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 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کليات

 1صفحه: 

 

 

 

 
 

 

  کلیات

 و هدفموارد کاربرد  -1

ق مطاب، گيرهای معابر شهریها و ضربهحفاظتهيه، نصب و نگهداری هزینه عمليات بها به منظور برآورد این فهرست

نی و اجرایی فنظام  6-8-312)سند شماره  "گيرهای معابر شهریها و ضربهمشخصات فنی ساخت و نصب حفاظ" دستورالعمل

 برآورد هزینه در رویه وحدت ایجاد و سازییکسان بهافهرست این نتدوی و تهيه هدف از شهرداری تهران( تهيه شده است.

 گيرهای معابر شهریها و ضربهتهيه، نصب و نگهداری حفاظعمليات مربوط به  در هاوضعيتصورت اجرای کار و پرداخت

 .باشدمی

 

 بازدید از محل اجرای کار و تجهیز کارگاه -2

ط مناقصته،  بته همتراه شترای    عمليتات اجرایتی موضتوع کتار را     ل تا هفتتم( و محتدوده  اقالم )مطابق فصول او کارفرما فهرست

ایتد،  بایست پيمانکار در انجام شرح موضوع قرارداد رعایت نموده و در قيمت پيشنهادی خود لحتاظ نم ها و الزاماتی که میضرورت

وژه اجترای پتر   دهیتا محتدو   قيمت مناقصه، از محل نماید. پيمانکار موظف است که قبل از ارائه پيشنهاددر اسناد مناقصه درج می

رای کار اج ، برایدرج گردیده "الف"پيوست نمای آناليز قيمت هایی جز آنچه در راهبازدید به عمل آورده و چنانچه اقالم و هزینه

م و وستایل  عالیت مين وط به ایمنی محيط کار، تتأ های مربهای تجهيز کارگاه، هزینهضروری تشخيص دهد و همچنين کليه هزینه

هتای  نته يک و همچنتين هزی ، تأمين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و ترافمزال هایو سایر انرژی برق ،ایمنی، تأمين آب

نهادی خود منظتور  يشپرا در ضریب  یترافيکهای صعوبتوسایل الزم و  سایر کاری نيروی انسانی، تأمينناشی از شبکاری و نوبت

   و مشابه منتفی است.التفاوت قيمت درخصوص موارد یادشده بها و مابهگونه اضافهرداخت هرنماید. لذا پ

 های ترافيکی ممکن است کل یا بخشی از ستطح شتهر تهتران باشتد، لتذا پيمانکتار      تبصره: با توجه به آنکه محل اجرای پروژه

های مربوط به کار مليات اجرایی را همراه با کليه هزینهدر انجام ع نموده، شرایط و هرگونه صعوبتبایست به این موضوع توجه می

 در پيشنهاد خود لحاظ نماید. را در سطح شهر تهران

 

 آنالیز قیمت -3

ستهيل  مانکاران و تبه منظور راهنمایی کارفرمایان، مشاوران و پي ارائه گردیده است، "الف"که در پيوست قيمت  آناليزجداول 

های ذکرشده در اسناد ميتکها و تواند به استناد این آناليزها، نسبت به ردیفه گردیده و پيمانکار نمیبرآورد هزینه اجرای کار ارائ

ناقصته  های درج شده در شرح استناد م قرارداد، ادعایی را مطرح نماید. پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، کليه فعاليت

 ید.ضریب پيشنهادی خود اقدام نما ق داده و سپس نسبت به اعالمبهای حاضر تطبيرا با آناليزهای منضم به فهرست

 

 داراقالم ستاره -4

هتای ایتن   ای برای اجرای پتروژه الزم باشتد و ایتن مشخصتات بتا شترح ردیتف       در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه 

شتود. چنانچته   دار بته بترآورد اضتافه متی    ههای ستارردیف مناسب و الزم تهيه و به عنوان ردیف بها مطابقت ننماید، شرحفهرست

درصد باشد، دستگاه اجرایتی   30دار و پایه( بيشتر از بها )ستارههای فهرستدار به ردیفهای ستارهنسبت جمع مبلغ برآورد ردیف

ربوطته بته دبيرخانته    بهتا م دار را به همراه تجزیههای ستارهبایست قبل از انجام فرایند مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیفمی

 شورای فنی شهرداری تهران ارسال دارد تا پس از رسيدگی و تصویب توسط شورای فنی مالک عمل قرار گيرد.

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کليات

 2صفحه: 

 

 

 

 
 

 

 قیمت جدید -5

 شود:ها به شرح زیر عمل میاگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهای جدیدی به پيمانکار ابالغ شود، برای تعيين قيمت آن

 قيمتت  پرداختت  بترای  باشد، شده بينیپيش واحد قيمت و شرح حاضر بهایفهرست در ابالغی دیدج کار چنانچه برای -5-1

  شود. استفاده پيمان در مندرج ضرایب تمام اعمال با قيمت، همان باید از جدید

دیتد،  بينی نشده باشد، بترای تعيتين قيمتت ج   قيمت واحد پيش  حاضر بهایفهرست رد ابالغی جدید کار چنانچه برای -5-2

جدیتد  قيمتت  هتای ردیتف  مجمتوع  بته  مربتوط  مبلغ حالت، این شود. درشرایط عمومی پيمان عمل می 29ماده  "ج"مطابق بند 

 را رعایت نماید. پيمان شرایط عمومی 29ماده  "د"بایست حداکثر مقدار تعيين شده در بند می

 

 بارگیری و حمل -6

ذا هزینته  بها منظتور گردیتده استت و لت    های این فهرستفی، در قيمت ردیفحمل مصالح، مواد و لوازم مصربارگيری و  هزینه

 باشد.حمل دیگری قابل پرداخت نمی

 

 دستورالعمل کاربرد -7

هتا درصتورتی قابتل    ردیتف  نيست، بلکه بهای واحد هر یک ازکننده مشخصات کامل کار ها به تنهایی تعيينشرح ردیف -1-7

بهتا و  شخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در ردیف متورد نظتر ایتن فهرستت    مپرداخت است که کار طبق نقشه و 

 داشته باشد.مشخصات فنی مربوطه مطابقت 

 ی ترافيکتی گيرهتا هتا و ضتربه  حفتاظ بها، متوسط هزینه تهيه مصالح، حمتل، اجترا و نگهتداری    های این فهرستقيمت -2-7

 باشد.می

بتا   6-8-312ستند  ران )شتهرداری تهت  فنی و عمومی، سند نظام فنی و اجرایتی  ز مشخصات بها منظور ادر این فهرست -3-7

 باشد.کارها میو دستورهای اجرایی (، نقشهگيرهای معابر شهریها و ضربهمشخصات فنی ساخت و نصب حفاظعنوان 

گونه اضتافه بهتایی   نی است. هيچهای کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فبها، قيمتهای این فهرستقيمت -4-7

 ت.بينی شده است، قابل پرداخت نيسبها برای آن بها پيشبابت عمليات اجرایی جز آنچه به صراحت در این فهرست

هتای روز یتا بتا استتناد بته تجزیته       دیگر، یا مقایسه آن با قيمتهای بها با فهرستگيری از مقایسه این فهرستبا نتيجه -5-7

 آنچه به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست.جز ر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بهقيمت، یا ه

 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گيرد:در تنظيم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضوابط مربوط، می -6-7

هتای اجرایتی، مشخصتات    نقشهوارد تعيين شده در پيمان، باید در حين اجرای عمليات و براساس مصورتجلسات در  -1-6-7

 فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهيه شوند و شامل اطالعات زیر باشند:

و  مليتات اجرایتی  عمشاور(، پيمانکار، شماره و تاریخ پيمان، موضوع پيمتان، تتاریخ    مهندس )یا نام کارفرما، دستگاه نظارت -

 شماره و تاریخ صورتجلسه.

 نی الزم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه.ذکر دالیل و توجيهات ف -

ی، نتوع  ارائه توضيحات کافی و ترسيم نقشه با جزئيات کامل و بيان مشخصات فنتی کار)شتامل محتدوده عمليتات اجرایت      -

 و ...(. گيرهاها، ضربهتجهيزات ترافيکی، حفاظ

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عمليات. -



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  کلیات
  3صفحه: 

 
 

 
  
 
 

امی صورتجلسـات  (یا مهندس مشاور) و کارفرما برسد. تمـ  کار، دستگاه نظارتامضاي پیمانصورتجلسه باید به مهر و  -2-6-7
 بالغاصه مقادیر باید توسط کارفرما به مهندس مشاور و پیمانکار براي اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جداول خال

هـاي مهنـدس   بوده و از تعهدات و مسئولیتسازي مدارك و صورتجلسات صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند ابالغشود. 
  هد.کامشاور و پیمانکار نمی

  ته باشد.تاریخ تهیه، تنظیم و ابالغ صورتجلسات باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داش -3-6-7
  باشد.ز نمیرداخت به پیمانکار قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاهرگونه پ -4-6-7

  
  باالسريضریب  -8

 باشد:به شرح زیر می بهاي حاضرفهرست براي باالسري ضریب
 )5الی  1فصول هاي هاي تهیه و نصب ردیف(بخش نصب بصورت همزمان قراردادهاي شامل تهیه و در باالسري ضریب -8-1

  .باشدمی 38/1 برابر با )6 فصل هايو تعمیر، نگهداري و بازرسی (ردیف
  .باشدمی 10/1 برابر با )7و فصل  5الی  1(فصول قراردادهاي تهیه مصالح  در باالسري ضریب -8-2
  باشد.می 38/1برابر با  )5الی  1فصول هاي نصب دادهاي نصب (ردیفقرار درضریب باالسري  -8-3

 
  مبناي قیمت -9

  است. محاسبه شدهو شرایط کار در شهر تهران  1397هاي سه ماهه چهارم سال بر مبناي قیمت بهافهرستاین  
 

  

  



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398سال  -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: تهيه و نصب حفاظ فلزی 

 4صفحه: 

 

 

 
 

 

 تهیه و نصب حفاظ فلزی  -1فصل 

مشخصات "ر، لقمه، اتصاالت و سایر اجزا طبق مصالح گاردریل شامل پایه، سپ: (6الی  1)تيپ  حفاظ فلزی از نوع گاردریل -1

باشتد. بهتای   ری تهران( میو اجرایی شهردانی فنظام  6-8-312 )سند "گيرهای معابر شهریها و ضربهفنی ساخت و نصب حفاظ

