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 مقدمه
 

ها و بهبود نسبت کارکرد به هزينـه از   سازي اقتصادي طرح مديريت هزينه و بهينه«يکي از اهداف نظام فني و اجرايي شهرداري تهران 
است. تحقـق  » آنها هاي نگهداري ويژه هزينه ها و به  هاي دورة عمر طرح ريزي و مديريت ارزش، با توجه به هزينه طريق اعمال برنامه
 ممکن نيست.» گذاري و برآورد هزينه مباني قيمت«اختيار داشتن  درچنين هدفي بدون 

که در نوع خود براي نخستين بـار در کشـور تهيـه شـده، برآينـد تجربـة       » روسازي فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده«
صـات فنـي و مقـاطع همسـان     مشخ«بـه همـراه   ريزي عملياتي در بخش معابر شهري است. اين سند  شهرداري تهران در زمينة تحقق بودجه

دهد که از تعيين مشخصات فني تا اجراي  پيوسته را تشکيل مي  اي از يک مجموعة به هم حلقه نظام فني و اجرايي) ٦-٨-٦٠روسازي (سند  پياده
 گيرد. مي بر روسازي و ايفاي تعهدات مالي پيمانکاران را در هاي پياده طرح

هاي پيمانکاران، موجب شفافيت عملکرد فنـي و مـالي مـديريت     وضعيت قراردادها و صورتساده کردن فرايندهاي رسيدگي به 
ريزي  بودجه«ريزي در مناطق شهرداري تهران را به سوي تحقق  ريزي و بودجه شود و مهمتر از آن نظام برنامه شهري و پيمانکاران مي
آيند، بيش از آنکه ابـزاري   جزئياتي که در فهارس بهاي تفصيلي ميسازد.  ريزي عملياتي) رهنمون مي (بودجه» مبتني بر نياز و عملکرد

ها باشند، ابزاري براي ارائة پيشنهاد مالي پيمانکاران در مناقصات است. متأسفانه تداخل اين دو رويکرد،  براي مديريت هزينه در پروژه
ها، زمان و هزينـة زيـادي را بـه     وضعيت رتموجب شده است که دعاوي قراردادي و فرايندهاي طوالني و پرزحمت رسيدگي به صو

هـاي   هاي همسان، بخش زيادي از فرايندهاي اداري تسهيل و قيمـت  شهرداري تحميل نمايد. با وجود فهارس بهاي تجميعي در طرح
 شوند. هاي اوليه قابل مقايسه مي ها با برآوردها و برنامه اجراي طرح

 را امکان اين ،شهري بهاي فهارس انتشار و تدوين نياز پيش عنوان به شهري قاطعم اجرايي هاي دستورالعمل و فني مشخصات تدوين
 گـذاري  قيمـت  نظـام  لحاظ به هم و فني مشخصات لحاظ به هم آينده، سال در آسفالتي روسازي هاي پروژه که ساخت خواهد فراهم
 . يابند سامان

 و مشاور مهندسان طرح، مديران شهرداري، مديران و کارشناسان نظرات دريافت با که است اميدوار تهران شهرداري فني عالي شوراي
 همکـاري  بـا  و صـميمانه  همکاري فضاي در است اميد. نمايد ابالغ و تصويب ها زمينه ساير در را مشابهي اسناد آينده در پيمانکاران،

 .بگشاييم تهران شهرداري اجرايي و فني نظام سازي پياده و توسعه سوي به راهي بتوانيم اندرکار دست مديران و مهندسان
   مازيار حسيني

 معاون فني و عمراني شهرداري تهران
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 ١٣٩٢سال ـ  روسازي بهاي تجميعي پياده  فهرست: ٤-٤-١/٥٩
 
 ٦-٨-٦٠روسازي (سند  مشخصات فني و مقاطع همسان پيادههاي  دستورالعملکه طبق رود  به کار ميهايي  براي برآورد اجراي طرحفهرست بها اين  کاربرد: -١

 ود.ايد از ساير فهارس بها استفاده شنبها  اين طرحدر  ؛آيند اجرا در مي در شهر تهران به نظام فني و اجرايي)
هـاي   اخذ مجوز از ادارة کل همـاهنگي فنـي و عمرانـي منـاطق و سـازمان     همسان، مستلزم  هاي غير طرح برايفهرست بهاي حاضر  استفاده از: تبصره

 باشد. شهرداري تهران مي
نمايـد و پيمانکـار موظـف     در اسناد مناقصه درج مي )٢-٢(جدول  روسازي را طبق ي پيادهمعابر مورد نظر برا کارفرما فهرست: بازديد از محل اجراي کار -٢

 )١( پيوسـت  آنچه در راهنماي آنـاليز قيمـت  جز  هايي به هزينهاقالم و و چنانچه  کندپروژه بازديد محل اجراي از مناقصه، قبل از ارائة پيشنهاد است که 
 دسـتورالعمل  رعايـت  بـه  مربوط هاي هزينه و کارگاه برچيدن و تجهيز هاي هزينه مثال عنوان به( اي کار ضروري تشخيص دهدبراي اجر آمده است را 

 در ضـريب  ،)پيـاده  عـابر  تردد برقراري و الزم وسايل تأمين کارگاه، نياز مورد برق و آب تأمين ،، شبکاريايمني وسايل و عالئم تأمين کار، محيط ايمني
 منظور نمايد. پيشنهادي خود

اسـت.  ارائـه شـده   به منظور راهنمايي پيمانکاران و تسهيل برآورد پروژه ارائه شده، ) ١در پيوست(جداول راهنماي آناليز قيمت که : راهنماي آناليز قيمت -٣
ها و  نسبت به رديف ،توان به استناد اين راهنما و نمي باشد آناليز قيمت آمده صرفاً براي راهنمايي پيمانکاران ميراهنماي اقالم و اطالعاتي که در جداول 

 کارهـاي خـارج از آنـاليز فـوق و صـحت آنهـا و       پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، مود. هاي مذکور در اسناد قرارداد ادعايي را طرح ن کميت
 خود منظور نمايد.پيشنهادي  و ضريبهاي رايج در بازار کار را در برآورد  قيمت

 ،و حمل نخاله تخريبهزينة بدون احتساب روسازي  هاي پياده براي تهيه مصالح و اجراي انواع تيپ)١-١(جدول  ٤تا  ١هاي  رديف: رو ي پيادههزينة اجرا -٤
 .باشد ميلولة غالف تأسيسات تهيه و اجراي و 

شـد،  رو با در محـل اجـراي پيـاده   به ضخامت تيپ مربوطـه  آسفالت، بتن يا هر گونه زيرسازي قبلي چنانچه نياز به تخريب  :هزينة تخريب و حمل نخاله -٥
در زمـان ارائـة   بابت جنس مصالح و فاصـلة حمـل،   اي  گونه پرداخت اضافه هيچ شود و پرداخت مي)١-١( جدول ٥هزينة تخريب و حمل آن طبق رديف 

 خود منظور نمايد.پيشنهادي هاي اضافي را در ضريب  حين اجرا، قابل قبول نخواهد بود و پيمانکار موظف است که هزينه قيمت يا
در بـرآورد و صـورت وضـعيت پيمانکـار      )١-١(جـدول   ٦رديف رو، مبلغ آن طبق  در پيادهاجراي غالف تأسيسات  هزينه :غالف تأسيساتهزينة اجراي  -٦

، در صورتي که تعداد غـالف  ؛شده است تعييننظام فني و اجرايي  ٦-٨-٦٠ سندمشخصات مندرج در طبق  ،غالف ٢هزينه براي اين  شود. محاسبه مي
 يابد.  مي فزايشا ٣شود، مبلغ آن به تناسب طبق رديف  اضافه ظارتطبق نظر دستگاه ن

