
 

 

 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

ین یـا سـاخت   که حاوي یک یا مجموعـه اي از موضـوعات تـأم    هاییپیمانیا آ پرسش) -5102001

، سـرویس و نگهـداري،   )بدون تأمین تجهیزات یا مصـالح ( تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات

خواهد 20/03/1398 مورخ135585/98سازي و تعمیرات باشد، مشمول دستورالعمل شماره بازسازي، بهینه

 بود؟

 

 
أمین یا ساخت تجهیزات یا اي از موضوعات تکه حاوي یک یا مجموعهیی هاپیمان پاسخ) -5102001

سرویس و نگهداري، بازسازي،  )،بدون تأمین تجهیزات یا مصالح( تجهیزاتمصالح، احداث یا نصب 

سازي و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر بهینه

تأمین گردد، مشمول ضوابط  20/03/1398مورخ  135585/98شرایط مندرج در دستورالعمل شماره 

 گردد.دستورالعمل فوق می
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

هایی با موضوع خـدماتی نظیـر تـأمین غـذا، نظافـت، تـأمین خـودرو        آیا پیمان پرسش) -5102002

 شوند؟می 20/03/1398 مورخ 135585/98مشمول دستورالعمل شماره 

 

 
به استناد نظام فنی و  20/03/1398مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  پاسخ) -5102002

هاي ها و پروژهبرداري طرحمدیریت، پدیدآوري و بهره هاي مربوط بهها وپروژهاجرایی کشور (طرح

قانون برنامه پنجم  222قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  160هاي مشمول ماده گذاري دستگاهسرمایه

هایی پیمان براي) قانون برنامه و بودجه ابالغ گردیده و حوزه شمول این بخشنامه 23توسعه) و ماده (

هایی با موضوع خدماتی نظیر باشد و پیمانمیچارچوب نظام فنی اجرایی کشور است که موضوع آن در 

 شوند.نمی دستورالعملتأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو،تأمین نیروي انسانی و ... مشمول این 
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

منــدرج در دســتورالعمل شــماره  "هــاي اجرایــیدســتگاه"منظــور از عبــارت  پرســش) -5102003

هـاي  باشد؟ آیا شهرداري هـا و همچنـین دسـتگاه   هایی میچه دستگاه 20/03/1398 مورخ 135585/98

 باشند؟ذکر نام مانند شرکت هاي تابعه وزارت نفت نیز مشمول دستورالعمل فوق میمشمول 

 

 
مندرج در مقدمه دستورالعمل شماره  "هاي اجراییدستگاه"منظور از عبارت  پاسخ) -5102003

قانون برنامه چهارم توسعه و  160کلیه کارفرمایان مشمول  ماده  20/03/1398مورخ  135585/98

هاي تابع وزارت نفت و باشد. لذا بر اساس ضوابط فوق شرکتقانون برنامه پنجم می 222همچنین ماده 

 باشند.ها مشمول دستورالعمل فوق میشهرداري
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 513558/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

هاي که از محل منابع داخلی و یا سایر منابع غیر عمرانی دستگاه هاییپیمانآیا  پرسش) -5102004

 باشند؟می 20/03/1398 مورخ 135585/98اند، مشمول دستورالعمل شماره اجرایی تأمین اعتبار گردیده

 

 
قانون برنامه چهارم  160کارفرمایان موضوع ماده منعقده توسط هاي پیمان پاسخ) -5102004

، در صورتی که سایر شرایط دستورالعمل را دارا قانون برنامه پنجم توسعه 222توسعه و همچنین ماده 

 20/03/1398مورخ  135585/98فارغ از محل تأمین اعتبار مشمول دستورالعمل شماره  باشند،

 باشند.می
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

ه هایی کـ شامل پیمان 20/03/1398مورخ  135585/98آیا دستورالعمل شماره  پرسش) -5102005

 گردد؟التفاوت در آنها تصریح گردیده نیز میعدم شمول تعدیل یا مابه

 

