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...8....از ....1 صفحه ...صنعت برق EPCنحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های دستورالعمل 

پیوست بخشنامه شماره .... 202226/ 99 مورخ ...1933/62/22...

صنعت برق  EPC هایپروژهدستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در 

ناقصااااا     به روش صااانعتی   نصاااا  ،نیتام  ،یطراحدر م مه     (EPC) و اجرا  نا موضاااوخ بخشااا

گردد.، به شرح زیر اقدام می(2536)نشریه شماره  15/11/1986مورخ  18323/162-5162/25 شماره

 :. تهیه برآورد1

شود.  کارهای موضوخ مناقصه به دو بخش زیر تقسیم می، EPCهای. در پروژه1-1

صبرآورد مقادیر منتج از طراحی اولیه: این بخش شامل کارهایی است که به تشخی    -. بخش الف 1-1-1

های  و مساالولیت کارفرما بر اساااس طراحی اولیه توساار مشاااور کارفرما، امناد تعیین دقیر مقدار ردیف

سر می  شد.  مربوطه از فهارس بهای پایه می شی از      دراین بخش، با ساس مقادیر دقیر نا شاور کارفرما، بر ا م

 نماید.  ار را تنظیم میهای فهارس بهای پایه برآورد این بخش از کطراحی اولیه و با استفاده ردیف

صرفا به1-1-1-1 صور  نیاز( در مجموخ برآورد مقادیر این بند درج گردیده و  . اقالم لوازم یدکی )در 

منظور کنترل تحویل این اقالم، الزم اسااات در جدول دی ری تحت همین انواد و در انتهای فهرسااات       

 تفنیک ذکر شود.  )با ذکر مقادیر(، به منضم به پیماد

هاییگیرد و در بخش. برآورد انجام کار، در حد امناد، به روش درج شده در این بند انجام می 1-1-1-2

از کار که با تشخیص و تایید کارفرما امناد برآورد صحیح، صرفا از طریر طراحی تفصیلی میسر باشد؛ از      

   گردد.روش )ب( استفاده می

تو مساالولی: در این بخش به تشااخیص تفصاایلیبرآورد مقادیر مسااتل م طراحی   -. بخش ب 1-1-2

ه  باشااد و مشاااور در زماد تهیکارفرما، امناد تعیین مقادیر دقیر، بدود انجام طراحی تفصاایلی میساار نمی

های فهارس بها( و کنترل آد با ساااوابر     بر اسااااس طراحی اولیه )با توجه به ردیف     ،اساااناد ارجاخ کار   

شته   پروژه شابه گذ سبت به تع  ،های م صلی     ن صور  ف یین حدودی مقادیر کار و تعیین بهای کلی آد به 

ی مذکور توساار مشاااور تعیین و به صااور  فصاالی )به تفنیک فصااول  هافیبرآورد ردنماید. اقدام می

به   ور مذک کلی گیرد. پس از تایید برآورد توسااار کارفرما، برآورد     فهارس بها( در اختیار کارفرما قرار می     

در اسناد ارجاخ   ،ی پایههای دوره مبنای فهارس بهاو بر اساس قیمتها( دیفدرج ربدود ) یصور  فصل

   .شودلحاظ میکار 

فهارس بهای رسته نیرو    5-2دار موضوخ بند  های ستاره (، ج و ردیفب)برآورد مقادیر بخش . 1-1-2-1

 .  گرددمیمنظور نو بندهای مرتبر در سایر فهارس بها 

به نسبت کل برآورد اجرای کار )با (ب)در مواردی که مجموخ مقادیر کارهای موضوخ روش  . 1-1-2-2

ای و بدود اامال ه ینه تجهی  و برچیدد کارگاه( بیش از  ای  باالسری مربوطه و ضری  منطقه  لحاظ ضر 
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مجوز مذکور از دساات اه مرک ی ،قبل از برگ اری مناقصااه الزم اسااتدرصااد کل برآورد کار باشااد،  56

قانود برگ اری مناقصا ( اخذ گردد. 12ماده  جنامه اجرایی بند آیین 2بند الف ماده  9)موضوخ ج ء 

برآورد اولیه بدود لحاظ ضاارای  ،(ب)و  (الف) هایموضااوخ بند یاز حاصاال جمم مبالک کارها. 1-2

تامین    جمم مبلک برآورد در بخش ،های تامین تجهی ا   از جمم مبالک فصااال  آید. مربوطه بدسااات می  

