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دستورالعمل آاربرد

دستورالعمل (تغذیه و شبكه گاز شامل این دستورالعمل  بهاى رشته تعميرات خطوط لوله آمربندى،فهرست-١
:بها به شرح زیر است هاى فهرستها و پيوستشرح و بهاى واحد ردیف ها،مقدمه فصل آليات، ،)آاربرد 

مصالح پاي آار : ١پيوست 
دستور العمل تجهيز و بر چيدن آارگاه : ٢پيوست 
 هاى باالسرىشرح اقالم هزینه: ٣پيوست 
اىهاى منطقههزینه: ۴پيوست 
دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید : ۵پيوست 

ها و روستاها از محل بها براى تعميرات خطوط لوله آمربندى، تغذیه و شبكه گاز در محدوده شهراین فهرست
. در نظر گرفته شده است(T.B.S/DRS)  و ایستگاه تقليل فشار داخل شهرى(CGS)تامين گاز 

:بها و مقادیر نحوه برآورد هزینه اجراى آار و تهيه فهرست-٢
بها به نحوى تهيه شده است آه اقالم عمومى آارهاى رشته تعميرات هاى این فهرست شرح ردیف١-٢

در مواردى آه  شش قرار دهد،خطوط لوله آمربندى، تغذیه و شبكه گاز در نظر گرفته شده است را زیر پو
بها تطبيق هاى این فهرستاى مورد نياز آار  باشد، آه اقالم آن با شرح ردیفمشخصات فنى و اجرایى ویژه

شود  شماره ردیف جدید درج مىنكند ، شرح ردیف مناسب برای آن اقالم تهيه و در انتهاى گروه مربوط با
 نعتدار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در آارهاى صهاى ستارهبهاى واحد ردیف

هاى شود هرگاه دستورالعملى براى نحوه پرداخت ردیفنفت محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج مى
.فصل مربوط با شماره جدید اضافه ميگردد  ستاره دار مورد نياز باشد متن الزم تهيه و به انتهاى

ها هاى مورد نياز و همچنين امكان افزایش ردیفبها به منظور سهولت دسترسى به ردیف در این فهرست٢-٢
هاى جداگانه با شماره مشخص هاى هر فصل با توجه به ماهيت آنها، به گروه ها و یا زیر فصلدر آینده، ردیف

هاى فهرست بها، شامل نه رقم است آه به ترتيب از سمت چپ دو رقم شماره ردیف. تفكيك شده است 
شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر  اول به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بهاء دو رقم دوم،

.فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف اختصاص داده شده است 
ها، بهاى آنها به صورت درصدی از بهاى واحد ردیف یا  برای هر یك از اقالمى آه در آليات یا مقدمه فصل٣-٢

اى با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيشردیف های یا روش دیگر، تعيين شده است باید ردیف جداگانه
.د شده درج شود شود و بهاى واحد آن به روش تعين شده محاسبه می گردد در مقابل ردیف یا بينى
بها موجود است، اما بدون بهاى واحد هستند به هایى آه شرح آنها در این فهرست بهاى هر واحد ردیف۴-٢

.شود  تهيه مى١-٢روش تعيين شده در بند 
 باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجراى به تایيد واحد اجرایى ۴-٢ و ١-٢هاى موضوع بند  شرح و بهاى ردیف۵-٢

.مربوط برسد 
بها، نسبت بههاى فهرست با اعمال ضریب۴-٢ و ١-٢هاى   در آارهایى آه جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف۶-٢

 باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آارمبلغ برآورد هزینه اجراى آار، بيشتر از ده درصد باشد، واحدهاى اجرایى
هاى یاد شده را همراه با تجزیه قيمت مربوط برای تصویب به به صورت ترك مناقصه، شرح و بهاى ردیف

.ار گيردمعاونت امور مهندسى ارسال دارند تا پس از رسيدگى و تصویب مالك عمل قر
 ١-٢بها و همچنين ردیف هاى موضوع بند هاى   هنگام برآورد به جمع بهاى واحد ردیف هاى این فهرست٧-٢
: اعمال خواهد شد ٨-٢ها و هزینه زیر ، مطابق روش تعيين شده در بند  ضریب۴-٢و 
 هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه طبق پيوست دو١-٧-٢
 درصد٣٠ است، به ميزان  هزینه باالسرى آه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست سه درج شده٢-٧-٢
 ، شامل بيمه سهم آارفرما و بيمه ١/٠۶٩اجتماعى، به ميزان هاى تامين ضریب هزینه تفاوت بيمه٣-٧-٢

 بيكارى
هاى اجرایى و مشخصات فنى،  براى بر آورد هزینه اجراى هر آار، مقادیر اقالم آن بر اساس نقشه٨-٢

فهرستى آه شامل شماره، . شوند گيرى مىمحاسبه شده و بر حسب ردیف هاى این فهرست بها اندازه
.شود هاست، تهيه مىمقدار و مبلغ ردیف واحد، بهاى واحد، شرح،

ت از جمع مبلغ ردیف هاى در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهاى واحد آن ردیف اس
بها براى آار مورد نظر هاى فهرستها، جمع مبلغ ردیفمربوط به هر فصل، مبلغ هر فصل و از جمع مبلغ فصل

ها به  ردیفضریب باالسرى و ضریب هزینه تفاوت بيمه هاى تامين اجتماعى به جمع مبلغ. آیدبه دست مى
.شود صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه به آن افزوده مى

۵  و٣و ١هاى ها، و پيوستمقدمه فصلنتيجه،بر آورد هزینه اجراى آار خواهد بود، به مدارك یاد شده، آليات، 
. شودبها و مقادیر یا بر اورد هزینه اجراى آار ناميده مىضميمه مجموعه تهيه شده، به عنوان فهرست

يزات و همچنين منبع تهيه آنها و بهمهندس مشاور یا واحد تهيه آننده بر اورد باید مشخصات آامل مصالح، تجه -٣
 الزم است پيمانكار برای ارائه پيشنهاد طور آلى هر نوع اطالعاتى درباره آنها را، آه از نظر قيمت موثر بوده و

. ن درج آندقيمت نسبت به آن آشنایى داشته باشد، تهيه و در مشخصات فنى خصوصى پيما

١
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بها و مقادیر برآورد هزینه اجرای آار،اگر در نظر باشد آه به صورت یك قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست 
تهيه مى) جدول تفكيكى (آار بهاى اجزاى متشكله آار محاسبه و بر مبنای آن جدول درصد اجزاى متشكله 

.بایست به اسناد مناقصه الحاق گرددشود این جدول مى

٢
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آليات 

. ها و شرح ردیف ها، اجزای غير قابل تفكيك و مكمل یك دیگر هستندمفاد آليات مقدمه فصل-١

آننده مشخصات آامل آار ها و آليات به تنهایی تعيينها و شرح درج شده در مقدمه فصلشرح ردیف-٢
ها در صورتی قابل پرداخت است آه آار طبق نقشه و مشخصات فنی نيست، بلكه بهای واحد هر یك از ردیف

.بها مطابقت داشته باشدانجام شود و با مشخصات تعيين شده در این فهرست

 ندی،بها متوسط هزینه اجرای آار های مربوط به رشته تعميرات خطوط لوله آمربقيمت های این فهرست-٣
آالت و ابزار و همچنين تامين ماشين های تعمير و به آارگيری نيروی انسانی،تغذیه و شبكه گاز بوده و هزینه

بار گيری، حمل و بار اندازی ) به استثنای مصالحی آه تامين آن به عهده پيمانكار می باشد (مصالح مورد نياز 
بها پيش بينی شده های این فهرستاتالف مصالح در بهای واحد ردیف جایی مصالح در آارگاه،مصالح، جابه

. استHSEبه است و به طور آلی، شامل اجرای آامل آار با مشخصات فنی و موارد مربوط 

بها قيمت های آاملی برای انجام آار ، طبق نقشه و مشخصات فنی است هيچ های این فهرستقيمت-۴
بارگيری،  های آم یا زیاد ،تعبيه سوراخ،گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين عمق یا ارتفاع انحناء ،دهنه

تر تر یا مخصوصهای دیگر آه اجرای آار را مشكلحمل، باراندازی، پراگندگی طول خط ، سختی آار و صعوبت
یا اضافه بها پيشبينی شده است، قابل پرداخت  بها برای آن نرخیآند، جز آنكه به صراحت در این فهرست

.نيست

های بها با فهرستهای این فهرست بها با یكدیگر یا مقایسه این فهرستگيری از مقایسه فصلبا نتيجه-۵
جز آن آه های روز با استناد به تجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر ، وجه اضافی دیگر یا مقایسه آن با قيمت

.به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست

رای بها آه دستور العملی برای نحوه بر آورد داده شده است، مفاد آن تنها بدر هر بخش از این فهرست-۶
.مرحله برآورد، نافذ خواهد بود

شخصات تعيين شده در منظور از مشخصات فنی در این فهرست بهاء مشخصات فنی منضم به پيمان و م-٧
ها و لوازم و یا دگان دستگاهنقشه های اجرایی منضم به پيمان و دستور آارها و دستور العمل های سازن

.مشخصات فنی تيپ و استانداردهای شرآت ملی گاز ایران است

.هایی آه نوع سيمان مشخص نشده است منظور سيمان پرتلند تيپ دو استدر ردیف-٨

ا مشخصات فنی، قبل از سفارش بایدنمونه یا آاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق ب-٩
.به تایيد آارفرما برسد

 ه آار برده شده است ، قطر نامیمنظور از قطر آه در این فهرست بهاء ،برای لوله ها اتصاالت و شير ها ب-١٠
(NAMINAL DIAMETER)المللی درج شده است است آه در جدول های سازندگان و استانداردهای بين.

های اجرایی، ه در نقشهگيری آارها بر اساس ابعاد آار های انجام شده ، آه مطابق ابعاد درج شداندازه-١١
.گيردها صورت میهاست با توجه به مفاد آليات و مقدمه فصلجلسهدستورآارها و صورت

بها باشد بهای های این فهرستدر صورتی آه قطر لوله مورد نياز، بين دو قطر متوالی درج شده در ردیف -١٢
.یابی محاسبه می گرددهای قبل و بعد آن به روش ميانواحد آن با توجه به بهای قطر

٣
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سر نيست ، مانند گود آه پس از انجام آار پوشيده می شود و امكان بازرسی آامل آنها بعدًا مي عملياتی-١٣
های اجرایی ، مشخصات فنی و دستور ها و ميلگرد داخل بتن باید مطابق آنها با نقشهها، حفر ترانشهبرداری

.مهندس مشاور صورت جلسه شود/آارها حين اجرای آار و قبل از پوشيده شدن با نماینده آار فرما 

در بازدهی آار آن قسمت از عمليات واقع شده در این ) جمع شدن آب در آانال (بابت تاثير آبدار بودن -١۴
درصد اضافه به ردیفهای فصل ) ده(١٠منطقه، عالوه بر منظور آردن هزینه آبكشی در فصل آارهای خاآی 

.مربوطه اعمال ميشود

.های این فهرست اضافه بهایی به شرح زیر تعلق ميگيرددر صورت وجود هر یك از شرایط زیر به نرخ-١۵

 درصد ١۵) مترو ( تعميرات و انجام عمليات در مجاورت لوله فعال نفتی،گاز و قطار شهری ١۵-١

 درصد٢۵های پر ترافيك ها و تقاطع تعميرات و انجام عمليات در خيابان١۵-٢

 درصد ١۵ تعميرات و انجام عمليات در شب ١۵-٣

.های پرترافيك هر شهر در مدارك مناقصه شرح گرددها و تقاطعمحدوده خيابان :توضيح

لوله و اتصاالت و شير آالت های حمل و بارگيری و باراندازی آليه قطعات تعویضی و تعميراتی اعم از هزینه-١۶
 آيلومتر و یا بالعكس به محل نصب در ٣٠های نصب شده به انبار پيمانكار یا آارفرما تا شعاع از محل.... و

.بهای واحد ها درج شده استقيمت

های توان ردیفموجود نباشد میدر آارهایی آه جهت بر آورد هزینه اجرای آنها ردیفی در این فهرست بها -١٧
. به عنوان ضریب آارهای تعميراتی استفاده نمود١/٣٠های بهاء با اعمال ضریب مشابه در سایر فهرست

های این فهرست منظور شده  در هزینه(HSE) های رعایت آليه مصالح ایمنی زیست محيطیهزینه-١٨
.است

.محاسبه شده است .....ماهه چهارم سال های سهبها بر مبنای قيمتاین فهرست-١٩

۴
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- آماده سازی و جوشكاری لوله، شيرآالت و اتصاالت١فصل

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

بها آه در حين اجرای آار تعميرات های این فهرستاین فصل برای انجام جوشكاری مازاد بر شرح ردیف.١
.پيش می آید استفاده ميشود

جفت آردن  :آماده سازی لوله ها و اتصاالت شامل عمليات الزم برای جوشكاری لوله و اتصاالت فوالدی،.٢
معيوب، طبق مشخصات فنی مربوط در ردیف های این فصل منظور  هایها، جوشكاری و تعمير جوشلوله

.شده است

ه ها را سالم تحویل گرفته هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی آه پيمانكار طبق صورت جلسه لول.٣
له های معيوب تحویل است به عهده پيمانكار است و در مواردی آه لوله های طبق صورت جلسه، لو

.های مربوط به صورت جداگانه به پيمانكار پرداخت می شودپيمانكار شده است، هزینه اصالح از ردیف

) شير ها و الكترود  غير از لوله ، اتصاالت،(تامين نيروی انسانی ، ماشين آالت، لوازم و مصالح مصرفی .۴
.های این فصل منظور شده استدر ردیف

.این فصل منظور شده است هایهزینه آزمایش صالحيت جوشكاران در قيمت.۵

های مختلف بوده و هيچ گونه اضافه بهایی های این فصل ميانگين بهای عمليات برای ضخامتقيمت.۶
.ها قابل پرداخت نمی باشدبابت تغيير ضخامت لوله

  می5LX65 تا5L,5LX های لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فوالدیقيمت ردیف.٧
.باشد

.های سالم در قيمت ها منظور شده استهزینه سنگ زدن و آماده آردن سر لوله.٨

۵



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آماده سازی و جوشكاری لوله، شيرآالت و اتصاالت١فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- آماده سازی و جوشكاری لوله، شيرآالت و اتصاالت١فصل

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی تا ٠١٠١٠١ ۶٣

 اينچ با هر۶ اينچ تا ٣جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی از ٠١٠١٠٢
ضخامت

٠سرجوش ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٣ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠۴ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠۵ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١۴جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠۶ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٧ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت١٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٨ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٩ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٢جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٠ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢۴جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١١ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٢ ۶٣

