یکــی از  
های اصلی در فضای کمیت محـور دانـش امـروزی و عامـل روان کننـده چـرخ        دغدغه
اخیر باید مورد توجه قرار گیـرد. در ایـن   های  کشور، موضوعی است که در سال صنعت

هـای   مخرل  مهندسی در سـازمان های  میان، نقش اساتید و همکاران مجرب در بخش
اصلی پویایی چرخ صنعت و مقرضـیات  های  دوفری یا شرکرهای خصوصی، یکی از م ففه

 باشد. نظام پذیر چرخش آن می
جهت درك کامل خواننـده  فصل طراحی و تنظی  گردیده و  نه این مجموعه در

های کاربردی فراخور موضوع ارائه شـده اسـت. پـس از     از مقافب عنوان شده، مثال
های کاربردی و اشـاره بـه کلیـات و اهـداف انـدازه گیـری،        بیان تعاری  برخی وا ه

دوم برآورد و صورت وضعیت نویسی در فصل اول، مبانی مرـره و بـرآورد در فصـل    
و منـابع  ارائه شده است. اسناد راهنمای مرره و برآورد و صـورت وضـعیت نویسـی    

صورت وضـعیت، انـواع و   در فصل سوم به تفصیل توضیح داده شده و اصلی مربوط 
در فصـل  تنظی  آن به انضمام مفاهی  فهارس بهاء و ساخرار شکست کار های  روش

تبیـین  ارداد و انـواع آن  ضـرایب قـر  در فصـل پـنج    چهارم تشریح گردیده اسـت.  
کلیـدی و کـاربردی در   هـای   بـا مثـال   تعدیل آحاد بهاءگردیده و تشریح کاملی از 

فصل هفر  نحوه پیشـنهاد قیمـت پیمانکـاران و     فصل شش  صورت پذیرفره است.
در  دارد. مـی  کـاربردی بیـان  های  را با مثالقراردادی های  اصول تجزیه بهای ردی 

فصل هشر  نحوه صورت وضعیت نویسی مشاور برای خدمات مقافعاتی، طراحـی و  
 تشریح گردیده و فصل نه  به تعریـ  و  5537سال های  نظارت بر مبنای بخشنامه

 ، یسـاخرمان  یهـا  پرو ه یاجراهای  روش، آن انواع و راردادتبیین کلیاتی از ق        
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دفرـر فنـی   نواع مناقصات و وظـای  و نقـش   ، ایبند زمان برنامه، یعمران یها طرح

 اخرصاص یافره است. پیمانکار
هـای   سلسـله مراتبـی خواننـدگان رشـره    کامـل و  هدف از تافی  این کراب آشـنایی  

و برآورد و صـورت  گیری  اندازهای  و اصول حرفهمخرل  علوم مهندسی با مبانی و مفاهی  
سـت تـا در کنـار دو تـأفی      ادر هر دو حوزه پیمانکاری و مشاور ها  پرو هوضعیت نویسی 
و نیــز "و مســائل حقــوقی و فنــی امــور پیمــان ای  اصــول حرفــه"یعنــی: ، دیگــر محــرر

یک مرجـع مناسـب بـرای    ، "پرو هتحلیل تأخیرات در مدیریت و کاربردی های  تکنیک"
هـا،   پـرو ه گیـری   د و اندازهمرتبط با مرره، برآورامور پیمان و به مسائل مندان  کلیه عالقه

نحـوه  و مقایسـه آن بـا بـرآورد اوفیـه،     کارهـای پیمانکـاری   نحوه صورت وضعیت نویسی 
کسب دانـش کـافی در   صورت وضعیت نویسی خدمات مقافعه، طراحی و نظارت مشاور، 

نحـوه برخـورد و مـدیریت بـا     کنررل و رسـیدگی آن،  ها،  زمینه تأخیرات و اخرالل پرو ه
اران در خصوص تمدید زمان پرو ه و دریافت خسارات احرمافی، شناسـایی  دعاوی پیمانک

به موقع تأخیرات و اخرالل در پرو ه و مدیریت زمان و هزینـه جهـت احرـراز از تقویـل     
هـای   گذاری مسئوفین در ویـرایش و تکمیـل بخشـنامه    مدت قراردادی و در نهایت هدف

کشورهای صاحب سـبک و  مراجع و جاری و تقاب  آن با مقافعات و ضوابط مسرند شده 
دانـ  از زحمـات آقـای مهنـدس      مـی  در پایان الزمباشد.  میامور پیمان مجرب در زمینه 

