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ــت   ــه قيم ــين دامن ــتورالعمل تعي ــوع: دس ــك  موض ــنهادي در مناقصــات ي ــاي متناســب پيش ه
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 «ها زدایی مانع ها؛ پشتیبانی سال تولید؛ »

 ي(رهبر معظم )مقام                               

mh.8k.1400.5.5  

    

    

 های تابعه مدیران عامل محترم شرکت 
 

ای   ای و دومرحله های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله دستورالعمل تعیین دامنه قیمت :موضوع

 صنعت برق 

 

 و احترام باسالم

 41/78/4141مورخ  467851/41در راستای ضوابط بخشنامه شماره  دستورالعمل نیا 

 و تر حیصح رقابت یساز نهیزم، واحد هیرو اعمال منظور به و سازمان برنامه و بودجه کشور

 پنج در گران مناقصهی شنهادیپهای متیقدامنه متناسب  تر ی دقیقبررس و شیپا نیهمچن

و تامین کاالی  یمانکاریپفهرست بهایی  مناقصات دربکارگیری  بمنظور وستیپ یک و صفحه

 شود یم ابالغهای تابعه این شرکت )فارغ از محل تامین اعتبار(  تخصصی صنعت برق در شرکت

 جایگزین بخشنامه مذکور گردد. 4/5/4177تا از تاریخ 

 

  

 محمد حسن متولی زاده

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

 

 

 رونوشت یه:

جناب آقای دکتر  قانع فر رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی،مشاورین وپیمانکاران  سازمان برنامه و بودجه کشور  -

 هت استحضار ج

 کای صنعت برق ایران جهت استحضار سندیقای مهندس برزی مهر دبیر محترم جناب آ -

 مشاوره حوزه انرژی جهت استحضار  انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسین  -

 معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع جهت اطالع -

 طالعپاسخگویی به شکایات جهت ادفتر بازرسی و  -

 طالعقراردادها و پشتیبانی جهت ادفتر بررسی های فنی بازرگانی،  -
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 کاربرد محدوده و اتیکل -/

 و( ۲) ماده «ز» و «الف» یبندها با ارتباط در متناسب یشنهادیپ یهامتیق دامنه نییتع یبرا دستورالعمل نیا -1-1

 هیته هامتیق شنهادیپ یمال یابیارز یبرا مناقصات یبرگزار قانون( ۲۲) ماده الف بند یمال یابیارز روش ارائه

 .است شده

 حوزه صنعت برق مشمول و تامین کاالی یمانکاریپ یامرحله ود و یامرحله کی مناقصات در دستورالعمل نیا -1-۲

 (هیات محترم وزیران ۲0/۲0/12۲۲مورخ  ه55675/ت۲5۲52مصوبه شماره ) کشوریکپارچه  یاجرای و یفن نظام

که برآورد آنها با استفاده از فهارس بهای پایه یا خاص تنظیم گردیده و در اسناد ارجاع کار بخشنامه تعدیل آحاد 

 یابیارز یبرا ؛سازمان برنامه و بودجه کشور( درج شده 15/۲7/100۲مورخ  150۲50/1۲1ها )شماره بهای پیمان

 .شودیم استفاده یشنهادیپ یهامتیق یمال

گزار و درج این دستورالعمل در اسناد ارجاع کار، ضوابط آن مبنای تعیین دامنه دستگاه مناقصهدرصورت تشخیص  -1-0

 های پیشنهادی خواهد گردید.متناسب قیمت

 

 فيتعار -2

 در و توام صورت به زمان و تیفیک مت،یق عامل سه آن در که است یشنهادیپ: یشنهادیپ متیق نیترمناسب -۲-1

 رتصو به را مولفه سه از کی هر الزامات حداقل شنهادیپ آن که ینحو به باشد، شده گرفته نظر در نهیبه حالت

 .کند محقق سرجمع و منفرد

 متیق با گرمناقصه آن در که است گرانمناقصه یشنهادیپ یهامتیق از یامحدوده: متناسب یهامتیق دامنه -۲-۲

