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 ضرایب باالسری-4

 ،اند اما براي اجراي كار مشخصهاي فهرست بها منظور نشدههايی است كه در رديفضريبی براي لحاظ هزينه

 .پيمانكار ملزم به پرداخت آنهاست

 از قبيل پرداخت بيمه اجتماعی، پرداخت ماليات...هايی مثال: جبران هزينه

 گردد.ضريب باالسري، به مبلغ كل براورد اجراي كار اعمال می :نكته

  

 :شودهزينه باالسري به دو دسته تقسيم می

  باالسري عمومیهزينه 

 هزينه باالسري كار 

 

 هزینه باالسری عمومی

 توان آن را به كار مشخصی مربوط نمود.هايی است كه نمیهزينه باالسري عمومی از هزينه

 هاي باالسري عمومی بدين شرح می باشند:رئوس هزينه

 هزينه دستمزد نيروي انسانی مشغول كار در دفتر مركزي پيمان كار 

 هزينه بيمه عمومی و حق بيمه كاركنان مشغول كار در دفتر مركزي به انضمام بيمه بيكاري آن ها 

 ياب و ذهاب كارمندان يا مديران  دفتر مركزي  هزينه هاي وسايل نقليه و ا 

 هزينه آب ،برق،گاز،تلفن دفتر مركزي 

 داري لوازم التحريراستهالک نگه 

 پذيرايی 

 هاچاپ نقشه ها، فتوكپی و تهيه اسناد براي شركت در مناقصه 

  عوارض شهرداري 

 بيمه تامين اجتماعی 

 هزينه باالسري كار 

 

 



 هزینه باالسری کار

 توان آن را به كار مشخصی مربوط نمود.هايی است كه میباالسري كار از هزينههزينه 

 :باشندهاي باالسري كار بدين شرح میرئوس هزينه

 است پيمانكار دست كه پرداخت پيش وجوه به توجه با پيمانكار، گردش در تنخواه هزينه. 

 كارفرماست نزد كه كار، انجام حسن از قسمت آن نقدي وجوه از ناشی هزينه. 

 پرداخت، هزينه ضمانتنامه پيش  )هزينه ضمانتنامه انجام تعهدات، ها كه شامل موارد زير است:ضمانتنامه هزينه

 هزينه ضمانتنامه وجوه حسن اجراي كار(

 هاي مستمر كارگاه، كه شامل موارد زير است:هزينه 

 اداري مالی و تداركات.هزينه دستمزد نيروي انسانی سرپرستی عمومی كارگاه، دفتر فنی،  -1

 هزينه سفر مديران و كاركنان دفتر مركزي به كارگاه و ساير نقاط، براي كار مربوط -2

 هاي اضافی اسناد و مدارک پيمانهزينه تهيه نسخه -3     

 هزينه غذاي كاركنان و كارمندان پيمانكار -4     

 هزينه پذيرايی كارگاه -5     

 و ذهاب كارگاه و وسيله نقليه تداركات كارگاه هزينه تأمين و اياب -6    

   1/30فهرست بها درج شده است، برابر   3ضريب باالسري كه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست  :1نكته 

 .گردد و يا كارهايی كه به صورت مناقصه استكه از بودجه عمومی دولت هزينه آنها پرداخت میراي كارهايی ب

 شوند.كارهايی كه به صورت ترک تشريفات مناقصه واگذارمیبراي  1/20ضريب باالسري  :2نكته

 ضریب تعدیل -5

ها ها بر اثر گذشت زمان)از زمان انعقاد قرارداد تا پايان پروژه( و معموال افزايش قيمتبا توجه به تغيير قيمت

 شود.كار، اين قيمت متعادل میراي جلوگيري از ضرر و زيان پيمانب

هاي يک سه دوره تعديل عبارت است از تبديل ميانگين قيمت دوره سه ماهه در زمان گذشته به ميانگين قيمت

 جديد

 فرمول ضریب تعدیل 

 



 

 شاخص دوره کارکرد

بار با صورت فصلی هر سه ماه يکوبودجه اعالم خواهد شد و بهشاخص دوره انجام كار است كه از سازمان برنامه 

 گردد.توجه به نرخ تورم اعالم می

 شاخص دوره مبنا

بهاي شده است و در قراردادها، فهرستشاخص زمان عقد قرارداد بوده كه توسط سازمان برنامه بودجه اعالم 

 گردند.ها ذكر میارداد و شاخصملزم به قر

 گرد کردن ضریب تعدیل 

گردد، شود. اين ضريب ابتدا با چهار رقم اعشار محاسبه میضريب تعديل، با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می

در . شودچنانچه رقم چهارم اعشار پنج يا بزرگتر باشد، رقم چهارم حذف و يک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می

 گردد.تر از پنج باشد، حذف میتی كه رقم چهارم اعشار، كوچکصور

 

 ضریب پیشنهادی پیمانكار-6

ي ممكن است پيمانكار مبلغی باالتر بعد از بدست آوردن مبلغ اجراي پروژه طبق فهرست بها و اعمال ضرايب مربوط

 تر از قيمت به دست آمده پيشنهاد دهد.يا پايين

را در مبلغ به دست آمده  (PLUS)در صورت پيشنهاد مبلغی باالتر ، پيمانكار ضريب افزاينده يا ضريب پلوس 

(  را (Minuse تر ، پيمانكار ضريب كاهنده يا ضريب مينوساعمال كرده است و در صورت پيشنهاد مبلغی پايين

 در مبلغ به دست آمده اعمال كرده است.

 .درصد بيشتر باشد 10ز ضريب پلوس نبايد ا: 1نكته 
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