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  دستورالعمل کاربرد
شود،  مي  ناميده  آهنراهنگهداري   بهاي  به اختصار فهرست  كه آهنرشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه خاصفهرست بهاي  .1

  : زير است  شرح بها، به  فهرست  هاي ها و پيوست واحد رديف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه كاربرد، كليات  دستورالعمل  اين  شامل
  . باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح1  پيوست
  . كارگاه  تجهيز و برچيدن  دستورالعمل) 2پيوست 

  كار بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  جرايا  برآورد هزينه  .نحوه2
 آهننگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  بها، به نحوي فهرست  اين  هاي رديف  .شرح1ـ2

  اين  هاي رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  كار باشد، كه مورد نياز  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  قرار دهد. در مواردي  را زير پوشش
ها،  رديف  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب  رديف  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست

و بر اساس   قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي واحد رديف  شوند. بهاي مي  يدهدار نام ستاره  رديف  و به عنوان  شده  مشخص  ستاره  با عالمت
دار  ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه هاي دوره مبناي اين فهرست، قيمت

  گردد. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  قدمهم  و به انتهاي  تهيه  الزم  مورد نياز باشد، متن
با   هر فصل  هاي ، رديف جديد در آينده  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي به رديف  دسترسي  بها، به منظور سهولت  فهرست  .در اين2ـ2

  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  . شماره است  شده  تفكيك  صمشخ  با شماره  اي جداگانه  هاي ها يا زير فصل ها، به گروه آن  ماهيت به  توجه
در هر   رديف  شماره آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  به ترتيب  كه  است  رقم
  .  است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  گروه

  دستگاه  كار، به تصويب  اجراي  برآورد هزينه  بررسي  دار)، بايد هنگام ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي واحد رديف  ايو به  .شرح3ـ2
  برسد.  اجرايي

برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي.4ـ2
الزم است  درصد باشد،) 30سي (بيشتر از  ، رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  بها (پايه فهرست  هاي رديف
  قيمت  با تجزيه  همراهز تصويب، پس ارا،   رشته  در آن  دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
،  فني  عالي  شوراي  توسط  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسالدر سازمان برنامه و بودجه كشور ،  فني  عالي  شوراي به دبيرخانه،  مربوط
شوند، سقف ياد شده به ترتيب پانزده  در كارهايي كه از طريق مناقصه محدود يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي قرار گيرد.  عمل  مالك

  ) درصد خواهد بود.10) و ده (15(
  تعيين  روش  بقزير، ط  هاي هزينه  آن به  مربوط  غير پاية  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  برآورد، به جمع  تهيه  .هنگام7ـ2

  شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده
براي كارهايي كه به صورت مناقصه و برابر  15/1، برابر  است  شده  درج 1  راهنما در پيوست  به عنوان  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  .ضريب1ـ7ـ2
  شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 1/1
  .2  پيوست  دستورالعمل  مطابق  كارگاه  تجهيز و برچيدن  نه.هزي2ـ7ـ2
  شود.اي اعمال نميآهن براساس اين فهرست بها، ضريب منطقه . در برآورد كارهاي نگهداري راه3- 2-7
تامين مالي هاي مربوط به بيمه عوامل انساني لحاظ شده است. در صورت هاي اين فهرست بها، تمام هزينه. در بهاي واحد رديف4- 2-7

-زه طرحبخشي از قرارداد از قبال موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، سهم بيمه كارفرما مانند ديگر قراردادهاي پيمانكاري حو

  اي است. هاي تملك دارائيهاي سرمايه
  و بر حسب  شده  ، محاسبه عاليتهاي مورد نياز نگهدارياقدامات و ف  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  .براي8ـ2

واحد، مقدار و   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  غير پايه  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي رديف
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  هاي رديف  مبلغ  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  شود.در اين مي  ، تهيه هاست رديف  مبلغ
 باالسري .ضريبآيد مي  دست كار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي رديف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط

ها و  فصل  ، مقدمة ، كليات يادشده  مدارك كار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزينة تيجهشود، ن مي  اضافه  ، به آن كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينةو 
  شود. مي  بها و مقاديركار، ناميده  فهرستدفترچه   عنوان ، به شده  تهيه  ، مجموعة شده  ، ضميمه3و 2، 1  هاي پيوست

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  يكاز   ها ، بيش آن  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  .در كارهايي3
شود.  مي  تهيه  به طور جداگانه  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  به يك  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  به اين  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
كار، به   اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  ، به عنوان است  منعكس  نيز در آن  جمع  و به صورت  كار به تفكيك  مختلف  بخشهاي

  شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  در اين شوند. مي  يكديگر ملحق
  درباره  اطالعاتي  هر نوع  ها و به طور كلي آن  تهيه  و منبع  ، وتجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  .مهندس4
  فني  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  به آن  نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  پيمانكار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  ها را كه آن

  كند.  درج  پيمان
ي كاري منظور شده در ـ مهندس مشاور يا واحد برآورد كننده بايد، شرح وظايف پيمانكار در انجام امور نگهداري خط و ابنيه و ساير رديفها5

-كارگيري آن و استفاده از نرمگيري و بههاي عملكردي خط شامل استانداردهاي مربوطه، نحوه اندازهاين فهرست بها و همچنين شاخص