٠سرجوش اينچ با هر ضخامت٢٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٣ ۶٣

٠سرجوشاينچ با هر ضخامت٣٠جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١۴ ۶٣

٠سرجوشاينچ با هر ضخامت٣۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١۵ ۶٣

٠سرجوشاينچ با هر ضخامت۴٨جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١۶ ۶٣

٠سرجوشاينچ با هر ضخامت۵۶جوشكاری لوله، شير و اتصاالت فوالدی ٠١٠١١٧ ۶٣

 اينچ بطور آامل شامل١نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه تا ٠١٠١١٨
سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

٠عدد ۶٣

 اينچ بطور آامل٢ تا ١/۴  ١نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١١٩
شامل سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

٠عدد ۶٣

 اينچ بطور آامل٣ و ١/٢ ٢نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١٢٠
شامل سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

٠عدد ۶٣

اينچ بطور آامل شامل۴نصب ولدولت فوالدی يا سه راهی تخليه ٠١٠١٢١
سوراخ آردن لوله اصلی در آانال يا حوضچه

٠عدد ۶٣

۶



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آزمايشات آنترل آيفيت جوش٢فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

بها آه در حين اجرای های این فهرستاین فصل برای انجام آزمایشات آنترل آيفيت جوش مازاد بر شرح ردیف.١
.آید استفاده می شودآار تعميرات پيش می

، هایی آه توسط پيمانكار دارای مجوز، یا شرآت پرتونگاری مجاز انجام شودآزمایش ردیف های این فصل برای.٢
.شده است و استفاده از آن در سایر موارد مجاز نيست پيش بينی

/ در صورتی آه با درخواست یا تایيد آارفرما . های آنترل آيفيت جوش برای روز های عادی استبهای ردیف.٣
 پرداخت ١/٢٠های این فصل با اعمال ضریب آن بر اساس ردیف بهای مهندس مشاور، آار در شب انجام شود،

.می شود

ها با اشعه چشمه ز جوشدر نرخ پرتونگاری این فصل هزینه عمليات آماده سازی فيلم، عكسبرداری ا.۴
(SOURCE)،ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی از جمله نزدیك نشدن عابران و افراد   متناسب، ظهور و ثبوت فيلم

.متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است

برودتی، آب و جز اینها و  خانه با تجهيزات ان و تاسيسات حرارتی،هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریك.۵
تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی ها،های مربوط به آماده نمودن دستگاههمچنين هزینه

.و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور شده است

.فيلم و تفسير رادیوگرافی در نرخ های این فصل منظور نشده است هزینه های.۶

.ری نخواهد شدتفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصاالت باعث تغيير بها در نرخ پرتونگا.٧

.توان از ردیف اآيپ روز استفاده شود ها آمتر از موارد ذیل باشد میدر صورتی آه تعداد رادیوگرافی سرجوش.٨

. سر جوش باشد١٣ اینچ آمتر از ۶ الی ٢ هایچنانچه رادیوگرافی سر جوش١-٨

. سر جوش باشد٧ اینچ آمتر از ١۶ الی ٨ هایچنانچه رادیوگرافی سر جوش٢-٨

. سر جوش باشد۴ اینچ آمتر از ٢٢ الی ١٨ هایچنانچه رادیوگرافی سر جوش٣-٨

. سر جوش باشد٣ اینچ آمتر از ٣٠ الی ٢۴ هایچنانچه رادیوگرافی سر جوش۴-٨

روز/  سر جوش یك اآيپ ٢ اینج به ازای هر ٣۶های باالتر از رادیوگرافی سر جوش۵-٨

ر ساده،خودرو و سایر تجهيزات مورد اآيپ رادیوگرافی شامل یك نفر تكنسين، یك نفر آمك تكنسين ،دو نفر آارگ.٩
.باشدنياز می

٧



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آزمايشات آنترل آيفيت جوش٢فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- آزمايشات آنترل آيفيت جوش٢فصل

٠سرجوش اينچ٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١ ۶٣

٠سرجوش اينچ۶ اينچ تا ٣پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٢ ۶٣

٠سرجوشاينچ٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٣ ۶٣

٠سرجوشاينچ١٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠۴ ۶٣

٠سرجوشاينچ١٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠۵ ۶٣

٠سرجوشاينچ١۴پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠۶ ۶٣

٠سرجوشاينچ١۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٧ ۶٣

٠سرجوشاينچ١٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٨ ۶٣

٠سرجوشاينچ٢٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٩ ۶٣

٠سرجوشاينچ٢٢پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٠ ۶٣

٠سرجوشاينچ٢۴پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١١ ۶٣

٠سرجوشاينچ٢۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٢ ۶٣

٠سرجوش اينچ٢٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٣ ۶٣

٠سرجوشاينچ٣٠پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١۴ ۶٣

٠سرجوشاينچ٣۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١۵ ۶٣

٠سرجوشاينچ۴٨پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١۶ ۶٣

٠سرجوشاينچ۵۶پرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢١٧ ۶٣

٠اکيب روزپرتونگاری جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی٠٢٠٢١٨ ۶٣

٨



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- عايقكاری٣فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

بها آه در حين اجرای آار تعميرات های این فهرستاین فصل برای انجام عایق آاری مازاد بر شرح ردیف.١
.پيش می آید استفاده می شود

ار آار و جایی های الزم ، تامين و به آارگيری نيروهای انسانی، ماشين آالت، ابزهزینه استقرار، جابه.٢
.های این فصل منظور شده استمواد مصرفی مورد نياز، در قيمت ردیف

ليكن . ها منظور نشده است ، قطران جامد و نوار ها در قيمت ردیف)پرایمر(بهای تهيه مصالح اندود .٣
 خرد آردن قطران، وب،هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطل

های این فصل منظور شده های مربوط در قيمت ردیفهزینه حمل از انبار پيمانكار به پای آار و تمامی
.است

ها آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها با خم.۴
های این فصل منظور نشده است و برای این تكميل با تعمير عایق آاری انجام شود، در قيمت ردیف

.گرددهای مربوط محاسبه و پرداخت میموارد از فصل

 BOND) ، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR) های منفذیابیهای مربوط به انجام آزمایشهزینه.۵
TEST)یف ها منظور شده ، اندازه گيری ضخامت پوشش و هزینه تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت رد
.است

جایی داخل های مربوط به جابهثابت، هزینه هایآاری در آارگاههای مربوط به تميزآاری و عایقردیف.۶
. دپو سازی و آماده سازی برای حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است آارگاه،

ها، محل های اتصال و منظور از تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده، عایق آاری سر جوش.٧
.ها و نظایر آن است همچنين رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا خم زدن لوله

يه عمليات طبق مشخصات در تمام موارد عایق آاری بجز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده باشد، آل.٨
.فنی، مورد نظر است

طبق استاندارد مورد نظر آارفرما مورد نظر  های این فصل،عمليات زنگ زدایی و تميز آردن لوله در ردیف.٩
.گرفته شده است 

عایق آاری مجدد  سند بالست، تميز آاری و در عمليات تعویض پوشش لوله، برداشت عایق موجود،.١٠
.لحاظ شده است 

آاری های این فصل برای هر مورد تا یك متر منظور شده است در عمليات مربوط به تكميل و تعمير عایق.١١
 قابل ١/٣٠تغذیه با اعمال ضریب /  صورتی آه مازاد بر یك متر باشد، از فهرست بهای خط آمربندی

.باشدمحاسبه می

٩



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- عايقكاری٣فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- عايقكاری٣فصل

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠١
 اينچ٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق آاري سرد به قطر تا 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٢
 اينچ تا٣سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاری سرد به قطر  از 

 اينچ۶

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٣
 اينچ٨سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاری سرد به قطر  

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠۴
اينچ١٠سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاری سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠۵
اينچ١٢سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠۶
 اينچ١۴سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٧
 اينچ١۶سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٨
 اينچ١٨سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١٠٩
 اينچ٢٠سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٠
 اينچ٢٢سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١١
 اينچ٢۴سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٢
 اينچ٢۶سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٣
اينچ٢٨سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١۴
اينچ٣٠سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١۵
 اينچ٣۶سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١۶
 اينچ۴٨سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تعمير و تكميل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تميز آردن٠٣٠١١٧
 اينچ۵۶سطح لوله و اندود پرايمرزني و عايق آاري سرد به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده يا پلي اتيلن  لوله به٠٣٠١١٨
 اينچ٢قطر تا 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن براي لوله٠٣٠١١٩
  اينچ.۶تا٣به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢٠
 اينچ.٨لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢١
 اينچ.١٠لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢٢
 اينچ.١٢لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢٣
 اينچ.١۴لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢۴
 اينچ.١۶لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢۵
 اينچ.١٨لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢۶
 اينچ.٢٠لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

١٠



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- عايقكاری٣فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- عايقكاری٣فصل

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢٧
 اينچ.٢٢لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢٨
 اينچ.٢۴لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٢٩
 اينچ.٢۶لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣٠
 اينچ.٢٨لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣١
 اينچ.٣٠لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣٢
 اينچ.٣٢لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣٣
 اينچ.٣۴لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن براي لوله٠٣٠١٣۴
 اينچ.٣۶به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣۵
 اينچ.٣٨لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣۶
 اينچ.۴٠لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣٧
 اينچ.۴٢لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١٣٨
 اينچ.۴۴لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن براي لوله٠٣٠١٣٩
 اينچ.۴۶به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١۴٠
 اينچ.۴٨لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١۴١
 اينچ.۵٢لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

تكميل عايقكاري لوله هاي از پيش عايق شده با پلي اتيلن  براي٠٣٠١۴٢
 اينچ.۵۶لوله به قطر 

٠مورد ۶٣

١١



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- گريسكاری، روانكاری و تعمير شيرآالت۴فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

آاری و اندود ماستيك روی شيرها و نصب اتصاالت فوالدی آاری و روانقيمت این فصل برای آزمایش گریس.١
.آمربندی و تغذیه محاسبه شده است گاز شهری،) شبكه(خط لوله 

آاری و اندود ماستيك روی شيرها و نصب اتصاالت فوالدی هزینه مربوط به آاری و رواندر نرخ مربوط به گریس.٢
ماشين  استقرار نفرات،)خور ماستيك غير از شير، اتصاالت، الكترود، گریس و گریس(مواد و لوازم مصرفی 

های ها و لوازم از محل نصب هر شير و اتصاالت تا محل بعدی در قيمت ردیفآالت، همچنين انتقال دستگاه
.این فصل منظور شده است

تحویل درج شده باشد، هزینه چنانچه شير ها و اتصاالت در موقع تحویل به پيمانكار آه در صورت جلسه .٣
.اصالح و رفع نواقص با قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود

خورها شامل آليه عمليات برش آاری،  های افزایش ارتفاع تلسكوپی و ميله اسپندل رابط گریسدر نرخ.۴
.ای عمليات خاآی و بتنی منظور نگردیده استباشد و هزینهآاری میآاری و عایقآاری، تراشجوش

های ازبيلت، برداشتن آاری شيرها شامل شناسایی محل شيرها با استفاده از نقشهآاری و روانگریس.۵
 داخل حوضچه و حمل به درب حوضچه، تميزآاری روی شير و داخل حوضچه ها و جمع آوری خاك و مازاد

 و نمایان و رفع نشتی های مجاز و تزریق گریس داخل شير با گریس پمپ و باز و بست شيرهای دفنیمحل
.شدگاز احتمالی از گریس خور شير ها و تعویض گریس خور در صورت لزوم می با

 درصد ۶٠آاری شيرها فقط عمليات باز و بست صورت گيرد های گریسكاری و رواندر صورتی آه در ردیف.۶
.باشدمربوط قابل پرداخت می هایردیف

١٢



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- گريسكاری، روانكاری و تعمير شيرآالت۴فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- گريسكاری، روانكاری و تعمير شيرآالت۴فصل

٠مورد اينچ٣/۴بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ميتراستاپ ٠۴٠١٠١ ۶٣

٠مورداينچ٢بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٢ ۶٣

٠مورداينچ۴بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٣ ۶٣

٠مورداينچ۶بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠۴ ۶٣

٠مورداينچ٨بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠۵ ۶٣

٠مورداينچ١٠بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠۶ ۶٣

٠مورد اينچ١٢بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير٠۴٠١٠٧ ۶٣

٠مورداينچ١۶بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٨ ۶٣

٠مورداينچ١٨بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١٠٩ ۶٣

٠مورد اينچ٢٠بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٠ ۶٣

٠مورد اينچ٢٢بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١١ ۶٣

٠مورد اينچ٢۴بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٢ ۶٣

٠مورد اينچ٢۶بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٣ ۶٣

٠مورد اينچ٢٨بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١۴ ۶٣

٠مورد اينچ٣٠بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١۵ ۶٣

٠مورد اينچ٣۶بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١۶ ۶٣

٠مورد اينچ۴٨بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٧ ۶٣

٠مورداينچ۵۶بازديد،گريسكاري،روانكاري(بازوبست آردن)شير ٠۴٠١١٨ ۶٣

٠مورد ميليمتر١۶٠ الي ۶٣بازديد،بازوبست آردن شيرهاي پلي اتيلن ٠۴٠١١٩ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه٢ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢٠ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه۴ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢١ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه۶ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢٢ ۶٣

٠عدداينچ در حوضچه٨ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢٣ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه١٠ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢۴ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه١٢ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢۵ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه١۶ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢۶ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه١٨ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢٧ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه٢٠ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢٨ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه٢٢ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٢٩ ۶٣

٠عدد  اينچ در حوضچه٢۴ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٣٠ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه٢۶ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٣١ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه٢٨ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٣٢ ۶٣

٠عدد  اينچ در حوضچه٣٠ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٣٣ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه٣۶ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٣۴ ۶٣

٠عدد  اينچ در حوضچه۴٨ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٣۵ ۶٣

٠عدد اينچ در حوضچه۵۶ماستيك زدن شير فوالدي به قطر ٠۴٠١٣۶ ۶٣

 اينچ شامل برداشت پوشش۶ تا ٢تعمير شيرهاي مدفون سايز ٠۴٠١٣٧
عايق شير و تعمير و عايقكاري شير با عمليات مكانيكي(بدون

عمليات خاآي) بطور آامل

٠مورد ۶٣

١٣



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- نصب اتصاالت پلی اتيلن۵فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