آید.  های دسااتم دی، جمم مبلک برآورد در بخش دسااتم د، به دساات میتجهی ا  و از جمم مبالک فصاال

ای و دی ر  ، ضری  باالسری و ضری  منطقه   رشته مربوط سپس با توجه به ضوابر طرح و فهرست بهای    

سپس ب         ضرای  )در  شده و  ضرب  ستم د  صور  پی در پی، در جمم بهای بخش د اصور  وجود( به 

صل  شته مربوطه(حا ضوابر ر سری )با توجه به  ضری  باال ضرب جمم بهای بخش تامین تجهی ا  در 

شود. نتیجه، برآورد ه ینۀ اجرای   شود. در نهایت ه ینۀ تجهی  و برچیدد کارگاه، به آد اضافه می  جمم می

صل    شده، کلیا ، مقدمۀ ف ست کار خواهد بود. به مدارك یاد ساس فهارس بهای   های مربوطه بر اها و پیو

بها و مقادیرکار منضم به پیماد )برآورد  مورد استفاده ضمیمه گردیده، مجمواۀ تهیه شده، به انواد فهرست

شود.ه ینه اجرای کار(، نامیده می

بهای پایه و همچنین برآورد ه ینه اجرای کار، در زماد های های فهرسااات ردیفهیچیک از  . درج 1-9

سناد ارجاخ کار، د  ست  تهیه ا شد و  مجاز نمی EPCپیماد  9ر پیو شماره  با در   0-5الی  5-5مفاد بندهای 

گردد.به طور کامل درج می 9پیوست 

سناد ارجاخ کار پیمانهای  1-5 ستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها » EPC. در تنظیم ا شماره   « د )به 

بخشاانامه فوق(، در   8-1( با ذکر شاااخص مبنای پیماد )بر اساااس بند  12/3/1982مورخ  159659/166

باشد.به صور  فصلی می (،ب)و  (الف)های درج گردیده و شاخص دوره انجام کار در بخش 5پیوست 

 ه پیشنهاد قیمت:نحوه ارای – 2

ضوابر    در زماد ارای. 2-1 شنهاد قیمت، با راایت  ستورالعمل نحوه ارا »ه پی سو  متیق شنهاد یه پید یاز 

(، قیمت13/68/1985مورخ  50255/166)به شماره بخشنامه   « بهافهرست  یهافصل  کیبه تفن ماننارادیپ

ورالعمل  بر با دسته گردیده و جداول مرتبه صور  فصلی یا کلی ارای گراد، حس  موردپیشنهادی مناقصه

آید.یند ارجاخ کار( تنمیل و ضرای  پیشنهادی ج ء و کل بدست میدر فرآ مذکور )در صور  شمول آد

«ه تج یه بها همراه با پیشااانهاد قیمت توسااار پیماننارادنحوه ارای»در اساااتفاده از دساااتورالعمل . 2-2

شماره     شنامه  سناد ا   91/69/1930مورخ  1292253/30)بخ صوص ا ، هر EPCرجاخ کار به روش ( در خ

ضوخ بند     صول مو ستقل در جداول مربوطه درج   (ب)یک از ف گردد و پیماننار  میبه انواد یک ردیف م

پیوست بخشنامه شماره .... 202226/ 99 مورخ ...1933/62/22...
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شنهاد قیمت ردیف حی، مشخصا  فنی و مبانی نحوه ارای  طرامفروضا    های مذکور را )بدود نیاز به  ه پی

 .دهدمیدستورالعمل مذکور( در اختیار کارفرما قرار  2تنمیل جدول شماره 

ابالغ قرارداد: -3

صه در بخش   . قیمت9-1 شنهادی برنده مناق صو  (ب)و در بخش ها با تفنیک ردیف (الف)های پی ر به 

 دد.  گردرج می EPCپیماد  2فصلی در پیوست 

گردد.  به طور کامل درج میپیماد  9در پیوست این دستورالعمل،  0-5الی  5-5. مفاد بندهای شماره 9-2

اجرای قرارداد: -4

، بر اسااااس مقدار کار انجام شاااده(الف) های مرتبر با بند   ردیف . در زماد اجرای قرارداد، کارکرد  5-1

و   0-53های مذکور ضوابر بند  . در خصوص تغییرا  مقادیر مرتبر با ردیف گرددمیبررسی و پرداخت  

