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2اص    1طفحِ   پيَست تخشٌاهِ شواسُ 34001   هَسخ    1395/02/07 

داس ّای ستاسُ سدیف تظَیةتْيِ ٍ دستَسالؼول ًحَُ هَضَع: 

تعاریف -1

ّای هَسد استفادُ دس ایي دستَسالؼول داسای تؼاسیف صیش ّستٌذ: ٍاطُ

 پایه فهرست بهای واحد       -1-1

 شَد. اتالؽ هی سیضی وشَس هذیشیت ٍ تشًاهِ ّای هختلف، تَسظ ساصهاى ٍ سشتِّا ِ وِ تا ّويي ػٌَاى، دس سست ّایی هجوَػِ

 پایه    قیمت      -1-2

ّای پایِ فْشست" تْای ٍاحذ  "ستَى شذُ دس دسجليوت 

دار های ستاره ردیف      -1-3

یا ششح سدیف ٍ  هَسد استفادُ دس تشآٍسد ّضیٌِ پشٍطُ،پایِ تْای ٍاحذ  ّای سشتِ فْشستواس تَدُ ٍلی دس وِ هَسد ًياص  شَد اعالق هیّایی  سدیفتِ 

 تيٌی ًشذُ است. پيش تشای آى ليوت ٍاحذ

کمیته قیمت              -1-4

جَیی دس صهاى ٍ  طشفِشَد، تا تِ هٌظَس  اًتخاب هی دستگاُ اجشاییتَسظ تاالتشیي همام ای هتشىل اص سِ ًفش واسشٌاس داسای طالحيت وِ  وويتِ

داس ٍ واسّای خاص سا )تستِ تِ هَسد(، تشای اسایِ تِ تاالتشیي همام دستگاُ  ّای ستاسُ ایجاد ٍحذت سٍیِ دس دستگاُ هشتَط، تشسسی ٍ تایيذ سدیف

 داس شَد. اجشایی ػْذُ

 الزامات  -2

ٍ  دستگاُ اجشایییا تشن هٌالظِ( تِ عَس واهل تِ تظَیة تایذ لثل اص ٍاگزاسی )اص عشیك هٌالظِ داس  ّای ستاسُ تْای ٍاحذ ٍ همذاس سدیف -2-1

تشسذ.   هَسد استفادُ ّای پایِ دس دستَسالؼول واستشد فْشست شذُ ستظ هشخض هشاجغ ری

شَد. ( هحاسثِ هی8عثك فشم ) داس ّای ستاسُ تْای ٍاحذ سدیف -2-2

تْيِ فْشست پایِ هَسد استفادُ، هحاسثِ شَد.ّای دٍسُ سِ هاِّ هثٌای  داس تایذ تش اساس ليوت ّای ستاسُ تْای ٍاحذ سدیف -2-3

مدارک و مستندات -3

ًسخِ واغزی ٍ یه ًسخخِ دیجيتخا     2سسيذُ است، دس ٍ اهضای هجشی  الصم است هذاسن ٍ هستٌذات صیش، وِ تِ هْش ٍ اهضای هٌْذس هشاٍس 

لاتل ٍیشایش تِ دتيشخاًِ اسسا  شَد.

(1داس تَسظ دستگاُ اجشایی )اهضاوٌٌذُ پيواى(، عثك پيَست ) ستاسُّای  دسخَاست تظَیة سدیف      -3-1

(2پيَست )هشخظات پشٍطُ، عثك  -3-2

      (  1عثك فشم ) ّای پایِ هَسد استفادُ، تا اػوا  ضشایة هشتَط ٍ ّضیٌِ تجْيض ٍ تشچيذى واسگاُ، خالطِ تشآٍسد تِ تفىيه فْشست -3-3

(2ُ، تذٍى  اػوا  ضشایة هشتَط ٍ ّضیٌِ تجْيض ٍ تشچيذى واسگاُ ، عثك فشم )ّای هَسد استفاد خالطِ تشآٍسد تِ تفىيه فْشست -3-4

