


  انتقال و توزیع آب روستایی    رشته  واحد پایه  بهای فهرست
 

   آب  مهندسی رسته
 

 1384  سال
 

   صفحه شماره                                مطالب فهرست    
 

 1......................................................................................................................................................... کاربرد  دستورالعمل
 4.............................................................................................................................................................................  کلیات
 8................................................................................................................................ سیمان  آزبست های   لوله. اول  فصل
 11....................................................................................................................) تیلداک (  نشکن  چدنی های  لوله.  دوم  فصل
 14........................................................................................................................................اتیلن  پلی های   لوله. سوم  فصل
 18...................................................................................................................................................... شیرها. چهارم   فصل
 21........................................................................................................................... شیر های  حوضچه  احداث.پنجم   فصل
 24..................................................................................................................................................ها  انشعاب. ششم   فصل
 26..............................................................................................................................کارهای تاسیسات برقی .فتم ه  فصل
 28............................................................................................................. سنگین های فوالدی گالوانیزه لوله  .هشتم   فصل
 30.....................................................................................................................................مستغرق   الکتروپمپ  .نهم   فصل
 33......................................................................................................................................................اتورین  کلر. دهم  فصل

 35....................................................................................................... نوار حفاری  و مرمت  خاکی عملیات .فصل یازدهم
 43..................................................................................................................................... فوالدی کارهای .فصل دوازدهم

 46.......................................................................................................................بندی  و قالب  بتنی کارهای .سیزدهم فصل
 48.......................................................................................................................................... و نقل حمل .فصل چهاردهم
 50...................................................................................................................................کارهای دستمزدی. فصل پانزدهم

 52.............................................................................................................................................کار  پای مصالح) 1   پیوست
 54.............................................................................................................................ضریب سختی اجرای کار) 2  پیوست
 55...................................................................................................................  باالسری های  هزینه  اقالم شرح) 3   پیوست
 57......................................................................................................................................... ای  منطقه ضریب) 4   پیوست
 58.........................................................................................................  کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل) 5   پیوست
 65.......................اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست) 6پیوست  
 66...........................................................................................................................................  نمونه های نقشه) 7   پیوست



 



 دستورالعمل کاربرد
 1384توزیع آب روستایی سال فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و 

 
 

 1

  کاربرد  لدستورالعم
 
  ، این شود، شامل  می نامیده روستایی آبرسانی   بهای اختصار فهرست   به که انتقال و توزیع آب روستایی   رشته  واحد پایه  بهای فهرست .1

 : زیر است  شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل ( دستورالعمل
 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 . کار  اجرای  سختی  ضریب)2  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)3  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)4  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)5  پیوست

 اند بها منعقد شده ستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهر) 6پیوست 
 .   نمونه های  نقشه)7  پیوست

شبکه توزیع آب در این  و یی روستا  مصرف  نقاط  به  ذخیره  یا محل مینا ت  از محل  آب  انتقال  اصلی  خطوط ها،  تجهیز چاه بها برای  فهرست این 
 .  است  شده  در نظر گرفته نقاط
   طور کلی به ،عالوه بر کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط به تجهیز چاه ، بها  فهرست  در این  شده  درج  واحد ردیفهای  و بهای  شرح
   و نهرهای  از رودخانه  مانند عبور لوله ای  ویژه  کارهای  و انجام  بوده  ترانشه  در داخل  مربوط  و عملیات گذاری  لوله کارهایتهیه مصالح،   شامل
   فهرست ، در این  با خاکریز یا پایه  زمین  در روی گذاری لوله،  یا بزرگراه  یا آزادراه آهن  از زیر راه  زیر یا کنار پلها، عبور لوله از ، عبور لوله بزرگ

 . است بها منظور نشده
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2
 قرار  را زیر پوششانتقال و توزیع آب روستایی    رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

 نکند،   بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای  با شرح  آن  کارهای  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی. دهد
   مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه  اقالم  آن ی برا  مناسب  ردیف شرح
  ج مورد نظر در  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره  واحد ردیفهای بهای. شوند  می دار نامیده  ستاره  ردیف عنوان  و به شده
 جدید   با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه. شود می

 .شود  می اضافه
   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  در آینده جدید  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت بها، به  فهرست در این .2ـ2
   که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه گروهها یا زیر فصلهای  آنها، به ماهیت به
 یا   در هر گروه  ردیف  شماره  آخر به ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه شماره  به  بعدی ، دو رقم  فصل شماره  به  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب به

 .  است  شده  داده  اختصاص زیر فصل
 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای .3ـ2

   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ف، باید ردی  است  شده تعیین
 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف شود، در مقابل  می محاسبه

  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست ا در این آنه  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای .4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز ردیفهای  اقالم شود، و این می
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  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع غیرپایه   واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح. 5ـ2
 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی

 بها   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون  غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .6ـ2
 باید   اجرایی  درصد باشد، دستگاه20 بیشتر از ،  در هر رشته  تفکیک  به،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)  یه و غیرپا پایه(

   قیمت ا تجزیه ب  را، همراه  رشته  در آن  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام قبل
   عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه  مدیریت سازماندر ،   فنی  عالی  شورایبه دبیرخانه،  مربوط
 . قرار گیرد  عمل ، مالک فنی

   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به  مربوط  غیر پایه ای بها و ردیفه  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2
 .شود  می ،  اعمال8ـ2 در بند   شده تعیین

 .2   پیوست  دستورالعمل  کار، طبق  اجرای  سختی ضریب .1ـ7ـ2
  .30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که  باالسری ضریب .2ـ7ـ2
 .4   پیوست ، طبق ای  منطقه ضریب .3ـ7ـ2
 .5   پیوست  دستورالعمل ، طبق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .4ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینه برای .8ـ2