  است. درج گردیده 6-1تا  1-1های در ردیف طولطول نهایی حفاظ پس از اجرا و برحسب متر عمليات اجرایی براساس

 11-1 التی  7-1هتای  های طرح قدیم در ردیتف قدیم(: مصالح مورد مصرف در گاردریل حفاظ فلزی از نوع گاردریل )طرح -2

التی   9-1های متر و ردیف 50های بيش از جهت پرداخت هزینه عمليات نصب در مسافت 8-1و  7-1های ست. ردیفارائه شده ا

 ارد.دمتر کاربرد  50های تا ه عمليات نصب در مسافتجهت پرداخت هزین 11-1

در صتورت  اجترا شتوند.   بایست به صورت گالوانيزه گرم تهيته و  بهای حاضر میهای گالوانيزه موضوع فهرستکليه گاردیل -3

تتابع   الوانيزه سترد گت های مترتبط بتا گاردریتل بتا     صالحدید کارفرما یا عدم ضرورت به استفاده از گاردریل با گالوانيزه گرم، ردیف

 باشند.بهای حاضر میفهرستبخش کليات   5و  4ضوابط مندرج در بندهای 

)بتا واحتد    8-1التی   1-1هتای  و کليه قطعات مورد نياز در ردیتف بهای تهيه و نصب سپر، پایه، فاصله نگهدار، پيچ و مهره  -4

های یادشده هزینه همپوشانی سپرها محاستبه شتده   مترطول( لحاظ گردیده است. همچنين با توجه به آنکه در بهای واحد ردیف

متالک پرداختت بته    بایست براساس طول مسير های یادشده میهای فلزی موضوع ردیفاست، هزینه تهيه مصالح و اجرای حفاظ

 باشد.های فلزی مجاز نمیبها بابت همپوشانی حفاظالتفاوت یا اضافهپيمانکار قرار گيرد. لذا پرداخت هرگونه مابه

ستاله   10 رده شتبرنگ  بتا  طرفته یتک  گتالوانيزه ( تتودلی ) گاردریل گلبهای تهيه و نصب طرفه: یک گالوانيزه اردریلگل گ -5

 .است درج گردیده 13-1ردیف  دربر حسب تعداد  وبرای نصب روی سپر گاردریل  تبه همراه کليه متعلقا مهندسی

بترای نتوع    متر به همراه کليه متعلقاتميلی 4قطعه سر سپر از ورق گالوانيزه به ضخامت با عنوان  12-1سرسپری: ردیف  -6

یتا   SKT)ت سرسپری جاذب انرژی جه 14-1 گردد و ردیفر شهر تهران توليد و نصب میمعمول سرسپری که در حال حاضر د

 .است ( درج گردیدهمشابه آن

، در کتش  هیت ستتگاه پا به صورت سالم و قابل استفاده مجتدد بتا استتفاده از د    لیگارد هیپا دنيکشبا موضوع  15-1ردیف  -7

هتا بتا   کشتيدن پایته   های آسيب دیتده، اقتدام بته   مواردی کاربرد دارد که پيمانکار به درخواست کارفرما به جای بریدن پایه حفاظ

باشتد.  آوری شده در محل اعالمی از سوی کارفرما میهای جمعاستفاده از دستگاه مخصوص نماید. پيمانکار موظف به تحویل پایه

 بایست ضميمه صورتجلسه انجام کار گردد.ها به کارفرما میرسيد تحویل پایه

ول مسير طو بر حسب متر  حفاظ فلزی از نوع سوپرریلب جهت پرداخت بهای عمليات تهيه و نص 16-1سوپرریل: ردیف  -8

 درج گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398سال  -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: تهيه و نصب حفاظ فلزی 

 5صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

 154,000 2,185,000 متر طول 1حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  1-1

 161,000 3,803,000 متر طول 2حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  1-2

 170,000 3,809,000 متر طول 3حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  1-3

 000183, 5,721,000 متر طول 4حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  1-4

 177,000 5,490,000 متر طول 5حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  1-5

 ,000196 8,763,000 متر طول 6حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  1-6

1-7 

متری و سانتی 420گاردریل با سپر دو موج با رنگ الکترواستاتيک به طول 

 گالوانيزه سانتيمتری 150متری )طرح قدیم( و پایه سانتی 48عرض مسطح 

 کيلوگرم 13,7به وزن 

 110,000 1,967,000 متر طول

1-8 

 متری و عرض مسطحسانتی 420گاردریل با سپر دو موج گالوانيزه به طول 

 13.7به وزن  گالوانيزهسانتيمتری  150و پایه  متری )طرح قدیم(سانتی 48

 کيلوگرم

 110,000 2,078,000 متر طول

1-9 
متری و عرض مسطح سانتی 420سپر دو موج با رنگ الکترواستاتيک به طول 

 متر )طرح قدیم(سانتی 48
 139,000 5,400,000 عدد

1-10 
متر سانتی 48متری و عرض مسطح سانتی 420سپر دو موج گالوانيزه به طول 

 )طرح قدیم(
 139,000 5,810,000 عدد

1-11 
کيلوگرم  13,7متر و وزن تقریبی سانتی 150گاردریل گالوانيزه به طول  پایه

 )طرح قدیم(
 323,000 1,500,000 عدد

 32,000 885,000 ددع متر به همراه کليه متعلقاتميلی 4قطعه سر سپر از ورق گالوانيزه به ضخامت  1-12

1-13 
مراه هساله به  10گل گاردریل )تودلی( گالوانيزه یک طرفه با شبرنگ رده 

 کليه متعلقات
 25,000 180,000 عدد

 36,000 2,925,000 عدد یا مشابه آن( SKTسر سپری جاذب انرژی ) 1-14

1-15 
 ازه کشيدن پایه گاردریل به صورت سالم و قابل استفاده مجدد با استفاد

 دستگاه پایه کش
 254,000 ----- عدد

 358,000 7,992,000 متر طول  حفاظ فلزی از نوع سوپرریل 1-16

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل دوم: 

 ساختهتهيه و نصب حفاظ بتنی پيش

 6صفحه: 

 

 

 
 

 

 ساختهپیش تهیه و نصب حفاظ بتنی  -2فصل 

 350يتار  عبا  C25 ، از بتن ردهبتنی مسلح ساختهحفاظ پيش: با اتصال کام و زبانه یا حلقه و پين بتنی ساختهحفاظ پيش -1

گيرهتای معتابر   هتا و ضتربه  و نصب حفاظ مشخصات فنی ساخت"( طبق AIIمکعب با ميلگرد آجدار نوع )سيمان در مترکيلوگرم 

تيتپ   8بتنی در  ساختهی حفاظ پيشاشد. بهای عمليات اجرایبنظام فنی و اجرایی شهرداری تهران( می 6-8-312 )سند "شهری

 است. هدرج گردید 8-2 الی 1-2های در ردیف طولبرحسب متر و

و بر حسب هر عتدد   مينی نيوجرسی با لولهجهت پرداخت بهای عمليات تهيه و نصب  9-2ردیف مينی نيوجرسی با لوله:  -2

 نيوجرسی درج گردیده است. مينی
های بتنی براستاس ردیتف   متر با اتصال مفصلی: بهای این نوع از حفاظميلی 1000حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع  -3

هتای ابالغتی توستط معاونتت     بایست مطابق مشخصات فنی و نقشته های بتنی میباشند. این نوع از حفاظقابل محاسبه می 10-2

باشند. عيار بتن مصرفی برابر بتا   آجدار AIIIبایست از نوع حمل و نقل و ترافيک تهيه و اجرا گردند. آرماتورهای اصلی مصرفی می

باشتد.  متی  متتر مربتع  کيلوگرم بتر ستانتی   350بتن بوده و حداقل مقاومت فشاری بتن،  کيلوگرم سيمان در هر مترمکعب از 400

 باشد.می DIN 17182و براساس استاندارد  GS20MN5جنس آلياژ مفصل قطعات اتصالی 
 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

 377,000 1,780,000 متر طول 1حفاظ بتنی تيپ  2-1

 377,000 2,572,000 متر طول 2حفاظ بتنی تيپ  2-2

 377,000 2,380,000 متر طول 3حفاظ بتنی تيپ  2-3

 377,000 2,800,000 متر طول 4حفاظ بتنی تيپ  2-4

 377,000 1,631,000 متر طول 5حفاظ بتنی تيپ  2-5

 377,000 2,408,000 متر طول 6حفاظ بتنی تيپ  2-6

 377,000 1,838,000 متر طول 7 حفاظ بتنی تيپ 2-7

 377,000 2,153,000 متر طول 8حفاظ بتنی تيپ  2-8

 201,000 951,000 عدد مينی نيوجرسی با لوله 2-9

2-10 
 متر با اتصال مفصلیميلی 1000حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع 

 يک(های ابالغی توسط معاونت حمل و نقل و تراف)مطابق مشخصات فنی و نقشه
 414,000 2,914,000 مترطول

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

فصل سوم: تهيه و نصب ضربه گيرهای 

 پلی اتيلن 

 7صفحه: 

 

 

 
 

 

 تهیه و نصب ضربه گیرهای پلی اتیلن  -3فصل 

ماسه و نمتک   ( همراه با مخلوطPEاتيلن )گير از نوع بشکه ترافيکی: بشکه ترافيکی استاندارد زرد رنگ از جنس پلیضربه -1

نظتام فنتی و اجرایتی شتهرداری      6-8-312)ستند   "گيرهای معابر شهریها و ضربهمشخصات فنی ساخت و نصب حفاظ"مطابق 

 .درج گردیده است 10-3الی  1-3های گير برحسب عدد در ردیفهای ترافيکی ضربهات اجرایی بشکهباشد. بهای عمليتهران( می

شکه به همراه درب بشتکه، شتبرنگ و پتيچ و رول پتالک     بهای تهيه ، کليه هزینه10-3الی  1-3های در بهای تهيه ردیف -2

 ظ گردیده است.نصب لحا

 ر بهای واحتد نصتب هتر ردیتف    دحاضر،  فصل 10-3الی  1-3 هایشن و ماسه و نمک مورد استفاده در ردیف هزینه تهيه -3

  .لحاظ گردیده است

بایستت ایتن موضتوع در شترایط     گيترد، متی  ا صورت متی توسط کارفرم که تامين شن و ماسه و نمک در قراردادهای نصب -4

