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 مقدمه

 

انتشار  و با توجه بهشهري بهاي تجميعي هاي عمراني شهري از تدوين و انتشار فهارساندرکاران طرحبا عنايت به استقبال دست

هرا و  نظام فني و اجرايي شهرداري تهران با موضوع مشخصات فني همسان تعميرر و نههرداري راه   2-8-26ويرايش دوم سند شماره 

گانره  66کارشناسان معاونت فني و عمراني منراط    ارزشمندهاي سال گذشته، راهنمايي دو تجربيات هاي شهري و با عنايت بهبزرگراه

ها و سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهرران و کسرن نظررات    شهرداري تهران، اداره کل هماهنهي فني و عمراني مناط  و سازمان

مرورد  هراي شرهري   ها و بزرگرراه راهبهاي تجميعي حوزه معاونت فني و عمراني، فهرست  مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداري در

برروورد  بره هنهرام گرديرد ترا برراي       9315هاي سه ماهه چهارم سال و بر اساس قيمتمرتفع بازنهري قرار گرفت و ابهامات موجود 

 ه قرار گيرد.پيمانکاري مورد استفاد ارجاع کارهايو نيز  9312 در سال هاپروژه اجراي

شوراي عالي فني شهرداري تهران اميدوار است که با دريافت نظرات کارشناسان و مديران شرهرداري، مرديران طررح، مهندسران     

ها تصوين و ابالغ نمايد. اميد است در فضراي همکراري يرميمانه و برا     مشاور و پيمانکاران، در وينده اسناد مشابهي را در ساير زمينه

 بهشاييم.تهران سازي نظام فني و اجرايي شهرداري و پياده ندرکار بتوانيم راهي به سوي توسعهاو مديران دستهمکاري مهندسان 
 

   عليرضا جاويد

 معاون فني و عمراني شهرداري تهران
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 6931 سال روترميم معابر سواره و تعميري تجميعي بهافهرست: 6/75-4-4

 سندويرايش دوم مشخصات فني مندرج در تطابق با ودر شهري ترميم معابر سواه روعمليات تعمير و  ارجاع کاربرآورد و تهيه براي بها فهرستاين  کاربرد: -6

 .داردتدوين شده و کاربرد « هاي شهريها و بزرگراهتعمير راهو دستورالعمل  نگهداري» نظام فني واجرايي شهرداري تهران با عنوان (12-8-1)شماره
، مستلزم اخذ مجوز  ( تطابق نداشته باشد 1-8-12سند شماره ويرايش دوم )در کارهايي که با مشخصات فني همسانبهاي حاضر : استفاده از فهرستتبصره

 باشد.شهرداري تهران مي معاونت فني و عمراني هاياز ادارة کل هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمان
توسط  نمايد. ارائة پيشنهاد قيمتدر اسناد مناقصه درج مي 6پيوست شماره ( 6-6: کارفرما فهرست معابر مورد نظر را طبق جدول )اربازديد از محل اجراي ک -2

براي اجراي ( آمده 2 پيوست)جز آنچه در راهنماي آناليز قيمت هايي را بهچنانچه اقالم و هزينهباشد و پيمانکار به منزله بازديد وي از محل اجراي پروژه مي
و  ، هزينة شبکاري(9نسبت به مبلغ برآورد اوليه )طبق شرح  بند  هاي تجهيز و برچيدن کارگاههزينهمابه التفاوت به همراه بايد  ،کار ضروري تشخيص دهد

ن وسايل الزم و برقراري تردد عابر ، تأمين آب و برق مورد نياز کارگاه، تأمي(HSE)ايمني تجهيزاتتأمين عالئم و  وهاي مربوط به ايمني محيط کارهزينه
 پياده را در ضريب پيشنهادي خود منظور نمايد.

درصد مبلغ برآورد رديفهاي پايه اين  4تا سقف  (4)هاي تجهيز و برچيدن کارگاه را طبق رديفهاي پيوست کارفرما هزينهتجهيز و برچيدن کارگاه:  عمليات -9
وجود(   فهرست بها به صورت مقطوع محاسبه و در اسناد مناقصه درج مي نمايد. پيمانکار بايد مابه التفاوت هزينه هاي خود را در اين خصوص)درصورت

 اي عمليات مربوط به آن رديف مي باشد.( منوط به اجر4محاسبه و در قيمت پيشنهادي خود منظور نمايد. پرداخت رديفهاي پيوست )
نظام فني و  1-8-11سند شماره  موضوع «دستورالعمل  ايمني ترافيک محيط کاربراي پروژه هاي معابر شهري»کارفرما بايد لزوم رعايت ضوابط ايمني محيط کار: -4

جريان ترافيک در مجاورت محوطه کارگاهي نسبت به  ايمن دايتاجرايي شهرداري تهران را در اسناد مناقصه درج نمايد و پيمانکار موظف است به منظور ه
ه را در کاربست ضوابط دستورالعمل مذکور و ساير قوانين و الزامات جاري کشور در خصوص ايمني کارکنان و محيط کار خود، اقدام و هزينه هاي مربوط

مشمول جريمه ريالي و ساير تنبيهات طبق مفاد سند ضوابط و قوانين و الزامات ايمني، پيمانکار  رعايتدر صورت عدم  پيشنهادي خود منظور نمايد. قيمت
 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران مي گردد.   (1-8-661) شماره

توان به ورد پروژه ارائه شده است و نمي( آمده، به منظور راهنمايي پيمانکاران و تسهيل برآ2) : جداول راهنماي آناليز قيمت که در پيوستراهنماي آناليز قيمت -1
هاي مذکور در اسناد قرارداد ادعايي را طرح نمود. پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، کارهاي خارج از ها و کميتاستناد اين راهنما، نسبت به رديف
 را در برآورد و ضريب پيشنهادي خود منظور نمايد.هاي رايج در بازار کار قيمت ها وصحت آنعدم آناليزهاي ارائه شده در پيوست و 

 اولويت با فهرست بها مي باشد . ،( اختالف باشد 1-8-12در موارديکه بين اين فهرست بها و مشخصات فني )ويرايش دوم سند شماره  -1
براي سطوح  شهري معابر سواره رومرمت روسازي  ،161612و161616درزگيري ترکهاي روسازي آسفالتي از رديفهاي تقسيم بندي رديفهاي فهرست بها:  -7

تا  161916متر مربع از رديفهاي تراش و روکش يا تخريب و روکش  611براي سطوح بيش از  ،161261تا 161216مترمربع از رديفهاي لکه گيري  611تا
عمليات  و 161711 تا 161716آسفالت از رديفهاي  ، بازيافت161413تا  161416، کارهاي مربوط به نوارهاي حفاري تاسيسات از رديفهاي   161911

 قابل پرداخت مي باشد .   161814تا  161816آسفالت به روش دستي از رديفهاي  
 :روسازي آسفالتي گيريبندي لکهتقسم -8

 باشد.مترمربع  21تا  به عملياتي اطالق مي گردد که سطح عمليات جزيي گيريلکه -6-8
 باشد.مترمربع مي 611تا  21ش از يببه عملياتي اطالق مي گردد که سطح عمليات  کلي گيريلکه -2-8

، پاکسازي ذرات سانتيمتر 61آسفالت به ضخامت تراش  و به شکل هندسي برش )با کاتر( عمليات اجراي گيري سطحي شامللکه سطحي: گيريعمليات لکه -3
 مترسانتي 61به ضخامت ( )توپکا رويه آسفالت و  کيلوگرم بر مترمربع 1/1به ميزان قير  سطحي اندود اجراي باد، دستگاه کمپرسور سطحي با وسايل دستي و

سند ويرايش دوم براي اطالعات تکميلي رجوع شود به  .باشدمي حاصل وکليه عمليات الزم براي اجراي روسازي آسفالتي مواد حمل و بارگيري و در دواليه
 شهرداري تهران .نظام فني و اجرايي  4/12-8-1

بين  آسفالت تخريب ،به شکل هندسي مترسانتي 61با کاتر به ضخامت  برش آسفالت عمليات شامل نيمه عمقي گيري: لکهعمقينيمه  گيريعمليات لکه -61
کيلوگرم  611متر، تسطيح وتراکم بستراساس، مخلوط کردن اليه اساس باسانتي 61چکش هيدروليکي ، برچيدن اليه اساس به ضخامت  خطوط برش با

 کيلوگرم بر مترمربع، اجراي اليه اول  2/6متر، اجراي اندود نفوذي به ميزان قيرسانتي 61سيمان در متر مکعب و اجراي اليه تثبيت شده اساس به ضخامت 

 
 شهرداري تهران ظام فني و اجرايين

ترميم معابر  و تعمير تجميعي يبهافهرست

 6931سال رو سواره

 8 زا 6صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 سند:شماره 

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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متر)بها  سهانتي 1/7کيلوگرم بر متر مربع و اجراي اليه رويه آسفالت بهه ضهخامت    4/1متر، اجراي اندود سطحي به ميزان قير سانتي 1/7آسفالت به ضخامت 
ويرايش دوم براي اطالعات تکميلي رجوع شود به  .باشدميوکليه عمليات الزم براي اجراي روسازي آسفالتي حاصل  مواد حمل و آسفالت توپکا(  و بارگيري

 . نظام فني و اجرايي شهرداري تهران 1-8-4/12سند 

بهين خطهوط    آسهفالت  تخريهب  ،به شکل هندسي مترسانتي 61به ضخامت  با کاتربرش آسفالت  عمليات شاملعمقي  گيري: لکهعمقي گيريلکه عمليات -66
مخلوط تراکم بستر، تسطيح و متر،سانتي 21متر، برچيدن اليه زير اساس به ضخامت سانتي 61به ضخامت  اساس برچيدن اليه ،چکش هيدروليکي  برش با

متهر،  سهانتي  61حهداکثر  به ضخامت اساس و زير اساس  تثبيت شدههاي اجراي اليهکيلوگرم سيمان در متر مکعب و  611کردن اليه اساس و زير اساس با
به ميهزان قيهر   سطحي  متر، اجراي اندودسانتي 1/7به ضخامت )بيندر( ، اجراي اليه آستر آسفالت کيلوگرم بر مترمربع 2/6به ميزان قيراجراي اندود نفوذي 

وکليهه عمليهات الزم بهراي اجهراي     متر و بارگيري و حمل مواد حاصل سانتي 1/7به ضخامت  )توپکا( و اجراي اليه رويه آسفالت کيلوگرم بر متر مربع 4/1
 .نظام فني و اجرايي شهرداري تهران 1-8-4/12سند ويرايش دوم براي اطالعات تکميلي رجوع شود به  .باشدميروسازي آسفالتي 

عمليهات   و اجراي آسفالت با فينيشر ممکهن نيسهت.  ت سنگين آالمخصوص معابري است که استفاده از ماشين اين عمليات اجراي آسفالت به روش دستي: -62
 2/6، تسطيح و رگالژ و تراکم بستر، اجراي اندود نفوذي به ميهزان قيهر   سانتيمتر 1 برچيدن رويه موجود )آسفالت، موزاييک، بتن و غيره( به ضخامتشامل 

باشهد.  ميوکليه عمليات الزم براي اجراي روسازي آسفالتي سانتيمتر، بارگيري و حمل مواد حاصل  1کيلوگرم بر مترمربع، اجراي آسفالت توپکا به ضخامت 
بهراي اطالعهات تکميلهي رجهوع شهود بهه        .قابل پرداخت است 161819ي مربوطه مطابق رديفها، هزينهتوونانهاي در صورت نياز به تهيه و اجراي اليه

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران. 1-8-1/12سند ويرايش دوم 
تراش بهه   عمليات اجراي شود و شاملبه صورت مکانيزه و با استفاده از دستگاه تراش آسفالت و دستگاه تسطيح  انجام مي : تراش و روکشتراش و روکش -69

سطحي به ميهزان   اجراي اندود پاکسازي ذرات سطحي با وسايل دستي و دستگاه کمپرسور باد، سانتيمتر، بارگيري وحمل مواد حاصل از تراش، 61ضخامت 
زم بهراي اجهراي روسهازي    کليهة عمليهات ال  و در دو اليهه و انهدود   مترسانتي 61اجراي اليه رويه آسفالت )توپکا( به ضخامت  کيلوگرم بر مترمربع، 1/1قير 