 قدردانی نمای . از این مجموعههایی  در تنظی  بخش محمد داودی
 

 مهندس عزیز و خواننده گرامی!
در مقافـب ایـن   کـه بـا امعـان نظـر     شـما  و نقادانـه  نظرات کارشناسـانه  منرظر هبه مشراقانه 

 شود، هسر . می مجموعه حاصل
Noavar33@yahoo.com 

 



 
 
 
 
 
 
 

 تقدیم هب
 زلزهل کرمانشاه زعزی  بازماندگان

 و 
 اریانانجیان رد مناطق سیل زده 

 



 
 

 
 

هـای ایـن انرشـارات، بـه اسرحضـارتان       ارج نهادن و قدردانی از اعرماد شـما بـه کرـاب   نشر نوآور ضمن 

سازی و نشر  های مخرل  آماده رساند که همکاران این انرشارات، اع  از م فّفان و مررجمان و کارگروه می

 کـار  کراب، تمامی سعی و همّت خود را برای ارائة کرابی درخـور و شایسـرة شـما فرهیخرـة گرامـی بـه      

های اسراندارد یک کراب خوب، ه  از نظر  اند که اثری را ارائه نمایند که از حدّاقل اند و تالش کرده بسره

 محروایی و غنای علمی و فرهنگی و ه  از نظر کیفیّت شکلی و ساخراری آن، برخوردار باشد.

اشکال، باز ه  احرمال بروز ایراد های این انرشارات برای ارائة اثری با کمررین  رغ  تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقـص و اششـکال دانسـت. ازسـوی     توان افزاماً مبـرّا از   و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی

ای و اخالقی خود و نیز بنابه اعرقاد راسخ به حقوق مسلّ  خوانندگان گرامی، سـعی   انرشارت بنابه تعهّدات حرفه

هـای   ویژه از طری  فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احرمـافی کرـاب   ، بهدارد از هر طری  ممکن

 های بعدی رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منرشرة خود آگاه شده و آن

که حین مقافعة کراب با اشکاالت، نواقص  راسرا، از شما فرهیخرة گرامی تقاضا داری  درصورتی فذا دراین  

اید  ای شکلی یا محروایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روی خود کراب انجام دادهو یا ایراده

شدة خود را با هزینة انرشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انرشـارات،    پس از اتمام مقافعه، کراب ویرایش

ایـد، فقـ  کـرده     نمودهای یادداشت  ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روی برگة جداگانه

عکس یا اسکن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انرشارات نوآور ارسال نمایید، 

های بعدی کراب اشعمال و اصالح گـردد و باعـه هرچـه      ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 ساخراری آن گردد. پربارترشدن محروای کراب و ارتقاء سقح کیفی، شکلی و

منظور  نشر نوآور، ضمن ابراز امرنان از این عمل مرعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهیخره و گرانقدر، به

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدفی و همکاری علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  سخة دیگری از همان کراب و یا چاپ اصالحرس  ادب و قدرشناسی، ن  مرناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   عنوان هدیه، به انرخاب خودتـان، برایرـان ارسـال مـی     آن و نیز از سایر کرب منرشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدی کراب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

کارهـای شـما    دگان کراب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انرقـادات و راه  آورن همچنین نشر نوآور و پدید

عزیزان در راسرای بهبود کراب، و هرچـه بهرـر شـدن سـقح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـراقانه         

  نمایند. اسرقبال می
 
 

  
 99343373-2تلفن:  
 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 



 اول فصل
 تعاریف کاربردی

 مقدمه -1
ساخت و ساز، افزامات و شرایط اقرصادی حاک ، شرایط بازار و کسـب  ای  اصول و قواعد حرفه

 و کار، برنامه ریزی زمانی و مافی، بودجه بندی، چش  انـداز کلـی و هـدف گـذاری کـار ایجـاب      
و مشخصـات فنـی   هـا   بنا با وجود آماده بودن اسناد، مدارك، نقشـه کند مافک یا سازنده یک  می

و زمان ساخت ملـک یـا زمـین خـود     ها  هزینهاقالم کار، قبل از آغاز عملیات اجرایی تخمینی از 
اقـالم کـار را از   هـای   داشره باشد و بدین منظور ممکن است جزئیات اجرایی و شرح ریز ردیـ  

