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ﺷﻤﺎره99/259227 :
ﺗﺎرﯾﺦ1399/05/22 :

موضوع :شاخصهاي موقت تعديل سه ماهه دوم سال 1399

به استناد ماده ( )23قانون برنامه و بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويبنامه شماره
/42339ت33497هـ مورخ  1385/4/20هيأت محترم وزيران) ،به پيوست «شاخصهاي موقت دوره سه
ماهه دوم سال  »1399از نوع گروه اول (الزماالجرا) كه مباني آن به تصويب شورايعالي فني رسيده
است ،ابالغ ميشود تا براي پيمانهاي مشمول تعديل آحادبها -حسب مورد -با رعايت نكات زير ،به
صورت موقت به مورد اجرا گذاشته شود:
 -1شاخصهاي مندرج در پيوست ( )3مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمانهايي كه:
 -1-1براساس فهرستهاي پايه سال  1382و پس از آن منعقد شده يا ميشوند.
 -2-1براساس فهرستهاي پايه سال  1381با شاخص مبناي دوره سه ماه تسليم پيشنهاد پيمانكار در سال 1382
منعقد شدهاند.
 -3-1براساس فهرستهاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماهه اول سال  1382و پس از آن منعقد شده يا ميشوند.
 -2شاخصهاي موقت (پيوست  )3در دوره سه ماهه دوم سال  ،1399از حاصل ضرب اعداد مندرج در جدول
پيوست ،حسب ارتباط ،در شاخص رشتهاي و گروهي(فصلي) دوره سه ماهه چهارم سال ( 1398پيوست 3
بخشنامه شماره  99/142017مورخ  )1399/03/31بدست ميآيد.
 -3تا اعالم شاخصهاي قطعي دوره سه ماهه دوم سال  ،1399كاركرد دوره يادشده و دورههاي بعد ،با شاخصهاي
موقت حاصل از بند  2تعديل ميشوند.
 -4مبلغ هاي تعديل آحادبها كه با استفاده از جدول پيوست محاسبه ميشوند به صورت عليالحساب بوده و پس
از اعالم شاخص هاي قطعي و محاسبه تعديل طبق دستورالعمل مربوط ،مابه التفاوت آن حسب مورد ،به حساب
بستانكار يا بدهكار پيمانكار منظور ميشود.

محمد باقر نوبخت

شش4320902 :

ضريب شاخص هاي موقت تعديل آحادبها ،دوره سه ماهه دوم سال 1399
پيوست بخشنامه شماره

رديف

 99/259227مورخ 1399/05/22

فهرست بهاي واحد پايه رشته

1

ابنيه

شرح

ضريب شاخصهاي موقت تعديل
رشتهاي و گروهي )فصلي(

فصل هفتم كارهاي فوﻻدي با ميلگرد

1.43

ساير فصل ها و رشته

1.30

2

تاسيسات مكانيكي

-

1.22

3

تاسيسات برقي

-

1.30

4

مرمت بناهاي تاريخي

-

1.20

5

راه ،راهآهن و باند فرودگاه

6

راهداري

فصل نهم كارهاي فوﻻدي با ميلگرد

1.41

فصل پانزدهم آسفالت

1.15

ساير فصل ها و رشته

1.29

فصل دهم كارهاي فوﻻدي سنگين

1.27

فصل پانزدهم ساخت و مرمت رويه هاي آسفالتي

1.15

ساير فصل ها و رشته

1.23

7

نگهداري ،تعمير روسازي و ابنيه خطوط راهآهن

-

1.17

8

خطوط انتقال آب

-

1.27

9

شبكه توزيع آب

-

1.24

10

چاه

-

1.29

11

آبياري و زهكشي

 12سدسازي

فصل هفتم كارهاي فوﻻدي با ميلگرد

1.41

ساير فصل ها و رشته

1.31

فصل پنجم كارهاي فوﻻدي

1.42

ساير فصل ها و رشته

1.30

 13آبياري تحت فشار

-

1.24

 14شبكه جمعآوري و انتقال فاضﻼب

-

1.28

 15انتقال و توزيع آب روستايي

-

1.18

 16ساخت و ترميم قنات

-

1.26

 17بهرهبرداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستايي

-

1.17

 18آبخيزداري و منابع طبيعي

-

1.23

 19خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق

-

1.33

 20خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق

-

1.33

 21پست هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق

-

1.33