 .نظام فني و اجرايي شهرداري تهران  1-8-1/12سند ويرايش دوم . براي اطالعات تکميلي رجوع شود به باشدميآسفالتي 

يا هر نوع چکش هيدروليکي با  مصالح آسفالتي برچيدن عمليات اجراي شامل اجرا مي شود و به صورت مکانيزه تخريب و روکش: تخريب و روکشعمليات  -64
 کيلوگرم بر مترمربع، اجراي اليه آستر آسفالتي 2/6نفوذي با قير به ميزان  سازي و تراکم بستر، اجراي اندودمتر، آمادهسانتي 61ضخامت وسيله مکانيکي به 
 متهر و سهانتي  1/7به ضخامت  رويه )توپکا(کيلو گرم بر متر مربع، اجراي آسفالت  4/1سطحي به ميزان قير  متر، اجراي اندودسانتي 1/7)بيندر( به ضخامت 

سهند  ويهرايش دوم  براي اطالعات تکميلي رجوع شود به  .باشدمي کلية عمليات الزم براي اجراي روسازي آسفالتياز تخريب و حاصل مواد حمل و بارگيري
 .نظام فني و اجرايي شهرداري تهران  1/12-8-1

 61ضهخامت  و متهر  سهانتي  21نواري از آسهفالت بهه عهرض حهداکثر     عرض شامل اجراي عمليات برش : حفاري نوار کمعرضعمليات حفر نوار حفاري کم -61
متر با سانتي 41عمق متر و سانتي 21عرض  هاي اساس و زيراساس بهمتر، برچيدن اليهسانتي 61به ضخامت بين خطوط برش آسفالت  متر، تخريبسانتي

نظام فنهي و اجرايهي شههرداري     1-8-1/12سند ويرايش دوم براي اطالعات تکميلي رجوع شود به  باشد.مل مواد حاصل ميهر نوع وسيله و بارگيري و ح
 .تهران 

بهرش   متهر، سانتي 11*21با مقطع  C 21شامل اجراي عمليات غالف گذاري، اجراي بتن عرضمرمت نوار حفاري کم: عرضعمليات مرمت نوار حفاري کم -61
متر سانتي 1به ضخامت ما بين خطوط برش تراش آسفالت و بتن  متر وسانتي 1به ضخامت متري از آن و سانتي 61نوار حفاري و به فاصله طرفين آسفالت 

 11متهر و عهرض   سهانتي  1بهه ضهخامت    دستي توپکاکيلوگرم بر مترمربع و اجراي آسفالت  1/1اندود سطحي به ميزان قير اجراي متر، سانتي 11و عرض 
 .نظام فني و اجرايي شهرداري تهران  1-8-1/12سند ويرايش دوم براي اطالعات تکميلي رجوع شود به  باشد.متر ميسانتي

ن مها بهي   آسهفالت  تخريهب  متر،سانتي 61متر و ضخامت سانتي 11عمليات برش نواري از آسفالت به عرض  اجراي شامل عمليات حفر نوار حفاري عريض: -67
متر، بارگيري و حمهل مهواد مهازاد    سانتي 71هاي اساس و زير اساس به عمق برداشت اليه متر،سانتي 11به عرض  مترسانتي 61خطوط برش به ضخامت 

نظام فني  1-8-1/12براي اطالعات تکميلي رجوع شود به ويرايش دوم سند  .باشدمي حفاري عمليات انجام براي الزم ترافيکي و ايمني مالحظات واجراي
 .و اجرايي شهرداري تهران 

 عمليات مرمت نوار حفاري عريض: -68
 متري سانتي 21مرمت نوار حفاري عريض به روش بتن ضعيف شامل اجراي عمليات برش آسفالت طرفين ترانشه حفاري به فاصله  :ضعيف بتن روش به -68-6

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

ترميم معابر  و تعمير تجميعي بهايفهرست

 6931رو سال سواره
 8 از 2صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 متر،سانتي 61ضخامت  متر در هر طرف ترانشه وسانتي 21متر، تراش آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه به عرض سانتي 61از ترانشه و ضخامت 
کيلوگرم در متر مکعب بتن  611ضعيف به عيار سيمان ، اجراي بتن %31متر با تراکم سانتي 61متر و ضخامت سانتي 11اجراي اليه اساس به عرض 

 661کيلوگرم بر مترمربع، اجراي اليه آستر آسفالتي به عرض  2/6متر، اجراي اندود نفوذي به ميزان قيرسانتي 11متر و ضخامت سانتي 11به عرض 
 متر وسانتي 661مربع، اجراي اليه رويه آسفالتي به عرض کيلوگرم بر متر 4/1متر، اجراي اندود سطحي به ميزان قيرسانتي 1متر و ضخامت سانتي

 باشد. براي اطالعات تکميليو بارگيري و حمل مواد مازاد حاصل از تخريب مي متر، کليه عمليات الزم براي اجراي روسازي آسفالتيسانتي 4ضخامت 
 .نظام فني و اجرايي شهرداري تهران  1-8-1/12به سند ويرايش دوم رجوع شود 

هاي مياني با سيمان شامل اجراي عمليات برش آسفالت مرمت نوار حفاري عريض به روش تثبيت اليه :سيمان با مياني هاياليه تثبيت روش به -68-2
متر، تراش آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه حفاري به عرض سانتي 61سانتيمتري از ترانشه و به ضخامت  21طرفين ترانشه حفاري و به فاصله 

، اجراي %31متر با تراکم سانتي 61متر و ضخامت سانتي 11متر، اجراي اليه اساس به عرض سانتي 61متر در هر طرف ترانشه و ضخامت سانتي 21
 61به ضخامت حداکثر  متر در چهار اليهسانتي 11کيلوگرم در متر مکعب مصالح اساس به ضخامت  611شده با سيمان به عيار اليه اساس تثبيت

متر، اجراي  سانتي 661متر و عرض سانتي 1کيلوگرم بر مترمربع، اجراي اليه آستر آسفالتي به ضخامت  2/6، اجراي اندود نفوذي به ميزان قير سانتيمتر
متر، کليه عمليات الزم سانتي 4متر و ضخامت سانتي 661کيلوگرم بر مترمربع، اجراي اليه رويه آسفالتي به عرض  4/1اندود سطحي به ميزان قير 

-1/12سند ويرايش دوم براي اطالعات تکميلي رجوع شود به باشد. حاصل از تخريب ميبارگيري و حمل مواد مازاد تي و براي اجراي روسازي آسفال
 .نظام فني و اجرايي شهرداري تهران  8-1

  عمليات درزگيري: -63
 1/1با قير پليمري به ميزان دهي مواد درزگير زدايي، تزريق و شکل: شامل کلية عمليات برش آسفالت، پاکسازي و رطوبتدرز بندي آب -63-6

نظام  1-8-2/12براي اطالعات تکميلي رجوع شود به سند  باشد.کيلوگرم در مترطول، پوشش سطحي با پودر سنگ سنگهاي آهکي و تميزکاري مي
 .فني و اجرايي شهرداري تهران 

کيلوگرم در مترطول،  64/1پليمري به ميزان درزگير با قير دهي موادزدايي، تزريق وشکلپاکسازي و رطوبت : شامل کلية عملياتترک پرکردن-36-2
نظام فني و  1-8-2/12سند ويرايش دوم به براي اطالعات تکميلي رجوع شودباشد. مي پودر سنگ سنگهاي آهکي و تميزکاريپوشش سطحي با

 .اجرايي
 هاي اساس و زيراساساليه بازيافت سرد آسفالت شامل عمليات کندن، شخم زدن، تراشيدن و خرد کردن مصالح اليه آسفالتي،  بازيافت سرد آسفالت: -21

هاي اجرايي نشان داده شود(. اين مصالح بعد از فرآوري مجدد در محل پروژه و باشد )قشر مورد بازيافت بايد در نقشههاي فوق ميموجود يا بدون اليه
ه يا در کارخانه آسفالت پس از اختالط با مواد قيري نظير امولسيون قير و کف قير و در صورت نياز اضافه کردن سيمان و مصالح سنگي در سطح را

شود اين قشر به اي دارد، در سطح راه پخش و متراکم ميجديد، در دماي محيط و بدون استفاده از حرارت و نهايتاً توليد محصولي که عملکرد سازه
 ريزيمعاونت برنامه 993شود. مرجع فني بازيافت سرد آسفالت نشريه شماره ترافيکي محور با بتن آسفالتي يا آسفالت سطحي روکش ميسب شرايط تنا

 باشد.راهبردي رياست جمهوري با موضوع مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت ميو نظارت 
 شود.پرداخت مي 6161711هزينه تهيه قير امولسيون و کف قير مصرفي در مخلوط آسفالت بازيافتي از رديف   -21-6
 .درصورت نياز در قالب رديف ستاره دار قابل پرداخت مي باشدهزينه تهيه مصالح سنگي مصرفي در مخلوط آسفالتي بازيافتي  - 21-2

 باشد.شامل عمليات تهيه، حمل ونصب دريچه در سواره رو مي ي و چدني در سواره رو:هاي فوالدعمليات تهيه و حمل و نصب دريچه -26
سانتيمتري دريچه به هر ضخامت، تخريب و برچيدن  21شامل عمليات برش آسفالت پيرامون به فاصله  ها در سواره رو:سازي دريچهسطحعمليات هم -22

يرامون دريچه به هر ضخامت و ابعاد، برچيدن دريچه، تعمير دريچه برچيده شده ، نصب آسفالت بين خطوط برش و دريچه، تخريب بتن نگهدارنده و پ
کيلوگرم در مترمکعب بتن به منظور تثبيت دريچه،  911ريزي اطراف دريچه با عيار سيمان دريچه در تراز مناسب با قطعات اتصالي مورد نياز، بتن

سانتيمتر و بارگيري و حمل مواد  61رمربع، اجراي اليه آسفالت رويه پيرامون دريچه به ضخامت کيلوگرم بر مت 1/1اجراي اندود نفوذي به ميزان قير 
 باشد.مازاد و حاصل از تخريب مي

کيلومتر  91هاي حاصل از تراش، تخريب و خاکبرداري و حمل تا فاصله هاي بارگيري، حمل و باراندازي مصالح، بارگيري نخالههزينه بارگيري و حمل: -29
 بها منظور شده و هزينه حمل مازاد بر اين بايد در پيشنهاد قيمت لحاظ گردد.هاي اين فهرستت رديفدر قيم

 مين کليه مصالح و تنظيم شده باشد، تأ 6چنانچه برآورد ريالي عمليات موضوع مناقصه بر اساس جدول نحوه تأمين مصالح، تجهيرات و نيروي انساني: 
 

 تهرانشهرداري  نظام فني و اجرايي

ترميم معابر  و تعمير تجميعي بهايفهرست

 6931رو سال سواره
 8 از 9صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 مهندسي شهر تهران سازمان مشاور فني و تهيه: 
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تجهيزات  مصالح وکليه  باشد، به جز تهيه آسفالت، تأمين 2باشد و اگر مبناي محاسبة برآورد ريالي جدول تجهيزات و نيروي انساني به عهده پيمانکار مي
 و نيروي انساني به عهده پيمانکار است.

 ها، به ترتيب زير عمل خواهد شد:رديفهاي عمليات اجرايي نسبت به مباني در صورت تغيير ضخامت اليه -24
مکي مربوطه ک هايرديف مطابق آسفالت اجراي و تراش عمليات بهاي کسر يا اضافه روکش، و تراش و سطحي گيريلکه مورد در -24-6

 باشد.( قابل اعمال مي6161111الي  6161114هاي)رديف
آسفالت تغيير ضخامت مغاير مشخصات فني بوده و مجاز نبوده و پرداختي ها، براي عمليات تراش، تخريب و اجراي در مورد مرمت نوار حفاري -24-2

 انجام نخواهد پذيرفت.