گردد.محاسبه مییا کل با لحاظ ضری  ج ء ، حس  مورد EPCپیماد شرایر امومی 9-20بند 

ضوخ بند    5-2 صور  ادم تغییر طراحی اولیه در این بخش و تنمیل(ب). در خصوص کارهای مو ، در 

شااود و تعیین ساااختار  به صااور  کامل به پیماننار پرداخت میقرارداد  درکار، کل بهای فصاال مربوطه 

موقت بوده و طراحی تفصاایلی  های وضااعیتصاارفا جهت تعیین نحوه پرداخت در صااور  ،شاانساات

 .  باشدنمیشده مبنای پرداخت قطعی انجام

صل،      5-2-1 شنست پرداخت مبالک هر ف ساختار  لیه  اویک چهارم مد یطباید  مانناریپ. جهت تعیین 

یلیصتف یاست( نسبت به انجام طراح دهیدرج گرد مادیکه در اسناد ارجاخ کار و پ ی ریزماد د ای) پیماد

های  ی و بر اساااس ردیفلیتفصاا یحاصاال از طراح ریمقاد با توجه بهرا  (ب)فصااول بند اقدام و برآورد 

 (9)جدول شماره .دیارسال نما و کارفرما مشاور دییتا خذو ا ینموده و جهت بررس نییتع بها،فهارس 

س  . از 5-2-2 صل تق صل مرتبر با بند ب  ای ردیفبه میحا ساس   (Dستود  )های هر ف از  منتج  ریمقاد)بر ا

و   شااودمی نییتع (C) فیهر رد یوزن  یضاار، ((B ی( بر مجموخ بهای ردیفهای مذکورلیتفصاا یطراح

دهد که از طرف  میجدول حاوی ضرای  وزنی مذکور، ساختار شنست نحوه پرداخت فصل را تشنیل        

𝑫 گردد.کارفرما به پیماننار و مشاور ابالغ گردیده و ضمیمه پیماد می

𝑩
= 𝑪

صیلی  5-2-9 صل از طراحی تف صور  اد  ،. در زماد تعیین مقادیر حا صلدر  م وجود ردیف متناظر در ف

پیماد  شااارایر امومی 2-2-20در فهرسااات بهای پایه، ابتدا قیمت ردیف مذکور بر اسااااس بند  مربوط

سبه می  سپس به قیمت   محا ست   های شود و  گردد و از این  تبدیل می های بهای پایهسه ماهه مبنای فهر

ضرای  وزنی )جدول      ها، پس از تاییقیمت صوی  کارفرما، برای تعیین  شاور وت ستفاده می 9د م د.  شو ( ا

درصد برآورد بخش ب    96محدود به  ،های موضوخ این بند ذکر است سقف مجموخ مقادیر ردیف  بهالزم 

پیوست بخشنامه شماره .... 202226/ 99 مورخ ...1933/62/22...
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سری و منطقه    ضرای  باال ،ای و بدود لحاظ ه ینه تجهی  و برچیدد کارگاه( بوده و باالتر از آد)با لحاظ 

پس از اخذ مجوز دست اه مرک ی قابل اامال خواهد بود.

سخ، خاتمه یا برکناری در پیماد، برای تعیین می اد کارهای انجام شده در فصول. در صور  ابالغ ف 5-9

 گردد.اقدام می 2-2-5موضوخ بند  ، بر اساس ساختار شنست(ب)مرتبر با بند 

( در فصول مرتبر با    EPC پیمادمیشرایر امو  5-53. در صور  تغییر طراحی اولیه )مطابر با بند  5-5

های حاصااله از طراحی تفصاایلی(،مطابر  ه یا نقصااانی )دارای قیمت در ردیف، در کارهای اضاااف(ب)بند 

صلی   (C) ( برای هر ردیف2-2-5ضرب ضری  وزنی )موضوخ بند     ابتدا از حاصل   2جدول  ، در بهای ف

شنهادی پیماننار  ست می (A) پی سیم بهای کل هر ردیف بر      ((E آید، بهای کل هر ردیف بد سپس از تق  ،

 گردد.( محاسبه میG، بهای واحد کارهای نقصانی یا اضافی ) F)) مقادیر حاصل از طراحی تفصیلی

قرارداد   9، به انواد پیوساات 5-5های منتج از طراحی تفصاایلی با بهای بدساات آمده از بند . ردیف5-2

.  باشدمیپیماد میاموشرایر  1-2-20گردیده و مشمول ضوابر بند  الحاق

فاقد ردیف در جدول طراحی تفصاایلی باشااند( بر اساااسدید ابالغی )که . در خصااوص کارهای ج5-0