و صالحیت اسرعالم نماید. مجریان نیز جهـت گـرفرن کـار    افراد واجد شرایط یا مجریان صاحب 
شرایط و جزئیات اجرایی بـوده  ها،  برای ارائه یک سند معربر و قابل دفاع مجبور به مقافعه نقشه

هـای   قیمتاخرصاص بهای واحد یا و  مقادیر هر قل  کارگیری  اندازهبا باید ، و پس از مقافعه آنها
نشده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت یـا  بینی  پیشو شرایط تورم و منظور نمودن آثار مربوط  روز

کار را به یکـی از مجریـان واگـذار     ،برآورد کار اقدام نمایند. در صورتی که مافک از طری  قرارداد
اوفیـه خـود   و شرایط پیشنهادی ها  نماید مجری موظ  است کار را بر اساس قیمت، شرح ردی 

کارهای معمول گشره، صورت حساب تهیه و ارائه نمـوده و حـ     انجام داده و در مقابل و معادل
 افزحمه مربوط را دریافت نماید.

و گیـری   باشد، اندازه می یا عملیات ساخت و سازهایی که یک طرف قرارداد دوفتها  در پرو ه
قواعـد و تعـاری     ،برآورد کارها و مرعاقبا ارائه صورتحساب از سوی مجری و دریافت ح  افزحمه

ارائـه شـده و تفسـیر    بـه ایـن موضـوع    ط واصقالحات و تعاری  مربخاص خود را دارد. در ادامه 
  است. شدهتر در فصول آتی تشریح مفاهی  کاربردی 

 
 تعاریف -2

مجموعه عملیات، خدمات طراحی و ساخت تمام یا قسمری از یک طرح عمرانی است که  پروژه:
گردد و از نظـر سـاخت در    می قابل بهره برداری از آن طرح تفکیکبه صورت واحدی مسرقل یا 

 شود.   می قافب یک یا چند قرارداد به مرحله اجرا گذاشره
دسرگاهی که به نمایندگی از طرف دسرگاه اجرائی جهت انجام صفر تا صد تمام مراحل  کارفرما:

 نماید. می اجرائی با مشاوران و پیمانکاران قرارداد امضاء
حقیقی یا حقوقی به صورت م سسه دوفری، تعاونی، خصوصـی یـا   ای  مجموعه مهندسین مشاور:



 

خارجی که امور مقافعاتی، طراحی و نظارت یـک طـرح یـا پـرو ه عمرانـی را از طـرف دسـرگاه        
گیرد. نماینده مقی  مهندس مشـاور در کارگـاه کـه در چـارچوب اخریـارات       می اجرائی بر عهده

)نظارت مقـی (   مهندس ناظرگردد،  می و مدارك قرارداد به پیمانکار معرفیتعیین شده در اسناد 
 شود. می نامیده

حقیقی یا حقوقی که مسئوفیت تهیه، حمل، نصب و اجـرای یـک عملیـات    ای  مجموعه پیمانکار:
شود. به طور کلی پیمانکـار اصـلی    می گیرد، پیمانکار )مقاطعه کار( نامیده می عمرانی را بر عهده

( مسئوفیت کامل ساخت پرو ه را بـا سرپرسـری پیمانکـاران جـزء خـود کـه در برخـی        )عمومی
 کنند، بر عهده دارد. می خاص فعافیتهای  و تخصصها  رشره

موضوع یک قرارداد ساخت که برای اجرای تمام یا قسمری از عملیات مرحلـه سـاخت یـک     کار:
عبارت دیگر مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغـاز  ه گردد. ب می پرو ه منعقد

کـه بـاقی    اسـت   کارهای دایمـی کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل 
اسـت کـه بـه     کارهای مـوقری گردد، و  خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می

 شود. مان انجام میمنظور اجرا و نگهداری موضوع پی
جزئی از پرو ه که انجام آن به صرف زمان، منابع، انر ی، نیروی انسانی و ... نیـاز دارد و   فعالیت:

 ."طراحی سازه برنی"مثل فعافیت ، دارای نقاط آغاز و پایان قابل تعری  هسرند
 برنامه زمانی اجرای کار: 

مـورد قـرارداد بـر    هـای   بندی کلـی کـار   برنامه ای است که در آن، زمان برنامه زمانی کلی: الف(
 حسب ماه، منعکس گشره و در اسناد و مدارك قرارداد درج شده است. 