کاره (نظير تخريب يا زيرسازي) در قطعات  باشد. در شرايط خاتمه يا فسخ پيمان، براي کارهاي نيمه متري مي ٥٠روسازي به صورت قطعات  اجراي پياده -٧
 وضعيت آن را به کارفرما تسليم نمايد. آخرين قطعة در دست کار خود را تکميل و صورتگيرد و پيمانکار بايد  اي تعلق نمي الزحمه متر حق ٥٠کمتر از 

هاي اين  کيلومتر در قيمت رديف ٣٠هزينه بارگيري، حمل و باراندازي مصالح و مواد حاصل از عمليات خاکبرداري و تخريب تا فاصله  بارگيري و حمل: -٨
 بايد در پيشنهاد قيمت لحاظ گردد.بها منظور شده و هزينه حمل مازاد بر اين  فهرست

بها مطابقت ننمايد، شرح  هاي اين فهرست اي مورد نياز کار باشد که اقالم آن با شرح رديف در مواردي که مشخصات فني و اجرايي ويژه دار: اقالم ستاره -٩
دار بـه   هاي سـتاره  شود. چنانچه جمع مبلغ برآورد رديف ميدار به برآورد انجام کار اضافه  هاي ستاره رديف مناسب براي آن اقالم تهيه و به عنوان رديف

بهـاي   درصد باشد، کارفرما بايد قبل از انجام فرايند ارجاع کار نسبت به ارسـال مسـتندات و تجزيـه    ٢٠دار و پايه) بيشتر از  ستاره(بها  هاي فهرست رديف
پس از رسيدگي و تصويب توسط شوراي عالي فني، شهرداري تهـران مـالک    هاي مربوطه به شوراي عالي فني شهرداري تهران اقدام تا رديف يا رديف

 عمل قرار گيرد.
 

 
  

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 روسازي بهاي تجميعي پياده  فهرست
 
 ٢  از ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

  ٤-٤ -١/٥٩ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کارشناسي شوراي عالي فنيکميته  تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 شود: ها به شرح زير عمل مي اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهاي جديدي به پيمانکار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن قيمت جديد: -١٠
بيني نشده باشد براي تعيين قيمـت جديـد مطـابق     واحد و مقدار پيشبهاي منضم به پيمان براي کار جديد ابالغي، قيمت  چنانچه در فهرست -١-١٠

 شود. شرايط عمومي پيمان عمل مي ٢٩بند ج ماده 
 از عينـاً  جديـد  قيمـت  پرداخت براي باشد شده بيني پيش واحد قيمت و شرح پيمان به منضم بهاي فهرست در ابالغي جديد کار براي کهچنان -٢-١٠

 در با جديد  قيمت هاي رديف مجموع به مربوط مبلغ حداکثر حالت اين در شود مي استفاده پيمان در مندرج ضرايب تمام اعمال با قيمت همان
 .است پيمان اوليه برآورد کل مبلغ درصد ٢٥ تا کار مقادير افزايش گرفتن نظر

 
 

 روسازي پياده: فهرست بهاي تجميعي )١-١(جدول 
 

 دستمزد مصالح و ... واحد شرح رديف رديف

 ٨٠،٠٠٠ ٢٢٣،٠٠٠ مترمربع Iرو تيپ  هزينة اجراي پياده ١
 ١٤٧،٠٠٠ ٢٨٧،٠٠٠ مترمربع IIرو تيپ  هزينة اجراي پياده ٢
 ١٢٨،٠٠٠ ٢٦٦،٠٠٠ مترمربع IIIرو تيپ  هزينة اجراي پياده ٣

 ١٥٢،٠٠٠ ١١٠،٠٠٠ مترمربع IVرو تيپ  هزينة اجراي پياده ٤

 ٦٣،٠٠٠ ٦٣،٠٠٠ مترمربع هزينة تخريب و حمل نخاله ٥

 ٤٥،٠٠٠ ١٠٦،٠٠٠ طولمتر هزينة اجراي غالف تأسيسات ٦
 
 
 ه
 

 
 
 

 
  

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 روسازي بهاي تجميعي پياده  فهرست
 
 ٢ از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

  ٤-٤ -١/٥٩ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کارشناسي شوراي عالي فنيکميته  تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 قيمت پيشنهاد و برآورد هاي کاربرگ: ٤-٤-٢/٥٩
 

مشخصات فني و مقـاطع  طبق رود که  روسازي در شهر تهران به کار مي تعيين نحوة ارائة پيشنهاد قيمت در ارجاع کارهاي پيادهبراي  اين کاربرگ کاربرد: -١
 . آيند به اجرا در مي نظام فني و اجرايي) ٦-٨-٦٠روسازي (سند  پيادههمسان 

 پس از تعيين برندة مناقصه، بايد بدون تغيير، به قرارداد پيمانکار ضميمه شود.  اين کاربرگ -٢
تـوان بـراي کارهـاي     حسب مـورد مـي  شود.  برآورد مي )٢-١جدول (مقادير انجام کار و نشاني انجام عمليات در کاربرگي مطابق با :  مقاديرروش برآورد  -٣

روسـازي انجـام    ها و معابري که در آنها بايد پيـاده  بيني نشده، درصدي را براي افزايش عمليات مشابه در نظر گرفت. الزم است نشاني و نام خيابان پيش
تعيين   ٦ -٨ -٦٠روسازي طبق دستورالعمل  ايد تيپ پيادهب ٣شود، درج شود تا پيمانکار بتواند قبل از ارائة پيشنهاد قيمت از محل بازديد نمايد. در ستون 

هاي پايين جـدول، جمـع شـرح     شود. در رديف روسازي درج مي روها شامل طول و عرض و سطح پياده هاي پياده ابعاد و اندازه ٦تا  ٤هاي  شود. در ستون
ضروري است. از آنجايي که قيمت واحد اجراي عمليات تخريب و  )٢-١جدول (شود. اين اطالعات براي تکميل  عمليات مندرج در باالي جدول درج مي

 بايد بر حسب مترمربع محاسبه شود. ار آندشود، مق ر حسب مترمربع محاسبه ميحمل نخاله ب
) ٤سـت  هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري (پيو  ٢١٢-١٩٧-١٩٦حق بيمة تأمين اجتماعي بر اساس رأي شمارة  روش برآورد حق بيمة تأمين اجتماعي: -٤

بـه   )١-١جـدول ( هـا در   تعيين شده است و آناليز قيمت مربوط، با توجه به کارسنجي و تعيين دقيق قيمت مصالح، دستمزد نيروي انساني و ساير هزينه
 روسازي و عمليات مختلف ارائه شده است. هاي پياده تفکيک انواع تيپ

 
 روسازي : روش برآورد نوع و حجم عمليات پياده)٢-١جدول (

 رديف -١
 نام و نشاني معابر -٢

 روسازي) هاي پياده (محل
 مشخصات پياده روسازي

 سطح (مترمربع) -٦ (متر)  عرض -٥ طول (متر) -٤ رو پياده  تيپ -٣
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

  کل جمع
 
جـدول  بـا اسـتفاده از    ٦و  ٥هاي  ستون شود که در آن محاسبه و ارائه مي )٢-٢جدول (طبق  روسازي پيادههاي  پروژه:  برآورد قيمت روش برآورد قيمت -٥

ضـربِ ضـريبِ    از حاصـل  ٩باشـد. سـتون    مـي  ٦و  ٤ضرب ستون  حاصل ٨و ستون  ٥و  ٤ضرب دو ستون  حاصل ٧. ستون شوند تعيين مي )١-١شماره(
 آيد. دست مي به ٨ و ٧در مجموع دو ستون  ٣٨/١باالسري 