(3ّا تِ تفىيه فظل، عثك فشم ) خالطِ تشآٍسد فْشست -3-5

(4داس(، عثك فشم ) ّا تِ تفىيه سدیف )اػن اص پایِ ٍ ستاسُ تشآٍسد  فْشست -3-6

 (5ّای ّش فْشست، عثك فشم ) داس تِ تفىيه ٍ تَالی فظل ّای ستاسُ سدیف -3-7
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2اص    2طفحِ  پيَست تخشٌاهِ شواسُ 34001   هَسخ   1395/02/07  

داس ّای ستاسُ سدیفتظَیة تْيِ ٍ دستَسالؼول ًحَُ هَضَع:   

ّای  ، هَسد استفادُ دس هحاسثِ ليوت سدیفٍ ... ٍ تجْيضات آالت ٍ ليوت هظالح دستوضد ساػتی ًيشٍی اًساًی، وشایِ ساػتی هاشيي -3-8

( 6داس، تِ تشتية طؼَدی، عثك فشم ) ستاسُ

(7(، عثك فشم )6شذُ دس فشم ) تِ تشتية دسج ٍ ... ٍ تجْيضات هستٌذات هشتَط تِ ليوت هظالح -3-9

(8ّا ، عثك فشم ) تِ تشتية فظل 13  داس فْشست تْای ٍاحذ پایِ سشتِ                          سا      ّای ستاسُ تشي تجضیِ ليوت سدیف -3-11
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9اص   1 طفحِ

1پیَست 

(شَد. ارسال بِ هعاًٍت فٌی ٍ تَسعِ اهَر زیربٌایی سربرگ دستگاُ اجرایی  الزم است در )ایي درخَاست

هعاٍى هحترم فٌی ٍ تَسعِ اهَر زیربٌایی 

دار ستارُّای  هَضَع: درخَاست تصَیب ردیف

پرٍشُ .........

مىالصٍ محذيد  دار پزيصٌ فًق وٍ ممزر است اس طزیك بزگشاری مىالصٍ عمًمی   َای ستارٌ بٍ پیًست مذارن ي مستىذات مزبًط بٍ ردیف

 ٍتزن تشزیفات مىالص َای ياحذ الالم  شًد. ممادیز وار ي لیمت ياگذار شًد، بزای بزرسی ي تصًیب شًرای عالی محتزم فىی ایفاد می

َای پایٍ مًرد استفادٌ در بزآيرد، محاسبٍ شذٌ مًرد  یادشذٌ وٍ بز اساس مذارن ي مستىذات بٍ شزح سیز ي مفاد دستًرالعمل واربزد فُزست

دستگاٌ رسیذٌ است.ایه تاییذ وامل بًدٌ ي بٍ تصًیب 

(2پیًست )مشخصات پزيصٌ، طبك  -1

 َای پایٍ مًرد استفادٌ، با اعمال ضزایب مزبًط ي َشیىٍ تجُیش ي بزچیذن وارگاٌ، خالصٍ بزآيرد بٍ تفىیه فُزست -2

( 1) طبك فزم

بزچیکذن وارگکاٌ ،   َکای مکًرد اسکتفادٌ، بکذين  اعمکال ضکزایب مزبکًط ي َشیىکٍ تجُیکش ي           خالصٍ بزآيرد بٍ تفىیکه فُزسکت   -3

(2طبك فزم )

 (3َا بٍ تفىیه فصل، طبك فزم ) خالصٍ بزآيرد فُزست -4

(4دار(، طبك فزم ) َا بٍ تفىیه ردیف )اعم اس پایٍ ي ستارٌ بزآيرد  فُزست -5

(5َای َز فُزست، طبك فزم ) دار بٍ تفىیه ي تًالی فصل َای ستارٌ ردیف -6

َای  ي ... مًرد استفادٌ در تجشیٍ لیمت ردیف ي تجُیشات آالت ي لیمت مصالح هدستمشد ساعتی ویزيی اوساوی، وزایٍ ساعتی ماشی -7

( 6دار، بٍ تزتیب صعًدی، طبك فزم ) ستارٌ

(7(، طبك فزم )6شذٌ در فزم ) ي ... بٍ تزتیب درج ي تجُیشات مستىذات مزبًط بٍ لیمت مصالح -8