 و بتا بهتای منفتی    از فصل هفتم 18-7مطابق ردیف توسط کارفرما  شن و ماسه و نمکمربوط به تامين  مناقصه درج و کسربهای

 گردد. اعمال

های ترافيکتی در بهتای نصتب    هزینه تهيه گونی پالستيکی جهت پر کردن شن و ماسه و نمک و قراردادن در داخل بشکه -5

 ترافيکی لحاظ گردیده است. هایبشکههای ردیف

بترش بتا   رنگ و شتامل تهيته شتب   ستاله،   7شبرنگ رده مهندستی   با موضوع برچسب 11-3ترافيکی: ردیف  بشکه شبرنگ -6

های ترافيکتی  متر و نصب و اجرای آن بر روی بشکهسانتی 26ای به قطر متر و دایرهسانتی 58×58دستگاه کاترپالتر به ابعاد مربع 

اجرایتی شتهرداری    ونظتام فنتی     6-8-312 )سند "ای معابر شهریگيرهها و ضربهمشخصات فنی ساخت و نصب حفاظ"مطابق 

ه قابتل استتفاد   داشتت صرفاً در قراردادهای تهيه مصالح و تجهيزات ترافيکتی یتا نگه  بوده و  گيرضربه برحسب تعداد بشکهتهران( 

جهتت تهيته    11-3ف مزمتان ردیت  ، پرداختت ه 10-3التی   1-3 هایدر ردیفباشد. با توجه به لحاظ شدن بهای تهيه شبرنگ می

 است.ممنوع  های یادشدهبا ردیف های ترافيکیشبرنگ بشکه

آستيب   بشتکه  دربمتواردی کته   در جهت تهيه و نصب  ،با موضوع درب بشکه ترافيکی 12-3درب بشکه ترافيکی: ردیف  -7

 سرقت گردیده مورد استفاده قرار گيرد. دیده یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

فصل سوم: تهیه و نصب ضربه گیرهاي 
  پلی اتیلن 

  8صفحه: 

 

 
  
 
 

  
  

 واحد شرح ردیف ردیف
بهاي واحد تهیه 

 (ریال)

نصب بهاي واحد 
 (ریال)

3-1  
براي مخروطی نضمام اکیلوگرم ماسه و نمک به  640ظرفیت با  1گیر تیپ ضربه

  کیلوگرم ماسه و نمک 330تا  90
  503,000  4,512,000  عدد

  1,082,000  4,032,000  عدد  نمک کیلوگرم ماسه و 640ظرفیت و مقدار با  1گیر تیپ ضربه  3-2

  1,518,000  4,800,000  عدد  نمک کیلوگرم ماسه و 960ظرفیت و مقدار با  1گیر تیپ ضربه  3-3

3-4  
ضمام مخروطی براي کیلوگرم ماسه و نمک به ان960ظرفیتبا  2گیر تیپ ضربه

  711,000  4,864,000  عدد  کیلوگرم ماسه و نمک  640تا  90

3-5  
به انضمام  مکنکیلوگرم ماسه و  960 ظرفیت و مقدار با 2گیر تیپ ضربه

  مخروطی
  1,518,000  4,384,000  عدد

3-6  
 320تا  90قدار کیلوگرم ماسه و نمک با م 320ظرفیت  با 3گیر تیپ ضربه

  کیلوگرم ماسه و نمک
  503,000  3,920,000  عدد

3-7  
به انضمام  مکنکیلوگرم ماسه و  640ظرفیت و مقدار  با 3گیر تیپ ضربه

  مخروطی
  1,082,000  3,120,000  عدد

3-8  
به انضمام  مکنکیلوگرم ماسه و  960 ظرفیت و مقدار با 3گیر تیپ ضربه

  مخروطی
  1,518,000  3,600,000  عدد

ي کیلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی برا 960با ظرفیت  4گیر تیپ ضربه  3-9
  کیلوگرم ماسه و نمک 640تا  90

  711,000  4,816,000  عدد

3-10  
به انضمام  مکنکیلوگرم ماسه و  960ظرفیت و مقدار  با 4گیر تیپ ضربه

  مخروطی
  1,518,000  4,307,000  عدد

  58,000  673,000  ددع  جهت نصب بر روي بشکه ترافیکی ساله  7رده مهندسی برچسب شبرنگ   3-11
 9,500  160,000  عدد  درب بشکه ترافیکی  3-12



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: تهيه و نصب نرده استيل و 

 توری

 9صفحه: 

 

 

 
 

 

 تهیه و نصب نرده استیل و توری  -4فصل 

شخصتات فنتی   "مجهت پرداخت بهای عمليات تهيه، ساخت و نصب نرده با لولته استتيل مطتابق     1-4رده استيل: ردیف ن -1

در مواردی که نيتاز بته نصتب نترده     ترمربع درج گردیده است. و بر حسب م "گيرهای معابر شهریها و ضربهساخت و نصب حفاظ

اونتت حمتل و   دستگاه نظارت عاليه معرفی شده از سوی مع الزم از پس از اخذ مجوزهای ،باشدمی استيل خارج از مشخصات فنی

 .لحاظ گردد یا قيمت جدید داربعنوان ردیف ستارهبایست میهزینه مربوطه  ،شهرداری تهران نقل و ترافيک

ابق کترواستاتيک مطجهت پرداخت بهای عمليات تهيه، ساخت و نصب نرده توری از مش با رنگ ال 2-4نرده توری: ردیف  -2

بهای تهيته پایته و    و بر حسب مترمربع درج گردیده است. "یگيرهای معابر شهرها و ضربهمشخصات فنی ساخت و نصب حفاظ"

ستتفاده  متعلقات نصب در بهای ردیف حاضر لحاظ گردیده است و مبنای محاسبه سطح عمليات اجرایی صرفاً سطح متش متورد ا  

ستتگاه نظتارت   د پس از اختذ مجوزهتای الزم از   ،باشدمی وری خارج از مشخصات فنیتدر مواردی که نياز به نصب نرده باشد. می

یتا   دارتارهست بعنتوان ردیتف   بایستت  هزینه مربوطه می عاليه معرفی شده از سوی معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران،

 .لحاظ گردد قيمت جدید

در هتر   مانيست  لتوگرم يک 350بتا   متریسانت 40×40×50ه ابعاد ب یبتن ونيفونداسبهای تهيه کليه مصالح، حمل و اجرای  -3

 باشد.یمقابل محاسبه و پرداخت  3-4به ازای هر عدد فونداسيون از ردیف  ليو است یمترمکعب بتن جهت نرده تور

 
 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

 336,000 140،0008, متر مربع  نرده استيل  4-1

 147,000 817,000 مترمربع  از مش با رنگ الکترواستاتيک مطابق مشخصات فنینرده توری  4-2

4-3 
کيلوگرم سيمان در هر  350متر با سانتی 40×40×50فونداسيون بتنی به ابعاد 

 مترمکعب بتن جهت نرده توری و استيل
 306,000 ----- عدد

 



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  فصل پنجم: تهیه و نصب کاشن تانک
  10صفحه: 

 

 
  
 
 

  تهیه و نصب کاشن تانک   -5فصل 

همراه شبرنگ، ریل و پـیچ و رول پـالك نصـب    اي تهیه ست کامل کاشن تانک به ه، کلیه هزینه1-5در بهاي تهیه ردیف  -1
  لحاظ گردیده است.

ا انتهایی کاشن تانک به همراه شبرنگ یهاي تهیه قطعه ابتدایی یا میانی ، کلیه هزینه3-5و  2-5هاي در بهاي تهیه ردیف -2
هـاي  هو پیچ و رول پالك، هزینهاي تهیه ریل و پیچ و رول و پالك لحاظ گردیده است. در صورت نیاز به تهیه ریل و بدون هزینه

  باشد.قابل پرداخت می 6-5مربوطه از ردیف 
کیلوگرم در هر قطعـه   250ه مقدار فصل حاضر ب 3-5الی  1-5 هايتهیه شن و ماسه و نمک مورد استفاده در ردیفبهاي  -3

  است.لحاظ گردیده  در بهاي واحد نصب هر ردیف، کاشن تانک
بایسـت ایـن موضـوع در شـرایط     گیـرد، مـی  ا صورت مـی توسط کارفرم که تامین شن و ماسه و نمک در قراردادهاي نصب -4

تم و بـا بهـاي منفـی    از فصل هفـ  18-7مطابق ردیف توسط کارفرما  شن و ماسه و نمکمناقصه درج و کسربهاي مربوط به تامین 
  گردد. اعمال
هـاي ترافیکـی در بهـاي نصـب     و قراردادن در داخل بشکه هزینه تهیه گونی پالستیکی جهت پر کردن شن و ماسه و نمک -5
  ترافیکی لحاظ گردیده است. هايبشکههاي ردیف
  

 واحد شرح ردیف ردیف
بهاي واحد تهیه 

 (ریال)

بهاي واحد نصب 
 (ریال)

5-1  
قطعه کاشتن تانک،  4متر (شامل سانتی 90×90×360ست کامل کاشن تانک 

  شبرنگ، ریل و کلیه متعلقات نصب)
  3,362,000  40,850,000  عدد

  840,000  10,793,000  عدد  قطعه ابتدایی کاشن تانک به همراه شبرنگ، ریل و کلیه متعلقات نصب  5-2

  840,000  10,486,000  عدد  صبنقات قطعه میانی یا انتهایی کاشن تانک به همراه شبرنگ، ریل و کلیه متعل  5-3

5-4  
جهت نصب بر روي قطعه  ساله 7خورده شبرنگ رده مهندسی برچسب برش

 ابتدایی کاشن تانک
  93,000  3,000,000  ددع

5-5  
جهت نصب بر روي هر قطعه ساله  7خورده شبرنگ رده مهندسی برچسب برش

 از کاشن تانک به جز قطعه ابتدایی
  93,000  1,300,000  ددع

  0179,00  700,000  جفت  ریل کاشن تانک  5-6
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  تعمیر، نگهداري و بازرسی   -6فصل 

 هاي ماهیانه آن اکیـپ اسـتخراج  اکیپ تعمیر و نگهداري تعریف و هزینه یکدر این روش  قرارداد براساس روش اکیپ ماه: -1
وي گردد. این اکیپ در اختیار کارفرما قرار گرفته و حسب دستورکارهاي صـادره از سـ  و در فهرست بها بصورت اکیپ ماه درج می