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

هاي برآورد و پيشنهاد قيمت در  کاربرگ
 روسازي مناقصات پياده

 

 ٢ از ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

  ٤-٤ -٢/٥٩ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کميته کارشناسي شوراي عالي فني تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 هزينه: روش برآورد )٢-٢جدول (
٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 a واحد شرح رديف
 مقدار

m 
قيمت واحد مصالح 

 و ... (ريال)

w 
قيمت واحد 

 دستمزد (ريال)

a X m 
قيمت مصالح 

 و ... (ريال)

a X w 
 دستمزد 
 (ريال)

u=١,٣٨*a(m+w) 
جمع قيمت رديف با احتساب 

 (ريال)ضريب باالسري 

         

         

         

         

    بها قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست جمع کل
 
 

و  ٥هـاي   هاي واحد (سـتون  پيشنهاد خود را ارائه نمايد. در اين جدول بايد قيمت  )٢-٣جدول (پيمانکار بايد طبق :  روش پيشنهاد قيمت توسط پيمانکار -٦
ر بخشـي  ) با احتساب کلية ضرايب (ضريب باالسري، کسور قانوني، هزينة تجهيز کارگاه، شبکاري، سود و هر نوع هزينة ديگر) ارائه شود. به نحوي اگ٦

 ورت مستقل قابل محاسبه باشد.از مصالح توسط کارفرما تأمين شد، مبلغ دستمزد به ص
بـر اسـاس بهـاي واحـد     درصد مبلغ مصالح تـأمين شـده    ٥/١: چنانچه با توافق کارفرما و پيمانکار، بخشي از مصالح از سوي کارفرما تأمين شود، تبصره -٧

 اخت شود.مندرج در فاکتور خريد و مقدارکار انجام شده مورد تائيد دستگاه نظارت, بابت حق مديريت به پيمانکار پرد
ضريب فهرست بها، عددي است که از حاصل تقسيم جمع قيمت پيشنهادي پيمانکار به جمـع قيمـت بـرآورد کارفرمـا بـه دسـت          :ضريب فهرست بها -٨

 رود. بيني نشده و همچنين کاهش يا افزايش کار به کار مي الزحمه پيمانکار براي انجام کارهاي پيش آيد. اين ضريب براي محاسبة حق مي
 

 جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار = ضريب فهرست بها ع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست بها جم
 

باشد که توسط واحد امور مـالي کارفرمـا، محاسـبه و همزمـان بـا پرداخـت        : پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر عهدة کارفرما ميماليات بر ارزش افزوده -٩
 شود.  وضعيت، محاسبه و پرداخت مي صورت

 
 : کاربرگ پيشنهاد قيمت پيمانکار)٢-٣جدول (

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 a واحد شرح رديف
 مقدار

m’ 
قيمت واحد مصالح 

با احتساب و ... 
 (ريال)همة ضرايب 

w' 
قيمت واحد دستمزد 

با احتساب همة 
 (ريال)ضرايب 

a X m’ 
قيمت مصالح و ... 
با احتساب همة 

 (ريال)ضرايب 

a X w’ 
با دستمزد 

احتساب همة 
 (ريال)ضرايب 

aX(w’+m’) 
جمع قيمت با 

همة احتساب 
 (ريال)يب اضر

         

         

         

         

     قيمت پيشنهادي پيمانکار جمع کل

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

هاي برآورد و پيشنهاد قيمت در  کاربرگ
 روسازي مناقصات پياده

 

 ٢ از ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

  ٤-٤ -٢/٥٩ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کارشناسي شوراي عالي فنيکميته  تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 ها پيوست

 روسازي : تجزیۀ بهاي پیاده1پیوست 
 

 ها : مقدار سیمان, قیر و فوالد مصرفی در ردیف2پیوست 
 

 دکتر محمد باقر قالیباف شهردار محترم تهرانآقاي : بخشنامه جناب 3پیوست 
 

 رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: 4پیوست 
  



    ٦      ١٣٩١ـ  سال  روسازي پيادهفهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان                                                                                                            ٤-٤-٥٩ شماره سند: 

 

 روسازي : تجزية بهاي پياده١پيوست 
 تخريب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان): ١جدول (

 مصالح -الف

 مقدار واحد مصالح
 مبلغ كل بهاي واحد 

 (ريال)  (ريال )

          

          

 0 جمع مصالح      
 

 نيروي انسانيبرآورد هزينة  -ب

 مقدار واحد نيروي انساني
 مبلغ كل بهاي واحد 

 (ريال)  (ريال )
 90،000 37،500 2,400 نفر ساعت کارگر ساده   

 144،000 60،000 2,400 نفر ساعت چکش گیر (مینور)   

 234000 جمع نیروي انسانی
 

 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج

 مقدار واحد وابزار كارآالت  ماشين
 مبلغ كل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )
متر مکعب  5کمپرسور باظرفیت حدود     

سی اف ام) با      شیلنگ  180دردقیقه ( 
 مربوط

 285،600 119،000 2,400 ساعت -دستگاه  

 2،184 91،000 0,024 عدد بیل   

 2،688 112،000 0,024 عدد کلنگ دوسر   

 50،400 21،000 2,400 ساعت -دستگاه   کیلوگرم 32چکش دج بر    

 340872 وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه 

 
 ها ساير هزينه -د

 مقدار واحد حمل و متفرقه 
 مبلغ كل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

          

 0 جمع هزینه حمل و متفرقه

 574872 جمع کل هزینه هاي مستقیم
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 خاکبرداري در زمينهاي غير سنگي): ٢(جدول 
 مصالح -الف

 مقدار واحد مصالح
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

          

          

 0 جمع مصالح      

 
 برآورد هزينة نيروي انساني -ب

 مقدار واحد نیروي انسانی
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )
 28،125 37،500 0,750 ساعتنفر  کارگر ساده   

 5،400 60،000 0,090 نفر ساعت چکش گیر (مینور)   

 33525 جمع نیروي انسانی

 
 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج

 مقدار واحد وابزار کارآالت  ماشین
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

متر مکعب  5کمپرسور باظرفیت حدود     
 سی اف ام) با      شیلنگ مربوط 180دردقیقه ( 

 10،710 119،000 0,090 ساعت -دستگاه  

 118 91،000 0,0013 عدد بیل   

 112 112،000 0,0010 عدد کلنگ دوسر   

 1،890 21،000 0,090 ساعت -دستگاه   کیلوگرم 32چکش دج بر    

 12830 وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه 

 
 ها هزينهساير  -د

 مقدار واحد حمل و متفرقه 
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

          

 0 جمع هزینه حمل و متفرقه

 46355 جمع کل هزینه هاي مستقیم
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 بارگيري و حمل مواد حاصل از خاکبرداري و تخريب): ٣جدول (
 مصالح -الف

 مقدار واحد مصالح
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

          

          

 0 جمع مصالح      

 
 برآورد هزينة نيروي انساني -ب

 مقدار واحد نیروي انسانی
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

          

          

 0 جمع نیروي انسانی

 
 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج

 مقدار واحد وابزار کارآالت  ماشین
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

 59،500 238،000 0,250 ساعت -دستگاه   تن با راننده 10کامیون کمپرسی باظرفیت حدود    

اسب بخار با  150لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 راننده

 5،586 420،000 0,0133 ساعت -دستگاه  

          

 65086 وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه 

 
 ها ساير هزينه -د

 مقدار واحد حمل و متفرقه 
 مبلغ کل بهاي واحد 

 (ریال)  (ریال )

          

 0 جمع هزینه حمل و متفرقه

 65086 جمع کل هزینه هاي مستقیم

 
  



    ٩      ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده                                                                                                           ٤-٤-٥٩شماره سند:   

  

 