موضـوع  هـای   مخرلـ  کـار  های  برنامه ای است که زمان بندی فعافیت ب( برنامه زمانی تفصیلی:
 آن آمده است.  قرارداد، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در

شـود یـا بـه منظـور      هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجـرا مـی   محل یا محل کارگاه:
های توفیدی خـارج از   ها یا کارخانه کنند. کارگاه اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن اسرفاده می

که درکـار نصـب    های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا ققعاتی ها و زمین محل
 آید.   گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی شد مورد اسرفاده قرار می خواهد

در پایان روز کاری یا اجرایی کـه تعیـین   خاص و های  در قافبگزارش تهیه شده گزارش روزانه: 
 گردد.   می انجام شده در طول آن روز را شاملقابل مالحظه پیشرفت و مقادیر کارهای میزان 

 باشد. می روزانههای  هر هفره که مبرنی بر گزارشگزارش تهیه شده در پایان گزارش هفتگی: 
پیشـرفت و مقـادیر کارهـای    میـزان  که تعیین  هر ماهگزارش تهیه شده در پایان گزارش ماهانه: 

 گردد. می را شامل ماهانجام شده در طول آن 
در  دقـت بـاالتر  هـا،   اعقای مسئوفیتجهت تسهیل در واگذاری اخریارات و ساختار شکست کار: 

برآوردهای زمان، هزینه و منابع و کنررل و ارزیابی بهرر پرو ه یـک توصـی  سلسـله مراتبـی از     
کارهایی که باید انجام شوند تا اقالم قابل تحویل پرو ه حاصـل شـده و پـرو ه بـه اتمـام رسـد،       

ر ساخرار تجزیه )شکست( کـار  شوند که این ام می عناصر عمده پرو ه به سقوح جزئی تر تقسی 
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تواند بر مبنای چرخه حیات پرو ه، چارت سازمانی پرو ه، جغرافیا یا مکان اجرای  می نام دارد که
بـه عبـارت دیگـر سـاخرار یـک پـرو ه       انجام گردد. ها  پرو ه، محصول و اجزای پرو ه یا زیرپرو ه

 معموال به سه صورت عملیاتی، کنررفی و مسئوفیری است.
انجام شده نسـبت بـه   های  همان پیشرفت کار است که از مقدار وزنی فعافیتپیشرفت فیزیکی: 
 شود. می آید و معموال به صورت درصدی بیان می کل آن به دست
معموال به صورت درصدی باشد و  می مقدار پول هزینه شده نسبت به کل هزینهپیشرفت ریالی: 

 شود. می بیان
تدارکاتی است که باید به صورت موقـت بـرای دوره    و اتملیات، اقدامعبارت از ع کارگاه: تجهیز

اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طب  اسناد و مدارك پیمان، 
 میسر شود. 

های موقت، خارج  عبارت از جمع آوری مصافح، تجهیزات، تأسیسات و ساخرمان برچیدن کارگاه:
آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگـاه و تسـقیح و    کردن مواد زاید، مصافح، تجهیزات، ماشین

 باشد.   های تحویلی کارفرما می تمیز کردن محل
ضوع پیمان مصرف یـا نصـب شـده و    عبارت از مواد، اجناس و کاالهایی است که در عملیات مومصالح: 

 ماند. در کار باقی می
عملیات موضوع پیمان نصب شده و در  آالتی است که در ها و ماشین عبارت از دسرگاه تجهیزات:

 ماند. کار باقی می
است که بـرای توفیـد   ای  و وسایل نقلیه آالت ماشین ،ها عبارت از دسرگاه :)کارخانه ای( تجهیزات

 دهد.   می رود و تمام یا بخشی از کارهای دائ  را تشکیل می یک محصول به کار
با توجـه بـه اسـناد و     عبارت از مصافح و تجهیزاتی است که پیمانکار مصالح و تجهیزات پای کار:

هـایی از کارگـاه کـه در     مدارك پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یا محل
ان انبار کارگاه یا محل انباشت مصافح تعیین گردیـده اسـت،   طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنو

کند. مصافح و تجهیزات موجود در محل مصرف یـا نصـب نیـز مصـافح و      نگهداری و حفاظت می
 شود.   تجهیزات پای کار نامیده می

