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  کلیات  -1
هـای   فهرسـت  هـای  ه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فصـل یاین دستورالعمل نحوه ارا .1-1

  .پایه و غیرپایه مورد استفاده دربرآورد، مشخص می کند
نحـوه   آورد ، تشخیص صالحیت، ارجـاع کـار،  مربوط به تهیه برهای  ضوابط ودستورالعملقوانین، تمامی  .1-2

  . انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که درزمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود
  تعاریف -2

  :واژه ها وعبارات مورد استفاده دراین دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند
  یهفهرست بهای واحد پا. 2-1
 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهـور هایی که در رسته و رشته های مختلف از سوی  فهرست 

  .ابالغ شده است، یا خواهد شد
   :فهرست بهای واحد غیرپایه .2-2

فهرسـت بهـای   ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور هایی از کار که برای آنها از طرف  رشته
  . یه ابالغ نشده استواحد پا

  فصل  .2-3
  . بندی شده است ها با ماهیت مشابه، در آن دسته ای از ردیف که مجموعه ،هربخش از فهرست  

  مبلغ ردیف. 2-4

 )دار ستاره( غیرپایههای  ردیفپایه یا های  ردیف، اعم از آن ردیف» بهای واحد«در » مقدار ردیف«ضرب  حاصل
   مبلغ فصل .2-5
  )دار ستاره( های غیرپایه های پایه و ردیف ، شامل ردیفهر فصل ف هایجمع مبلغ ردی 

  ضرایب .2-6
. شـود  های ویژه، طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط، به برآورد اعمال می اعدادی که به منظور جبران هزینه

  ...ای و مانند ضریب باالسری، منطقه
  مبلغ برآورد. 2-7

  .شود محاسبه میدستگاه اجرایی ضوابط مربوط توسط بها و  فهرستهزینه اجرای کار که براساس 
   جدول خالصه برآورد مالی .2-8

  برآورد کارهای بهای واحد مورداستفاده در محاسبه  حاوی اطالعات مربوط به یک رشته از فهرستجدولی 
  



 های  صلاز سوی پیمانکاران ، به تفکیک فقیمت پیشنهاد  ارایهدستورالعمل نحوه 
  ابه فهرست

  6از  2صفحه 
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هـای واحـد پایـه ایـن      موردنظر، که در آن مبالغ به تفکیک فصل درج شده است، درصورت استفاده از فهرست
ایب بـه  ضـر . و جمع آنها در سه ستون مجزا درج خواهـد شـد  ) دار ستاره(مبالغ به تفکیک اقالم پایه و غیرپایه 

هـا توسـط    ایـن جـدول  . شود که بار مالی آنها قابل تشـخیص باشـد   نحوی در جمع مبالغ این اقالم اعمال می
در ایـن حالـت، در انتهـای جـدول     . شـود  دستگاه اجرایی، به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه مـی 

ی تجهیـز و برچیـدن کارگـاه    ها در آن درج شـده اسـت، ردیفـی نیـز بـرا      ای که برآورد تمامی فهرست خالصه
  .  شود بینی می پیش

  ضریب پیشنهادی جزء  .2-9

، بـه مبلـغ بـرآورد شـده     )باتوجه به تمامی شرایط(ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هرفصل 
  .شود توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل، حاصل می

برچیدن کارگاه نیـز از تقسـیم مبلـغ تجهیـز و برچیـدن       ضریب پیشنهادی جزء مربوط به مبلغ برآورد تجهیز و
  . شود کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می

  ضریب پیشنهادی کل .2-10
  مبلغ برآوردبه  مبلغ پیشنهادی پیمانکارضریب حاصل از تقسیم 

  نحوه ارایه پیشنهاد  -3
را کـه ) پ(و ) ب(، )الـف (هـای   ان دعوت شده، پس از محاسبه برآورد هزینه اجرای کار، جـدول پیمانکار .3-1

قسمتی از اطالعات آن توسط دستگاه اجرایی وارد شده اسـت تکمیـل و پـس از مهـر و امضـا، همـراه بـرگ        
  . کنند پیشنهاد قیمت در پاکت مربوط قرار داده و تسلیم دستگاه اجرایی می

  .شود ه توسط دستگاه اجرایی تکمیل میهایی ک قسمت .3-2
پـروژه مـوردنظر    "جدول خالصه برآورد مالی"بااستفاده از اطالعات ) الف(جدول  3و  2،1های  ستون -3-2-1

) 3(شـود مبـالغ سـتون     های واحد پایه تهیه مـی  در کارهایی که برآورد آنها با استفاده از قیمت. شود تکمیل می
در مبلغ فصل، هیچ ضریب یـا هزینـه اضـافی    . هر فصل است) دار ستاره(م غیرپایه جمع مبلغ اقالم پایه و اقال