گردد.اقدام می EPCپیماد میشرایر امو 2-2-20بخش دوم بند 

شرایر امومی    5-5 ستورالعمل با موافقتنامه و  صور  وجود هرگونه مغایر  در مفاد این د یهاپیماد. در

شماره        طر شنامه  ضوخ بخ صنعتی )مو ساخت  شریه    - 15/11/1986مورخ  18323/162-5162/25ح و  ن

 باشد.پیماد مذکور مالك امل می(، مفاد شرایر امومی2536شماره 

مثال:
حی ادر منطقه تهراد ، برآورد بر اساس طر EPCکیلوولت  به صور   26/09در یک پروژه احداث پست 

 2باشد. در این مثال فصل فصل از مجموخ برآورد انجام شده به شرح زیر میاولیه انجام شده و دو 

( و فصل 1-1-1)ترانسفورماتوهای قدر ( به انواد نمونه نحوه انجام کارهای مرتبر با بخش الف )بند 

( انواد شده است.2-1-1)کابل فشار ضعیف مسی و ملحقا ( جهت کارهای موضوخ بخش ب )بند  26

 و برگزاری مناقصه: مرحله برآورد-

شود.جدول زیر تعیین می 1-1-1ترانسفورماتوهای قدر  مطابر بند  - 2در فصل 

پیوست بخشنامه شماره .... 202226/ 99 مورخ ...1933/62/22...
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1جدول 
شماره 

ردیف
بهای کل)ریال(مقداربهای واحد واحد شرح

626261 
ترانسفورماتور قدر  سه فاز

م اولت آمپر 26کیلوولت ، 26/09،
02،616،666،6662196،626،666،666 دست اه

196،626،666،666جمم فصل

158،222،866،666(B) 15/1اضافه میشود ضری  باالسری تامین تجهی ا    

106،666،666،666(A) )ریال(به صور  فصلی  مانناریپ یشنهادیپ متیق

از حاصل تقسیم قیمت پیشنهادی پیماننار بر قیمت برآوردی با اامال ضرای ، ضری  1-2مطابر بند 

=A/B 6535/1آید : می ج ء بدست

شود.جدول زیر تعیین می 2-1-1کابل فشار ضعیف مسی و ملحقا ، مطابر بند  - 26در فصل 

2جدول 

مقدار شرح فصل
 هایبرآورد بر اساس طراحی اولیه و پروژه

 مشابه

As Required2،266،666،666و ملحقا  یمس فیکابل فشار ضع

15/12،328،666،666تجهی ا    اضافه میشود ضری  باالسری تامین 

3،266،666،666(A) )ریال(به صور  فصلی  مانناریپ یشنهادیپ متیق

 های موقت:مرحله اجرای قرارداد و پرداخت-

تراژ م ، بر اساس طراحی تفصیلی نهایی انجام شده توسر پیماننار و پس از تایید مشاور،2-5مطابر بند 

آید. از جمم بهای هر ردیف ، بهای کل فصل بدست بدست می 9جدول ها و بهای کل هر ردیف طبر کابل

 (C) 2-2-5ردیف موضوخ بند  ( ضرای  وزنیB( و از حاصل تقسیم مبالک هر ردیف بر مبلک کل )B) آمده

شود. مبنای پرداخت موقت به پیماننار بر اساس می اد کار انجام شده برای کابل موضوخ هر محاسبه می

باشد.می (C) در ضرای  وزنی (A) یمت پیشنهادی پیماننارردیف، حاصلضرب ق
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...8.. از ....0 صفحه ...صنعت برق EPCدستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های 

9جدول 
شماره 

ردیف
واحدشرح

بهای واحد
مقدار

بهای کل)ریال( 

(D)

ضرای 

(Cوزنی)

%1،260،6665661،625،266،66612مترمیلیمتر مربم 1*182کابل زره دار 266169

%032،666322001،056،6665/3مترمیلیمتر مربم 2*92کابل زره دار266265

266562
میلیمتر  9*126+26کابل زره دار

 مربم
%9،058،6665201،055،108،66625متر

266560
میلیمتر  9*32+26کابل زره دار

مربم
%2،882،6660181،582،396،6665/22متر

266562
میلیمتر  26*2/2کابل زره دار 

 مربم
%252،66692661،856،666،6662/20متر

5،612،398،666((Bجمم کل )حاصل از طراحی تفصیلی(

پیشنهادی پیماننار جهت مبلک  %12تحویل شود، به طور کامل  266169صورتینه ردیف در جدول فوق  در