 لحداق نیتام با گزار،مناقصه دستگاه بر رمتعارفیغ سکیر و نهیهز لیتحم عدم ضمن شده، هیارا یشنهادیپ

 . باشد داشته را مناقصه موضوع انجام ییتوانا نه،یهز و زمان ت،یفیک الزامات

 با)حسب مورد  هیپا یبها فهارس براساس گزارمناقصه دستگاه توسط که است یمبلغ: (iP)ر کا یاجرا برآورد -۲-0

فهارس مذکور( و یا فهرست بهای خاص برای هر فصل های مندرج در دستورالعمل کاربرد و هزینه بیضرا اعمال

 گردد.از هر رشته و همچنین برای بخش تجهیز و برچیدن کارگاه تنظیم می

 ینابم دوره از متیق راتییتغ مانند یموثر عوامل لحاظ با کار یاجرا شده روز به مبلغ: (P) هنگام به برآورد -۲-2

 .باشدیمها( نبخشنامه تعدیل آحاد بهای پیما 0-1مبنای پیمان )بند  دوره تا کار یاجرا برآوردبهای  فهارس

 مورد هاآن یشنهادیپ متیق ،یشکل یابیارز از پس که یگرانمناقصه تعداد با است برابر(:  n-1) گرانمناقصه تعداد -۲-5

 .باشد گرفته قرار مناقصه ونیسیکم( امضاها و مدارک بودن کامل نظر از کنترل) یشکل دییتأ

 زین و گرید یهاپروژه با آن ارتباط پروژه، یدگیچیپ و تیحساس کار، یاجرا برآورد تابع: مناقصه تیاهم زانیم -۲-6

 طتوس که است یبرداربهره دوره و شروع یبرا شده ینیبشیپ زمان در پروژه اهداف به دنینرس از یناش خسارت

 .شودیم نییتع گزارمناقصه دستگاه
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 هنگام به برآورد محاسبه -3

 يی:بها فهرست یکارها در هنگام به برآورد -/-3

 ریز شرو بههای فهارس بها بر اساس مجموع برآورد فصول بهنگام شده رشته ،گزارمناقصه دستگاه توسط هنگام به برآورد

 :شودیم محاسبه

P =  ∑(Pi  × (βi + 𝜆i))  

 :شودیم نییتع ریز شرح به 𝜆iو  βi آن در که

 :𝛃i محاسبه( الف

βi شودیم حساب ریز شرح به و بوده متیق شنهادیپ ارائه زمان تا یسازهنگام به بیضر: 

βi =  
Ii1

𝐼𝑖۲
 

 :آن در که

: 𝐼𝑖1 برای هر فصل آخرین شاخص تعدیل موقت یا قطعی ابالغ شده 

𝐼𝑖۲ :برای هر  کار یاجرا برآورد مورد استفاده در یبها فهرستموقت یا قطعی در دوره مبنای تدوین  تعدیل شاخص

 فصل

 .شودیم منظور 1 با برابر βi  مقدار باشد، 𝐼𝑖۲ دوره از قبل 𝐼𝑖1 دوره اگر :/ تبصره

های گروهی هنگام برای هریک از فصول مورد استفاده در برآورد اجرای کار، بر اساس شاخص محاسبه برآورد به :2تبصره 

 گردد.)فصلی( متناظر انجام می

 وردبرآ در را وزن نیشتریب که یارشته شاخص براساس زین کارگاه دنیبرچ و زیتجه نهیهز هنگام به برآورد :3تبصره 

 گردد.می محاسبه باشد، داشته

 :𝝀i  محاسبه( ب

𝜆i  ضریب اصالحی ناشی از تغییرات قیمت عوامل موثر در قیمت هر فصل شامل نرخ ارز، فلزات اساسی، حقوق و دستمزد

آخرین شاخص قطعی ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور قبل از دوره شاخص در صورتیکه نیروی انسانی و تورم است. 