  . شود منظور و اعمال نمی
بـه اسـتثنای هزینـه    (حاوی مبلغ فصل، پس از اعمال تمامی ضرایبی اسـت  ) الف(جدول ) 4(ستون  -3-2-2

  . اعمال شود که طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط باید در برآورد) تجهیز و برچیدن کارگاه
  



  
  های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست 
  6از  3صفحه 
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، بطـور  ها، تمامی ضرایب منظور شـده در بـرآورد   برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل -3-2-2-1
بـرای گـرد کـردن    . شود متوالی در یکدیگر ضرب شده و حاصل با چهار رقم بعد از ممیز در محاسبات وارد می

رقم چهارم بعد از ممیز، چنانچه رقم پنجم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم پنجم حـذف و یـک واحـد بـه رقـم      
از اخـتالف ناشـی از گـرد    . شود حذف می چهارم اعشار اضافه و درصورتی که رقم مذکور کوچکتر از پنج باشد،

  .شود با جدول خالصه برآورد مالی صرفنظر می) الف(جدول ) 4(کردن ضریب متوسط در محاسبه جمع ستون 
) الـف (ای بیش از یک رشته فهرست نیاز باشد، الزم است جدول  چنانچه در محاسبه برآورد پروژه -3-2-2-2

  . یه و تکمیل شودبه طور جداگانه برای هر رشته فهرست ته
و دسـتور  ، مبلغ هزینه تجهیـز و برچیـدن کارگـاه کـه طبـق ضـوابط       )الف(پس از تکمیل جدول  -3-2-2-3

  .  شود منتقل می) ب(مربوط، محاسبه و در جدول خالصه برآورد مالی درج شده است، به جدول های  العمل
ـ  )الـف (جداول ) 4(تا ) 1(های  با تکمیل ستون -3-2-2-4 هـای مورداسـتفاده و    ا تعـداد فهرسـت  ، متناسـب ب

) پ(جـدول  ) 3(تـا  ) 1(هـای   مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، سـتون ) ب(جدول ) 2(همچنین ستون 
منتقـل  ) پ(جـدول  ) 3(بـه سـتون   ) ب(جـدول  ) 2(کامل و برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگـاه، از سـتون   

  .شود می
  .شود کمیل میهایی که توسط پیمانکار ت قسمت .3-3
هـای   مبالغ پیشنهادی پیمانکار، باتوجه به تمـامی شـرایط، ازجملـه هزینـه    ) الف(جدول ) 5(در ستون  -3-3-1

  .شود های موردنظر پیمانکار، برای هرفصل درج می اجرای کار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه
بـر  ) 5(ه از تقسیم مبالغ سـتون  ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل است ک) الف(جدول ) 6(ستون  -3-3-2

برای گرد کردن رقم چهارم بعـد  . شود جدول مذکور با چهار رقم بعد از ممیز حاصل می) 4(مبالغ متناظر ستون 
  . شود عمل می) 1-2-2-3(از ممیز، طبق شرح مندرج در 

  :شود مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه باتوجه به مراتب زیر کامل می) ب(جدول  -3-3-3
هـای مـوردنظر    مبلغ پیشنهادی تجهیز و برچیدن کارگاه، بـا احتسـاب تمـامی ضـرایب و هزینـه      -3-3-3-1

  .شود درج می) 3(پیمانکار، در ستون 
  آید که در ستون  ، ضریب پیشنهادی جزء بدست می)2(به مبلغ ستون ) 3(از تقسیم مبلغ ستون  -3-3-3-2



  
 های  وی پیمانکاران ، به تفکیک فصلپیشنهاد قیمت از س ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست
  6از  4صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      بخشنامه شماره

  .شود نوشته می) 4(
مربوط به تجهیز و برچیدن کارگـاه، بـه   ) ب(و نیز اطالعات جدول ) الف(جدول ) 5(جمع مبالغ ستون  -3-3-4

  . شود منتقل می) پ(ستون های مربوط در جدول 
است، که باید عینـاً در بـرگ    مبلغ پیشنهادی پیمانکار، )پ(جدول ) 4(جمع مبالغ مندرج در ستون  -3-3-5

  . پیشنهاد پیمانکار درج شود
 ضـریب پیشـنهادی کـل   ، )3(به جمع نظیر در سـتون  ) پ(جدول ) 4(از تقسیم جمع مبالغ ستون  -3-3-6

  . آید بدست می
  دهانحوه کنترل پیشنها -4
های  ، یکی از مالک)یا ترک مناقصه(مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران، بسته به نوع و روش انجام مناقصه  .4-1

