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 مهر و امضاي پيمانكار

كه در ايـن پيمـان كارفرمـا ناميـده     استان هرمزگان مدارس  ، توسعه و تجهيزبين اداره كل نوسازي بندرعباس به تاريخ       در شهر

بـه          آقـاي  شركت      به شماره ثبت      به نماينـدگي  و ، از يكطرف قاسمي... ماشاءاشود به نمايندگي جناب آقاي مهندس  مي

              بــه نشــانيصــندوق پســتي        و شــماره تمــاس          و  شناســه ملــي               شــماره ملــي          و كداقتصــادي        و

  .دد ــــه از اين به بعد پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر ، پيمان زير منعقد مي گرك
  

  موضوع پيمان – 1ماده 

خوابگاه و پياده رو سـازي و اجـراي   ، چشمه ... سرويس بهداشتي ، سرايداري  ،ساختمان آموزشي اجراي موضوع پيمان عبارت است از  

طبق نقشه و مشخصات پيوسـت بـه    ، بوفه و آبخوري، محوطه سازي ، ديواركشي متر مكعبي 15چشمه و سپتيك  .... سپتيك سرويس

نقشه هاي منضم بـه ايـن    مشخصات فني و واقع در  شهرستان          و بر اساس مدارك ، جز كارهاي مندرج در پيوست شماره يك ،

كيفيـت   پيمانكار بـا اطـالع از كميـت و    پيمانكار رسيده است و جزء الينفك آن تلقي مي شود و امضاي به رويت ، مهر و  پيمان كه كالً

  .است   قبول تعهد نموده  ، مبادرت بهآنها
  

  مدارك پيمان  اسناد و – 2ماده 

  : مدارك زير است  اين پيمان شامل اسناد و

  .پيمان حاضر : الف 

  :اجرايي شامل  نقشه هاي كلي ، تفضيلي و:  ب 

  برگ  .................طرح استقرار در  نقشه هاي پالن موقعيت و.  1

  برگ  ....................نقشه هاي معماري در .  2

  برگ  ................نقشه هاي جزئيات اجرايي در .  3

  برگ  ...........نقشه هاي سازه در .  4

  برگ  ............نقشه هاي تاسيسات مكانيكي در .  5

  برگ  ..........نقشه هاي تاسيسات برقي در .  6

  برگ ........ در....... ي ، حصاركشي و نقشه هاي محوطه ساز.  7

  ).كه ضميمه پيمان تلقي مي گردد  (مشخصات فني عمومي منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي : ج 

  )كه ضميمه پيمان تلقي مي شود (شرايط عمومي پيمان منتشرشده ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي : د 

قيمتهاي جديد يا امور ديگـر ، در مـدت    موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در موردكارها و ها، دستور كارها ، صورت مجلس: هـ 

  .پيمان تنظيم گرددو به امضاء طرفين برسد 
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كه ضميمه پيمـان تلقـي    (، منضم به پيمان سال       ) رسته ساختمان ( دفترچه فهرست بهاي هاي واحد پايه كارهاي ساختماني : و 

  ) مي شود 

هرگاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد ومدارك باال تناقضي وجود داشت ، اولويت مدارك بر يكديگر ، طبق ترتيـب رديفهـاي   : تبصره 

فهرست بهـا   در موارديكه تناقض مربوط به قيمت كارهايي باشد كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي شوند ،. باال است 

  .در اولويت اول قرار دارد 

  

  مبلغ وضريب پيمان  -3ماده

ريال است كه براساس قيمت پيشنهادي پيمانكار ، با توجه به شرايط اين پيمان محاسـبه شـده   ن برابر              مبلغ اوليه پيما: الف 

  .مي باشد 12اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها وكارهاي جديد مندرج در ماده . است 

  ازآن استفــاده مي گردد  12است كــه در ارتباط با مــاده   برابر    ضريب پيمان: ب 

  .پرداخت مبلغ قرارداد منوط به وجود اعتبار و ابالغ و تخصيص آن مي باشد كه در صورت تحقق برابر مقررات اقدام خواهد شد: ج