 آسفالتي و  زيرسازي بتنيسانتيمتر با روسازي ١٢٠رو به عرض  تهيه مصالح و اجراي کامل پياده): ٤جدول (
 

 مصالح -الف
 بهاي واحد  مبلغ کل

 مصالح واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 

 مترمربع 0,35 163،433 57،201
 20*20و ابعاد  6کفپوش بتونی به ضخامت    

 سانتیمتر

 تن 0,0616 1،150،000 70،840

درصد  80آسفالت قشر رویه (توپکا) با شکستگی 
بندي صفر  اي با دانه تهیه شده از مصالح رودخانه

 میلیمتر  12تا 

 مخلوط شن و ماسه     تن 0,1526 100،000 15،255

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,0134 110،000 1،475

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,0110 120،000 1،317

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 35,89 1،100 39،484

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,063 5000 315

جمع مصالح                                                                                                                                185،887
 

 انسانيبرآورد هزينة نيروي  -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    نفر ساعت 0,8803 37،500 33،012

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,1035 58،600 6،065

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,1889 75،000 14،168

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,1889 65،600 12،392

 (بتونیرچی)ساز  بتنمتصدي ماشینهاي     نفر ساعت 0,0615 78،750 4،843

 استاد کار کارهاي بتنی    نفر ساعت 0,0205 87،500 1،794

 کار بتنبناي     نفر ساعت 0,0615 75،000 4،613

 کار بتنکمک بناي     نفر ساعت 0,0615 65،600 4،034

 قیر پاش    نفر ساعت 0,0107 46،800 499

 ماله کش آسفالت    نفر ساعت 0,0107 58،600 625

          

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              82،044
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 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج

 
 بهاي واحد  مبلغ کل

 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,0222 16،800 374

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,0462 3،000 139

 صفحه سنگ     عدد 0,0017 60،000 100

 لیتري 750بتونیر     دستگاه ساعت 0,0308 138،600 4،269

 با رانندهتن هیدرولیکی  2دامپر    دستگاه ساعت 0,0615 95،666 5،883

 بیل    عدد 0,0006 91،000 55

 فرغون    دستگاه  0,0004 560،000 243

 با اپراتور 75غلطک دستی     دستگاه ساعت 0,0021 22،400 48

 با اپراتور CG11غلطک     دستگاه ساعت 0,0107 14،000 149

 با رانندهتن  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود     دستگاه ساعت 0,0040 238،000 952

          

وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                           12،211
 

 ها ساير هزينه -د
 بهاي واحد  مبلغ کل

 حمل و متفرقه  واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 حمل آسفالت    تن 0,0616 110000 6776

 بسته بندي, حمل و تخلیه کفپوش    مترمربع 0,35 24،180 8463

          

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      15،239
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 سانتيمتر با روسازي آسفالتي و زيرسازي بتني١٤٠رو به عرض  تهيه مصالح و اجراي کامل پياده): ٥جدول (

 
 مصالح -الف

 بهاي واحد  مبلغ کل
 مصالح واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 

 مترمربع 0,3 163،433 49،030
 20*20و ابعاد  6کفپوش بتونی به ضخامت    

 سانتیمتر

 تن 0,0660 1،150،000 75،900

درصد  80آسفالت قشر رویه (توپکا) با شکستگی 
بندي صفر  اي با دانه تهیه شده از مصالح رودخانه

 میلیمتر  12تا 

 مخلوط شن و ماسه     تن 0,1598 100،000 15،981

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,0133 110،000 1،460

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,0109 120،000 1،303

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 35,54 1،100 39،090

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,063 5000 315

جمع مصالح                                                                                                                                183،080
 

 برآورد هزينة نيروي انساني -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    نفر ساعت 0,8515 37،500 31،933

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,1035 58،600 6،065

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,1619143 75،000 12،144

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,1619143 65،600 10،622

 (بتونیرچی)ساز  بتنمتصدي ماشینهاي     نفر ساعت 0,0615 78،750 4،843

 استاد کار کارهاي بتنی    نفر ساعت 0,0205 87،500 1،794

 کار بتنبناي     نفر ساعت 0,0615 75،000 4،613

 کار بتنکمک بناي     نفر ساعت 0,0615 65،600 4،034

 قیر پاش    نفر ساعت 0,0114 46،800 535

 ماله کش آسفالت    نفر ساعت 0,0114 58،600 670

          

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              77،251

 
 
 
 

 
 



 ٤-٤-٥٩سند:  شماره                                                                                                                            ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده      ١٢   

 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج
 

 بهاي واحد  مبلغ کل
 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,0191 16،800 320

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,0396 3،000 119

 صفحه سنگ     عدد 0,0014 60،000 86

 لیتري 750بتونیر     دستگاه ساعت 0,0308 138،600 4،269

 با رانندهتن هیدرولیکی  2دامپر    دستگاه ساعت 0,0615 95،666 5،883

 بیل    عدد 0,0006 91،000 53

 فرغون    دستگاه  0,0004 560،000 224

 با اپراتور 75غلطک دستی     دستگاه ساعت 0,0023 22،400 51

 با اپراتور CG11غلطک     دستگاه ساعت 0,0114 14،000 160

 دستگاه ساعت 0,0043 238،000 1،020
با تن  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود    

 راننده

          

وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                                       12،186
 

 ها ساير هزينه -د
 

 بهاي واحد  مبلغ کل
 حمل و متفرقه  واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 
 حمل آسفالت    تن 0,0660 110000 7260

 بسته بندي, حمل و تخلیه کفپوش    مترمربع 0,3 24،180 7254

          

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      14،514

 
  



    ١٣      ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده                                                                                                           ٤-٤-٥٩شماره سند:   

  

 
 سانتيمتر با روسازي آسفالتي و زيرسازي بتني١٦٠رو به عرض  تهيه مصالح و اجراي کامل پياده): ٦جدول (

 مصالح -الف
 بهاي واحد  مبلغ کل

 مصالح واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 

 مترمربع 0,2625 163،433 42،901
 20*20و ابعاد  6کفپوش بتونی به ضخامت    

 سانتیمتر

 تن 0,0693 1،150،000 79،695
درصد  80آسفالت قشر رویه (توپکا) با شکستگی 

بندي صفر  اي با دانه تهیه شده از مصالح رودخانه
 میلیمتر  12تا 

 مخلوط شن و ماسه     تن 0,1653 100،000 16،526

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,0132 110،000 1،449

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,0108 120،000 1،294

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 35,27 1،100 38،795

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,063 5000 315

جمع مصالح                                                                                                                                180،975
 

 برآورد هزينة نيروي انساني -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    ساعت نفر 0,8300 37،500 31،124

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,1035 58،600 6،065

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,141675 75،000 10،626

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,141675 65،600 9،294

 (بتونیرچی)ساز  بتنمتصدي ماشینهاي     نفر ساعت 0,0615 78،750 4،843

 استاد کار کارهاي بتنی    نفر ساعت 0,0205 87،500 1،794

 کار بتنبناي     نفر ساعت 0,0615 75،000 4،613

 کار بتنکمک بناي     نفر ساعت 0,0615 65،600 4،034

 قیر پاش    نفر ساعت 0,012 46،800 562

 ماله کش آسفالت    نفر ساعت 0,012 58،600 703

          

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              73،656

 
 
 
 
 
 

 



 ٤-٤-٥٩سند:  شماره                                                                                                                            ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده      ١٤   

 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج
 

 بهاي واحد  مبلغ کل
 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,0167 16،800 280