چنانچه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب، مندرج در بـرگ پیشـنهاد، . اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است
  . شود کور باطل و از لیست پیشنهادها حذف میپیشنهاد مذبرابر نباشد، ) پ(جدول ) 4(با جمع مبلغ ستون 

 چنانچه در محاسبه ضرایب پیشنهادی جزء اشتباه شده باشد، ضریب تصحیح شده مـالک عمـل خواهـد    .4-2
) الـف (جدول ) 5(مالک اصلی، مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل مندرج در ستون به عبارت دیگر . بود

   . است) ب(جدول ) 3(و ستون 
  مبالغ به ریال مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل                                                         ): الف(جدول 

 :محل اجرا:                                                   موضوع پروژه
  فهرست بهای واحد     :                                                           رشته
 فصل
  
  
1 

 
  عنوان فصل

 
2 

  مبلغ فصل
  

3 

پس از مبلغ فصل
اعمال تمامی 

  ضرایب
4 

 

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 

و تمامی ضرایب 
  های موردنظر هزینه

               5 

شنهادی پضریب 
  جزء
  

6 

         
         
         
         
         
         
         
         

        جمع
توسط  6و  5های  توسط دستگاه اجرایی، بااستفاده از اطالعات مندرج در جداول خالصه برآورد مالی و ستون 4و  3،2،1های  ستون

  .شود پیمانکار کامل می
   



  
  های فصلاز سوی پیمانکاران ، به تفکیک قیمت پیشنهاد  ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست 
  6از  5صفحه 
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  مبالغ به ریال                              مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه: )ب(جدول 

  :محل اجرا:                                                       موضوع پروژه
  بهای واحد  فهرست                                                                              
  عنوان

 
1 

مبلغ برآورد تجهیز و
      برچیدن کارگاه 

  
 2 

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 
احتساب تمامی ضرایب و 

  های موردنظر هزینه
3 

  ضریب پیشنهادی جزء
 
4 

    تجهیز و برچیدن کارگاه
  .شود توسط پیمانکار کامل می  4و3های  اجرایی، بااستفاده از جدول خالصه برآوردمالی و ستون توسط دستگاه 2  ستون

  

  
  نحوه پرداخت  -5

  :د درموارد زیر ، ضرایب پیشنهادی جزء مالک محاسبه خواهد بو

  صورت وضعیت های موقت وقطعی .5-1

  افزایش و کاهش مقادیر کار .5-2

  مبالغ به ریال                 مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل ): پ(جدول 
  ها                                  به تفکیک رشته                  :                                                پروژه 
  ردیف

 
 
1 

 
  رشته عنوان

  
2  

 

زمبلغ رشته پس ا
  اعمال تمامی ضرایب

  
3 

مبلغ پیشنهادی
پیمانکار با احتساب 

و  تمامی ضرایب
  های موردنظر هزینه

4 

ضریب پیشنهادی 
  کل
  
  

5 

        
      
      
      
      
    ز و برچیدن کارگاه بطور مقطوعتجهی 

       جمع
  .شود توسط پیمانکار کامل می5و4هایتوسط دستگاه اجرایی و ستون 3و 2،1های  ستون•
  .شود منتقل می) ب(مبالغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه از جدول  •



  
 های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست
  6از  6صفحه 
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یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر سقف مبلغ ناشی از افزایش و   :تبصره 

 25، حـداکثر تـا   )شرایط عمومی پیمان 29های مندرج در ماده  با رعایت محدودیت(از ضریب پیشنهادی کل باشد 

برای افزایش مقادیر ایـن ردیـف هـا ، بـیش از سـقف یـاد شـده ، ضـریب          .درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است
نیز حـاکم ورعایـت   ) 3-5(مفاد این تبصره درمورد قیمت های جدید موضوع بند . کل مالک است  پیشنهادی

  .آن الزامی است 
بـراورد اجـرای   (قیمت کارهای جدیدی که برای آنها شرح وبهای واحد در فهرست های منضم به پیمـان  .5-3

  . درج و برای فصل مربوط ضریب جزء توسط پیمانکار پیشنهاد شده است )کار
بـراورد اجـرای   (چنانچه برای کارهای جدید موردنظر، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمـان  :تبصره

درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده باشد، ضریب پیشنهادی کل  )کار
  . مالک خواهد بود

) 3-5(جدید ابالغی، در صورت شمول موضوع بند هزینه اضافی تجهیز کارگاه ، ناشی از اجرای کارهای . 5-4
در این مورد، ضریب پیشنهادی جـزء مربـوط   . بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نسبت به تجهیز کارگاه پیش

  .به تجهیز و برچیدن کارگاه مالک عمل است
وسط کارفرمـا،  ت) پ(و ) ب(، )الف(های مربوط به جداول  پس از تکمیل بخش) دستورالعمل(این مجموعه  -6