  گرددبراساس ماهیت هر فصل محاسبه میگزار توسط دستگاه مناقصه 𝜆iمبنای پیمان باشد؛ ضریب 

: میزان تاثیرپذیری قیمت هر فصل )برمبنای درصد( تغییرات نرخ ارز، فلزات اساسی، حقوق و دستمزد نیروی 1تبصره 

 گزار تعیین گردد.بایست توسط دستگاه مناقصهانسانی و تورم می

ارز اعالمی توسط بانک مرکزی و همچنین مبنای : مبنای شاخص نرخ ارز، متوسط تغییرات نرخ فروش حواله ۲تبصره 

اشد. بترین شاخص اعالمی در بورس کاالی ایران میشاخص هر یک از فلزات اساسی، متوسط تغییرات نرخ فروش نزدیک

الزم بذکر است مبنای محاسبه افزایش حداقل حقوق و دستمزد نیروی انسانی براساس ضوابط ابالغی وزارت کار، تعاون و 

جتماعی و مبنای محاسبه نرخ تورم براساس میزان تورم اعالمی مرکز آمار ایران و درصورت عدم وجود نرخ اعالمی رفاه ا

 بانک مرکزی خواهد بود.

، از دوره مبنای تدوین فهرست بهای پایه بکار رفته ۲های مندرج در تبصره محاسبه دوره تغییرات شاخص : مبنای0تبصره 

باشد. در صورت ابالغ شاخص تعدیل موقت یا قطعی سط شاخص سه ماهه دوره مبنای پیمان میدر اسناد ارجاع کار تا متو

های توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دوره مبنای تدوین فهرست بها، مبنای محاسبه دوره تغییرات شاخص
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سه ماهه دوره مبنای پیمان  ، از دوره ابالغ آخرین شاخص تعدیل موقت یا قطعی تا متوسط شاخص۲مندرج در تبصره 

 باشد.می

، توسط سازمان 5دوره مبنای پیمان تا زمان اعالم برآورد بهنگام موضوع بند قطعی های : در صورت ابالغ شاخص2تبصره 

 گردد.محاسبه نمی  𝜆iبرنامه و بودجه کشور ضریب 

 .است یالزام 5 بند طبق ،هنگام به برآورد اعالم دستورالعمل، نیا کاربرد محدوده مشمول کار ارجاع در -0-۲

 

 :کار یاجرا وردآبر نییتع  -0

 مطالعات انجام "EP" و  "EPCF"،"EPC"  ،"غیرصنعتی ساخت و طرح" روش به یهامانیپ کار ارجاع در -2-1

 ه00275/ت2۲007مصوبه شماره ) کشور ییاجرا و یفن نظام سوم فصل طبق( Basic Design) هیپا یطراح

 دیبا و بوده یضرور ییاجرا دستگاه توسط مناقصه یبرگزار از قبل( محترم وزیرانهیات  ۲۲/۲2/1005مورخ 

 .باشد کار یاجرا برآورد محاسبه یمبنا

 EPCهای نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه»رعایت دستورالعمل   EPCهایدر انجام برآورد پروژه -2-۲

 الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور( ۲5/۲5/1077مورخ  ۲65۲۲۲/77)بخشنامه شماره « صنعت برق

 .دشو نییتع و محاسبه یلیتفص مطالعات یمبنا بر دیبا کار یاجرا برآورد ،یعامل سه هایپیمان کار ارجاع در -2-0

 

 :مناقصه تیاهم زانیم و هنگام به برآورد اعالم -1

 متیق شنهادیپ افتیدر از بعد( ادیز اریبس و ادیز متوسط، تیاهم با مناقصه) مناقصه تیاهم زانیم و هنگام به برآورد

 طالعا به و ارائه مناقصه ونیسیکم یاعضا به یکتب طور به کارفرما توسط هاپاکت ییبازگشا از قبل و گرانمناقصه

 .شودیم رسانده حاضر گرانمناقصه
 

  (:t) مناقصهاهمیت  بيضر -6

 به مناقصه ونیسیکم توسط متیق یهاپاکت ییبازگشا از قبل که است کی شماره جدول شرح به مناقصه تیاهم بیضر

