
 ربنایز یقرارداد متر مربع

شود به    یم  دهیکارفرما نام  مانیپ  نای  در  که  …………………  نبی  …………………شهر  در.  ……………………  خیتار  به

  مانکاریبه بعد پ  نای  از  که..  ………………  نشانی  به  ………………………طرف , و    کی  از.  ……………………   یندگینما

 . گردد  یمنعقد م  ریز  مان ی, پ  گریشود از طرف د  یم  دهینام

 

 مان یـ موضوع پ  کی  ماده

  ی, حصار کش  ی( , محوطه ساز   یکیمکان  ساتی, تأس  یبرق  ساتی, تأس  هی) ابن  یساختمان  اتیعمل  هیکامل کل  یعبارتست از : اجرا  مانیپ  موضوع

  مشخصات,    مدارک  براساس.  ……………, واقع در    کیشماره    وستیمندرج در پ  کارهای  جز  به..  ……………  لیو تحو  ی, راه انداز 

با اطالع    مانکاریشود و پ  یم  یآن تلق  نفکیاست و جزء ال  دهی رس  مانکاریپ  ی, مهر و امضا   تیکه کالً به رؤ  مانیپ  نیمنضم به ا  یو نقشه ها  فنی

 . آنها , مبادرت به قبول و تعهد  نموده است   تیفیو ک  تیاز کم

 

 مان یدو ـ اسناد و مدارک پ  ماده

 : است  ریشامل اسناد و مدارک ز  مانیپ  نیا

 حاضر   مانی( پالف

 : شامل  ییو اجرا  یل ی, تفض  یکل  ی( نقشه هاب

 . برگ ..  …………………و طرح استقرار در    تیپالن موقع  یها  نقشه

 . برگ.  …………………………………………………در    یمعمار   یها  نقشه

 . برگ..  ……………………………………در    ییاجرا  اتیجزئ  یها  نقشه

 . برگ  ………………………………………………………سازه در    یها  نقشه

 . برگ..  …………………………………در    یکیمکان  ساتیتأس  یها  نقشه

 . برگ   …………………………………………در    یبرق  ساتیتأس  یها  نقشه

 . برگ..  ………  در..  ………و    ی, حصار کش  یمحوطه ساز   یها  نقشه

 . ( شود  یم  ی تلق  مانیپ  مهی) که ضم   ی زیو برنامه ر  تیریمنتشره از طرف سازمان مد  یعموم  ی( مشخصات فنج

 . (شود  یم  یتلق  مانیپ  مهی) که ضم  یز یو برنامه ر  تیریسازمان مد  یمنتشر شده از سو   مانیپ  یعموم  طی( شراد

, در مدت    گریامور د  ای  دیجد  یها  متیکه در مورد کارها و ق  یگر ی( دستور کارها , صورت مجلس ها , موافقت نامه ها و هر نوع سند دهـ

 . برسد  نیطرف  یگردد و به امضا  میتنظ  مانیپ



 یم  یتلق مانیپ  مهضمی  که)    ……………ارسال    مانی( , منضم به پ  ی) رسته ساختمان  یساختمان  یکارها   هیواحد پا  ی( فهرست بها و

 (  شود

باال   یها  فیرد  بی, طبق ترت  گریکدیمدارک بر    تیوجود داشت , اولو  یاز اسناد و مدارک باال تناقض  یمواد و فصول بعض  نی: هرگاه ب  تبصره

  تیشوند , فهرست بها در اولو  ی انجام م  مانیمنضم به پ  یباشد که براساس فهرست بها   ییکارها  متیکه تناقض مربوط به ق  یاست . در موارد

 . اول قرار دارد 

 

 مان یپ  بیسه ـ مبلغ و ضر  ماده

  نیا  طی, با توجه به شرا  مانکاریپ  یشنهاد یپ  متیاست که براساس ق  الری (    ………………)    ……………برابر    مانیپ  هی( مبلغ اولالف

 . باشد  یم  12مندرج در ماده    دیجد   یکارها و کارها   ریمقاد  رییمبلغ تابع تغ  نیمحاسبه شده است . ا  مانیپ

 . شود  می  استفاده  آن  از  12  ماده  با  ارتباط  در  که  است(    …………………)    ……………  مانیپ  بی( ضرب

 

 مان یچهار ـ مدت پ  ماده

کارگاه ـ که طبق ماده    لیصورت مجلس تحو  هیاول  خیاز تار  شمسی  ماه(    …………………. )  …………………برابر با    مانیپ  مدت

 . شود ـ خواهد بود یم  میتنظ  مانیپ  یعموم  طیشرا  28

و آماده بهره    لیرا تکم  مانیموضوع پ  اتی , پس از آنکه عمل  مانیپ  یعموم   طیشرا  39و    30با توجه به مواد    مانیمتعهد است در مدت پ  مانکاریپ