  شود. افزارهاي مورد عمل را در اسناد ارجاع كار و در قالب مشخصات فني پيمان، ارائه كند كه بايد عينا منضم قرارداد پيمانكار نيز 
كارگيري نيروي انساني و ماشين آالت مشخص شده در سازمان اجرايي (مندرج در كليات اين فهرست بها) ـ چنانچه پيمانكار در تامين و به6

  شود.هاي كسربهاي منظور شده توسط كارفرما اعمال ميكوتاهي كند رديف
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   کلیات
  
  يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  ها، اجزاي رديف  ها و شرح فصل  ، مقدمة مفاد كليات .1
از   واحد هر يك  بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات  كنندة  تعيين  تنهايي  ، به ها و كليات فصل  در مقدمة  شده  درج  ها و شرح رديف  شرح .2

  صاتشود و با مشخ  انجام  فني  مشخصاتشرح وظايف پيوست پيمان و  ،  دستوركارها  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  ها در صورتي رديف
  .باشد  داشته  مطابقت و رديف مورد نظر بها  فهرست  در اين  شده  تعيين

  و شامل  بوده آهننگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه  به   مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  بها، متوسط  فهرست  اين  هاي قيمت .3
  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري ، تهيه مورد نياز، شامل  مصالح  تأمين  و ابزار وهمچنين  آالت  ، ماشين انساني  نيروي  و به كارگيري  تأمين  هاي هزينه
  .  كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  به ، و مصالح  ، اتالف در كارگاه  مصالح  جايي ، جابه مصالح

،  زمين  سختي  بابت  بهايي اضافه  گونه  . هيچ است  فني  و مشخصات  هنقش  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  هاي بها، قيمت  فهرست  اين  هاي قيمت. 4
  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه  كار را مشكلتر يا مخصوص  اجراي  و موارد ديگر كه  ، باراندازي ، حمل ، بارگيري سوراخ  ، تعبيه يا ارتفاع  عمق

  . نيست  پرداخت  ، قابل است  دهش  بيني بها پيش بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست
، منظور  پيمان  به  كارمنضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه  ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي هزينهباالسري و   ضريب  به  مربوط  مبلغ .5

ر برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت ها د بيني اين ضريب يا هزينه به عبارت ديگر در صورت عدم پيش . است  پرداخت  باشد، قابل  شده
  باشد. نمي

روز   هاي با قيمت  آن  ديگر، يا مقايسه  بها با فهرستهاي  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسة  فهرست  اين  هاي فصل  از مقايسة  گيري  با نتيجه .6
  . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  يا استناد به تجزيه

  برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  در هر بخش .7
كند است كه دستگاه برآورد كننده تهيه و در اسناد مناقصه ارائه مي فني  مشخصاتمجموعه بها،   فهرست  در اين  فني  منظور از مشخصات .8

كه بايد عينا ضميمه پيمان شود. همچنين شرح وظايف پيمانكار در قبال هر يك از رديفهاي اين فهرست بها نيز در اسناد مناقصه ارائه و 
  شود.ضميمه پيمان مي

اي  و هزينه جداگانه است  بها منظور شده  فهرست  اين  هاي رديف  در قيمتمورد نياز به هر فاصله   مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگيري  هزينه .9
  شود. بابت اين موارد پرداخت نمي

. طول معادل خط شود مي پرداختمحاسبه و  معادل ابنيه طول و معادل خط طول مبناي بر خط نگهداري عمليات هزينه.در اين فهرست بها، 10
  شود:رح زير محاسبه ميو ابنيه به ش

  = ( × 1.0 + × 2.5 + × 0.5 + × 0.15 + × 0.3 + × 0.2 + × 0.8 + × 0.125) × × ×  
 = ( + ) × × + ( (√ × )) × 0.3 

  

  : آن در كه
  كيلومتر حسب بر منطقه معادل خط طول:  
  كيلومتر حسب بر منطقه معادل ابنيه طول:   
  كيلومتر حسب بر )بيشتر و طول متر بر كيلوگرم 60 وزن به ريل با روسازي( سنگين مصالح با اصلي خط طول:   B  :كيلومتر حسب بر بر متر طول) كيلوگرم 60از  كمتر وزن به ريل با روسازي( سبك مصالح با اصلي خط طول  
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C  :دوار، خط انبار، تاسيساتي، تجاري، صنعتي، ها، ايستگاه مانوري خطوط از عبارتند كه شبكه اصلي خطوط از غير ريلي خطوط( فرعي خط طول 
   :شود مي انتخاب زير جدول براساس كه  اهميت ضريب:   P سوزن تعداد:   N  كيلومتر حسب بر 300 شعاع زير هاي قوس طول:  G كيلومتر حسب بر 500 شعاع زير هاي قوس طول:   F كيلومتر حسب بر ها تونل داخل خط طول:  E  كيلومتر حسب بر ها پل روي خط طول:   D   كيلومتر حسب بر) تامين خط و فرار خط كور، خط مثلث، خط

  
  

  اهميت ضريب هروزان عبوري معادل تناژ
  25.1  تن 28000 تا 14000 بين
  15.1  تن 14000 تا 7000 بين
  1.1  تن 7000 تا 3500 بين
  05.1  تن 3500 تا 1500 بين

  1 تن 1500 از كمتر
  
 
  
 Q  :شود مي انتخاب زير جدول براساسكه  عمر ضريب:   

  

