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��� و �ود� ��ور سازمان
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

 و پیمانکارانهاي اجرایی، مهندسان مشاور بخشنامه به دستگاه
شماره:      97/446861 

 22/08/1397 تاریخ:

 04/05/1396مورخ  1299188/96بخشنامه شماره تبیین مواردي از   موضوع : 

هیأت محترم وزیران) و  20/04/1385ـ مورخ ه33497/ت42339به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره 
شماره پیرو ابالغ بخشنامه ) قانون برنامه و بودجه و 23هاي عمرانی، موضوع ماده (نامه استانداردهاي اجرایی طرحآیین

، به »انعقاد پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت  سرجمع« حت عنوانت 04/05/1396مورخ  1299188/96
جاع هایی که ارپیمان براي هاي ساختمانی، رعایت موارد زیرمنظور اعمال رویه یکسان و ایجاد تسهیل در اجراي پروژه

 :نامه باشد الزامی استاین بخش کار آن بعد از ابالغ

، در رابطه با دستورالعمل انعقاد پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت  سرجمع 1-در خصوص تامین الزامات بند الف -1
گزار قبل از برگزاري مناقصه، هر یک از موارد درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه 30وجود حداقل 

 توانند این الزامات را تامین نمایند:ذیل به تنهایی و یا توام می

 می با سررسید تا دو سال پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهاد در مناقصه.اوراق مالی اسال 

 وجه نقد 

شود، آن قسمت از هزینه انجام پروژه هایی که تمام یا بخشی از تامین مالی از طرف خیرین انجام میدر پروژه تبصره:

ها)، با رین در تامین مالی پروژهباشد (ضمن در نظر گرفتن سوابق عملکرد خیکه تامین مالی آن به عهده خیرین می
تاییدیه رییس دستگاه اجرایی و پس از تصویب موضوع در شوراي فنی استان به عنوان اعتبار تامین شده پذیرفته 

درصد از باقی مانده اعتبار الزم براي پروژه قبل از برگزاري مناقصه در حساب مناقصه گذار  30باشد و موجودي می
 کند.کفایت می

کار رفته در برآورد طبقهاي فصلی بهبا اعمال شاخص"پیمان، عبارت   13ص پاراگراف دوم ماده در خصو -2
 حذف می شود. "دستورالعمل مربوط

هاي توقف«، "انعقاد قرارداد اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع"پیمان  14در خصوص پاراگراف دوم ماده  -3
وجود معارض و یا دیگر مصادیق تعلیق ایجاد شده و کارفرما مبادرت  پراکنده کار که طبق گزارشات مستند، به علت

 49برابر مقادیر تعیین شده در ماده  5/1حداکثر زمان مجاز براي پرداخت هزینه به ماخذ » کندبه ابالغ تعلیق نمی
 گردد.روز کاري اصالح می 45شرایط عمومی پیمان، به مقدار 
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 رییس سازمان

 و پیمانکارانهاي اجرایی، مهندسان مشاور بخشنامه به دستگاه
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انه نرخ تورم ماه، "انعقاد قرارداد اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع"پیمان  12ماده » و«در خصوص بند  -4
خسارت ناشی از  . لذاگیردمورد استفاده قرار می نرخ تورم ماهانه اعالم شده توسط بانک مرکزيجاي به  مرکز آمار ایران

، در مبلغی که پرداخت آن مرکز آمار ایراننه اعالم شده توسط اساس نرخ تورم ماهابر تاخیر در تأدیه اصل بدهی، 
نماید. به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکارخسارت پرداخت می

در رابطه با ، "انعقاد قرارداد اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع"پیمان  12ماده » و«در خصوص بند  -5
نرخ تورم ماهانه اعالم ها، با توجه به اینکه خسارت تاخیر در پرداخت باید با پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت 

محاسبه شود، در صورتی که پرداخت، صورت وضعیت پیمانکار از طریق اوراق مالی شده توسط مرکز آمار ایران 
ود، مالك شاي که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت نمیاسالمی با حفظ قدرت خرید انجام شود، در دوره

که حفظ  ايدوره نرخ تورم ماهانه اعالم شده توسط مرکز آمار ایران است و درمحاسبه خسارت تاخیر در پرداخت 
و تورم ماهانه اعالم شده توسط مرکز آمار ایران التفاوت درصد نرخ شود مابهقدرت خرید به پیمانکار پرداخت می

ك محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت خواهد بود.  درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مذکور، مال

و درصد مربوط به حفظ  تورم ماهانه اعالم شده توسط مرکز آمار ایرانالتفاوت درصد نرخ در صورتی که مابه تبصره:

 خواهد شد. قدرت خرید اوراق مالی اسالمی عددي منفی شد، عدد صفر در نظر گرفته
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