نامـه بـه اسـناد پیمـان پیمانکـار       منظور، سپس به عنوان بخشی از موافقـت ) یا ترک مناقصه(در اسناد مناقصه 
  .شود منتخب ضمیمه می

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیوست دستورالعمل
  نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ،

 بها های فهرست به تفکیک فصل



  
  

پیوست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک 
  بها های فهرست فصل

  8از  1صفحه 
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  :شود های پایه ارائه می به منظور روشن ساختن نحوه عمل، مثال زیر از رسته ساختمان و با استفاده از ضوابط قیمت

  مثال 
  . محاسبه برآورد یک ساختمان در کاشان، به منظور واگذاری کار از طریق مناقصه، موردنظر است .1
و بهـای واحـد آنهـا، بـرآورد     ) دار سـتاره (ها، مشخصات فنـی، مقـادیر اقـالم پایـه و غیرپایـه       قشهبراساس ن .2

هـای خالصـه بـرآورد مـالی بـه تفکیـک        جـدول ) 3(و ) 2(، )1(هـای   های مربوط محاسـبه و در سـتون   فصل
عینـاً بـه   ) 3(های ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی توسط دستگاه اجرائی درج و مبالغ ستون  فهرست
  . شود رشته مربوط نقل می) الف(جدول ) 4(ستون 

  :های خالصه برآورد مالی، ضرایب عبارت است از باتوجه به جدول .3
     0068/1)= به طور متوسط برای کل ساختمان(ضریب ارتفاع •               0034/1= ضریب طبقات•
    1)=ابنیه(کارهای ساختمانی  ای ضریب منطقه•                30/1= ضریب باالسری •
  10/1)= برقی و مکانیکی(ای کارهای تاسیساتی  ضریب منطقه •

  :که براین اساس
  3133/1=1*30/1*0068/1*0034/1= ضریب متوسط حاصل از اعمال ضرایب برای کارهای ابنیه •
  4446/1= 10/1*30/1*0068/1*0034/1 =ضریب متوسط حاصل از اعمال ضرایب برای کارهای تاسیساتی •

جـدول  ) 4(برای هر فهرسـت، سـتون   ) الف(جدول ) 3(با اعمال متناسب این ضرایب متوسط در مقادیر ستون 
  . شود مذکور نیز توسط دستگاه اجرایی کامل می

برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، کـه طبـق ضـوابط و دسـتورالعملهای مربـوط محاسـبه و در جـدول         .4
  . منتقل می شود) ب(شده است، نیز توسط دستگاه اجرایی عیناً به جدول  خالصه برآورد مالی درج

مبلغ پیشنهادی برای هـر  ... پیمانکاران باتوجه به شرایط و امکانات، منطقه اجرای عملیات موضوع پیمان و  .5
های  فو در مقابل ردی) الف(جدول ) 5(های موردنظر خود در ستون  فصل را با احتساب تمامی ضرایب و هزینه

  . کنند مربوط درج می
  
  



  
پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک  ارایهپیوست دستورالعمل نحوه 

  بها های فهرست فصل
  8از  2صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

  مبالغ به ریال                                                                                                                 
  ساختمانی در کاشان                :خالصه برآورد مالی پروژه

   :بهای واحد پایه سال فهرست                                                                           ابنیه :رشته

  عنوان فصل  فصل
  قالم پایهمبلغ ا

1  
مبلغ اقالم غیرپایه 

  2) دار ستاره(
جمع مبالغ اقالم 

  3پایه و غیرپایه  

 14,798,750 0 14,798,750 عملیات خاکی با دست  دوم
 97,835,540 0 97,835,540 عملیات خاکی با ماشین  سوم

 21,512,000 0 21,512,000 عملیات بنایی با سنگ  چهارم
 443,277,000 0 443,277,000 بندی فلزی قالب  ششم
 1,212,795,320 0 1,212,795,320 کارهای فوالدی با میلگرد  هفتم
 525,006,250 0 525,006,250 بتن درجا  هشتم
 61,725,500 0 61,725,500 کارهای فوالدی سنگین  نهم

 289,818,850 0 289,818,850 ریزیآجرکاری و شفته  یازدهم
 42,043,000 0 42,043,000 کاری رطوبتی عایق  سیزدهم
 245,988,900 1.581.250 244.407.650 کارهای فوالدی سبک  شانزدهم
 108,483,150 41.600.000 66.883.150 کارهای آلومینیومی  هفدهم