ققعات پیش ساخره و تجهیزاتی که در اجـرای موضـوع پیمـان، بـا اجـازه کارفرمـا و زیـر نظـر         
های توفیدی خارج از کارگـاه سـاخره شـده اسـت نیـز در       ها یا کارخانه رکارگاهمهندس مشاور، د

 رود.   حک  مصافح و تجهیزات پای کار به شمار می
آالت، و به طور کلی، ابزارهای اجـرای   زات، ماشینیها، تجه عبارت از دسرگاه آالت و ابزار: ماشین

آالت  شود. ماشـین  ه کار گرفره میکار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت ب
 آالت بنامند.   و ابزار را ممکن است ماشین

ها، انبارها، تأسیسـات   سازی ها، محوطه عبارت از انواع ساخرمان های موقت: تأسیسات و ساختمان
ها و به طور کلی، تمام تأسیسـات و بناهـایی اسـت     آب، برق، سوخت و مخابرات، شافوده دسرگاه

 رود.   ، برای دوره اجرا تأمین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار میکه به صورت موقت



 

مبلغی است که به عنـوان هزینـه اجـرای موضـوع پیمـان، بـه وسـیله         برآورد هزینه اجرای کار:
 کارفرما محاسبه و اعالم شده است. 

مقـادیر  محاسبه ا برای اجرای یک پرو ه یمقادیر و مصافح مورد نیاز محاسبه و گیری  اندازهمتره: 
 به کار رفره یا مصرف شده در اجرای پرو ه.و مصافح 

شده بر اساس واحدهای اقالم مـورد نظـر   گیری  قیمت گذاری مقادیر بخش مرره و اندازهبرآورد: 
 گردد. می ریافی پرو ه منجربینی  پیشکه به 

ای است شامل جزئیات اجرائی کارهای ساخرمانی، تأسیسـاتی و عمرانـی    مجموعه فهرست بهاء:
به همراه قیمت و هزینه انجام آن و قیمت مصافح )که بر اساس تجزیه و تحلیـل مـواد و مصـافح    

گردد( که هر سال توسـط سـازمان    و ابزار الزم تنظی  می آالت ماشینمورد نیاز، نیروی انسانی و 
 باشد. شود و مبنای مناسبی جهت برآورد کار و انعقاد قرارداد می یزی تهیه میر مدیریت و برنامه

( با احرساب مبل  ناشی از تغییر مقادیر کـار  5نامه )ماده  مبل  درج شده در موافقت مبلغ پیمان:
 و قیمت جدید است. 

مبل  پیمان بعالوه مبلغی که ناشی از تغییرات احرمافی است کـه بـر اسـاس     مبلغ نهایی پیمان:
 شود.  اسناد و مدارك پیمان، در آن ایجاد می

 گردد. می پرداخری که در نریجه ارزیابی موقت انجام پرداخت موقت:
مبلغی است که به منظور تقویت بنیـه مـافی مقاطعـه کـار، پیمانکـار یـا مشـاور،         پرداخت:پیش 

 کند. می کارفرما پس از امضای قرارداد در مقابل تضمین معربر به او پرداخت
 حاصل تقسی  مبل  اوفیه پیمان به مبل  برآورد هزینه اجرای کار است.  ضریب پیمان:

در مورد هر یک از اقالم کار، عبارت از بهـای واحـد آن قلـ  کـار در فهرسـت بهـای        نرخ پیمان:
بینی شده در فهرست بها و مقادیرکـار   های پیش ب پیمان و ضریبمنض  به پیمان با اعمال ضری

هایی که مشمول تعدیل آحادبها هسرند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده بـه روش   است. در پیمان
 باشد.   پیشگفره، پس از اعمال تعدیل آحاد بها، می

اوفیـه پیمـان    عبارت از حاصل تقسی  مبل  اوفیه پیمان به مـدت  متوسط کار کرد فرضی ماهانه:
 است. 