 .شودیم اعالم گرانمناقصه

مناقصه اهمیت بیضر نییتع - کی شماره جدول  

 تعداد پیشنهاددهندگان

(1-n ) 

 ضریب اهمیت مناقصه

 بسیار زیاد زیاد متوسط

0-6 1/1 ۲/1 7/۲ 

5-1۲ 0/1 ۲/1 1/1 

 0/1 2/1 5/1 1۲باالی 

 

ضریب  "EP" و  "EPCF"،"EPC"  ،"غیرصنعتی ساخت و طرح" روش به یهامانیپتبصره: در مناقصات مرتبط با 

 گردد.منظور می 7/۲اهمیت مناقصه به میزان 
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 :گرانمناقصه یشنهادیپ متناسب یهاتمیق دامنه نییتع یبرا ازین مورد بيضرا محاسبه -1

 .گرددیم وارد محاسبات در یشنهادیپ یفرض متیق کی عنوان به کار یاجرا هنگام به برآورد

 کار یاجرا هنگام به برآورد و مناقصه در کنندگانشرکت یتمام یمال شاخص(: iX) گرانمناقصه یمال صخشا -5-1

(۲P )گردد.یم محاسبه ریز رابطهاستفاده از  با یشنهادیپ متیق حسب بر 

𝑋𝑖 =  
𝑃𝑖

P۲
 × 1۲۲ 

 آن در که

𝑋𝑖 :گر مناقصه یمال شاخص i دهنده شنهادیپ کی عنوان به کار یاجرا هنگام به برآورد به مربوط یمال شاخص) ام؛ 

 (بود خواهد nX=  1۲۲ برابر یفرض

iP :گر مناقصه یشنهادیپ متیق i ام؛ 

۲P :کار؛ یاجرا هنگام به برآورد 

 :یمال یهاخصشا اریمع انحراف و نیانگیم نییتع -5-۲

 گردد:یم حساب ریز روش به 1-2 بند گران مناقصه یمال شاخص اریمع انحراف و نیانگیم 

𝑚 =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
   

 

 

𝑠 =  √
∑(𝑋𝑖 − 𝑚)۲

𝑛 − 1
 

 

 آن در که

m  :(کار یاجرا هنگام به برآورد جمله از) شنهادهایپ تمام یمال شاخص نیانگیم 

 s :( کار یاجرا هنگام به برآورد جمله از) شنهادهایپ تمام یمال شاخص اریمع انحراف 

 دستورالعمل نیا استناد به باشد، مورد 0 از کمتر( گزارمناقصه دستگاه برآورد از ریغ به) شنهادهایپ تعداد اگر :/ تبصره

 . گرددنمی حذف یشنهادیپ

 هب شنهادهایپ از کی هر مناقصه، اسناد در شده نییتع ارز ریتسع نرخ اساس بر ابتدا یالیر -یارز یقراردادها در :2 تبصره

 .ردیگیم قرار استفاده مورد روابط در آن از پس و لیتبد یالیر مبالغ

 

 (:مناقصه ونیسیکم توسط) متناسب یهامتیق دامنه نییتع -8

 در) باشند B = 12۲5 m از بزرگتر یمال شاخص یدارا که یگرانمناقصه صورت نیا در باشد، m≤115 اگر -0-1-1

 .شوندیم حذف (یمال توجیه فاقد) رمتعارفیغ متیق عنوان به( وجود صورت

 صورت در) باشند B = 121۲m از بزرگتر یمال شاخص یدارا که یگرانمناقصه صورت نیا در باشد، m> 115 اگر -0-1-۲

 .شوندیم حذف( یمال هیتوج فاقد) رمتعارفیغ متیق عنوان به( وجود



 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

 ) توانیر ( 

 12/11// :نامه ابالغ شماره

  044141141/ تاريخ تصويب:

 برق ای صنعتای و دومرحلهحلههای متناسب پیشنهادی در مناقصات یك مردستورالعمل تعیین دامنه قیمتموضوع : 

 

5 
 

 بیترت به و شده محاسبه مجددا اریمع انحراف و نیانگیم ریمقاد ،B از کوچکتر ای یمساو یمال یهاشاخص یبرا -0-۲

m′ و s′ گرانمناقصه از کی چیه حذف عدم صورت در. )شوندیم دهینام m′ = 𝑚 و s′ = 𝑠 بود خواهد) 

 به مربوط یمال یهاشاخص بود که خواهد یمال یابیارز قابل متناسب یهامتیق دامنه در ییهامتیق شنهادیپ -0-0

C۲ محدوده در آنها = m′ + (t × 𝑠′)  و C1 =  m′ − (t × 𝑠′)  باشند گرفته قرار. 