هاي ، اضافه يا کسر بهاي عمليات اجراي آسفالت مطابق رديفتخريب و روکشهاي نيمه عمقي و عمقي و گيريها، لکهدر مورد حفر نوار حفاري -24-9
 باشد.اعمال مي ( قابل6161111و  6161114هاي کمکي مربوطه )رديف

و براي پر کردن فضاي  (6161812 )رديفهاي عمليات تخريب، در مورد برچيدن روسازي و اجراي آسفالت دستي، براي افزايش ضخامت اليه -24-4
ي در صورت پذيرد ولاجراي آسفالت پرداخت اضافي انجام نميبراي و  باشدقابل پرداخت مي (6161819) تخريب تا رقوم زير آسفالت با توونان رديف

 خواهد شد. 6161814کاهش ضخامت اجراي آسفالت مشمول کسربها مطابق رديف 

 گيرد.بهايي تعلق نمياضافه Vو  II، III ،IVبابت استفاده از سيمان تيپ  -21

 دستگاه کتبي موافقت با فقط و است شود الزاميمي اجرا متعاقباً که آسفالتي با موجود بتني يا آسفالتي اليه دو بين چسبندگي براي سطحي اندود -21
 گردد.محاسبه مي 6161117از رديف شماره  ،قيرعدم استفاده  . در اين صورت کسر بهايکرد خودداري سطحي اندود اجراي از توانمي نظارت

بها مطابقت هاي اين فهرستاي براي اجراي پروژه الزم باشد و مشخصات آن با شرح رديفدر مواردي که مشخصات فني و اجرايي ويژه دار:اقالم ستاره -27
هاي شود. چنانچه جمع مبلغ برآورد رديفدار به برآورد انجام کار اضافه ميهاي ستارهننمايد، شرح رديف مناسب براي آن اقالم تهيه و به عنوان رديف

درصد باشد، کارفرما بايد قبل از انجام فرايند ارجاع کار نسبت به ارسال مستندات و  21دار و پايه( بيشتر از بها )ستارههاي فهرستدار به رديفستاره
 ،شهرداري تهران هاي مزبور به شوراي عالي فني شهرداري تهران اقدام تا پس از رسيدگي و تصويب توسط شوراي عالي فنيبهاي رديف يا رديفتجزيه

 مالک عمل قرار گيرد.
منضم به پيمان براي آن کار ابالغي، قيمت واحد يا مقدار  برآوردو در  ي به پيمانکار ابالغ شودي: اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهاقيمت جديد -28

 :بيني نشده باشد، کارجديد تلقي مي شود و قيمت آن به يکي از روشهاي زير تعيين مي گردد  پيش
قيمت جديد محسوب مي گردد و  ،باشد شدهن بينيپيش واحد قيمت و ، شرحمنضم به پيمان فهرستدر  جديد ابالغي کار در صورتي که براي -28-6

 شود.شرايط عمومي پيمان عمل مي 23براي تعيين قيمت جديد مطابق بند ج ماده 
و اين قيمت مورد توافق پيمانکار و  باشد شده بينيپيش واحد قيمت و شرح ،پيمانمنضم به  فهرستدر  جديد ابالغي کار در صورتي که براي -28-2

 شود.شرايط عمومي پيمان عمل مي 23و براي تعيين قيمت جديد مطابق بند ج ماده  شودقيمت جديد محسوب مي باشد،نکارفرما 
د توافق پيمانکار و و اين قيمت مور باشد شده بينيپيش واحد تقيم و شرح فهرست منضم به پيماندر  جديد ابالغي کار در صورتي که براي -28-9

شرايط عمومي  23درصدي بند الف ماده  21پيمان )با رعايت سقف  در مندرج ضرايب تمام اعمال همان قيمت با از پرداخت عيناً براي ، کارفرما باشد
 گردد.شود و قيمت جديد محسوب نميپيمان( استفاده مي

 مي باشد. ترميم معابر سواره رو و ، فهرست بهاي تجميعي تعميربه پيمان منضمور از فهرست بهاي ظمن :6تبصره 

 و شرايط کار در شهر تهران محاسبه شده است. 6931هاي سه ماهه چهارم سال بها بر مبناي قيمت اين فهرست -23
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

معابر ترميم  و تعمير تجميعي بهايفهرست

 6931رو سال سواره
 8 از 4صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



    5      6931سال  رو ترميم معابر سواره و تعميربهاي تجميعي فهرست                                                                                                         4-4-75شماره سند:   

  

 
 )تهيه و حمل آسفالت توسط پيمانکار( 6931رو سال ترميم معابر سواره و تعمير تجميعي بهايفهرست : (6جدول )

ف
دي

ر
 

 شرح رديف  
شماره 

 دستورالعمل
 واحد 

مصالح و 
آالت و ماشين

 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

 21913 91611 مترطول 1-8-2/12 درزگيري ترک هاي روسازي آسفالتي به روش آب بندي  6161616
 67372 61111 مترطول 1-8-2/12  ( زني شيار بدون)درزگيري ترک هاي روسازي آسفالتي به روش پرکردن 6161612
 71911 139183 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 21لکه گيري سطحي جزئي براي سطوح تا  6161216
 13194 197114 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 611تا  21لکه گيري سطحي کلي براي سطوح بيش از  6161212
 78949 771119 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 21براي سطوح تا  لکه گيري نيمه عمقي جزئي 6161219
 13846 761413 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 611تا  21لکه گيري نيمه عمقي کلي براي سطوح بيش از  6161214
 1 تها  اليهه اسهاس بهراي سهطوح    لکه گيري نيمه عمقي بدون برچيهدن   6161211

 مترمربع

4/12-8-1 
 73371 719182 مترمربع

 بيش لکه گيري نيمه عمقي جزئي بدون برچيدن اليه اساس براي سطوح 6161211
 مترمربع 21 تا 1 از

4/12-8-1 
 17431 761163 مترمربع

 بهيش  لکه گيري نيمه عمقي کلي بدون برچيدن اليه اساس براي سطوح 6161217
 مترمربع 611 تا 21 از

4/12-8-1 
 12321 181773 مترمربع

 81989 811917 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 21براي سطوح تا  لکه گيري عمقي جزئي 6161218
 78614 712341 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 611تا  21براي سطوح بيش از  کليلکه گيري عمقي  6161213
گيري عمقي و نيمه عمقي کهه بها دسهتگاه    اضافه بها به رديف هاي لکه  6161261

 تراش آسفالت انجام شود

 مترمربع 4/12-8-1
83431 21327 

 94227 126111 مترمربع 1-8-1/12 مترمربع 411تا  611تراش و روکش براي سطوح  6161916
 21186 489211 مترمربع 1-8-1/12 مترمربع 411تراش و روکش براي سطوح بيش از  6161912
 21271 118933 مترمربع 1-8-1/12 برچيدن و اجراي مجدد آسفالت )بخش اول تخريب و روکش ( 6161919
 6166 28223 مترمربع 1-8-1/12 ( روکش و تخريب دوم بخش)برچيدن واجراي مجدد اليه اساس  6161914
 6166 98679 مترمربع 1-8-1/12 ( روکش و تخريب آخر بخش) برچيدن و اجراي مجدد اليه زير اساس  6161911
 28948 18111 مترطول 1-8-1/12 سانتيمتر 11حفاري نوار عريض به عرض  6161416
سانتيمتر اختالف  61به ازاي هر  161416اضافه بها يا کسر بها به رديف  6161412

 عرضي

 مترطول 1/12-8-1
8114 6341 

بتن سانتيمتر به روش پر کردن با  11مرمت نوار حفاري عريض به عرض  6161419
 ضعيف

 مترطول 1/12-8-1
841712 627641 

سهانتيمتر اخهتالف    61به ازاي ههر   161419اضافه يا کسر بها به رديف  6161414
 عرض

 مترطول 1/12-8-1
614811 67414 

سانتيمتر بهه روش تثبيهت اليهه     11مرمت نوار حفاري عريض به عرض  6161411
 هاي مياني با سيمان

 مترطول 1/12-8-1
199972 16916 

سهانتيمتر اخهتالف    61به ازاي ههر   161411اضافه يا کسر بها به رديف  6161411
 عرض

 مترطول 1/12-8-1
13467 1431 

 63382 21116 مترطول 1-8-1/12 حفاري نوار حفاري کم عرض 6161417
 692221 211171 مترطول 1-8-1/12 مرمت نوار حفاري کم عرض 6161418

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

ترميم معابر  و تعمير تجميعي بهايفهرست

 6931رو سال سواره
 8 از 1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 مشاور فني و مهندسي شهر تهرانسازمان  تهيه: 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                 6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       1   

 

 

 )تهيه و حمل آسفالت توسط پيمانکار( 6931رو سال ترميم معابر سواره و تعمير تجميعي بهايفهرست : (6ادامه جدول )

ف
دي

ر
 

 شرح رديف  
شماره 

 دستورالعمل
 واحد 

مصالح و 
آالت و ماشين

 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

تهيهه  و  %81بسترکوبي با تراکم مرمت نوار حفاري درصورتيکه فقط عمليات  6161413
 و اجراي آسفالت آن انجام گردد

 مترمربع 1/12-8-1
419993 61679 

 497118 436912 مترمکعب 616نشريه  تخريب بتن مسلح و بارگيري و حمل مواد حاصل  6161116
 914261 411413 مترمکعب 616نشريه  تخريب بتن غيرمسلح و بارگيري و حمل مواد حاصل  6161112
 3324 681641 مترمکعب 616نشريه  خاکبرداري و بارگيري و حمل مواد حاصل  6161119
 6417 41127 مترمربع 616نشريه  اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر تهيه و اجراي آسفالت توپکا 6161114
 6271 93129 مترمربع 616نشريه  اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر تهيه و اجراي آسفالت بيندر 6161111
 379 1244 مترمربع 616نشريه  اضافه يا کسر بها بابت تراش آسفالت به ازاي هر سانتيمتر 6161111
 112 61267 کيلوگرم 616 نشريه در بين دواليه آسفالتقير عدم استفاده از کسر بها بابت  6161117
 69611 21174 کيلوگرم 616نشريه  حمل و نصب دريچه هاي فوالدي در سواره رو ،تهيه 6161116
 486183 817864 عدد 616نشريه  رو سواره همسطح سازي دريچه ها در 6161112
 1611 41462 کيلوگرم 616نشريه  تهيه، حمل و نصب دريچه هاي چدني پيش ساخته در سواره رو 6161119
ها، بازيافت آسفالت با دستگاه بازيافت سرد شامل تراش، خرد کردن کلوخه 6161716

دانه جديد به صورت مخلوط کردن آن با مواد اضافي مانند قير، سيمان، سنگ
شکسته )بدون احتساب هزينه مواد اضافي( و نيز پخش و کوبيدن آن به ازاي 

 هر سانتيمتر ضخامت آسفالت

 723 1934 مترمربع 993نشريه 

آوري آسفالت کنده شده و بازيافت آسفالت با دستگاه بازيافت سرد شامل جمع 6161712
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافي مانند قير، امولسيون خرد کردن کلوخه

دانه جديد به صورت شکسته )بدون احتساب هزينه يا کف قير، سيمان، سنگ
فينيشر و کوبيدن آن به ازاي هر سانتيمتر مواد اضافي( و نيز پخش با 

 ضخامت آسفالت

 117 4147 مترمربع 993نشريه 

 3/1برداشت مصالح زير آسفالت با دستگاه بازيافت سرد و آغشتن آن با  6161719
ک کيلوگرم قير که به صورت کف درآمده براي هر متر مربع به ضخامت ي

 سانتيمتر و پخش و کوبيدن آن.