  نمایند.دستگاه نظارت، اقدام به انجام عملیات نگهداري و تعمیر می
بـا کارفرمـا    زمگیرهـا و دیگـر اقـالم و متعلقـات ال    هـا و ضـربه  حفاظش اکیپ ماه: در این روش تهیه روتهیه مصالح در  -1-1

  باشد.می
هـاي تـامین نیـروي    ه به آنکه کلیه هزینـه ماه: با توج -در روش اکیپ  گیرهاها و ضربهحفاظعملیات برچیدن و ترمیم  -2-1

ادي ه هزینه مازه در عملیات نگهداشت در بهاي واحد ردیف اکیپ ماه لحاظ گردیده است، هیچگونانسانی و تجهیزات مورد استفاد
  باشد.به پیمانکار بابت عملیات برچیدن و ترمیم در این روش قابل پرداخت نمی

  ترافیکی:  گیرهايها و ضربهحفاظفنی نگهداري و تعمیر  ترکیب اکیپ -3-1
 فلـزي  هـاي طـولی  حفـاظ  و تعمیر گهدارينهر اکیپ فنی هاي فلزي (گاردریل): اکیپ فنی نگهداري و تعمیر حفاظ -1-3-1
شـامل   عمیـر و ت آالت مورد نیاز اکیپ نگهـداري تجهیزات و ماشین ویک کارگر ساده  و ، یک کارگر فنیاستادکار نصبشامل یک 

  .استمتعلقات آن  به همراه کلیهتگاه هوا برش کوب و دسبا راننده، گاردریل دو تن باروانت
اي هـ حفـاظ  و تعمیـر  هر اکیپ فنی نگهداري: نیوجرسی)ساخته (هاي بتنی پیشاکیپ فنی نگهداري و تعمیر حفاظ -2-3-1

 و تعمیـر  گهـداري نآالت مورد نیاز اکیـپ  تجهیزات و ماشین و یک کارگر فنی استادکار نصب وشامل یک  ساختهبتنی پیش طولی
  .تن با راننده است 7ن تن با کامیو 3تن بار با راننده و جرثقیل  20تریلی کفی با توان حمل با راننده،  دو تن باروانتشامل 

شـامل  گیرها ضربه و تعمیر ريهر اکیپ فنی نگهداگیرهاي ترافیکی و ...: ي و بازرسی ضربهاکیپ فنی تعمیر، نگهدار -3-3-1
 بـار وانـت امل ش نگهداريو  تعمیرآالت مورد نیاز اکیپ تجهیزات و ماشین و یک کارگر ساده و فنییک کارگر استادکار نصب، یک 

  .وات است 1000کیلو وات (با بنزین) و دریل  5ژنراتور الکتریکی با راننده،  دو تن
مناقصه  ید کارفرما، شرایطبا توجه به صالحد تواندگیرهاي ترافیکی و ... میتعمیر، نگهداري و بازرسی ضربه فنی تبصره: اکیپ

ی، شامل صلیبی، کنسول (به جز تابلوهاي باالسرينگهداري و تعمیر تابلوهاي ترافیکی هاي شامل هزینهو محدوده عملیات اجرایی 
  دار گردد.اي، استوانه ترافیکی و ...) را نیز عهدهگربهسایر عالئم و تجهیزات ترافیکی (مانند چشم و اي و ...)دروازه

بـه  اکیپ نگهداري و تعمیر  گیرهاي تعریف شده براي هرها و ضربهتعداد حفاظترافیکی:  گیرهايها و ضربهحفاظتعداد  -4-1
  :باشدشرح ذیل می

 کیلومتر طول حفاظ فلزي 60هاي فلزي (گاردریل) جهت نگهداشت اکیپ فنی نگهداري و تعمیر حفاظ 
 کیلومتر طول حفاظ بتنی 72ساخته (نیوجرسی) جهت نگهداشت پیشهاي بتنی اکیپ فنی نگهداري و تعمیر حفاظ 
 هـا  ايگربهها و چشمتوانهگیرها، اس(شامل تابلوها، ضربهو ... ترافیکی  يگیرهاضربه بازرسی نگهداري و ،تعمیر فنی اکیپ

 .(رابطه زیر) باشدمی "معادل تابلو"عدد  2000برابر و ...) جهت نگهداشت 
  + تابلو = معادل تابلو 0,25 ×گیر  + ضربه 0,40 ×+ کاشن تانک   0,07 ×+ استوانه ترافیکی   0,022 ×اي چشم گربه

  

 (ریال) بهاي واحد  واحد شرح ردیف ردیف

  96,150,000  ماه اکیپ  گاردریلو بازرسی  نگهداريتعمیر،  فنی اکیپ  6-1

  90,280,000  ماه اکیپ  ساختهپیش بتنی هايحفاظو بازرسی  نگهداريتعمیر،  فنی اکیپ  6-2

  107,000,000  ماه اکیپ  ...ي ترافیکی و گیرهاضربهو بازرسی  نگهداريتعمیر،  فنی اکیپ  6-3
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  تهیه مصالح    -7فصل 

  

بهاي واحد تهیه   واحد  دستورالعمل  شرح ردیف  ردیف
 (ریال)

  5,810,000  عدد  6-8-312  متري سپر دو موجی گالوانیزهسانتی 420قطعه   7-1
  8,950,000  عدد  6-8-312  متري سپر سه موجی گالوانیزه سانتی 420قطعه   7-2
  2,088,000  عدد  PSE03   312-8-6پایه ضعیف با صفحه خاك   7-3
  3,512,000  عدد  PWE01   312-8-6پایه قوي   7-4
  3,800,000  عدد  PWE03   312-8-6پایه قوي   7-5
  3,953,000  عدد  PWE04   312-8-6پایه قوي   7-6
  456,000  عدد  PWB01   312-8-6لقمه فوالدي   7-7
  1,531,000  عدد  PWB03   312-8-6لقمه فوالدي   7-8
  225,000  کیلوگرم  6-8-312  مهره گالوانیزه و پیچ  7-9
  5,085,000  عدد  6-8-312  متر با اتصال حلقه و پین میلی 3000متر و طول میلی 810شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی  7-10
  7,348,000  عدد  6-8-312  متر، با اتصال حلقه و پین میلی 3000متر و طول میلی 1070شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی  7-11

7-12  
متر، با اتصال حلقه و میلی 3000متر و طول میلی 810حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

  پین 
  6,800,000  عدد  312-8-6

7-13  
متر، با اتصال حلقه میلی 3000متر و طول میلی 1070حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

  8,000,000  عدد  6-8-312  و پین 

  4,660,000  عدد  6-8-312  متر، با اتصال کام و زبانه میلی 3000متر و طول میلی 810شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی  7-14

  6,879,000  عدد  6-8-312  متر، با اتصال کام و زبانه میلی 3000متر و طول میلی 1070شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی  7-15

7-16  
متر، با اتصال کام و میلی 3000متر و طول میلی 810حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

  5,250,000  عدد  6-8-312  زبانه 

7-17  
متر، با اتصال کام و میلی 3000متر و طول میلی 1070حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

  زبانه
  6,150,000  عدد  312-8-6

  550,000  تن  6-8-312  ماسه و نمکشن و مخلوط   7-18

  2,000,000  مترمربع  6-8-312  ساله 7شبرنگ رده مهندسی   7-19

  15,000  عدد  6-8-312  متريسانتی 11سفید پالك استاندارد درجه یک رولمتري و سانتی 12پیچ گالوانیزه   7-20
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 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 14صفحه: 

 

 

 
 

 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

 )ریال( مبلغ کل مقدار ریال() بهای واحد واحد شرح ردیف

 1,539,000 0.270 5,700,000 عدد پرت  %3سانتی متر سپر دو موجی گالوانيزه با  413قطعه  1

 563,828 0.270 2,088,252 عدد پرت %3با   03PSE پایه ضعيف با صفحه خاک 2

 70,898 2.160 32,823 عدد 01FBB پيچ سرگرد با مهره شش گوش اتصال سپرهای متوالی 3

 1,961 0.260 7,542 عدد a08FBXپيچ و مهره شش گوش اتصال سپر و پایه  4

 6,692 0.260 25,738 عدد a 14FBXکنندهپيچ و دو مهره شش گوش حمایت  5

 2,927 0.260 11,259 عدد 01FWR مربعیواشر  6

 2,185,306 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 انسانیبرآورد هزینه نيروی  -ب 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 27,065 0.150 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 18,691 0.150 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 31,700 0.300 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 77,456 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابزا -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 50,907 0.200 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 25,384 0.080 317,296 اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 76,291 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 153,747 متر طول 1نصب حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ 
 

ردیف شماره 1-1 از فصل 1: آناليز بهای تهيه و نصب حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ 1 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 15صفحه: 

 

 

 
 

 

 2حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  ناليز بهای تهيه و نصب: آ1 فصلاز  2-1ردیف شماره 

 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 3,078,000 0.540 5,700,000 عدد پرت  %3سانتی متر سپر دو موجی گالوانيزه با  413قطعه  1

 563,828 0.270 2,088,252 عدد پرت %3ا ب 03PSEپایه ضعيف با صفحه خاک  2

 137,857 4.200 32,823 عدد 01FBBپيچ سرگرد با مهره شش گوش اتصال سپرهای متوالی 3

 3,922 0.520 7,542 عدد a 08FBXپيچ و مهره شش گوش اتصال سپر و پایه 4

 13,384 0.520 25,738 عدد a14FBX پيچ و دو مهره شش گوش حمایت کننده 5

 5,855 0.520 11,259 عدد 01FWR مربعی واشر 6

 3,802,846 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 28,870 0.160 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 19,937 0.160 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 33,813 0.320 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 82,620 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 ار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابز -ج          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 53,453 0.210 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 25,384 0.080 317,296 اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 78,837 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 161,457 متر طول 2نصب حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ 
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  3: آنالیز بهاي تهیه و نصب حفاظ فلزي از نوع گاردریل تیپ 1 فصلاز  3- 1ردیف شماره 

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 1,539,000 0.270 5,700,000  عدد پرت  %3سانتی متر سپر دو موجی گالوانیزه با  413قطعه  1