 در واقع شده شنهادیپ متیق نیکمتر با نآ تفاضل که C1 از کمتر یمال شاخص به مربوط متیق شنهادیپ :/ تبصره

 .گرددینم حذف و شده محسوب فوق دامنه در زین باشد مناقصه در شرکت نیتضم مبلغ از کمتر ،C۲تا C1 محدوده

 طمتوس معامالت نصاب برابر یکصد از کار یاجرا برآورد مبلغ ای باشد کمتر و مورد 5 گران مناقصه تعداد چنانچه :2 تبصره

 مستندات و لیدال ارائه با توانندیم ۲.75C1 از بزرگتر و C1 از کمتر یمال شاخص با گرانمناقصه ای گرمناقصه باشد، شتریب

 انیز و ضرر درخواست عدم تعهد ارائه نیهمچن و باشد مناقصه ونیسیکم دییتا مورد آنکه بر مشروط ؛یشنهادیپ متیق

. رندیگ قرار متناسب یهامتیق دامنه در شود، یم گنجانده زین قرارداد در مناقصه، در شدن برنده صورت در که( 0۲ تبصره)

 واقع هشد شنهادیپ متیق نیکمتر با نیتضم مبلغ از کمتر متیق تفاضل با که C1 از کمتر یمال شاخص با گرمناقصه یبرا

 . ستین گرمناقصه توسط انیز و ضرر درخواست عدم تعهد ارائه به یازین اند، نشده حذف دامنه، داخل در

 نیا و شوندیم گذاشته کنار قبول قابل ریغ یفن یشنهادهایپ با گرانمناقصه ابتدا یامرحله دو مناقصات در :3 تبصره

 مراتن آن از پس و اعمال گرفته قرار قبول مورد آنها یفن شنهادیپ که یگرانمناقصه یمال یشنهادهایپ یبرا دستورالعمل

 .گرددیم محاسبه دامنه داخل یشنهادهایپ یبرا شده تراز
 

 قانون ۲۲ ماده جمله از نیقوان و مقررات ریسا براساس 0 بند از آمده بدست یهامتیق نیب از مناقصه ونیسیکم -7

 اول برندگان و متناسب یهامتیق، ۲7/۲7/1055 مورخ 1۲۲/5250 - 52/2751شماره بخشنامه و مناقصات یبرگزار

 صیتشخ با یبازرگان یفن تهیکم به ارجاع. کندیم نییتع را( مناقصات یبرگزار قانون 6 ماده ه بند موضوع) دوم و

 تصور متناسب دامنه در واقع یشنهادهایپ یبرا دستورالعمل، نیا طبق یمال یابیارز از پس و مناقصه ونیسیکم

 .ردیگیم

 

 

 

 

 

  



 مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایرانشرکت                   

 ) توانیر ( 

  :نامه ابالغ شماره

 :تصویب تاریخ

 برق ای صنعتای و دومرحلهحلههای متناسب پیشنهادی در مناقصات یك مردستورالعمل تعیین دامنه قیمتموضوع : 

 -----مورخ  ---پیوست بخشنامه شماره 

 

 
 

 :مثال

خطوط هوایی انتقال  رشته هیپا یبها فهرست اساس بر الیر ۲55،۲۲6،266،257 کار یاجرا برآورد مبلغ با یامناقصه

در سه ماهه چهارم  ریز جدول مطابق های به تفکیک هر فصلبرآورد قیمت با و 1077 سال و فوق توزیع نیروی برق