  

  مدت پيمان  - 4ماده

شـرايط عمـومي پيمـان تنظـيم      28كه طبـق مـاده   –شمسي از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه  ماه   (    )مدت پيمان برابر با 

  .شود خواهد بود  مي

شرايط عمومي پيمان ، پس از آنكه عمليات موضوع پيمـان را تكميـل و    39و  30پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 

  . ما تقاضاي تحويل موقت كند آماده بهره برداري نمود از كارفر

  

  دوره تضمين  - 5ماده

. گـردد   ماه شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي) 12(حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت دوازده 

. نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمـان باشـد    اگر در دوره تضمين معايب و

  شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود  42شرايط مندرج در ماده 

  نظارت  -6ماده

ـ   ه عهـده كارفرمـا و يـا    نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان واسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده اسـت ب

پيمانكار موظف اسـت كارهـا را طبـق پيمـان ، اصـول فنـي       . نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرما ،خواهد بود 

  .ودستورات كارفرما ، يا نماينده او و يا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات ، اسناد ومدارك پيوست اين پيمان ،اجرا نمايد 
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  ل آحادبها تعدي -7ماده

  .پيش بيني شده  تعلق نمي گيرد  5به قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحادبها و ما به التفاوت بجز آنچه كه در پيوست شماره 
  

  تداركات  نيروي انساني ، مصالح و -8ماده

لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع  تامين نيروي انساني ، تهيه و تدارك كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آالت و به طور كلي تمام

پيمانكار متعهد است مصالح را از منابعي تهيه كنـد كـه از   . پيمان وهزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مربوط ، به عهده پيمانكار است 

. ظـارت قـرار گيـرد   حيث مرغوبيت طبق مشخصات فني مندرج دراسناد و مدارك اين پيمان باشد و مورد تاييد كارفرما و يـا دسـتگاه ن  

تداركات مورد نياز موضوع پيمان صادر خواهـد نمـود ولـي     كارفرما در صورت درخواست پيمانكار ، حواله هاي الزم را در مورد مصالح و

  .تعهدي را در قبال وصول و يا عدم وصول آن ندارد هيچگونه تكليف و

  .هزينه مصرف آن به عهده پيمانكار است  برق موقت و تامين آب و: تبصره 
  

  پيش پرداخت  – 9ماده

، پيش پرداخت اين پيمـان را بـر اسـاس مفـاد     به ميزان بيست درصد مبلغ اوليه پيمانكارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار 

  .آخرين دستورالعمل ابالغي در مورد طرحهاي عمراني ، پرداخت نمايد 

در پروژه هاي از محل اعتبارات تخريب و بازسازي پرداخت مبلغ پيش پرداخت امكان پذير نبوده و اولين صورت وضعيت بعد از  : تبصره

  .درصد پيشرفت فيزيكي قابل پرداخت مي باشد 20
  

  حسن انجام كار  تضمين انجام تعهدات و – 10ماده 

هنگام امضاي پيمان، پيمانكار براي تضمين انجام تعهدات خود بايد به ميزان پنج درصد مبلغ اوليه پيمان ، ضمانتنامه بانكي مورد قبول 

تحويل موقت موضوع پيمان طبق  ضمانتنامه يادشده پس از خاتمه كار و .ه نمايدمطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي اراي ،كارفرما 

  .شرايط عمومي پيمان، به پيمانكار مسترد خواهد شد  34ماده 

، كارفرما پيمان را بـراي اجـراي كـار ابـالغ ننمايـد       روز پس از ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات از طرف پيمانكار منتخب  30چنانچه تا 

خود را درخواست نموده و كارفرما بايد بالفاصله نسبت به آزاد نمودن ضـمانتنامه  پيمانكار مي تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات 