 1,896,480 0.540 3,512,000  عدد پرت %3با PWE 01پایه قوي  2

 246,171 0.540 455,872  عدد پرت  %3با PWB 01 لقمه فوالدي 3

 68,928 2.100 32,823  عدد 01FBBپیچ سرگرد با مهره شش گوش اتصال سپرهاي متوالی 4

 20,209 0.520 38,864  عدد 02FBBپیچ و مهره شش گوش اتصال سپر و پایه  5

 37,832 1.050 36,030  عدد  a 16FBXپیچ و مهره اتصال پایه به لقمه 6

 3,808,620 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  (ریال) کلمبلغ   مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 27,065 0.150 180,436  عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 18,691 0.150 124,605  عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 31,700 0.300 105,667  عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 77,456 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 61,089 0.240 254,537  اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 31,730 0.100 317,296  اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 92,819 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  (ریال) بهاي واحد  واحد شرح ردیف

 170,275  متر طول  3نصب حفاظ فلزي از نوع گاردریل تیپ 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 17صفحه: 

 

 

 
 

 

 4از نوع گاردریل تيپ حفاظ فلزی  : آناليز بهای تهيه و نصب1 فصلاز  4-1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 3,078,000 0.540 5,700,000 عدد پرت  %3سانتی متر سپر دو موجی گالوانيزه با  413قطعه  1

 1,896,480 0.540 3,512,000 عدد پرت %3با  01PWEپایه قوی  2

 492,342 1.080 455,872 عدد پرت  %3با  01PWBه فوالدی لقم 3

 137,857 4.200 32,823 عدد FBB 01پيچ سرگرد با مهره شش گوش اتصال سپرهای متوالی 4

 40,807 1.050 38,864 عدد 02FBB پيچ و مهره شش گوش اتصال سپر و پایه 5

 75,663 2.100 36,030 عدد a 16FBXپيچ و مهره اتصال پایه به لقمه 6

 5,721,149 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 28,870 0.160 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 19,937 0.160 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 33,813 0.320 105,667 عتسا -نفر  تبطکارگر مر 3

 82,620 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 68,725 0.270 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 31,730 0.100 317,296 اعتس -دستگاه  وبگاردریل ک 2

 100,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 ل()ریا بهای واحد واحد شرح ردیف

 183,075 متر طول 4نصب حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 18صفحه: 

 

 

 
 

 

 5حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب1 فصلاز  5-1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 2,401,650 0.270 8,895,000 عدد پرت  %3الوانيزه با سانتی متر سپر سه موجی گ 413قطعه  1

 2,134,620 0.540 3,953,000 عدد پرت %3با   04PWEپایه قوی  2

 826,718 0.540 1,530,960 عدد پرت  %3با  03PWBلقمه فوالدی  3

 68,928 2.100 32,823 عدد 01FBB پيچ سرگرد با مهره شش گوش اتصال سپرهای متوالی 4

 20,209 0.520 38,864 عدد FBB 02مهره شش گوش اتصال سپر و پایه پيچ و  5

 37,832 1.050 36,030 عدد a 16 FBXپيچ و مهره اتصال پایه به لقمه 6

 5,489,957 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 یال()ر مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 28,870 0.160 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 19,937 0.160 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 33,813 0.320 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 82,620 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 63,634 0.250 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 31,730 0.100 317,296 اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 95,364 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 )ریال( مبلغ کل مقدار ()ریال بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 177,984 متر طول 5نصب حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 19صفحه: 

 

 

 
 

 

 6حفاظ فلزی از نوع گاردریل تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب1 فصلاز  6-1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 4,803,300 0.540 8,895,000 عدد پرت  %3سانتی متر سپر سه موجی گالوانيزه با  413قطعه  1

 2,052,000 0.540 3,800,000 عدد پرت %3با  03PWEپایه قوی  2

 1,653,437 1.080 1,530,960 عدد ت پر %3با  PWB 03لقمه فوالدی  3

 8,763,064 ینه تهیه مصالح)ریال( :مجموع هز

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 32,478 0.180 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 22,429 0.180 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 38,040 0.360 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 92,947 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 71,270 0.280 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 31,730 0.100 317,296 تاعس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 103,000 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 195,947 متر طول 6زی از نوع گاردریل تيپ نصب حفاظ فل

 

 

 

 

عدد  32,823 4.200 137,857   FBB01 پيچ سرگرد با مهره شش گوش اتصال سپرهای متوالی 4 

عدد  38,864 1.050 40,807   FBB02 پيچ و مهره شش گوش اتصال سپر و پایه 5 

عدد  36,030 2.100 75,663   FBX16a پيچ و مهره اتصال پایه به لقمه 6 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 ضمائم

 20صفحه: 

 

 

 
 

 

متری و عرض سانتی 420و موج با رنگ الکترواستاتيک به طول دگاردریل با سپر  : آناليز بهای تهيه و نصب1 فصلاز  11-1و  9-1، 7-1های شماره ردیف

 وگرمکيل 13,7متری گالوانيزه به وزن سانتی 150متر )طرح قدیم( و پایه سانتی 48مسطح 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 

متری سپر دو موجی با رنگ سانتی 420قطعه 

متر )گاردریل سانتی 48الکترواستاتيک با عرض 

 پرت %3طرح قدیم( با 

 1,458,000 0.270 5,400,000 عدد

2 
متر و سانتی 150ول پایه گاردریل گالوانيزه به ط

 کيلوگرم )طرح قدیم( 13,7وزن تقریبی 
 405,000 0.270 1,500,000 عدد

 104,400 0.464 225,000 کيلوگرم پيچ و مهره گالوانيزه 3

 1,967,400 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 10,285 0.057 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 28,410 0.228 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 24,092 0.228 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 62,787 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابزا -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 29,017 0.114 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 18,086 0.057 317,296 اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 47,103 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( واحد بهای واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

متر سانتی 48متری و عرض مسطح سانتی 420نصب گاردریل با سپر دو موج الکترواستاتيک 

 يلوگرمک 13,7ه وزن متری گالوانيزه بسانتی 150)طرح قدیم( و پایه 
 109,890 متر طول



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 21صفحه: 

 

 

 
 

 

 48متری و عرض مسطح سانتی 420ول گاردریل با سپر دو موج گالوانيزه به ط : آناليز بهای تهيه و نصب1 فصلاز  10-1و  8-1ردیف شماره 

 کيلوگرم 13,7متری گالوانيزه به وزن سانتی 150متر )طرح قدیم( و پایه سانتی

 يه مصالحبرآورد هزینه ته -الف  

ف
دی

ر
 

 واحد شرح
 بهای واحد

 )ریال(
 )ریال( مبلغ کل مقدار

1 
متری سپر دو موجی گالوانيزه با عرض سانتی 420قطعه 

 پرت %3متر )گاردریل طرح قدیم( با سانتی 48
 1,568,700 0.270 5,810,000 عدد

2 
متر و وزن سانتی 150پایه گاردریل گالوانيزه به طول 

 رم )طرح قدیم(کيلوگ 13,7تقریبی 
 405,000 0.270 1,500,000 عدد

 104,400 0.464 225,000 کيلوگرم پيچ و مهره گالوانيزه 3

 2,078,100 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

ف
دی

ر
 

 واحد شرح
 بهای واحد

 )ریال(
 )ریال( مبلغ کل مقدار

 10,285 0.057 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 28,410 0.228 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 24,092 0.228 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 62,787 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و اب -ج 

ف
دی

ر
 

 واحد شرح
 بهای واحد

 )ریال(
 )ریال( بلغ کلم مقدار

 29,017 0.114 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 18,086 0.057 317,296 اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 47,103 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

ف
دی

ر
 

 واحد شرح
 بهای واحد

 )ریال(
 )ریال( مبلغ کل مقدار

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 48متری و عرض مسطح سانتی 420نصب گاردریل با سپر دو موج الکترواستاتيک 

 کيلوگرم 13,7متری گالوانيزه به وزن سانتی 150متر )طرح قدیم( و پایه سانتی
 109,890 متر طول



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

  
 

  ضمائم
  22صفحه: 

 

 
  
 
 

  له به همراه کلیه متعلقاتسا 10گل گاردریل (تودلی) گالوانیزه یک طرفه با شبرنگ رده  : آنالیز بهاي  تهیه و نصب1 فصلاز  13- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

له سا 10گل گاردریل یک طرفه گالوانیزه با شبرنگ رده  1
 با مهره و واشر

 180,000 1.000 180,000  عدد

 180,000 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 19,937 0.160 124,605  عتسا -نفر  کارگر فنی 1

 19,937 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 وانت بار یک تن با راننده 1
 -دستگاه 
  ساعت

254,537 0.021 5,345 

 5,345 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         

         
  (ریال) بهاي واحد  واحد شرح ردیف

راه کلیه ساله به هم 10طرفه با شبرنگ رده نصب گل گاردریل (تودلی) گالوانیزه یک 
  متعلقات

 25,282  عدد

  
  
  
  
  



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

  ضمائم
  23صفحه: 

 

 
  
 
 

  یا مشابه آن) SKTسر سپري جاذب انرژي ( : آنالیز بهاي تهیه و نصب1 فصلاز  14- 1ردیف شماره 
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 2,925,000 1.000 2,925,000  عدد سر سپري 1

 2,925,000 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 11,713 0.094 124,605  عتسا -نفر  کارگر فنی 1

 11,713 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 23,926 0.094 254,537  اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 23,926 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         

         
  (ریال) بهاي واحد  واحد شرح ردیف

 35,639  عدد  یا مشابه آن)  SKTنصب سرسپري جاذب انرژي (

  
  

  
  
  
  



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

  ضمائم
  24صفحه: 

 

 
  
 
 

  فاده از دستگاه پایه کش: آنالیز بهاي کشیدن پایه گاردیل به صورت سالم و قابل استفاده مجدد با است1 فصلاز  15- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 نیروي انسانی برآورد هزینه -ب 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

  36,087  0.200  180,436 ساعت -نفر  استاد کار نصب گاردریل  1

  24,921  0.200  124,605 ساعت -نفر  کارگر فنی  2

  63,400  0.600  105,667 ساعت -نفر  کارگر مرتبط  3

 88,321 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج          

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

  101,815  0.400 254,537  تساع -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

  63,459  0.200 317,296  تساع -دستگاه  گاردریل کش 2

 165,274 کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار 

 حمل -د          

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  (ریال) بهاي واحد  واحد شرح ردیف

 253,595  عدد  کشایهاه پدستگکشیدن پایه گاردیل به صورت سالم و قابل استفاده مجدد با استفاده از 
  
  
  

  
  
  
  



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

 

  ضمائم
  25صفحه: 

 

 
  
 
 