.شده استمحاسبهیشهرگاز)شبكه( لولهخطلنياتیپلیهااتصالنصبیبرافصلنیایهامتيق.١
.نشده استمنظورهافیردمتيقدرلولهیروخاكمجددبرگرداندنولولهیروازیخاآبردارنهیهز.٢
 شد،شده بادرجلیتحوصورتجلسهدرآهبودهینواقصیدارامانكار،يپبهلیتحوموقعدراتصاالتچنانچه.٣

.شودیمپرداختمانكاريپبهومحاسبهدیجدمتيقنييتعبانواقصرفعواصالحنهیهز

١۴



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- نصب اتصاالت پلی اتيلن۵فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- نصب اتصاالت پلی اتيلن۵فصل

 ميليمتر داخل٢۵نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠١
آانال

٠عدد ۶٣

ميليمتر داخل۶٣نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٢
آانال

٠عدد ۶٣

 ميليمتر  داخل٩٠نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٣
آانال

٠عدد ۶٣

ميليمتر داخل١١٠نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠۴
آانال

٠عدد ۶٣

ميليمتر  داخل١٢۵نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠۵
آانال

٠عدد ۶٣

 ميليمتر داخل١۶٠نصب اتصاالت پلي اتيلن الكتروفيوژن دار به قطر ٠۵٠١٠۶
آانال

٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجي ۶٣نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله ٠۵٠١٠٧
 ميليمتر  داخل آانال۴٠الي 

٠عدد ۶٣

٢٠ميليمتر با خروجي ٩٠نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله ٠۵٠١٠٨
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجي ١١٠نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله ٠۵٠١٠٩
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

٠عدد ۶٣

٢٠ ميليمتر با خروجي ١٢۵نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله ٠۵٠١١٠
 ميليمتر  داخل آانال۴٠الي 

٠عدد ۶٣

٢٠ميليمتر با خروجي ١۶٠نصب زين پلي اتيلن فيوژن دار روي لوله ٠۵٠١١١
 ميليمتر داخل آانال۴٠الي 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١٢
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٢۵ اينچ در ٣/۴قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١٣
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال٢۵ اينچ در ١قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١۴
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال۴٠ اينچ در ١قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١۵
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال۴٠ اينچ در ١/٢۵قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١۶
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال۶٣ اينچ در ٢قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١٧
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٩٠ اينچ در ۴قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١٨
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال٩٠ اينچ در ۶قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١١٩
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١١٠ اينچ در ۴قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٢٠
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال١١٠ اينچ در ۶قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٢١
 ميليمتر  در کنار یا داخل آانال١٢۵ اينچ در ۴قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٢٢
 ميليمتر در کنار یا  داخل آانال١٢۵ اينچ در ۶قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٢٣
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١٢۵ اينچ در ٨قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٢۴
 ميليمتر در کنار یا داخل آانال١۶٠ اينچ در ۶قطر 

٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدي/پلي اتيلن با نصب يك بوشن پلي اتيلن به٠۵٠١٢۵
ميليمتر در کنار یا داخل آانال١۶٠ اينچ در ٨قطر 

٠عدد ۶٣

افزايش ارتفاع تلسكوپي و ميله اسپندل و رابط گريس خور شيرهاي٠۵٠١٢۶
 اينچ آارهاي مكانيكي(به استثناي عمليات خاآي)۶ تا ٢مدفون 

٠عدد ۶٣

١۵



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)۶فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

.های این فصل منظور شده استتامين نيروی انسانی و لوازم و ماشين آالت در ردیف.١
 محاسبه ٢های باز و بست کردن کنتور با اعمال ضریب در صورت اسپول کردن محل کنتور بهای ردیف.٢

.می گردد
های باز شده به انبار آارفرما یا های حمل و باراندازی آليه قطعات تعویضی و تعميری از محلهزینه.٣

.های این فصل منظور شده استپيمانكار تا شعاع سی آيلومتر و یا بالعكس در ردیف
.های این فصل منظور نشده است هزینه آاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری در ردیف.۴
ها و تخليه آب از گرم آن به مخزن و بالعكس در ردیفهزینه تامين مخزن جهت نگهداری آب مقطر گرمكن.۵

.ها منظور شده است
ها در ردیف ها ها و آب جهت شستشوی ایستگاههزینه تهيه و حمل آب مقطر و ضد یخ جهت گرمكن.۶

.منظور نشده است
.های گازی می باشدتعمير اساسی ایستگاه شامل آليه اجزاء ایستگاه بجز گرمكن.٧
يز شامل عمليات تعمير بررسی قطعات سيستم تزریق مواد بودار آننده  و تعمير یا تعویض قطعات ن.٨

.گردداساسی می
های مربوط منظور شده های خالی در ردیفهای مرآاپتان و عودت بشكههزینه بارگيری و تخليه بشكه.٩

.است
 شامل (C.G.S./C.G.S/T.B.S)های تقليل فشار های بازدید، بررسی و تعميرات اساسی ایستگاههزینه.١٠

.های ذیل از مبلغ آل ردیف مربوط می باشددرصد ردیف

درصدشرحردیف

١٠رگوالتور١
٢۵شات آف ولوها٢
١٠سيفتی ولوها٣
١۵دستگاه بودار آننده۴
١٠آنتورها۵
٢٠فيلترها و سپریتورها۶
١٠شيرآالت و عمليات مشابه٧

 صنعتی، (T.B.S/D.R.S  های تقليل فشارهای بازدید، بررسی و تعميرات اساسی ایستگاههزینه.١١
ذیل از مبلغ آل ردیف مربوط  هایبه تفكيك شامل درصد ردیف ....)صنعتی عمده و مسكونی و  تجاری،

.می باشد

درصدشرحردیف

١۵رگوالتور١
٢۵شات آف ولوها٢
١٠سيفتی ولوها٣
١۵آنتورها۴
٢٠فيلتر۵
١۵شيرآالت و عمليات مشابه۶

. های این فصل منظور نشده استهزینه تهيه قطعات مورد نياز جهت تعویض در قيمت.١٢
ها نياز به عمليات جوشكاری با جوش آرگون باشد هزینه آن به صورت در صورتی آه در تعميرات گرمكن.١٣

.های این فصل منظور نگردیده استجداگانه قابل پرداخت بوده و در قيمت
کليه عمليات باز و بست کردن، بيرون کشيدن کویل،  : های تعميرات اساسی گرمکن شاملبهای ردیف.١۴

عمير و یا تعویض بعضی از تميزکاری، زنگ زدایی و رنگ آميزی با رنگ اپوکسی تيوب و مخزن گرمکن، ت
های سوخت گرمکن و نمونه برداری از آب گرمکن و های کنترل و سيستمقطعات مکانيکی، سيستم

آزمایشگاه و ارایه گزارش و تست   و درصد ضدیخ موجود در آب در.PH.TFE.TH.TDSانجام آزمایش 
.باشداندازی مجدد می هيدرواستاتيک و نصب و راه

١۶



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)۶فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)۶فصل

 اينچ ايستگاههاي تقليل۶تا٢باز و بسته آردن آنتورهاي توربيني ٠۶٠٢٠١
فشار و اندازه گيري جهت آاليبراسيون

٠مورد ۶٣

 اينچ ايستگاههاي تقليل١٢تا٨باز و بسته آردن آنتورهاي توربيني ٠۶٠٢٠٢
فشار و اندازه گيري جهت آاليبراسيون

٠مورد ۶٣

  اينچ ايستگاههاي تقليل٢۴تا١۶باز و بسته آردن آنتورهاي توربيني ٠۶٠٢٠٣
فشار و اندازه گيري جهت آاليبراسيون

٠مورد ۶٣

٠موردباز و بسته آردن فشارسنجها و دما سنجها و تصحيح آننده ها٠۶٠٢٠۴ ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢٠۵
 متر مكعبي شامل(رگوالتورها،شات۵٠٠٠  به ظرفيت تا CGSفشار 

آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢٠۶
 متر مكعبي٢٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠ به ظرفيت CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢٠٧
 متر مكعبي٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢٠٨
 متر مكعبي۵٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢٠٩
 متر مكعبي٨٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١٠
 متر مكعبي١٢٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠٠به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١١
 متر مكعبي٢٠٠٠٠٠  تا ١٢٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١٢
  متر مكعبي٢٠٠٠٠٠  به ظرفيت باالتر از  CGSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپريتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١٣
 شامل(رگوالتورها،شات آف۵٠٠٠  به ظرفيت  تا CGS/TBSفشار  

ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها
و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١۴
 متر مكعبي٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ به ظرفيت CGS/TBSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١۵
 متر مكعبي۵٠٠٠ به ظرفيت  تا TBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١۶
 متر مكعبي٢٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠به ظرفيت TBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

١٧



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)۶فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)۶فصل

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١٧
 متر مكعبي٢٠٠٠٠به ظرفيت باالتر ازTBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

بازديد و بررسي و تعمير اساسي تاسيسات ايستگاههاي تقليل٠۶٠٢١٨
فشار و اندازه گيري صنعتي،تجاري مسكوني  

شامل(رگوالتورها،شات آف ولوها،سفتي ولوها،دستگاه بودار
آننده،آنتورها،فيلترها،سپرايتورها و شيرآالت)

٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشي دوره اي ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢١٩
 متر مکعب.٣٠٠٠٠ تا ظرفيت  CGS/TBSيا 

٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشي دوره اي ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٢٠
متر مکعب.١٠٠٠٠٠ تا ظرفيت  ٣٠٠٠٠ باالتر از CGS/TBSيا 

٠مورد ۶٣

 وCGSبازديد و تنظيم و سرآشي دوره اي ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٢١
 متر مکعب.١٠٠٠٠٠ به ظرفيت باالتر از CGS/TBSيا 

٠مورد ۶٣

بازديد و تنظيم و سرآشي دورهاي ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٢٢
tbs/drsبا هر ظرفيت 

٠مورد ۶٣

بازديد و تنظيم و سرآشي دوره اي ايستگاههاي تقليل فشار تجاري٠۶٠٢٢٣
صنعتي عمده

٠مورد ۶٣

  یا  CGSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاههاي تقليل فشار ٠۶٠٢٢۴
CGS/TBSبهمراه شاسي و فونداسيون مربوطه 

٠مورد ۶٣

یاTBSشستشو و نظافت تاسيسات ايستگاههاي تقليل فشار ٠۶٠٢٢۵
DRSبهمراه شاسي و فونداسيون مربوطه

٠مورد ۶٣

شستشو و نظافت تاسيسات ايستگاههاي تقليل فشار و اندازه٠۶٠٢٢۶
گيري تجاري صنعتي و عمده بهمراه شاسي و فونداسيون مربوطه

٠مورد ۶٣

رفع نشتی از اتصاالت ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٢٧
MRS,DRS,TBS,CGS/TBS,CGS

٠مورد ۶٣

تا ظرفيت  CGSانجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي ٠۶٠٢٢٨
 ليتري .۵٠٠٠

٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي ٠۶٠٢٢٩
 ليتري.١٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠از 

٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي ٠۶٠٢٣٠
 ليتري .٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠از 

٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي ٠۶٠٢٣١
 ليتري .٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠از 

٠مورد ۶٣

 با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي ٠۶٠٢٣٢
 ليتري .۵٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠از 

٠مورد ۶٣

با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي ٠۶٠٢٣٣
ليتري.٨٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠از 

٠مورد ۶٣

با ظرفيت باالترCGSانجام عمليات تعمير اساسي گرمكن هاي گازي ٠۶٠٢٣۴
 ليتري .٨٠٠٠٠از 

٠مورد ۶٣

سرويس و تعمير قسمتهاي برقي هيتر ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٣۵
cgs-cgs/tbs

٠مورد ۶٣

گريس آاري و بازو بسته نمودن شيرهاي ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٣۶
 اينچ۶ تا ٢

٠مورد ۶٣

گريس آاري و بازو بسته نمودن شيرهاي ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٣٧
 اينچ١٢ تا ٨

٠مورد ۶٣

گريس آاري و بازو بسته نمودن شيرهاي ايستگاههاي تقليل فشار٠۶٠٢٣٨
 اينچ٢۴ تا ١۶

٠مورد ۶٣

٠موردتزريق ادورانت به داخل مخازن دستگاههاي بودارآننده٠۶٠٢٣٩ ۶٣

١۶سرويس و تعويض کامل  المنتهای  فيلتر و سپرايتور به سايز تا ٠۶٠٢۴٠
 وTBS.CGS.DRSاينچ ايستگاههاي تقليل فشار و اندازه گيري 

CGS/TBS

٠مورد ۶٣

١٨



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)۶فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- تعمير تاسيسات ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری گاز (ابزاردقيق)۶فصل

سرويس و تعويض کامل المنتهای فيلتر و سپرايتور به سايز باالتر٠۶٠٢۴١
وTBS.CGS.DRS اينچ ايستگاههاي تقليل فشار و اندازه گيري ١۶از

CGS/TBS

٠مورد ۶٣
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تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آزمايش و راه اندازی٧فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

مصالح و مواد مصرفی الزم برای  ماشين آالت، هزینه های مربوط به تامين، استقرار و جابه جایی نفرات،.١
و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه ) آزمایش نشتی و مقاومت خطوط لوله و تغذیه(آزمایش ها با هوا 

.ها منظور شده استدر قيمت
نصب  مورد نياز برای آزمایش،هزینه مربوط به تقسيم بندی خط لوله شبكه و تغذیه و آمربندی به قطعات .٢

 شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد مشابه در قيمت ها منظور شده است
مطابق مشخصات فنی ) نشتی  های مقاومت وآزمایش(های مورد نياز هزینه مربوط به انجام تمام آزمایش.٣

.ها منظور شده استهای الزم در قيمتو روش تایيد شده، همچنين تهيه گزارش
.های مربوط به عمليات خاآی در این فصل منظور نگردیده استهزینه.۴
هنگام آزمایش با هوا هيچ گونه اضافه یا آسری بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط،.۵

.های مربوط به آزمایش خط تعلق نمی گيردهایی به ردیف
از جمله تاخير در تحویل مصالح مشخصات فنی  چنانچه به هر دليل آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد،.۶

ط نيز مورد آزمایش با هوا قرار پيمان و یا نقص سازنده و بنا به دستور مهندس مشاور شير آالت جدا از خ
.گرددهای مربوط به آزمایش شيرآالت محاسبه و پرداخت میگيرد، هزینه مربوط به این عمليات ،طبق ردیف

:های مربوط به پر آردن خط لوله با گاز شامل موارد زیر استبهای ردیف.٧
.پر آردن خط با گاز طبق نظر آارفرما١-٧
. هوا گيری خط تا حصول اطمينان از پر شدن آامل خط از گاز٢-٧
ر های الزم تا زمان جریان آامل بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره برداانجام سایر عمليات یا هماهنگی٣-٧