  .اقدام كند در اين صورت انعقاد پيمان منتفي است 
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  نرخ پيمان ، نحوه اندازه گيري ، پرداختهاي موقت وقطعي ، كسور قانوني وجبران خسارات در ديركرد پرداختها   – 11ماده

به شرح به شرح جدول ذيل مي باشد كه صرفا در رابطه با تغييرات بـر اسـاس    ن پيمان بر حسب هر واحد كارنرخ اي: نرخ پيمان : الف 

  . استفاده مي شود 12 مفاد ماده

يف
رد

  

هزينه واحد    مقدار كار واحد كار زيرپروژه

  )ريال(

  )ريال(هزينه كل 

ــاي 1 ــراه كاره ــازي بهم ــاده رو س ــي و پي ــاختمان آموزش س

  تاسيسات برقي و مكانيكي طبق نقشه و مشخصات پيوست 

       مترمربع

ســاختمان ســرايداري و پيــاده رو ســازي بهمــراه كارهــاي 2

  تاسيسات برقي و مكانيكي طبق نقشه و مشخصات پيوست

       مترمربع

ســاختمان ســرويس بهداشــتي  و پيــاده رو ســازي بهمــراه 3

كارهاي تاسيسات برقي و مكانيكي طبق نقشه و مشخصـات  

  پيوست

       مترمربع

ــاي 4 ــراه كاره ــازي بهم ــاده رو س ــاه و پي ــاختمان خوابگ س

  تاسيسات برقي و مكانيكي طبق نقشه و مشخصات پيوست

       مترمربع

متـر15اجراي    سپتيك سرويس     چشمه و     سپتيك 5

  مكعبي طبق نقشه و مشخصات پيوست  

       مترمربع

       مترمربع محوطه سازي طبق نقشه و مشخصات پيوست  6

       مترطول ديواركشي طبق نقشه و مشخصات پيوست  7

         اقالم فاكتوري 8

         تجهيز كارگاه مقطوع  9

   ريال) مبلغ اوليه پيمان (جمع كل

  

  .اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي ، طبق نقشه و مشخصات است 
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در موضوع پيمان به عهده پيمانكار نباشد ، عناوين آنها در پيوست شماره يك اين پيمان مندرج  در صورتي كه اجراي هر يك اقالم كار

  .است 

  : نحوه اندازه گيري سطح زيربنا ساختمانها  : ب 

سـازه هـاي بـدون    (اندازه گيري مي شود بازشوها ) پشت تا پشت ( سطوح زيربناي هر ساختمان براساس تصوير افقي سقف ها  -1 -ب

  .سقف ها جزو زيربنا محسوب مي شود جز زيربنا بحساب نيامده ولي پيش آمادگي) سقف

  . يوارهاي محوطه و حصار ها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گيري مي شود هزينه تمام عناصر د -2-ب

  . سطوح محوطه بصورت سطح واقعي آن اندازه گيري و بصورت مترمربع محاسبه مي شود  -3-ب

 در چهارچوب و منحصراً پرداختهاي موقت ، بر اساس درصدي از مبلغ هر يك از پروژه ها به شرح جدول فوق و: پرداختهاي موقت : ج 

  . ترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده ، انجام خواهد شد 

بهاي مصالح پايكار ، بر اساس فهرست مصالح پايكار منضم به پيمان ، با اعمال شاخص هاي به كار رفته در بـرآورد طبـق دسـتورالعمل    

  .منظور مي شود25/1مربوط و ضرايب 

  . خواهد بود  12الوه موارد احتمالي مندرج در ماده ، به ع )موضوع بند الف   (پيمان 

لـذا تـاخير در پرداخـت صورتحسـاب      مـي باشـد و   "و"كارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت بر طبق بنـد  :تاخيرات: ز

  .                                     پيمانكار موجب تاخيرات مجاز وي نمي باشد

  

  

  :تغييرات  – 12ماده

يـا  نقشـه هـاي     و  )از جمله تغييـر نـوع مصـالح    (در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و در حين اجراي كار ، تغييراتي در مشخصات فني 