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,0347 3،000 104

 صفحه سنگ     عدد 0,0013 60،000 75

 لیتري 750بتونیر     دستگاه ساعت 0,0308 138،600 4،269

 با رانندهتن هیدرولیکی  2دامپر    دستگاه ساعت 0,0615 95،666 5،883

 بیل    عدد 0,0006 91،000 52

 فرغون    دستگاه  0,0004 560،000 210

 با اپراتور 75غلطک دستی     دستگاه ساعت 0,0024 22،400 54

 با اپراتور CG11غلطک     دستگاه ساعت 0,012 14،000 168

 با رانندهتن  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود     دستگاه ساعت 0,0045 238،000 1،071

          

وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                                       12،167
 

 ها ساير هزينه -د
 

 بهاي واحد  مبلغ کل
 حمل و متفرقه  واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 
 حمل آسفالت    تن 0,0693 110000 7623

 بسته بندي, حمل و تخلیه کفپوش    مترمربع 0,2625 24،180 6347

          

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      13،970

 
  



    ١٥      ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده                                                                                                           ٤-٤-٥٩شماره سند:   

  

 بتني زيرسازي و آسفالتي روسازي با سانتيمتر١٨٠ عرض به رو پياده کامل اجراي و مصالح تهيه): ٧جدول (
 مصالح -الف

 بهاي واحد  مبلغ کل
 مصالح واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 

 مترمربع 0,2333 163،433 38،134
 20*20و ابعاد  6کفپوش بتونی به ضخامت    

 سانتیمتر

 تن 0,0719 1،150،000 82،647
درصد  80آسفالت قشر رویه (توپکا) با شکستگی 

بندي صفر  اي با دانه تهیه شده از مصالح رودخانه
 میلیمتر  12تا 

 مخلوط شن و ماسه     تن 0,1695 100،000 16،950

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,0131 110،000 1،441

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,0107 120،000 1،286

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 35,06 1،100 38،565

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,063 5000 315

جمع مصالح                                                                                                                                179،338
 

 برآورد هزينة نيروي انساني -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    ساعت نفر 0,8132 37،500 30،494

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,1035 58،600 6،065

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,1259 75،000 9،445

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,1259 65،600 8،261

 (بتونیرچی)ساز  بتنمتصدي ماشینهاي     نفر ساعت 0,0615 78،750 4،843

 استاد کار کارهاي بتنی    نفر ساعت 0,0205 87،500 1،794

 کار بتنبناي     نفر ساعت 0,0615 75،000 4،613

 کار بتنکمک بناي     نفر ساعت 0,0615 65،600 4،034

 قیر پاش    نفر ساعت 0,0124 46،800 582

 ماله کش آسفالت    نفر ساعت 0,0124 58،600 729

          

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              70،860

 
 
 
 
 
 
 

 



 ٤-٤-٥٩سند:  شماره                                                                                                                            ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده      ١٦   

 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج
 

 بهاي واحد  مبلغ کل
 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,0148 16،800 249

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,0308 3،000 92

 صفحه سنگ     عدد 0,0011 60،000 67

 لیتري 750بتونیر     دستگاه ساعت 0,0308 138،600 4،269

 با رانندهتن هیدرولیکی  2دامپر    دستگاه ساعت 0,0615 95،666 5،883

 بیل    عدد 0,0006 91،000 52

 فرغون    دستگاه  0,0004 560،000 199

 با اپراتور 75غلطک دستی     دستگاه ساعت 0,0025 22،400 56

 با اپراتور CG11غلطک     دستگاه ساعت 0,0124 14،000 174

 دستگاه ساعت 0,0047 238،000 1،111
با تن  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود    

 راننده

          

وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                                       12،152
 

 ها ساير هزينه -د
 بهاي واحد  مبلغ کل

 حمل و متفرقه  واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 حمل آسفالت    تن 0,0719 110000 7905

 بسته بندي, حمل و تخلیه کفپوش    مترمربع 0,2333333 24،180 5642

          

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      13،547

   



    ١٧      ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده                                                                                                           ٤-٤-٥٩شماره سند:   

  

 بتني زيرسازي و آسفالتي روسازي با سانتيمتر ٢٠٠ عرض به رو پياده کامل اجراي و مصالح تهيه): ٨جدول (
 مصالح -الف

 بهاي واحد  مبلغ کل
 مصالح واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 

 مترمربع 0,21 163،433 34،321
 20*20و ابعاد  6کفپوش بتونی به ضخامت    

 سانتیمتر

 تن 0,0739 1،150،000 85،008
درصد  80آسفالت قشر رویه (توپکا) با شکستگی 

بندي صفر  اي با دانه تهیه شده از مصالح رودخانه
 میلیمتر  12تا 

 مخلوط شن و ماسه     تن 0,1984 100،000 19،842

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,0130 110،000 1،434

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,0107 120،000 1،280

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 34,89 1،100 38،382

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,063 5000 315

جمع مصالح                                                                                                                                180،581
 

 برآورد هزينة نيروي انساني -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    ساعت نفر 0,7998 37،500 29،991

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,1035 58،600 6،065

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,11334 75،000 8،501

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,11334 65،600 7،435

 (بتونیرچی)ساز  بتنمتصدي ماشینهاي     نفر ساعت 0,0615 78،750 4،843

 استاد کار کارهاي بتنی    نفر ساعت 0,0205 87،500 1،794

 کار بتنبناي     نفر ساعت 0,0615 75،000 4،613

 کار بتنکمک بناي     نفر ساعت 0,0615 65،600 4،034

 قیر پاش    نفر ساعت 0,0128 46،800 599

 ماله کش آسفالت    نفر ساعت 0,0128 58،600 750

          

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              68،624

 
 
 
 
 
 
 

 



 ٤-٤-٥٩سند:  شماره                                                                                                                            ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده      ١٨   

 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج
 بهاي واحد  مبلغ کل

 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,0133 16،800 224

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,0277 3،000 83

 صفحه سنگ     عدد 0,0010 60،000 60

 لیتري 750بتونیر     دستگاه ساعت 0,0308 138،600 4،269

 با رانندهتن هیدرولیکی  2دامپر    دستگاه ساعت 0,0615 95،666 5،883

 بیل    عدد 0,0006 91،000 51

 فرغون    دستگاه  0,0003 560،000 190

 با اپراتور 75غلطک دستی     دستگاه ساعت 0,00256 22،400 57

 با اپراتور CG11غلطک     دستگاه ساعت 0,0128 14،000 179

 دستگاه ساعت 0,0048 238،000 1،142
با تن  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود    

 راننده

          

12،140 
وابزار آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                                      

 کار           

 
 ها ساير هزينه -د

 بهاي واحد  مبلغ کل
 حمل و متفرقه  واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 
 حمل آسفالت    تن 0,0739 110000 8131

 بسته بندي, حمل و تخلیه کفپوش    مترمربع 0,21 24،180 5078

          

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      13،209

 
  



    ١٩      ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده                                                                                                           ٤-٤-٥٩شماره سند:   

  

 
 )                چيني با زيرسازي شني (تيپ  هاي بتني به روش خشکه پوش آناليز قيمت اجراي کف): ٩جدول (

 مصالح -الف
 بهاي واحد  مبلغ کل

 مصالح واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 

 مترمربع 1,05 163،433 171،604
 20*20و ابعاد  6کفپوش بتونی به ضخامت    

 سانتیمتر

 ماسه زیر کفپوش    تن 0,0960 100،000 9،601

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,1274 110،000 14،013

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,1042 120،000 12،507

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 29,23 1،100 32،150

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,053 5000 265

جمع مصالح                                                                                                                                240،140
 

 برآورد هزينة نيروي انساني -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    نفر ساعت 1,2156 37،500 45،585