 . موقت کند  لی تحو  ینمود از کارفرما تقاضا   یبردار 

 

 ن یپنج ـ دوره تضم  ماده

گردد . اگر در    یم  نیتضم  مانکاریاز طرف پ  ی( ماه شمس12مدت دوازده )  یموقت برا  لیتحو  خیاز تار  مانیموضوع پ  اتیعمل  هیانجام کل  حسن

مندرج در    طیباشد , شرا  مانیمشخصات به شرح مذکور در مدارک پ  ت یاز عدم رعا  یدر کار مشاهده شود که ناش  یصیو نقا  بیمعا  نیدوره تضم

 . حاکم خواهد بود   مانیپ  یعموم  طیشرا  42ماده  

 

 شش ـ نظارت  ماده

  ندهینما  ایآن تقبل نموده است , به عهده کارفرما و    وستیاسناد و مدارک پو    مانیپ  نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات  یدر اجرا   نظارت

و دستورات کارفرما ,    ی, اصول فن  مانیموظف است کارها را طبق پ  مانکاریکارفرما , خواهد بود . پ  یشده از سو  یدستگاه نظارت معرف  ایو    یو

 . دی, اجرا نما  مانیپ  نیا  وستیدستگاه نظارت , طبق مشخصات , اسناد و مدارک پ  ایاو و    ندهینما  ای

 

 آحاد بها   لیهفت ـ  تعد  ماده

 . ردیگ  یشده , تعلق نم  ینیب  شیپ  5شماره    وستیآحاد بها و مابه التفاوت به جز آنچه که در پ  لیتعد  چگونهیه  مانیپ  نیا  یها  متیق  به



 

 و تدارکات   , مصالح  یانسان  یرویهشت ـ ن  ماده

  مانیموضوع پ  اتیعمل  یاجرا   یبرا   یتمام لوازم ضرور  یآالت و به طور کل  نیمصالح , ابزار کار , ماش  هیو تدارک کل  هی, ته  یانسان  یروین  نیتأم

  تی مرغوب  ثیکند که از ح  هیته  یمتعهد است مصالح را از منابع  مانکاریاست . پ  مانکاریمربوط , به عهده پ  میرمستقیو غ  میمستق  یها  نهیو هز

 . ردیدستگاه نظارت قرار گ   ایکارفرما و    دییباشد و مورد تأ  مانیپ  نیمندرج در اسناد و مدارک ا  یطبق مشخصات فن

  چگونهیه  یصادر خواهد نمود ول  مانیموضوع پ  ازیالزم را در مورد مصالح و تدارکات مورد ن  ی, حواله ها  مانکار یدر صورت درخواست پ  کارفرما

 . عدم وصول آن ندارد  ا یرا درقبال وصول و    یو تعهد  فیتکل

 . است  مانکاریمصرف آن , به عهده پ  نهیآب و برق موقت و هز  نی: تأم  تبصره

 

 پرداخت   شینه ـ پ  ماده

  یدر مورد طرح ها   یدستورالعمل ابالغ  نیرا براساس مفاد آخر  مانیپ  نیپرداخت ا  شی , پ  مانکاریپ  یه تقاضاموافقت دارد که بنا ب  کارفرما

 . دی, پرداخت نما  یعمران

 

 انجام تعهدات و حسن انجام کار  نیده ـ تضم  ماده

, ضمانت نامه مورد قبول    مانیپ  هی)پنج( درصد مبلغ اول  5  زانیبه م  دیانجام تعهدات خود با  نیتضم  یبرا   مانکاری, پ  مانیپ  یامضا   هنگام

  مانیموقت موضوع پ  لیشده پس از خاتمه کار و تحو  ادی, ضمانت نامه    دیـ را ارائه نما  یعمران  یکارفرما ـ طبق نمونه مورد عمل در طرح ها 

 . مسترد خواهد شد  مانکاری, به پ  مانیپ  یعموم  طیشرا  34  دهطبق ما

  یم  مانکاریپ  دیکار ابالغ ننما  یاجرا  یرا برا   مانیمنتخب , کارفرما پ  مانکاریروز پس از ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات از طرف پ  30تا    چنانچه

 نیابالفاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانت نامه اقدام کند . در    دیتواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما با

 . است  یمنتف  مانیصورت انعقاد پ

 پرداخت ها   رکردیو جبران خسارت در د  ی, کسور قاون  یموقت و قطع  ی, پرداخت ها  یری, نحوه اندازه گ  مانیـ نرخ پ  ازدهی  ماده

 : باشد  یم  لیمستقل به شرح جدول ذ  یبرحسب واحد کارها  مانیپ  نی: نرخ ا  مانی( نرخ پالف