 723 68223 مترمربع 993نشريه 

هاي اجراي آسفالت بازيافتي سرد به ازاي هر کيلوگرم اضافه بها به رديف 6161714
 شود. سيمان که به مخلوط آسفالت بازيافت اضافه مي

 36 6917 کيلوگرم 993نشريه 

قير مصرفي در اندود قيري محلول يا امولسيوني جهت افهزودن بهه آسهفالت     6161711
 بازيافتي

 کيلوگرم 616نشريه 
61267 112 

 41888 283193 مترمربع 1-8-1/12 اجراي آسفالت به روش دستي 6161816
سهانتيمتر بهه ازاي ههر     1بابت تخريب مازاد بر  161816اضافه بها به رديف  6161812

 سانتيمتر 

 مترمربع 1/12-8-1
6469 6281 

و پخش و تهراکم آن  تهيه توونان و حمل  بابت 161816 رديف به بها اضافه 6161819
 سانتيمتر هر ازاي به

 مترمربع 1/12-8-1
2177 416 

کسر بهاي اجراي آسفالت دستي به ازاي هر سهانتيمتر ضهخامت نسهبت بهه      6161814
 161816رديف 

 مترمربع 1/12-8-1
41924 1617 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 نگهداري و تعمير تجميعي بهايفهرست

 6931 شهري هايبزرگراه و هاراه

 8 از 1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

68/62/6931 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



    7      6931سال  رو ترميم معابر سواره و تعميربهاي تجميعي فهرست                                                                                                         4-4-75شماره سند:   

  

 

 (توسط کارفرما آسفالت هاي شهري )تهيهها و بزرگراهي تجميعي تعمير و نگهداري راهبهافهرست : (2جدول )

ف
دي

ر
 

 شرح رديف  
شماره 

 دستورالعمل
 واحد 

مصالح و 
آالت و ماشين

 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

 71911 221313 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 21لکه گيري سطحي جزئي براي سطوح تا  6121216
 13194 214214 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 611تا  21لکه گيري سطحي کلي براي سطوح بيش از  6121212
 78949 271119 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 21براي سطوح تا  لکه گيري نيمه عمقي جزئي 6121219
 13846 248843 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 611تا  21لکه گيري نيمه عمقي کلي براي سطوح بيش از  6121214
 1 تها  لکه گيري نيمه عمقي بدون برچيهدن اليهه اسهاس بهراي سهطوح      6121211

 مترمربع

4/12-8-1 
 73371 219192 مترمربع

 بيش لکه گيري نيمه عمقي جزئي بدون برچيدن اليه اساس براي سطوح 6121211
 مترمربع 21 تا 1 از

4/12-8-1 
 17431 299294 مترمربع

 بهيش  گيري نيمه عمقي کلي بدون برچيدن اليه اساس براي سطوحلکه  6121217
 مترمربع 611 تا 21 از

4/12-8-1 
 12321 221613 مترمربع

 81989 967167 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 21براي سطوح تا  لکه گيري عمقي جزئي 6121218
 78614 231924 مترمربع 1-8-4/12 مترمربع 611تا  21براي سطوح بيش از  کليلکه گيري عمقي  6121213
اضافه بها به رديف هاي لکه گيري عمقي و نيمه عمقي کهه بها دسهتگاه     6121261

 تراش آسفالت انجام شود

 مترمربع 4/12-8-1
83431 21327 

 94227 688211 مترمربع 1-8-1/12 مترمربع 411تا  611تراش و روکش براي سطوح  6121916
 21186 643311 مترمربع 1-8-1/12 مترمربع 411سطوح بيش از  تراش و روکش براي 6121912
 21271 673113 مترمربع 1-8-1/12 برچيدن و اجراي مجدد آسفالت )بخش اول تخريب و روکش ( 6121919
سانتيمتر به روش پر کردن با بتن  11مرمت نوار حفاري عريض به عرض  6121419

 ضعيف

 مترطول 1/12-8-1
481682 627641 

سهانتيمتر اخهتالف    61به ازاي ههر   121419اضافه يا کسر بها به رديف  6121414
 عرض

 مترطول 1/12-8-1
72196 67414 

سانتيمتر بهه روش تثبيهت اليهه     11مرمت نوار حفاري عريض به عرض  6121411
 هاي مياني با سيمان

 مترطول 1/12-8-1
272812 16916 

سهانتيمتر اخهتالف    61به ازاي ههر   121411اضافه يا کسر بها به رديف  6121411
 عرض

 مترطول 1/12-8-1
91149 1431 

 692221 611181 مترطول 1-8-1/12 مرمت نوار حفاري کم عرض 6121418
و  %81مرمت نوار حفاري درصورتيکه فقط عمليات بسترکوبي بها تهراکم    6121413

 اجراي آسفالت آن انجام گردد
 مترمربع 1/12-8-1

621134 61679 

 6417 7637 مترمربع 616نشريه  اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر اجراي آسفالت توپکا 6121114
 6271 1814 مترمربع 616نشريه  اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر اجراي آسفالت بيندر 6121111
 41888 83113 مترمربع 1-8-1/12 اجراي آسفالت به روش دستي 6121816
سانتيمتر به ازاي هر  1بابت تخريب مازاد بر  121816اضافه بها به رديف  6121812

 سانتيمتر 

 مترمربع 1/12-8-1
6469 6281 

تهيه توونان و حمل و پخش و تهراکم   بابت 121816 رديف به بها اضافه 6121819
 سانتيمتر هر ازاي آن به

 مترمربع 1/12-8-1
2177 416 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 نگهداري و تعمير تجميعي بهايفهرست

 6931 شهري هايبزرگراه و هاراه

 8 از 7صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                 6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       8   

 

 

 (آسفالت توسط کارفرما تهيههاي شهري )ها و بزرگراهي تجميعي تعمير و نگهداري راهبهافهرست : (2جدول )ادامه 

ف
دي

ر
 

 شرح رديف  
شماره 

 دستورالعمل
 واحد 

مصالح و 
آالت و ماشين

 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

کسر بهاي اجراي آسفالت دستي به ازاي هر سهانتيمتر ضهخامت نسهبت بهه      6121814
 121816رديف 

 مترمربع 1/12-8-1
1328 1617 

 کارفرمها  توسهط  آسهفالت  حمهل  درصهورتيکه  آسفالت نوع هر حمل بها کسر 6121316
 .پذيرد صورت

 تن -
 

211142 1 

 
 

 

 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

ترميم معابر  و تعمير تجميعي بهايفهرست

 6931رو سال سواره

 8 از 8صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاپيوست

 قيمت پيشنهاد و برآورد هایکاربرگ: 1پيوست 
 

 روترميم معابر سواره و تعميرعمليات : تجزية بهای 2پيوست 
 

 ها: مقدار سيمان, قير و فوالد مصرفی در رديف3پيوست 
 

 : رديفهای تجهيز و برچيدن کارگاه4پيوست 
 

 : روش محاسبه ضريب پيشنهادی جزء و کل 5پيوست 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                 6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       61   

 

 

 قيمت پيشنهاد و برآورد هاي: کاربرگ6پيوست 
 

رود کهه طبهق   در شهر تههران بهه کهار مهي     روو ترميم معابر سوارهها براي تعيين نحوة ارائة پيشنهاد قيمت در ارجاع کارهاي تعميراين کاربرگ کاربرد: -6
 آيند. به اجرا در مي نظام فني و اجرايي( 1-8-12هاي شهري )ويرايش دوم سند ها و بزرگراهو نگهداري راهمشخصات فني همسان تعمير 

 پس از تعيين برندة مناقصه، بايد بدون تغيير، به قرارداد پيمانکار ضميمه شود. اين کاربرگ -2
شود. نوع عمليات بايهد طبهق ويهرايش دوم    ( برآورد مي6-6بق با جدول ): مقادير انجام کار و نشاني انجام عمليات در کاربرگي مطاروش برآورد مقادير -9

 بيني نشده، درصدي را براي افزايش عمليات مشابه در نظر گرفت.توان براي کارهاي پيشتعيين شود. حسب مورد مي 1 -8 -12دستورالعمل 
 

 ريترميم سواره رو شهروش برداشت و برآورد حجم عمليات تعمير و  : (6-6جدول )

 نام و نشاني معابر رديف
درزگيري 

 )متر(

گيري سطحي لکه
 )مترمربع(

گيري عمقي لکه
 )مترمربع(

نوار حفاري 
 عرض )متر(کم

نوار حفاري 
 عريض )متر(

 هاساير فعاليت
)...( 

        
        

        
        

       جمع

 
بها   1و  1ههاي  شهود کهه در آن سهتون   ( محاسبه و ارائه مي2-6طبق جدول )رو معابر سواره ترميم و تعميرهاي برآورد قيمت پروژه: روش برآورد قيمت -4

از  3باشهد. سهتون   مهي  1و  4ضهرب سهتون   حاصل 8و ستون  1و  4ضرب دو ستون حاصل 7شوند. ستون ( تعيين مي2( يا جدول)6استفاده از جدول )
 آيد.دست ميبه 8و  7در مجموع دو ستون  98/6ضرب ضريب باالسري حاصل

 

 هزينهروش برآورد  : (2-6جدول )

6 2 9 4 7 1 5 8 3 

 واحد شرح رديف
a 

 مقدار

m 
قيمت واحد مصالح، 

آالت و حمل ماشين
 )ريال(

w 
قيمت واحد 
 دستمزد )ريال(

a × m 
قيمت مصالح، 

آالت و ماشين
 حمل )ريال(

a × w 
 دستمزد 
 )ريال(

u=6398×a×(m+w) 
جمع قيمت رديف با احتساب 

 )ريال(ضريب باالسري 

         

         

         

         

    بهاجمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست

 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

هاي برآورد و پيشنهاد قيمت : کاربرگ6پيوست 

 رو ترميم معابر سواره و تعميردر مناقصات 
 2 از 6 صفحه

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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( 1و  1هاي هاي واحد )ستونپيشنهاد خود را ارائه نمايد. در اين جدول بايد قيمت (9-6بايد طبق جدول )پيمانکار : روش پيشنهاد قيمت توسط پيمانکار -1
 با احتساب کلية ضرايب )ضريب باالسري، کسور قانوني، هزينة تجهيز کارگاه، سود و هر نوع هزينة ديگر( ارائه شود.

 
 کاربرگ پيشنهاد قيمت پيمانکار : (9-6جدول )

6 2 9 4 7 1 5 8 3 

 واحد شرح رديف
a 

 مقدار

m’ 
قيمت واحد مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب کليه 
 ضرايب )ريال(

w' 
قيمت واحد دستمزد 

با احتساب کليه 
 ضرايب )ريال(

a × m’ 
قيمت مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب کليه 
 ضرايب )ريال(

a × w’ 
دستمزد با 

احتساب کليه 
 ضرايب )ريال(

a×(w’+m’) 
جمع قيمت با 

کليه احتساب 
 )ريال(ضرايب 

         

         

         

         

    جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار

 
 
هاي تجهيهز و برچيهدن   )با احتساب هزينهضريب پيشنهادي ، عددي است که از حاصل تقسيم جمع قيمت پيشنهادي پيمانکار  :ضريب پيشنهادي -1

 آيد.به دست مي )با احتساب برآورد تجهيز و برچيدن کارگاه( کارفرما يجمع قيمت برآوردبه کارگاه( 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

هاي برآورد و پيشنهاد قيمت : کاربرگ6پيوست 

 رو ترميم معابر سواره و تعميردر مناقصات 
 2 از 2صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-17 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6931فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 روسواره ترميم معابر و تعميرتجزیة بهاي عمليات : 2يوست پ

 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتيمتر جهت تخریب آسفالت 57شرح ردیف : برش الیه رویه آسفالت با دستگاه کاتر به ضخامت 

   واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666605 98,820 066  

 2 متصدی دستگاه برش آسفالت )کاتر) نفرساعت 666744 824099 44844  

 4 مباشر  نفرساعت 666644 5944477 057  

 جمع 0,579  

 ماشين آالت

  524709 2474072 666744 
دستگاه 

 ساعت
 5 کاتر تيغه بزرگ-دستگاه برش آسفالت 

 جمع 524709  

 مصالح

 5 تيغه برش کاتر عدد 666656 249664666 24966  

 جمع 24966  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 25,720  
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 روترميم معابر سواره و جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهاي تعمير

 سانتيمتر جهت درزگيری یا پس از تراش آسفالت56شرح ردیف : برش الیه رویه آسفالت با دستگاه کاتر به ضخامت تا 

               واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 متصدی دستگاه برش آسفالت )کاتر) نفرساعت 666966 824099 54457  

 2 مباشر  نفرساعت 666676 5944477 822  

 جمع 94445  

 آالتماشين 

  74757 094849 666966 
دستگاه 

 ساعت
 5 کاتر دستی تيغه کوچک-دستگاه برش آسفالت 

 جمع 74757  

 مصالح

 5 تيغه برش کاتر عدد 666656 249664666 24966  

 جمع 24966  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 504072  
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 روترميم معابر سواره و تعميرجدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهاي 

 سانتيمتر جهت لکه گيری 7شرح ردیف :تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيری با دستگاه آسفالت تراش به ضخامت 

   واحد: متر مربع
 

          

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 برداری یا مير کش کارگر نقشه نفرساعت 666228 984820 2677  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666228 5254957 24590  