اجرايي از طرف كارفرما به پيمانكار ابالغ مي گردد كه اين تغييرات ، نوع مصالح و يا حجم عمليات كار را نسبت بـه نقشـه هـاي اوليـه     

 11درصورتي كه تغيير در متراژ كارهاي مندرج در بند الف ماده.  خواهد بود هاي پيمان با نرخ انكار مكلف به انجام كارتغيير دهد ، پيم

  . ايجاد شود بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شده محاسبه مي شود 

بهاي منضم به پيمان بـا اعمـال شـاخص    هاي فهرست  چنانچه در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد طبق بهاي واحد رديف

  . هاي بكار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط به اعمال ضريب پيشنهادي پيمانكار به حساب پيمانكار منظور مي شود
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رفاَ قيمت كارهاي جديد ابالغي كه بهاي واحد آن در فهرست بهاي پيوست موجود نيست با استفاده از نرخ واقعي زمان و محل اجرا و ص

مبلـغ مربـوط بـه افـزايش و     . درصد مبلغ اوليه پيمان اسـت   10سقف مبلغ اين كارها حداكثر . تعيين مي شود  25/1 با اعمال ضريب

  . شرايط عمومي پيمان مي باشد  29كاهش در اثر تغييرات تابع ماده 

  

  يا تعليق پيمان خاتمه و/فسخ – 13ماده

شرايط عمومي پيمان گردد وكار  به صورت نيمه كاره تحويل گرفته شود ، صورت وضعيت  48و يا  46در صورتيكه پيمان مشمول ماده 

  . قطعي مي گردد  محاسبه و 11قطعي كار بر اساس كارهاي انجام شده ، در صدهاي موقت وبهاي مصالح پاي كار موضوع بند ج ماده 

 )وزن(صرفا درتعيين دقيـق درصـد   .درج شده است2 ن در پيوست شمارهآدر صورت عدم تكميل يك فعاليت كه درصد مشخصي براي 

.                                                                       هاي فهارس بهاي منضم به پيمان استفاده نمود  ن فعاليت  مي توان از رديفاجراي آ

درج گرديـده   11مـاده   نـد الـف  بمبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شده طبق جدول : پرداخت قطعي-د

  .                                            يدبدست مي آ12حتمالي مندرج در ماده بعالوه موارد ا) موضوع بند الف(نرخ پيمان  است و

ه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج در جدول بند الف مالك عمـل پرداخـت   در صورتي ك:1تبصره

  .قطعي خواهد بود

در صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند الـف پرداخـت قطعـي بـر اسـاس      :2تبصره

بر اساس دستوركار مشخص بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هـاي منضـم بـه پيمـان كـه      در صورت تغيير سطوح  .مي باشد1تبصره 

  .پرداخت مي گردد12درج گرديده است بر اساس مفاد ماده11نها در جدول الف مادهآمساحت 

در  .شود واريز مي به حساب مراجع ذيربط كارفرما از هر پرداخت كسر و طكسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توس: كسور قانوني -ه 

عمـل خواهـد    )شـود  كه براساس قيمت پايه واگذار مي(وابط مورد عمل در طرحهاي عمراني ضمورد حق بيمه تامين اجتماعي بر طبق 

  .  شد

خير نمايد به منظور جبران پرداختها و يا پرداخت هاي موقت تاهرگاه كارفرما در پرداخت پيش : جبران خسارت ديركرد در پرداختها -و

ن به تاخير افتاد متناسب با مدت تـاخير  آدر مبلغي كه پرداخت  )ساالنه(درصد 15خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصل بدهي كارفرما 

  .به پيمانكار پرداخت مي نمايد

.                 ودشرايط عمومي پيمان تا تاريخ صدور چك مربوط خواهد ب 37خرين مهلت مندرج در ماده آمدت تاخير در هر پرداخت از تاريخ 