 عمر سال 10زير 
20تا10عمر بين

  سال
  ضريب عمر سال 20عمر بيشتر از 

  خط سنگين 1 0.9  0.8
  خط معادل منطقه

  خط سبك  2.1  1.1  1
  ابنيه معادل منطقه  ابنيه  1.1  05.1  1

  
  R  :شود مي منظور 75/0 خطه دو خطوط براي و 1 برابر خطه يك خطوط براي ضريب اين بودن، دوخطه ضريب  H  :كيلومتر برحسب ترانشه هر متوسط ارتفاع  T  :كيلومتر حسب بر ترانشه طول   
  
 
 
  
 
  



 کلیات
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخبهایفهرست

  

 
 

۵   
 

آالت به شرح جداول زير . براي انجام خدمات نگهداري خط و ابنيه راه آهن بايد حداقل نيروهاي انساني شاغل و ماشين11
  : توسط پيمانكار سازماندهي شوند

  

شرح 
  عمليات

  سازمان
  توضيحات  ماشين آالت  نيروي انساني

  سمت
  تعداد 
  (نفر)

  نوع
  تعداد

  (دستگاه)

 100براي هر 
كيلومتر خط معادل 
منطقه، يك كارگاه 

مورد نياز  خط
تعمير و   است.

نگهداري 
  خط

  كارگاه

  1  پيچ بند  1  رئيس كارگاه
  1  ريل بر  1  معاون كارگاه
  1  سوراخ كنريل   20  تعميركار خط

  1  تراورس سوراخ كن    
  2  شابلون خطي    
  2  ست ابزار    
  2  جك خطي    
  1  درزين نفربر    

  حوزه

رئيس حوزه و مسئول 
  ايمني

  ست 1  ست جوشكاري  1
كارگاه  3براي هر 

خط، يك حوزه 
  مورد نياز است.

  1  موتور برق  3  اكيپ جوشكاري
  1  شابلون سايش    
  1  ميني بوس يا نفربر    

تعمير و 
نگهداري 

  ابنيه

  كارگاه

 15براي هر   ست 1  ست بنايي  1  رئيس كارگاه
كيلومتر ابنيه معادل 
منطقه، يك كارگاه 

مورد نياز  ابنيه
.است  

  1  درزين نفربر  1  معاون كارگاه
      15  تعميركار ابنيه

      1  بنا
      1  قالب بند و آرماتوربند

  خط

حوزه و مسئول  رئيس
  ايمني

  1  كش لجن پمپ  
كارگاه  3براي هر 

ابنيه، يك حوزه 
  مورد نياز است.

  1  بتونير    
  1  برق موتور    
  1  ميني بوس يا نفربر    

  
  
  
  
  



 کلیات
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخبهایفهرست

  

 
 

۶   
 

شرح 
  عمليات

  ماشين آالت  نيروي انساني
  توضيحات

  سمت
  تعداد 
  (نفر)

  نوع
  تعداد

  (دستگاه)

  مديريت
  واحد) 1(

  1  لودر  1  مدير پروژه

ماشين آالت  مخصوص 
  جمع آوري سوانح

كارشناس فني و معاون 
  مدير

  1  بلدوزر  1

  1  گريدر  1  نقشه بردار
  1  بلدوزر  2  پرسنل پشتيباني

  ماشين آالت نگهداري
  1  گريدر    
  1  كمپرسي    
  1  بيل مكانيكي يا لودر    
     ست 1  تجهيزات نقشه برداري    

. است  شده  ، محاسبه1394  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  اين. 12



 نگهداری خط و ابنیه.اولفصل
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخفهرست بهای

  

 
 

۷   
 

  نگهداری خط و ابنیه .فصل اول
  

  مقدمه
  

  .باشد پيمان فني مشخصات در مندرج وظايف شرح مطابق بايد اقدامات و كارها تمام انجام 10201 و 10101 شماره هاي ـ در رديف1
  . است معادل كيلومتر كيلومتر، از منظور فصل، اين هايـ در واحد رديف2
(مانند شاخص هندسه خط، شاخص  عملكردي هاي به شاخص ـ در انجام كارهاي نگهداري و تعميرات روسازي خط و ابنيه فني، دستيابي3

 مقادير از كمتر يا بيشتر عملكردي هايمندرج در مشخصات فني پيمان الزامي است، چنانچه شاخص در دسترس بودن خط و نظاير آن)
  .شودمي اعمال 10103 كسربهاي يا 10102 رديف بهاياضافه باشد، پيمان فني مشخصات در شده مشخص



 نگهداری خط و ابنیه.فصل اول
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخفهرست بهای

  

 
 

۸   
 

       

بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)  شماره شرح واحد

۰۱۰۱۰۱ نگهداری و انجام عملیات تعمیراتی خط آهن. ماه-کیلومتر ۴,۹۵۰,۰۰۰  

 ماه -کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰  
های-چنانچه شاخص۰۱۰۱۰۱اضافه بها به ردیف 

 درصد بهبود یابد. ۱۵عملکردی به میزان حداقل 
۰۱۰۱۰۲

 ماه -کیلومتر -۷۴۲,۵۰۰  
هایچنانچه شاخص۰۱۰۱۰۱کسر بها به ردیف 

 افت پیدا کند.درصد  ۱۰عملکردی بیشتر از 
۰۱۰۱۰۳

۰۱۰۲۰۱ آهن.نگهداری و انجام عملیات تعمیراتی ابنیه فنی راه ماه-کیلومتر ۲۵,۹۱۰,۰۰۰  



 . ماشین آالت مکانیزه خطدومفصل
 ۱۳۹۵آهن سال تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهرشته نگهداری، اصخفهرست بهای

  

 
 