 4 متصدی ماشين آسفالت تراش نفرساعت 666228 5504957 24055  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 666090 974649 74945  

 جمع 544444  

 ماشين آالت

 5 ماشين شيار زنناخن  عدد 666566 2564666 24566  

  454428 544574666 666228 
دستگاه 

 ساعت
 2 (bobcatماشين آسفالت تراش ) 

  44469 5444550 666228 
دستگاه 

 ساعت
 4 تن با راننده 567وانت 

 جمع 404940  

 مصالح

 5 آب متر مکعب 666626 524666 24  

 جمع 24  

 حمل

              

 جمع 64666  

 کل جمع 764264  
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 روترميم معابر سواره و جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهاي تعمير

 466سانتيمتر جهت روکش سطوح تا  7شرح ردیف :تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيری با دستگاه آسفالت تراش به ضخامت 

 متر مربع

               واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666544 984820 5588  

 نفرساعت 666544 5254957 5027  
سال سابقه  56مباشر عمليات خاکی با 

 کار
2 

 4 متصدی ماشين آسفالت تراش نفرساعت 666544 5504957 5779  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 666466 974649 4462  

 جمع 54594  

 ماشين آالت

 5 ناخن ماشين شيار زن عدد 666566 2564666 24566  

  454005 244574666 666544 
دستگاه 

 ساعت
 2 (writgenماشين آسفالت تراش ) 

  04999 7504067 666544 
دستگاه 

 ساعت

 56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 تن با راننده
4 

 جمع 464077  

 مصالح

 5 آب متر مکعب 666626 524666 24  

 جمع 24  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 494404  
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 روترميم معابر سواره و جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهاي تعمير

 سانتيمتر جهت روکش  7شرح ردیف :تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيری با دستگاه آسفالت تراش به ضخامت 

   واحد: متر مربع
 

          

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666694 984820 548  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666694 5254957 5650  

 4 تراش متصدی ماشين آسفالت نفرساعت 666694 5504957 854  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 666276 974649 2520  

 جمع 44907  

 ماشين آالت

 5 ناخن ماشين شيار زن عدد 666566 2564666 24566  

  584582 244574666 666694 
دستگاه 

 ساعت
 2 (writgenماشين آسفالت تراش ) 

  44467 7504067 666694 
دستگاه 

 ساعت
 4 تن با راننده 56حدود کاميون کمپرسی با ظرفيت 

 جمع 204585  

 مصالح

 5 آب متر مکعب 666626 524666 24  

 جمع 24  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 454690  
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 روترميم معابر سواره و جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهاي تعمير

 سانتيمترو بارگيری و حمل دستی 57حفاری به ضخامت شرح ردیف : کندن آسفالت جهت لکه گيری و نوار 

   واحد: متر مربع
 

      

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 665605 974649 8655  

 2 چکش گير )مينور) نفرساعت 665605 844605 56644  

 جمع 584564  

 ماشين آالت

  554784 5694085 665605 
دستگاه 

 ساعت

متر مکعب در  7کمپرسور با ظرفيت حدود 

 سی اف ام ( با شيلينگ  596دقيقه )
5 

  44254 464522 665605 
دستگاه 

 ساعت
 2 کيلوگرم 42چکش دج بر 

  04294 2474072 666205 
دستگاه 

 ساعت
 4 تراکتور جفت دیفرانسيل با راننده

 جمع 254685  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 464587  
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 روترميم معابر سواره و جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهاي تعمير

 سانتيمتر 57شرح ردیف : تخریب کلی آسفالت به ضخامت 

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666466 974649 4462  

 2 سر کارگر نفرساعت 666566 5564047 5560  

 جمع 44769  

 ماشين آالت

  244875 0244855 666466 
دستگاه 

 ساعت

بيل مکانيکی چرخ الستيکی به قدرت 

 اسب بخار با راننده 566حدود 
5 

              

 جمع 244875  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 284407  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : تخریب بتن غير مسلح با هر عيار سيمان و بارگيری و حمل دستی

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 564444 974649 554497  

 2 چکش گير )مينور) نفرساعت 260005 844605 276946  

 جمع 4044257  

 ماشين آالت

  2984978 5694085 260005 
دستگاه 

 ساعت

متر مکعب در  7کمپرسور با ظرفيت حدود 

 سی اف ام ( با شيلينگ  596دقيقه )
5 

  964420 464522 260005 
دستگاه 

 ساعت
 2 کيلوگرم 42چکش دج بر 

  484257 2474072 665005 
دستگاه 

 ساعت
 4 تراکتور جفت دیفرانسيل با راننده

 جمع 4684406  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 5544057  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : تخریب بتن مسلح با هر عيار سيمان و بارگيری و حمل دستی

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 560666 974649 540602  

 2 چکش گير )مينور) نفرساعت 462666 844605 466880  

 جمع 4454679  

 ماشين آالت

  4454946 5694085 462666 
دستگاه 

 ساعت

متر مکعب در  7کمپرسور با ظرفيت حدود 

 سی اف ام ( با شيلينگ  596دقيقه )
5 

  804485 464522 462666 
دستگاه 

 ساعت
 2 کيلوگرم 42چکش دج بر 

  454546 2474072 662666 
دستگاه 

 ساعت
 4 تراکتور جفت دیفرانسيل با راننده

 جمع 4854472  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 8294456  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : خاکبرداری دستی در زمينهای غير سنگی

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 664755 974649 49957  

) نفرساعت 662290 844605 25766   گير )مينورچکش   2 

 جمع 064454  

 ماشين آالت

  244947 5694085 662290 
دستگاه 

 ساعت

متر مکعب در دقيقه  7کمپرسور با ظرفيت حدود 

 سی اف ام ( با شيلينگ  596)
5 

  04997 464522 662290 
دستگاه 

 ساعت
 2 کيلوگرم 42چکش دج بر 

  544400 2474072 666755 
دستگاه 

 ساعت
 4 دیفرانسيل با رانندهتراکتور جفت 

 جمع 474580  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 5674756  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : خاکبرداری ماشينی در زمينهای غير سنگی

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666005 974649 7008  

 2 سر کارگر نفرساعت 666444 5564047 4099  

              

 جمع 84475  

 ماشين آالت

  454784 0244855 666005 
دستگاه 

 ساعت

الستيکی به قدرت بيل مکانيکی چرخ 

 اسب بخار با راننده 566حدود 
5 

              

 جمع 454784  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 764872  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

درصد4 به روش آشتو اصالحی  566کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها ومانند آن ها4با تراکم شرح ردیف : آبپاشی و 

 سانتيمتر 57تا عمق 

متر 

 مربع
              واحد:

توضيحا

 ت
 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666657 984820 547  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666646 5254957 400  

 جمع 765  

 ماشين آالت

  54825 7544576 666649 
دستگاه 

 ساعت
 5 ليتری با راننده 57666تانکر آب پاش 

  54505 2474072 666657 
دستگاه 

 ساعت
 2 تراکتور جفت دیفرانسيل با راننده

  24568 7454957 666676 
دستگاه 

 ساعت
 4 تن با راننده 54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود 

  44405 4494605 666657 
دستگاه 

 ساعت
 4 تن با راننده 9غلتک ویبره کششی حدود 

              

 جمع 84504  

 مصالح

 5 آب متر مکعب 666576 524666 596  

 جمع 596  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 564444  

 
 
 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       24   

 

 

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 کيلومتری 46شرح ردیف : بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی و حمل تا فاصله 

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666605 974649 705  

 جمع 705  

 ماشين آالت

  5484494 7504067 662566 
دستگاه 

 ساعت

تن با  56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 راننده
5 

  74604 5784465 666605 
دستگاه 

 ساعت

اسب بخار 576لودر چرخ الستيکی به قدرت  

 با راننده
2 

 جمع 5444740  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 5474554  

 
 
 
 
 

 



    25      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 

 

 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : تهيه4 حمل و اجرای الیه پوششی لوله ها با ماسه بادی

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666269 984820 54954  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666455 5254957 74659  

 4 متصدی غلطکهای دستی نفرساعت 664444 874255 454578  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 664444 974649 294440  

 جمع 054675  

 ماشين آالت

  74549 7544576 666566 
دستگاه 

 ساعت
 5 ليتری با راننده 57666تانکر آب پاش 

  484276 5454576 664444 
دستگاه 

 ساعت
 2 کمپکتور صفحه ای

 جمع 744499  

 مصالح

 5 ماسه بادی مترمکعب 565666 4764666 4974666  

 2 آب  مترمکعب 665566 524666 54426  

 جمع 4974666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 7604444  



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       21   

 

 

 

 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : تهيه4 حمل و اجرای الیه زهکش با شن درشت

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد کلبها  توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666269 984820 54954  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666455 5254957 74659  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 664444 974649 294440  

 جمع 474289  

 ماشين آالت

 جمع 64666  

 مصالح

 5 مصالح زهکش مترمکعب 56566 2964666 4694666  

              

 جمع 4694666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 4444289  

 
 
 
 

 

 
 

 



    27      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 566ماسه شسته طبيعی یا شکسته و پودر سنگ با عيار سيمان  شرح ردیف : تهيه و اجرای بتن ضعيف با

 کيلوگرم در متر مکعب بتن

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

)  نفرساعت 664444 844527 454642   ماشينهای بتن ساز )بتونير چیمتصدی   5 

 2 کارگر مرتبط نفرساعت 660005 974649 704082  

 4 استاد کار کارهای بتنی نفرساعت 664444 5584652 784085  

 4  بنای بتن کار نفرساعت 664444 5454946 454255  

 7 کمک بنای بتن کار نفرساعت 664444 5524595 454784  

 جمع 2424287  

 ماشين آالت

ليتری 576بتونير  نفرساعت 664444 4674594 5654829    5 

تن هيدروليکی با راننده 2دامپر  نفرساعت 664444 2564520 564642     2 

 جمع 5554856  

 مصالح

 کيلوگرم 560 54296 5474096  
سيمان پرتلند نوع یک )سيمان معمولی ( پاکتی 

 و فله
5 

 2 ميکرون 57پودر سنگ عبوری از الک  تن 66567 8764666 884576  

 4 ماسه شسته دانه بندی شده تن 56976 2264666 4654666  

 4 مواد افزودنی روان کننده کيلوگرم 66766 424666 254666  

  54869 524666 66578 
مترمکع

 ب
 7 آب لوله کشی شهری

 جمع 0074449  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 546084064  

 
 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       28   

 

 

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 کيلوگرم در متر مکعب بتن 466شرح ردیف : تهيه و اجرای بتن با شن وماسه شسته طبيعی یا شکسته با عيار سيمان 

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 ماشينهای بتن ساز )بتونير چی متصدی)  نفرساعت 664444 844527 454642  

 2 کارگر مرتبط نفرساعت 660005 974649 704082  

 4 استاد کار کارهای بتنی نفرساعت 664444 5584652 784085  

 4  بنای بتن کار نفرساعت 664444 5454946 454255  

 7 کمک بنای بتن کار نفرساعت 664444 5524595 454784  

 جمع 2424287  

 ماشين آالت

ليتری 576بتونير  نفرساعت 664444 4674594 5654829    5 

تن هيدروليکی با راننده 2دامپر  نفرساعت 664444 2564520 564642     2 

 جمع 5554856  

 مصالح

 5 سيمان پرتلند نوع یک )سيمان معمولی ( پاکتی و فله کيلوگرم 457 54296 4644266  

 2 ميليمتر 27شن شسته دانه بندی شده  تن 66976 2564666 5594766  

 4 ماسه شسته دانه بندی شده تن 56576 2264666 2744666  

 4 مواد افزودنی روان کننده کيلوگرم 66766 424666 254666  

 7 آب لوله کشی شهری مترمکعب 66542 524666 54565  

 جمع 9754465  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 542054000  

 



    23      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتيمتر 57شرح ردیف: تهيه توونان و حمل و پخش و تراکم آن به ضخامت 

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666696 984820 558  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666506 5254957 5876  

 4 متصدی غلطکهای دستی نفرساعت 666506 874255 54724  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 666426 974649 2525  