مدت اوفیه درج شده در موافقرنامه و تغییرات احرمافی است کـه   مدت پیمان یا مدت اجرای کار:
شود. مدت پیمان هنگام مبادفه پیمـان، همـان مـدت درج شـده در موافقرنامـه       در آن ایجاد می

 شود.   پیمان نامید می مدت اولیهاست که 
واحـد فهرسـت   های  مقادیر اقالم کار یا موضوع قرارداد و قیمتقیمری که با توجه به  قیمت پایه:

 آید. می به دست "ضرایب قیمت"بهای پایه بدون اعمال 
پیمانی است مسرقل که در ادامه کار پیمان قبلی بـه منظـور تکمیـل آن یـا بـرای      متمم پیمان: 

 شود. می ادامه کار مشابه انجام
 آید. می ه در ضرایب قیمت به دستقیمری که از حاصلضرب قیمت پای قیمت مبنا:

)پلوس( که بر اساس پیشـنهاد پیمانکـار   ای  درصد تخفی  )مینوس( یا اضافه نامه: ضریب موافقت
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گردد. از اعمال ضریب قـرارداد در قیمـت مبنـا مبلـ       می یا شرکت سازنده به قیمت مبنا اعمال
 گردد. می موافقرنامه حاصل

کـه آخـرین روز   ای  یک دوره سه ماهه قبل از دوره سـه ماهـه   ،در مناقصه :شاخص مبنای پیمان
و  اسـت  تعیین شده توسط کارفرما برای تسلی  پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شـده  مهلت

کـه پیشـنهاد نهـایی پیمانکـار بـه      ای  یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهـه  ،ترک مناقصه در
 .صورت کربی تسلی  کارفرما شده است

 .است مربوط به آن دوره ،شاخص دوره انجام عملیات اجرایی دوره انجام کار:شاخص 

سندی که مقدار کار یا خدمات انجام شده را در مقاطع زمانی مشخص و مبلغی  صورت وضعیت:
مقـدار  دهد. به عبـارت دقیـ  تـر،     می را که بر مبنای قرارداد باید برای آنها پرداخت شود، نشان

مخصـوص درج و بـه تأئیـد    هـای   ماهه پیمانکار یا مشاور است کـه در فـرم  کارکرد هر دوره یک 
گـردد کـه پـس از     مـی  کارفرما یا دسرگاه نظارت رسیده و جهت دریافت وجه به کارفرما تحویل

 گردد. می کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت
قرارداد به انجام دهنده کـار  وجوهی که به ازای انجام کار یا ارائه خدمات طب  مفاد حق الزحمه: 

 گردد. می یا ارائه دهنده خدمت پرداخت
مشخص شده از قبل که روش انجـام فعافیـت را   های  ای از ضوابط و مالك مجموعه :دستورالعمل

 کند. مشخص می به هدف دسریابی به محصوفی اسراندارد
هـت تنظـی  رابقـه    ج ریـزی  برنامـه  دسرورافعمل هائی که از طرف سازمان مدیریت و بخشنامه:

کارفرما با مشاوران یا پیمانکاران و یا برای تفسیر مفاد قرارداد، شـرایط عمـومی پیمـان و شـرح     
 گردد. می مقادیر صورت وضعیت و میزان تعدیل صادر

 فهارس بهاء خافص بوده و مشمول تورم و تحوالت اقرصادی جامعـه های  از آنجاکه قیمت تعدیل:
نام شاخص تعدیل جهت منظور نمـودن  ه شاخصی را ب ریزی برنامه باشد، سازمان مدیریت و نمی

افزایش )یا کاهش( قیمت کار تمام شده در هر سه ماه نسبت به سه ماهه مبنای عقد قرارداد یـا  
گویند. به عبارت دیگـر ضـریب    می کند که به آن شاخص تعدیل می شاخص مبنای پیمان اعالم
 گردد: می تعدیل با رابقه زیر تعری 

 [)شاخص مبنای پیمان شاخص دوره انجام کار( - 5×]31% (5-5)
 بینی شده در شرایط خصوصی است. تعدیل نرخ پیمان طب  شرایط پیش نکته:

با توجه به پیشنهاد قیمت پیمانکار در زمان مناقصه بر مبنای اسناد سازمان مابه التفاوت مصالح: 
مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز تفاوت بهای خرید برخـی کاالهـا )آهـن آالت، سـیمان( کـه      

دسـرور  باشـد،   مـی  مرـر مربـع زیربنـا(   هـای   )پیمـان و نوع قـرارداد  تابعی از زمان و محل خرید 
اقالم مذکور در زمان خرید و زمان مناقصه )یـا پیشـنهاد   تفاوت بهای جهت پرداخت هایی  افعمل

 وجود دارد.  به پیمانکار قیمت پیمانکار( 

 اخیر و به منظور جبران آثار ناشی از های  با توجه به افزایش تصاعدی نرخ ارز در سال نکته:


