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 بسم ا... الرحمن الرحیم

 

 پیمان
 

 اجراي كارهاي ساختماني

 به صورت سرجمع

 
 

  احداث سالن چند منظورهعنوان طرح: 

 )س( احداث سالن آزمون چند منظوره مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران الزهراعنوان پروژه: 

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان زنجانعنوان دستگاه اجرايي: 

   شركت مهندسین مشاور بهین طراح شمالغرب احد خدمات مشاوره:نام و

 طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي استاني :نوع اعتبار

 30111ز  033شماره طرح : 

 شماره پیمان:                                                                   تاريخ پیمان:

 زنجانشهر :              زنجانشهرستان:             استان زنجانمحل اجرا: 

 ) مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران الزهرا )س( (  اراضي پايین كوهمنطقه : 
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سالن آزمون چند و نصب اسکلت سوله  ، حملساختتهیه،اجرای فونداسیون وقرارداد 

 زنجان)س( منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا 

 پیمانی بر اساس بخشنامه سرجمع بصورت

 
که در اين پیمان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان بین   زنجان ....................................... در شهر به تاريخ

شراق و به آدرس زنجان ،خ خرمشهر، بلوار شیخ ا آقای قاسم صیادی بعنوان مديرکلنامیده میشود به نمايندگی  «کارفرما»

شماره ثبت  به .....................................................از يکطرف و  شرکت02433772908و دور نگار   02433771802تلفن 

 بهن ......................به عنوا.....کدملی.......................... ...............................نمايندگی آقای .... به..............................

نامیده میشود از  «پیمانکار» در اين پیمان که تلفن............................................................................................نشانی 

 : گردد رف ديگر، پیمان زير منعقد میط

 

 :موضوع پیمان -1ماده 

و  ،حملفونداسیون و تهیه ، ساختاجرای  مربوط بهاجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ست از ا موضوع پیمان عبارت

سالن آزمون چند منظوره  نصب اسکلت  سوله سالن آزمون چند منظوره و اجرای فونداسیون ساختمان اداری جنبی پروژه

زنجان اراضی ك، واقع درشهربه جزکارهای مندرج در پیوست شماره ي خواهران الزهرا )س( مرکز آموزش فنی حرفه ای

الً به رويت، مهر و امضای پیمانکار رسیده ک نقشه های منضم به اين پیمان که براساس مدارك، مشخصات فنی و پايین کوه

 از کمیت و کیفیت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده است کامل است و جزء الينفك آن تلقی می شود و پیمانکار با اطالع

. 

 

 :مدارك پیمان اد واسن -2ماده 

 اين پیمان شامل اسناد و مدارك زير است:

 پیمان حاضر. -الف

 نقشه های کلی، تفضیلی و اجرايی شامل: -ب

 .نقشه های پالن موقعیت و طرح استقرار در ..................... برگ -1

 نقشه های معماری در  ..........    برگ. -2

 ................ برگ.نقشه های جزيیات اجرايی در ..... -3

 نقشه های سازه در  ............   برگ. -4

 نقشه های تاسیسات مکانیکی در   ..........   برگ. -٥

 نقشه های تاسیسات برقی در   ..........   برگ. -٦

 نقشه های محوطه سازی، حصارکشی و ... در ......................... برگ. -7
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 ی میشود.که ضمیمه پیمان تلق نتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزی )سابق(مشخصات فنی عمومی م -ج

 که ضمیمه پیمان تلقی میشود.شرايط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی )سابق(  -د

قیمتهای جديد يا امور ديگر، در دستور کارها، صورت مجلسها، موافقتنامه ها و هر نوع سند ديگری که در مورد کارها و  -ه

 مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

که ضمیمه پیمان  ............دفترچه فهرست بهای واحد پايه کارهای ساختمانی )رسته ساختمان(، منضم به پیمان سال  -و

 تلقی میشود.

ی وجود داشت، اولويت مدارك بر يکديگر، طبق هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارك باال تناقض -تبصره

ترتیب رديفهای باال است. در موارديکه تناقض مربوط به قیمت کارهايی باشد که براساس فهرست بهای منضم به پیمان 

 در اولويت اول قرار دارد. ءانجام میشوند، فهرست بها

 

 :مبلغ و ضريب پیمان -3ماده 

......................) ...................................................................( ريال است که براساس مبلغ اولیه پیمان برابر...... -الف

قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرايط اين پیمان محاسبه شده است. اين مبلغ تابع تغییر مقادير کارها و کارهای جديد 

 میباشد. 12مندرج در ماده 

 از آن استفاده میشود. 12صدم( است که در ارتباط با ماده ........ ) .........يب پیمانضر -ب

 

 : مدت پیمان -4ماده 

که  شمسی از تاريخ اولیه صورت مجلس تحويل کارگاهکامل ) .........................( ماه   .........................مدت پیمان برابر با  

 خواهد بود. ،ی پیمان تنظیم میشودشرايط عموم 28طبق ماده 

شرايط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را  39و  30پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 

 از کارفرما تقاضای تحويل موقت کند. ،تکمیل و آماده بهره برداری نمود

 

 :دوره تضمین -٥ماده 

( ماه شمسی از طرف پیمانکار  .........)  ..............یمان از تاريخ تحويل موقت برای مدت حسن انجام کلیه عملیات موضوع پ

تضمین میگردد. اگر در دوره تضمین معايب و نقايصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعايت مشخصات به شرح 

 حاکم خواهد بود.شرايط عمومی پیمان  42مذکور در مدارك پیمان باشد. شرايط مندرج در ماده 

 

 :نظارت -٦ماده 

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد اين پیمان و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است، به عهده 

کارفرما و يا نماينده وی و يا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق 

صول فنی و دستورات کارفرما، يا نماينده او و يا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پیوست اين پیمان، ا

 پیمان، اجرا نمايد.
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 :تعديل آحاد بها -7ماده 

پیش بینی شده،تعلق  ٥به قیمتهای اين پیمان هیچگونه تعديل آحادبها و مابه التفاوت بجز آنچه که در پیوست شماره 

 نمیگیرد.

 

 :نیروی انسانی، مصالح و تدارکات -8اده م

تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارك کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آالت و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای 

 عملیات موضوع پیمان و هزينه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است مصالح را از

منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارك اين پیمان باشد و مورد تايید کارفرما 

کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های الزم را در مورد مصالح و تدارکات مورد  و يا دستگاه نظارت قرار گیرد.

 هیچگونه تکلیف و تعهدی را در قبال وصول و يا عدم وصول آن ندارد.نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی 

 تامین آب و برق موقت و هزينه مصرف آن، به عهده پیمانکار است. -تبصره

 

 :پیش پرداخت -9ماده 

در ابالغی  کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضای پیمانکار، پیش پرداخت اين پیمان را براساس مفاد آخرين دستورالعمل

 مورد طرحهای عمرانی، پرداخت نمايد.

 

 :تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار - 10ماده 

)پنج( درصد مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه  ٥هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود بايد به میزان 

رايه نمايد. ضمانتنامه ياد شده پس از خاتمه کار و را ا -طبق نمونه مورد عمل در طرحهای عمرانی - مورد قبول کارفرما

شد. )که بدين منظور ضمانت  شرايط عمومی پیمان، به پیمانکار مسترد خواهد 34تحويل موقت موضوع پیمان طبق ماده 

 تحويل کارفرما گرديده است(. ريال .............نامه شماره ....................... بانك ................ به مبلغ ....................

روز پس از ارايه ضمانتنامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابالغ  30چنانچه تا 

پیمانکار می تواند استرداد ضمانتنامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما بايد بالفاصله نسبت به آزاد  ،ننمايد

 در اين صورت انعقاد پیمان منتفی است. ،ودن ضمانتنامه اقدام کندنم

 
ديرکرد صورت نحوه اندازه گیری، پرداختهای موقت و قطعی، کسور قانونی و جبران خسارت در  ، نرخ پیمان - 11ماده 

 : پرداختهادر 

بر  صرفاً در رابطه با تغییراتنرخ پیمان: نرخ اين پیمان بر حسب هر واحد کار به شرح جدول ذيل می باشد که  -الف

 استفاده میشود. 12اساس مفاد ماده 
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 هزينه واحد هزينه کل مقدار کار واحد کار زير پروژه رديف

1 
و نصب  ، حملاجرای فونداسیون و تهیه وساخت

 چند منظوره اسکلت فلزی سوله سالن آزمون
 1442 متر مربع

  

   341 عمترمرب اجرای فونداسیون ساختمان اداری 2

  جمع کل مبلغ اولیه پیمان ) به عدد ( 

 ( حروف جمع کل مبلغ اولیه پیمان ) به

 

 اين مبالغ شامل کلیه کارهای اجرايی، طبق نقشه و مشخصات است.

يك پیمان  در صورتیکه اجرای هريك اقالم کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد، عناوين آنها در پیوست شماره

 است.مندرج 

 نحوه اندازه گیری سطح زيربنای ساختمانها: -ب

سطوح زير بنای هر ساختمان براساس تصوير افقی سقفها )پشت تاپشت( اندازه گیری میشود، بازشوها )سازه های  -1 -ب

 بدون سقف( جز زيربنا بحساب نیامده ولی پیش آمادگی سقفها جزو زيربنا محسوب میشود.

 ارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت مترطول اندازه گیری میشود.هزينه تمام عناصر ديو -2 -ب

 سطوح محوطه بصورت سطح واقعی آن اندازه گیری و بصورت مترمربع محاسبه میشود. -3 -ب

پرداختهای موقت: پرداختهای موقت، براساس درصدی از مبلغ هر يك از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرًا در  -ج

 ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیك گرديده، انجام خواهد شد. چهارچوب و

بهای مصالح پای کار، براساس فهرست مصالح پای کار منضم به پیمان، با اعمال شاخص های رشته ای بکار رفته در برآورد 

 منظور میشود. 1/2٥طبق دستورالعمل مربوط و ضريب 

که در جدول  «ب»ر، از حاصل ضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند پرداخت قطعی: مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکا -د

 بدست می آيد. 12درج گرديده است و نرخ پیمان )موضوع بند الف(، بعالوه موارد احتمالی مندرج در ماده  «الف»بند 

مالك  «الف»ند در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادير مندرج در جدول ب: 1تبصره 

 عمل پرداخت قطعی خواهد بود.

، پرداخت «الف»در صورت مغايرت احتمالی سطوح نقشه های منضم به پیمان با مقادير مندرج در جدول بند : 2تبصره 

میباشد. در صورت تغییر سطوح بر اساس دستور کار مشخص، بهای اين تغییرات در سطوح نقشه های  1قطعی براساس تبصره 

 پرداخت میگردد. 12درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده  11پیمان که مساحت آنها در جدول الف ماده منضم به 

کسور قانونی: کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذيربط  -ه

د عمل در طرح های عمرانی )که براساس قیمت پايه واريز میشود. در مورد حق بیمه تامین اجتماعی، بر طبق ضوابط مور

 واگذار میشوند( عمل خواهد شد.

نمايد، به  جبران خسارت ديرکرد در پرداختها: هر گاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و يا پرداختهای موقت تأخیر -و

)ساالنه( در مبلغی که پرداخت آن به درصد  1٥ منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تاديه اصل بدهی، کارفرما معادل

 تاخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر، به پیمانکار پرداخت مینمايد.
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شرايط عمومی پیمان تا تاريخ صدور چك مربوط  37مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده 

 خواهد بود.

درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نمايد و کارفرما ظرف مدت حداکثر  20ه از چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که بتاخیر افتاد 

به پیمان  48يك ماه از تاريخ رسیدن اين مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد با تقاضای پیمانکار، کارفرما طبق ماده 

است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در  درصد مبلغ اولیه پیمان 2خاتمه میدهد. حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار 

 اين حالت پیمانکار میتواند در خواست خاتمه پیمان را اعالم و کارفرما به پیمان خاتمه میدهد.

میباشد و لذا تاخیر در پرداخت  "و"تاخیرات: کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بر طبق بند  -ز

 ات مجاز وی نمی باشد.صورتحساب پیمانکار موجب تاخیر

 

 :تغییرات – 12ماده 

در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی )ازجمله تغییر نوع مصالح( و يا نقشه 

نقشه های اجرايی از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد و اين تغییرات، نوع مصالح و يا حجم عملیات کار را نسبت به 

های اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان خواهد بود. در صورتی که تغییری در متراژ کارهای 

ايجاد شود، بهای اين تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه می شود و در صورتی که تغییر  11ماده  «الف»مندرج در بند

بهای واحد رديفهای فهرست های منضم به پیمان، با اعمال شاخص های رشته ای به کار مربوط به جزيیات کار باشد، طبق 

 رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضريب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور میشود.

استفاده از نرخ واقعی  قیمت کارهای جديد ابالغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نیست با

درصد مبلغ اولیه پیمان است. مبلغ  10پیمان است. سقف مبلغ اين کارها حداکثر  زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمال ضريب

 شرايط عمومی پیمان می باشد. 29مربوط به افزايش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده 

 

 

 :فسخ، خاتمه و يا تعلیق پیمان - 13ماده 

شرايط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحويل گرفته شود،  48و يا  4٦رتیکه پیمان مشمول ماده در صو

 11ماده  «ج»صورت وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند 

درج شده  2مشخصی برای آن در پیوست شماره محاسبه و قطعی میگردد.در صورت عدم تکمیل يك فعالیت که درصد 

)وزن( اجرای آن فعالیت ، می توان از رديفهای فهارس بهای منضم به پیمان استفاده  است، صرفاً درتعیین دقیق درصد

شرايط عمومی پیمان گردد ، کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را  49نمود.در صورتی که پیمان مشمول ماده 

رای يکبار و حداکثر به مدت يك ششم مدت اولیه پیمان و يا سه ماه )هر کدام که بیشتر باشد( معلق کند. ساير ضوابط تنها ب

 شرايط عمومی پیمان می باشد. 49تعلیق براساس ضوابط ماده 

 

 

 

 



                                                                 
 اداره کل آموزش فنی ورحهف ای استان زنجان                                               
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 :تجهیز و برچیدن کارگاه - 14ماده 

 :تار شکست کار آمده است به صورت زير استپرداخت هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه که درصد وزنی آنها در ساخ
عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار ، پس از اجرای تجهیز اولیه الزم به  % ٥0 -الف

 درصد ماشین آالت مورد نیاز برای آن. ٦0منظور شروع عملیات موضوع پیمان و يا تامین 

جهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار متناسب با پیشرفت عملیات موضوع عدد وزنی منظور شده برای ت % ٥0 -ب

 پیمان.

 می باشد.      تعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، بر اساس ضوابط مربوط فهارس بهای پايه

قت، بدون وقفه و با کیفیت الزم پیمانکار بايد کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نمايد که شروع و ادامه کار تا تحويل مو

 انجام پذيرد.

در پايان کار، پیمانکار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب، اقدام نمايد. مصالح بازيافتی از تخريب 

 متعلق به پیمانکار است.

 

 :ساير شرايط - 1٥ماده 

منضم به اين پیمان و بخشنامه های مربوط منتشره از سوی مواردی که در اين پیمان نیامده است، مفاد مندرج در مدارك 

سازمان مديريت و برنامه ريزی)سابق(، از جمله خسارت پرداخت تاخیر در تحويل زمین و خسارت پرداخت تعلیق مالك 

 عمل خواهد بود.

 

 

 

 پیمانکار                                     کارفرما                                                                            

 ........................شرکت ساختمانی                                         اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

                                                                                 ه نمايندگی  .........................ب                                        ..........................          به نمايندگی    
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 

 

 

 
 

 

 پیوست شماره يك

 اقالمی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی گیرد.فهرست 

 )در ارتباط با ماده يك پیمان(

 

.............................................................................................................. 
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 پیوست شماره دو

 تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیتهای مختلف کار به منظور پرداختهای موقت

 پیمان( 11 )در ارتباط با بند ج ماده برای هر ساختمان به تفکیك

 سالن آزمون ساختار شکست کار پروژه
 درصد شرح ساختار شکست کار

 46/3 تجهیز کارگاه 1

 46/3 تجهیز کارگاه 1/1

 23/2 خاکبرداری 2

 74/0 خاکبرداری و حمل خاک تسطیح و رگالژ سطوح خاکبرداری 1/2

 49/1 پی کنی با وسیله مکانیکی و بارگیری و حمل  2/2

 15/0 الشه در پی ها بنایی با سنگ 3

 15/0 بنایی با سنگ الشه در پی ها 1/3

 26/14 فونداسیون 4

 52/0 150اجرای بتن مگر فونداسیون با بتن عیار  1/4

 01/3 آرماتور بندی فونداسیون 2/4

 73/1 قالب بندی فلزی فونداسیون 3/4

 3 آرماتور بندی و نصب میل مهار فونداسیون ) بولت (  4/4

 1.17 ب صفحه ستون های شابلوننص 5/4

 58/3 بتن ریزی فونداسیون 6/4

 25/1 تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس پلیت ها 7/4

 05/76 اسکلت 5

 99/3 ساخت ) مونتاژ( و نصب ستون ها 1/5

 24/57 ساخت و نصب قاب )فریم ( سوله 2/5

 08/3 نصب بادبند ها و مهار های سوله ساخت و  3/5

 74/11 ساخت و نصب تیرها و پرلین ها و میل مهارها 4/5

 81/2 رنگ آمیزی 6

 81/2 اجرای کامل ضدزنگ و رنگ آمیزی اپوکسی سازه سوله  1/6

 67/0 حمل و نقل 7

 67/0 حمل آهن آالت و سیمان و مصالح سنگی 1/7

 37/0 برچیدن کارگاه  8

 37/0 برچیدن کارگاه 1/8

 100 جمع کل

.                                                           
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 فونداسیون بخش اداری ساختار شکست کار پروژه
 درصد شرح ساختار شکست کار

 46/3 تجهیز کارگاه 1

 46/3 تجهیز کارگاه 1/1

 21/2 خاکبرداری 2

 24/1 خاکبرداری و حمل خاک تسطیح و رگالژ سطوح خاکبرداری 1/2

 97/0 یله مکانیکی و بارگیری و حمل پی کنی با وس 2/2

 26/2 بنایی با سنگ الشه در پی ها 3

 26/2 بنایی با سنگ الشه در پی ها 1/3

 36/91 فونداسیون 4

 69/4 150اجرای بتن مگر فونداسیون با بتن عیار  1/4

 47/46 آرماتور بندی فونداسیون 2/4

 28/9 قالب بندی فلزی فونداسیون 3/4

 92/30 ی فونداسیونبتن ریز 6/4

 34/0 حمل و نقل 5

 34/0 حمل آهن آالت و سیمان و مصالح سنگی 1/7

 37/0 برچیدن کارگاه  8

 37/0 برچیدن کارگاه 1/8

 100 جمع کل

 

 توضیح اینکه مبلغ هر آیتم پس از اجرای کامل آن و تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .   
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 پیوست شماره سه

مبنای پرداخت  مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان و نام مراجع معتبری که لیست قیمت آنها

 به التفاوت دو مصالح انتخابی کارفرما است ما

 پیمان( 12)در ارتباط با ماده 

 

 کامالً مرغوب فوالد مبارکه با ابعاد استاندارد ST-37از نوع در پروژه  و لوله های  مصرفی  آالت آهن

 بايد در نظر گرفته شود .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 اداره کل آموزش فنی ورحهف ای استان زنجان                                               
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 

 پیوست شماره چهار

 نحوه محاسبه و اندازه گیری سطوح زيربنا برای هر ساختمان به تفکیك

 پیمان( 11)در ارتباط با ماده 

 11که مطابق با بند ب ماده  متر مربع می باشد 1442برای ساختمان سالن آزمون  پروژهکل زيربنای  (1

 ست .پیمان محاسبه شده ا

 متر مربع می باشد . 341زيربنای کل  فونداسیون ساختمان اداری سالن آزمون   (2
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 پیوست شماره پنج

 پیمان: 7تعديل پیمان در ارتباط، ماده 

به اين پیمان فقط مابه التفاوت نرخ فوالد و سیمان و دو نوع مصالح اصلی پروژه به پیشنهاد واحد تهیه 

کارفرما به شرح زير تعلق میگیرد و هیچ وجه ديگری بعنوان تعديل و يا مابه التفاوت  کننده برآورد و تايید

 به حساب پیمانکار منظور نمی شود.