.از خط لوله
با دستگاه فشار سنج برای  ) پوند۶٠(محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط شبكه .٨

. متر محاسبه می گردد٢٠٠قطعات آمتر از دویست متر معادل 
با دستگاه فشار سنج برای  ) پوند٢۵٠(محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط تغذیه .٩

. متر محاسبه می گردد١٠٠٠قطعات آمتر از یك هزار متر معادل 
های مربوط به آزمایشات به جای فشار سنج دو برابر قيمت ردیف D.W.Tدر صورت استفاده از دستگاه .١٠

.پرداخت می گردد
های مربوط به انتقال به هر روشی آه در این فصل تهيه آب و مواد افزودنی آن به عهده آارفرماست هزینه.١١

.های تزریق مواد افزودنی و تامين تجهيزات مربوط به عهده پيمانكار استموثرتر باشد و هزینه

٢٠



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آزمايش و راه اندازی٧فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- آزمايش و راه اندازی٧فصل

٠مترآزمايش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه گزارش٠٧٠١٠١ ۶٣

٠متر اينچ٨آزمايش مقاومت و نشتي شبكه تا ٠٧٠١٠٢ ۶٣

١۶٠ تا ۴٠آزمايش مقاومت  و نشتي شبكه  پلي اتيلن به قطر ٠٧٠١٠٣
ميليمتر

٠متر ۶٣

٠متر اينچ١۶ تا ١٠آزمايش مقاومت و نشتي شبكه   ٠٧٠١٠۴ ۶٣

٠متر اينچ۴آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠۵ ۶٣

٠متر اينچ۶آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠۶ ۶٣

٠متر اينچ٨آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠٧ ۶٣

١٠آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠٨
اينچ

٠متر ۶٣

١٢آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠٩
اينچ

٠متر ۶٣

١۴آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١٠
اينچ

٠متر ۶٣

آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا٠٧٠١١١
اينچ١۶

٠متر ۶٣

١٨آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١٢
اينچ

٠متر ۶٣

٢٠آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١٣
اينچ

٠متر ۶٣

٢٢آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١۴
اينچ

٠متر ۶٣

آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا٠٧٠١١۵
اينچ٢۴

٠متر ۶٣

٢۶آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١۶
اينچ

٠متر ۶٣

٢٨آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١٧
اينچ

٠متر ۶٣

٣٠آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١٨
اينچ

٠متر ۶٣

٣۶آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١١٩
اينچ

٠متر ۶٣

۴٨آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٢٠
اينچ

٠متر ۶٣

۵۶آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش هيدرواستاتيك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٢١
اينچ

٠متر ۶٣

٠مترتزريق گاز و تخليه هوا و راه اندازي شبكه توزيع٠٧٠١٢٢ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)٨تزريق گاز به خط لوله تا قطر ٠٧٠١٢٣ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)١۴ تا ١٠تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢۴ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)٢٠ تا ١۶تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢۵ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)٢۶ تا ٢٢تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢۶ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)٣٠ تا ٢٨تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٢٧ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)٣۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٢٨ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)۴٨تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٢٩ ۶٣

٠متر اينچ(تغذيه)۵۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٣٠ ۶٣

 و ارائهCGS/TBSو CGSنشت يابي از ايستگاههاي تقليل فشار ٠٧٠١٣١
گزارش 

٠ایستگاه ۶٣

٠ایستگاه و ارائه گزارش TBSنشت يابي از ايستگاههاي تقليل فشار  ٠٧٠١٣٢ ۶٣

٢١



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آزمايش و راه اندازی٧فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- آزمايش و راه اندازی٧فصل

نشت يابي از ايستگاههاي  تقليل فشار و اندازه گيری مشترآين٠٧٠١٣٣
عمده و ارائه گزارش 

٠ایستگاه ۶٣

نشت يابي از  خطوط تغذيه , شبکه و انشعاب بوسيله دستگاه٠٧٠١٣۴
نشت ياب و ارائه گزارش 

٠مترطول ۶٣

نشت يابي تجهيزات آنتور و رگوالتور از شير قفل شونده قبل از٠٧٠١٣۵
رگالتور تا آنتور مشترآين خانگي-تجاري و ارائه گزارش 

٠مورد ۶٣

٢٢



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- برش لوله و استقرار لوله٨فصل 

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

باشد آه احيانًا در حين های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش سر لوله و اتصاالت میقيمت ردیف.١
دهد و سر چنانچه آار فرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل . اجرای آار پيش خواهد آمد

مشاور آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها در زمان تحویل نياز به برش و پخ داشته باشد، با تایيد مهندس 
های برش در این های درج شده در ردیفلوله ها ، برای پرداخت هزینه برش  و پخ زدن سر لوله ها ، از نرخ

.شود  استفاده می٢/۵فصل با اعمال ضریب 

ت برش با دسته بندی لوله های هزینه جابجایی اضافی لوله، شير و اتصاالت در آارگاه برای انجام عمليا.٢
.ها منظور شده است معيوب در قيمت ردیف

سوخت و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آنها به  هزینه نفرات و تامين ماشين آالت، ابزار آار،.٣
.ها منظور شده استآار در قيمت ردیفپای

.گرددهاي استقرار لوله در آانال استفاده مي از داخل آانال، از بهاي رديفآوري لوله در صورت جمع.۴

٢٣



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- برش لوله و استقرار لوله٨فصل 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- برش لوله و استقرار لوله٨فصل 

٠سر لوله اينچ٢برش لوله فوالدي به قطر تا ٠٨٠١٠١ ۶٣

٠سر لوله اينچ۶ اينچ تا ٣برش لوله فوالدي به قطر از ٠٨٠١٠٢ ۶٣

٠سر لوله اينچ٨برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١٠٣ ۶٣

٠سر لوله اينچ١٠برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١٠۴ ۶٣

٠سر لوله اينچ١٢برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١٠۵ ۶٣

٠سر لوله اينچ١۴برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١٠۶ ۶٣

٠سر لوله اينچ١۶برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١٠٧ ۶٣

٠سر لوله اينچ١٨برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١٠٨ ۶٣

٠سر لوله اينچ٢٠برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١٠٩ ۶٣

٠سر لوله اينچ٢٢برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١٠ ۶٣

٠سر لوله اينچ٢۴برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١١ ۶٣

٠سر لوله اينچ٢۶برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١٢ ۶٣

٠سر لوله اينچ٢٨برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١٣ ۶٣

٠سر لوله اينچ٣٠برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١۴ ۶٣

٠سر لوله اينچ٣۶برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١۵ ۶٣

٠سر لوله اينچ۴٨برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١۶ ۶٣

٠سر لوله اينچ۵۶برش لوله فوالدي به قطر  ٠٨٠١١٧ ۶٣

٠سر لوله ميليمتر٩٠ ميليمتر تا ٢۵برش لوله پلي اتيلن منفرداز ٠٨٠١١٨ ۶٣

٠سر لوله ميليمتر١۶٠ ميليمتر تا ١١٠برش لوله پلي اتيلن منفرداز ٠٨٠١١٩ ۶٣

٠متر اينچ٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله تا ٠٨٠١٢٠ ۶٣

٠متر اينچ۶ اينچ تا ٣استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله از ٠٨٠١٢١ ۶٣

٠متر اينچ٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢٢ ۶٣

٠متر اينچ١٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢٣ ۶٣

٠متر اينچ١٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢۴ ۶٣

٠متر اينچ١۴استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢۵ ۶٣

٠متر اينچ١۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢۶ ۶٣

٠متر اينچ١٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢٧ ۶٣

٠متر اينچ٢٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢٨ ۶٣

٠متر اينچ٢٢استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٢٩ ۶٣

٠متر اينچ٢۴استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٣٠ ۶٣

٠متر اينچ٢۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٣١ ۶٣

٠متر اينچ٢٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٣٢ ۶٣

٠متر اينچ٣٠استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٣٣ ۶٣

٠متر اينچ٣۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٣۴ ۶٣

٠متر اينچ۴٨استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٣۵ ۶٣

٠متر اينچ۵۶استقرار لوله در آانال(آماده اتصال نهايي)براي لوله ٠٨٠١٣۶ ۶٣

٠متر ميليمتر(آماده براي اتصال)٩٠استقرار لوله پلي اتيلن به قطر تا ٠٨٠١٣٧ ۶٣

ميليمتر(آماده١۶٠ ميليمتر تا ١١٠استقرار لوله پلي اتيلن به قطر از ٠٨٠١٣٨
براي اتصال)

٠متر ۶٣

٢۴



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- حفاظت از زنگ٩فصل 

معاونت امور مهندسی

مقدمه

ماشين آالت، ابزار آار و  به آارگيری و تامين افراد متخصص و غير متخصص، جابجایی الزم، هزینه استقرار،.١
.های مربوط منظور شده استدر قيمت ردیف مواد مصرفی عمومی مورد نياز برای هر یك از عمليات،

ليكن هزینه های . ها منظور نشده استبهای مصالحی آه تامين آنها در تعهد آار فرماست در قيمت ردیف.٢
انبار آارگاه به پای آار و تمام انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب حمل از 

.هایی از این قبيل درقيمت ردیف ها منظور شده استهزینه
منظور شده  های مربوطت ردیفهزینه های مربوط به تعمير عایق در محل های اتصال آابل به لوله در قيم.٣

.است 
ت چنانچه حفاری در زمين عمليات حفاری ردیف های این فصل در زمين غير سنگی در نظر گرفته شده اس.۴

.داخت ميگرددسنگی انجام گيرد،هزینه اضافی آن با استفاده از فصل مربوط محاسبه و پر
 هندی آپ، های مورد نياز،پودر آودلد،آابل های این فصل مصالحی مانند آندهای فدا شونده دایم،در ردیف.۵

.روغن ترانس رآتيفایر و لوازم برقی منظور نگردیده است 
های این فصل ون این لوازم در ردیفآليه لوازم اندازه گيری قرائت بایستی آاليبره بوده و هزینه آاليبراسي.۶

.منظور گردیده است
.های این فصل منظور شده استهای مربوط به تهيه و ارایه گزارشات مربوط در ردیفهزینه.٧
به آندها و باال آشيدن آندها و متعلقات مربوط از  های مربوطهای باز و بست آردن اتصاالت و آابلهزینه.٨

.های مربوط منظور گردیده استقرار دادن در چاه در ردیف داخل چاه آبی و تعویض آندها و نصب مجدد و
ها، اتصاالت و ذغال آك و تعمير ترانس منظور نشده ای بابت تهيه آندها،آابلهای این فصل هزینهدر هزینه.٩

. است

٢۵



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- حفاظت از زنگ٩فصل 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- حفاظت از زنگ٩فصل 

تعويض آندهاي فنا شونده با آليه عمليات خاآي و مكانيكال در٠٩٠١٠١
بسترهاي افقي

٠عدد ۶٣

٠موردبيرون آوردن و قراردادن مجدد آندها در چاه ايستگاه حفاظت آاتديك٠٩٠١٠٢ ۶٣

تعويض آندهاي فرسوده با آليه متعلقات مربوطه در ايستگاههاي٠٩٠١٠٣
حفاظت آاتديك چاهي (عمودي)

٠عدد آند ۶٣

٠عددتعمير و عايق آار محل اتصال آابل به لوله با آليه عمليات خاآي٠٩٠١٠۴ ۶٣

ارتباط الكتريكي لوله هاي ورودي و خروجي ايستگاهها بوسيله٠٩٠١٠۵
bond boxاتصال آابل به لوله و نصب به جعبه  

٠مورد ۶٣

نمونه برداري از روغن ترانس رآتي فاير در ظروف مناسب و ارسال آن٠٩٠١٠۶
به آزمايشگاه

٠مورد ۶٣

٠موردتعويض روغن رآتي فاير٠٩٠١٠٧ ۶٣

انجام عمليات بازوبست آردن ولتمتر،آمپرمتر،ترمومتر مربوط به ترانس٠٩٠١٠٨
رآتي فاير جهت آاليبراسيون

٠مورد ۶٣

٠موردبازديد و تعويض سليكاژل ترانس رآتي فاير و احياي مجدد  آن٠٩٠١٠٩ ۶٣

٠موردبازديد و اندازه گيري ولتاژ اتصاالت عايقي ايستگاهها و ارائه گزارش٠٩٠١١٠ ۶٣

٠مورد و ارائه گزارشij/tpبازديد و اندازه گيري ولتاژ نقاط اندازه گيري ٠٩٠١١١ ۶٣

٠موردآنترل آارائي بسترهاي آندي و تنظيم ايستگاههاي حفاظت از زنگ٠٩٠١١٢ ۶٣

بازديد و تعويض فيبرو آابلشو و پيچ و مهره برنجي داخل نقاط اندازه٠٩٠١١٣
tpگيري 

٠مورد ۶٣

اندازه گيري ولتاژ سه قسمت هر علمك جهت مشخص شدن٠٩٠١١۴
هافيوني هاي معيوب(غالف علمك،خود علمك و هافيوني)

٠مورد ۶٣

٠موردتعويض هافيوني هاي معيوب٠٩٠١١۵ ۶٣

۶ الي ٢ با سايز ورودي C.G.Sتعويض اتصال عايقي ايستگاههاي  ٠٩٠١١۶
اينچ

٠مورد ۶٣

١٢ الي ٨ با سايز ورودي C.G.Sتعويض اتصال عايقي ايستگاههاي  ٠٩٠١١٧
اينچ

٠مورد ۶٣

٢٢ الي ١۶ با سايز ورودي C.G.Sتعويض اتصال عايقي ايستگاههاي  ٠٩٠١١٨
اينچ

٠مورد ۶٣

 اينچ به٢۴ با سايز ورودي  C.G.Sتعويض اتصال عايقي ايستگاههاي  ٠٩٠١١٩
باال

٠مورد ۶٣

٢ تقليل با سايز ورودي T.B.Sتعويض اتصال عايقي ايستگاههاي  ٠٩٠١٢٠
 اينچ۶الي 

٠مورد ۶٣

١٠ الي ٨  با سايز ورودي T.B.Sتعويض اتصال عايقي ايستگاههاي  ٠٩٠١٢١
اينچ

٠مورد ۶٣

 اينچ١٢   با سايز ورودي  T.B.Sتعويض اتصال عايقي ايستگاههاي  ٠٩٠١٢٢
به باال

٠مورد ۶٣

٠مورداحياي سيستم اتصال زمين(چاه ارت)٠٩٠١٢٣ ۶٣

بازديد و اندازه گيري آمپر از آندها و اندازه گيري سطح آب چاههاي٠٩٠١٢۴
حفاظت از زنگ