۹   
 

  . ماشین آالت مکانیزه خط دوم  فصل
  

   مقدمه
  
  هاي اين فصل منوط به ارائه دستوركار از طرف كارفرما و تنظيم صورتجلسه پس از انجام كار است. پرداخت هر يك از رديف ـ 1
  



 . ماشین آالت مکانیزه خطدومفصل
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخفهرست بهای

  

 
 

۱۰   
 

       

بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)  شماره شرح واحد

 کیلومتر ۲۸,۵۳۳,۰۰۰  
رلواژ خط با ماشین آالت مکانیزه و تنظیم رقوم مختصاتی

 و زیرکوبی.و ارتفاعی 
۰۲۰۱۰۱

۰۲۰۱۰۲ تثبیت خط با ماشین آالت مکانیزه. کیلومتر ۱۷,۷۷۴,۰۰۰  
۰۲۰۱۰۳ تنظیم شانه باالست و خط آرایی با ماشین آالت مکانیزه. کیلومتر ۱۵,۰۴۰,۰۰۰  

  
دستگاه سوزن ۱۱,۴۵۷,۰۰۰

سوزن کوبی با ماشین آالت مکانیزه شامل تنظیم رقوم
زیرکوبی کامل هر دستگاه سوزنمختصاتی و ارتفاعی و 

 متر و بیشتر. ۱۹۰های  چوبی با شعاع

۰۲۰۲۰۱

  
دستگاه سوزن ۲۱,۵۶۶,۰۰۰

سوزن کوبی با ماشین آالت مکانیزه شامل تنظیم رقوم
مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی کامل هر دستگاه سوزن

 متر و بیشتر. ۱۹۰های  بتنی با شعاع

۰۲۰۲۰۲

  

 دستگاه روز ۳,۶۲۵,۰۰۰

پشتیبانی ماشین آالت مکانیزه (که توسط کارفرما در اختیار
شود) و انجام اقداماتی از قبیل تامین پیمانکار گذاشته می

محل سکونت، ایاب و ذهاب و غذای نیروهای انسانی
مربوط به ماشین آالت مکانیزه همچنین تامین سوخت،

های نگهداری و تعمیرات جزیی ماشین آالت هزینه
 مکانیزه.

۰۲۰۳۰۱



  کارهای ماشینی.سومفصل
 ۱۳۹۵ آهن سالرشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخفهرست بهای

  

 
 

۱۱   
 

  کارهای ماشینی.  سوم  فصل
  

   مقدمه
  
آالت سنگين، ماشين آالت  اعالم شده در بخش كليات فهرست بها است كه بايد به  يك ست ماشينمنظور از  30101ـ در رديف شماره 1

  ساعته) و آماده به كار توسط پيمانكار تامين شود. 24طور تمام وقت (
بق مقادير مورد نياز نگهداري خط و ابنيه ، ط تجهيزات و آالتماشين همچنين و سوانح آوري جمع نياز مورد آالتـ چنانچه ماشين2

 در شده بيني پيش كسربهاي هايتعيين شده براي كارگاه، حوزه و واحد مديريت تامين نشده و يا آماده به كار نباشد، حسب مورد رديف
  .شود  مي اعمال فصل نيز اين
  



  کارهای ماشینی.سومفصل
 ۱۳۹۵آهن سال تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهرشته نگهداری، اصخفهرست بهای

  

 
 

۱۲   
 

       

بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)  شماره شرح واحد

  ۲۳۳,۳۷۷,۰۰۰ 
 -ست دستگاه

 ماه
آوریتامین و استقرار ماشین آالت سنگین مورد نیاز جمع

 سوانح.سوانح و انجام اقدامات الزم در زمان 
۰۳۰۱۰۱

 دستگاه روز -۹,۵۲۱,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 دستگاه بلدوزر.
۰۳۰۲۰۱

 دستگاه روز -۶,۹۰۸,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 دستگاه لودر.
۰۳۰۲۰۲

 دستگاه روز -۶,۹۰۸,۰۰۰  
یا آماده به کار نبودن هر یککسر بها بابت عدم تامین

 دستگاه گریدر.
۰۳۰۲۰۳

 دستگاه روز -۶,۹۰۸,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 دستگاه بیل مکانیکی.
۰۳۰۲۰۴

 دستگاه روز -۵,۹۷۰,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 دستگاه کامیون کمپرسی.
۰۳۰۲۰۵

 دستگاه روز - ۴,۲۴۴,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 بوس یا نفربر. دستگاه مینی
۰۳۰۲۰۶

 دستگاه روز -۱۴۱,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 دستگاه موتور پیچ بند.
۰۳۰۲۰۷

 دستگاه روز -۱۴۱,۰۰۰  
تامین یا آماده به کار نبودن هر یککسر بها بابت عدم 

 دستگاه ریل سوراخ کن.
۰۳۰۲۰۸

 دستگاه روز -۱۴۱,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 دستگاه تراورس سوراخ کن.
۰۳۰۲۰۹

 دستگاه روز -۵,۸۰۰,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 نفربر.دستگاه درزین 
۰۳۰۲۱۰

 دستگاه روز -۲,۳۹۴,۰۰۰  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک

 دستگاه وانت.
۰۳۰۲۱۱

۰۳۰۲۱۲ کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن بتونیر. دستگاه روز -۶۳,۳۰۰  



 کارهای دستمزدی.چهارمفصل
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخفهرست بهای

  

 
 