گردد. الزم پیماننار پرداخت می، به صور  موقت بهریال( 1،522،666،666 ( )به مبلکAمربوطه ) فصل

است در صور  اتمام املیا  کابل کشی و تنمیل پروژه کل بهای فصل )مستقل از ساختار شنست  بذکر

شود. در این حالت تا زمانینه تغییری در طراحی ( به صور  قطعی به پیماننار پرداخت می(C) هاردیف

اهد تغییر نخو صور  نپذیرفته باشد، بهای کل فصل (EPC پیمادمیشرایر امو 53اولیه پروژه )مطابر ماده 

 یافت.

مرحله اجرای قرارداد )تغییر طراحی اولیه(:-

متر  266، در صور  تغییر طراحی اولیه و با فرض اضافه شدد یک دست اه ترانسفورماتور، 5بر اساس بند 

میلیمتر مربم ، محاسبا  نحوه پرداخت  2*92متر کابل زره دار 266میلیمتر مربم و  1*182کابل زره دار 

 باشد:اضافی به شرح زیر میمقادیر 

(، مانند ترانسفورماتور، بهای ترانسفورماتور 1-5در خصوص ردیفهای مرتبر با بخش الف )مطابر بند 

سوم بر اساس قیمت مندرج در فهرست بها و با لحاظ ضری  باالسری و ضری  ج ء پیشنهادی پیماننار 

 شود. پرداخت می
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...8.. از ....5 صفحه ...صنعت برق EPCدستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های 

5جدول 

شماره 

 ردیف
واحدبهای  واحد شرح

مقدار 

اف ایش 

یافته

بهای کل)ریال(

626261
ترانسفورماتور قدر  سه فاز 

 م اولت آمپر 26کیلوولت ، 26/09،
02،616،666،666102،616،666،666 دست اه

02،616،666،666جمم فصل

55،111،566،666( 15/1اضافه میشود ضری  باالسری تامین تجهی ا  )

53،332،852،106 (6535/1پیماننار )اضافه میشود ضری  ج ء 

(، برای مقدار کابل اف ایش یافته به شرح زیر 5-5های مرتبر با بخش ب )مطابر بند در خصوص ردیف

 شود:اقدام می

بهای کل ( A)، در بهای فصلی پیشنهادی پیماننار (C) ابتدا از حاصلضرب ضری  وزنی برای هر ردیف

آید.به شرح زیر بدست می ((E) هر ردیف )پس از طراحی تفصیلی

 2جدول 

شماره 

ردیف
شرح

ضری  

وزنی

(C)

بهای فصلی 

پیشنهادی پیماننار

(A)

بهای کل هر ردیف 

)پس از طراحی 

 تفصیلی(

(E) 

مقادیر حاصل از 

طراحی تفصیلی

(F)

بهای واحد 

کارهای اضافی 

و نقصانی

(G)

266169

کابل زره دار 

میلیمتر  1*182

مربم

12%3،266،666،6661،522،666،666 5662،692،515

266265

کابل زره 

میلیمتر  2*92دار

 مربم

5/3 %3،266،666،666839،666،666 322398،622

، قیمت واحد کارهای (F) بر مقادیر مندرج در طراحی تفصیلی( E)سپس از تقسیم بهای کل هر ردیف 

آید. از بدست می (آد 9و پیوست  EPCپیماد شرایر امومی 1-2-20)طبر بند  (G) نقصانی یا اضافی

در مقدار کابل اضافه شده )بدود لحاظ مجدد ضرای   (G) حاصلضرب قیمت واحد کارهای اضافی

 گردد.باالسری و ج ء(، مبالک اف ایش قرارداد در این فصل طبر جدول زیر پرداخت می
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...8.. از ....8 صفحه ...صنعت برق EPCدستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های 

0جدول 

شماره 

 ردیف
واحد شرح

بهای واحد 

کارهای اضافی و 

 نقصانی

مقدار 

اضافی

بهای کارهای اضافی 

 )ریال(

2661،615،825،666 2،692،515 متر میلیمتر مربم 1*182کابل زره دار  266169

266185،062،666 398،622 متر میلیمتر مربم 2*92کابل زره دار 266265

1،262،502،666جمم کل کارهای اضافی
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