  حفاظ فلزي از نوع سوپرریل : آنالیز بهاي تهیه و نصب1 فصلاز  16- 1ردیف شماره 
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 7,992,000 0.540 14,800,000  عدد سوپرریل 1

 7,992,000 مصالح(ریال) :مجموع هزینه تهیه 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 54,131 0.300 180,436  عتسا -نفر  استاد کار نصب گاردریل 1

 79,747 0.640 124,605  عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 67,627 0.640 105,667  عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 201,505 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج          

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 77,651 0.250 310,604  اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 1

 79,324 0.250 317,296  اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 156,975 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  (ریال) بهاي واحد  واحد شرح ردیف

 358,480  متر طول  فلزي از نوع سوپرریلنصب حفاظ 

  
  
  
  
  

  



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 26صفحه: 

 

 

 
 

 

 8الی  1حفاظ بتنی تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب2فصل از  8-2الی  1-2ردیف شماره 
 

 هيه مصالحبرآورد هزینه ت -الف 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 
متر و طول ميلی 810شکل به ارتفاع  F)حفاظ بتنی  1تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال حلقه و پين با ميلی 3000
 1,779,750 0.350 5,085,000 قطعه 

2 
متر و طول ميلی 1070شکل به ارتفاع  F)حفاظ بتنی  2تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال حلقه و پين با ميلی 3000
 2,571,800 0.350 7,348,000 قطعه 

3 
متر و ميلی 810)حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع  3تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال حلقه و پين با ميلی 3000طول 
 2,380,000 0.350 6,800,000 قطعه 

4 
متر و ميلی 1070تفاع )حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ار 4تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال حلقه و پين با ميلی 3000طول 
 2,800,000 0.350 8,000,000 قطعه 

5 
متر و طول ميلی 810شکل به ارتفاع  F)حفاظ بتنی  5تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال کام و زبانه با ميلی 3000
 1,631,000 0.350 4,660,000 قطعه 

6 
متر و طول ميلی 1070شکل به ارتفاع  F )حفاظ بتنی 6تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال کام و زبانه با ميلی 3000
 2,407,650 0.350 6,879,000 قطعه 

7 
متر و ميلی 810)حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع  7تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال کام و زبانه با ميلی 3000طول 
 1,837,500 0.350 5,250,000 قطعه 

8 
متر و ميلی 1070)حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع  8تيپ 

 پرت( %5متر، با اتصال کام و زبانه با ميلی 3000طول 
 2,152,500 0.350 6,150,000 قطعه 

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 18,044 0.100 180,436 تساع -نفر  ب تجهيزات ترافيکیاستاد کار نص 1

 23,675 0.190 124,605 تساع -نفر  کارگر فنی 2

 36,983 0.350 105,667 تساع -نفر  کارگر مرتبط 3

 78,702 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 بزار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ا -ج          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( حدبهای وا واحد شرح ردیف

 25,454 0.100 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 208,606 0.230 906,982 اعتس -دستگاه  تن بار  20تریلی کفی با توان حمل  2

 63,852 0.100 638,518 اعتس -دستگاه  تن با راننده 7تن با کاميون  3جرثقيل  3

 297,912 شین آالت و ابزار کار)ریال( :مجموع هزینه ما

 حمل -د          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 376,614 متر طول 8الی  1نصب حفاظ بتنی تيپ 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 27صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 مينی نيوجرسی با لوله : آناليز بهای تهيه و نصب2 فصلاز  9-2شماره  ردیف

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 951,275 1 951,275 عدد مينی نيوجرسی با لوله 1

 951,275 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 رد هزینه نيروی انسانیبرآو -ب 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 28,870 0.160 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 19,937 0.160 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 48,807 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 ين آالت و ابزار کاربرآورد هزینه ماش -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 49,697 0.160 310,604 اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 1

 102,163 0.160 638,518 اعتس -دستگاه  تن با راننده 7تن با کاميون  3جرثقيل  2

 151,860 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 200,667 عدد نصب مينی نيوجرسی با لوله

 

 

 

 
 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 ضمائم

 28صفحه: 

 

 

 
 

 

 متر با اتصال مفصلیميلی 1000حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع  بهای تهيه و نصبآناليز  :2فصل از  10-2ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 
متر و طول ميلی 1000حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع 

 پرت( %5با متر با اتصال مفصلی )ميلی 4000
000،100،11 قطعه   0,2625 000،914،2  

000،914،2 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :  

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 19,848 0.110 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 26,042 0.209 124,605 ساعت - نفر کارگر فنی 2

 40,682 0.385 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 86,572 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 27,999 0.110 254,537 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 229,466 0.253 906,982 اعتس -دستگاه  تن بار  20تریلی کفی با توان حمل  2

 70,237 0.110 638,518 اعتس -دستگاه  تن با راننده 7تن با کاميون  3جرثقيل  3

 327,702 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( حدوا شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 414,274 متر طول متر با اتصال مفصلیميلی 1000نصب حفاظ بتنی از نوع نيوجرسی به ارتفاع 

 
 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 ضمائم

 29صفحه: 

 

 

 
 

 

کيلوگرم  320تا  90کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی برای  640با ظرفيت  1گير تيپ ضربه بهای تهيه و نصب: آناليز 3فصل از  1-3ردیف شماره 

 ماسه و نمک

 
 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 
ه کيلوگرم همرا 640اتيلن تيپ یک به ظرفيت بشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 21,7با مخروطی )با وزن 
 4,512,000 1.000 4,512,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

 180,000 9.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  3

 112,750 0.205 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 292,990 الح بدون بشکه)ریال( :مجموع هزینه تهیه مص

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 تساع -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 تساع -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 اعتس -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 عتسا -ه دستگا وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 ه حمل)ریال( :مجموع هزین

         
         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 تا 90کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی برای  640با ظرفيت  1گير تيپ نصب ضربه

 کيلوگرم ماسه و نمک 320
 503,065 عدد

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 30صفحه: 

 

 

 
 

 

 مککيلوگرم ماسه و ن 640و مقدار با ظرفيت  1ضربه گير تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب3 فصلاز  2-3ردیف شماره 

 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 
 کيلوگرم 640اتيلن تيپ یک به ظرفيت بشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 18,7)با وزن 
 4,032,000 1.000 4,032,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

 520,000 26.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  3

 352,000 0.640 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 872,240 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار ال(بهای واحد)ری واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 شين آالت و ابزار کاربرآورد هزینه ما -ج          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

                  
 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 1,082,315 عدد کيلوگرم ماسه و نمک  640مقدار با ظرفيت و  1نصب ضربه گير تيپ 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 31صفحه: 

 

 

 
 

 

 کيلوگرم ماسه و نمک 960با ظرفيت و مقدار  1ضربه گير تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب3فصل از  3-3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 
 وگرمکيل 960ن تيپ یک به ظرفيت اتيلبشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 23,5)با وزن 
 4,800,000 1.000 4,800,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

 780,000 39.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  3

 528,000 0.960 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 1,308,240 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابزا -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 1,518,315 عدد کيلوگرم ماسه و نمک  960با ظرفيت و مقدار  1نصب ضربه گير تيپ 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 32صفحه: 

 

 

 
 

 

 

کيلوگرم  640تا  90مک به انضمام مخروطی برای کيلوگرم ماسه و ن 960رفيت ظبا  2گير تيپ ضربه آناليز بهای تهيه و نصب :3فصلاز  4-3ردیف شماره 

 ماسه و نمک

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 
 کيلوگرم همراه 960اتيلن تيپ دو به ظرفيت بشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 23,9با مخروطی )با وزن 
 4,864,000 1.000 4,864,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

 300,000 15.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  3

 200,750 0.365 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 500,990 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

         
 يروی انسانیبرآورد هزینه ن -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  )با بنزین(کيلو وات  5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 د)ریال(بهای واح واحد شرح ردیف

 640 تا 90کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی برای  960با ظرفيت  2گير تيپ نصب ضربه

 کيلوگرم ماسه و نمک 
 711,065 عدد



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 

 ضمائم

 33صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 ک به انضمام مخروطیکيلوگرم ماسه و نم 960با ظرفيت و مقدار  2ضربه گير تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب3فصل از  5-3ردیف شماره 

 رآورد هزینه تهيه مصالحب -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 
کيلوگرم  960اتيلن تيپ دو به ظرفيت بشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 20,9همراه با مخروطی )با وزن 
 4,384,000 1.000 4,384,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

 780,000 39.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25الستيکی)مناسب جهت گونی پ 3

 528,000 0.960 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 1,308,240 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

         

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         

 زار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و اب -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح دیفر

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 ین آالت و ابزار کار)ریال( :مجموع هزینه ماش

 حمل -د          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 1,518,315 عدد و نمک کيلوگرم ماسه  960با ظرفيت و مقدار  2نصب ضربه گير تيپ 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 34صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 سه و نمککيلوگرم ما 320تا  90کيلوگرم ماسه و نمک با مقدار  320با ظرفيت  3گير تيپ ضربه : آناليز بهای تهيه و نصب3فصل از  6-3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 
 320يلن تيپ سه به ظرفيت اتی پلیبشکه ترافيک

 کيلوگرم( 18)با وزن کيلوگرم 
 3,920,000 1.000 3,920,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

3 
کيلو شن و  25گونی پالستيکی)مناسب جهت 

 ماسه و نمک(
 180,000 9.000 20,000 عدد

 112,750 0.205 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 292,990 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 تساع -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 تساع -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 تساع -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 ()ریال مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 320تا  90کيلوگرم ماسه و نمک با مقدار  320با ظرفيت  3گير تيپ نصب ضربه

 کيلوگرم ماسه و نمک 
 503,065 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 35صفحه: 

 

 

 
 

 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 
 کيلوگرم همراه 640اتيلن تيپ سه به ظرفيت بشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 13با مخروطی )با وزن 
 3,120,000 1.000 3,120,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

 520,000 26.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  3

 352,000 0.640 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 872,240 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 تساع -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 تساع -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 تساع -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 زینه نیروی انسانی)ریال( :مجموع ه

 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5نراتور الکتریکی ژ 3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 1,082,315 عدد روطیکيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخ 640با ظرفيت و مقدار  3نصب ضربه گير تيپ 

 

 