M=[P-Po)1/10)n]T× 1/14  

M  مبلغ ناخالص تفاوت بهای فوالد و يا سیمان = 

P ز طرف پیمانکار و يا =  بهای واحد نرخ فوالد و يا سیمان طبق فاکتور ارايه شده مورد قبول کارفرما ا

ابالغی )بخشنامه با عنوان نرخ فوالد ، سیمان و مواد ناريه( از طرف معاونت برنامه ريزی و نظارت  نرخهای 

راهبردی ريیس جمهور در دوره )ماه(متناظر ورود مصالح به کارگاه هرکدام که کمتر است. برای دو نوع 

بینی شده در اسناد مناقصه )نظیر لیست قیمت اعالمی مصالح انتخابی کارفرما مالك صرفاً مکانیزم پیش 

 پیمان ( می باشد. 3مراجع و يا کارخانه های معتبرمندرج در پیوست 

Po  بهای واحد نرخ فوالد و يا سیمان بر طبق نرخهای ابالغی از طرف معاونت برنامه ريزی و نظارت=

يه شده است. برای دو نوع مصالح انتخابی راهبردی ريیس جمهور در ماهی که پیشنهاد پیمانکار در آن ارا

 ديگر ، کارفرما قیمت آنها را تعیین کرده و در انتهای همین پیوست درج نموده است.

 = ضريب متوسط تعديل ساالنه 10/1

n  مدت سپری شده از تاريخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال، کسر سال به تناسب محاسبه میشود. حداکثر =

n  اولیه پیمان و تاخیرات غیرمجاز محدود میگردد.به مجموع مدت 

T  مقدار فوالد يا سیمان مصرفی= 

 = ضريب جبران کسور قانونی و ساير هزينه های پیمانکار است. 14/1

M(به حساب بستانکاری و يا بدهکاری پیمانکار منظور می شود.  )مبلغ حاصل از رابطه فوق   

تمام مصالحی که از نظر نوع يکسان بوده و در يك گروه دو نوع مصالح انتخابی می تواند  -1تبصره 

قرارمی گیرند را شامل شود نظیر نوع يك: گروه آجر فشاری، نوع دو: گروه شیشه ساده)در مورد تعیین 

 دستورالعمل کاربرد فهارس بهای پايه توجه شود(  2-2مصالح در يك گروه به بند 

 ر مابه التفاوت به دلیل کاهش قیمت، منفی گردددر صورتی که در رابطه ياد شده مقدا -2تبصره 

 )[P-Po)1/10 )n<0](  باشد ضريب 1/14 اعمال نمی گردد.  
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

چنانچه تهیه فوالد و سیمان و يا دو نوع مصالح ديگر توسط پیمانکار در زمان تاخیر غیرمجاز انجام شود، 

يگر زمان مجاز طبق برنامه زمانبندی برای محاسبه مابه التفاوت نرخ فوالد و سیمان و يا دو نوع مصالح د

مالك عمل قرار می گیرد مگر اينکه نرخ زمان خريد فوالد و سیمان و يا دو نوع مصالح ديگر به شرح فوق 

)در مدت تاخیرغیرمجاز( کمتر از نرخ زمان برنامه زمانبندی باشد که در اين حالت نرخ زمان خريد 

 مالك عمل قرار میگیرد.

 وع مصالح اصلی پروژه به انتخاب کارفرمامحل درج قیمت دو ن

 

 1مصالح گروه 

نام و مشخصات اصلی  رديف

 مصالح

واحد اندازه 

 گیری

بهای واحد بر اساس اسناد 

 مناقصه

1 ............. .......... ............ 

2 ............. .......... ............ 

 2مصالح گروه 

نام و مشخصات اصلی  رديف

 مصالح

احد اندازه و

 گیری

بهای واحد بر اساس اسناد 

 مناقصه

1 ............. .......... ............ 

2 ............. .......... ............ 
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 تاریخ : 

 شماره :

 :پیوست 

 :Cو  B  محل درج ضرايب

 

1 =B 

0/0187 =C 

 

 

1 =B 

0/02٥2 =C 

 

 

1 =B 

0/023٦ =C 

 

 تاسيسات برقي

 تاسيسات مكانيكي

 ابنيه


