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هـ مورخ  57697/ت 25254(مصوبه هیات وزیران به شماره  نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشوربه استناد آیین

از نوع » 1399و  1398هاي هاي تعدیل سالشاخص«) قانون برنامه و بودجه، به پیوست 23، ماده ()08/03/1400

صفحه و یک جدول ابالغ  5ده است، در یک پیوست، عالی فنی رسیاالجرا) که به تصویب شورايگروه اول (الزم

 با رعایت نکات زیر به مورد اجرا گذاشته شود:  -حسب مورد -بهاهاي مشمول تعدیل آحادشود؛ تا براي پیمانمی

پایهواحد هایی است که براساس فهرست بهاي )، براي محاسبه تعدیل پیمان3هاي مندرج در پیوست (شاخص -1

و پس 1399سال » رشته توزیع نیروي برق«یا فهرست بهاي واحد پایه  1398سال » وزیع نیروي الکتریکیرشته ت«
 شوند.از آن منعقد شده یا می

شود:منعقد شده است، به شرح زیر عمل می 1398هایی که بر اساس فهرست بهاي سال براي کارکرد پیمان -2
: 1398کارکردها در سال -2-1
 شود.استفاده می  18تا  1هاي فصول بخش خرید از  شاخص براي تعدیل -

 شود.استفاده می  "نصب تجهیزات"، از شاخص 18تا  1براي تعدیل کارهاي نصب و اجراي مربوط به فصول  -
و بعد از آن: 1399کارکردها در سال -2-2
 شود.استفاده می ل پیوستتعیین شده در جدو 27تا  1متناسب هاي خرید از فصول براي تعدیل بخش -
اند، ذیل فصل جدیدي تعریف شده 1399که در سال  1398هاي فهرست بهاي سال در صورت استفاده از ردیف -

گردد: بخش اول تعدیل مربوط به وضعیت تعدیل براي فصل جدید از دو بخش تشکیل میمطابق فرمول زیر، صورت

صل قدیم براي دوره انجام کار و شاخص مبناي پیمان براي ف 1398( با شاخص سه ماهه چهارم سال  98سال 

(با شاخص دوره انجام کار فصل جدید و شاخص  و پس از آن 99همان فصل) و بخش دوم تعدیل مربوط به سال 
همان فصل)، محاسبه و مقادیر بدست آمده از دو بخش به صورت زیر با هم جمع جبري  1398سه ماهه چهارم سال 

 شوند.می

استفاده  -حسب مورد– "نصب تجهیزات"و فصل   42 هاي  فصلهاي نصب و اجرا از شاخصبراي تعدیل بخش -
 .شودمی

شوند، تعدیلو پس از آن  منعقد شده یا می 1399هایی که بر اساس فهرست بهاي سال براي کارکرد پیمان -3
 شود.محاسبه و پرداخت می 15/09/1382مورخ 173073/101آحادبها مطابق معمول، براساس بخشنامه شماره 
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هایی که پس از تاریخ اینچنین پیمانهاي منعقده و همبراي تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمان -4

اي فهرست بهاي واحد پایه استفاده شده در تهیه فهرست بها و گردد، میانگین شاخص رشتهبخشنامه منعقد می

هایی که بیش از یک باشد؛ در پیمانمقادیر منضم به پیمان و فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه، مالك عمل می

اي که باالترین برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه باال برآورد باشد، شاخص رشتهفهرست پایه، مبناي تهیه 

 خواهد بود.