 
مورخ  135585/98یکی از شروط اصلی استفاده از دستورالعمل شماره  پاسخ) -5102005

 8و  5التفاوت (بجز ماده فاقد پرداخت هرگونه مابه وفاقد تعدیل  ،این است که پیمان ،20/03/1398

دستورالعمل) باشد. لذا در صورت انطباق دیگر ضوابط  1-رج در بند بهاي سرجمع مندو پیمان

اي در قرارداد مبنی بر مقطوع بودن مبلغ پیمان یا عدم شمول دستورالعمل مذکور بر پیمان، وجود ماده

 باشد.به آن، مانع شمول دستورالعمل نمی التفاوتتعدیل یا مابه
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"ستورالعملد با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

پیمـان (تعلیـق پیمـان)    ) شـرایط عمـومی  49آیا مبالغ پرداختی مرتبط با مـاده (  پرسش) -5102006

 گردد؟می 20/03/1398مورخ  135585/98مشمول دستورالعمل شماره 

 

 
پیمان مشمول ضوابط ) شرایط عمومی49مبالغ تعلیق پرداختی از محل ماده ( پاسخ) -5102006

 گردد.نمی 20/03/1398مورخ  135585/98دستورالعمل شماره 
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 در ارز تقیم افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

مـورخ   135585/98منظور از گـروه اول (الزم االجـرا) در دسـتورالعمل شـماره      پرسش) -5102007

 چیست و اختیارات کارفرما در رعایت دستورالعمل فوق چگونه است؟ 20/03/1398

 

 
هاي آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرح 7ماده  1به استناد تعریف مندرج بند  پاسخ) -5102007

هایی هستند که رعایت کامل مفاد آن از طرف هاي گروه اول، دستورالعملدستورالعمل عمرانی،

ساس تعریف باشد. لذا بر اهاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروري میدستگاه

براي کلیه کارفرمایان  20/03/1398مورخ  135585/98 فوق رعایت کامل دستورالعمل شماره

فارغ از  ،قانون برنامه پنجم توسعه 222قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده  160مشمول  ماده 

 .درا ندارتغییر مفاد آن  مجوزو کارفرمایان مذکور  بوده محل تأمین اعتبار الزامی
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 مقدمه دستورالعمل -بخشنامه ارز

 

مشـمول  باشـد،  مـی سـط  در حد نصاب معامالت متوکه مبلغ آنها هاي پیمان آیا پرسش) -5102008

 ؟ندگردمی 20/03/1398 مورخ 135585/98ضوابط دستورالعمل شماره 

 

 
قانون برگزاري مناقصات (معامالت کوچک،  11کلیه معامالت مندرج در ماده  پاسخ) -5102008

مورخ  135585/98متوسط و بزرگ) در صورت شمول دیگر ضوابط مندرج در دستورالعمل شماره 

 گردند.دستورالعمل فوق می مشمول 20/03/1398
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 1ماده  -بخشنامه ارز

 

مشـمول قراردادهـاي    20/03/1398 مـورخ  135585/98آیا دستورالعمل شماره  پرسش) -5102020

 گردد؟می EPCقراردادهاي  Eو  بخش  هاي اجرایی مشاوره مبادله شده با دستگاه

 

 
مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  13به مفاد ماده  با توجه پاسخ) -5102020

 5اده این دستورالعمل شامل قراردادهاي مشاوره موضوع مفاد مندرج در بندهاي ذیل م 20/03/1398

 Eو بخش ) 1/10/88ك مورخ 42986ت/193542آیین نامه خرید خدمات مشاوره (به شماره 

 گردد.نمی EPC قراردادهاي
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/30/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 3ماده  -بخشنامه ارز

 

، آیـا  20/03/1398مـورخ   135585/98دستورالعمل شـماره   3با عنایت به ماده  پرسش) -5102025