۱۳   
 

  کارهای دستمزدی.  چهارم  فصل
  
   مقدمه 

  
در صورت عدم پيمانكار موظف است نيروي انساني مورد نياز نگهداري را طبق بخش كليات فهرست بها سازماندهي و به كار گيرد.  ـ 1

 اعمال فصل اين در شده بيني پيش كسربهاي هايحضور هر يك از عوامل نيروي انساني نسبت به سازمان اجراي كار، حسب مورد رديف
  .شودمي



 کارهای دستمزدی.چهارمفصل
 ۱۳۹۵آهن سال تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهرشته نگهداری، اصخفهرست بهای

  

 
 

۱۴   
 

       

بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)  شماره شرح واحد

  
 نفرماه ۲۰,۲۱۶,۰۰۰

تامین و بکارگیری نیروی انسانی الزم جهت بازرسی
چشمی مستمر و اطمینان از سالمت خط در مناطق آسیب

 پذیر.

۰۴۰۱۰۱

 ماه -کیلومتر ۱۰۰,۵۰۰  
انجام بازرسی دوره شش ماهه خط و ابینه فنی و ارائه

 گزارش مصور از شرایط موجود.
۰۴۰۲۰۱

 نفرماه ۲۰,۲۱۶,۰۰۰  
تهیه و تامین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی الزم در

 های همسطح راه و راه آهن. محل تقاطع
۰۴۰۳۰۱

  
 نفرماه ۲۰,۲۱۶,۰۰۰

نیروی انسانی الزم در مناطق خاص از تامین امکانات و
های ریزشی، ابنیه خاص و گیر، ترانشه  های ماسه قبیل محل

 نظایر آن برای انجام امورنگهداری.

۰۴۰۴۰۱

۰۴۰۵۰۱ کسر بها بابت عدم حضور کارشناس فنی و معاون مدیر. روز-نفر -۲,۷۷۰,۰۰۰  
۰۴۰۵۰۲ رئیس حوزه و مسئول ایمنی.کسر بها بابت عدم حضور روز-نفر -۳,۰۲۲,۰۰۰  
۰۴۰۵۰۳ کسر بها بابت عدم حضور اکیپ جوشکاری. روز-نفر -۲,۱۷۷,۰۰۰  
۰۴۰۵۰۴ کسر بها بابت عدم حضور رئیس کارگاه. روز-نفر -۲,۶۷۵,۰۰۰  
۰۴۰۵۰۵ کسر بها بابت عدم حضور معاون کارگاه. روز-نفر -۲,۰۹۳,۰۰۰  
۰۴۰۵۰۶ کسر بها بابت عدم حضور تعمیرکار خط. روز-نفر -۱,۴۶۲,۰۰۰  
۰۴۰۵۰۷ بند یا آرماتوربند.کسر بها بابت عدم حضور قالب روز-نفر -۲,۱۷۷,۰۰۰  
۰۴۰۵۰۸ کسر بها بابت عدم حضور راهدار و راهبان. روز-نفر -۲,۰۲۱,۰۰۰  



 آهنمصالح مورد نیاز نگهداری راه.پنجمفصل
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخفهرست بهای

  

 
 

۱۵   
 

  آهن مصالح مورد نیاز نگهداری راه. پنجم  فصل
  
   مقدمه 

  
كارفرما تامين و در كارگاه انبار شده اين فصل كه توسط پيمانكار و با تاييد   ي از، مقدار مصالح موقت  تيوضع  صورت  هيته  هنگام - 1

  .هاي مربوطه قابل پرداخت است به هر يك از رديف 7/0تا زمان قبل از نصب، هزينه آن با اعمال ضريب  ،باشد
هاي  هاي حمل و نصب آن در رديف شود و هزينه تا كارگاه شامل مي مصالح و تجهيزات راهاي اين فصل هزينه خريد و حمل  رديف -2

  شود. اي براي حمل تا محل نصب و نصب به طور جداگانه پرداخت نمي ر فصل نگهداري خط لحاظ شده است و هزينه جداگانهمربوط د



 آهنمصالح مورد نیاز نگهداری راه.پنجمفصل
 ۱۳۹۵آهن سال رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه اصخفهرست بهای

  

 
 

۱۶   
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد

 (ریال)
 شماره شرح واحد

۰۵۰۱۰۱ تراورس فلزی. قطعه   
۰۵۰۱۰۲ تراورس چوبی معمولی. قطعه   
۰۵۰۱۰۳ تیپ وسلو.B70 تراورس بتنی پیش تنیده قطعه   
۰۵۰۱۰۴ چوبی سوزن.تراورس  قطعه   
۰۵۰۱۰۵ تراورس بتنی سوزن. قطعه   
UIC60. ۰۵۰۲۰۱ اتصالی ریل عدد   
U33. ۰۵۰۲۰۲اتصالی ریل  عدد   
R50. ۰۵۰۲۰۳ اتصالی ریل عدد   
۰۵۰۳۰۱ پابند فلزی. عدد   
۰۵۰۳۰۲ گاید پلیت پالستیکی. عدد   
۰۵۰۳۰۳ اینسولید. عدد   
UIC60. ۰۵۰۳۰۴ پد پالستیکی عدد   
U33. ۰۵۰۳۰۵ پد پالستیکی عدد   

