
 
 

 1400-0001: شماره
 08/01/1400تاریخ: 

   دارد    پیوست: 
 

 تعالی بسمه

 

 مدیران عامل محترم شرکت هاي عضو سندیکاي صنعت برق ایران

 1400فهارس بهاي انتقال و فوق توزیع نیروي برق سال موضوع: 

 

 و احترام؛با سالم 
ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز باستانی و آرزوي سالی سرشار از سالمتی و بهروزي براي جنابعالی و همکاران محترم، 

هاي انتقال و فوق ، پستی، خطوط زمیناییهاي خطوط هوفهارس بهاي واحد پایه رسته نیرو شامل رشته ابالغ پیرو
 و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 1400نگهداري و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع سال توزیع نیروي برق و 

پیوست تصویر نامه شماره بهمدیرعامل محترم شرکت توانیر،  09/02/1399مورخ  434/11با عنایت به نامه شماره 
ابعه هاي تتوانیر به شرکت برق دبیرخانه فهارس بهاي انتقال و فوق توزیع نیروي 07/01/1400مورخ  6/264/1400

 گردد. برداري اعضاي محترم ارسال میجهت استحضار و بهره
 

 مهرسپهر برزي

 دبیر سندیکا
 

 رونوشت: 

 سندیکا؛ جهت استحضار هاي روساي محترم کمیته -
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 تابعههای مدیران عامل محترم شرکت 

 

 1400سال  فهارس بهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق موضوع:

 

 و احترام، باسالم

هاي خطوط هووای،، خطووط   ابالغ فهارس بهاي واحد پایه رسته نیرو شامل رشته پیرو

هاي انتقال و فوق توزیع نیروي برق و نگهداري و تعمیرات شبکه انتقال و فووق   زمین،، پست

، 706544/99هاي شماره  توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ط، بخشنامه 1400سال توزیع 

 و )پیوست( 25/11/99مورخ  706546/99و شماره  706545/99، شماره 706543/99شماره 

موارد زیر ، مدیر عامل محترم شرکت توانیر 9/2/1399مورخ  434/11با عنایت به نامه شماره 

 گردد: جهت اطالع و اقدام الزم اعالم م،

آیین ناموه معوامالت    13ماده  5قانون برگزاري مناقصات، بند  13ماده  5با عنایت به بند  -1

دسوتوراععمل کواربرد    2-1ان، بنود  اي و مدیریت شبکه بورق ایور   هاي برق منطقه شرکت

خریود و پیمانکواري )احودا ،    مشتمل بور   فرایند ارجاع کاربهاي مذکور، کلیه  فهارس

اي )تامین اعتبار شده از منابع عمرانو، و   هاي سرمایه سازي( طرح توسعه، اصالح و بهینه

منابع داخل،( در حوزه معامالت بزرگ آن شرکت، مشمول استفاده از ضووابط فهوارس   

  باشند. بهاي ابالغ، مذکور م،

دستوراععمل کاربرد فهارس بهاي واحود پایوه خطووط هووای،،      1-8-2بند  با عنایت به -2

مربوط به  EPC يها مانیدر پهاي انتقال و فوق توزیع نیروي برق،  خطوط زمین، و پست

 يها در پروژه هیپا يدستوراععمل نحوه استفاده از فهارس بها»، ضوابط هاي مذکور پروژه

EPC بایست م، 25/05/1399مورخ  265220/99موضوع بخشنامه شماره « صنعت برق 

 گردد. تیرعا

 موت یق شونهاد یبها همراه با پ هینحوه ارائه تجز»استفاده از دستوراععمل با عنایت به اعزام  -3

کلیه معامالت بزرگ بوه  در  31/03/96مورخ  1232579/96به شماره  «مانکارانیتوسط پ
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دستوراععمل کاربرد فهارس بهاي واحد پایه خطوط  7بند رساند با توجه به  استحضار م،

 5جوداول   لیو تکم هاي انتقال و فوق توزیع نیوروي بورق،   هوای،، خطوط زمین، و پست

و مصاعح و  زاتیتجه نیتام يها اسناد ارجاع کار پروژه نیتدو جهت مذکوردستوراععمل 

از  شیو مصاعح بو  زاتیتجه نیکه بخش تام (PC)و نصب  زاتیتجه نیتام يها پروژه ای

توسوط   موت یق شونهاد یو ارائوه پ  هیو در زموان ته  باشود،  ،% مبلغ برآورد ارجاع کار م85

مناقصوه و یوا    بدیه، است در صورت تشخیص کمیسیون .باشد ،نم ،گران اعزام مناقصه

)بدون نیواز بوه انجوام آنواعیز قطعوات داخلو،       کمیته فن، بازرگان، اخذ جداول مذکور 

در زموان  ( ي پایوه فهارس بهوا  تامین تجهیزات و مصاعح هاي تجهیزات مندرج در ردیف

 باشد. گران میسر م، ارزیاب، ماع، از مناقصه

کارفرموا و بور اسواس     ،کتبو  صیکه به تشوخ  يدر موارد ،هاي خطوط هوای، در پروژه -4

مختلف با عملکرد مشابه و بوا حفو     زیچند تجه ایدو  نیساختار پروژه امکان انتخاب ب

در فهرسوت بهواي    6توان از پیوسوت شوماره    ، م،باشد ،م سریپروژه، م تیفیاعزامات ک

الزم بذکر است دستوراععمل راهنماي پیوست مذکور توسوط ایون    مربوطه استفاده نمود.