٠مورد ۶٣

 اينچ چاه خشك پس از١٢ريختن و آوبيدن ذغال آك دور لوله غالفي ٠٩٠١٢۵
آند گذاري

٠مترطول ۶٣

باز آردن ترانس معيوب و بارگيري و حمل جهت تعمير و نصب و راه٠٩٠١٢۶
اندازي مجدد آن

٠مورد ۶٣

٠مورداتصال آابل به لوله (آدولد)٠٩٠١٢٧ ۶٣

٢۶



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها -آارهای متفرقه١٠فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

های مرتبط شامل بهای انجام آارهای الزم به شرح زیر ، در بهای واحد احداث حوضچه شير در ردیف.١
:حوضچه است 

 آف گودانجام عمليات خاآی الزم در زمين غير سنگی ،تسطيح ، آب پاشی و آوبيدن.
 بتن الغر( آيلو سيمان ١۵٠تهيه و ریختن بتن(
ها و غيره ور لولهقالب بندی و چوب بست یا داربست الزم همراه با تعبيه سوراخ های محل عب.
 آيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن٣٠٠تهيه و اجرای بتن با عيار .
تهيه و نصب ميلگرد شامل بریدن، خم آردن و آار گذاشتن و سيم پيچی .
 خاآریزی اطراف حوضچه با خاك محل

.منظور از عمق حوضچه فاصله بين آف تمام شده داخل تا زیر سقف حوضچه است.٢
.هزینه ميلگرد الزم در بهای واحد احداث حوضچه ها منظور شده است .٣
بری ، یا ماشين آالت های بادی سنگزمين سنگی زمينی است آه برای آندن آن استفاده از چكش.۴

.شودها غير سنگی ناميده میسایر زمين. اسب قوه الزامی باشد٣٠٠سنگين با قدرت 
های اطراف  آانال به به علت ریزش خاك شود آه آندن آن طبق نقشه،زمين ریزشی به زمينی گفته می.۵

یا سپر آوبی انجام داد یا آسانی مقدور نبوده و برای آندن آن باید تمهيدهای خاصی مانند چوب بست 
ليات اضافی مربوط به زمين آانال با چنان شيبی آنده شود آه از ریزش آلی خاك ممانعت آند هزینه عم

.های ریزشی بر حسب مورد جداگانه پرداخت ميشود
های این فصل، اختالف ارتفاع بين آف آانال و متوسط رقوم سطح دو طرف منظور از عمق آانال در ردیف.۶

.آانال است
.های اجرایی مشخص شده است منظور از عرض آانال عرض آف آانال است آه در نقشه.٧
.های حفاری آانال، شامل آندن آانال و ریسه آردن ان در اطراف آانال استبهای ردیف.٨
های اضافی بابت افزایش حجم ناشی از تورم یا نشست خاك در نظر های این فصل هزینهدر قيمت ردیف.٩

.گرفته شده است
ها و مواد زاید بر حسب حجم محل حفاری به تناسب خاك جابه جا شده های جمع آوری و حمل خاكردیف.١٠

.اندازه گيری می شود
شد و حفاری با هایی آه به تشخيص مهندس مشاور، حفر آانال با وسایل مكانيكی مقدور نبادر محل.١١

حفاری با استفاده از . شودهای حفاری آانال با دست پرداخت میهزینه آن از ردیف دست انجام گيرد،
.بر آار دستی محسوب می شوددج آمپرسور و

های اضافی حاصل از حفاری در صورتی آه بنا به تشخيص مهندس مشاور و تایيد آار فرما الزم شود خاك.١٢
.جمع آوری و حمل شود ، هزینه آن از ردیف مربوط  پرداخت می شود

جهت پر ) باتالقی و لجنی های سنگی، آبدار،بجز در زمين( های حاصل از حفاری فرض بر آن است آه خاك.١٣
ر اسناد مطلب دیگری ذآر آردن آانال و خاك سرندی قابل استحصال و مناسب است مگر آن آه صریحًا د

.شده باشد
به استثنای آب(ا نهرهای مجاور  یهزینه تخليه و دفع آب های سطحی آه احتمال دارد از طریق بارندگی.١۴

های این فصل منظور شده است در موارد مجاورت آانال با رود در ردیف وارد آانال شود،) های زیر زمينی
ود مانند آب های زیر زمينی طلقی خانه یا دریا و مانند آن آه منجر به نفوذ آب از جدار دیوار به داخل ش

.شده و بر حسب مورد از ردیف مربوط استفاده خواهد شد

تمانی و آسفالت مواد مصرفی هزینه نفرات و تهيه ماشين آالت و تجهيزات و مصالح ساختمانی و غير ساخ.١۵
.های این فصل منظور شده استدر ردیف

.حوضچه سایت هول و حوضچه غير مدفون، حوضچه منهول یا نفر رو می باشد منظور از حوضچه مدفون،.١۶

. های این فصل منظور نشده استها در ردیفهزینه تهيه و حمل آب جهت شستشوی ایستگاه.١٧

٢٧



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها -آارهای متفرقه١٠فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها -آارهای متفرقه١٠فصل

 سانت با هر وسيله،توده۵تخريب و آندن آسفالت به ضخامت ١٠٠١٠١
نمودن در آنار آانال،بارگيري،حمل و تخليه

٠متر مربع ۶٣

اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازاي هر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠٢
 سانت-آسر سانتيمتر به تناسب محاسبه ميشود.۵مازاد بر 

٠متر مربع ۶٣

 سانت(اندازه گيري بر حسب٧برش آسفالت با آاتر به ضخامت تا ١٠٠١٠٣
طول هر خط برش)

٠مترطول ۶٣

اضافه بها نسبت به رديف فوق به ازاي هر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠۴
 سانت(اندازهگيري بر حسب طول هر خط برش)آسر٧مازاد بر 

سانتيمتر به تناسب محاسبه ميشود.

٠مترطول ۶٣

٠متر مکعبتخريب انواع بتن غير مسلح با هر عيان سيمان١٠٠١٠۵ ۶٣

٠متر مکعبتخريب انواع بتن مسلح با هر عيار سيمان و بريدن ميلگرد١٠٠١٠۶ ۶٣

برچيدن آف آجري با موزاييك با هر نوع مالت و توده نمودن در آنار١٠٠١٠٧
آانال،بارگيري،حمل و تخليه در محل مجاز

٠متر مربع ۶٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غير سنگي با وسايل دستي تا عمق ١٠٠١٠٨
ريختن خاك هاي آنده شده در آنار آانال

٠متر مکعب ۶٣

حفر آانال در زمين سنگي يا قطعات بزرگ سنگ با وسايل دستي و١٠٠١٠٩
متر و ريختن خاآهاي آنده شده در آنار آانال٢آمپرسور عمق

٠متر مکعب ۶٣

 متر و ريختن٢حفر آانال در زمين لجني با وسايل دستي عمق ١٠٠١١٠
خاآهاي آنده شده در آنار آانال

٠متر مکعب ۶٣

اضافه بها به حفاري آانال به روش دستي،در صورتي آه عمق آانال١٠٠١١١
 يكبار و حجم واقع بين۴ تا ٢ متر باشد براي حجم واقع بين ٢بيش از 

 متر دوبار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر۶ تا ۴

٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهاي حفاري آانال به روش دستي در صورتي آه عمليات١٠٠١١٢
پايين تر از سطح اب زيرزميني صورت گيرد و براي ابكشي حين

اجراي آار به آار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

٠متر مکعب ۶٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غيرسنگي با وسايل ماشيني تا عمق ١٠٠١١٣
ريختن خاآهاي آنده شده در آنار آانال

٠متر مکعب ۶٣

حفر آانال در زمين سنگي يا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيك و١٠٠١١۴
 متر٢چكش هيدروليكي عمق 

٠متر مکعب ۶٣

 متر و ريختن٢حفر آانال در زمين لجني با وسايل ماشيني عمق ١٠٠١١۵
خاآهاي آنده شده در آنار آانال

٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهاي به حفاري آانال به روش ماشيني،در صورتي آه عمق١٠٠١١۶
 متر يكبار و حجم۴ تا ٢ متر باشد براي حجم واقع بين ٢آانال بيش از 

 متر دوبار  و به همين ترتيب براي عمق هاي بيشتر۶ تا ۴واقع بين 

٠متر مکعب ۶٣

اضافه بهاي به حفاري آانال به روش ماشيني در صورتي آه عمليات١٠٠١١٧
پايين تر از سطح اب زيرزميني صورت گيرد و براي ابكشي حين

اجراي آار،به آار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

٠متر مکعب ۶٣

آيلومتر از مرآز٣٠تهيه خاك مناسب شامل آندن،بارگيري . حمل تا ١٠٠١١٨
ثقل برداشت و ريختن در آنار آانال

٠متر مکعب ۶٣

 آيلومتر و٣٠تهيه ماسه بادي،شامل آندن بارگيري و حمل تا ١٠٠١١٩
باراندازي در آنار آانال

٠متر مکعب ۶٣

٠متر مکعبسرند آردن خاآهاي حاصل از آانال آني١٠٠١٢٠ ۶٣

بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاآي،غيرلجني و حمل با هر١٠٠١٢١
 متر و تخليه ان در مواردي آه استفاده از۵٠نوع وسيله دستي تا 

ماشين براي حمل ممكن نباشد.

٠متر مکعب ۶٣

 متر حمل اضافي با وسايل دستي و۵٠اضافه بها به رديف فوق براي ١٠٠١٢٢
 متر به تناسب محاسبه ميشود.۵٠آسر 

٠متر مکعب ۶٣

بارگيري مواد حاصل از عمليات خاآي يا خاآهاي توده شده و حمل ان١٠٠١٢٣
 آيلومتري١٠با آاميون يا هر نوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 

مرآز ثقل برداشت و تخليه ان.

٠متر مکعب ۶٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاآي يا خاآهاي توده شده وقتي آه١٠٠١٢۴
 آيلومتر به ازاي هر آيلومتر.١٠فاصله حمل بيش از 

٠متر مکعب ۶٣

٢٨



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها -آارهای متفرقه١٠فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها -آارهای متفرقه١٠فصل

 آيلوگرم٣٠٠تهيه و نصب دال بتني و پيش ساخته (مسلح)با عيار ١٠٠١٢۵
سيمان در متر مكعب براي دال روي آانالها،نهرها و يا بعنوان پل روي

جويها و موارد مشابه.

٠متر مکعب ۶٣

بازسازي سطح آانال با موزاييك ايراني با مالت ماسه سيمان يك به١٠٠١٢۶
پنج

٠متر مربع ۶٣

ريختن خاآها يا مصالح سنگ موجود در آنار پي ها آودها و آانالها به١٠٠١٢٧
 سانتيمتر در هر١۵درون پي ها گودها و آانالها در فشرهاي حداآثر 

عمق و ارتفاع و پخش و تسطيح الزم.

٠متر مکعب ۶٣

١۵اب پاشي و آوبيدن خاآهاي پخش شده در فشرهاي حداآثر ١٠٠١٢٨
 درصد طبق مشخصات فني٩۵سانتيمتر تراآم 

٠متر مکعب ۶٣

۶ الي ٢شناسايي و نمايان سازي دريچه حوضچه شيرهاي مدفون ١٠٠١٢٩
 ميلي متر و نقاط اندازه گيري١۶٠ الي ۶٣اينچ و شيرهاي پلي اتيلن 

پتانسيل آه روي انها را اسفالت و غيره پوشانده باشد و حمل مواد
زائد به محل هاي مجاز.

٠مورد ۶٣

شناسايي و نمايان سازي دريچه حوضچه شيرهاي منهول١٠٠١٣٠
شبكه،خطوط تغذيه و هواآشها،تخريب اسفالت و غيره روي دريچه و
جمع اوري و حمل و تخليه نخاله هاي حاصله در محلهاي مجاز به هر

فاصله بطور آامل

٠مورد ۶٣

همسطح سازي حوضچه ها شامل : برش اسفالت و بتن و حفاري١٠٠١٣١
اطراف حوضچه شير و نقاط اندازه گيري و جمع اوري  و حمل و تخليه

نخاله هاي حاصله در محلهاي مجاز به هر فاصله و خارج آردن
حوضچه و نصب مجدد و ترميم و زيرسازي و پرآردن اطراف ان با

 الي۶٣ اينچ و ۶ الي ٢استفاده بتن و اسفالت براي شيرهاي بقطر 
 بطور آامل.tp ميليمتر و ١۶٠

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ساخت و نصب حوضچه بتني پيش ساخته هر يك از١٠٠١٣٢
 اينچ طبق نقشه با نصب۶و۴و٢ ميلي متري و ١۶٠ الي ۶٣شيرهاي 

 فني بطورsc   b/6966قاب و دريچه چدني مربوطه و مشخصات 
آامل.

٠مورد ۶٣

  نقاط ازمايشsight holeتهيه مصالح ساخت و نصب حوضچه ١٠٠١٣٣
testپتانسيل و اتصال عايقي و آابل آشي و اتصال آابل به لوله 

point طبق نقشه ،b/6026-spبا نصب قاب و دريچه چدني مربوطه 
بطور آامل

٠مورد ۶٣

حفاري اطراف حوضچه شيرهاي مدفون تا زير شير و نقاط ازمايش١٠٠١٣۴
پتانسيل و برداشتن بتن حوضچه و نصب مجدد حوضچه بتني و

خاآريزي،ابپاشي و آوبيدن اطراف ان و ترميم و زيرسازي و اسفالت و
تميزآاري و بارگيري و حمل نخاله هاي مازاد و تخليه در محل هاي

مجاز.

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ساخت و نصب عالئم نشاندهنده موقعيت شيرها و نقاط١٠٠١٣۵
ازمايش پتانسيل ولوله ها طبق نقشه و مشخصات فني بطور آامل  

line marker-sm6021: no/-9

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشاندهنده خطوط لوله(مارآر١٠٠١٣۶
١٠sm-6021/no: پليت) طبق نقشه شماره

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشاندهنده خطوط لوله(مارآر )١٠٠١٣٧
 بطور آامل.١١sm-6021/no: طبق نقشه شماره

٠مورد ۶٣

بازآردن،تميزآاري و رنگ اميزي با تهيه رنگ روغني مرغوب درجه يك١٠٠١٣٨
روي عالئم نشاندهنده فلزي موقعيت شيرها،نقاط ازمايش

پتانسيل،حك آردن و شابلن نويسي مشخصات روي ان.

٠ ۶٣

تهيه و انجام عمليات اسفالت يا بتن نمودن دور دريچه حوضچه١٠٠١٣٩
 ميلي متري يا نقاط اندازه١۶٠ الي ۶٣ اينچ يا ۶ الي ٢شيرهاي 

گيري پتانسيل آه در حال تخريب ميباشند.