 )ریال(هزینه کل )ریال(   هزینه واحد مقدار کار  پروژه  ردیف

   مترمربع  1ساختمان شماره   1

   مترمربع  2ساختمان شماره   2

   متر طول  1نوع    یوارکشید 4

   متر طول  2نوع    یوارکشید 5

   متر طول  ی حصار کش 7

   مترمربع  ی محوطه ساز 8

9     

  جمع کل )مبلغ اولیه پیمان( )ریال( 



 . , طبق نقشه و مشخصات است  یی اجرا  یکارها  هیمبالغ شامل کل  نیا

 . مندرج است  مانیپ  کیشماره    وستیآنها در پ  نینباشد , عناو  مانکار یبه عهده پ  مانیاز اقالم کار در موضوع پ  کیهر  یکه اجرا  یصورت  در

 : ساختمان ها  یربنا یسطح ز  یر ی( نحوه اندازه گب

  2بازشوها تا    یشود , بازشوها ) به استثنا   یم  یر یسقف ها ) پشت تا پشت ( اندازه گ  یافق  ریهر ساختمان براساس تصو  یربنای( سطوح ز1ـ    ب

 . شود   یمحسوب م  ربنایسقف ها جزو ز  یآمدگ  شیپ  یول  امدهیبه حساب ن  ربنایمتر مربع ( جز ز

 . شود  یم  یریمحوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گ  یوارهایتمام عناصر د نهی( هز2ـ    ب

 . شود  یو به صورت متر مربع محاسبه  م  یر یآن اندازه گ  ی( سطوح محوطه به صورت سطح واقع3ـ    ب

چهارچوب و    از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصراً در  کیاز مبلغ هر  یموقت , براساس درصد   یموقت : پرداخت ها   ی( پرداخت هاج

 . , انجام خواهد شد  دهیگرد  کی شماره دو تفک  وستیکه در پ  یبیترت

بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و    ی, با اعمال شاخص ها   مانیمنضم به پ  کاری , براساس فهرست مصالح پا  کاریمصالح پا  یبها 

 . شود  یمنظور م  مانیمندرج در پ  مانکاری پ  یشنهادیپ  بیمندرج در فهرست بها و ضر  یو منطقه ا   یباالسر  بیضرا

) موضوع بند الف ( ,    مانیشده طبق بند » ب « و نرخ پ  یر ی, از حاصلضرب ارقام اندازه گ  مانکاریبه پ  ی: مبلغ پرداخت قطع  ی( پرداخت قطعد

 . دیآ  یبدست  م  12مندرج در ماده    یبه عالوه موارد احتمال

مندرج در جدول بند » الف « مالک عمل پرداخت    ریداده نشود مقاد  یرییتغ  مانیمنضم به پ  یکه در سطوح نقشه ها  ی: در صورت  تبصره

 . خواهد بود  یقطع

شود . در    یم  زیوار  ربطیاست که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذ  مانکاریبه عهده پ  ی: کسور قانون  ی( کسور قانون  هـ

 . شوند ( عمل خواهد شد   یواگذار م  هیپا  متی) که براساس ق  یعمران  یق ضوابط مورد عمل در طرح ها , بر طب  یاجتماع  نیتأم  مهیمورد حق ب

, به منظور جبران    دینما  ریموقت تأخ  یپرداخت ها   ایپرداخت ها و    شی در پرداخت ها : هرگاه کارفرما در پرداخت پ  رکردی( جبران خسارت دو

افتاده , متناسب با    ریکه پرداخت آن به تأخ  ی)چهارده( درصد )ساالنه( در مبلغ  14, کارفرما معادل    یاصل بده  هیدر تأد  ریاز تأخ  یخسارت ناش

 . دینما  ی پرداخت م  مانکاری, به پ  ریتأخ  دتم

 . صدور چک مربوط خواهد بود  خیتا تار  مانیپ  یعموم  طیشرا   37مهلت مندرج در ماده    نیآخر  خیدر هر پرداخت , از تار  ریتأخ  مدت

ماه    کیو کارفرما ظرف مدت حداکثر    دیتجاوز نما  مانیپ  هی( درصد مبلغ اولستی)ب  20افتاده از    ریکه به تأخ  مانکاریمجموع مطالبات پ  چنانچه

  ردهد , حداکث   یخاتمه م  مانیبه پ   48, کارفرما طبق ماده    مانکاریپ  ی با تقاضا  دیمطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننما  نیا  دنیرس  خیاز تار

تواند درخواست    یم  مانکاریحالت پ  نیدر ا  ستیاست و مازاد بر آن قابل پرداخت ن  مانیپ  هی)دو( درصد مبلغ اول  2  مانکاریبه پ  یسود پرداخت

 . دهد  یخاتمه م  مانیرا اعالم و کارفرما به پ  مانیخاتمه پ

 

 

 

 



 رات ییدوازده ـ تغ  ماده

از    ییاجرا  ینقشه ها  اینوع مصالح ( و    ریی) از جمله تغ   یدر مشخصات فن  یراتییکار , تغ  یاجرا   نیو در ح  مانیکه بعد از انعقاد پ  یصورت  در