 جمع 04857  

 ماشين آالت

  04976 7544576 666544 
دستگاه 

 ساعت
 5 ليتری با راننده 57666تانکر آب پاش 

  24404 5454576 666506 
دستگاه 

 ساعت
 2 کمپکتور صفحه ای

 جمع 84254  

 مصالح

 5 توونان مترمکعب 66576 774666 94276  

 2 آب  مترمکعب 66624 524666 256  

 جمع 94726  

 حمل

  264822 7504067 666467 
دستگاه 

 ساعت
 5 تن با راننده 56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 جمع 264822  

 جمع کل 474752  

 
 
 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       91   

 

 

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

گاه دانه  شرح ردیف :تهيه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای 4 برای قشر رویه )توپکا(4 هر

 سانتيمترجهت لکه گيری 7ميليمتر باشد4 به  ضخامت  58بندی مصالح صفر تا 

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666205 974649 2209  

 2 سر کارگر نفرساعت 666698 5564047 894  

 4 ماله کش آسفالت نفرساعت 666470 5444060 4590  

 4 مباشر آسفالت نفرساعت 666698 5484662 5424  

 7 کارگر آسفالت نفرساعت 666444 854264 4674  

 0 قير گرم کن نفرساعت 666698 944457 576  

 جمع 544507  

 ماشين آالت

  584740 245894879 666698 
دستگاه 

 ساعت
الستيکی با رانندهفينيشر   5 

  44955 7454957 666698 
دستگاه 

 ساعت

تن با  54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود 

 راننده
2 

  04254 0884666 666698 
دستگاه 

 ساعت

 26تا  50الستيکی آسفالت حدود  چرخ  غلتک

 تن با راننده
4 

 جمع 464750  

 مصالح

 تن 665555 547664666 5004076  

درصد  86قشر رویه )توپکا ( با شکستگی  آسفالت

تهيه شده از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر 

 ميليمتر 58تا 

5 

 جمع 5004076  

 حمل

  264278 7504067 666482 
دستگاه 

 ساعت
 5 تن با راننده 56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 جمع 264278  

 جمع کل 2454076  

 
 
 



    96      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  اقالم کارجدول تجزیه بها 

 سانتيمتر 0اجرای بتن آسفالتی به صورت دستی برای قشر رویه )توپکا( 4 به ضخامت  تهيه و شرح ردیف :

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 665444 974649 554449  

 2 ماله کش آسفالت نفرساعت 665005 5444060 224444  

 4 قير پاش نفرساعت 666444 844092 4570  

 جمع 404828  

 ماشين آالت

  54754 2274457 666444 
دستگاه 

 ساعت
با اپراتور 57غلطک دستی   5 

  94045 2784455 666444 
دستگاه 

 ساعت
با اپراتور سی جی 55غلطک     2 

 جمع 504506  

 مصالح

 تن 665444 547664666 5884896  

درصد تهيه  86آسفالت قشر رویه )توپکا ( با شکستگی 

 58شده از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا 

 ميليمتر

5 

 جمع 5884896  

 حمل

  274424 7504067 666486 
دستگاه 

 ساعت
 5 تن با راننده 56حدود کاميون کمپرسی با ظرفيت 

 جمع 274424  

 جمع کل 2594482  

 
 
 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       92   

 

 

 

 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

شرح ردیف :تهيه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای 4 برای قشر آستر )بيندر(4 هر گاه دانه 

 سانتيمتر جهت لکه گيری 7ميليمتر باشد4 به  ضخامت  27بندی مصالح صفر تا 

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666246 974649 2645  

 2 سر کارگر نفرساعت 666696 5564047 997  

کش آسفالتماله  نفرساعت 666426 5444060 4465    4 

 4 مباشر آسفالت نفرساعت 666696 5484662 5582  

 7 کارگر آسفالت نفرساعت 666466 854264 4049  

 0 قير گرم کن نفرساعت 666696 944457 057  

 جمع 524548  

 ماشين آالت

  554782 245894879 666696 
دستگاه 

 ساعت
 5 فينيشر الستيکی با راننده

  44447 7454957 666696 
دستگاه 

 ساعت
 2 تن با راننده 54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود 

  74782 0884666 666696 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 26تا  50الستيکی آسفالت حدود  چرخ  غلتک  4 

 جمع 254758  

 مصالح

 تن 665555 544764666 5054687  
تهيه شده درصد  96آسفالت قشر آستر )بيندر(4 با شکستگی 

 ميليمتر 27از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا 
5 

 جمع 5054687  

 حمل

  264278 7504067 666482 
دستگاه 

 ساعت
 5 تن با راننده 56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 جمع 264278  

 جمع کل 2254025  

 
 
 
 
 

 

 

 



    99      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

شرح ردیف :تهيه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای 4 برای قشر رویه )توپکا(4 هر گاه دانه 

 سانتيمتر جهت روکش کلی 7ميليمتر باشد4 به  ضخامت  58بندی مصالح صفر تا 

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666545 974649 5500  

 2 سر کارگر نفرساعت 666640 5564047 760  

 4 ماله کش آسفالت نفرساعت 666594 5444060 2405  

 4 مباشر آسفالت نفرساعت 666640 5484662 095  

 7 کارگر آسفالت نفرساعت 666228 854264 2697  

 0 قير گرم کن نفرساعت 666640 944457 490  

 جمع 54297  

 ماشين آالت

  564672 245894879 666640 
دستگاه 

 ساعت
 5 فينيشر الستيکی با راننده

  24455 7454957 666640 
دستگاه 

 ساعت

تن با  54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود 

 راننده
2 

  44587 0884666 666640 
دستگاه 

 ساعت

تن با  26تا  50الستيکی آسفالت حدود  چرخ  غلتک

 راننده
4 

 جمع 574527  

 مصالح

 تن 665555 547664666 5004076  

درصد تهيه  86آسفالت قشر رویه )توپکا ( با شکستگی 

 58شده از مصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا 

 ميليمتر

5 

 جمع 5004076  

 حمل

  264278 7504067 666482 
دستگاه 

 ساعت
 5 تن با راننده 56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 جمع 264278  

 جمع کل 2684858  

 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       94   

 

 

 

 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

گاه دانه شرح ردیف :تهيه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای 4 برای قشر آستر )بيندر(4 هر 

 سانتيمتر جهت روکش کلی 7ميليمتر باشد4 به  ضخامت  27بندی مصالح صفر تا 

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666526 974649 5626  

 2 سر کارگر نفرساعت 666646 5564047 444  

 4 ماله کش آسفالت نفرساعت 666506 5444060 2574  

 4 مباشر آسفالت نفرساعت 666646 5484662 780  

 7 کارگر آسفالت نفرساعت 666266 854264 5924  

 0 قير گرم کن نفرساعت 666646 944457 449  

 جمع 04454  

 ماشين آالت

  94580 245894879 666646 
دستگاه 

 ساعت
با رانندهفينيشر الستيکی   5 

  24509 7454957 666646 
دستگاه 

 ساعت

تن با  54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود 

 راننده
2 

  24580 0884666 666646 
دستگاه 

 ساعت

تن  26تا  50الستيکی آسفالت حدود  چرخ  غلتک

 با راننده
4 

 جمع 544578  

 مصالح

 تن 665555 544764666 5054687  

 96آستر )بيندر(4 با شکستگی آسفالت قشر 

درصد تهيه شده از مصالح رودخانه ای با دانه 

 ميليمتر 27بندی صفر تا 

5 

 جمع 5054687  

 حمل

  264278 7504067 666482 
دستگاه 

 ساعت

تن با  56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 راننده
5 

 جمع 264278  

 جمع کل 2654499  

 
 
 
 



    95      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  کار جدول تجزیه بها اقالم

 شرح ردیف :تهيه مصالح و اجرای اندود با امولسيون قيری جهت بازیافت آسفالت

              واحد: کيلوگرم

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666674 974649 474  

 2 مباشر آسفالت نفرساعت 666654 5484662 588  

 جمع 072  

 ماشين آالت

  24825 7494544 666674 
دستگاه 

 ساعت
ليتری با خودرو و راننده 7666قير پاش حدود   5 

 جمع 24825  

 مصالح

 5 قير کيلوگرم 566766 544766 544557  

 جمع 544557  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 554574  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       91   

 

 

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 درز گيری ترک های سطوح آسفالتی :شرح ردیف

              واحد: کيلوگرم

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 مرتبطکارگر  نفرساعت 665666 974649 9764  

 2  قير پاش نفرساعت 665666 844092 8409  

 جمع 554852  

 ماشين آالت

  7666 764666 665666 
دستگاه 

 ساعت
 5 پمپ برای تزریق قير پليمری

  54269 5694085 616555 
دستگاه 

 ساعت

متر مکعب در  7کمپرسور با ظرفيت حدود 

 سی اف ام ( با شيلينگ  596دقيقه )
2 

 جمع 0,269  

 مصالح

 5 پليمری آب بندی قير  کيلوگرم 665428 294666 44666  

 2 پودر سنگ کيلوگرم 666667 8764666 472  

       

 جمع 44472  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 29,042  

 

 

 

 

 



    97      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتيمتر 267و عمق 567شيارزنی و درزگيری و آب بندی درزهای سطوح آسفالتی به عرض  :شرح ردیف

              واحد: کيلوگرم

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 665666 974649 9764  

 2  قير پاش نفرساعت 665666 844092 8409  

 4 متصدی دستگاه برش آسفالت )کاتر) نفرساعت 666966 824099 54457  

 4 مباشر  نفرساعت 666676 5944477 822  

 جمع 204468  

 ماشين آالت

  7666 764666 665666 
دستگاه 

 ساعت
 5 پمپ برای تزریق قير پليمری

  74757 094849 666966 
دستگاه 

 ساعت
 2 کوچک کاتر دستی تيغه-دستگاه برش آسفالت 

  54269 5694085 616555 
دستگاه 

 ساعت

 596متر مکعب در دقيقه ) 7کمپرسور با ظرفيت حدود 

 سی اف ام ( با شيلينگ 
4 

 جمع 55,524  

 مصالح

 5 پليمری آب بندی قير  کيلوگرم 667666 294666 544666  

 2 پودر سنگ کيلوگرم 666655 8764666 5794  

 4 تيغه برش کاتر عدد 666656 249664666 24966  

 جمع 594494  

 جمع کل 70,457  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

کيلوگرم در مترمکعب مصالح  566سانتيمتر و عيار  57تثبيت بستر زیر سازی راه با سيمان به ضخامت  :شرح ردیف

 تثبيت شده به صورت ماشينی

متر 

 مربع
              واحد:

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666657 984820 547  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666646 5254957 400  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 666606 974649 756  

 جمع 54655  

 ماشين آالت

  54825 7544576 666649 
دستگاه 

 ساعت
 5 ليتری با راننده 57666تانکر آب پاش 

  54505 2474072 666657 
دستگاه 

 ساعت
 2 تراکتور جفت دیفرانسيل با راننده

  24568 7454957 666676 
دستگاه 

 ساعت
 4 تن با راننده 54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود 

  44405 4494605 666657 
دستگاه 

 ساعت
 4 تن با راننده 9غلتک ویبره کششی حدود 

 جمع 84504  

 مصالح

 5 آب  مترمکعب 66624 524666 250  

 2 سيمان پرتلند نوع یک )سيمان معمولی ( پاکتی و فله کيلوگرم 57 54296 584266  

 جمع 584450  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 284246  



    93      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 

 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

کيلوگرم در مترمکعب مصالح  566سانتيمتر و عيار  57تثبيت بستر زیر سازی راه با سيمان به ضخامت  :شرح ردیف

 تثبيت شده به صورت دستی

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666696 984820 558  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 666506 5254957 5876  

 4 متصدی غلطکهای دستی نفرساعت 666506 874255 54724  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 666426 974649 2525  

 جمع 04857  

 ماشين آالت

 5 ليتری با راننده 57666تانکر آب پاش  دستگاه ساعت 666544 7544576 04976  

 2 کمپکتور صفحه ای دستگاه ساعت 666506 5454576 24404  

 جمع 84254  

 مصالح

 5 آب  مترمکعب 66624 524666 250  

 کيلوگرم 57 54296 584266  
پرتلند نوع یک )سيمان معمولی ( سيمان 

 پاکتی و فله
2 

 جمع 584450  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 474067  

 
 
 
 
 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       41   

 

 

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 لوله گذاری غالف برای عمليات نوار حفاری کم عرض :شرح ردیف

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 660005 974649 70082  

 2 سر کارگر نفرساعت 665005 5564047 59448  

 جمع 574542  

 ماشين آالت

              

 جمع 64666  

 مصالح

              

 جمع 6  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 574542  

 
 

 

 

 

 

 

 



    46      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد شامل تراش4 خردکردن کلوخه ها4 مخلوط کردن آن با مواد  :شرح ردیف

 اضافی ...