 دبیرخانه ابالغ خواهد گردید.

)بور   گور  مناقصوه نها به صورت برج جدید توسوط  آ تفصیل، طراح، کهی، ها خرید برج -5

فصل مقدمه  2-4بر اساس ضوابط بند الزم است  ،باشد مجاز م،اساس اسناد ارجاع کار( 

 گردد. سوم فهرست بهاي خطوط هوای، اقدام 

فهارس بهاي واحد پایه خطووط هووای،، خطووط     دستوراععمل کاربرد 3با عنایت به بند  -6

در تودوین   رسواند  مو،  استحضوار به  ،هاي انتقال و فوق توزیع نیروي برق زمین، و پست

تعداد، تمام  تی)در صورت عدم کفا دکنندهیحداقل نام پنج توع درج ،«منبع تهیهفهرست »

 دیو بوه هوم توع   کیو نزد يها متیموارد موجود( که همان کاال را با مشخصات مشابه و ق

در اعزامو، مو، باشود. همننوین     اسناد ارجاع کار  ،خصوص ،در مشخصات فن کنند، ،م

مناقصات توسط دستگاه  يقانون برگزار 26موضوع بند اعف ماده  يها که فهرست يموارد
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منتشور شوده باشود فهرسوت موذکور       )کمیتوه فنو، بازرگوان، شورکت تووانیر(      يمرکز

 .گردد ،مربوطه به صورت کامل در اسناد ارجاع کار درج م يکاال ي( برادکنندگانی)توع

دستوراععمل کاربرد فهوارس   3-2دار موضوع بند  هاي ستاره الزم است بهاي کلیه ردیف -7

دبیرخانوه   ایون  بهاي فوق، پس از تصویب دستگاه اجرای، و همزمان با ابالغ قرارداد بوه 

 ارسال گردد.

دسوتوراععمل کواربرد فهوارس بهواي      4-2د دار موضوع بنو  هاي ستاره بهاي کلیه ردیف -8

روز قبل از برگزاري مناقصه و یوا اخوذ پیشونهاد قیموت تور        45مذکور، باید حداقل 

بهوا و مسوتندات مربوطوه     تشریفات )و یا عدم اعزام به برگزاري مناقصه( به همراه تجزیه

)بوه  « دار هواي سوتاره   نحوه تهیه و تصویب ردیوف »جهت اخذ مجوز مرتبط با بخشنامه 

دبیرخانوه  این ابالغ، سازمان برنامه و بودجه کشور( به  7/2/1395مورخ  34001شماره 

ارسال گردد. الزم بذکر است بر اساس هماهنگ، انجام شده با شوراي عاع، فن، و اموور  

نظام فن، و اجرای، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجوه کشوور، درخواسوت    

مستندات مربوطه به دبیرخانه شوراي عواع، فنو، ارسوال و    مجوز مذکور پس از بررس، 

 انجام خواهد پذیرفت. دبیرخانهپیگیري الزم از طریق این 

این نامه با برآورد معادل بیست برابر معامالت متوسط و  1هاي موضوع بند  در کلیه پروژه -9

بیشتر، استفاده از بخشنامه دستوراععمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکواران بوه   

باشد.  ( اعزام، م،19/8/1387مورخ  76574/100بها )به شماره  هاي فهرست تفکیک فصل

هواي پیمانکواري در حووزه معوامالت بوزرگ،       گردد در کلیه پوروژه  همننین توصیه م،

الزم همننوین   دستوراععمل مذکور در اسناد ارجاع کار درج و مورد اسوتفاده قرارگیورد.  

کنندگان در فرایند ارجاع کوار و همننوین جوداول     شرکت« ضریب پیشنهادي کل»است 

حوه ارائه پیشنهاد قیمت تکمیل شده اعف، ب و پ )در صورت استفاده از دستوراععمل ن

دبیرخانه این بها(، پس از تعیین برنده به  هاي فهرست از سوي پیمانکاران به تفکیک فصل

 ارسال گردد.
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بهوا هموراه بوا     نحوه ارایوه تجزیوه  »، دستوراععمل 3و  1الزم است جداول تکمیل شده  -10

این در کلیه مناقصات پیمانکاري، پس از تعیین برنده به « پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

 دبیرخانه ارسال گردد.