  مکلف  انکارمیدهد , پ  رییتغ  هیاول  یکار را نسبت به نقشه ها  اتیحجم عمل  ای, نوع مصالح و    راتییتغ  نیابالغ گردد و ا  مانکاریطرف کارفرما به پ

 . شرح خواهد بود   نیبد  مانیپ  یبه انجام کار با نرخ ها 

  یشده محاسبه م  نیینرخ تع  یبر مبنا   راتییتغ  نیا  یشود , بها  جادیا  11مندرج در بند » الف « ماده    یدر متراژ کارها   یرییکه تغ  یصورت  در

 . شود

  ی, با اعمال شاخص ها  مانیمنضم به پ  یفهرست ها  یها  فیواحد رد  یکار باشد , طبق بها  اتیمربوط به جزئ  رییکه تغ  یدر صورت  چنانچه

به حساب    مانکاریپ  یشنهاد ی پ  بیمندرج در فهرست بها و ضر  یو منطقه ا  یباالسر   بیبکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل و اعمال ضرا

 . شود   یمنظور م  مانکاریپ

زمان و محل اجراء و صرفاً با    یبا استفاده از نرخ واقع  ستیموجود ن  وستیپ  یاحد آنها در فهرست بها و  یکه بها  یابالغ  دی جد  یکارها  متیق

است . مبلغ مربوط به    مانیپ  هیدرصد مبلغ اول   10کارها حداکثر    نیشود . سقف مبلغ ا  یم  نییمندرج در فهرست بها تع  یباالسر   بیاعمال ضر

 . باشد  یم  مانیپ  یعموم  طیشرا  29تابع ماده    راتییکاهش در اثر تغ  و  شیافزا

 

 مانیخاتمه پ  ایـ فسخ و    زدهی س  ماده

  تیگرفته شود , صورت وضع  ل یکاره تحو  مهیگردد و کار به صورت ن  مانیپ  یعموم  طیشرا  48  ایو    46مشمول ماده    مانیکه پ  یصورت  در

 . گردد  یم  یمحاسبه و قطع  11کار موضوع بند » ج « ماده    یمصالح پا   یموقت و بها  یانجام شده , درصدها  یکار براساس کارها   یقطع

 

 کارگاه   دنی و برچ  زیچهارده ـ تجه  ماده

که شروع و    دینما  زیمناسب تجه  یکارگاه را به نحو  دیبا  مانکاریاست . پ  مانکاریکارگاه کالً به عهده پ  دنیو برچ  زیمربوط به تجه  یها  نهیهز

 . ردیالزم انجام پذ  تیفیموقت , بدون وقفه و با ک  لیادامه کار تا تحو

  مانکاریمتعلق به پ  بیاز تخر  یافت ی. مصالح باز  دی, اقدام نما  بیو خارج نمودن مواد حاصل از تخر  بینسبت به تخر  دی با  مانکاریکار , پ  انیپا  در

 . است 

 

 ط یشرا  ریپانزده ـ سا  ماده

سازمان    یمربوط از سو  یابالغ  ی و بخشنامه ها  مانیپ  نیاست , مفاد مندرج در مدارک منضم به ا  امدهین  مانیپ  نیکه در ا  یخصوص موارد   در

مالک عمل    مانکاریپ  ریتأخ  مهی و جر  قی, خسارت پرداخت تعل  نیزم لیدر تحو  ریکشور , از جمله خسارت پرداخت تأخ  یز یو برنامه ر  تیریمد

 . خواهد بود 

 

 مانکار یپ                                                                                                                کارفرما

 



 ک یشماره    وستیپ

 . (  مانیپ  کی. ) در ارتباط با ماده    ردیگ  یانجام نم  مانکاریکه توسط پ  مانیاز کار موضوع پ  یاقالم

 

 شماره دو   وستیپ

) در ارتباط با بند ج    کیپروژه به تفک  ریهر ز  یموقت برا   یمختلف کار به منظور پرداخت ها   یها   تیفعال  یانجام هرکار برا   یدرصدها  نییتع

 . (  مانیپ  11ماده  

 

شود که درصد    نییتع  یا  , براساس برآورد مربوط به هر کار به گونه  قیبطور دق  دیبا  یانجام کار هر ساختمان , محوطه و حصار کش  یدرصدها

 . درصد برآورد آن کار نشود  8از    شتریب  یتیفعال  چیه  یالیر

 

 شماره سه   وستیپ

 . (  مانپی  12  ماده  با  ارتباط  در. )  …و    یدر ساختمان , محوطه ساز   یمربوط به مصالح مصرف  مشخصات

 

 شماره چهار   وستیپ

 . (  مانیپ  11پروژه ) در ارتباط با ماده    ریهر ز  کیکارها به تفک  ازیمورد ن  یواحدها   گریسطوح و د  یریاندازه گ  نحوه