ردیف شماره 3-7 از فصل 3: آناليز بهای تهيه و نصب ضربه گير تيپ 3 با ظرفيت و مقدار 640 کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 36صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 ه انضمام مخروطیکيلوگرم ماسه و نمک ب 960با ظرفيت و مقدار  3ضربه گير تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب3فصل از  8-3ردیف شماره 
 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -لف ا

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 
 960اتيلن تيپ سه به ظرفيت بشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 16کيلوگرم همراه با مخروطی )با وزن 
 3,600,000 1.000 3,600,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

3 
کيلو شن و ماسه و  25)مناسب جهت  گونی پالستيکی

 نمک(
 780,000 39.000 20,000 عدد

 528,000 0.960 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 1,308,240 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 )ریال( کلمبلغ  مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 ار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابز -ج          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 ع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :مجمو

         
 حمل -د 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 1,518,315 عدد خروطیمکيلوگرم ماسه و نمک به انضمام  960با ظرفيت و مقدار  3نصب ضربه گير تيپ 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 37صفحه: 

 

 

 
 

 

کيلوگرم  640تا  90کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی برای  960با ظرفيت  4گير تيپ ضربه : آناليز بهای تهيه و نصب3فصل از  9-3ردیف شماره 

 ماسه و نمک

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

ف
دی

ر
 

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

1 
 960اتيلن تيپ چهار به ظرفيت بشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 23,6کيلوگرم همراه با مخروطی )با وزن 
 4,816,000 1.000 4,816,000 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

3 
 گونی پالستيکی

 کيلو شن و ماسه و نمک( 25)مناسب جهت 
 300,000 15.000 20,000 عدد

 200,750 0.365 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 500,990 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

        
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

ف
دی

ر
 

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

 39,696 0.2200 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی  2

 58,117 0.5500 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

        
 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج 

ف
دی

ر
 

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

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د         

ف
دی

ر
 

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

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

        
        

 ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

ای کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی بر 960با ظرفيت  4گير تيپ نصب ضربه

 و نمک کيلوگرم ماسه  640تا  90
 711,065 عدد

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 38صفحه: 

 

 

 
 

 

 و نمک به انضمام مخروطی کيلوگرم ماسه 960با ظرفيت و مقدار  4ضربه گير تيپ  : آناليز بهای تهيه و نصب3فصل از  10-3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 
کيلوگرم  960پ چهار به ظرفيت اتيلن تيبشکه ترافيکی پلی

 کيلوگرم( 20,42همراه با مخروطی )با وزن 
 4,307,200 1.000 4,307,200 عدد

 240 0.002 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 2

 780,000 39.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  3

 528,000 0.960 550,000 تن شن و ماسه و نمک 4

 1,308,240 مجموع هزینه تهیه مصالح بدون بشکه)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 39,696 0.2200 180,436 عتسا -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 68,533 0.5500 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 58,117 0.5500 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 166,346 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         

 بزار کارابرآورد هزینه ماشين آالت و  -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 30,566 0.1200 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 1,284 0.2100 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  2

 11,879 0.2100 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 43,729 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 )ریال( کل مبلغ مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 1,518,315 عدد خروطیمکيلوگرم ماسه و نمک به انضمام  960با ظرفيت و مقدار  4نصب ضربه گير تيپ 



  گیرهايها و ضربهبهاي حفاظفهرست
  1398ال س -معابر شهري 
  4-4-316-3سند شماره : 

  

 

  ضمائم
  39صفحه: 

 

 
  
 
 

  

  فیکیجهت نصب بر روي بشکه تراساله  7برچسب شبرنگ رده مهندسی  : آنالیز بهاي تهیه و نصب3فصل از  11- 3ردیف شماره 
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 
  ساله  7شبرنگ رده مهندسی 

 متر)سانتی 58×58(به ابعاد 
 672,800 0.3364 2,000,000  مترمربع

 672,800 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 56,072 0.450 124,605  ساعت -نفر  کارگر فنی 1

 56,072 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

 1,797 0.140 12,839  اعتس -دستگاه  کاترپالتر 1

 1,797 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  (ریال) مبلغ کل  مقدار  (ریال) بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         

         
  (ریال) بهاي واحد  واحد شرح ردیف

 57,869  ددع  جهت نصب بر روي بشکه ترافیکیساله  7نصب برچسب شبرنگ رده مهندسی 

  
  
  
  
  

  



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 40صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 درب بشکه ترافيکی : آناليز بهای تهيه و نصب3فصل از  12-3ردیف شماره 

 صالحبرآورد هزینه تهيه م -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 160,000 1.000 160,000 عدد درب بشکه ترافيکی 1

 160,000 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 3,115 0.025 124,605 ساعت -نفر  کارگر فنی 1

 3,115 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         

 ابزار کار وبرآورد هزینه ماشين آالت  -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 6,368 0.025 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 6,368 و ابزار کار)ریال( :مجموع هزینه ماشین آالت 

         
 حمل -د 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 9,483 عدد نصب درب بشکه ترافيکی
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 نرده استيل : آناليز بهای تهيه و نصب4ل فصاز  1-4ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 7,648,545 14.790 517,143 کيلوگرم نرده فلزی استيل از لوله و اتصاالت 1

 391,935 14.790 26,500 کيلوگرم اجرت ساخت نرده 2

 99,110 3.740 26,500 کيلوگرم ی پروفيلاجرت خمکار 3

 8,139,590 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 265,250 0.05 5,305,000 اکيپ نصب اجرت نصب 1

 265,250 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         

 ابزار کار برآورد هزینه ماشين آالت و -ج 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 38,210 0.010 3,821,000 عدد جعبه ابزار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 38,210 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( ی واحدبها واحد شرح ردیف

 32,555 0.05 651,100 تن  هزینه حمل  1

 32,555 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 336،000 متر مربع نصب نرده استيل
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 ز مش با رنگ الکترواستاتيک مطابق مشخصات فنینرده توری ا : آناليز بهای تهيه و نصب4فصل از  2-4ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 817,114 1.000 817,114 متر مربع نرده فلزی مطابق مشخصات به انضمام اجرت ساخت  1

 817,114 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 75,900 0.050 1,518,000 اکيپ روز اجرت نصب 1

 75,900 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و اب -ج 

 )ریال( مبلغ کل ارمقد )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 38,210 0.010 3,821,000 عدد جعبه ابزار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 38,210 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         

 حمل -د 

 )ریال( مبلغ کل مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 32,555 0.05 651,100 تن  هزینه حمل 1

 32,555 ریال( :مجموع هزینه حمل)

         
         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

 146,665 متر مربع نصب نرده توری از مش با رنگ الکترواستاتيک مطابق مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست
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سيمان در هر مترمکعب بتن جهت کيلوگرم  350متر با سانتی 40×40×50فونداسيون بتنی به ابعاد  : آناليز بهای تهيه و نصب4فصل از  3-4ردیف شماره 

 نرده توری و استيل

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف
 مبلغ کل

 )ریال(

1 

کيلوگرم  350تهيه و اجرای پی غير مسلح با عيار 

بهای فهرست 1-2سيمان در هر مترمکعب بتن )ردیف 

 تابلوهای ترافيکی(

 305,896 0.080 3,823,700 مترمکعب

 305,896 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف
 مبلغ کل

 )ریال(

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         

 رابرآورد هزینه ماشين آالت و ابزار ک -ج 

 مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف
 مبلغ کل

 )ریال(

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 مقدار )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف
 مبلغ کل

 )ریال(

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

         

 )ریال( بهای واحد واحد شرح ردیف

کيلوگرم سيمان  350متر با سانتی 40×40×50تهيه و نصب فونداسيون بتنی به ابعاد 

 در هر مترمکعب بتن جهت نرده توری و استيل
 305,896 متر مربع
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ن تانک، شبرنگ، ریل و کليه قطعه کاش 4ر )شامل متسانتی 90×90×360ست کامل کاشن تانک  : آناليز بهای تهيه و نصب5فصل از  1-5ردیف شماره 

 متعلقات نصب(

 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 28,000,000 4.000 7,000,000 عدد قطعه ابتدایی یا ميانی یا انتهایی کاشن تانک  1

 3,000,000 1.000 3,000,000 عدد بتدایی(تهيه شبرنگ )برای جلو و کنار قطعه ا 2

 7,800,000 6.000 1,300,000 عدد تهيه شبرنگ )برای کنار قطعات ميانی و انتهایی( 3

 1,400,000 2.000 700,000 جفت ریل  4

 649,600 7.000 92,800 عدد اجرت نصب شبرنگ بر روی کاشن تانک 5

 1,920 0.016 120,000 عدد گذاریاسپری رنگ جهت عالمت 6

 800,000 40.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  7

 550,000 1.000 550,000 تن شن و ماسه و نمک 8

 40,849,600 )ریال( : 5الی  1دیف ر -مجموع هزینه تهیه ست کامل کاشن تانک 

 1,351,920 :)ریال(  8الی  6دیف ر -مجموع هزینه تهیه مصالح جهت نصب 

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 360,872 2.000 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب  1

 498,420 4.000 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 422,668 4.000 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 1,281,960 هزینه نیروی انسانی)ریال( :مجموع 

 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 603,208 2.000 301,604 اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 1

 12,228 2.000 6,114 اعتس -دستگاه  وات  1000دریل  2

 113,130 2.000 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 728,566 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

 بهای واحد)ریال( واحد ح ردیفشر

 متر سانتی 90×90×360نصب ست کامل کاشن تانک 

 قطعه کاشن تانک، شبرنگ، ریل و کليه متعلقات نصب( 4)شامل 
 3,362,446 عدد
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 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 7,000,000 1.000 7,000,000 عدد قطعه ابتدایی کاشن تانک  1

 3,000,000 1.000 3,000,000 عدد تهيه شبرنگ )برای جلو و کنار قطعه ابتدایی( 2

 700,000 1.000 700,000 جفت ریل  3

 92,800 1.000 92,800 عدد صب شبرنگ بر روی کاشن تانکاجرت ن 4

 200,000 10.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  5

 137,500 0.250 550,000 تن شن و ماسه و نمک 6

 10,792,800 )ریال( : 4الی  1دیف ر -مجموع هزینه تهیه قطعه ابتدایی کاشن تانک 

 337,500 )ریال( : 6و  5دیف ر -زینه تهیه مصالح جهت نصب مجموع ه

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 90,218 0.500 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب  1

 124,605 1.000 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 105,667 1.000 105,667 عتسا -نفر  کارگر مرتبط 3