 برگزار شده است.  1077سال 

و شاخص مبنای پیمان  1077گران سه ماهه چهارم سال در این مناقصه آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادی مناقصه

های ابالغی تعدیل مربوط به باشد. همچنین در زمان برگزاری مناقصه آخرین شاخصمی 1077سه ماهه سوم سال 

 بوده است. 1077سه ماهه دوم سال 

 گردد.و برآورد بهنگام به شرح جداول ذیل و لحاظ نمودن مفروضات مربوط تعیین می 𝜆iو  βiضرایب  

 ارائه گردیده است. فصل هر کیتفک به کار یاجرا برآورد، 1در جدول شماره  -1

های تیر، مرداد )میانگین شاخص 1077های سه ماهه دوم از حاصل تقسیم شاخص  βi، ۲در جدول شماره  -۲

 محاسبه گردیده( 1070و شهریور( به شاخص مبنای تدوین فهرست بهای مورد استفاده )سه ماهه چهارم 

 است. 

بر مبنای تغییرات قیمت فصول مختلف برآورد از زمان آخرین شاخص ابالغی سازمان  𝜆i ،0 در جدول شماره -0

( تا زمان شاخص مبنای پیمان )سه ماهه سوم سال 1077های سه ماهه دوم )شاخص کشور برنامه و بودجه

  است. گردیده( محاسبه 1077

به صورت  "تغییرات شاخص"و  "درصد تغییر"از قبیل  𝜆iدر این مثال، کلیه اعداد مندرج در محاسبات  -2

جهت نمایش نحوه انجام محاسبات منظور شده و قابلیت استفاده در محاسبات مشابه را نخواهد فرضی و صرفا 

 داشت. 

نرخ افزایش فلزات بر اساس تغییرات شاخص فلزات مرتبط در سامانه بورس کاالی ایران و نرخ تغییرات ارز  -5

 براساس نرخ فروش حواله یورو از سامانه سنا بانک مرکزی استخراج شده است. 

 ،  برآورد بهنگام اجرای کار به تفکیک هر فصل و همچنین سرجمع محاسبه گردیده است.2ر جدول شماره د -6

های پیشنهادی مطابق با مثال مندرج در بخشنامه شماره سایر مراحل محاسبه دامنه متناسب قیمت -5

 باشد.مورد نظر می 10/۲5/1072مورخ  150562/72



 مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایرانشرکت                   

 ) توانیر ( 

  :نامه ابالغ شماره

 :تصویب تاریخ

 برق ای صنعتای و دومرحلهحلههای متناسب پیشنهادی در مناقصات یك مردستورالعمل تعیین دامنه قیمتموضوع : 

 -----مورخ  ---پیوست بخشنامه شماره 

 

 
 

 

شماره فصل

شرح فصل

 از فهرست بهای پایه خطوط هوایی انتقال و فوق 

توزیع نیروی برق

جمع مبلغ فصل بدون 

ضرایب

ضریب 

باالسری

ضریب 

منطقه ای

جمع مبلغ فصل با اعمال 

ضرایب باالسری و منطقه ای

1.311,419,748,980         1,092,114,600مسیریابی، نقشه برداری و برج گذاریفصل 1

1.14199,347,580,000       87,147,000,000برج های فلزیفصل 3

1.1411,369,824,000         1,201,600,000برج های بتنیفصل 4

1.14166,427,071,540       58,269,361,000سیم های هادی و محافظ هواییفصل 5

1.1415,214,132,000         4,573,800,000سیم های محافظ هوایی حاوی فیبر نوریفصل 6

1.1419,194,033,880         8,064,942,000مقره های سرامیکی و شیشه ایفصل 7

1.1411,287,858,000         1,129,700,000مقره های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازیفصل 8