هاي متناسوب پیشونهادي در مناقصوات یوک      تعیین دامنه قیمت»استفاده از دستوراععمل  -11

( جهوت  13/7/1394مورخ  158764/94)شماره « ویرایش سوم-اي اي و دومرحله مرحله

 گردد. ، توصیه م،1هاي موضوع در بند  مناقصات مرتبط با پروژه

باشد، اي ابالغ، میسر ن، استفاده از فهارس به1هاي موضوع بند  پروژه صورت، که دردر  -12

هاد قیمت تر  تشوریفات )و  روز قبل از برگزاري مناقصه و یا اخذ پیشن 45باید حداقل 

موضووع  یا عدم اعزام بوه برگوزاري مناقصوه( مسوتندات مربوطوه جهوت اخوذ مجووز         

موورخ   34000)شماره « بهاي کارهاي خاص دستوراععمل نحوه تهیه و تصویب فهرست»

دبیرخانه ارسال گردد. الزم بذکر است بر اساس هماهنگ، انجام شده این به  ،(7/2/1395

با شوراي عاع، فن، و امور نظام فن، و اجرای، مشاورین و پیمانکاران سوازمان برناموه و   

بودجه کشور، درخواست مجوز مذکور پس از بررس، مسوتندات مربوطوه بوه دبیرخانوه     

 انجام خواهد پذیرفت. دبیرخانهن شوراي عاع، فن، ارسال و پیگیري الزم از طریق ای

با عنایت به اینکه برگزاري هرگونه فرایند ارجاع کار و انعقاد پیمان در معامالت بوزرگ   -13

مودیر عامول    8/5/1399مورخ  1867/11بدون درج ضوابط تعدیل بر اساس نامه شماره 

ه باشد، عذا الزم است شمول ضووابط دسوتوراععمل نحوو    محترم شرکت توانیر، مجاز نم،

( با عحاظ شواخص  15/9/1382مورخ  173073/101تعدیل آحاد بهاي پیمانها )به شماره 

 تعدیل و دوره مبناي پیمان، به صراحت در اسناد ارجاع کار و پیمان درج گردد.

امور نظام فن، و اجرای، مشاورین  03/10/1398مورخ  564440با عنایت به نامه شماره  -14

دجه کشور، مبن، بر واگذاري دبیرخانه فهارس رسته نیرو و پیمانکاران سازمان برنامه و بو

بایست کلیه مستندات مورد نیواز منودرج در ایون      ، م،1400سال  پایانبه این شرکت تا 

با عنایت به اینکه مستندات دریافت، از آن شورکت در   بیرخانه ارسال گردد.این دنامه به 
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بهوا، توسوط سوازمان      ه فهوارس گذاري ساالن هاي تعدیل و قیمت فرایند محاسبه شاخص

برنامه و بودجه کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بوا توجوه بوه ایون مهوم کوه       

باشد، عذا مقتض، است در ارسال به  هاي مذکور مبناي تعدیل قراردادهاي آت، م، شاخص

موقع و مستمر مستندات کامل، اقدام الزم صورت پوذیرد. بودیه، اسوت نحووه ارسوال      

 ذکور در فرایند ارزیاب، آن شرکت مورد توجه قرار خواهد گرفت.مستندات م

و با توجه به ضرورت بهبود مستمر فهارس بهاي رسته نیرو، مقتض، است نقطه نظورات   -15

 ،بوه نشوان   رخانوه یدبایون  بوه   همکاران محتورم آن شورکت  و سازنده  ،فن يشنهادهایپ

Fehrest@Tavanir.org.ir  گردد.ارسال 

 

  

 ابوذر دقت

 دبیرخانه فهارس بهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق 

 

 رونوشت:

فر، جهت  ، جناب آقای دکتر قانعسازمان برنامه و بودجه کشور مانکارانیو پ نیمشاور ییو اجرا یامور نظام فنرییس محترم  -

 استحضار

 ، جهت استحضارمهندس راعی، جناب آقای ریزی توسعه شبکه انتقال مدیر کل محترم دفتر برنامه -

 ، جهت استحضاردکتر علیپور، جناب آقای انتقالنظارت شبکه فنی و مدیر کل محترم دفتر  -

 محترم و پیمانکاران و تولیدکنندگان و اعالم به مشاوریناستحضار رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، جهت  -

 جهت استحضار  رو،ین ریعامل محترم شرکت تدب ریمد -

 ( ، جهت استحضار ریبرق )مشان یعامل محترم شرکت خدمات مهندس ریمد -

 جهت استحضار  ران،یعامل محترم شرکت موننکو ا ریمد -

 هت استحضار ج رو،یقدس ن یعامل محترم شرکت مهندس ریمد -

 )منا( ، جهت استحضار  جانیآذربا یرویمشاور ن یعامل محترم شرکت مهندس ریمد -

 (، جهت استحضار رانیخراسان )من یرویمشاور ن یعامل محترم شرکت مهندس ریمد -
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 جهت استحضار  ما،یمشاور ن یعامل محترم شرکت مهندس ریمد -

 دانشمند اصفهان، جهت استحضار  نیعامل محترم شرکت مهندس ریمد -

 مشاور توسعه صنعت برق، جهت استحضار  نیعامل محترم شرکت مهندس ریمد -

 جهت استحضار رو،یمشاور ن نیعامل محترم شرکت مهندس ریمد -

  کارشناس محترم فهارس بهای رسته نیرو جهت استحضار -سرکارخانم مهندس لیالز مهرآبادی-

 کارشناس محترم فهارس بهای رسته نیرو جهت استحضار -جناب آقای مهندس محسنی-

 

 


