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هَضَع :زؾتَضالؼول ًحَُ تْيِ ٍ تظَیة فْطؾت تْای واضّای ذاص
تعاریف

-1

ٍاغُّای هَضز اؾتفازُ زض ایي زؾتَضالؼول زاضای تؼاضیف ظیط ّؿتٌس:
-1-1

کارهای خاص (در پروژههای پیمانکاری)

تِ ضشتِ واضّایی اعالق هیشَز ،اػن اظ ایي وِ:
-

زض آى ضشتِ واض ليوت پایِ اتالؽ ًشسُ تاشس ،یا

-

زض طَضت اتالؽ ليوت پایِ زض آى ضشتِ ،جوغ تطآٍضز الالم ؿيطپایِ آى ًؿثت تِ تطآٍضز ول تط اؾاؼ فْطؾتت (فْطؾتتّتای پایتِ هتَضز
اؾتفازُ (آذطیي فْطؾت پایِ اتالؿی الظماالجطا زض ظهاى تْيِ تطآٍضز تيش اظ ّشتاز ( 80زضطس تاشس.

-2-1

فهرست بهای کار خاص

هجوَػِای (هشاتِ فْطؾتّای تْای ٍاحس پایِ حاٍی وليات ،همسهِ فظلّا ،فظلّا ،ضزیفّای الالم واض ّط فظل (شاهل ؾتَىّتای شتواضُ ،شتط ،
ٍاحس ،تْای ٍاحس ،همساض ٍ هثلؾ ضزیف ٍ پيَؾتّای الظم
-3-1

فهرست بدون قیمت (سفید)

فْطؾت واض ذاطی ،وِ زض ؾتَىّای تْای ٍاحس ٍ هثلؾ ضزیف آى ػسزی زضج ًشسُ اؾت.
-4-1

فهرست بهای واحد پایه

هجوَػِای وِ تا ّويي ػٌَاى ،زض ضؾتِّا ٍ ضشتِّای هرتلف تَؾظ ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی وشَض اتالؽ هیشَز.
-5-1

قیمت پایه

تْای ٍاحس ضزیفّای زضج شسُ زض فْطؾتّای تْای ٍاحس پایِ
-6-1

کمیته قیمت

وويتِای هتشىل اظ ؾِ ًفط واضشٌاؼ زاضای طالحيت وِ تَؾظ تاالتطیي همام زؾتگاُ اجطایی اًتراب هیشَز ،تا تِ هٌظَض ططفِجَیی زض ظهاى ٍ ایجاز
ٍحست ضٍیِ زض زؾتگاُ هطتَط ،تطضؾی ٍ تایيس ضزیفّای ؾتاضُ زاض ٍ واضّای ذاص ضا (تؿتِ تِ هَضز  ،تطای اضایِ تِ تاالتطیي همام زؾتگاُ اجطایی
ػْسُزاض شَز.

-2

الزامات

-1-2

فْطؾت واضّای ذاص تایس لثل اظ ٍاگصاضی (اظ عطیك هٌالظِ یا تطن هٌالظِ تِ عَض واهل تِ تظَیة شَضا تطؾس.

-2-2

فْطؾت تْای واض ذاص الظم اؾت هشاتِ فْطؾتّای پایِ ،شاهل وليات (هَاضزی وِ همسهِ فظلّا ٍ ضزیفّا ضا شاهل هیشَز ٍ زض آى

ضطایةّ ،عیٌِّای تاالؾطی ،تجْيع ٍ تطچيسى واضگاُ ٍ  ...زٍضُ ؾِهاِّ هثٌای تؼييي ليوتّای فْطؾت زض آى هشرض شسُ اؾت  ،همسهِ فظلّا،
فظلّا (ضزیفّای ّط فظل شاهل شواضُ ،شط ٍ ،احس ،همساض ،تْای ٍاحس ٍ هثلؾ ضزیف ٍ پيَؾتّای الظم (تا تَجِ تِ ٍیػگیّای پطٍغُ تْيِ شَز.
-3-2