 

 شماره پنج  وستیپ

 : مانیپ  7در ارتباط , ماده    مانیپ  لیتعد

مابه التفات به حساب    ایو    لیبه عنوان تعد  یگریوجه د  چیو ه  ردیگ یتعلق م  ریبه شرح ز  مانیفقط مابه التفاوت نرخ فوالد و س  مانیپ  نیا  به

 . شود  یمنظور نم  مانکاریپ

 =Mمانیس  ایفوالد و    یمبلغ ناخالص تفاوت بها 

و    تیریاز طرف سازمان مد  یاعالم  ینرخ ها  ایو    مانکاریطبق فاکتور ارائه شده مورد قبول کارفرما از طرف پ  مانیس  ایواحد نرخ فوالد و    یبها 

 =P الح به کارگاه هرکدام که کمتر استکشور در دوره متناظر ورود مص  یزیبرنامه ر

 . در آن ارائه شده است  مانکاریپ  شنهادیکه پ  یاز طرف سازمان در ماه  یابالغ  یبر طبق نرخ ها   مانیس  ایواحد نرخ فوالد و    یبها =

 ساالنه   لیمتوسط تعد  بیضر =10/1

n =  شود  یکسر سال به تناسب محاسبه م  به سال ,  مانکاریپ  شنهادیپ  م یتسل  خیشده از تار  یمدت سپر . 

T =   ی مصرف  مانیس  ایمقدار فوالد 



 . است  مانکاریپ  یها  نهیهز  ریسا  ایو    یجبران کسور قانون  بیضر =14/1

 . شود  یمنظور م  مانکاریپ  یبدهکار  ایو    یبه حساب بستانکار  (M) حاصل از رابطه فوق  مبلغ

زمان مجاز    مانیمحاسبه مابه التفاوت نرخ فوالد و س  یانجام شود , برا  رمجازیغ  ریدر زمان تأخ  مانکاریتوسط پ  مانیفوالد و س  هیته  چنانچه

( کمتر از نرخ    رمجازیغ  ریبه شرح فوق ) در مدت تأخ  مانیفوالد و س  دی نرخ زمان خر  نکهیمگر ا  ردیگ  یمالک عمل قرار م   یبرنامه زمان بند 

 . ردیگی مالک عمل قرار م  یرخ زمان برنامه زمان بندحالت ن  نیباشد که در ا  یزمان برنامه زمان بند

 بنا   ریبا نرخ مترمربع ز  مانیپ  انعقاد

142825/100 

 ———— شماره  بخشنامه

24/8/1385 

  ریبا نرخ متر مربع ز  مانیانعقاد پ  یبرا   وستی کشور , دستورالعمل پ  ییو اجرا  ی( قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فن23استناد ماده )  به

  یها   مانیانعقاد پ  یشود تا برا  یابالغ م  وستیپ  5صفحه و    8در    مانیصفحه به انضمام دفترچه پ  10بنا از نوع گروه اول ) الزم االجرا( در  

 .ابالغ به مورد اجرا گذاشته شود  خیبنا تا ده هزار متر مربع از تار  ریبا سطح ز  یساختمان  یکارها

استفاده    مانیانعقاد پ  یروش برا   نیتوانند از ا  یم  زیاز ده هزار متر مربع ن  شتریب  یربنا یبا سطح ز  ی, ساختمان ها  ییدستگاه اجرا  صیتشخ  به

تا    یکارها   یدستورالعمل برا   نیا  یکه اجرا  یاست . در موارد   یبخشنامه الزام  نیتمام ضوابط و مقررات مربوط به ا  تیصورت رعا  نیکنند . در ا

معاونت    دییبه تأ  یمل  یا   هیسرما  ییتملک دارا  یالزم در مورد طرح ها   یهیهمراه گزارش توج  دینباشد , مراتب با  ری ن پذده هزار متر مربع امکا

که   یسازمان برسد . در صورت  نی ا  یمعاون فن  دییاستان به تأ  یفن  ی, حسب درخواست شورا   یاستان  یسازمان و در مورد طرح ها  نیا  یامور فن

 . ستیمجاز ن  مان ینشده باشد , انعقاد پ  نیپروژه و نقشه ها تأم  یالزم , محل اجرا   تباراع

االمکان پروژه    یحت  دیبا  ییاجرا  ی دستگاه ها   یو فرهنگ  ی, اجتماع  ی( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 31بند » الف « ماده )  تیمنظور رعا  به

به    متیاخذ ق  یبخشنامه برا  نیتوانند با استفاده از ضوابط مربوط در ا  یرو م  نیا  اجرا کنند . از (EPC) خود را به روش طرح و ساخت  یها

 . اقدام کنند  مانکارانیپ  یمربوط برا   تیصالح  صینامه تشخ  نیی و براساس آ  ربنایمتر مربع ز  ورتص