 148,840,120 724.500 148.115.620 اندود و بندکشی  هیجدهم
 75,658,525 27.898.000 47.760.525 کارهای چوبی  نوزدهم
 110,033,000 0 110,033,000 و سرامیک کاریکاشی  بیستم
 50,439,500 0 50,439,500 فرش کف با موزاییک  و یکم بیست
 792,555,240 144.749.590 647.805.650 کارهای سنگی با سنگ پالک  و دوم بیست
 43,480,100 10.850.000 32.630.100 کارهای پالستیکی  و سوم بیست
 22,531,100 0 22,531,100 برش و نصب شیشه وچهارم بیست
 87,935,825 0 87,935,825 آمیزی رنگ و پنجم بیست
 34,095,000 1.470.000 32.625.000 آسفالت  وهفتم بیست
 57,496,459 0 57,496,459 حمل و نقل وهشتم بیست
 4,486,349,129 228,873,340 4.257.475.789  جمع

   )بطور متوسط(رتفاعدرصد بابت صعوبت کار در ا 68/0شود  اضافه می
  :جمع

 30.507.174         
 4.516.856.303  

   درصد بابت صعوبت کار در طبقات 34/0شود  اضافه می
  :جمع

 15.357.311  
 4.532.213.615  

   ایدرصد بابت ضریب منطقه 0شود  اضافه می
  :جمع

 0   
 4.532.213.615   

   های باالسریدرصد بابت هزینه 30شود  اضافه می
  :جمع

 1.359.664.084     
 5.891.877.699   

  5.891.877.700  :جمع کل  
              



  
پیوست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، بـه تفکیـک   

  بها های فهرست فصل
  8از  3صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

  مبالغ به ریال                                                                                                                      
  ساختمانی در کاشان                 :خالصه برآورد مالی پروژه

   :بهای واحد پایه سال ستفهر                                                           تاسیسات مکانیکی :رشته

  عنوان فصل  فصل
  مبلغ اقالم پایه

 1  
مبلغ اقالم غیرپایه 

  2) دار ستاره(
جمع مبالغ اقالم پایه 

  3 و غیرپایه

 155,959,500 216.000 155.743.500 های فوالدی لوله  اول 
 77,706,000 0 77,706,000 های چدنی لوله  دوم
 6,599,700 0 6,599,700 سیویهای پی لوله  سوم
 75,701,550 280.000 75.421.550  شیرها  هفتم
 10,337,500 0 10,337,500  گیر لرزه  نهم

 6,286,200 0 6,286,200  صافی  یازدهم
 81,280,000 0 81,280,000 گرمدیگهای حرارتی آب  دوازدهم
 24,898,000 0 24,898,000  مشعل  چهاردهم
 126,893,300 1.300.000 125.593.300 گیریدستگاههای کنترل و اندازه  پانزدهم
 19,611,000 0 19,611,000 آب سردکن  هجدهم
 131,540,197 6.798.960 124.741.237 کانال هوا، دریچه هوا  نوزدهم
 29,981,500 11.700.000 18.281.500  هواکش  بیستم
 128,008,860 29.032.500 98.976.360 هیترکویل، یونیت فن  ویکم بیست
 105,727,000 84.320.000 21.407.000 الکتروپمپ هارموچ بیست
 44,916,160 18.276.160 26.640.000  عایق  وپنجم بیست
 372,000,000 372.000.000 0 دستگاههای مبرد  وهفتم بیست
 72,500,000 72.500.000 0 کنندهبرجهای خنک وهشتم بیست
 70,232,700 22.189.100 48.043.600 لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی  ونهم بیست
 8,012,000 6.212.000 1.800.000 نشانیوسایل آتش  ام سی
 26,724,000 0 26.724.000 لوازم آشپزخانه  ویکم سی
 20,000.000 20.000.000 0 گیر سختی  ودوم سی
 13,269,400 0 13.269.400 منابع و مبدلها  وسوم سی
 118,650,000 0 118,650,000 گاهها، دودکشبستها، تکیه  وچهارمسی
  1,726,834,567 644,824,720 1,082,009,847  جمع

   )بطور متوسط(درصد بابت صعوبت کار در ارتفاع 68/0شود  اضافه می
  :جمع

 11.742.475           
 1.738.577.042  

   درصد بابت صعوبت کار در طبقات 34/0شود  اضافه می
  :جمع

 5.911.162             
 1.744.488.204  

   ایدرصد بابت ضریب منطقه 10شود  اضافه می
  :جمع

 174.448.820  
 1.918.937.024  

   های باالسریدرصد بابت هزینه 30شود  اضافه می
  :جمع

 575.681.107  
 2.494.618.131  

      2.494.618.131  :جمع کل 
   



 
به تفکیک  پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، ارایهپیوست دستورالعمل نحوه 

  بها های فهرست فصل
  8از  4صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

  مبالغ به ریال                                                                                                                       
  ساختمانی در کاشان                 :خالصه برآورد مالی پروژه