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 6666476 974649 494  

 2 سر کارگر نفرساعت 6666672 5564047 79  

 4 ماله کش آسفالت نفرساعت 6666672 5444060 56  

 4 مباشر آسفالت نفرساعت 6666672 5484662 55  

 7 کارگر آسفالت نفرساعت 6666577 854264 545  

 جمع 528  

 ماشين آالت

 2 (writgen) آسفالت تراش ماشين  دستگاه ساعت 6666686 244574666 24549  

 5 ماشين بازیافت اسفالت دستگاه ساعت 6666686 547664666 54476  

 2 فينيشر الستيکی با راننده دستگاه ساعت 6666686 245894879 54858  

 دستگاه ساعت 6666564 7454957 704  
تن  54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود 

 راننده با
4 

 دستگاه ساعت 6666672 0884666 404  
 26تا  50الستيکی آسفالت حدود  چرخ  غلتک

 تن با راننده
4 

 جمع 04484  

 مصالح

              

 جمع 6  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 5524  

 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       42   

 

 

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

شرح ردیف بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد شامل جمع آوری آسفالت4 خردکردن کلوخه ها4 مخلوط کردن آن با 

 مواد اضافی ...

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 6666206 974649 225  

 2 سر کارگر نفرساعت 6666672 5564047 79  

 4 ماله کش آسفالت نفرساعت 6666672 5444060 56  

 4 مباشر آسفالت نفرساعت 6666672 5484662 55  

 7 کارگر آسفالت نفرساعت 6666577 854264 545  

 جمع 705  

 ماشين آالت

 5 تن با راننده 56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود  دستگاه ساعت 6666646 7504067 577  

 دستگاه ساعت 6666646 5784465 229  
اسب بخار با 576لودر چرخ الستيکی به قدرت  

 راننده
2 

 2 ماشين بازیافت اسفالت دستگاه ساعت 6666646 547664666 476  

 4 فينيشر الستيکی با راننده دستگاه ساعت 6666564 245894879 24295  

 دستگاه ساعت 6666564 7454957 704  
تن با 54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود   

 راننده
4 

 دستگاه ساعت 6666672 0884666 404  
تن  26تا  50الستيکی آسفالت حدود  چرخ  غلتک

 با راننده
7 

 جمع 44645  

 مصالح

              

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 44054  

 
 
 

 

 

 



    49      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

کيلوگرم قير که به صورت کف  816برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و آغشتن آن با  :شرح ردیف

 درآمده برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتيمتر و پخش و کوبيدن آن.

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 6666476 974649 494  

 2 سر کارگر نفرساعت 6666672 5564047 79  

 4 ماله کش آسفالت نفرساعت 6666672 5444060 56  

 4 مباشر آسفالت نفرساعت 6666672 5484662 55  

 7 کارگر آسفالت نفرساعت 6666577 854264 545  

 جمع 528  

 ماشين آالت

  590 7504067 6666640 
دستگاه 

 ساعت
 5 تن با راننده 56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

  254 5784465 6666640 
دستگاه 

 ساعت

اسب بخار با 576لودر چرخ الستيکی به قدرت  

 راننده
2 

  746 547664666 6666640 
دستگاه 

 ساعت
 4 ماشين بازیافت اسفالت

  24295 245894879 6666564 
دستگاه 

 ساعت
با راننده فينيشر الستيکی  4 

  704 7454957 6666564 
دستگاه 

 ساعت

تن با 54تا  52غلتک استاتيکی چرخ آهنی حدود   

 راننده
7 

  404 0884666 6666672 
دستگاه 

 ساعت

 26تا  50الستيکی آسفالت حدود  چرخ  غلتک

 تن با راننده
0 

 جمع 44254  

 مصالح

 5 06-656قير کيلوگرم 5664876 544776 54697  

 جمع 544697  

 حمل

 جمع 64666  

 جمع کل 584629  

 

 

 

 



 4-4-75شماره سند:                                                                                                                    6931سال  روتعمير و ترميم سوارهبهاي تجميعي فهرست       44   

 

 

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

های اجرای آسفالت بازیافتی سرد به ازای هر کيلوگرم سيمان که به مخلوط اضافه بها به ردیف :شرح ردیف

 شود. آسفالت بازیافت اضافه می

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر آسفالت نفرساعت 6666566 854264 85  

 جمع 85  

 ماشين آالت

              

 جمع 64666  

 مصالح

 کيلوگرم 5 54296 54475  
سيمان پرتلند نوع یک )سيمان معمولی ( پاکتی و 

 فله
5 

 جمع 54475  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 54449  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    45      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف:تهيه مصالح و حمل و نصب هر نوع دریچه فوالدی در سواره رو

              واحد: کيلوگرم

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666426 974649 24525  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 666506 5484945 24245  

 4 آهنگر در و پنجره ساز درجه دو نفرساعت 666046 5294695 94589  

 جمع 544570  

 ماشين آالت

              

 جمع 64666  

 مصالح

 5 الکترود کيلوگرم 666626 024666 524  

 2 ميلگرد4نبشی4لوله و قوطی کيلوگرم 566666 584466 584466  

 جمع 584724  

 حمل

 5 ميلگرد4نبشی4لوله و قوطی کيلوگرم 566666 776 776  

 جمع 776  

 جمع کل 444246  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف:همسطح سازی هر نوع دریچه در سواره رو

              واحد: عدد

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 266666 974649 5564655  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 566666 5484945 5484945  

 جمع 4684854  

 ماشين آالت

  4974027 4974027 566666 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 5تن با کاميون  4جرثقيل کفی   5 

 جمع 4974027  

 مصالح

              

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 6  

 جمع کل 0874748  

 
 
 
 
 
 



    47      6931هاي شهري سال  ها و بزرگراهبهاي تجميعي تعمير و نگهداري راهفهرست                                                                                   4-4-75شماره سند: 

  

 
 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف: تهيه مصالح و حمل و نصب هر نوع دریچه چدنی در سواره رو

              واحد: کيلوگرم

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666444 974649 24947  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 666505 5484945 24445  

 جمع 74507  

 ماشين آالت

  24452 5444550 666505 
دستگاه 

 ساعت
 4 تن با راننده 567وانت 

 جمع 24452  

 مصالح

 5 چدن کيلوگرم 566666 444666 444666  

 جمع 444666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 754755  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

سانتيمتر با حداقل  57زیر اساس به ضخامت بيشتر از  الیهتهيه4 پخش4 آب پاشی4 تسطيح و کوبيدن  :شرح ردیف

 درصد تراکم4 به روش آشتو اصالحی به صورت دستی 566

           واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666755 984820 7548  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 665544 5254957 54828  

 4 متصدی غلطکهای دستی نفرساعت 665544 874255 564998  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 662290 974649 58445  

 جمع 484484  

 ماشين آالت

 5 ليتری با راننده 57666تانکر آب پاش  دستگاه ساعت 666998 7544576 474005  

 2 کمپکتور صفحه ای دستگاه ساعت 665544 5454576 504990  

 جمع 024772  

 مصالح

 5 مصالح زیر اساس مترمکعب 566766 5774666 5024576  

 2 آب  مترمکعب 665666 524666 54266  

 جمع 5044876  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 2574980  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

درصد  566حداقل  سانتيمتر با 56اساس به ضخامت بيشتر از الیه  تهيه4 پخش4 آب پاشی4 تسطيح و کوبيدن  :شرح ردیف

 تراکم4 به روش آشتو اصالحی به صورت دستی

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

 5 کارگر نقشه برداری یا مير کش نفرساعت 666755 984820 7548  

 2 سال سابقه کار 56مباشر عمليات خاکی با  نفرساعت 665544 5254957 54828  

 4 متصدی غلطکهای دستی نفرساعت 665544 874255 564998  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 662290 974649 58445  

 جمع 484484  

 ماشين آالت

 5 ليتری با راننده 57666تانکر آب پاش  دستگاه ساعت 666998 7544576 474005  

 2 کمپکتور صفحه ای دستگاه ساعت 665544 5454576 504990  

              

 جمع 024772  

 مصالح

 5 مصالح زیر اساس مترمکعب 566766 5574666 5944576  

 2 آب  مترمکعب 665666 524666 54266  

 جمع 5944876  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 2804980  
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 روترميم معابر سواره و تعميرفهرست بهای  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف حمل آسفالت

              واحد: تن

 ردیف شرح واحد مقدار بهاواحد بها کل توضيحات

 نيروي انساني

              

 جمع 64666  

 ماشين آالت

              

 جمع 64666  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

 تن 664666 7504067 2604042  
تن با  56کاميون کمپرسی با ظرفيت حدود 

 راننده
5 

 جمع 2604042  

 جمع کل 2604042  
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 روترميم معابر سواره و فهرست بهاي تعميرهاي : مقدار سيمان, قير و فوالد مصرفي در ردیف9پيوست 

 )تامين آسفالت به عهره پيمانکار(

ف
دی

ر
 

 واحد  شرح ردیف  
 قير

(kg) 

 سيمان
(kg) 

 فوالد

(kg) 

 1 1 667/1 مترطول درزگيري ترک هاي روسازي آسفالتی به روش آب بنري  1111111

 1 1 14/1 مترطول  ( زنی شيار برون)درزگيري ترک هاي روسازي آسفالتی به روش پرکردن 1111116

 1 1 118/14 مترمربع مترمربع 66لکه گيري سطحی جزئی براي سطوح تا  1111611

 1 1 767/13 مترمربع مترمربع 111تا  66لکه گيري سطحی کلی براي سطوح بي  از  1111616

 1 16 668/61 مترمربع مترمربع 66براي سطوح تا  لکه گيري نيمه عمقی جزئی 1111613

 1 16 317/61 مترمربع مترمربع 111تا  66لکه گيري نيمه عمقی کلی براي سطوح بي  از  1111614

 6 تدا  لکه گيري نيمه عمقی برون برچيدرن اليده اسداس بدراي سدطوح      1111616
 مترمربع

 1 1 668/61 مترمربع

 بي  لکه گيري نيمه عمقی جزئی برون برچيرن اليه اساس براي سطوح 1111616
 مترمربع 66 تا 6 از

 1 1 668/61 مترمربع

 بدي   براي سطوحلکه گيري نيمه عمقی کلی برون برچيرن اليه اساس  1111617
 مترمربع 111 تا 66 از

 1 1 317/61 مترمربع

 1 31 668/61 مترمربع مترمربع 66براي سطوح تا  لکه گيري عمقی جزئی 1111618

 1 31 317/61 مترمربع مترمربع 111تا  66براي سطوح بي  از  لکه گيري عمقی جزئی 1111610

نيمه عمقی کده بدا دسدتگاه    اضافه بها به رديف هاي لکه گيري عمقی و  1111611
 تراش آسفالت انجا  شود

 مترمربع
1 1 1 

 1 1 06/13 مترمربع مترمربع 411تا  111تراش و روک  براي سطوح  1111311

 1 1 06/13 مترمربع مترمربع 411تراش و روک  براي سطوح بي  از  1111316

 1 1 63/10 مترمربع برچيرن و اجراي مجرد آسفالت )بخ  اول تخريب و روک  ( 1111313

 1 1 1 مترمربع ( روک  و تخريب دو  بخ )برچيرن واجراي مجرد اليه اساس  1111314

 1 1 1 مترمربع ( روک  و تخريب آخر بخ ) برچيرن و اجراي مجرد اليه زير اساس  1111316

 1 1 1 مترطول سانتيمتر 61حفاري نوار عريض به عرض  1111411

سانتيمتر اختالف  11به ازاي هر  111411کسر بها به رديف اضافه بها يا  1111416
 عرضی

 مترطول
1 1 1 

سانتيمتر به روش پر کردن با بتن  61مرمت نوار حفاري عريض به عرض  1111413
 ضعيف

 مترطول
16/16 16/38 1 

سدانتيمتر اخدتالف    11به ازاي هدر   111413اضافه يا کسر بها به رديف  1111414
 عرض

