سند اعﻼم تغييرات و رفع ايرادات برنامه تدبير

اطﻼعات نسخه

تاريخ انتشار ١٣٩٩/١١/٢٨ :

نگارش Roham99Autumn :
فاز توليد :

امكانات اضافه شده در اين نسخه
رديف

شــــرح

بخش

١

اضافه شدنن حمل بتن و حمل مﻼت همراه با پروتكل جديد در فهرست راه

حمل

٢

به روز رساني ضرايب تعديل هدفمندي -بخشنامه ٩٩/٥٦٦٥٣٩

٣

اضافه شدن حمل فصل  ١٦ابنيه كارهاي فوﻻدي سبك

٤
٥

تعديل  -هدفمندي
حمل

اضافه شدن رديفهاي تجهيز آب شرب و تجهيز رسته نيرو در رسته باﻻسري

فهرست بها

و تجهيز كارگاه ٩٩

مابه التفاوت

بارگذاري مابه التفاوت نيمه اول سال٩٩
اعمال نامه پرسش و پاسخ بابت شاخص مبناي پيمانهاي كه پيشنهاد

٦

تعديل

قيمت آنها در سه ماهه سوم  ٩٩باشد  .نامه شماره  ٥٠٤٥١٢به تاريخ
٩٩/٠٩/٢٤

٧

امكان محاسبه تعديل صورت وضعيتها بر مبناي  ٧٦٥٧٤همراه با اجراي بند

تعديل

 ٧بخشنامه شاخصهاي قطعي نيمه اول سال٩٩

ايرادات رفع شده در اين نسخه
رديف
١
٢
٣

شــــرح
رفع اشكال در ضرايب بخشنامه ٧٦٥٧٤
اصﻼح شاخص فصل  ١٢كارهاي فوﻻدي نيمه اول سال ٩٩رشته انتقال و
توزيع آب روستايي

بخش
بر آورد و صورت وضعيت -٧٦٥٧٤رويكرد
فصلي
فهرست بها

اصﻼح تعديل برآوردو بارگذاري شاخصهاي سال٩٩
رفع اشكال در آناليز ،براي رديفهايي كه بهاي پيشنهادشان در براورد تغيير

٤

داده شده  ...و با انتقال آناليز ديگر رديفها بهاي پيشنهاد اين رديفها به
حالت پايه بر مي گشت

برآورد -آناليز

سند اعﻼم تغييرات و رفع ايرادات برنامه تدبير

٥
٦
٧

رفع اشكال در برنامه مناقصات و بارگذاري شاخصهاي سال  ٩٩در اين
قسمت
رفع اشكال در استفاده از دكمه رديفهاي مشابه در صورت وضعيت در هنگام
گزارشگيري
رفع اشكال در محاسبات حمل آسفالت راه و تغيير رديف حمل آيتم
 ٢١١٥٠١٠١از  ٢١٢٠٠٦٠٧به ٢١٢٠٠٦٠٨

٨

اصﻼح محاسبات تعديل براي سالهاي قبل از ٩٧

٩

اصﻼح گزارشات صورت وضعيت و برآورد و حمل و متره

١٠

اصﻼح رديف حمل مصالح سنگي راه باند از رديف  ٢١٢٠٠٥١٨به رديف
٢١٢٠٠٥١٥

مناقصات
صورت وضعيت – گزارش صورت وضعيت
حمل
تعديل
برآورد  -صورت وضعيت -حمل -متره
حمل

کار ا ی ،مارابا ارا ھادات و ا قادات ساز ده ود  ،ون ند د ه ذ ه یاری ما ید.