 . شود  یبه صورت متر مربع لغو م  دیجد  یها   مانیانعقاد پ  یبرا  20/5/1375مورخ    102-54/2700-2000بخشنامه , بخشنامه    نیابالغ ا  با

 رهبر  فرهاد

 سازمان   سیجمهور و رئ  سیرئ  معاون

 

با    دیبا  وستیهمسان پ  مانیآنها تا ده هزار مترمربع است , پ   یربنایکه سطح ز  یساختمان  یکارها  ییدر امور اجرا  عیو تسر  لیمنظور تسه  به

 : ردی, مورد استفاده قرار گ  ریمراتب ز  نیتأم

 . ستیمجاز ن  مانی نباشد انعقاد پ  نیتأم  ریپروژه و نقشه ها به شرح ز  یاز موارد مربوط به اعتبار , محل اجرا   کیکه هر  یصورت  در

 . شود  تیکامالً رعا  دیبا  مانیکه قبل از انعقاد پ  ی( مواردالف



. الزم    ردی, انجام گ  یقانون محاسبات عموم  53و    52اعتبار در زمان الزم , باستناد مواد    نیبود و تعهد تأم  دار یپا  دیکار مورد نظر با  نهیهز  اعتبار

 . شود  یاست که تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب م  یادآوریبه  

برسد ,    انیشده به پا  ینیب  شیدر زمان پ   دیبا  ییاجرا  یبه آنها کارها   لیها و عدم تعلق تعد  مانیپ  نیمهم : با توجه به مقطوع بودن نرخ ا  تذکر

تحقق اتمام کار در زمان    یدارد برا   مانیمدت پ  لیدر تطو  یو پرداخت به موقع وجوه الزم نقش عمده ا   صی, تخص  نیکه عدم تأم  ییاز آنجا

موضوع    رانی ا  یاسالم  یجمهور   ی و فرهنگ  ی, اجتماع  ی( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 32ماده )  یینامه اجرا  نییآ  تیشده , رعا  ینیب  شیپ

شده در    ادی  ربطیذالزم , مراجع    یمراحل قانون  یبوده و پس از ط  یالزام  رانیوز  أتیه  10/5/1384هـ مورخ    32825/ ت  28482مصوبه شماره  

  ربطیذ  نی سازمان و مسئول  یو حسب مورد دفاتر بخش  ندینما  بیو تصو  یبه طور کامل بررس  یستیپروژه ها را با  ازی, اعتبار مورد ن  رمصوبه مذکو

  یبرا  زیدر استان ها ن  ربطیذ  یکشور و دستگاه ها   یزیو برنامه ر  تی ریباشند . سازمان مد  یامر م  نیا  یملزم به نظارت بر حسن اجرا   یاستان

  شیمزبور در مدت پ  یصددرصد اعتبارات طرح ها  صیتخص  یرا برا  یا   ژهیو  تیکامل اعتبارات اولو  صیو تخص  نیاز تأم  یناش  یها  ییرفع نارسا

به    صیتخص  یدستورالعمل دستورات الزم را برا  نیپروژه ها براساس ا  یاجرا  یسازمان برا   نی. ا  رندیگ  یکار در نظر م   یاجرا  یشده برا   ینیب

 . موقع صادر نموده است

و    تی, موقع  طیکه بتوان با توجه به شرا  یبه نحو   نیآن و رفع معارض کامل زم  یپروژه مورد نظر و تملک قطع  یاجرا   یبرا  نیبودن زم  مناسب

 .دیاین  شیلحاظ پ  نیدر آنها بد  یراتیینمود که تغ  هیته  ی, نقشه و مشخصات کار را به گونه ا  نیعوارض زم

نقشه   ریینماند که منجر به تغ  یکار باق  یاجرا  یبرا   یبه دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهام  دی, مشخصات و مصالح مورد استفاده با  نقشه

شود . مهندسان مشاور و    یها منتف  مانینوع پ  نیا  تیمز  جهیشده گردد و در نت  ینیب  شیمصالح پ  ایاقالم کار و    ری, مقاد  ی, مشخصات فن

فهرست    متیمناسب و ارزان ق  یها  فیاالمکان از رد  یتا حت  ندیعمل نما  ینقشه و مشخصات ساختمان ها به گونه ا  هیدر ته  دیبا  انی ارفرماک

پروژه    یاجرا   نه یکار هز  یفیضمن حفظ موارد ک  قیطر  نیتا بد  ندینما   زی پره  ینازک کار   یدر کارها  ییاستفاده شود و از تجمل گرا  هیپا  یبها 

 . ابدیممکن کاهش    قلها به حدا

و   نییو نوع کار تع  اتیکار , محل کار , منطقه مربوط , فصل شروع , حجم عمل  طیبا توجه به شرا  دیانجام کار با  یو قابل عمل برا  یواقع  مدت