زض تْيِ فْطؾت تْای واضّای ذاص ،چٌاًچِ هتٌاؾة تا واض هَضز ًظط ضزیفّای پایِ اتالؽ شسُ تاشس ،اؾتفازُ اظ ایي ضزیفّا (شواضُ ،شتط

ٍاحس ،تْای ٍاحس ضزیف ٍ ّ ...وطاُ تا ضػایت وليِ ضَاتظ ٍ زؾتَضالؼولّای فْطؾت پایِ هَضز اؾتفازُ العاهی اؾت.
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هَضَع :زؾتَضالؼول ًحَُ تْيِ ٍ تظَیة فْطؾت تْای واضّای ذاص
زض طَضت اذص هجَظ تطگعاضی هٌالظِ تا فْطؾت تسٍى ليوت (ؾفيس  ،اؾتفازُ اظ زؾتَضالؼول هٌضن تِ ترشٌاهِ شتواضُ  100/76574هتَضخ

-4-2

 1387/8/19تا هَضَع "زؾتَضالؼول ًحَُ اضایِ پيشٌْاز ليوت اظ ؾَی پيواًىاضاى ،تِ تفىيه فظلّای فْطؾت تْا" هَضَػيت ًساضز.
 -5-2تْای ٍاحس ّط ضزیف عثك فطم ( 8هحاؾثِ هیشَز.
یازآٍضی :زض طَضت پيشتيٌی تؼسیل ،زؾتَضالؼول پيَؾت ترشٌاهِ شواضُ  101/173073هَضخ  1382/9/15هالن ػول ذَاّس تَز.
چٌاًچِ زض تطآٍضز اظ ضزیف ّای پایِ ًيع اؾتفازُ شسُ ،الظم اؾت ليوت ایي ضزیفّا تا اؾتفازُ اظ شاذضّای هتٌاؾة ،تِ زٍضُ هثٌای تؼييي ليوت التالم
ذاص تثسیل شَز.
-3

مدارک و مستندات

الظم اؾت هساضن ٍ هؿتٌسات ظیط ،وِ تِ عَض واهل تِ هْط ٍ اهضای هٌْسؼ هشاٍض ٍ اهضای هجطی ضؾيسُ اؾتت ،زض ً 2ؿترِ واؿتصی ٍ یته ًؿترِ
زیجيتال لاتل ٍیطایش تِ زتيطذاًِ اضؾال شَز.
-1-3

زضذَاؾت تظَیة ليوت واضّای ذاص ،عثك پيَؾت (1

-2-3

زضذَاؾت هجَظ اؾتفازُ اظ فْطؾت تسٍى ليوت (ؾفيس  ،عثك پيَؾت (2

-3-3

هشرظات پطٍغُ ،عثك پيَؾت (3

-4-3

تطآٍضز ًْایی تط اؾاؼ فْطؾت تْای واض ذاص ،عثك فطم (1

-5-3

فْطؾتّای پایِای وِ زض تطآٍضز هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت عثك فطم (2

-6-3

ذالطِ تطآٍضز واضّای ذاص تِ تفىيه فظل ،عثك فطم (3

-7-3

ذالطِ تطآٍضز فْطؾتّای پایِ هَضز اؾتفازُ تِ تفىيه فظل عثك فطم (4

-8-3

ذالطِ تطآٍضز واضّای ذاص ٍ پایِ تِ تفىيه ضزیفّا عثك فطمّای (5

-9-3

ليؿت زؾتوعز ؾاػتی ًيطٍی اًؿاًی ،وطایِ ؾاػتی هاشيي آالت ٍ اتعاض ٍ ليوت هظالح ٍ تجْيعاتی وِ زض تْيِ تطآٍضز واضّتای ذتاص هتَضز

اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت ،تِ تطتية طؼَزی ،عثك فطم (6
 -11-3هثاًی ٍ هؿتٌسات هؼتثط ليوتگصاضی هظالح ٍ تجْيعات تِ تطتية زضجشسُ زض فطم ( 6حاٍی تاضید اؾتؼالم ٍ حسالل ؾِ فمطُ پيشفاوتَض تا
هْط ٍ اهضای فطٍشٌسُ ٍ  ...عثك فطم (7
 -11-3تْيِ تجعیِ ليوت ضزیفّای واضّای ذاص تِ تطتية فطم ( ، 5عثك فطم (8

تَجِ هْن:
ًحَُ تىويل فطمّای فَق ّوطاُ تا تَضيحات ضطٍضی ،شیل ّط فطم زضج شسُ اؾت.
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هَضَع :زؾتَضالؼول ًحَُ تْيِ ٍ تظَیة ليوت واضّای ذاص -پيَؾتّا ٍ فطمّا
پیًست 1

(ایه درخًاست الزم است در سرترگ دستگاٌ اجرایی تٍ مؼايوت فىی ي تًسؼٍ امًر زیرتىایی ارسال شًد).

سازمان مذیریت ي تروامٍریسی کشًر  -مؼايوت فىی ي تًسؼٍ امًر زیرتىایی
مًضًع :درخًاست تصًیة فُرست کارَای خاص
پريشٌ .........
با احتزام؛ به پیوست مدارن و مستندات مزبوط به کارهای خاص پزوصه فوق که ممزر است اس طزیك بزگشاری منالصه عمومی  منالصه محدود  تزن
تشزیفات منالصه واگذار شود ،بزای بزرسی و تصویب شورای عالی محتزم فنی ایفاد میشود.
مدارن و مستندات سیز مورد تایید بوده و به تصویب این دستگاه رسیده است.
-1-3

جسٍل اعالػاتی هطتَط تِ زضذَاؾت تظَیة فْطؾت واضّای ذاص ،عثك پيَؾت (3

-2-3

تطآٍضز ًْایی فْطؾت تْای واض ذاص ،عثك فطم (1

-3-3

فْطؾتّای پایِ هَضز اؾتفازُ زض تطآٍضز ،عثك فطم (2

-4-3

ذالطِ تطآٍضز واضّای ذاص تِ تفىيه فظل ،عثك فطم (3

-5-3

ذالطِ تطآٍضز فْطؾتّای پایِ هَضز اؾتفازُ تِ تفىيه فظل عثك فطم (4

-6-3

ذالطِ تطآٍضز واضّای ذاص ٍ پایِ تِ تفىيه ضزیفّا عثك فطمّای (5

-7-3

ليؿت زؾتوعز ؾاػتی ًيطٍی اًؿاًی ،وطایِ ؾاػتی هاشييآالت ٍ اتعاض ٍ ليوت هظالح ٍ تجْيعاتی وِ زض تْيِ تتطآٍضز واضّتای

ذاص هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت ،تِ تطتية طؼَزی ،عثك فطم (6
-8-3

هثاًی ٍ هؿتٌسات هؼتثط ليوتگصاضی هظالح ٍ تجْيعات تِ تطتية زضجشسُ زض فطم ( 6حاٍی تاضید اؾتؼالم ٍ حسالل ؾِ فمطُ

پيشفاوتَض تا هْط ٍ اهضای فطٍشٌسُ ٍ  ...عثك فطم (7
-9-3

تجعیِ ليوت ضزیفّای واضّای ذاص تِ تطتية فطم ( ، 5عثك فطم (8

ضیيؽ زؾتگاُ اجطایی
اهضا
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هَضَع :زؾتَضالؼول ًحَُ تْيِ ٍ تظَیة ليوت واضّای ذاص -پيَؾتّا ٍ فطمّا
پیًست 2

(ایه درخًاست الزم است در سرترگ دستگاٌ اجرایی تٍ مؼايوت فىی ي تًسؼٍ امًر زیرتىایی ارسال میشًد).