  
 مترمکعب 

۶۰تا۲۰باالست تولید شده از سنگ کوهی با دانه بندی
 متر. میلی

۰۵۰۴۰۱

۰۵۰۴۰۲ شن شسته. مترمکعب   
۰۵۰۴۰۳ ماسه شسته. مترمکعب   
۰۵۰۴۰۴ رنگ روغنی. کیلوگرم   
۰۵۰۴۰۵ گرد. میل کیلوگرم   
۰۵۰۴۰۶ مالون.سنگ عدد   
۰۵۰۴۰۷ سیمان پرتلند. کیسه   
۰۵۰۴۰۸ سم علف کش. لیتر   
۰۵۰۴۰۹ توری گابیون. مترمربع   
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   باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح۱  پیوست
  

  شود. مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  به هزينه  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
  
   عمومي  باالسري  . هزينه1
  در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  ها را به كار مشخصي آن  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  نوعاز   هزينه  اين 
  . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
  . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  كارفرما)، به انضمام  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  ايه بيمه  هزينه .2ـ1
  شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
  . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  زينهه .4ـ1
  . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
  . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
  . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  هزينه .7ـ1
  . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
  . مركزيدفتر   و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
  . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
  . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
  ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
  ها. در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
  ها. ، و مانند آن در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
  . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
  . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
  اي دفتر مركزي. دستگاهها و تجهيزات رايانه هزينه .17ـ1
  كار  باال سري  . هزينه2

  در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  را به كار مشخصي  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
  : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
  . نزد پيمانكار است  كه  رداختپ  پيش  به وجوه  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
  . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
  : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
  . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
  . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
  كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
  . ماليات  هزينه .3ـ2
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  سود پيمانكار. .4ـ2
  : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2
  ، هزينه . همچنين و خدمات  كانتينو   ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ5ـ2

  . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل
  د.گير قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه .2ـ5ـ2
  . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  به كارگاه  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه .3ـ5ـ2
  . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه .4ـ5ـ2
  پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  هزينه .5ـ5ـ2
  . كارگاه  پذيرايي  هزينه .6ـ5ـ2
  . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ5ـ2
  . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ5ـ2
  . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ5ـ2
  هاي پيمانكار. آزمايش  هزينه .10ـ5ـ2
  كار.  تحويلو   فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .6ـ2
  . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ6ـ2
  در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ6ـ2
  .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ6ـ2
  . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ6ـ2
  . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  رينگهدا  هاي هزينه .5ـ6ـ2
  . قطعي  و تحويل  موقت  به امور تحويل  مربوط  هاي هزينه .6ـ6ـ2

  اي هزينه  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1  توضيح
  . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ر هزينهد

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه داراييتملك   هاي در طرح )2 توضيح
از   اي شود، هزينه مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پيمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده

. است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  بتبا
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   تجهیز کارگاه  . دستورالعمل۲  پیوست
  
  
   . تعاريف1 
،  پيمان  موضوع  عمليات  دادن  شود، تا آغاز و انجام  انجام  موقت  بايد به صورت  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1ـ1 

  ، ميسر شود.  پيمان  اسناد و مدارك  طبق
سـر    گيرند، مانند كارگاههـاي  قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  بانيپشتي  براي  شود كه مي  گفته  ، به ساختماني پشتيباني  هاي . ساختمان2ـ1 

،  و ماننـد آن   سـاخته  پـيش   قطعـات   ، سـاخت  ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل پوشيده
،  بـرق   ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكـار، اتـاق    ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  هاي تعميرگاه
  و...  رساني  سوخت  ايستگاه

يـرد، ماننـد   قـرار گ   ها، مورد اسـتفاده  به آن  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ، به ساختماني عمومي  هاي . ساختمان3ـ1 
  هـاي  ، پاركينـگ  ، تلفنخانـه  ، رختشـويخانه  ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  هاي ، مهمانسرا، ساختمان دفاتر كار، نمازخانه

  . سرپوشيده
  و تمهيـدات   آب  هـدايت   ، ايجـاد خـاكريز و كانالهـاي    و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 

،  محوطه  روشنايي  ين، تام روباز، حصاركشي  هاي ، پاركينگ ورزشي  هاي روباز، زمين  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي
  . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  تامين

  كارفرما تامين  كار، از سوي  مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  هايي يا محل  ، محل كارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 
  شود. مي  تعيين  پيمان  خصوصي  ، در شرايط پيشگفته  از نيازهاي  هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  و تحويل

بـا    و تجهيـزات   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  جانمايي  به طرح  با توجه  كه  است  از كارگاه  هايي يا محل  ، محل . انبار كارگاه6ـ1 
  شود. مي  ها استفاده ، از آن مربوط  لعملهايدستورا  رعايت

  كند.  متصل  موجود كشور را به كارگاه  هاي از راه  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه 07- 1 
  شود.  ، احداث عمليات  اجراي  به محل  دستيابي  براي  هستند كه  هايي ، راه سرويس  هاي . راه8ـ1 
  هاي راه  يا با واسطه  را، به طور مستقيم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  هايي ، راه ارتباطي  هاي . راه9ـ1 

  كنند. مي  كار متصل  اجراي  ديگر، به محل
در   يا نصب  احداث  ، به روش آالت و ماشين  ها، تاسيسات ساختمان  كردن  ، فراهم اهكارگ  تجهيز و برچيدن  هاي رديف  در شرح  . منظور از تامين10ـ1

از   بـرداري   وبهـره   بـه نگهـداري    مربـوط  و اقـدامهاي   يااجـاره   خريدخـدمت   ، به صـورت  موجود درمحل  هااز امكانات آن  يا دراختيار گرفتن  كارگاه
  . هاست آن
و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كـردن   ، خـارج  موقـت   هـاي  و ساختمان  ، تاسيسات مصالح  آوري ز جمعا  ، عبارت كارگاه  . برچيدن11ـ1 

نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   هـاي  هـا و محـل   زمـين   برگرداندن  اول  به شكل  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات
  نگهداري با اعالم كارفرما نيازي به برچيدن كارگاه نيست. در كارهاي . كارفرماست
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  هزينه تجهيز كارگاه  برآورد  تهيه  . روش2 
ها، مشخصات فني و حداقل فضاها و تسهيالت  به منظور تهيه برآورد هزينه تجهيز كارگاه، مهندس مشاور يا دستگاه برآورد كننده الزم است با نقشه

  كار تهيه و ضميمه اين برآورد بنمايد.مورد نياز را قبل از ارجاع 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نيـاز هـر كـار و همچنـين      بـه شـرايط    برآورد، بايـد بـا توجـه     كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس1ـ2 

  تجهيـز و برچيـدن    در فهرست  شده  بيني پيش  هاي رديف  طبقرا   مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
و در برابـر    بـرآورد كـرده    مقطـوع   صـورت   بـه  باالسـري   هـاي  هزينـه   كار و با منظور نمـودن   اجراي  محل  هاي قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه
  بينـي   ، پيش و پيمان ارجاع كاررا در اسناد   باشد، آن  الزم  كارگاه  و برچيدنتجهيز   براي  اي ويژه  مشخصات د و چنانچهكن  مورد نظر، درج  هاي رديف

شود. در  ها منظور مي برآورد آن  ، به عنوان و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  هايي ساختمان  كند. براي
و   ، اسـتهالك  و نصـب   حمـل   ، هزينـه  فلـزي   هـا، ماننـد قابهـاي    سـاختمان   سـاخته   پـيش   ها و قطعات ناكارو، مانند  ساخته پيش  هاي مورد ساختمان

  از چند رشته  كه  هايي شود. در پيمان ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري سرمايه
  شود. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  استفادهواحد   بهاي فهرست

هاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به  هايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمان تبصره) در پيمان
  شود. ن كارفرما و پيمانكار توافق ميميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بي

 نگهـداري   دوره  و بـراي   موقت  شود، به صورت منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  هايي و راه  ها، تاسيسات . ساختمان2ـ2 
  شود.  مي  در نظر گرفته

  انتقـال   براي  شود. چنانچه  ، مشخص پيمان  خصوصي  ، بايد در شرايطپيمان يا نگهداري  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  . نحوه3ـ2
  الزم پيمـان   دوره  بـراي  ، كشي و كابل  كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري ، برق آب

  شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسـفورماتور و    نصـب   ، شـامل  آن  كارهـاي   بگيرد، كه  را به عهده  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2 

  و ساير كارهاي  برق  و اشتراك  انشعاب  هاي (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
  در تجهيـز و برچيـدن    بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  ، به طور مشخص زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه
  قابـل   هـاي  از كسـر هزينـه    بـرآورد و پـس    آن  كارفرما نباشد، هزينـه   به عهده  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  داركت  شود. چنانچه ، منظور نمي كارگاه

  شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت
  از شـبكه   اسـتفاده   بگيـرد، در حالـت    را بـه عهـده    آب  چـاه   يا احداث  كارگاه  ا وروديت  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي .5ـ2 

و سـاير    آب  و انشـعاب   اشـتراك   هـاي  هزينـه   ، پرداخـت  كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي
  پيمان شرايط خصوصي، در  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  ميقع  چاه  ، يا احداث است  كارهايمشابه

، به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج
  شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  دهعه
شود.   بيني پيش  يمانپ  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  اجرا نياز به راه  در دوره  به كارگاه  دسترسي  براي  . چنانچه6ـ2 

  تجهيـز و برچيـدن    هاي در رديف  بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  به عهده  دسترسي  راه  احداث  پيمان شرايط خصوصي  براساس  كه  در صورتي
آهن و  ، راه راه  رشته  واحد پايه  بهاي از فهرست  فادهبا است  آن  كارفرما نباشد، هزينه  به عهده  دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه

  شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  و به صورت  آهن محاسبه باند فرودگاه و راه
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يـا    باشد تمام  كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه رفرماستكا  به عهده  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين7ـ2 
  و هزينـه   كرده  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  قسمتي
  ، منظور كند. هكارگا  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره

  ، هـر نـوع   اسـت   شده  گذاشته  كارفرماست  به عهده  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  . به8ـ2 
  كند.  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  در شرايطدر اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا   تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت

،  بابـت   و از اين  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در رديف آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  . هزينه9ـ2
  شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در رديف  اي هزينه

در   اي ، هزينـه  بابـت   و از ايـن   اسـت   شـده   ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد رديف  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  هزينه. 10ـ2 
  شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف

  اسـت   الزم  كـه   . در كارهـايي  اسـت   شـده   بينـي  پيش  ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  ، در هزينه پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه11ـ2
  شود. منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه

  از غذا، در شرايط  كننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  رمندانكا  غذاي  تامين  كه  . در كارهايي12ـ2 
  شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  به طور مقطوع  آن  شود، و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي

كـار    اجراي  پيمانكار، در برآورد هزينه  توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  ينههز  بيني پيشبه هيچ وجه . 13ـ2 
  . مجاز نيست