 . باشد  یماه م  24مدت حداکثر    نیدر اسناد مناقصه درج گردد . ا

  نیستاره دار ) در ا  یکار با در نظر گرفتن اقالم احتمال  یاجرا   نهینقشه ها , برآورد هز   یاقالم کار محاسبه شده از رو   قیدق  ریتوجه به مقاد  با

کارگاه    دنی و برچ  زیتجه  نهیمربوط , هز  بیفهرست بها , ضرا  ن یخرروش حداکثر اقالم ستاره دار ده درصد مبلغ برآورد است ( براساس آ

 ی تا زمان مورد نظر برا  یدرصد ( ابالغ  95  بی) بدون اعمال ضر  لیتعد  یها  صشاخ 

 . شود  یم  نییکار تع  یزمان اجرا  یبرا  نی) به منظور به هنگام نمودن برآورد ( و همچن  یگذار   مناقصه

به عنوان زمان متوسط قرارداد در نظر    4شده براساس بند    ینیب  شیزمان اجرا , نصف مدت زمان پ  یبرا  لی منظور نمودن تعد  ی: برا  کی  تبصره

 . شود  یگرفته م

در نظر گرفتن    نیمناقصه و همچن  یدر جهت به هنگام نمودن برآورد تا زمان مورد نظر برا   لیتعد  یمنظور نمودن شاخص ها  یدو : برا   تبصره

  یابالغ  یچهار دوره سه ماهه متوال  نیآخر  راتییابالغ نشده است , از تغ  لیکه شاخص تعد  ییدوره ها  یکار , برا   یزمان اجرا  متیقنوسانات  

دوره سه ماهه )    کیبه متوسط    رییدرصد تغ  ل یبه دوره سه ماهه مشابه سال قبل آن ( و تبد  یدوره سه ماهه ابالغ  نیرقم آخر  نسبت)حاصل از

 . ( استفاده گردد  4به عدد   رییدرصد تغ  میاز تقس  یناش

 . است  یمناقصه گذار  یدر دوره سه ماهه مورد نظر برا   یابالغ   3  وستیپ  یگروه  یسه : منظور از شاخص , شاخص ها  تبصره

 . شود  یم  نییتع  5طبق بند    زنی(    …و    ی, حصار کش  یخارج از ساختمان ) محوطه ساز   ییاجرا  یکارها  نهیهز  برآورد



 . گردد  یم  نییو تع  یری, اندازه گ  وستیپ  مانیپ  11و با توجه به بند ب ماده    ییاجرا   ی, براساس نقشه ها  اربنیز  سطح

 . ردیپذ   یدستورالعمل انجام م  نیبراساس ا  زیتمام ن  مهین  ی: انعقاد کارها   تبصره

 . گردد  یکار مشخص م  یاجرا   نهی, برآورد هز  6و    5  یجمع مبالغ بندها  از

که مشخصات حصارها    ی) در صورت  کی, به تفک  یحصارکش  ری, مقاد  یهر ساختمان , سطح محوطه ساز   یربنا یمورد نظر با ارائه سطح ز  کار

برآورد ,    زینمودن ر  مهیگفته برآورده شده است ( بدون ضم  شی پ  بیکار ) که به ترت  یاجرا  نهیمشابه و حدود هز  یمتفاوت باشد ( , کارها 

,    شنهادیدر برگ پ  مانکارانی شده , به مناقصه گذاشته شود . از پ  تیصالح  صیتشخ  مانکارانیپ  نیو مدارک مناقصه , ب  دسناا   ریهمراه با سا

و    یاز ساختمان ها , محوطه ساز   کیهر  یشده برا  میکه شرح آنها توسط کارفرما تنظ  11شده به شرح جدول ماده    کیتفک  یشنهاد یمبالغ پ

 . شود   یاخذ م  یباالسر   یها  نهیکار در منطقه و هز  ییاجرا  یاه  نهیشامل تمام هز  یکش  وارید

با او    مانی, نسبت به انعقاد پ  طیشرا  ریسا  تیو با رعا  نییمناقصه ( تع  ی) بر طبق قانون برگزار   یشنهاد یمناقصه , با توجه به مبلغ کل پ  برنده

 . شود  یاقدام م

 . است  ی الزام  زیدستورالعمل ن  نیا  تیمناقصه انجام شود , رعا  فاتیترک تشر  قیکه ارجاع کار از طر  ی: در صورت  تبصره

 مانیپ  لیو تکم  می( نحوه تنظب

 : رسد  یم  نیو به امضاء و مهر طرف  لیتکم  ریبه شرح ز  وستی, دفترچه پ  مانیانعقاد پ  یبرا 

آن , نام واحد خدمات    یاجرا   قیآن , عنوان پروژه , شماره و محل دق  ی, شماره آن , عنوان طرح , شماره طبقه بند   ییدستگاه اجرا  عنوان

