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به موجب بند «ج» الیحه قانونی اصالح تبصره ( )80قانون بودجه سال  1356کل کولو (مصلو سلال  1358شلو ا
انقال ) ،به استناد آییننامه نظام فنی و اجرایی یکپا چه کوو (مصوبه هیات وزیلران بله شلها ه /25254ت  57697هلل
مو خ  ،)1400/03/08ماده ( )23قانون برنامه و بودجه و ماده ( )34قانون احکام دائهی برنامهها توسلهها کولو  ،ایلن
دستو الهه که به تصویب شو ا عالی فنی کوو سیده است ،به منظو جبران آثا ناشی از شیوع بیها کرونا (کوویلد
 )19بابت عایت پروتک ها بهداشتی ابالغی وزا ت بهداشت ،د مان و آموزش پزشکی د قرا دادها یا پیهانهلا یلالی
که د دامنه کا برد آییننامه نظام فنی و اجرایی یکپا چه کوو (ماده  3آییننامه مذکو ) تهریف گردیده و آخرین مهللت
ا ایه پیونهاد قیهت از سو پیهانکا (منظو از پیهانکا د این دستو الهه شام پیهانکلا ان از قبیل پیهانکلا ان سله
عاملی ،طرح و ساخت و بهره بردا ان ،تولید کنندگان مصالح و تجهیزات میباشد ).و یا مواو قب از تلا ی 1398/12/01
(و قرا دادها خدمات مواو ها که به وش تهرفه تا  1400/03/31منهقد شده باشند) ،بوده است ،بله شلرح زیلر د 3
صفحه ابالغ میگردد ،تا اهنها عه دستگاهها اجرایی و کا فرمایان مربلو بلرا پرداخلت مبلال جبرانلی ناشلی از
شیوع بیها کرونا د کا کردها از  1399/01/15تا  1400/06/31قرا گیرد.
ماده  -1قرا دادهایی که موضوع آن خرید تجهیزات و مصالح میباشد ،د صو تی که فروشنده طرف قرا داد ،سازنده
تجهیزات و مصالح موضوع قرا داد نباشد ،موهول این دستو الهه نهیباشند.
ماده -2کلیه اشخاص حقوقی که جزء کا فرمایان موهول این دستو الهه نهیباشند ،د صو ت ابالغ مقام دا ا اختیا ،
امکان استفاده از ضوابط این دستو الهه ا خواهند داشت.
ماده  -3تطوی مدت پیهان (یا ق را داد) ناشی از شیوع بیها کرونا د قالب این دستو الهه قاب سیدگی نبوده و
تهدید مجاز مطابق مفاد پیهان (یا قرا داد) منهقده توسط کا فرما مو د بر سی قرا گیرد.
ماده  -4چنانچه بر اساس مستندات ،گزا شها کا گاهی و سایر اسناد و مدا ک پیهان ،برا یک بازه زمانی موخص،
عدم عایت پروتک ها بهداشتی مرتبط با بیها کرونا توسط پیهانکا  ،موخص گردد ،یا از طرف نهادها زیر
مجهوعه وزا ت بهداشت ،د مان و آموزش پزشکی به پیهانکا تذکر عدم عایت پروتک ها مربوطه ابالغ شده
باشد ،استفاده از مفاد این دستو الهه به منظو پرداخت مبل جبرانی کا کرد آن بازه زمانی مجاز نهیباشد.
ماده  -5د کا ها پیهانکا مبل ناخالص کا کرد صو توضهیتها موقت و قطهی (تهدی و مابهالتفاوت) موهول
د یافت مبل جبرانی میشود و د کا ها مواو ه ،مفاد این دستو الهه به صو تحسا ها موقت و قطهی
اعهال میشود.
تبصره :1مبل جبرانی محاسبه شده برا

هر صو ت وضهیت کا کرد پیهانکا یا صو تحسا

مواو  ،د ههان صو ت

وضهیت کا کرد پیهانکا یا صو تحسا مواو به صو ت یک دیف مجزا د ج میشود .ههچنین ،مبال جبرانی محاسبه
شده برا صو ت وضهیتها پرداخت شده ،د یک صو ت حسا جداگانه د ج میگردد.
تبصره :2د دو ه تاخیرات غیرمجاز ،مبال جبرانی محاسبه شده طبق این دستو الهه  ،به میزان  50د صد کاهش مییابد.
ماده -6د پیهانهایی که پرداخت صو توضهیت کا کرد بر اساس شته