   :بهای واحد پایه سال فهرست                                                                  تاسیسات برقی :رشته

  عنوان فصل  فصل
  مبلغ اقالم پایه 

1  
مبلغ اقالم غیرپایه 

  2)دار ستاره(
جمع مبالغ اقالم 

  3 پایه و غیرپایه

 82,941,625 0 82,941,625 ای فلورسنتچراغه  اول 
 4,930,800 2,058,000 2,872,800 ایچراغهای رشته  دوم

 13,443,000 13,443,000 0 چراعهای مخصوص  پنجم
 24,326,000 0 24,326,000  سیمها  ششم
 28,921,230 3,575,000 25,346,230 کابلهای فشار ضعیف  هفتم
 1,678,910 0 1,678,910 کابلشوها  هشتم
 8,551,660 2,670,400 5,881,260 کلیدها و پریزها  یازدهم
 70,529,400 0 70,529,400 های فوالدی لوله  دوازدهم
 73,150,778 14,019,200 59,131,578 وسایل فشار ضعیف تابلویی  چهاردهم
 1,738,300 709,400 1,028,900 گیریوسایل اندازه  پانزدهم
 243,686,000 0 243,686,000 مولدهای برق  هفدهم
 55,597,000 43,170,000 12,427,000 خازنهای صنعتی و منابع تغذیه  هجدهم
 1,410,000 0 1,410,000 وسایل شبکه  بیستم
 2,668,500 371,700 2,296,800 کابلهای تلفن  ویکم بیست
 45,207,000 45,000,000 207,000 وسایل ارتباطی  ودوم بیست
 41,013,500 0 41,013,500 اطفای حریقوسایل اعالم و  وششم بیست
 13,353,700 3,212,000 10,141,700 وسایل صوتی  وهفتم بیست
 63,896,100 19,970,000 43,926,100 وسایل متفرقه وهشتم بیست
و هشتم  بیست

  )مکرر(
 145,000,000 145,000,000 0 آسانسور

  922.043.503 293,198,700 628,844,803  جمع
   )بطور متوسط(درصد بابت صعوبت کار در ارتفاع 68/0د شو اضافه می

  :جمع
 6.269.896          
 928.313.399  

   درصد بابت صعوبت کار در طبقات 34/0شود  اضافه می
  :جمع

 3.156.266          
 931.469.664  

   ایدرصد بابت ضریب منطقه 10شود  اضافه می
  :جمع

 93.146.966        
 1.024.616.631  

   های باالسریدرصد بابت هزینه 30شود  اضافه می
  :جمع

 307.384.989  
 1.332.001.620    

     1.332.001.620  :جمع کل 
  405.100.000 )مقطوع(هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 

  
  



ه پیشنهاد قیمـت از سـوی پیمانکـاران ، بـه تفکیـک      یدستورالعمل نحوه اراپیوست 
  بها رستهفهای  فصل

  8از  5 صفحه

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره
                                                                               

  مبالغ به ریال                                                                ای هر فصلمبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء بر: )الف(جدول    
  کاشان: محل اجراساختمانی                                                    :موضوع پروژه

   :ای واحد پایه سالفهرست به                                                            ابنیه :رشته
  فصل

 
1 

  عنوان فصل
 
2  

  مبلغ فصل
  )اقالم پایه و غیرپایه(

3  

پس از فصل برآورد 
  اعمال تمامی ضرایب 
 4  

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 

و  تمامی ضرایب

  5 ی موردنظر  ها هزینه

ضریب 
 پیشنهادی جزء 

  
 6  

  0500/1  20.406.958  19.435.198 14,798,750  عملیات خاکی با دست  دوم
  0615/1  136.389.390  128.487.415 97,835,540  عملیات خاکی با ماشین  سوم

  1200/1  31.641.915  28.251.710 21,512,000  عملیات بنایی با سنگ   چهارم
  1050/1  643.282.030  582.155.684 443,277,000  بندی فلزی قالب  ششم
  0840/1  1.726.556.278  1.592.764.094 1,212,795,320  کارهای فوالدی با میلگرد  هفتم
  0000/1  689.490.708  689.490.708 525,006,250  بتن درجا  هشتم
  0750/1  87.143.907  81.064.099 61,725,500  کارهای فوالدی سنگین  نهم

  9500/0  361.588.140  380.619.096 289,818,850  ریزی آجرکاری و شفته  یازدهم
  0500/1  57.975.825  55.215.072 42,043,000  کاری رطوبتی  عایق  سیزدهم
  0350/1  334.364.225  323.057.222 245,988,900  کارهای فوالدی سبک  شانزدهم
  9600/0  136.772.084  142.470.921 108,483,150  کارهای آلومینیومی  هفدهم