سازمان مذیریت ي تروامٍریسی کشًر  -مؼايوت فىی ي تًسؼٍ امًر زیرتىایی
مًضًع :درخًاست مجًز استفادٌ از فُرست تُای کارَای خاص ،تذين قیمت (سفیذ)
در مىاقصٍ ػمًمی پريشٌ .........
با احتزام؛
به پیوست مدارن و مستندات مزبوط به کارهای خاص پزوصه فوق که ممزر است اس طزیك بزگشاری منالصه عمومی واگذار شود ،بزای بزرسی و صدور
مجوس السم توسط شورای عالی محتزم فنی ،ایفاد میشود.
مدارن و مستندات سیز مورد تایید بوده و به تصویب این دستگاه رسیده است.
-1-3

جسٍل اعالػاتی هطتَط تِ زضذَاؾت تظَیة فْطؾت تْای واضّای ذاص ،عثك پيَؾت (3

-2-3

تطآٍضز ًْایی فْطؾت تْای واض ذاص ،عثك فطم (1

-3-3

فْطؾتّای پایِ هَضز اؾتفازُ زض تطآٍضز ،عثك فطم (2

-4-3

ذالطِ تطآٍضز واضّای ذاص تِ تفىيه فظل ،عثك فطم (3

-5-3

ذالطِ تطآٍضز فْطؾتّای پایِ هَضز اؾتفازُ تِ تفىيه فظل عثك فطم (4

-6-3

تطآٍضز فْطؾت واضّای ذاص تِ تفىيه ضزیف ،عثك فطمّای (5

-7-3

ليؿت زؾتوعز ؾاػتی ًيطٍی اًؿاًی ،وطایِ ؾاػتی هاشييآالت ٍ اتعاض ٍ ليوت هظالح ٍ تجْيعاتی وِ زض تْيِ تتطآٍضز واضّتای

ذاص هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت ،تِ تطتية طؼَزی ،عثك فطم (6
-8-3

هثاًی ٍ هؿتٌسات هؼتثط ليوتگصاضی هظالح ٍ تجْيعات تِ تطتية زضجشسُ زض فطم ( 6حاٍی تاضید اؾتؼالم ٍ حسالل ؾِ فمطُ

پيشفاوتَض تا هْط ٍ اهضای فطٍشٌسُ ٍ  ...عثك فطم (7
-9-3

تجعیِ ليوت ضزیفّای واضّای ذاص تِ تطتية فطم ( ، 5عثك فطم (8

ضیيؽ زؾتگاُ اجطایی
اهضا
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پیًست ()3
مشخصات پريشٌ
فرم اطالػاتی مرتًط تٍ تُیٍ ي تصًیة فُرست تُای کارَای خاص

 -1عىًان طزح :

 -2شمارٌ طزح :

 -3عىًان پزيصٌ :

 -4شمارٌ پزيصٌ :

 -5وام دستگاٌ اجزايي:

 -6مُىذس مشاير :

 -7مًضًع پزيصٌ:

 -8محل اجزای پزيصٌ:

 -9وحًٌ ياگذاری كار :مىاقظٍ عمًمي مىاقظٍ محذيد  تزك مىاقظٍ
ماٌ

 -10تزآيرد مذت ايليٍ اجزای پزيصٌ :

 -11مثلغ وُايي تزآيرد َشيىٍ اجزای پزيصٌ تز اساس قيمتَای سٍ ماٍَ

سال

:13

 -12فُزستَای تُای ياحذ پايٍ مًرد استفادٌ ،شامل رشتٍَای:
-1-12

سال

13

-2-12

سال

13

-3-12

سال

13

-13تؼذیل

 -1-13قيمتَای پزيصٌ مشمًل تعذيل آحاد تُا میيشیًد( طثی دسیتًرالعمل
پيًست تخشىامٍ شمارٌ  101/173073مًرخ ) 1382/9/15
 -2-13قيمتَای پزيصٌ مشمًل تعذيل آحاد تُا وميشًد
 -14مشخصات فىی پريشٌ:

دستگاٌ اجرایی
امضا

مُىذس مشاير
مُري امضا

ريال

طفحِ  4اظ 10
ترآيرد وُایی فُرست تُای کار خاص پريشٌ ....
(تر مثىای قیمتَای سٍ ماٍَ  ....سال ) 13....
تا اػمال ضرایة مرتًط ي َسیىٍ تجُیس ي ترچیذن کارگاٌ

فرم ()1
ردیف

مثلغ ترآيرد

شرح

(ریال)

1

تزآيرد تذين اعمال ضزاية

2

تزآيرد پس اساعمال ضزاية (ضزية تاالسزی ي
سايز ضزاية مزتثط)

3

اضافٍ ميشًد َشيىٍ تجُيش ي تزچيذن كارگاٌ

4

مثلغ وُايي (جمع كل)

5

ضزية تاالسزی ;

 ، 1/ضزية ;...................

 ،1/ضزية ;....................

1/

 -1تزآيرد رديف  1طث كليات فُزست تُای كار خاص مًرد عمل محاسثٍ ميشًد.در ايه تزآيرد ممکه است رديفَای
پايٍ اس رشتٍَای مختلف فُزستَای پايٍ اتالغي ويش استفادٌ شذٌ تاشذ ،كٍ تا تًجٍ تٍ ماَيت فظلتىذی فُزست تُای
كارخاص ،در فظلَای مزتًط (تا درج حزف "ج "در ستًن شمارٌ رديف) درج ميشًد.
 -2ضزية تاالسزی ي سايز ضزاية مزتثط تٍ طًر خطي در تزآيرد رديف  1ضزب ي حاطل آن در مثلغ تزآيرد درج ميشًد.
 -3در رديف  5عىًان ي مقذار ضزاية مشخض ميشًد.
فُرستَای پایٍ مًرد استفادٌ در ترآيرد پريشٌ........

فرم ()2
ردیف

1

عىًان رشتٍ

2

عىًان رشتٍ

3

عىًان رشتٍ

فُرست تُای ياحذ پایٍ رشتٍ

مثلغ ترآيرد تا احتساب ضرایة

سال13 ....

(ریال)

4
جمغ کل
 -1ضزايثي كٍ در رديف  5فزم (  ) 1-3درج شذٌ است.

مجری طرح

مُىذس مشاير

امضا

مُر ي امضا
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خالصٍ ترآيرد فُرست تُای کار خاص پريشٌ.........
تٍ تفکیک فصل
(تر مثىای قیمتَای سٍ ماٍَ  ....سال ) 13....

فرم ()3
شمارٌ فصل

ترآيرد فصل (ریال)

ػىًان فصل

ايل
ديم
سًم
چُارم

تزآيرد تذين اعمال ضزاية
تزآيرد پس اساعمال ضزاية (ضزية تاالسزی ي سايز ضزاية مزتثط)
اضافٍ ميشًد َشيىٍ تجُيش ي تزچيذن كارگاٌ
ضزية تاالسزی ;

 ، 1/ضزية ;...................

 ،1/ضزية ;....................

1/

ترآيرد وُایی

مجری طرح

مُىذس مشاير

امضا

مُر ي امضا

طفحِ  6اظ 10

خالصٍ ترآيرد فُرستَای پایٍ مًرد استفادٌ در پريشٌ........
تٍ تفکیک فصل

فرم ()4
فُرست تُای ياحذ پایٍ رشتٍ
شمارٌ فصل

سال

13
ترآيرد تذين اػمال ضرایة

ػىًان فصل

(ریال)

جمغ
فُرست تُای ياحذ پایٍ رشتٍ

سال

فُرست تُای ياحذ پایٍ رشتٍ

سال

13

جمغ
13

جمغ
جمغ کل

مجری طرح

مُىذس مشاير

امضا

مُر ي امضا

طفحِ  7اظ 10
فُرست تُای ياحذکارَای خاص پريشٌ.....
(تر مثىای قیمتَای سٍ ماٍَ  ....سال ) 13....