ماه از تاريخ 1كارفرما ظرف مدت حداكثر درصد مبلغ اوليه پيمان تجاوز نمايد و 20ات پيمانكار كه بتاخير افتاده ازچنانچه مجموع مطالب

حـداكثر   .دهـد  به پيمان خاتمه مـي  48 كارفرما طبق ماده/ ن اقدام ننمايد با تقاضاي پيمانكاريدن اين مطالبات نسبت به پرداخت آرس
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ايـن حالـت پيمانكـار مـي توانـد       ن قابل پرداخـت نيسـت در  بلغ اوليه پيمان است و مازاد بر آدرصد م 2خسارت پرداختي به پيمانكار 

  . دهد درخواست خاتمه پيمان را اعالم وكارفرما به پيمان خاتمه مي

گردد كارفرما مي تواند در مدت پيمان  اجراي كار را تنها براي يـك بـار و    شرايط عمومي پيمان 49 در صورتي كه پيمان مشمول ماده

 وابط مادهضوابط تعليق بر اساس ضساير . معلق كند )هر كدام كه بيشتر باشد(يا سه ماه  حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و

  . شرايط عمومي پيمان مي باشد 49

  

  : تجهيز بر چيدن كارگاه -14ماده 

  :پرداخت هزينه تجهيز وبرچيدن كارگاه كه درصد وزني انها در ساختار شكست كار امده است به صورت زير است

درصد عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار  پس از اجـراي تجهيـز اوليـه الزم بـه منظـور      50 : الف

  .ن االت مورد نياز براي اندرصد ماشي 60شروع عمليات موضوع پيمان ويا تامين 

  .درصد عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان 50 : ب

  .مربوط فهارس بهاي پايه مي باشد ضوابطمربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه براساس  ضوابطتعاريف وساير 

  .نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع  وادامه كار تا تحويل موقت  بدون وقفه وبا كيفيت الزم انجام پذيرد پيمانكار بايد كارگاه را به

مصـالح بازيـافتي از تخريـب متعلـق بـه      .در پايان كار پيمانكار بايد نسبت به تخريب وخارج نمودن مواد حاصل از تخريب اقـدام نمايـد   

  .پيمانكار است

  

  ساير شرايط-15ماده 

بخشنامه هـاي مربـوط منتشـره از سـوي سـازمان       كه در اين پيمان نيامده است مفاد مندرج در مدارك منضم به اين پيمان ومواردي 

  .خسارت پرداخت تعليق مالك عمل خواهد بود مديريت و برنامه ريزي از جمله خسارت پرداخت تاخير در تحويل زمين و

  

  پيمانكار                                                                            كارفرما                         

                                                                                     قاسمي... ماشاءا                      
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  : پيوست شماره يك 

  .اقالمي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد

  )ماده يك پيمان  ارتباط با در(

  

  

  :پيوست شماره دو 

  هاي موقت براي هر زيرپروژه به تفكيك  تعيين درصدهاي انجام هر كار براي فعاليت هاي مختلف كار به منظور پرداخت

  )پيمان  11ارتباط با بند ج ماده  در(

درصدهاي انجام كار هر ساختمان ، محوطه و حصاركشي بايد بطور دقيق براساس برآورد مربوط به هر كار بگونـه اي تعيـين شـود كـه     

  . برآؤرد آن كار نشود % 8درصد ريالي هيچ فعاليتي بيشتر از 

  

  

  : پيوست شماره سه 

ست قيمت انها مبناي پرداخت مابـه التفـاوت دو مصـالح    نام مراجع معتبري كه لي و ,مشخصات مربوط به مصالح مصرفي در ساختمان 

  )شرايط خصوصي منظم به قرارداد15ارجاع به بند ( .انتخابي كارفرما است

   )پيمان  12درارتباط با ماده (

  

  

  :پيوست شماره چهار 

  نحوه اندازه گيري سطوح زيربنا براي هر ساختمان به تفكيك 

  ) پيمان  11در ارتباط با ماده ( 
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  يوست شماره پنج پ
  : پيمان  7تعديل پيمان در ارتباط ماده 