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,0519 58،600 3،041

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,5667 75،000 42،503

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,5667 65،600 37،176

 (بتونیرچی)ساز  بتنمتصدي ماشینهاي     نفر ساعت 0,0615 78،750 4،843

 استاد کار کارهاي بتنی    نفر ساعت 0,0205 87،500 1،794

 کار بتنبناي     نفر ساعت 0,0615 75،000 4،613

 کار بتنکمک بناي     نفر ساعت 0,0615 65،600 4،034

          

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              143،588

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤-٤-٥٩سند:  شماره                                                                                                                            ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده      ٢٠   

 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج
 بهاي واحد  مبلغ کل

 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,0667 16،800 1،121

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,1387 3،000 416

 صفحه سنگ     عدد 0,0050 60،000 300

 لیتري 750بتونیر     دستگاه ساعت 0,0308 138،600 4،269

 با رانندهتن هیدرولیکی  2دامپر    دستگاه ساعت 0,0615 95،666 5،883

 بیل    عدد 0,0008 91،000 73

 فرغون    دستگاه  0,0009 560،000 504

          

وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                      12،566
 

 ها ساير هزينه -د
 بهاي واحد  مبلغ کل

 حمل و متفرقه  واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 بسته بندي, حمل و تخلیه کفپوش    مترمربع 1,05 24،180 25389

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      25،389

 هزینه هاي مستقیمجمع کل  421،683

 
  



    ٢١      ١٣٩٢سال ـ روسازي  فهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان پياده                                                                                                           ٤-٤-٥٩شماره سند:   

  

 )                چيني با زيرسازي شني (تيپ  هاي بتني به روش خشکه پوش آناليز قيمت اجراي کف): ١٠جدول (
 مصالح -الف

 بهاي واحد  مبلغ کل
 مصالح واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 

 مترمربع 1,05 163،433 171،604
 20*20و ابعاد  6کفپوش بتونی به ضخامت    

 سانتیمتر

 ماسه زیر کفپوش    تن 0,0830 100،000 8،300

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,0017 110،000 191

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,0014 120،000 171

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 0,40 1،100 439

 اساس شنی     مترمکعب 0,2605 130،000 33،860

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,078 5000 390

جمع مصالح                                                                                                                                214،956
 

 برآورد هزينة نيروي انساني -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    ساعت نفر 0,7852 37،500 29،444

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,1809 58،600 10،599

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,5667 75،000 42،503

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,5667 65،600 37،176

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              119،721
 

 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج
 بهاي واحد  مبلغ کل

 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,2476 16،800 4،159

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,1387 3،000 416

 صفحه سنگ     عدد 0,0050 60،000 300

 بیل    عدد 0,0003 91،000 27

 فرغون    دستگاه  0,0007 560،000 392

وابزار کار           آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                       5،295
 

 ها ساير هزينه -د
 بهاي واحد  مبلغ کل

 حمل و متفرقه  واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 بسته بندي, حمل و تخلیه کفپوش    مترمربع 1,05 24،180 25389

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      25،389
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 )                 تيپ( شني زيرسازي و بتني روسازي با روسازي پياده قيمت آناليز  ):١١جدول (
 مصالح -الف

 بهاي واحد  مبلغ کل
 مصالح واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 
 ماسه درزانقطاع    تن 0,0089 120،000 1،063

 مخلوط شن و ماسه     تن 0,1729 100،000 17،289

 میلیمتر 25شده  بندي دانهشن شسته     تن 0,1271 110،000 13،982

 شده بندي دانهماسه شسته     تن 0,1040 120،000 12،480

 سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی)    کیلوگرم 38,89 1،100 42،774

 شهريکشی  لولهآب     مترمکعب 0,063 5000 315

جمع مصالح                                                                                                                                87،902
 

 برآورد هزينة نيروي انساني -ب
 بهاي واحد  مبلغ کل

 نیروي انسانی واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 کارگر ساده    ساعت نفر 1,2672 37،500 47،520

 متصدي غلطکهاي دستی    نفر ساعت 0,1035 58،600 6،065

 درجه یککار  سفتبناي     نفر ساعت 0,5667 75،000 42،503

 کمک بناي سفت کار    نفر ساعت 0,5667 65،600 37،176

 (بتونیرچی)ساز  بتنمتصدي ماشینهاي     نفر ساعت 0,0615 78،750 4،843

 استاد کار کارهاي بتنی    نفر ساعت 0,0205 87،500 1،794

 کار بتنبناي     نفر ساعت 0,0615 75،000 4،613

 کار بتنکمک بناي     نفر ساعت 0,0615 65،600 4،034

          

 جمع نیروي انسانی                                                                                                              148،546
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 آالت و ابزار برآورد هزينة ماشين -ج
 بهاي واحد  مبلغ کل

 وابزار کارآالت  ماشین واحد مقدار
 (ریال ) (ریال) 
 اي صفحهکمپکتور    دستگاه ساعت 0,1702 16،800 2،859

 بري سنگفرز     دستگاه ساعت 0,1387 3،000 416

 صفحه سنگ     عدد 0,0050 60،000 300

 لیتري 750بتونیر     دستگاه ساعت 0,0308 138،600 4،269

 با رانندهتن هیدرولیکی  2دامپر    دستگاه ساعت 0,0615 95،666 5،883

 بیل    عدد 0,0008 91،000 73

 فرغون    دستگاه  0,0009 560،000 504

          

14،304 
وابزار آالت  ماشینجمع هزینه                                                                                                      

 کار           

 
 ها ساير هزينه -د

 بهاي واحد  مبلغ کل
 حمل و متفرقه  واحد مقدار

 (ریال ) (ریال) 

          

          

 جمع هزینه حمل و متفرقه                                                                                                      0
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 روسازي پيادهفهرست بهاي تجميعي ي ها مصرفي در رديف ميزان سيمان، قير و فوالد :٢پيوست 

 (kg)فوالد (kg)قير  (kg)سيمان واحد شرح رديف رديف

 ٠ ٢٩/٤ ٢٢/٤٢ مترمربع Iرو تيپ  پياده ١
 ٠ ٠ ٤٩/٥١ مترمربع IIرو تيپ  پياده ٢
 ٠ ٠ ٦٦/٢٢ مترمربع IIIرو تيپ  پياده ٣
 ٠ ٠ ٨٩/٣٨ مترمربع IVرو تيپ  پياده ٤
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 تهرانمحترم قاليباف، شهردار  محمد باقر دکترآقاي جناب : بخشنامه ٣پيوست 
 

 بسمه تعالي
 

 معاونان محترم
 شهرداران محترم مناطق بيست و دوگانه

 هاي تابعه ها و شرکت مديران عامل محترم سازمان
 موضوع: بخشنامه

 سالم عليکم
شهرداري، بعضاً با انعقاد قراردادهايي با مناطق مختلف به هاي  هاي وابسته در مقام مجري برنامه ها و شرکت نکه سازمانيبا توجه به ا  

نمايند، الزم است با توجه به منافع و  هاي مديريت شهري اقدام مي عنوان مديريت پروژه و به نيابت از طرف آنها نسبت به انجام پروژه
عمل آيد تا   مور مالياتي و تأمين اجتماعي بهالخصوص ا مصالح شهرداري تهران اصالحاتي در رويه موجود، به لحاظ حقوقي و مالي، علي

هاي  در اين راستا مجريان پروژه، واگذارندگان کار و پيمانکاران با انجام تکاليف خود ضمن حسن انجام تکاليف قانوني از پرداخت
 غيرضروري و مضاعف مبري گردند.