 (8) َا ، طبك فزم دار بٍ تزتیب فصل َای ستارٌ بزي تجشیٍ لیمت ردیف -9

سیيس دستگاُ اجشایی      

اهضا



9اص   2 طفحِ

2پیَست 

 هشخصات پرٍشُ 

دار ستارُّای  ردیفتصَیب  تْیِ ٍفرم اطالعاتی هربَط بِ 

شمارٌ طزح :  -2عىًان طزح : -1

 شمارٌ پزيصٌ : -4 عىًان پزيصٌ : -3

: مُىذس مشاير -6: وام دستگاٌ اجزايي -5

:محل اجزای پزيصٌ -8پزيصٌ:مًضًع  -7

مىاقصٍتزك    مىاقصٍ محذيد  عمًمي وحًٌ ياگذاری كار: مىاقصٍ -9

ماٌ                  : اجزای پزيصٌمذت ايليٍ  تزآيرد  -10

ريال                 :13    َای سٍ ماٍَ    سال     وُايي تزآيرد  َشيىٍ اجزای پزيصٌ تز اساس قيمتمثلغ  -11

َای: ی ياحذ پايٍ مًرد استفادٌ، شامل رشتٍتُا َای   فُزست -12

    13سال                                                   -12-1

    13سال                                                  -12-2

    13سال                                                  -12-3

فىي پزيصٌ: مشخصات  -13

 هٌْذس هشاٍر   دستگاُ اجرایی 

هضاا  هْر ٍ اهضا   



9اص   3 طفحِ

اعوال ضرایب هربَط ٍ ّسیٌِ تجْیس ٍ برچیذى کارگاُبا هَرد استفادُ، پایِ ّای  خالصِ برآٍرد بِ تفکیک فْرست

(1)فرم  پرٍشُ:هَضَع 

 *از اعوال ضرایب هربَط  پسبرآٍرد  سال فْرست بْای ٍاحذ پایِ در رشتِ ردیف

)ریال(

1

2

3

)ريال( تجُيش ي تزچيذن كارگاٌَشيىٍ 

جمع

ي.... 1، طثقات;        / 1ای;          / ، مىطقٍ 1*ضزاية مزتًط: تاالسزی ;      /

ٍ ّسیٌِ تجْیس ٍ برچیذى کارگاُ عوال ضرایب هربَطا بذٍى ّای هَرد استفادُ،  خالصِ برآٍرد بِ تفکیک فْرست  

(2)فرم  هَضَع پرٍشُ:

سال فْرست بْای ٍاحذ پایِ در رشتِ ردیف

برآٍرد درصذ  برآٍرد )ریال(

ّای  ردیف

بِ  دار ستارُ

ّا جوع ردیف

 پایِّای  ردیف
ّای ردیف

دار ستارُ

جوع 

ّای ردیف

دار ستارُپایِ ٍ 

1

2

3

هٌْذس هشاٍر  طرحهجری  

هْر ٍ اهضا اهضا     



9اص   4 طفحِ

بِ تفکیک فصل ّا خالصِ برآٍرد فْرست

 (3) فرم هَضَع پرٍشُ:

13          سال                    فْرست بْای ٍاحذ پایِ رشتِ       

عٌَاى فصل شوارُ فصل
 )ریال(ّا  ردیف برآٍرد

دار ستارُپایِ ٍ  دار ستارُ پایِ

ی فُزستَا جمع رديف

دار ستارٌپايٍ ي  َای رديف تٍ جمع تزآيرد دار ستارٌَای  رديف درصذ تزآيرد

 * َا اس اعمال ضزية تزآيرد پسمثلغ 

جمع كل

شًد. دار ضزب مي َای پايٍ ي ستارٌ َا تٍ طًر خطي در جمع تزآيرد رديف ضزية* 

هٌْذس هشاٍر  هجری طرح

 هْر ٍ اهضا اهضا   



9اص   5 طفحِ

(دار ستارُبِ تفکیک ردیف )اعن از پایِ ٍ  ّا فْرست برآٍرد 

(4) فرم هَضَع پرٍشُ:  