هاي دفاتر و محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، در اسناد ارجاع كار درج شده و هزينه .نقشه و مشخصات ساختمان14- 2
  شود.هاي تجهيز كارگاه منظور ميهاي اجرايي و مشخصات تعيين شده، به صورت مقطوع برآورد و جزء هزينهاي آنها با توجه به نقشهاجر

  درصد مبلغ برآورد مجاز است. 2تا حداكثر معادل   كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع15ـ2
   كلي  . شرايط3
و   كرده  را تهيه  تجهيز كارگاه  جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  . پيمانكار موظف1ـ3 

  قرار دهد.  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  پس
و   اجرايـي   ، پيمانكار را به دستگاههاي ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  براي  يمانپ  در اسناد ومدارك  شده  بيني پيش  روش  به  . كارفرما با توجه2ـ3 

  موقت  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  هاي سازمان
  كند. مي  ، معرفي ساختمان  در دوره

بـه    ، در حد متعارف منطقه  به شرايط  ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3ـ3 
باشـد،    شـده   درج  پيمـان   ناد و مـدارك در اسـ   كارگـاه   تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  برساند. در مواردي  انجام

  . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
شود. تجهيز مازاد بر  مي  ، انجام است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  . تعهدات4ـ3 

  شود. چنانچـه  نمي  ، انجام بابت  از اين  اضافي  پيمانكار است و پرداخت  هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  موارد يا مبالغ
  قيمـت   ، تنها بـراي  تجهيزاضافي  كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  ، مبلغافزايش پيدا كند  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق

  . است  پرداخت  جديد)، قابل  قيمت  در تعيين  پايه  هاي از قيمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جديد (موضوع
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  مبلـغ   ، تـا سـقف  4بـه مفـاد بنـد      ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه5ـ3 
  شود. مي  ، پرداخت مربوط  هاي در رديف  شده  بيني شپي
  كنـد، در برابـر حـوادث    مـي   احـداث   تجهيز كارگـاه   براي  را كه  كارگاه  موقت  ها و تاسيسات خود، ساختمان  به هزينه  است  . پيمانكار، موظف6ـ3

  كند.  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
شـوند.    كـار برچيـده    از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  هاي در زمين  كه  به تجهيز كارگاه  مربوط  ها و تاسيسات . ساختمان7ـ3 

  شپي  ها و قطعات . به جز ساختمان به پيمانكار است  كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  (به استثناي  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح تجهيزات
  مصالح  ، مورد نياز كارفرما باشد، بهاي است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ها و تاسيسات ساختمان  ، چنانچه ساخته
، بـه كارفرمـا    ياد شده  ها و تاسيسات به پيمانكار، ساختمان  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ها، بر اساس آن  بازيافتي

  شود. واگذار مي
   پرداخت  . نحوه4 
  هـا درج  وضعيت  و در صورت  شده  ها، محاسبه به آن  مربوط  عمليات  پيشرفت  ، به تناسب كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  . هزينه1ـ4 

  شود. مي
  از كـار باشـد، بـه تناسـب      بـه بخشـي    مربـوط   شـود، چنانچـه   مـي   انجام  يا اجاره  خريد خدمت  هابه صورت آن  تامين  كه  هايي رديف  ) هزينه تبصره

  شود. مي و پرداخت  ، محاسبه پيمان  موضوع عمليات  پيشرفت تناسب شود،به  كارمربوط كل به كه شودودرصورتي مي  ازكارمحاسبه  بخش آن پيشرفت
  شود. ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس تجهيز كارگاه  . هزينه2ـ4 
  منظـور و پرداخـت    وضـعيت   ، در صـورت  كارگـاه   و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس در صورت اعالم عدم نياز كارفرما كارگاه  برچيدن  . هزينه3ـ4 

  شود. مي
 

  فهرست رديفهاي تجهيز كارگاه 
  مبلغ ( ريال)  واحد  شرح شماره 

    مقطوع  تأمين و تجهيز محل سكونت كارمندان  افراد متخصص پيمانكار.  

    مقطوع تأمين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار  
    مقطوع  تأمين و تجهيز ساختماهاي اداري و دفاتر كار پيمانكار  

    مقطوع كارگرانتأمين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي  
    مقطوع  تأمين لباس كار كفش و كاله حفاظتي كارگران  
    مقطوع  تأمين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه  
    مقطوع  تأمين غذاي كارمندان مهندسي مشاور، كارفرما و آزمايشگاه  
آزمايشگاه  تأمين ساختمانهاي پشتيباني و تجهيز انبارهاي سرپوشيده،  

  پيمانكار و موارد مشابه
  مقطوع

  

تأمين و تجهيز ساختمانهاي عمومي، بجز ساختمانهاي مسكوني و اداري و   
  دفاتر كار

  مقطوع
  

    مقطوع محوطه سازي  
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۲۳   
 

    مقطوع تأمين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه  
    مقطوع  تأمين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه  
    مقطوع تأمين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه  
    مقطوع  تأمين سيستم هاي گاز رساني در داخل كارگاه  

    مقطوع تأمين راه دسترسي  
    مقطوع  تأمين راه هاي سرويس  
    مقطوع  تأمين راه هاي ارتباطي ريلي براي اتصال دپوي باالست و ساير موارد مشابه  
    مقطوع  تأمين اياب و ذهاب كارگاه  
    مقطوع  تأمين سيستم هاي مخابراتي در مسير اجراي پروژه  

    مقطوع  بارگيري ، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه و برعكس   
    مقطوع  بيمه تجهيز كارگاه   
    مقطوع برچيدن كارگاه  

 
  