 باشد؟روش تعدیل انتخاب شده توسط پیمانکار براي کارفرما الزم االجرا می

 

 
ورخ م 135585/98دستورالعمل شماره  3هاي مندرج در ماده انتخاب روش پاسخ) -5102025

به عهده پیمانکار الذکر، در صورت تأمین الزامات روش انتخابی مندرج در دستورالعمل فوق 20/03/1398

 باشد.میوي مبناي عمل بوده و روش انتخابی 
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "یلتعد فاقد ریالی هايپیمان

 

 3ماده  -بخشنامه ارز

 

نحـوه  ، 20/03/1398مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  3به ماده  توجهبا  پرسش) -5102026

 باشد؟انتخاب روش تعدیل براي پیمانکار به چه صورت می

 

 
مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  3ماده  1به استناد تبصره  پاسخ) -5102026

باشد. در این موارد  0ر8تا  0ر1، در صورت استفاده از روش ترکیبی ضریب ارزبري باید بین 20/03/1398

ضمنأ انتخاب روش شود. جبران می "ب"و باقیمانده قرارداد از روش  "الف"قسمت ارزبر قرارداد از روش 

(به صورت غیر همپوشان) "الف"یا روش  "5-ب"توسط پیمانکار جهت کارکردهاي مشمول روش  "2-ب"

 باشد.بالمانع می
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 10ماده  -بخشنامه ارز

 

مــورخ  135585/98دسـتورالعمل شـماره    10مــاده  مفـاد در صــورت تسـري   پرسـش)  -5102045

 به پیمان آیا امکان درخواست هزینه دوران تعلیق توسط پیمانکار وجود دارد؟ 20/03/1398

 

 
، تابع شرایط حاکم بر شمول یا عدم شمول ضوابط و هزینه هاي تعلیق به پیمان پاسخ) -5102045

 .ندارد 20/03/1398مورخ  135585/98اره دستورالعمل شم 10باشد و ارتباطی با ماده میپیمان 
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 10ماده  -بخشنامه ارز

 

ــاد  پرســش) -5102046 ــا امکــان اســتفاده از م مــورخ  135585/98دســتورالعمل شــماره  10ه آی

 گردند وجود دارد؟هاي داراي تعدیل که مشمول دستورالعمل فوق نمیدر پیمان 20/03/1398

 

 
صرفأ در  20/03/1398مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  10ماده  -خیر  پاسخ) -5102046

 باشد.هاي مشمول دستورالعمل فوق میارتباط با پیمان
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش همجموع
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 12ماده  -بخشنامه ارز

 

مـورخ   135585/98دسـتورالعمل شـماره    12آیا امکان استفاده از ضوابط مـاده   پرسش) -5102055

به بعد ارائه شده باشد،  98 /31/4جهت مناقصاتی که پیشنهاد قیمت پیمانکار در مناقصه از  20/03/1398

 وجود دارد؟

 

 
مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  12در استفاده از ضوابط ماده  پاسخ) -5102055

ه پیشنهاد قیمت بایست عالوه بر سایر شرایط مندرج در ماده فوق، آخرین مهلت ارائمی 20/03/1398

باشد لذا براي پیشنهاد قیمت هاي بعد از بازه  31/4/97و قبل از  1/1/97پیمانکار در مناقصه پس از 

 استفاده از ضوابط ماده فوق وجود ندارد. امکان زمانی مذکور
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 12ماده  -بخشنامه ارز

 

مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  12ماده  3استفاده از ضوابط روش  صورتدر  پرسش) -5102056

د معامالت متوسط توانند در طرحهاي استانی و ملی استانی شده تا حها میآیا شوراي فنی استان ،20/03/1398

، تا حد معـامالت  47707/100ها به شماره دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان 2-2طبق بندهاي ذیل بخش 

 متوسط مجوز تجدید نظر در نرخ پیمان را صادر نمایند؟

 