٠مورد ۶٣

 اينچ بدون بلودان آه١٢،١٠،٨همسطح سازي حوضچه شيرهاي ١٠٠١۴٠
 دريچه به٨٠*٨٠ بوده طبق نقشه بشماره sc-6118/aداراي يك ،

ابعاد.

٠مورد ۶٣

 اينچ بدون بلودان با دو٨،١٠،١٢همسطح سازي حوضچه شيرهاي ١٠٠١۴١
٨٠*٨٠هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

 سانت بوده طبق نقشه شماره۵٠*۵٠سانت و دو دريچه به ابعاد 
sc-6117/a.

٠مورد ۶٣

٢٩



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها -آارهای متفرقه١٠فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- عمليات خاآی، نمايان سازی، همسطح سازی حوضچه ها -آارهای متفرقه١٠فصل

٢ اينچ با يك عدد بلودان ٨،١٠،١٢همسطح سازي حوضچه شيرهاي ١٠٠١۴٢
 اينچ و دو هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد۴يا 

 سانت طبق نقشه۵٠*۵٠ سانت و سه دريچه به ابعاد ٨٠*٨٠
.sc-6062 يا sc-6063شماره  

٠مورد ۶٣

۴ يا ٢ اينچ با بلودان ٨،١٠،١٢همسطح سازي حوضچه شيرهاي ١٠٠١۴٣
اينچ و دو هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد

 سانت بوده  طبق۵٠*۵٠ سانت و چهار  دريچه به ابعاد ٨٠*٨٠
.sc-6064 يا sc-6116نقشه شماره  

٠مورد ۶٣

 اينچ بدون  بلودان  با  دو٢۴ تا ١۶همسطح سازي حوضچه شيرهاي ١٠٠١۴۴
متر٢٫١*١٫١هواآش در طرفين اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

. sc-6065a  بوده  و طبق نقشه شماره  ۵٠*۵٠و دو  دريچه به ابعاد 

٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١ اينچ آه داراي يك دريچه ۴ يا ٢مانند رديف فوق با دو بلودان ١٠٠١۴۵
 اينچ.٣٠ سانت بوده و مربوط به شيرهاي ۵٠*۵٠متر و چهار دريچه 

٠مورد ۶٣

تخليه اب و لجن و خاك موجود در حوضچه هاي منهول و بارگيري و١٠٠١۴۶
حمل و تخليه ان در محلهاي مجاز و تميزآاري و نظافت داخل

حوضچه.

٠مورد ۶٣

احياي چاهك نفوذ اب داخل حوضچه هاي منهول مطابق نقشه هاي١٠٠١۴٧
استاندارد.

٠مورد ۶٣

عمليات نصب يا تعويض دريچه هاي چدني شيرهاي مدفون و نقاط١٠٠١۴٨
اندازه گيري.

٠مورد ۶٣

٠موردعمليات نصب يا تعويض دريچه هاي چدني شيرهاي غير مدفون١٠٠١۴٩ ۶٣

٨٠*٨٠تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١۵٠
 سانتيمتر طبق نقشه.sc-6032/aبطور آامل.

٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١تهيه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١۵١
 بطورsc-6032/aمتر(شامل: پليت.بتون.جوشكاري و....) طبق نقشه 

آامل.

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح.ساخت و نصب قاب و دريچه مربوط به هواآش حوضچه١٠٠١۵٢
هاي شير بطور آامل.

٠مورد ۶٣

٠موردتهيه و نصب درب محافظ شيرهاي مدفون از نوع پليكا.١٠٠١۵٣ ۶٣
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تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- انشعابات خانگی و تجاری١١فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه
 
لذا ممكن است . نجام می شودانجام آارهای این فصل پس از اتمام آار لوله گذاری شهری و آزمایش آن ا.١

 گذاری انشعاب احتياج به حفاری بين اجرای این دو قسمت آار اختالف زمانی وجود داشته باشد و برای لوله
 سه راه مخصوص انشعاب جدید و پاك آردن عایق قسمتی از لوله شبكه و عایق آاری مجدد پس از نصب

می باشد آه بر حسب مورد در باشد در نتيجه گروه احداث انشعاب شامل افراد و لوازم مختلف و متنوعی 
.ردیف های این بخش منظور شده است

 و مشخصات فنی آن و همچنين آليه عمليات SM-6007/آليه عمليات نصب انشعابات فلزی طبق نقشه  ز.٢
 و مشخصات فنی آن   SC-6959 و SC-7040 و SM-6231 و SM-6230اتيلن طبق نقشه نصب انشعابات پلی

.انجام می گيرد
برای يك  انشعاب آامل منظور شده است  های این فصل هزینه آارهای خاآی و مكانيكیدر نرخ.٣
آالت، ابزار مخصوص و مصالح مندرج در ردیف های مربوط و نفرات در نرخ آليه هزینه مربوط به تهيه ماشين.۴

.های این فصل منظور شده استردیف
.در نرخ های این فصل هزینه مربوط به آزمایش انشعاب منظور شده است .۵
 درصدی از خاك های حاصل از آانال آنی و ۵٠در این فصل زمين از نوع غير سنگی می باشد و خاك سرندی .۶

جهت انجام انشعاب به صورت (درصد به صورت تهيه خاك نرم از خارج آارگاه در نرخ ها منظور شده است  ۵٠
).آامل

. صعوبت ناشی از عمليات خاآی و مكانيكی منظور شده است(TEE SERVICE) در نرخ عمليات تی سرویس،.٧
 جمع آوری و غير انشعابات جهت محاسبه نرخ عمليات تخریب آسفالت و بتن و موزائيك و عمليات خاآی و.٨

.آامل از فصل عمليات خاآی استفاده می گردد
انشعابات می باشد و استفاده از نرخ آليه شرح عمليات در این فصل مربوط به انشعابات جدید پراآنده و تعمير .٩

.های این فصل برای سایر عمليات گاز رسانی مجاز نمی باشد
 ٣/۴ های این فصل بجز لوله فوالدیبينی شده در ردیفهزینه تهيه و حمل آليه مصالح و اتصاالت مصرفی پيش.١٠

 .یده است ميليمتر پلی اتيلن شير قبل از رگو التور و سه راهی انشعاب منظور گرد٢۵لوله  اینچ،
شعابات جمع آوری شده با روش هزینه تهيه مصالح جدید مصرفی در نصب انشعابات با استفاده از مصالح ان.١١

. قابل پرداخت می باشد١/١٠ارایه اسناد معتبر و مورد تایيد آارفرما با اعمال ضریب 
.های این فصل منظور شده استهزینه تهيه آروآی انشعابات در ردیف.١٢

٣١



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- انشعابات خانگی و تجاری١١فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- انشعابات خانگی و تجاری١١فصل

 اينچ فوالدي شامل٣/۴عمليات تعمير آف خواب انشعابات گازدار ١١٠١٠١
عمليات خاآي و مكانيكي بطور آامل

٠مترطول ۶٣

 ميلي متر  پلي اتيلن٢۵عمليات تعمير آف خواب انشعابات گازدار  ١١٠١٠٢
شامل عمليات خاآي و مكانيكي بطور آامل

٠مترطول ۶٣

 اينچ فوالدي شامل٣/۴عمليات جابجايي عمودي علمك گازدار ١١٠١٠٣
عمليات خاآي و مكانيكي بدون عمليات آف خواب طبق نقشه هاي

sm-6007 و sc-7040بطور آامل 

٠مورد ۶٣

 ميلي متر پلي اتيلن٢۵عمليات جابجايي عمودي علمك گازدار ١١٠١٠۴
شامل عمليات خاآي و مكانيكي بدون عمليات آف خواب طبق

   در ديوار غيرسنگي بطور آاملsm-6231نقشه هاي 

٠مورد ۶٣

عمليات جمع اوري انشعابات فوالدي/پلي اتيلن،قسمت عمودي و١١٠١٠۵
افقي علمك شامل عمليات خاآي و مكانيكي طبق نقشه هاي

استاندارد و حمل و تحويل به انبار آارفرما بطور آامل

٠مورد ۶٣

تغييرات لوله آشي داخلي قبل از آنتور مشترآين در هر سايز١١٠١٠۶
جابجايي رايزر-ونصب تجهيزات و تزريق گاز مشترآيني آه انشعاب

 يا چندقلو باشد و بعلت تقاضاي يكي از دو مشترآسيستم٢انها 
لوله آشي ديگري بعد از جابجايي تغيير مي يابد.

٠مورد ۶٣

عمليات جمع اوري شير پياده رو انشعابات فوالدي شامل آليه١١٠١٠٧
 اينچ١  ١٫۴عمليات خاآي و مكانيكي همراه با جايگزيني لوله  

 سانت بجاي شير جمع اوري شده و تحويل۴٠(نيپل) بطور تقريبي 
يه انبار آارفرما بطور آامل

٠مورد ۶٣

تعويض علمك بر اثر خسارت و اسيب ديدن شامل حفاري پاي١١٠١٠٨
علمك.محل تي سرويس.پايين دادن مغزي تي سرويس.برش علمك
خسارت ديده قبل از زانو. ساخت و نصب علمي جديد.جوشكاري و پر
آردن محلهاي حفاري شده مطابق مشخصات فني به همراه تهيه

لوله گالوانيزه و بست ها و بوشن هاي مربوطه بطور آامل.

٠مورد ۶٣

عمليات نصب آف خواب فوالدي مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١٠٩
عمليات خاآي و مكانيكي بطور آامل.

٠مترطول ۶٣

عمليات نصب آف خواب پلي اتيلن  مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١١٠
عمليات خاآي و مكانيكي بطور آامل.

٠مترطول ۶٣

٣٢



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور١٢فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه 

.های این فصل بهای تامين مصالح اختصاصی اتصاالت منظور نشده است در ردیف.١

نصب و تعویض آنتور و  ی،هزینه نفرات ماشين آالت و تجهيزات الزم جهت بار گيری حمل و بار انداز.٢
.های این فصل منظور شده است رگوالتور در ردیف

بوط و مازاد بر آن های مسكونی هزینه های نصب یك عدد رگوالتور و دو عدد آنتور از ردیف مردر مجتمع.٣
.بشرح ذیل پرداخت ميگردد

. درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی٩٠ عدد آنتور ۶ تا ٣از ١-٣
. درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی٨٠ عدد آنتور ١٢ تا ٧از ٢-٣
. درصد مبلغ مربوط به نصب آنتور تكی٧٠ عدد آنتوربه باال ١٢از ٣-٣

.تهيه سيم و سرب و دستگاه پلمپ به عهده آارفرما می باشد.۴

٣٣



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور١٢فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور١٢فصل

  ويك عددG6 يا G4بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠١
رگالتور و اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

  ويكG16 يا G10بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٢
عدد رگالتور و آليه اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

 مترمكعبي  وG25بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٣
يك عدد رگالتور و آليه اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور  فلنج١٢٠١٠۴
G40,G65,G100.و رگالتور آليه اتصاالت مورد نياز  

٠مورد ۶٣

٠موردبارگيري، باراندازي و حمل ونصب يك سه راهه.١٢٠١٠۵ ۶٣

 و آليهG6 يا G4بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠۶
اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

 و آليهG16 يا  G10بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٧
اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

 و آليه اتصاالتG25بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٨
مورد نياز.

٠مورد ۶٣

G100  يا G65يا G40بارگيري، حمل و باراندازي و نصب يك عدد آنتور ١٢٠١٠٩
و آليه اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور و آليهG6يا G4بارگيري، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١١٠
اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور وG16يا G10بارگيري، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١١١
آليه اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

 و يك عدد رگالتور و آليهG25بارگيري، حمل و نصب دو عدد آنتور ١٢٠١١٢
اتصاالت مورد نياز.

٠مورد ۶٣

بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن آنتور موجود-معيوب يا تغيير١٢٠١١٣
 .آليه اتصاالت موردG6 يا G4ظرفيتي و نصب آنتور جديد با ظرفيت 

نياز.

٠مورد ۶٣

بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن آنتور موجود-معيوب يا تغيير١٢٠١١۴
 وآليه اتصاالتG16 يا G10ظرفيتي و نصب آنتور جديد با ظرفيت 

مورد نياز.

٠مورد ۶٣

بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن آنتور موجود-معيوب و نصب١٢٠١١۵
آنتور جديد با تجهيزات سيستم لوله آشي داخلي بعلت تعمير نوع

  وآليه اتصاالت مورد نيازG25) با ظرفيت top conection-يا sideآنتور(
conection.

٠مورد ۶٣

بارگيري، حمل باراندازي و باز نمودن آنتور موجود-معيوب -و نصب١٢٠١١۶
آنتور جديد با تجهيزات سيستم لوله آشي داخلي بعلت تعمير نوع

 وآليهG40- G65-G100) با ظرفيت top conection-يا sideآنتور(
اتصاالت مورد نياز .

٠مورد ۶٣

٠مورد متر مكعبي١٠ يا ۵تحويل، حمل و تعويض رگالتور ١٢٠١١٧ ۶٣

٠مورد متر مكعبي٢٠تحويل، حمل و تعويض رگالتور ١٢٠١١٨ ۶٣

٠مورد متر مكعبي۴٠تحويل، حمل و تعويض رگالتور ١٢٠١١٩ ۶٣

٠مورد متر مكعبي۴٠تحويل، حمل و تعويض رگالتور  باالتر از  ١٢٠١٢٠ ۶٣

تعويض مهره گلوئي آنتور با مهره هاي سوراخدار و پلمپ گلوئي١٢٠١٢١
آنتور

٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢٢
در سيستم) شامل برشكاري، جوشكاري، رنگ آميزي و نصب

.G6 و G4اتصاالت مربوط جهت آنتور 

٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢٣
در سيستم) شامل برشكاري، جوشكاري، رنگ اميزي و نصب

.G16 و G10اتصاالت مربوط جهت آنتور 

٠مورد ۶٣

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢۴
در سيستم) شامل برشكاري، جوشكاري، رنگ اميزي و نصب

.G25اتصاالت مربوط جهت آنتور 

٠مورد ۶٣

٣۴



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور١٢فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- تعويض و نصب تجهيزات آنتور و رگالتور١٢فصل

عمليات اصالح محل نصب آنتور(در صورت نياز به تعويض آنتور یا تغيير١٢٠١٢۵
در سيستم) شامل برشكاري، جوشكاري، رنگ اميزي و نصب

.G100 الي G40اتصاالت مربوط جهت آنتور 

٠مورد ۶٣

٣۵



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

)AS BUILT- اصالح نقشه های اجرا شده (١٣فصل

معاونت امور مهندسی

مقدمه

تمهای کامپيوتری و های این فصل هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع کاغذ و سيسدر آليه ردیف.١
.های دیداری مورد نياز آار منظور شده استلوازم جانبی و دستگاه

های این فصل ير شده در قيمتهزینه تهيه آروآی در نسخ الزم برای انشعابات تغيير مكان یافته یا تعم.٢
.منظور شده است

.استهزینه تهيه آلبوم طبق نمونه موجود در شرآت ملی گاز در نظر گرفته شده .٣

.ور شده استبرای بردن لوازم به افراد نقشه بردار و برگشت وسيله نقليه در نرخ منظ.۴

.های این فصل منظور شده استهزینه نفرات و تجهيزات مورد نياز در ردیف.۵

٣۶



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

)AS BUILT- اصالح نقشه های اجرا شده (١٣فصل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

)AS BUILT- اصالح نقشه های اجرا شده (١٣فصل

٠مترپياده آردن مسير و رنگ ريزي١٣٠١٠١ ۶٣

برداشت اطالعات و ترسيم آروآي آار اجرا شده(نقشه بدون١٣٠١٠٢
مقياس ولي با ابعاد)

٠متر ۶٣

برداشت اطالعات و ترسيم آروآي آار اجرا شده بصورت مدادي بر١٣٠١٠٣
 و آار اجرا شده و تهيه نقشه مرآبي بر١:٢٠٠روي يك نسخه اوزاليد 

 مربوطه و فايل بندي نقشه ها طبق١:٢٠٠روي نسخه اصل نقشه 
استاندارد شرآت ملي گاز ايران و ارایه سي دي مربوط.