تاييد كارفرما به شرح زير  دو نوع مصالح اصلي پروژه به پيشنهاد واحد تهيه كننده براورد و سيمان و به اين پيمان فقط ما به التفاوت نرخ فوالد و
  . به التفاوت بحساب پيمانكار منظور نمي شود  تعلق مي گيرد و هيچ وجه ديگري بعنوان تعديل و يا ما

M=[P-P0 (1/10)n ]T*1/14 

=M    مبلغ ناخالص تفاوت بهاي فوالد و يا سيمان  
=P   بخشنامه با عنوان نرخ فوالد (بهاي واحد نرخ فوالد و يا سيمان طبق فاكتورارائه شده مورد قبول كارفرما از طرف پيمانكار و يا نرخهاي ابالغي

. از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در دوره متناظر ورود مصالح به كارگاه هركدام كه كمتر است ) سيمان وموارد ناريه/
عالمـي مراجـع ويـا كارخانـه هـاي      نظير ليست قيمت ا(براي دو نوع مصالح انتخابي كارفرما مالك صرفا مكانيزم پيش بيني شده در اسناد مناقصه 

  .مي باشد )پيمان3معتبر مندرج در پيوست 
=Po           بهاي واحد نرخ فوالد و يا سيمان بر طبق نرخهاي ابالغي از طرف معاونت برنامـه ريـزي ونظـارت راهبـردي ريـيس جمهـور در مـاهي كـه

در انتهاي همين پيوست درج نمـوده   نها را تاييد كرده وآكارفرما قيمت براي دو نوع مصالح انتخابي ديگر  .پيشنهاد پيمانكار در آن ارائه شده است 
  . است

  ضريب متوسط تعديل ساالنه   1/10=
=n   حداكثر. مدت سپري شده از تاريخ تسليم پيشنهاد پيمانكار به سال ، كسر سال به تناسب محاسبه مي شودn ليه پيمان ووبه مجموع مدت ا 

  .ددتاخيرات غيرمجاز محدود مي گر
=T    مقدار فوالد يا سيمان مصرفي  

  . ضريب جبران كسور قانوني و ساير هزينه هاي پيمانكار است   1/14=
  . بحساب بستانكاري و يا بدهكاري پيمانكار منظور مي شود   )  M( مبلغ حاصل از رابطه فوق 

دو نوع مصالح انتخابي مي تواند تمام مصالحي كه از نظر نوع يكسان بوده ودر يك گروه قرار مي گيرنـد را شـامل مـي شـوند نظيـر نـوع        -1تبصره
فهـارس بهـاي پايـه توجـه      دسـتورالعمل كـاربرد   2-2در مورد تعيين مصالح در يك گروه بندي (گروه شيشه ساده : نوع دو .گروه اجر فشاري :يك
  ).شود

          .به التفاوت به دليل كاهش قيمت منفي گردد در صورتي كه در رابطه ياد شده مقدار ما -2بصره ت

(([p-p0(1/10)n<0])  اعمال نمي گردد14/1باشد ضريب.  
التفـاوت نـرخ فـوالد و    توسط پيمانكار در زمان تاخير غيرمجاز انجام شود براي محاسبه مابـه   يا دو نوع مصالح ديگر و تهيه فوالد و سيمان چنانچه

به شرح فوق  يا دو نوع مصالح ديگر و سيمان زمان مجاز طبق برنامه زمانبندي مالك عمل قرار مي گيرد مگر اينكه نرخ زمان خريد فوالد و سيمان
  .ردكمتر از نرخ برنامه زمان بندي باشد كه در اين حالت نرخ زمان خريد مالك عمل قرار مي گي )تاخير غيرمجازدر مدت ( 
  

 ضرايب ابنيه برقي مكانيكي شرح عمليات

 ضريب بهنگام سازي      

  ضريب منطقه اي    
  

  