 مترطول
386/1 36/6 1 

سانتيمتر بده روش تثبيدت اليده     61مرمت نوار حفاري عريض به عرض  1111416
 هاي ميانی با سيمان

 مترطول
16/16 36 1 

سدانتيمتر اخدتالف    11به ازاي هدر   111416اضافه يا کسر بها به رديف  1111416
 عرض

 مترطول
386/1 6 1 

 1 1 1 مترطول حفاري نوار حفاري کم عرض 1111417
 1 1 678/6 مترطول مرمت نوار حفاري کم عرض 1111418
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 روترميم معابر سواره و فهرست بهاي تعميرهاي مقرار سيمان3 قير و فوالد مصرفی در رديف

 )تامين آسفالت به عهره پيمانکار(

ف
دی

ر
 

 واحد  شرح ردیف  
 قير

(kg) 

 سيمان
(kg) 

 فوالد

(kg) 

و  %86فقط عمليات بسترکوبی بدا تدراکم    مرمت نوار حفاري درصورتيکه 1111410
 تهيه و اجراي آسفالت آن انجا  گردد

 مترمربع
6/66 1 1 

 1 1 1 مترمکعب تخريب بتن مسلح و بارگيري و حمل مواد حاصل  1111611

 1 1 1 مترمکعب تخريب بتن غيرمسلح و بارگيري و حمل مواد حاصل  1111616

 1 1 1 مترمکعب خاکبرداري و بارگيري و حمل مواد حاصل  1111613

 1 1 66/1 مترمربع اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر تهيه و اجراي آسفالت توپکا 1111614

 1 1 166/1 مترمربع اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر تهيه و اجراي آسفالت بينرر 1111616

 1 1 1 مترمربع بابت تراش آسفالت به ازاي هر سانتيمتراضافه يا کسر بها  1111616

 14/1 1 1 کيلوگر  تهيه مصالح ساخت وحمل و نصب دريچه هاي فوالدي در سواره رو 1111611

 07/1 60/68 34/8 عرد رو سواره همسطح سازي دريچه ها در 1111616

کردن بازيافت آسفالت با دستگاه بازيافت سرد شامل تراش، خرد  1111711
دانه ها، مخلوط کردن آن با مواد اضافی ماننر قير، سيمان، سنگکلوخه

جرير به صورت شکسته )برون احتساب هزينه مواد اضافی( و نيز پخ  و 
 کوبيرن آن به ازاي هر سانتيمتر ضخامت آسفالت

 1 1 1 مترمربع

کنره آوري آسفالت بازيافت آسفالت با دستگاه بازيافت سرد شامل جمع 1111716
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی ماننر قير، شره و خرد کردن کلوخه

دانه جرير به صورت شکسته )برون امولسيون يا کف قير، سيمان، سنگ
احتساب هزينه مواد اضافی( و نيز پخ  با فينيشر و کوبيرن آن به ازاي 

 هر سانتيمتر ضخامت آسفالت

 1 1 1 مترمربع

 0/1زير آسفالت با دستگاه بازيافت سرد و آغشتن آن با  برداشت مصالح 1111713
کيلوگر  قير که به صورت کف درآمره براي هر متر مربع به ضخامت 

 سانتيمتر و پخ  و کوبيرن آن.  ي

 1 1 06/1 مترمربع

هاي اجراي آسفالت بازيافتی سرد به ازاي هر کيلوگر  اضافه بها به رديف 1111714
 شود. سيمان که به مخلوط آسفالت بازيافت اضافه می

 1 16/1 1 کيلوگر 

قير مصرفی در انرود قيري محلول يا امولسيونی جهت افزودن به آسفالت  1111716
 بازيافتی

 کيلوگر 
16/1 1 1 

 1 1 76/8 مترمربع روش دستیاجراي آسفالت به  1111811
سانتيمتر به ازاي هر  6بابت تخريب مازاد بر  111811اضافه بها به رديف  1111816

 سانتيمتر 
 مترمربع

1 1 1 

تهيه توونان و حمل و پخ  و تدراکم   بابت 111811 رديف به بها اضافه 1111813
 سانتيمتر هر ازاي آن به

 مترمربع
1 1 1 

اجراي آسفالت دستی به ازاي هر سانتيمتر ضخامت نسبت بده  کسر بهاي  1111814
 111811رديف 

 مترمربع
46/1 1 1 

 1 1 1 کيلوگر  تهيه و حمل و نصب دريچه هاي چرنی پي  ساخته در سواره رو 1111011
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 روترميم معابر سواره و فهرست بهاي تعميرهاي مقرار سيمان3 قير و فوالد مصرفی در رديف

 (کارفرما)تامين آسفالت به عهره 

ف
دی

ر
 

 واحد  شرح ردیف  
 قير

(kg) 

 سيمان
(kg) 

 فوالد

(kg) 

 1 1 618/1 مترمربع مترمربع 66لکه گيري سطحی جزئی براي سطوح تا  1161611
 1 1 167/1 مترمربع مترمربع 111تا  66لکه گيري سطحی کلی براي سطوح بي  از  1161616

 1 16 768/6 مترمربع مترمربع 66براي سطوح تا  عمقی جزئی لکه گيري نيمه 1161613

 1 16 417/6 مترمربع مترمربع 111تا  66لکه گيري نيمه عمقی کلی براي سطوح بي  از  1161614

 6 تدا  لکه گيري نيمه عمقی برون برچيدرن اليده اسداس بدراي سدطوح      1161616
 مترمربع

 1 1 768/6 مترمربع

 بي  عمقی جزئی برون برچيرن اليه اساس براي سطوحلکه گيري نيمه  1161616
 مترمربع 66 تا 6 از

 1 1 768/6 مترمربع

 بدي   لکه گيري نيمه عمقی کلی برون برچيرن اليه اساس براي سطوح 1161617
 مترمربع 111 تا 66 از

 1 1 417/6 مترمربع

 1 31 768/6 مترمربع مترمربع 66براي سطوح تا  لکه گيري عمقی جزئی 1161618
 1 31 417/6 مترمربع مترمربع 111تا  66براي سطوح بي  از  کلیلکه گيري عمقی  1161610
اضافه بها به رديف هاي لکه گيري عمقی و نيمه عمقی کده بدا دسدتگاه     1161611

 تراش آسفالت انجا  شود
 مترمربع

1 1 1 

 1 1 66/1 مترمربع مترمربع 411تا  111تراش و روک  براي سطوح  1161311
 1 1 66/1 مترمربع مترمربع 411تراش و روک  براي سطوح بي  از  1161316
 1  68/1 مترمربع برچيرن و اجراي مجرد آسفالت )بخ  اول تخريب و روک  ( 1161313
سانتيمتر به روش پر کردن با بتن  61مرمت نوار حفاري عريض به عرض  1161413

 ضعيف
 مترطول

063/1 161/38 1 

سدانتيمتر اخدتالف    11به ازاي هدر   161413اضافه يا کسر بها به رديف  1161414
 عرض

 مترطول
180/1 36/6 1 

سانتيمتر بده روش تثبيدت اليده     61مرمت نوار حفاري عريض به عرض  1161416
 هاي ميانی با سيمان

 مترطول
063/1 36 1 

اخدتالف  سدانتيمتر   11به ازاي هدر   161416اضافه يا کسر بها به رديف  1161416
 عرض

 مترطول
180/1 6 1 

 1 1 1 مترطول مرمت نوار حفاري کم عرض 1161418
و  %86مرمت نوار حفاري درصورتيکه فقط عمليات بسترکوبی بدا تدراکم    1161410

 اجراي آسفالت آن انجا  گردد
 مترمربع

666/3 1 1 

 1 1 1 مترمربع اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر اجراي آسفالت توپکا 1161614
 1 1 1 مترمربع اضافه يا کسر بها به ازاي هر سانتيمتر اجراي آسفالت بينرر 1161616
 1 1 6/1 مترمربع اجراي آسفالت به روش دستی 1161811
کسر بهاي اجراي آسفالت دستی به ازاي هر سانتيمتر ضخامت نسبت بده   1161814

 161811رديف 
 مترمربع

6/1 1 1 

 کارفرمدا  توسدط  آسفالت حمل درصورتيکه آسفالت نوع هر حمل بها کسر 1161016
 .پذيرد صورت

 تن
 

1 1 1 
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 ردیفهاي تجهيز و برچيدن کارگاه : 4پيوست 

 
 واحد ردیف شرح شماره

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار  1111111

 مقطوع تامين و تجهيز انبار کارگاه 1111116
 مقطوع تجهيز دفاتر کار مهنرس ناظر و مهنرس مشاورتامين و  1111113
 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار کارفرما 1111114
 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار آزمايشگاه 1111116
 مقطوع تامين غذاي کارمنران نظارت، مهنرسين مشاور و آزمايشگاه و کارفرما 1111611
( و حفاظدت  HSEبهراشت و محيط زيسدت ) هزينه برقراري نظا  ايمنی،  1111311

 و ملزومات منرر  در اسناد پيمان 4براساس توضيحات بنر ، کار
 مقطوع

 مقطوع تامين آب کارگاه 1111411
 مقطوع تامين برق کارگاه 1111416
 مقطوع تامين سوخت و سيستم سوخت رسانی کارگاه 1111413
 مقطوع تامين شبکه اينترنت کارگاه 1111414
 مقطوع تامين اياب و ذهاب کارگاه 1111416
 مقطوع تهيه، نصب و برچيرن داربست فلزي در موارد الز  1111611
تامين وسايل الز  و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليده در مدوارد    1111616

 الز 
 مقطوع

 مقطوع بيمه کارگاه 1111611
 مقطوع برچيرن کارگاه 1111711
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 : روش محاسبه ضریب پيشنهادي جزء و کل5پيوست 
 

اين فهرست بها ) کاربرگ هاي برآورد و پيشنهاد  1پيوست در مناقصاتی که با استفاده از اين فهرست بها انجا  می گيرد ضريب قرارداد مطابق شرح  -1

 گيرد.قيمت ( محاسبه و به رديفهاي تجهيز و برچيرن کارگاه نيز تعلق می

مناقصاتی که به غير از اين فهرست بها از ي  يا دو فهرست بها مقاطع همسان پياده رو سازي يا شبکه فرعی جمع آوري رواناب سطحی در  -6

ب )انهاروجراول ( استفاده گردد، ضريب حاصل از کاربرگ هاي برآورد و پيشنهاد قيمت اين فهرست بها به عنوان ضريب جزء تلقی می گردد و ضري

يم قيمت پيشنهادي کل ) مجموع قيمت پيشنهادي دو يا سه فهرست بها( با احتساب هزينه هاي تجهيز و برچيرن کارگاه به جمع کل حاصل تقس

 برآورد کل دو يا سه فهرست بها و تجهيز و برچيرن کارگاه می باشر .

ر اسناد بريهی است در اين حالت کارفرما باير فقط ي  برآورد تجهيز و برچيرن کارگاه با سقف چهار درصر کل برآورد دو يا سه فهرست بها تهيه و د

 .گيردمی تعلق نيز کارگاه برچيرن و تجهيز رديفهاي به کلمناقصه در  نماير و ضريب 
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 نظرات و پيشنهادات
 

 

 خواننده گرامي

 آن و کرده دستورالعم ن اي تهيه به مبادر  برجاته، کارشناسان نظر از استفاده با تهران شهرداري اجرايي و فني نظام دفتر   

 ارتقاي و بهبود نيازمند اثر ناي ترديدبي فراوان، تالش وجود با ت.اس نموده عروه کشور مهندسي جامعه به استفاده، براي را

 ت.اس کيفي

 هايدستورالعم  و مقررا  ترمي  در راا م ود،خ هايميشنهاد و نقدها ا ارائهب که دارد انتظار گرامي خوانندگان از رو،ناي از   

 .کنيممي قدرداني شما نظر تدق و همراري از ميشاميش .رسانند ياري اجرايي و فني نظام

 

 

 

 

 
 

 شهرداري مرکزي ساختمان ، بهشت خيابان شهر، مارک جنوبي ولع تهران، نشاني براي مکاتبه:

.      اجرايي و فني نظام دفتر شورا، امور و شهري ريزي،توسعهبرنامه معاون دوم، طبقه تهران،

 55238856تلفن تماس: 

Email: info.budget@Tehran.ir 
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