٠متر ۶٣

برداشت اطالعات و ترسيم آروآي آار اجرا شده بصورت مدادي بر١٣٠١٠۴
١:٢۵٠٠. و ١:٢٠٠٠ و ١:١٠٠٠روي يك نسخه اوزاليد 

٠متر ۶٣

١:١٠٠٠تهيه نقشه-مرآبي آار اجرا شده بر روي نسخه اصل نقشه ١٣٠١٠۵
١:٢۵٠٠ و ١:٢٠٠٠و 

٠متر ۶٣

برداشت اطالعات.مشخصات و رسم آروآي موقعيت علمكهاي قديم١٣٠١٠۶
- و يا نرمauto cadدر محل و رسم ان با استفاده از نرم افزار اتوآد-

افزارهاي مشابه و ارایه سي دي مربوط.

٠مورد ۶٣

برداشت اطالعات.مشخصات و رسم آروآي موقعيت شيرها و نقاط١٣٠١٠٧
autoاندازه گيري در محل و رسم آن با استفاده از نرم افزار اتوآد-

cad.و يا نرم افزارهاي مشابه و ارایه سي دي مربوط -

٠مورد ۶٣

٣٧



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آارهای متفرقه١۴فصل 

معاونت امور مهندسی

مقدمه

ریزیآب هایاستثنا به(مجاورینهرهاای یبارندگقیطرازدارداحتمالآهیسطحیهاآبدفعوهيتخلنهیهز.١
وایدرایرودخانهباآانالمجاورتموارداست درشدهینيبشيپفصلنیایهافیرددرشود،آانالوارد )ینيزم

ازموردبرحسبوشدهیتلقینيرزمیزیهاآبمانندشود، داخلبهوارهیدجدارازآبنفوذبهمنجرآهآن،مانند
.شدخواهداستفادهمربوطفیرد

دریآسفالت موادمصرفویساختمانريغویساختمانمصالحوزاتيتجهوآالتنيماشهيتهونفراتنهیهز.٢
.استشدهمنظورفصلنیایهافیرد

.باشدیمرونفرایمنهولحوضچهمدفون،ريغمنظور از حوضچهوهولتیساحوضچهمدفون،حوضچهازمنظور.٣

.استنشدهمنظورفصلنیایهافیرددرهاستگاهیایشستشوجهتآبوحملهيتهنهیهز.۴
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تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- آارهای متفرقه١۴فصل 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- آارهای متفرقه١۴فصل 

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشاندهنده خطوط لوله ( مارآر١۴٠١٠١
SM-6021/NO  :10پليت ) طبق نقشه شماره 

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشاندهنده خطوط لوله ( مارآر)١۴٠١٠٢
 بطور آامل١١SM – 6021/NO : طبق نقشه شماره 

٠مورد ۶٣

باز آردن ، تميزآاري و رنگ آميزي با تهيه رنگ روغني مرغوب درجه١۴٠١٠٣
يك روي عالئم نشاندهنده فلزي موقعيت شيرها ، نقاط آزمايش

پتانسيل ، حك آردن و شابلن نويسي مشخصات روي آن

٠مورد ۶٣

عمليات نصب يا تعويض دريچه هاي چدني شيرهاي مدفون و نقاط١۴٠١٠۴
اندازه گيري 

٠مورد ۶٣

٠موردعمليات نصب يا تعويض دريچه هاي چدني شيرهاي غيرمدفون ١۴٠١٠۵ ۶٣

٨٠×٨٠  تهيه مصالح ، ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١۴٠١٠۶
 سانتيمتر طبق نقشه sc-6032/Aبطور آامل .

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ، ساخت و نصب قاب و دريچه مربوط به هواآش حوضچه١۴٠١٠٧
هاي شير بطور آامل .

٠مورد ۶٣

٠موردتهيه و نصب درب محافظ شيرهاي مدفون از نوع پليكا١۴٠١٠٨ ۶٣

نظافت ، زنگ زدائي و رنگ آميزي شيرهاي بلودان معلق داخل١۴٠١٠٩
 اينچ ۶ الي ٢حوضچه      ( منهول ) بقطر 

٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائي و رنگ آميزي شيرهاي معلق شبكه داخل١۴٠١١٠
 اينچ١٢ الي ٨حوضچه      ( منهول ) بقطر 

٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائي و رنگ آميزي شيرهاي معلق شبكه داخل١۴٠١١١
 اينچ به باال ١۶حوضچه      ( منهول ) بقطر 

٠مورد ۶٣

نظافت ، تميزآاري شيرهاي معلق شبكه داخل حوضچه ( منهول )١۴٠١١٢
 اينچ ( بدون زنگ زدائي و رنگ آميزي ) ۶ الي ٢بقطر 

٠مورد ۶٣

نظافت ، تميزآاري شيرهاي معلق شبكه داخل حوضچه ( منهول )١۴٠١١٣
 اينچ به باال ( بدون زنگ زدائي و رنگ آميزي ) ٨بقطر 

٠مورد ۶٣

تهيه و نصب بست علمك هاي فوالدي و پلي اتيلن   ( زيري و رويي )١۴٠١١۴
با پيچ و مهره مربوطه 

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و اجراي زنگ زدائي و رنگ آميزي انشعابات فوالدي از زير١۴٠١١۵
رگوالتور تا شير قفل شونده 

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح ونصب درب هاي الآي باال و پائين و ميله هاي اسپندل١۴٠١١۶
رگوالتور هاي خانگي در هر سايز

٠مورد ۶٣

علف چيني و تهيه آهک وآهك پاشي و نظافت محوطه داخل١۴٠١١٧
CGS/TBSوCGSايستگاههاي تقليل فشار 

٠متر مربع ۶٣

T.B.Sنظافت و شستشوي محوطه ايستگاههاي تقليل فشار ١۴٠١١٨
/D.R.SوCPSوحمل موادزاید

٠متر مربع ۶٣

تهيه مصالح واجرای زنگ زدایی ، نظافت ونقاشی کامل تاسيسات١۴٠١١٩
مکانيکی ایستگاه تقليل فشار (لوله واتصاالت )

٠اینچ متر ۶٣

تهيه و تعويض بوشن الستيكي انشعابات فوالدي و پلي اتيلن (باال١۴٠١٢٠
وپایين )

٠مورد ۶٣

تعويض شير قفل شونده انشعابات فوالدي و پلي اتيلن به استثناي١۴٠١٢١
تهيه شير

٠مورد ۶٣

نظافت داخل حوضچه شيرهای مدفون ونقاط اندازه گيری پتانسيل١۴٠١٢٢
وحمل مواد زاید به محلهای مجاز

٠مورد ۶٣

تخليه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه هاي منهول و بارگيري و١۴٠١٢٣
حمل و تخليه آن در محلهاي مجاز و تميزآاري و نظافت داخل حوضچه 

٠مورد ۶٣

تهيه مصالح و رنگ آميزي سايبان ترانس رکتي فاير و درب و حصار١۴٠١٢۴
فلزي ايستگاهها

٠متر مربع ۶٣

افزايش ارتفاع تلسكوپي وميله اسپندل و رابط گريس خور  شيرهاي١۴٠١٢۵
 اينچ آارهاي  مكانيكي ( به استثناي عمليات خاآي)۶تا ٢مدفون 

٠عدد ۶٣
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تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- مصالح پای آار١پيوست

معاونت امور مهندسی
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تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه٢پيوست

معاونت امور مهندسی

دستور العمل تجهيز و بر چيدن آارگاه

برای آارهای  از این رو، است،این دستور به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده 
.مفاد این دستور العمل مورد استفاده قرار گيرد باید تناسب ماهيت و نياز آن آار، مربوط به هر رشته،

تعاریف  -١
ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام  تجهيز آارگاه عبارت است از عمليات، اقدام١-١

 ميسر  برنامه زمانبندی پيمان،دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان، مطابق مشخصات فنی و
.شود
عمليات اجرایی مورد  هایی گفته می شود آه برای پشتيبانیهای پشتيبانی، به ساختمان ساختمان٢-١

 های سر پوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی ، آهنگری، نجاری،بهره برداری قرار می گيرد، مانند آارگاه
های صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات پيش ساخته و مانند آن، تعميرگاه سازی،باطری بندی،آرماتور

اتاق محل  ار،آالت، انبار های سرپوشيده ، انبارهای مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكسرپوشيده ماشين
.ایستگاه سوخت رسانی ترانسفورماتور ها و مولد های برق،

هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس های عمومی به ساختمان ساختمان٣-١
های مسكونی، غذاسرا ، ساختمانمهماندادن به آنها، مورد استفاده قرار گيرد،مانند دفاتر آار ، نمازخانه ، 

.های سرپوشيدهخانه ، پارآينگدرمانگاه، رختشویخانه، تلفن خانه، نانوایی، فروشگاه،خوری ، آشپز
های سطحی و فاضالب ، ایجاد خاك سيستم جمع آوری و دفع آب  محوطه سازی ، شامل خيابان بندی،۴-١

فضای سبز، انبارهای رو باز ،  های هدایت آب و تمهيدات دیگر برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل،ریز و آانال
حفاظت های رو باز، حصار آشی، تامين روشنایی محوطه ، تامين تجهيزات ایمنی و های ورزشی ،پارآينگزمين

.و آار های مشابه است
گاز و مخابرات مورد نياز  برق،  منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن آب،۵-١

مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از . اجرای آار، از سوی آارفرما تامين و تحویل پيمانكار می شود
.در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود نيازهای پيش گفته،

مایی تجهيز آارگاه، برای نگهداری  انبار آارگاه، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جان۶-١
.های مربوط از آنها استفاده می شودو حفاظت مصالح با رعایت دستور العمل

. آند راه دسترسی راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه وصل٧-١
.داث می شود راه های سرویس، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات اح٨-١
سوزان و هایی هستند آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح، انبار مواد  راه های ارتباطی، راه٩-١

.عمليات وصل می آندمانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های دیگر ، به محل اجرای 
 از مسير موجود انجام ميشد، راه انحرافی، راهی است آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال١٠-١

.اما به علت انجام عمليات موضوع پيمان قطع شده است ، احداث شود
ن ساختمان ها ، تاسيسات و منظور از تامين در شرح ردیف های تجهيز و بر چيدن آار گاه ، فراهم آرد١١-١

 آنها از امكانات موجود در محل ، به همچنين ماشين آالت به روش احداث یا نصب در آارگاه یا در اختيار گرفتن
.هره برداری از آنهاستصورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری و ب

های موقت ، خارج آردن بر چيدن آارگاه ، عبارت است از جمع آوری مصالح ، تاسيسات و ساختمان١٢-١
يح، تميز آردن و در صورت لزوم به شكل مصالح، تجهيزات، ماشين آالت، و دیگر تدارآات پيمانكار از آارگاه، تسط

.تاول بر گرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما طبق نظر آارفرما اس

روش تهيه برآورد  - ٢
ز هر آار و همچنين روش انتخاب  مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد باید با توجه به شرایط و نيا١-٢

ه های مربوط را طبق آن، اقتصادی ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعين و بر مبنای آن، هزین شده برای اجرای
قيمت های محل اجرای های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این پيوست، بر حسب ردیف

سری به صورت مقطوع برآورد آرده و در برابر ردیف های مورد نظر درج های باالعمليات و با منظور نمودن هزینه
را در اسناد مناقصه و پيمان و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهيز و بر چيدن آارگاه الزم باشد، آن . نماید

 و هایی آه احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شدهبرای ساختمان. پيش بينی آند
ها و قطعات پيش های پيش ساخته، مانند آارواندر مورد ساختمان. حاصل به عنوان برآورد آن منظور می شود

 سرمایه گذاری آنها ، در طول ساخته ساختمان ها ، مانند قاب های فلزی ، هزینه حمل و نصب، استهالك و
آه از چند  ور می شود در پيمان هاییاجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه منظ

شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه بهای واحد استفاده میرشته فهرست
.می شود

های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور می گردد، به هایی آه در برآورد هزینهها ، تاسيسات و راه ساختمان٢-٢
های تجهيز آارگاه، با اولویت دادن به منظور تقليل هزینه. صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می شود

دوره اجرا یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره برداری پيش بينی شده است و در  به اجرای تاسيسات جنبی
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تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه٢پيوست

معاونت امور مهندسی

ی شود و این موضوع در اسناد و مدارك نياز خواهد بود، از تجهيزات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده م
بوط محاسبه و در  در این حالت، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر.پيمان درج شود

مخابرات و راه های آارگاه یا تامين  برق،گاز، چنانچه برای تامين آب، .برآورد هزینه اجرای آار منظور می شود
ا زیر بنایی آه برای دوران بهره  یاز تجهيزات جنبی پشتيبانی و سایر موارد، اداری، ساختمان های مسكونی،

ه آنها در ردیف های فصل های مربوط برداری از طرح پيش بينی می شود استفاده گردد، با توجه به این آه هزین
يگردد و ای برای ایجاد تاسيسات یاد شده در تجهيز و بر چيدن آارگاه ، منظور نمپيش بينی شده است هزینه

