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 به نام خدا

 اــــدان پيشنهاد قيمتآموزش برنامه 

 

جداول پيشنهاد قيمت براي شرکت در مناقصات بر تنظيم  جهتیک برنامه کامل و جامع دانا  پيشنهاد قيمتبرنامه 

 ه تجزيهـوضوع : نحوه ارائـم ( و شش جداول شماره  يك ، دو ، سه ، چهار)  1232579/96: شماره  بخشنامه اساس

)جداول  الف ، ب ، پ ( موضوع :  76574/100:  بخشنامه شماره و بها همرا با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكارن

که کار  شده است. طراحي  دستورالعمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به  تفكيك فصل هاي فهرست بها

در این  کار با برنامه بصورت مفصل نحوه  ،نخواهد بودو نيازي به داشتن تخصص در اکسل بوده  سادهبا آن بسيار 

 .شده استآموزش ذکر 

 

 انجام ميشود.  www.kelasefan.com  همچنين پشتيباني کامل این برنامه از طریق وب سایت

این برنامه به راحتي مي توانيد براي شرکت در مناقصات قيمت پيشنهادي خود را مطابق با بخشنامه هاي مربوطه ارائه با 

 دهيد.

 

 قابليتهاي برنامه:معرفي و 

o  1232579/96بخشنامه شماره   6 و 4 ، 3،  2،  1تنظيم جداول 

o  76574/100تنظيم جداول الف ، ب  و پ  بخشنامه شماره 

o  یا ویرایش فصول فهرست بها واختصاص ردیف به فصول جدید.امكان تعریف و 

o و )پ( بخشنامه هاي مربوطه 4مكان تعریف موارد خاص قرارداد در جداول شماره ا 

o در قالب ردیفهاي  نيز مي باشد و امكان تعریف ردیف جدیدپایه  فهارسبيس برنامه شامل کليه ردیفهاي دیتا

 وجود دارد. )غير پایه(ستاره دار

 

 

 

 

 

http://www.kelasefan.com/
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 در برنامه: پشتيبانی شده فهارس

 

  ابنيهفهرست بهاي واحد پايه رشته  .1

  باند و راهفهرست بهاي واحد پايه رشته  .2

  مكانيكي تاسيساتفهرست بهاي واحد پايه رشته  .3

  برقي تاسيساتفهرست بهاي واحد پايه رشته  .4

  وزهكشي آبياريفهرست بهاي واحد پايه رشته  .5

  سدسازيفهرست بهاي واحد پايه رشته  .6

  فاضالبانتقال و آوريجمعشبكهفهرست بهاي واحد پايه رشته  .7

  روستايي آب توزيع و انتقالفهرست بهاي واحد پايه رشته  .8

  فشار تحت آبياريفهرست بهاي واحد پايه رشته  .9

  طبيعي منابع و آبخيزداريفهرست بهاي واحد پايه رشته  .10

  چاهفهرست بهاي واحد پايه رشته  .11

  آب توزيعفهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه  .12

  آبانتقال خطوطفهرست بهاي واحد پايه رشته  .13

  راهداريفهرست بهاي واحد پايه رشته  .14

 قنات ترميم و ساختفهرست بهاي واحد پايه رشته  .15

 آهن راه زيرسازي و فرودگاه باند راه، شده تجميع بهاي فهرست .16

  سازي رو پياده همسان مقاطع تجميعي بهاي فهرست .17

 جداول و انهار تجميعي بهاي فهرست .18

 شهري هاي بزرگراه و ها راه تعمير،نگهداري تجميعي بهاي فهرست .19
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 بايستي فعال شود. ي اکسلبراي شروع کار با برنامه ماکرو

 کليک کنيد. Fileمنوي  برنامه اکسل را اجرا کرده و بر روي 

 

 صفحه زیر ظاهر ميشود   Optionsبا انتخاب 
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 با صفحه زیر روبرو خواهيد شد طبق شكل ادامه دهيد. Trust Center Settingsبعد از کليک بر روي دگمه 

 

کليک کنيد  سپس اکسل   OKانتخاب نمودید بر روي  Enable All Macros ( Not…   )بعد ازاینكه گزینه چهارم 

 را ببندید و دوباره باز کنيد به این ترتيب ماکرو فعال شده و برنامه آماده کار است.
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 شروع کار با برنامه

 روبرو خواهيد شد . Info تحت عنوان برنامه با صفحه زیر و اجراي پس از فعال کردن 

 

 شامل معرفي و نحوه کار با برنامه است .این صفحه 

 همانطوري مشاهده ميكنيد نرم افزار شامل قسمتهاي مختلفي است که در ادامه هر یک را بصورت مفصل توضيح

 مي دهيم.
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وارد کردن که جهت  داردهمانطور که در تصویر مي بينيد در باالي برگه دکمه هاي وجود  شوید  Metrehهبرگ وارد

 .توضيح مي دهيم بصورت مفصل داده ها مربوط به پروژه است که در ادامه هر کدام را

 

 

 ميكنم مراحل کار را برابر اين راهنما طي کنيدپيشنهاد 

وارد کردن مشخصات پروژه است با زدن این دکمه جهت                           دکمه اول به ترتيب از سمت راستلف( ا

 فرم زیر ظاهر مي شود و شما مي توانيد مشخصات پروژه را وارد کنيد.