  0000/1  195.471.730  195.471.730 148,840,120  اندود و بندکشی  هیجدهم
  9500/0  94.394.224  99.362.341 75,658,525  ی چوبیکارها  نوزدهم
  0000/1  144.506.339  144.506.339 110,033,000  کاشی و سرامیک کاری  بیستم
  0720/1  71.011.633  66.242.195 50,439,500  فرش کف با موزاییک  و یکم بیست
  9800/0  1.020.045.540  1.040.862.797 792,555,240  کارهای سنگی با سنگ پالک  و دوم بیست
  0930/1  62.412.940  57.102.415 43,480,100  کارهای پالستیکی  و سوم بیست
  0850/1  32.105.252  29.590.094 22,531,100  برش و نصب شیشه وچهارم بیست
  0000/1  115.486.119  115.486.119 87,935,825  آمیزی رنگ و پنجم بیست
  1250/1  50.374.084  44.776.964 34,095,000  آسفالت  وهفتم بیست
  0800/1  81.550.907  75.510.100 57,496,459  حمل و نقل وهشتم بیست
      6.092.970.228 5,891,922,313  4.486.349.129  جمع

  



  
  8از  6صفحه   بها های فهرست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

  لغ به ریالمبا                                                             ادامه - مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل): الف(جدول              

  
  

 کاشان:محل اجراساختمانی                                         :موضوع پروژه
   :فهرست بهای واحد پایه سال                                      تاسیسات مکانیکی :رشته

  فصل
 
1 

  عنوان فصل
 
2  

  برآورد فصل
  )اقالم پایه و غیرپایه(

3  

پس فصل رد برآو
از اعمال تمامی 

  ضرایب 
 4  

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 
و  تمامی ضرایب

ی موردنظر  ها هزینه
5 

ضریب 
 پیشنهادی جزء 

  
 6  

  9800/0  220.793.112  225.299.094 155,959,500 های فوالدی لوله  اول 
  0450/1  117.305.522  112.254.088 77,706,000 های چدنی لوله  دوم
  1550/1  11.011.685  9.533.927 6,599,700 سیوی های پی لوله  مسو

  0350/1  113.186.005  109.358.459 75,701,550  شیرها  هفتم
  0840/1  16.187.971  14.933.553 10,337,500  گیر لرزه  نهم

  0920/1  9.916.501  9.081.045 6,286,200  صافی  یازدهم
  0270/1  120.587.349  117.417.088 81,280,000 گرمدیگهای حرارتی آب  دوازدهم
  0412/1  37.449.518  35.967.650 24,898,000  مشعل  چهاردهم
  9600/0  175.977.659  183.310.061 126,893,300 گیریدستگاههای کنترل و اندازه  پانزدهم
  0950/1  31.021.405  28.330.050 19,611,000 آب سردکن  هجدهم
  0000/1  190.022.969  190.022.969 131,540,197 کانال هوا، دریچه هوا  نوزدهم
  0730/1  46.472.998  43.311.275 29,981,500  هواکش  بیستم
  0420/1  192.688.306  184.921.599 128,008,860 هیترکویل، یونیت فن  ویکمبیست
  0260/1  156.704.288  152.733.224 105,727,000  الکتروپمپ وچهارمبیست
  0000/1  64.885.885  64.885.885 44,916,160  عایق  وپنجمبیست
  0000/1  537.391.200  537.391.200 372,000,000 دستگاههای مبرد  وهفتمبیست
  1206/1  117.364.360  104.733.500 72,500,000 کنندهبرجهای خنک وهشتمبیست
  0420/1  105.719.401  101.458.158 70,232,700 بهداشتیبهداشتی،شیرآالت لوازم  ونهمبیست
  0640/1  12.314.880  11.574.135 8,012,000 نشانی وسایل آتش  امسی
  0280/1  39.686.444  38.605.490 26,724,000 لوازم آشپزخانه  ویکمسی
  0380/1  29.989.896  28.892.000 20,000.000  گیر سختی  ودومسی
  0290/1  19.724.876  19.168.975 13,269,400 منابع و مبدلها  وسومسی
  0250/1  175.686.835  171.401.790 118,650,000 گاهها، دودکش بستها، تکیه  هارموچسی
    2.542.089.065  2,494,585,215 1,726,834,567 جمع

  



  
هـای   دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمـت از سـوی پیمانکـاران ، بـه تفکیـک فصـل      

  بها فهرست
  8از  7صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره
             
  مبالغ به ریال                                                           ادامه-مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل): الف(جدول         

  کاشان: محل اجراساختمانی                                                    :موضوع پروژه
  1384 :فهرست بهای واحد پایه سال                                              تاسیسات برقی :رشته

