
 

 

 ساخت و ساز هایپروژهدر  هاهزینه برآورد

 

 سادگیبهاین مهارت  زیادی دارد. متغیراست که عوامل  ایپیچیدهفرآیندی بسیار  ساخت و ساز، هایپروژهدر  هاهزینه برآورد

 ی پروژه هستند.هاهزینه برآوردبرای  ایحرفهبه یک فرد  تبدیل شدن یالزمه تجربهآموزش و  . مطالعه مناسب،شودنمیکسب 

 هاهزینه برآوردفردی که به  ی پروژه داشته باشند.هاهزینهاثرات قابل توجهی بر  توانندمی متعددی وجود دارد که هایمقوله

 ارزیابی کند. ،برآوردرا قبل از نهایی کردن  هاآناثرات  آگاهی داشته باشد تا بتواند هامقولهباید نسبت به این  ،پردازدمی

 را تسهیل کنند: هاهزینه برآورد روند توانندمیموارد زیر 

در  هاهزینه نهایی هزینه و هایآیتم مشابه هستند. هایپروژه هزینه، برآوردبهترین منبع برای  مشابه: هایپروژه -1

 داشته باشیم. تریراحت برآورد که بتوانیم کنندمیمشابه کمک  هاپروژه

 مشخص شوند. هاهزینه برآورداز شروع  حمل و نقل باید قبل هزینه هزینه مصالح، منابع و همچنین هزینه مصالح: -2

 برای باید ،میزان دستمزدی که توسط دولت تعیین شده است آنستمزد کارگران محلی و یا میزان د میزان دستمزد: -3

 مشخص شوند. پروژهی کار و کارگران در هاهزینهمحاسبه 

 . اینشوند هاهزینه افزایشوجود داشته باشد که باعث  پروژهممکن است شرایطی در محل اجرای  شرایط محل: -4

و  ییهواخطوط  ،هاکابل ،کشیلولهتأسیسات )تناقض در  مواد آالینده، ،هاتاالب خاک ضعیف، از: اندعبارتشرایط 

مخازن  عبوری، ترافیک سنگین، هایها و جریانرودخانه ،زیرزمینی هایآب منطقه، محیطیزیستحساسیت  غیره(،

 شرایط مشابه. در معرض خطر و هایگونهزیستگاه  ،شناسیباستانمناطق  مدفون، سازیذخیره

 رآوردبمبنایی برای  عنوانبهقبلی مشابه  هایپروژهی که از . هنگامی داردنوسان بسیار زیاد این فاکتور همواره ورم:ت -5

قرار  مدنظر، دنشومیمراجع رسمی اعالم  طریق ی ساخت و ساز که ازهاهزینهشاخص  باید ،شودها استفاده می هزینه

 .گیرند

مستلزم مدت زمانی باشد  پروژهنخواهد بود. اگر  هاهزینهبر  تأثیرقطع بدون  طوربهاین برنامه  :پروژهبرنامه زمانی  -6

 یابدمیموضوع وقتی شدت  اینافزایش خواهد یافت.  هاهزینه معموالً آنگاه است، آناز چارچوب زمانی  رکه بسیار فرارت



 

 

 یشنهادپدر بازه زمانی مشخص شده، بسیار زیاد باشد. در چنین شرایطی  پروژهبرای عدم تکمیل  پرداختیخسارت  که

 محافظت کنند. شرایطیتا از خود در برابر چنین  دهندمیرا پیشنهاد قیمت باالتری  دهندگان

جای طرح و مشخصات دقیق را بگیرد. بسیار مهم است  تواندمیهیچ چیزی ن :هاآنو مشخصات  هاطرحکیفیت  -7

 ایهنقشه توضیحات یا کامل شرح داده شود. هر گونه ابهام در طوربه وتهیه  درستیبه طرح ازکه جزئیات هر قسمت 

 پیمانکار شکل بگیرد که باید این تصور در ذهن شودمیکه همچنین موجب  دگردمینه تنها سبب سردرگمی  ضعیف

 مت باالتری را پیشنهاد دهد.قی

در نزد پیمانکار ثابت شده باشد،  مهندسی یا شرکت پروژهمهندس  و حسن شهرت نامیخوشاگر  اعتبار مهندس: -8

تری را پیشنهاد دهد. اگر پیمانکار همکاری بدون دردسری با یک نهقیمت معقوال پیمانکاراین امکان وجود دارد که 

در نتیجه صرفه اقتصادی بیشتری خواهد  و رودمیپیش  ترراحت پروژه ا شرکت مهندسی خاص داشته باشد،ی مهندس

 داشت.

ند از پس که بتوا این قابلیت را دارد محلی پیمانکار که آیا کندمیتعیین  پروژه یکاندازه و پیچیدگی  اندازه پروژه:  -9

جلب  آنبه  دهندگان پیشنهاد توجه تعداد بیشتری از باشد، ترپیچیده و تربزرگ. هر چه پروژه یا خیر این کار برآید

 .شودمی

پروژه اگر . شودمیمحسوب  هاهزینه برآوردعامل مهمی در  محلی که قرار است پروژه اجرا شود، محل اجرای پروژه: -10

ای نیروه شودمیمجبور  پیمانکاربنابراین ؛ نیروی کار با محدودیت روبرو است معموالً در یک محل روستایی باشد،

ی هاهزینهیی را بپردازد. عالوه بر این هاهزینهباید برای این کار  مسلماًماهر را از سایر نقاط به این محل بیاورد و 

 .شودمیدیگری از جمله هزینه حمل و نقل مصالح نیز به پیمانکار تحمیل 

ا ی نهایی کردن طرح چند میلیون دالری قبل از هایپروژهمعتقدند که باید در  هاسازمانبعضی از  مهندسی ارزش:  -11

باید از ابتدا در جریان این  دپردازمی هاهزینه برآوردبنابراین فردی که به ؛ مهندسی ارزش انجام شود شروع فاز مزایده،

 موضوع باشد.

 بینیپیش غیر قابلی هاهزینهشده اضافه کرد تا  برآورددرصد به میزان  10با یک حساب سر انگشتی باید  احتماالت: -12

 ترمنطقی منابع مهم ساخت و ساز وجود دارد، و مصالح محدودیت پوشش داده شود. وقتی که تورم خیلی زیاد است و یا

 شود. اضافهشده  برآورددرصد به میزان  20یا  15 این است که

یا  هابررسیگفته شد، نیاز است در بعضی از نقاط  4در مورد شماره  که طورهمان و مطالعات تکمیلی: هابررسی -13

 در نظر گرفته شود. هاهزینهاولیه  برآوردمطالعات خاصی صورت گیرد. هزینه انجام این کارها باید در 
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