1.14119,644,651,000       17,232,150,000یراق آالتفصل 9

1.315,724,386,850         4,403,374,500عملیات خاکیفصل 16

1.3111,594,696,880         8,918,997,600تهیه و نصب میلگردفصل 17

1.319,599,084,300         7,383,911,000کارهای بتنیفصل 18

1.3113,904,178,652       10,695,522,040عملیات نصب برجفصل 19

1.315,713,557,564         4,395,044,280عملیات سیم کشیفصل 20

1.312,581,086,833         1,985,451,410حملفصل 21

3,984,576,000هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه

257,006,466,479

3,984,576,000

جدول شماره 1- برآورد اجرای کار به تفکیک هر فصل



 مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایرانشرکت                   

 ) توانیر ( 

  :نامه ابالغ شماره

 :تصویب تاریخ

 برق ای صنعتای و دومرحلهحلههای متناسب پیشنهادی در مناقصات یك مردستورالعمل تعیین دامنه قیمتموضوع : 

 -----مورخ  ---پیوست بخشنامه شماره 

 

 
 

 

شماره فصل

شرح فصل

 از فهرست بهای پایه خطوط هوایی انتقال و فوق 

توزیع نیروی برق

جمع مبلغ فصل با 

اعمال ضرایب 

باالسری و منطقه ای

آخرین شاخص 

تعدیل موقت یا 

قطعی ابالغ شده

سه ماهه اول و دوم 

99

شاخص دوره مبنای 

تدوین فهرست 

بهای سال 1399

ضریب بهنگام 

سازی تا زمان ارائه 

پیشنهاد قیمت

βi

DIi1Ii2k = Ii1 / Ii2

1,419,748,9801995.001500.001.33مسیریابی، نقشه برداری و برج گذاریفصل 1

99,347,580,0002732.031500.001.82برج های فلزیفصل 3

1,369,824,0002655.531500.001.77برج های بتنیفصل 4

66,427,071,5402384.031500.001.59سیم های هادی و محافظ هواییفصل 5

5,214,132,0002410.561500.001.61سیم های محافظ هوایی حاوی فیبر نوریفصل 6

9,194,033,8801907.601500.001.27مقره های سرامیکی و شیشه ایفصل 7

1,287,858,0002412.701500.001.61مقره های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازیفصل 8

19,644,651,0002423.761500.001.62یراق آالتفصل 9

5,724,386,8502084.201500.001.39عملیات خاکیفصل 16

11,594,696,8802740.331500.001.83تهیه و نصب میلگردفصل 17

9,599,084,3002033.831500.001.36کارهای بتنیفصل 18

13,904,178,6522091.501500.001.39عملیات نصب برجفصل 19

5,713,557,5642113.231500.001.41عملیات سیم کشیفصل 20

2,581,086,8332410.001500.001.61حملفصل 21

3,984,576,0002467.931500.001.65هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه

257,006,466,479

راهنمای محاسبه

)βi( جدول شماره 2- محاسبه ضريب بهنگام سازی تا زمان ارائه پیشنهاد قیمت



 مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایرانشرکت                   

 ) توانیر ( 

  :نامه ابالغ شماره

 :تصویب تاریخ

 برق ای صنعتای و دومرحلهحلههای متناسب پیشنهادی در مناقصات یك مردستورالعمل تعیین دامنه قیمتموضوع : 

 -----مورخ  ---پیوست بخشنامه شماره 

 

 
 

 

 

 

شرح فصل

 از فهرست بهای پایه خطوط هوایی انتقال 

و فوق توزیع نیروی برق

جمع مبلغ فصل با اعمال 

ضرایب باالسری و 

منطقه ای

درصد 

تاثیر

تغییرا

ت 

شاخص

مقدار تغییر
درصد 

تاثیر

تغییرات 

شاخص

مقدار 

تغییر
نوع فلز

درصد 

تاثیر

تغییرات 

شاخص

مقدار 

تغییر

درصد 

تاثیر

تغییرات 

شاخص
 λi مقدار تغییر

DEFG = E*FHIJ = I*HLMN = M*LoPQ = P*OR = Q + N +J + G

000%0%1,419,748,980100مسیریابی، نقشه برداری و برج گذاری

0.15010.16905598%18.77%80فوالد0%0%0.01890910%19%99,347,580,00010برج های فلزی

0.17820.197100088%25.46%70میلگرد0%0%0.01890920%19%1,369,824,00010برج های بتنی

0.22890.247849181%28.62%80آلومینیوم0%0%0.01890910%19%66,427,071,54010سیم های هادی و محافظ هوایی