 الف) لزوم اصالح ساختار حقوقي قرارداد:
 ها و مؤسسات شرکت -١

مؤسسات وابسته با توجه به اينکه فلسفه تأسيس و فعاليتشان، واگذاري امور اجرايي شهري به آنها بوده است تا با عقد قرارداد ها و  شرکت
محوله را به انجام رسانند،  يها تيشده، مستقيماً يا از طريق ساير پيمانکاران مأمور هاي تعريف به نيابت از شهرداري و با استفاده از ظرفيت

محوله، مبادرت به انعقاد  يها تيريح عباراتي مبني بر اينکه به نيابت از شهرداري تهران و در راستاي ايفاي وظايف و مأمورلذا درج ص
 باشد، الزامي است. قرارداد نموده و امضاي قراردادها از طرف يا به نيابت از شهرداري مي

 ها سازمان -٢

هاي محوله شهرداري را  اند و همانند مناطق و ادارات کل وظايف و مأموريت نرسيدهها به ثبت  ها در اداره ثبت شرکت از آنجا که سازمان
مابين با تنظيم  ها و ادارات کل قرارداد منعقد نمايند. بدين لحاظ ضروري است امور في توانند با مناطق يا ديگر سازمان دهند، نمي انجام مي
 باشد. مانت اجراي مورد انتظار را دارا ميجلسات تنظيمي ض جلسه صورت پذيرد. بديهي است صورت صورت

 لزوم اصالح ساختار مالي قرارداد: ب)
ها بر اساس  ها و مؤسسات وابسته منابع مالي تخصيصي از سوي شهرداري را صرفاً جهت انجام پروژه ها، شرکت ضروري است سازمان -١

هاي مربوطه ثبت و از منظور نمودن  ورد در حسابهاي تأييدشده و حق مديريت پيمان خود مصرف نموده و حسب م صورت وضعيت
 هاي شهرداري به حساب درآمد خود خودداري نمايند. وجوه دريافتي بابت اجراي پروژه

 قانون تأمين اجتماعي عمل نمايند رعايت نکات زير الزامي است: ٣٨نظر به اينکه واگذارندگان کار مکلفند طبق ماده -٢
 چنين عدم پرداخت قسط آخر  به پيمانکار. ت وضعيت پيمانکار و همکسر ارقام قانوني از صور -٢-١
 هاي مربوطه تا زمان ارائه مفاصاحساب از سوي پيمانکار. نگهداري مبالغ مکسوره در حساب -٢-٢
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اين منابع بايست تکاليف کارفرما در مقابل سازمان تأمين اجتماعي از محل  در صورت عدم انجام تعهدات از سوي پيمانکار، مي -٢-٣
 انجام پذيرد.

 بايست از پيمانکاران تضمين کافي و موثق دريافت گردد. به هنگام عقد قرارداد، مي-٣
 پرداخت به موقع کسورات: ج)

هاي تأييدشده و همچنين لحاظ  ضروري است ضمن رعايت کامل مقررات در نحوه محاسبه کسورات قانوني مربوط به صورت وضعيت
 افزوده متعلقه، نسبت به پرداخت و تسويه به موقع آنها حسب مقررات موضوعه اقدام الزم صورت پذيرد.نمودن ماليات بر ارزش 

 نحوه تنظيم قرارداد مربوط به خريد مصالح، تجهيزات و اجرت و دستمزد: د)
تا در قراردادهاي تنظيمي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ترتيبي اتخاذ شود  ١٨/٥/١٣٨٩مورخ  ٢١٢-١٩٧-١٩٦با عنايت به رأي شماره 

هاي عمراني، وجوه برآوردي جهت خريد مواد اوليه، مصالح و تجهيزات و... در يک بند و اجرت و دستمزد اجرا  با پيمانکاران مجري پروژه
 در بند ديگري به طور جداگانه قيد گردد تا صرفاً کسر کسورات قانوني از اجرت و دستمزد قراردادها صورت گيرد.

 باشد. هاي اجرايي الزم مي مالي و اداري موظف به تنظيم و ابالغ دستورالعملمعاونت 
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 : رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٤پيوست 
 

 ١٨/٠٥/١٣٨٩خ: يتار

                                       ٦٨٩،  ٤٩٩/٨٨،  ٣٦٨/٨٧ کالسه پرونده

 ٢١٢-١٩٧-١٩٦/٨٩شماره دادنامه: 
 .، مديرکل دفتر فني سازمان امور مالياتي ٢١/٩/٨٤مورخ  ٢١١-٣٥٠٧ابطال نامه شماره  : يموضوع رأ

_________________________
__________________________________________________________________________

________________ 
دولتي با  مؤسساتها و  خانه مابين وزارت اند، بسياري از قراردادهاي منعقده في شرح دادخواست تقديمي اعالم داشتهشکات به : کار گردش

بوده به اين نحو که خريد تجهيزات و کاال به همـراه سـاير    EPC و يا EP, PC اشخاص حقيقي يا حقوقي در امورات فني به صورت
باشد. در اين قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کاال و مبالغ مربوط  ه پيمانکار ميخدمات اجرايي از جمله ساخت و نصب بر عهد

گردد. بنابراين بايد در اين گونه قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيـزات و کـاال از شـمول     به ساخت و نصب به طور جداگانه تعيين مي
هـاي   هاي مسـتقيم و اصـالحيه   قانون ماليات ١٠٤مستقيم معاف باشد و مفاد ماده  يها اتيمالقانون  ١٠٤الحساب موضوع ماده  ماليات علي

هاي مزبـور را مشـمول    و آگهي ١٠٤و کارمزد مصرح در ماده  الزحمه حقالحاقي به ماده مزبور که  ٥ هاي موضوع تبصره بعدي آن و آگهي
همان قانون، در عمليات پيمانکاري آن  ١٠٧ماده  ٢رفي ديگر وفق تبصره اند. از ط الحساب دانسته مستند درخواست اعالم کرده ماليات علي

رسد مشروط بر آنکه در قرارداد يـا اصـالحات و    مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي
ج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بـود. مضاف الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقالم قرارداد در

، مجلس شـوراي اسـالمي، عرضـه کـاال و تجهيـزات از سـوي توليـد        ٣/٤/٨٧ قانون ماليات بـر ارزش افزوده مصوب اساس بربـر اينکه 
سـازمان امـور    متأسـفانه در حالي کـه  . گردد % قيمت فروش) مي٣کنندگان، يک بار در مرحله فروش، مشمول ماليات موضوع اين قانون (
، مبـالغ  ٢٠/٦/٨٧مـورخ   ٥٩٦٥٧، طي بخشنامه شـماره  ١٠٤ماده  ٥مالياتي کشور بر خالف موارد قانوني معنونه و روش مندرج در تبصره 

الذکر  مه فوقبخشنا لذا ؛دانسته است ١٠٤، مشمول ماليات ماده EP)، PC، (EPCمربوط به خريد تجهيزات و کاال را نيز در قراردادهاي
هاي بعدي آن و مغايرت با روش مندرج در تبصره الحـاقي   هاي مستقيم و اصالحيه قانون ماليات ١٠٤از دو جهت مغايرت آن با مفاد ماده 

باشد. مديرکل دفتر حقوقي سـازمان امـور ماليـاتي کشـور در پاسـخ بـه        باشد و متقاضي ابطال آن مي قانون، خالف قانون مي ١٠٤به ماده 
، دفتـر  ٢٤/٥/٨٨/د مورخ ٤٠٩٠٩/٢١١، ضمن ارسال تصوير نظريه شماره ١٧/٦/٨٨/د مورخ ٤٣٣٥٨/٢١٢يت شاکي طي اليحه شماره شکا

، موضوع خواسته شاکي، مخالف بـا اصـول   ٢١/٩/١٣٨٤مورخ  ٢١١-٣٥٠٧فني مالياتي اعالم داشته است، نظر به اينکه، مدلول نامه شماره 
هـاي بعـدي نبـوده و مرجـع      با اصالحيه ١٣٦٦مصوب » هاي مستقيم قانون ماليات« ١٠٤تکليفي و ماده هاي  کلي حقوقي مربوط به ماليات