 . در صفحه داخل جلد نوشته شود  مانیپ  خی, شماره و تار  مانکاریمشاوره , نام پ

 . درج گردد  3  اول ودوم صفحه  یاو در سطرها  ندهی, نام کارفرما و نما  مانیو شهر محل انعقاد پ  خیتار

ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها , شهر    خیمؤسسه ( باشد , نام , شماره و تار  ای) شرکت    ی( شخص حقوق  مانکاری) پ  مانیپ  گریطرف د  چنانچه

 . نوشته شود  3سوم و چهارم صفحه    یامضا اسناد تعهد آور , در سطرها   یمجاز برا  یدارندگان امضا  ایمحل ثبت , نام دارنده  

 . باال , درج گردد  3او در محل گفته شده در بند    یباشد , مشخصات فرد  یقیشخص حق  مانیپ  گریکه طرف د  یصورت  در

 . ( نوشته شود  مانکاری) پ  یقیمحل اقامت شخص حق  ای(    مانکاری) پ  یشخص حقوق  یاقامتگاه قانون  دیبا  یمحل نشان  در

 . شده نوشته شود  ینیب  شیپ  یکار , در محل ها  یو نشان  مانیپ  , موضوع  1ماده    در

 . مورد عمل درج شود  هیواحد پا  یبها   یو عنوان و سال انتشار فهرست ها  ییاجرا  ی, تعداد نقشه ها  2ماده    در

 . به عدد و حرف ) در داخل پرانتز ( نوشته شود  مانکاریپ  یشنهادی, مبلغ کل پ  3بند الف ماده    در

شده (    هیتوسط کارفرما ته  8به مبلغ برآورد ) که طبق بند الف ـ    مانکاریپ  یشنهاد یمبلغ پ  میاز تقس  یکه ناش  مانیپ  بی, ضر  3بند ب ماده    در

 . ردیگ  ی, مورد استفاده قرار م  12موضوع ماده    یاحتمال  راتییو تغ  یاضاف   یکارها   یمنحصراً برا   بیضر  نیاست , به عدد و حروف درج گردد . ا

 . کار به عدد و حروف نوشته شود  یاجرا   یشده برا   ینیب  شی, مدت پ  4ماده    در

که    یبرحسب متر طول مطابق ارقام  یحصارکش  یها  نهیبرحسب متر مربع و هز  یو محوطه ساز   یساختمان  ی, نرخ کارها   11بند الف ماده    در

 . نموده درج شود  شنهادیپ  مانکاریپ



 . درج شود  مانیپ  کیشماره    وستیانجام نشود , به وضوح و با ذکر موارد , در پ  مانکاری, که مقرر است توسط پ  مانیاز کار موضوع پ  یاقالم

شده و مقاطع پرداخت برحسب    نییکار با توجه به برآورد , تع  یاجرا   یالیر  ی( , درصدها   11موقت ) موضوع بند ج ماده    یپرداخت ها  یبرا 

  یبه نحو  مانیشماره دو پ  وستیدر پ  کیبه تفک  یوارکشیاز ساختمان ها و محوطه و د  کیهر  یبرا  مانکاریپ  یشنهاد یاز مبلغ پ  ییدرصدها

  یکار مشخص , برا   کی  ییاجرا  اتیعمل  کیاز تفک  یدرصد مبلغ برآورد آن بخش نشود. نمونه ا   8از  شی ب  یتیفعال  چ یگردد که ه  یمشخص م

 . شده است  وستیدستورالعمل پ  نیموقت به عنوان راهنما , به ا  یپرداخت ها 

ذکر    مانیاره سه پشم   وستپی  در  …و    یبرق  ساتی, تأس  ی, لوازم بهداشت  یدر کار مانند : سنگ , کاش  ی و مشخصات کامل مصالح مصرف  نوع

 . شود

را داشته    مانیپ  11در ماده    یریعالوه بر نحوه اندازه گ  یشتریب  حاتیبه توض  ازیاز نقشه ها ن  یدر برخ  ربنایسطوح ز  یریکه اندازه گ  یموارد   در

اسناد و مدارک    مهیو ضم  میتنظ  4شماره    وستیدر پ  ییاجرا  یرا بطور شفاف متناسب بانقشه ها  یریباشد الزم است کارفرما نحوه اندازه گ 

 . د ینما  مانیو پ  قصهمنا

شده , لذا    دیو تأک  ینیب  شیپ  مانیپ  11در بند » و « ماده    مانکاریدر پرداخت به پ   ریدر اثر تأخ  مانکاریپرداخت خسارت به پ  نکهیتوجه به ا  با

  فیو پرداخت آن به وظا  صی به موقع اعتبار و تخص  نیتأم  یرا خسارت به بودجه دولت , ب  لیالزم است به منظور عدم تحم  ربطیذ  نیمسئول

 . ندیخود عمل نما  یقانون