0.37220.26053550.29835342%070%0%0.03781810%19%5,214,132,00020سیم های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری

00.151271655%0%0.15127220%19%9,194,033,88080مقره های سرامیکی و شیشه ای

0.37220.26053550.29835342%070%0%0.03781810%19%1,287,858,00020مقره های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازی

0.09380.112750846%18.77%50فوالد0%0%0.01890940%19%19,644,651,00010یراق آالت

00.094544784%0%0.09454550%19%5,724,386,85050عملیات خاکی

0.17820.197100088%25.46%70میلگرد0%0%0.01890920%19%11,594,696,88010تهیه و نصب میلگرد

00.160726133%0%0.16072615%19%9,599,084,30085کارهای بتنی

00.056726871%0%0.05672770%19%13,904,178,65230عملیات نصب برج

00.056726871%0%0.05672770%19%5,713,557,56430عملیات سیم کشی

00.132362698%0%0.13236330%19%2,581,086,83370حمل

00.094544784%0%0.09454550%19%3,984,576,00050هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه

257,006,466,479

محاسبه تغییرات قیمت از آخرين شاخص ابالغی تا سه ماهه مبنای پیمان

نرخ ارزفلزات اساسیحقوق و دستمزدشاخص تورم

) λi (جدول شماره 3- جدول محاسبه ضريب اصالحی ناشی از تغییرات قیمت عوامل موثر در قیمت هر فصل

شماره فصل

شرح فصل

 از فهرست بهای پایه خطوط هوایی انتقال و فوق 

توزیع نیروی برق

جمع مبلغ فصل بدون 

ضرایب

ضریب 

باالسری

ضریب 

منطقه ای

جمع مبلغ فصل با اعمال 

ضرایب باالسری و منطقه ای

ضریب بهنگام 

سازی تا زمان ارائه 

پیشنهاد قیمت

βi

 λi 
برآورد بهنگام

P

ABCDKRD*(K+R)

1.311,419,748,9801.3301,888,266,143        1,092,114,600مسیریابی، نقشه برداری و برج گذاریفصل 1

1.14199,347,580,0001.820.1691197,742,348,514      87,147,000,000برج های فلزیفصل 3

1.1411,369,824,0001.770.19712,695,064,915        1,201,600,000برج های بتنیفصل 4

1.14166,427,071,5401.590.2478122,039,982,842      58,269,361,000سیم های هادی و محافظ هواییفصل 5

1.1415,214,132,0001.610.29849,934,972,802        4,573,800,000سیم های محافظ هوایی حاوی فیبر نوریفصل 6

1.1419,194,033,8801.270.151313,083,156,074        8,064,942,000مقره های سرامیکی و شیشه ایفصل 7

1.1411,287,858,0001.610.29842,455,713,503        1,129,700,000مقره های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازیفصل 8

1.14119,644,651,0001.620.112833,957,563,901      17,232,150,000یراق آالتفصل 9

1.315,724,386,8501.390.09458,495,055,636        4,403,374,500عملیات خاکیفصل 16

1.3111,594,696,8801.830.197123,467,512,908        8,918,997,600تهیه و نصب میلگردفصل 17

1.319,599,084,3001.360.160714,558,094,119        7,383,911,000کارهای بتنیفصل 18

1.3113,904,178,6521.390.056720,175,800,311      10,695,522,040عملیات نصب برجفصل 19

1.315,713,557,5641.410.05678,373,486,408        4,395,044,280عملیات سیم کشیفصل 20

1.312,581,086,8331.610.13244,488,585,796        1,985,451,410حملفصل 21

3,984,576,0001.650.09456,932,499,498هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه

257,006,466,479470,288,103,370

راهنمای محاسبه

3,984,576,000

)P( جدول شماره 4-  محاسبه برآورد بهنگام
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