13          سال                             فْرست بْای ٍاحذ پایِ رشتِ       

.      فصل 

ٍاحذشرحشوارُ
بْای ٍاحذ 

)ریال(
ردیف )ریال( هبلغ هقذار

فصلجمع 

هٌْذس هشاٍر  هجری طرح

 هْر ٍ اهضا اهضا  



9اص   6 طفحِ

ّر فْرستی ّا دار بِ تفکیک ٍ تَالی فصل ّای ستارُ ردیف 

(5) فرم هَضَع پرٍشُ:  

13          سال                             فْرست بْای ٍاحذ پایِ رشتِ       

.      فصل 

ٍاحذشرحشوارُ
بْای ٍاحذ 

)ریال(
ردیف )ریال( هبلغ هقذار

*

*

*

*

جوع 

.      فصل 

*

*

*

*

جوع

.      فصل 

*

*

*

*

جوع

دار ستارٌَای  رديفمثلغ جمع 

هٌْذس هشاٍر  هجری طرح

 هْر ٍ اهضا اهضا 



 9اص   7 طفحِ

  صعَدیدار، بِ ترتیب  ّای ستارُ یوت ردیفق تجسیِهَرد استفادُ در  ...تجْیسات ٍ ٍ قیوت هصالح ٍ ابسار، آالت ، کرایِ ساعتی هاشیيدستوسد ساعتی ًیرٍی اًساًی

 (6فرم  )                                                                                                                                                                                                                                          هَضَع پرٍشُ:

هبالغ  بِ ریال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌْذس هشاٍر                                                        هجری طرح    

 هْر ٍ اهضا                  اهضا                                                          

 

 

 قیوت ٍاحذ ٍ تجْیسات هصالح کرایِ ساعتی ٍ ابسار آالت هاشیي دستوسد ساعتی  ساًیًیرٍی اً ردیف

       كارگز سادٌ 1

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



9اص   8 طفحِ
(6-3شذُ در فرم ) بِ ترتیب درج ...تجْیسات ٍ ،هستٌذات هربَط بِ قیوت هصالح

(7فرم ) پرٍشُ:هَضَع 

ويش در َميه ستًن تايذ وًشتٍ شًد. ،، ماوىذ استعالم تُافاكتًر تٍ عىًان ومًوٍ درج شذٌ است. مستىذات قيمت اس اوًاع ديگز در ايه فزم، پيش*

هٌْذس هشاٍر  هجری طرح

هْر ٍ اهضا اهضا  

*هستٌذات قیوتقیوتٍاحذ...تجْیسات ٍهصالح، ردیف

مًرخ          فاكتًر شمارٌ پيش1

مًرخ                     فاكتًر شمارٌ       پيش

مًرخ                      فاكتًر شمارٌ      پيش

مًرخ          فاكتًر شمارٌ پيش2

مًرخ                     فاكتًر شمارٌ       پيش

مًرخ                      فاكتًر شمارٌ      پيش



9اص   9 طفحِ
ّا  بِ ترتیب فصل 13فْرست بْای ٍاحذ پایِ رشتِ                          سال       دار ّای ستارُ تجسیِ قیوت ردیفبرگ   

   13ّای دٍرُ سِ هاِّ            سال     بر اساس قیوت

(8م  )فر هَضَع پرٍشُ:
هبالغ  بِ ریال

رستِ:  :  شرح ردیف

رشتِ: : شوارُ ردیف

فصل:  :  ٍاحذ

بْای کلبْای ٍاحذ هقذارٍاحذًیرٍی اًساًیردیف

ساعت1

ساعت2

جوع

بْای کلبْای ٍاحذ هقذارٍاحذآالت ٍ ابسار هاشیيردیف

ساعت1

ساعت2

جوع

بْای کلبْای ٍاحذ هقذارٍاحذهصالحردیف

1

2

جوع

بْای کلبْای ٍاحذ هقذارٍاحذحول هصالح*ردیف

كيلًمتز1

جوع

قیوت ردیف

هٌْذس هشاٍر     هجری طرح

 هْر ٍ اهضا   اهضا                

د.شً تيىي فًاصل حمل در فُزست پايٍ مًرد استفادٌ محاسثٍ مي *َشيىٍ حمل متىاسة تا پيش