 

 

 

 

 

 پروژهاطالعات 
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فرم زیر ظاهر مي شود که از طریق این فرم مي توانيد فهارس بهاي                                                  ن دکمه زدبا 

 مشخص کنيد.منظم به پيمان را 

 

با زدن این دکمه  .مي باشد ها یا فصول ردیفیا ویرایش تعریف جهت                              سمت راستدکمه دوم از 

 .ردیفها است و تب دوم مربوط به فصولتب اول مربوط به فرم داراي دو تب است این  فرم زیر ظاهر مي شود.

 کنيد.و یا حذف یا ویرایش مي توانيد ردیفهاي جدید )عادي و ستاره دار ( تعریف کرده تب اول این فرم در 

 

صفر اول را  10ر براي فصول زی و تعریف شوند شش رقميفهرست بها بر برا ستيبای داشته باشيد که ردیفهاي جدیدتوجه 

 .هم وارد کنيد

 

 

 بهای منظم به پیمانفهرست 

 آیتم یا فصلتعریف 
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 کنيد.و یا حذف یا ویرایش تعریف کرده  تب دوم این فرم  مي توانيد فصول جدیددر 

 

 

جهت وارد کردن مبلغ تجهيز کارگاه و همچنين تعيين ضریب پيشنهادي                        سمت راستاز  سومدکمه 

 براي تجهيز کار گاه مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 تجهیز کارگاه
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جهت مشخص کردن ضریب باالسري و ضرایب فصلي بصورت رشته اي از سمت راست                          چهارمدکمه 

و فصلي مي باشد در این فرم با انتخاب رشته فهرست بها فصلهاي مختلف ظاهر مي شود و مي توانيد ضرایب را در قالب 

 ضرایب برآوردي و پيشنهادي مشخص کنيد. 

 

بخشنامه  مطابق بادر صورتيكه بخواهيد براي ضریب باالسري تخفيف در نظر بگيرید مي بایست جدول شش را نكته : 

 .تنظيم کنيد 1232579/96

 

 

 

 

 

 

 تعیین ضرایب
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ضریب  بخشهاي مختلفبا زدن این دکمه فرم زیر ظاهر مي شود که شامل      ز سمت راست                  ا پنجمدکمه 

در صد هاي الزم مي توانيد منظور کنيد باالسري تخيف ضریب طبق بند قبل در صورتيكه بخواهيد براي  ، استباالسري 

 .ویرایش کنيد را 

 

 

. جهت افزودن موارد خاص که در برآورد پيش بيني شده است مي باشد          مت راست               از س ششمدکمه 

 با زدن این دکمه فرم زیر ظاهر مي شود که مي توانيد موارد خاص قرارداد را اضافه کنيد.

                    

 موارد خاص 

 باالسریآنالیز 
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 بصورت مفصلکه در ادامه برد این دکمه در انتهاي کار است کار                            از سمت راست هفتمدکمه  

 ضيح داده شده است.تو

 کردن برآوردوارد 

رشته مورد نظر را انتخاب  از طریق منوي کرکره اي که در باالي برگه وجود دارد وارد کردن ردیفهاي برآورد ابتدابراي 

 .مي کنيم 

 

واني شرح ، واحد و قيمت واحد هریک از ردیفها فراخ  ردیف به ترتيب شماره ردیفها را وارد ميكنيم با وارد کردن شمارهو 

براي کل يات را به ترتيب لمع نیابه ترتيب مقدار و درصد رشد و یا تخفيف هریک از ردیفها را وارد مي کنيد  مي شود

 رشته هاي منظم به برآورد انجام مي دهيم.

 نكته: تخفيف هر ردیف بصورت درصد رشد منفي تعریف خواهد شد.

 يد.را نيز مشاهده کن رشته جدول مي توانيد درصد رشد کلي قسمت همانطور که مشخص است در این

 

 بروز مي شود           ول با کليک بر روي دکمه این قسمت از جداطالعات 

و مرحله بعدي تهيه گزارش  تقریباً کار تمام است و تعيين درصد رشد و یا تخيف هر ردیف از وارد کردن برآوردبعد 

 جداول است 

 

 

 

 تنظیم جداول

+ 
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 .فرم زیر ظاهر مي شود که توسط این فرم جداول تنظيم و محاسبه مي شوند                            با کليک بر روي  دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم جداول
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 جدول شماره یک مطابق شكل زیر ظاهر مي شود« تنظيم جدول شماره یک»با کليک بر روي  دکمه  
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 .مي شود جدول شماره دو محاسبه و تنظيم« Go»با انتخاب رشته مورد نظرتان و کليک بر روي دکمه 

 

 

 2مونه گزارش جدول ن
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 «Go»جدول سه نيز همانند جدول دو محاسبه و تنظيم مي شود انتخاب رشته مورد نظر و کليک بر روي 
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 تنظيم خواهد شد.« جدول شماره چهار »ه یک با کليک بر روي دکمه جدول چهار نيز همانند جدول شمار
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 تنظيم خواهد شد.« ششجدول شماره » با کليک بر روي دکمه  چهارنيز همانند جدول شماره  ششجدول 

 



WEB SITE: WWW.KELASEFAN.COM    پيشنهاد قيمت دانـــابرنامه آموزش 

 

Email: Kelasefan@gmail.com 18 

 

تنظيم « Go»با انتخاب رشته فهرست بها و کليک کليک بر روي   3و  2جدول الف است که همانند جداول حال نوبت به 

 و محاسبه مي شود.
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 جداول ب و پ نيز با کليک بر روي دکمه هاي مربوطه محاسبه و تنظيم خواهند شد.
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 موفق و پيروز باشيد.