فهرست بها

پایه صو ت میگیرد ،مبل
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جبرانی از حاصلضر مبل ناخالص کا کرد دو ه مربوطه د هر شته فهرست بها د ضرایب متناظر (مند ج د
جدول شها ه یک) محاسبه میگردد.
تبصره :اقالم بهداشتی برا پرسن نظا ت کا گاهی د کا گاه توسط پیهانکا و موابه نفرات پیهانکا تامین میگلردد و
هزینه مربوطه د ضرایب جبرانی پیهانکا لحاظ شده و پرداختی از این بابت به مهندس مواو انجام نخواهد شد.
ماده  -7د پیهانها منهقده بر اساس ضوابط بخونامه شها ه  100/142825مو خ  1385/08/24با موضوع "انهقاد
پیهان با نرخ مترمربع زیر بنا" و پیهانها منهقده بر اساس ضوابط بخونامه شها ه  100/6405مو خ
 1389/2/4با موضوع "انهقاد پیهان اجرا کا ها ساختهانی به صو ت سرجهع" د هر صو توضهیت کا کرد،
ضریب مربو به فهرستی که بیوترین وزن ا د کا کرد آن صو ت وضهیت دا د مالک عه خواهد بود.
ماده  -8د پیهانها منهقده بر اساس ضوابط بخونامه شها ه  96/1299188مو خ  1396/05/04با موضوع "انهقاد
پیهان اجرا کا ها ساختهانی به صو ت سرجهع" فهرستبها تهیین شده برا هر فهالیت د جدول
ساختا شکست کا  ،مالک ضرایب جبرانی خواهد بود.
ماده -9د سایر پیهانهایی که برآو د یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهرستها بها واحد پایه انجام نگرفته است (از
قبی پیهانها طرح وساخت صنهتی و غیرصنهتی) ،ابتدا دستگاه اجرایی بر اساس نوع عهلیات موضوع پیهان،
جدول موابهتساز با فهرستها بها واحد پایه د شتهها مختلف ا تهیین نهاید .پس از تهیین وزن
موابهت د صد عهلیات موضوع پیهان با شتهها مختلف با استفاده از جدول موابهتساز تهیه شده و
ضرایب مند ج د جدول شها ه یک مبال جبرانی محاسبه میگردد.
ماده  -10ضریب جبرانی مربو به تجهیز و برچیدن کا گاه ،برابر با میانگین ضریب فهرستبها واحد پایه منضم به
پیهان و فهرستبها ابنیه میباشد و د پیهانهایی که بیش از یک فهرستبها واحد پایه مبنا تهیه
برآو د باشد ،ضریب مربو به فهرستی که باالترین برآو د ا دا ا است مو د استفاده د ابطه باال خواهد بود.
ماده  -11مبال جبرانی حاص از این دستو الهه د پیهانهایی که بر اساس ضوابط پیهان مو د تسویه حسا نهایی
قرا نگرفته است ،د صو ت د خواست پیهانکا قاب پرداخت میباشد.
ماده  -12مبال پرداختی مرتبط با هزینه ها تهلیق یا نگهدا کا گاه ( ناشی از تهطیلی کا طبق ضوابط پیهان)
موهول این دستو الهه نهیباشد.
ماده  -13د قرا دادها خدمات مواو ه اعم از خدمات مواو ه مطالهات و طراحی ،مدیریت طرح ،نظا ت (به جز نظا ت
فنی کا گاهی) ،ژئوتکنیک ،آزمایوگاه و ژئوفیزیک ضرایب مند ج د جدول شها ه یک به مبل ناخالص
صو تحسا مهندس مواو یا حق الزحهه تایید شده و اعهال میشود.
ماده  -14د محاسبه مبال جبرانی موضوع این دستو الهه  ،کا کرد فصول  15،16،17و  18از فهرست بها شته
خطو انتقال آ  ،کا کرد فصول13 ،12و  14از فهرست بها شته شبکه توزیع آ  ،و کا کرد فصول
 14،15،17،18و  19از فهرست بها شته شبکه جهعآو و انتقال فاضال  ،لحاظ نهیگردد.
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جدول شماره  -1ضرايب جبرانی
رشته

ضريب جبرانی

ضريب جبرانی

رشته

1/014

و زهکوی

ابنیه

1/012

آبیا

تاسیسات مکانیکی

1/008

سدساز

تاسیسات برقی

1/006

آبیا

اه ،اه آهن و باند فرودگاه

1/012

شبکه جهع آو

اهدا

1/043

انتقال و توزیع آ

خطو انتقال آ

1/027

ساخت و ترمیم قنات

شبکه توزیع آ

1/036

آبخیزدا

چاه

1/018

پستها انتقال برق

خطو زمینی انتقال برق

1/002

نگهدا

نگهدا

آ شر

1/027

خطو هوایی انتقال برق

1/001

نگهدا

اه آهن

1/029

مرمت بناها تا یخی

1/015

ژئوفیزیک ،ژئوتکنیک ،نقوه-
بردا و آزمایوگاه

1/041

مطالهات و طراحی ،مدیریت طرح
و نظا ت (به جز نظا ت فنی کا گاهی)

1/043

1/009
1/041

تحت فوا
و انتقال فاضال
وستایی

1/013
1/018
1/033

و منابع طبیهی

1/041
1/0002
1/025

شبکه برق
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