 320,490 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 ار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابز -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 150,802 0.500 301,604 اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 1

 3,057 0.500 6,114 اعتس -دستگاه  ات و 1000دریل  2

 28,283 0.500 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 182,142 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

 حمل -د          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 موع هزینه حمل)ریال( :مج

         
         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 840,132 عدد نصب قطعه ابتدایی کاشن تانک 

 

ردیف شماره 5-2 از فصل 5: آناليز بهای تهيه و نصب قطعه ابتدایی کاشن تانک به همراه شبرنگ، ریل و کليه متعلقات نصب 
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 لقات نصبقطعه ميانی یا انتهایی کاشن تانک به همراه شبرنگ، ریل و کليه متع : آناليز بهای تهيه و نصب5فصل از  3-5ردیف شماره 

 ینه تهيه مصالحبرآورد هز -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 7,000,000 1.000 7,000,000 عدد قطعه ميانی یا انتهایی کاشن تانک  1

 2,600,000 2.000 1,300,000 عدد تهيه شبرنگ )برای کنار قطعات ميانی و انتهایی( 2

 700,000 1.000 700,000 جفت ریل  3

 185,600 2.000 92,800 عدد شبرنگ بر روی کاشن تانکاجرت نصب  4

 200,000 10.000 20,000 عدد کيلو شن و ماسه و نمک( 25گونی پالستيکی)مناسب جهت  5

 137,500 0.250 550,000 تن شن و ماسه و نمک 6

 10,485,600 )ریال( : 4الی  1ردیف  -کاشن تانک  میانی یا انتهاییمجموع هزینه تهیه قطعه 

 337,500 )ریال( : 6و  5ردیف  -مجموع هزینه تهیه مصالح جهت نصب 

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 90,218 0.500 180,436 عتسا -نفر  استاد کار نصب  1

 124,605 1.000 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی 2

 105,667 1.000 105,667 عتسا -نفر  ر مرتبطکارگ 3

 320,490 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 150,802 0.500 301,604 اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 1

 3,057 0.500 6,114 اعتس -دستگاه  وات  1000 دریل 2

 28,283 0.500 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 182,142 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         
         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 840,132 عدد نصب قطعه ميانی یا انتهایی کاشن تانک
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 ریل کاشن تانک : آناليز بهای تهيه و نصب5فصل از  6-5دیف شماره ر

 
 برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

 مبلغ کل)ریال( مقدار ل(بهای واحد)ریا واحد شرح ردیف

 700,000 1.000 700,000 جفت ریل کاشن تانک 1

 700,000 )ریال( :مجموع هزینه تهیه مصالح

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 31,151 0.250 124,605 عتسا -نفر  کارگر فنی  1

 52,834 0.500 105,667 عتسا -نفر  بطکارگر مرت 2

 83,985 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

 کار برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار -ج          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 63,679 0.250 254,716 اعتس -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده 1

 3,057 0.500 6,114 اعتس -دستگاه  توا 1000دریل  2

 28,283 0.500 56,565 اعتس -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی  3

 95,019 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 هزینه حمل)ریال( : مجموع

         

         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 179,004 جفت نصب ریل کاشن تانک
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 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 48صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 اکيپ فنی نگهداری و تعمير گاردریل به صورت آنکال )در دسترس( : آناليز بهای6 فصلاز  1-6ردیف شماره 

 مصالحبرآورد هزینه تهيه  -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار واحد)ریال( بهای واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 28,869,760 160 180,436 ساعت -نفر استاد کار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 19,936,800 160 124,605 ساعت -نفر کارگر فنی 2

 16,906,720 160 105,667 ساعت -نفر کارگر مرتبط 3

 65,713,280 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         

 ار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابز -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 18,096,240 60 301,604 اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 1

 11,105,360 35 317,296 اعتس -دستگاه  گاردریل کوب 2

 1,230,355 35 35,153 اعتس -دستگاه  دستگاه هوا برش به همراه کليه متعلقات 3

 30,431,955 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         

 حمل -د 

 مبلغ کل)ریال( مقدار احد)ریال(بهای و واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 96,150,000 ماه -اکيپ  اکيپ فنی نگهداری و تعمير گاردریل به صورت آنکال )در دسترس(
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 های بتنی به صورت آنکال )در دسترس(نی نگهداری و تعمير حفاظاکيپ ف : آناليز بهای6 فصلاز  2-6ردیف شماره 

 مصالحبرآورد هزینه تهيه  -الف  

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب          

 مبلغ کل)ریال( مقدار واحد)ریال(بهای  واحد شرح ردیف

 28,869,760 160 180,436 ساعت -نفر استاد کار نصب تجهيزات ترافيکی 1

 19,936,800 160 124,605 ساعت -نفر کارگر فنی 2

 48,806,560 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         

 ار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابز -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار ای واحد)ریال(به واحد شرح ردیف

 6,032,080 20 301,604 اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 1

 22,674,550 25 906,982 اعتس -دستگاه  تن بار  20تریلی کفی با توان حمل  2

 12,770,360 20 638,518 اعتس -دستگاه  تن با راننده 7تن با کاميون  3جرثقيل  3

 41,476,990 ه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :مجموع هزین

         

 حمل -د 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 مجموع هزینه حمل)ریال( :

         

         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 90,280,000 ماه -اکيپ  در دسترس()رت آنکال های بتنی به صواکيپ فنی نگهداری و تعمير حفاظ

 

 

 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 50صفحه: 

 

 

 
 

 

 گيرها به صورت آنکال )در دسترس(اکيپ فنی نگهداری و تعمير ضربه : آناليز بهای6فصل از  3-6ردیف شماره 

 

 مصالحبرآورد هزینه تهيه  -الف 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 زینه تهیه مصالح)ریال( :مجموع ه

         
 برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 65,713,280 مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

         
 ار کاربرآورد هزینه ماشين آالت و ابز -ج 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 489,120 80 6,114 اعتس -دستگاه  وات 1000دریل  1

 4,525,200 80 56,565 اعتس -دستگاه  ن(کيلو وات )با بنزی 5ژنراتور الکتریکی  2

 36,192,480 120 301,604 اعتس -دستگاه  وانت بار دو تن با راننده 3

 41,206,800 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

         
 حمل -د 

 مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

1 -----      0  0 

 0 نه حمل)ریال( :مجموع هزی

         

         

 بهای واحد)ریال( واحد شرح ردیف

 106,920,000 ماه -اکيپ  گيرها به صورت آنکال )در دسترس(اکيپ فنی نگهداری و تعمير ضربه

 

  

نفر- ساعت  180,436 160 28,869,760 استاد کار نصب تجهيزات ترافيکی  1 

نفر- ساعت  124,605 160 19,936,800 کارگر فنی  2 

نفر- ساعت  105,667 160 16,906,720 کارگر مرتبط  3 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 51صفحه: 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 52صفحه: 

 

 

 
 

 

 شرح اقالم باالسری:

یر تفکيک ه شرح زاالسری پيمانکار به دو بخش هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار و بهای ببه طور کلی هزینه

 شود.می

عمومی باالسریهزینه  -1

 ر زیر:ددرج شده  هایها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهتوان آنهایی است که نمیاین هزینه از نوع هزینه

تتر فنتی، امتور اداری و متالی،     دفتر مرکزی، شامل نيتروی انستانی متدیریت شترکت، دف    هزینه دستمزد نيروی انسانی  -1-1

تدارکات و خدمات.

ر ام هزینه بيمه بيکاری کارکنتان دفتت  های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما(، به انضمهزینه بيمه -1-2

مرکزی.

نجام ا مدیران، با وسایل نقليه عمومی او ذهاب که توسط کارمندان ی های ایابهزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه -1-3

شود.می

هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی. -1-4

هزینه نگهداری دفتر مرکزی. -1-5

هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی. -1-6

هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی. -1-7

دفتر مرکزی. هزینه مخابرات و پست -1-8

هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی. -1-9

هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی. -1-10

هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی. -1-11

ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه -1-12

ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -1-13

ها.جامع، و مانند آنهای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مفرقه، شامل هزینههای متهزینه -1-14

هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی. -1-15

بار مرکزی.برداری از انهای نگهداری و بهرههزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه -1-16

ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه -1-17

هزینه باالسری کار -2

 ر زیر:رج شده دهای دتوان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینههایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه

 های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:هزینه -2-1

 کار است.نهزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيما -2-1-1

 هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. -2-1-2

 ها، که شامل موارد زیر است:هزینه ضمانتنامه -2-2

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-1

 .هزینه ضمانتنامه پيش پرداخت -2-2-2



 گيرهایها و ضربهبهای حفاظفهرست

 1398ال س -معابر شهری 

 4-4-316-3سند شماره : 

 

 
 ضمائم

 53صفحه: 

 

 

 
 

 

 (، در حد نياز کار.Shop Drawingهای کارگاهی )هزینه تهيه نقشه -2-6-2

 (.As Built Drawingهای چون ساخت )هزینه تهيه نقشه -2-6-3

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه -2-6-4

 شده تا زمان تحویل موقت. های نگهداری عمليات انجامهزینه -2-6-5

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.هزینه -2-6-6

ده شيش بينی پ: هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعيمرگاه ماشين آالت جزو هزینه ساعتی ماشين آالت 1توضيح 

 های باالسری منظور نشده است.ای در هزینهاست و از این بابت هزینه

 

 

 

2-2-3- هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار. 

2-3- هزینه ماليات. 

2-4- سود پيمانکار. 

2-5- هزینههای مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است: 

2-5-1- هزینه، دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه. 

2-5-2- هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. 

2-5-3- هزینه تهيه نسخههای اضافی اسناد و مدارک پيمان. 

2-5-4- هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار. 

2-5-5- هزینههای پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینههای متفرقه. 

2-5-6- هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.  

2-5-7- هزینه آزمایشهای پيمانکار. 

2-6- هزینههای تهيه مدارک فنی و تحویل کار. 

2-6-1- هزینههای تهيه عکس و فيلم. 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

رده کالعمل ستورن دیا دفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه

و ارتقای  بودزمند بهثر نياا، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این و آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

قررات و کميل مرا در تاز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند.دستورالعمل

 

 کنيم.پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 559الک پ -آباد بهجت روبروی پارک -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 1597614413         :  یکدپستنی و عمرانی شهرداری تهران؛ ساختمان معاونت ف
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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