 
 20/03/1398مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  12مفاد مندرج در ماده  پاسخ) -5102056

باشد، لذا در صورت شمول پیمان به استفاده از ماده مذکور و تعیین نحوه اقدام میمربوط به نحوه 

ها به بایست از مفاد دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمانمی، 3روش  موافقت کارفرما براي استفاده از

اد ماده لیکن به استن .استفاده نماید) 3-2-2و جزء خ بند  10-1-2(به استثناي بند  47707/100شماره 

، سقف ریالی در اختیار ")2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (" 17

اي استانی برابر نصاب معامالت متوسط هاي تملک دارایی هاي سرمایهشوراي فنی استان ها در مورد طرح

 باشد.سالیانه می

15 



 

 

 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"لعملدستورا با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 الف روش -بخشنامه ارز

 

مــورخ  98 /135585در انجــام محاســبات روش الــف دســتورالعمل شــماره   پرســش) -5102068

امکـان بـازنگري آن در زمـان انجـام محاسـبات      آیا  ،در قرارداد Kو در صورت درج مقدار  20/03/1398

 وجود دارد؟ توسط کارفرما تعدیل این دستورالعمل

 

 
تغییر آن در انجام محاسبات بازنگري و امکان  ،در قرارداد Kدر صورت درج مقدار  پاسخ) -5102068

 .مقدور نیست 20/03/1398مورخ  135585/98دستورالعمل شماره موضوع تعدیل 
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 روش الف -بخشنامه ارز

 

 20/03/1398مورخ  135585/98دستورالعمل شماره  2-2 الف با عنایت به بند پرسش) -5102069

باشد و یـا منفـی شـدن مبلـغ کـل      ر از مفاد ماده فوق منفی شدن مبلغ جبرانی براي هر کاال میآیا منظو

 صورتحساب تعدیل از روش الف؟

 

 
شماره  ) بر اساس ضوابط دستورالعملMمحاسبه شده ( یکه مبلغ جبران یدر صورت پاسخ) -5102069

مبلغ  نیشود، ا یمنف یلیتحو همحمولدر هر  زیتجه ایهر کاال  يبرا 20/03/1398مورخ  135585/98

 .برابر صفر لحاظ خواهد شد
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 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 135585/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 1-ب -بخشنامه ارز

 

ــش) -5102080 ــام محا پرس ــماره  در انج ــتورالعمل ش ــبات روش ب دس ــورخ  98 /135585س م

 چیست؟ "مبلغ ناخالص کارکرد"منظور از  ،20/03/1398

 

 
مورخ  135585/98هاي مشمول روش ب دستورالعمل شماره در پیمان پاسخ) -5102080

در روش ب، مبلغ ناخالص کارکرد بدون کسر پیش پرداخت  "مبلغ ناخالص کارکرد"منظور از  20/03/1398

بدیهی است رعایت حدود تعیین شده در آیین نامه تضمین معامالت  باشد.و سایر کسورات قانونی می

 دولتی در پیش پرداخت الزامی است.

18 



 

 

 در ارز قیمت افزایش از ناشی آثار جبران نحوه"دستورالعمل با مرتبط متداول هايپاسخ و پرسش مجموعه
 20/03/1398 مورخ 513558/98 شماره به "تعدیل فاقد ریالی هايپیمان

 

 1-ب -بخشنامه ارز

 

، اگـر مـدت اولیـه و    20/03/1398مـورخ   135585/98در دستورالعمل شـماره   پرسش) -5102081

 شود؟چگونه محاسبه می tبه پایان برسد  1396تأخیرات غیرمجاز قبل از دي ماه سال 

 

 
در  ،20/03/1398مورخ  135585/98در ارتباط با روش ب دستورالعمل شماره  پاسخ) -5102081

در  t=1پایان یافته باشد مقدار  1/10/96مواردي که مدت اولیه پیمان و مجموع تأخیرات غیرمجاز قبل از 

 .شودنظر گرفته می
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