.هيز و بر چيدن آارگاه منظور خواهد شدصرفًا هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا ، در هزینه تج
ایط خصوصی پيمان ، مشخص شود، نحوه تامين آب، برق و گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا باید در شر٣-٢

 ا محلی تا ورودی آارگاه، یه سراسریچنانچه برای انتقال آب و برق و گاز و برقراری ارتباط مخابراتی از شبك
 پيش آشی برای دوران اجرا الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمانآشی و آابللوله آشی، آانال

.بينی شود
ا به عهده بگيرد آه آار های آن چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه ر۴-٢

 از شبكه تا ورودی آارگاه ، شامل نصب ترانسفور ماتورها و متعلقات آن ، نصب تيرهای برق ، آابل آشی
های انشعاب و اشتراك برق و سایر آارهای مشابه است، و هزینه) دیماند(پرداخت تعرفه های ثابت برق 

ای از این رج می شود و هزینهتعهدات آار فرما در این زمينه ، به طور مشخصی در شرایط خصوصی پيمان د
چنانچه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آار فرما . بابت در تجهيز و بر چيدن آارگاه، منظور نخواهد شد

های تجهيز و بر های قابل برگشت در پایان آار، باقيمانده جزو هزینهنباشد، هزینه آن برآورد و پس از آسر هزینه
.چيدن آارگاه محسوب می شود

 احداث چاه آب را به عهده بگيرد، در  در صورتی آه آار فرما در نظر دارد تدارك آبرسانی تا ورودی آارگاه یا۵-٢
 آب از شبكه تا ورودی آارگاه، حالت استفاده از شبكه لوله آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال
. داث چاه عميق یا نيمه عميق پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه است، یا اح

 خصوصی پيمان درج شده و هزینه پرداخت هزینه های برداشت آب، تعهدات آار فرما در این زمينه، در شرایط
.ای از این بابت در تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نميشود 

رفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب ، به عهده آا
.های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور خواهد شدهزینه های قابل برگشت در پایان آار، جزو هزینه

، باید چگونگی احداث آن در  چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد۶-٢
در صورتی آه بر اساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی . شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود

در .  چيدن آارگاه منظور نخواهد شدبه عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر
اده از فهرست بهای واحد پایه رشته حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استف
رآورد هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه راه،باند و فرودگاه و زیر سازی راه آهن  محاسبه و به صورت مقطوع در ب

.پيش بينی  می شود
ه عهده آارفرماست ، چنانچه   با وجود این طبق شرایط عمومی پيمان تامين زمين برای تجهيز آارگاه ب٧-٢

 توسط پيمانكار تامين شود ، باید آار فرما در نظر داشته باشد ،تمام یا بخشی از زمين  تجهيز محل آارگاه
 هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه تامين زمين از طرف پيمانكار را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آرده و

.های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نماید
د تجهيز آارگاه به عهده به استثنای تعهدهایی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مور٨-٢

رد برای تجهيز آارگاه در اختيار آارفرما گذاشته شده است ، هر نوع تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دا
.باید آن را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند پيمانكار قرار دهد،

نجاری، آرماتور بندی وساخت قطعات  هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات، آهنگری، تراشكاری،٩-٢
های مربوط محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های های  فصلدر بهای واحد ردیف پيش ساخته،

.، هزینه ای منظور نمی شودتجهيز و بر چيدن آارگاه
های فصل های مربوط  در آالت ، در ردیفآالت در هزینه ساعتی ماشينهای ماشينهزینه تجهيز تعميرگاه١٠-٢

.های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نمی شودای در ردیفنظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه
در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط محاسبه شده  هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات،١١-٢

ای در ردیف تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نمی شود است و از این بابت هزینه
این ) هزینه مستمر آارگاه (ی هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسر١٢-٢

.فهرست بها پيش بينی شده است
 ،در آارگاه ضروری است ،در آارهایی آه تامين غذای آارمندان آارفرما ،مهندس مشاور و آزمایشگاه١٣-٢

 آن بطور مقطوع برآورد ، و جزو شمار استفاده آننده از غذا ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه
.هزینه های تجهيز و بر چيدن آارگاه ، منظور می شود

آزمایشگاه توسط پيمانكار، در پيش بينی هزینه تامين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما، مهندس مشاور و ١۴-٢
.برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيست

های تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد، حجم عمليات مربوط هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف١۵-٢
 و زیر سازی راه آهن، محاسبه شده به راه های انحرافی، بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه

۴٢
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.و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار، منظور و برآورد می شود 
دسی مشاور و نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آار فرما و مهن١۶-٢

های اجرایی و مشخصات تعيين قشهآزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها، با توجه به ن
.شودشده و به صورت مقطوع برآورد می

ی مربوط به ردیف های جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه، بدون احتساب هزینه ها١٧-٢
 فهرست تجهيز و بر چيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در ۴٢١۴٠٠١و۴٢١٣٠٠١ و ۴٢٠٣٠٠٣ تا ۴٢٠٣٠٠١

اشد، هزینه تجهيز و در صورتی آه در موارد استثنایی ، این هزینه از حد تعيين شده ،بيشتر ب. زیر بيشتر شود 
مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی بر چيدن آارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك 

.برسد
 ۶فت و گاز ، به ميزان  آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال ن١-١٧-٢

.درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه
 ۶ نفت و گاز ، به ميزان   آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله رو زمينی جریانی ٢-١٧-٢

.درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه
 درصد مبلغ ۶ ، به ميزان   آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته آمربندی و تغذیه  نفت و گاز٣-١٧-٢

.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه
 درصد مبلغ برآورد هزینه ۶ان   آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته گاز رسانی به صنایع، به ميز۴-١٧-٢

.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه
 ۶پلی اتيلن /  درصد۵فوالدی    آار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله گاز شهری۵-١٧-٢

. درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه
بها استفاده می شود ، هر  در آار هایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست ۶-١٧-٢

  ، تعيين می شود ۵-١٧-٢ تا ١-١٧-٢ گاه حد مبلغ تجهيز بر چيدن آارگاه رشته به آار رفته آه طبق بندهای
. درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه می شود۶ تا ۵یكسان نباشد عددی بين 

 شرایط آلی-٣
 قبل از آغاز عمليات تجهيز، طرح   پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمان بندی شده تجهيز آارگاه و١-٣

.  مبنای تجهيز آارگاه قرار دهدجانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پس از تایيد مهندس مشاور، آن را
برق، گاز و تلفن  مين آب،  آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تا٢-٣

دولتی برای گرفتن انشعابات و یا گرفتن مجوز احداث چاه  ها یهای اجرایی و سازمانپيمانكار را به دستگاه
.ن ،معرفی می نمایدعميق یا نيمه عميق یا موارد مشابه برای استفاده موقت در دوران ساختما

رای تجهيز آارگاه و همچنين   پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣
در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای برای عمليات . در حد متعارف به انجام برساند شرایط منطقه،

.م به رعایت آن استتجهيز و بر چيدن آارگاه در اسناد و پيمان درج شده باشد، پيمانكار ملز
 مدارك پيمان پيش بينی شده است  تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و بر چيدن آارگاه، در حدی آه اسناد و۴-٣

ان آه مورد نياز انجام آار است، به ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر مبالغ یا موارد پيش بينی شده در پيم
چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان . هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی از این بابت انجام نمی شود 

و هزینه تجهيز اضافی تنها برای قيمت جدید  مبلغ تغيير آند، مبلغ مقطوع تجهيز و بر چيدن آارگاه تغيير نميكند
.قابل پرداخت است) موضوع تبصره بند یك دستور العمل تعيين قيمت جدید (
هيز و بر چيدن آارگاه با توجه به  هزینه تجهيز و بر چيدن آارگاه ، در صورت تامين هر یك از ردیف های تج۵-٣

.مفاد بند چهار تا سقف مبلغ پيش بينی شده پرداخت می شود
نيز هزینه یاد شده هایی آه هزینه تجهيز و بر چيدن آنها به صورت یك قلم تعيين شده است ، در پيمان:تبصره

. ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده پرداخت می شود۴-۴مطابق بند 
های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می کند، در  پيمانكار موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان۶-٣

برابر حوادث اتفاقی بيمه آند
باید  آارفرما احداث شده است، ساختمان ها و تجهيزات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی ٧-٣

به استثنای تجهيز انجام شده توسط (تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه . پس از انجام آار برچيده شوند
بجز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تاسيسات .آار فرما متعلق به پيمانكار است 

بهای مصالح بازیافتی آنها بر اساس  مورد نياز آار فرما باشد، تجهيز آارگاه در زمين آار فرما ساخته شده باشد،
ها و تاسيسات به آارفرما واگذار ختماننرخ متعارف روز و با توافق دو طرف و با پرداخت وجه آن به پيمانكار سا

.شود می

۴٣
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هزینه باالسری

:، به شرح زیر تفكيك می شود به طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار
.هزینه باالسری عمومی -١

ای هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه هاین هزینه از نوع هزینه
:درج شده در زیر

دفتر فنی، امور  هزینه دستمزد نيروی انسانی دفتری مرآزی ، شامل نيروی مدیریت شرآت ، ١-١
.اداری و مالی، تدارآات و خدمات

، به انضمام هزینه بيمه )سهم آارفرما( هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی ٢-١
.بيكاری آارآنان دفتر مرآزی

ندان یا مدیران، با وسایل  هزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارم٣-١
.نقليه عمومی انجام می شود

. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی۴-١
. هزینه نگهداری دفتر مرآزی۵-١
. هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی۶-١
. هزینه آب و برق، گاز و سوخت دفتری مرآزی٧-١
. هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی٨-١
. هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفترمرآزی٩-١
. هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی١٠-١
. هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی١١-١
. هزینه تهيه اسناد ، برای شرآت در مناقصه ها١٢-١
. هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها١٣-١
مجامع، و مانند  هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در ١۴-١

.آنها
. هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی١۵-١
.های نگهداری و بهره برداری از انبار مرآزی هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه١۶-١
.هزینه باالسری آار -٢

درج هایی است آه می توان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه های این هزینه از نوع هزینه
:شده در زیر

: هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است ١-٢
.پيمانكار است هزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد ١-١-٢
.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست ٢-١-٢
:هزینه ضمانت نامه ها ، آه شامل موارد زیر است  ٢-٢

 هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات١-٢-٢
. هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت٢-٢-٢

. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار٣-٢
. هزینه صندوق آارآموزی۴-٢
. سود پيمانكار۵-٢
: هزینه های مستمر آارگاه ، شامل موارد زیر است۶-٢
 مالی و تدارآات،  هزنيه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی آارگاه ، دفتر فنی، اداری،١-۶-٢

همچنين هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت . آمپ و آانتين و خدمات و حفاظت و حراست
.ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نشده است

آزمایشگاه قرار  هزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرماست، دستگاه نظارت و ٢-۶-٢
.ميگيرد

.آار مربوط هزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط برای ٣-۶-٢
. هزینه تهيه نسخه های اضافی پيمان و اسناد۶-۴-٢
.  هزینه های بازدید از آارگاه۶-۵-٢
.های متفرقهسفر مسئوالن آارگاه و هزینه  هزینه پست،۶-۶-٢
 هزینه تهيه وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه٧-۶-٢
 هزینه فتوآپی ،چاپ و لوازم التحریر و ملزومات ٨-۶-٢
 هزینه تهيه مدارك فنی و تحویل آار ٧-٢
هزینه تهيه عكس و فيلم١-٧-٢
 )(SHOP DRAWINGS هزینه تهيه نقشه های آار گاهی٢-٧-٢
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(AS BUILT DRAWINGS) هزینه تهيه نقشه هایی همچون ساخت٣-٧-٢
 هزینه برنامه ریزی و آنترل پروژه۴-٧-٢
 هزینه مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

های ساعتی ماشينجزو هزینه آالت،هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين:١توضيح 
. در نظر گرفته نشده استآالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه های در هزینه های باالسری

های مشمول، توسط دستگاه در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری برای پيمان: ٢توضيح
های باال سری در نظر گرفته ای از بابت آن در هزینهاجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه

.نشده است
٢٠(ای بابت بيمه تامين اجتماعی شامل بيمه سهم آارفرما در هزینه های باالسری، هزینه: ٣توضيح 
.و بيمه بيكاری پيش بينی نشده است) درصد

۴۵



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- هزينه منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

ایهای منطقهشرح اقالم هزینه

 هایی هستند آه موجب افزایش یا آاهش راندمان در اجرای آار ميباشد و درای بطور آلی هزینهای منطقههزینه
ها و ضریب پيشنهادی پيمانكار میبها و ضرایب تعریف شده آن لحاظ نشده است و در قيمتهای این فهرستردیف

.بایست منظور گردد

۴۶



تعميرات خطوط لوله آمربندی، تغذيه و شبكه گازفهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد۵پيوست

معاونت امور مهندسی

دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید

 شده است، چنانچه در هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها از این فهرست بها استفادهدر پيمان
ر برآورد هزینه اجرای آار موجود چهار چوب موضوع پيمان ، اجرای آارهایی الزم شود آه برای آنها مقدار د

نباشد برای تعيين واحد این نوع آار ها به شرح ذیل عمل خواهد شد 
آه برآورد هزینه اجرای (در این فهرست بها ) شرح و بهای واحد (یاد شده  در صورتی آه در ردیف آارهای.١

های موجود این فهرست بها به عنوان قيمت آار با استفاده از آن تهيه شده است موجود باشد، از ردیف
 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر ٢۵ها، نباید از جمع مبلغ مربوط به این ردیف. جدید استفاده خواهد شد

.شود
جهيز آارگاه اضافی چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید  و در نتيجه ت :تبصره

، در مورد اقالم اضافی تجهيز و نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی شده در اسناد و مدارك پيمان نياز باشد
این حد، مبلغ مورد توافق، پس از هزینه آنها با آارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از 

.، قابل پرداخت خواهد بود تائيد معاونت امور مهندسی
، مشمول  های این فهرست بهاهایی آه قيمت آنها طبق بند یك تعيين می شود، مشابه ردیفردیف.٢

های مانند ضریب پيشنهادی پيمانكار و بر حسب مورد ضریب( های مندرج در پيمان اعمال تمام ضریب
.ميگردد) مربوط 

 مقادیر آار در شرایط عمومی در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل باید حد تعيين شده برای تغيير.٣
.پيمان رعایت شود

۴٧