صادر کننده آن (دفتر فني مالياتي) نيز، در حدود صالحيت قانوني و وظايف اداري خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسايل فني مالياتي و 
هاي مسـتقيم، نامـه مـورد     قانون ماليات ١٠٤ة الحساب مقرر در ماد % ماليات علي٥جهت پاسخ به استعالم به عمل آمده در خصوص کسر 

شکايت شاکي را به عنوان اداره کل امور مالياتي استان خوزستان صادر کرده و هيچ گونه تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلـف در  
برتري ماهيت قراردادها بـر شـکل و   «ت. با توجه به اصل حقوقي مالياتي اجراي قوانين مالياتي يا ديگر مقررات و قوانين کشور ننموده اس

شرايط «قرارداد مورد استناد شاکي، مشمول مقررات قانوني و قواعد حقوقي » برتري اراده حقيقي متعاملين«و اصل حقوق » ظاهر قراردادها
هـاي   قانون ماليـات « ١٠٤اين رو، مشمول مقررات ماده  ي بيع بر آن جاري نيست. از باشد و احکام خاصه مي» عمومي و اختصاصي پيمان

ياد شـده، توجـه داشـته     ياتيمال ودفتر فني مالياتي، نيز به موارد حقوقي  ٢١/٩/١٣٨٤مورخ  ٣٥٠٧-٢١١ قرار گرفته و نامه شماره» مستقيم
المللي سازمان امور مالياتي کشور  ادهاي بينمديرکل دفتر فني مالياتي و قرارد .باشد از اين حيث، شکايت شاکي محکوم به رد مي لذا ؛است
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ــته اســـت،   ــانون ماليـــات ١٠٤طبـــق حکـــم مــــاده  -١نيـــز در پاســـخ بـــه شـــکايت مــــذکور، اعـــالم داشـ ــتقيم قـ  هـــاي مسـ

هاي بعدي آن، به طور کلي وجوهي که بابت امور مصرح در ماده موصـوف و عنـاوين اضـافه شـده در اجـراي       اصالحيه و ١٣٦٦مصوب 
گردد، کارفرمايان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پـنج درصـد    توسط اشخاص صدر ماده ياد شده پرداخت ميآن  ٥تبصره 

واريز  ربط يذ(دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالياتي  يمؤدالحساب ماليات  %) آن را به عنوان علي٥(
ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طريق فرآيند خريد و فروش که با صـدور فـاکتور صـورت     خريد کاال (محصوالت -٢نمايند. 

باشد. ليکن در مـواقعي کـه پرداخـت وجـوه بابـت سـفارش        الحساب ماليات ماده مذکور نمي گيرد مشمول حکم کسر پنج درصد علي مي
فـوق بـا توجـه بـه ماهيـت       وجـوه پـذيرد   االشعار صورت مـي  وقساخت به همراه تهيه مواد اوليه و ارائه برخي خدمات مصرح در ماده ف

الحساب ماليات نسبت به کل وجوهي که بابت قـرارداد در هـر    % علي٥هاي تکليفي قابل تفکيک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر  ماليات
الحسـاب و غيـر قطعـي بـودن      علـي هاي تکليفي از جمله  هاي ماليات گيرد خواهد بود و قانون گذار به جهت ويژگي پرداخت صورت مي

، در ١٥٩و مـاده   ١٠٥مـاده   ٣ماليات پرداختي، استرداد وجوه مذکور و يا احتساب آن به عنوان ماليات پرداخت شده را به موجب تبصـره  
يفـي مقـرر در   هـاي تکل  در قياس موضوع با ساير احکام ماليات -٣بيني نموده است.  موقع محاسبه ماليات بر درآمد عملکرد پيمانکار پيش

قانون مذکور مربـوط بـه پيمـان کـاران اشـخاص حقـوقي        ١٠٧ماده  ٢توان به حکم صريح تبصره  هاي مستقيم مي قانون ماليات يها فصل
هـا و   خانـه  الف) اين ماده در صـورتي کـه کارفرمـا، وزارت   ( در مورد عمليات پيمان کاري موضوع بند«خارجي اشاره نمود مبني بر اينکه 

باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات  ها يشهرداردولتي يا  يها شرکت
رسد مشروط بر آن که در قرارداد يا اصالحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقالم قرارداد درج شده  مي

شـود مگـر بـه موجـب      هيچ نوع مالياتي وضع نمي«قانون اساسي  ٥١بنابراين، به استناد اصل » ات معاف خواهد بود.باشد از پرداخت مالي
قـانون مزبـور    ١٠٤و بـه موجـب مقـررات مـاده      »شـود  قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي

قراردادهاي مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شده، مقرر نگرديده  مجوزي در خصوص قابل تفکيک بودن وجوه پرداختي در
 .است

ــي      ــان عل ــاران و دادرس ــا و مستش ــور رؤس ــا حض ــوق ب ــاريخ ف ــوان در ت ــومي دي ــأت عم ــکيل    هي ــوان تش ــعب دي ــدل ش ــس والب  پ
 .نمايد از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

 ١٣٨٠همـان مـاده مصـوب     ٥هاي مسـتقيم و تبصـره    قانون اصالح قانون ماليات ١٠٤نظر به اينکه حکم مقرر در ماده  رأي هيأت عمومي
 کسـر همان قانون را نسبت به  ٩٥ماده » الف«هاي اجرايي، اشخاص حقوقي انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند  تکليف دستگاه

و واريز آن به حساب معين، تبيين و تعيين نمـوده   يمؤدالحساب ماليات  با کارمزد قراردادهاي ارائه خدمات، به عنوان علي الزحمه حق %٥
رئيس کل امور مالياتي کشور، همچنين نامه شماره  ٢٠/٦/٨٧مورخ  ٥٩٦٥٧باشد. لکن بخشنامه شماره  است و اين حکم مقيد به قيودي مي

 ١٠٤رکل فني سازمان امور مالياتي داراي اطالقي است که موجب شمول و تسري حکم مقرر و مقيد ماده مدي ٢١/٩/٨٤مورخ  ٣٥٠٧/٢١١

گردد و به عبارت ديگر اطالق بخشنامه و نامه موصوف مغاير قيد منـدرج در قـانون    مرقوم به قراردادهاي توأمان خريد و ارائه خدمات مي
قـانون ديـوان عـدالت     ٤٢و مـاده   ١٩شخيص داده شد و لذا به استناد بند يک مـاده  بوده و خارج از حدود صالحيت مرجع صادر کننده ت

 .گردد اداري ابطال مي
 

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 محمدجعفر منتظري



    ٢٩      ١٣٩١ـ  سال  روسازي پيادهفهرست بهاي تجميعي مقاطع همسان                                                                                                            ٤-٤-٥٩ شماره سند: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 نظرات و پيشنهادات
 
 

 خواننده گرامي
با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه اين دستورالعمل کرده معاونت فني و عمراني شهرداري تهران 

نيازمنـد   ترديد اين اثـر  و آن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بي
 بهبود و ارتقاي کيفي است.

قـدها و پيشـنهادهاي خـود، مـا را در تکميـل مقـررات و       رو، از خوانندگان گرامي انتظار دارد که با ارائه ن از اين
 هاي نظام فني و اجرايي ياري رسانند. دستورالعمل

 کنيم.    پيشاپيش از همکاري و دقت نظر شما قدرداني مي
 
 
 
 
 

 

 559پالک  -آباد روبروي پارک بهجت -تهران خيابان حافظ شمالي نشاني براي مکاتبه:
 1597614413ساختمان معاونت فني و عمراني شهرداري تهران       کد پستي: 

Email: Tsc@omrani.Tehran.ir 
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