  فصل
 
1 

  عنوان فصل
 
2  

  برآورد فصل
  )اقالم پایه و غیرپایه(

3  

پس از فصل برآورد 
اعمال تمامی 

  رایب ض
 4  

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 

و  تمامی ضرایب

 5 ی موردنظر  ها هزینه

ضریب پیشنهادی 
  جزء 

  
 6  

  0250/1  122.812.908  119.817.471 82,941,625  چراغهای فلورسنت  اول 
  1550/1  8.227.104  7.123.034 4,930,800  ای ی رشتهچراغها  دوم

  0750/1  20.876.240  19.419.758 13,443,000  چراعهای مخصوص  پنجم
  0600/1  37.249.820  35.141.340 24,326,000  سیمها  ششم
  0240/1  42.782.319  41.779.609 28,921,230  کابلهای فشار ضعیف  هفتم
  1850/1  2.874.044  2.425.353 1,678,910  کابلشوها  هشتم
  1250/1  13.897.944  12.353.728 8,551,660  کلیدها و پریزها  یازدهم
  1000/1  112.075.448  101.886.771 70,529,400  های فوالدی  لوله  دوازدهم
  0200/1  107.787.086  105.673.614 73,150,778  وسایل فشار ضعیف تابلویی  چهاردهم
  1800/1  2.963.155  2.511.148 1,738,300  گیری وسایل اندازه  پانزدهم
  9400/0  330.907.068  352.028.796 243,686,000  مولدهای برق  هفدهم
  0000/1  80.315.426  80.315.426 55,597,000  یانخازنهای صنعتی و منابع تغذیه جر  هجدهم
  0300/1  2.097.993  2.036.886 1,410,000  وسایل شبکه  بیستم
  2500/1  4.818.644  3.854.915 2,668,500  کابلهای تلفن  ویکم بیست
  0200/1  66.612.153  65.306.032 45,207,000  وسایل ارتباطی  ودوم بیست
  0000/1  59.248.102  59.248.102 41,013,500  وسایل اعالم و اطفای حریق  وششم بیست
  0800/1  20.834.015  19.290.755 13,353,700  وسایل صوتی  وهفتم بیست
  9550/0  88.150.612  92.304.306 63,896,100  متفرقه وسایل وهشتم بیست
و هشتمبیست

  0000/1  209.467.000  209.467.000 145,000,000  آسانسور )مکرر(
    1.333.997.081  1,331,984,044  922.043.503  جمع

  مبلغ پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه  ): ب(جدول        

            

    کاشان:محل اجرا                                                     ساختمانی      :موضوع پروژه
  1384: فهرست بهای واحد پایه سال                                                                                           

  عنوان
  

1 
  

مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن 
  کارگاه 

  
2  

پیمانکار با  مبلغ پیشنهادی
و  احتساب تمامی ضرایب

  ی موردنظرها هزینه
3 

ضریب پیشنهادی 
  جزء
  

4  
  0200/1  413.202.000 405.100.000 تجهیز و برچیدن کارگاه



 
  های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه پیوست 
  بها فهرست

  8از  8صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

شود که باید پس  ، ضرایب پیشنهادی جزء حاصل می)4(های متناظر از ستون  به ردیف) 5(های ستون  از تقسیم ردیف .6-6
  . و در مقابل ردیف مربوط، توسط پیمانکار درج شود) 6(این دستورالعمل در ستون ) 2-3-3(از محاسبه طبق بند 

و پیمانکـار  ) 3و  2،1هـای   سـتون (توسط دستگاه اجر ایی ) پ(، جدول )ب(و ) الف(با استفاده از اطالعات جدول های  .6-7
مبلـغ پیشـنهادی   ، )4(و جمع مبالغ سـتون   برآورد دستگاه اجرایی، )3(جمع مبالغ ستون . شود ، کامل می)5و4های  ستون(

 . شود درج می) 5(است که در ستون ) 3(به ستون ) 4(ع مبالغ ستون ضریب پیشنهادی کل حاصل تقسیم جم. است پیمانکار
  

  مبالغ به ریال  مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل : )پ(جدول             

  ردیف
1 

  عنوان رشته
2  

پس از)1(ستون
  اعمال تمامی ضرایب
3 

پیشنهاد پیمانکار با 
  احتساب تمامی

های      و هزینه ضرایب

    4موردنظر      

ضریب پیشنهادی 
  کل

5  

    6.092.970.228 5.891.922.313  ابنیه  1
  2.542.089.065 2.494.585.215 تاسیسات مکانیکی  2
  1.333.997.081 1.331.984.044 تاسیسات برقی  3
بطور  و برچیدن کارگاه تجهیز  4

  مقطوع
405.100.000 413.202.000    

  0256/1  10.382.258.374 10.123.591.572  جمع  5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