فرم ()5
فُرست کارَای خاص تر مثىای قیمتَای سٍ ماٍَ
فصل ايل :

سال

13

ػىًان فصل

شمارٌ ردیف

شرح ردیف

ياحذ

تُای ياحذ
(ریال)

مقذار

تُای ردیف
(ریال)

جمغ
فصل ديم :

ػىًان فصل

جمغ
فصل سًم :ػىًان فصل

جمغ

جمغ کل
 -1چًن فظلتىذی تزاساس فُزست تُای ياحذ كارَای خاص اوجام شذٌ ،ممکه است َز فظل شامل رديفَای پايٍ ويش
تاشذ.
 -2در مًاردی كٍ عيىاً اس رديف پايٍ استفادٌ شذٌ است ،شمارٌ رديف پايٍ َمزاٌ تا حزف "ج" در ستًن مزتًط درج ميشًد.

مجری طرح

مُىذس مشاير

امضا

مُر ي امضا

طفحِ  8اظ 10
دستمسد ساػتی ویريی اوساوی ،کرایٍ ساػتی ماشیهآالت ي اتسار ي قیمت مصالح ي تجُیسات کٍ در محاسثٍ قیمت ردیف کارَای خاص مًرد استفادٌ قرار گرفتٍ است ،تٍ ترتیة صؼًدی

فرم ()6
ردیف

1

دستمسد ساػتی

ویريی اوساوی

ماشیهآالت ي اتسار

مثالغ تٍ ريال
کرایٍ ساػتی

مصالح ي تجُیسات

كارگز سادٌ

مجری طرح
امضا

مُىذس مشاير
مُر ي امضا

ياحذ

قیمت

طفحِ  9اظ 10
مستىذات مرتًط تٍ قیمت مصالح ي تجُیسات تٍ ترتیة درجشذٌ در فرم ()6

فرم ()7
ردیف

مصالح ي تجُیسات

1

ياحذ

هثالؾ تِ ضیال

مستىذات قیمت

قیمت

پيشفاكتًر شمارٌ

2

مًرخ

پيشفاكتًر شمارٌ

مًرخ

پيشفاكتًر شمارٌ

مًرخ
مًرخ

پيشفاكتًر شمارٌ
پيشفاكتًر شمارٌ

مًرخ

پيشفاكتًر شمارٌ

مًرخ

در ايه فزم ،پيشفاكتًر تٍ عىًان ومًوٍ درج شذٌ است .مستىذات قيمت اس اوًاع ديگز ،ماوىذ استعالم تُا ،ويش در َميه ستًن تايذ وًشتٍ شًد.
مجری طرح
امضا

مُىذس مشاير
مُر ي امضا

طفحِ  10اظ 10

ترگ تجسیٍ قیمت ردیف کارَای خاص تٍ ترتیة فصلَا

تط اؾاؼ ليوتّای زٍضُ ؾِ هاِّ

ؾال

13

فطم (8

هثالؾ تِ ضیال

فصل  :ػىًان فصل

شمارٌ رديف:
ردیف

شزح رديف:
ویريی اوساوی

ياحذ:
ياحذ

1

ساعت

2

ساعت

مقذار

تُای کل

تُای ياحذ

جمغ

ردیف

ماشیهآالت ي اتسار

ياحذ

1

ساعت

2

ساعت

مقذار

تُای کل

تُای ياحذ

جمغ

ردیف

ياحذ

مصالح

مقذار

تُای کل

تُای ياحذ

1
2
جمغ

ردیف

حمل مصالح*

1

ياحذ

مقذار

تُای کل

تُای ياحذ

كيلًمتز
جمغ

قیمت ردیف
مجری طرح
امضا
*َسیىٍ حمل تایذ تٍ طًر کامل از مثذا تا مقصذ مىظًر شًد.

مُىذس مشاير
مُر ي امضا