  ، تهیه  ردیفهاست  واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه بها و ردیفهای فهرست
 .شود می

، و   فصل ، مبلغ ر فصله  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این
، ) مورد بر حسب( کار   اجرای  سختی ضریبهای. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ از جمع
، برآورد  شود؛ نتیجه  می  اضافه آن  به،  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینه  شده  ضرب درپی  پی صورت  ردیفها به  مبلغ جمع ، به  و باالسری ای منطقه
  بها ضمیمه  فهرست2   مورد پیوست  و برحسب7، 6، 5، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمه ، کلیات  یادشده مدارک به.  کار خواهدبود  اجرای هزینه
 .شود  می ، نامیده کار  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعه شده

  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ، استفاده در موارد ضروری ) تبصره
 .  است ،  بالمانع8ـ2 بند روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای

 با  ، همراه برداری  بهره  دوران  برای  جاده  و یا احداث  حفر ترانشه  مسیر برای سازی منظور آماده  به  خاکبرداری  باشد عملیات  الزم هرگاه .3
  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  واحد پایه  بهای  فهرست  منظور شود، برآورد آنها براساس  پیمان  جزو موضوع گذاری  لوله عملیات

 .شود  می تهیه
   فاضالب آوری  جمع  شبکه  رشته  واحد پایه  بهای  در فهرست  مربوط  فصل ، از ردیفهای  سپرکوبی  ضرورت ، در صورت  ریزشی در زمینهای .4

 .شود  می استفاده
 و  بتنی   و کارهای  فوالدی  کارهای  فصلهای های واحد ردیف بهایهای شیر و   برای احداث حوضچهپنجمهای فصل  بهای واحد ردیف .5

  برای و  است  شده  بینی ها، پیش بها، مانند زیرسریها، مهاریها و پایه  فهرست  موردنظر در این کارهایسایر    بها، برای  فهرست  این بندی قالب
   کارها باید بر اساس  نوع  این  نیاز، هزینه در صورت.   مجاز نیست از آن  ها، استفاده  خانه  مخزنها و تلمبه  و متمرکز مانند ساختمان  حجیم کارهای

 . برآورد شود  ساختمان  رسته  واحد پایه  بهای فهرستهای
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   اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  مهندس.7
 و در   باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت هی ارا  پیمانکار برای  است  و الزم ثر بودهو م  از نظر قیمت  آنها را، که درباره

 این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده طرح مشخص کند که "منبع تهیه" منظور از . کند  درج  پیمان  خصوصی  فنی مشخصات
اقالم کار ساخت داخل یا خارج کشور است و عالوه بر آن، چنانچه تولیدکننده جنس منحصر بفرد نباشد، حداقل نام سه تولید کننده 

 .کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمتهای نزدیک بهم  تولید می
   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش اجرای   برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .8

. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که ادیر یا برآورد هزینه بها و مق فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمه مفاد کلیات .1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات  در مقدمه  شده  درج  ردیفها و شرح شرح .2

   بها، مطابقت  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل ردیفها در صورتی
 . باشد داشته

  و مینا ت های  هزینه  و شامل  بودهانتقال و توزیع آب روستایی    رشته  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای .3
 در   مصالح جایی ه، جاب مورد نیاز  مصالح)  و باراندازی ، حمل  بارگیری، تهیه(  تامین  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین  انسانی  نیروی کارگیری به

 واحد  ، در بهای) مورد بر حسب ( و تنظیم اندازی  و راه  آزمایش هزینه همچنین .  کار است  کامل ، اجرای  طور کلی به ، و  مصالح ، اتالف کارگاه
 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  این ردیفهای

پراکندگی کار،    بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق م انجا  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای .4
 کار را   اجرای  و موارد دیگر که ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم های ، دهانه  یا ارتفاع  یا عمق ، تغییر جنس  زمین سختی

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه مشکلتر یا مخصوص
 کار   اجرای  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه ، باالسری ای  کار، منطقه  اجرای  سختی ضریبهای  به  مربوط مبلغ .5

 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده نپیما  به منضم
 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه  فهرست  این  فصلهای  از مقایسه  گیری با نتیجه .6

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به
 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، طبق  پای مصالح .7
 .ذ خواهد بود برآورد، ناف  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .8
   پیمان  به  منضم  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان  به  منضم  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات .9

 .  است  سازندگان  و دستور کارها و دستورالعملهای  پیوست  نمونه های و نقشه
 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده خص مش  سیمان  نوع  که در ردیفهایی .10
 یا میلگرد   لوله ، نصب ، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه  آنها بعداً میسر نیست  کامل شود و بازرسی  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .11

  ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی خصات، مش  اجرایی های  آنها با نقشه ، باید مطابقت  لوله  خط و آزمایش
 . شود  جلسه مشاور صورت

، تنها   جداگانه  حمل هزینه.   است  شده بینی بها پیش  فهرست  این  ردیفهای  در قیمت  مصالح  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری هزینه .12
 .شود  می ، محاسبه  است  شده بینی  پیش  و نقل  حمل  در فصل  که  مواردی برای
 . مشاور برسد یید مهندسات   به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .13
،   است  و ریزشی  سنگی غیر از زمینهای  به  زمین  از هر نوع ، عبارتبها این فهرست اول تا ششم   فصلهای  مورد نظر در ردیفهای زمین .14

 پیشنهاد  نا به، ب  زمین  نوع تشخیص.   است  شده  بینی  پیش  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات  مزبور در فصل  زمینهای  برای  الزم بهای اضافه
 .یید کارفرما خواهد بودا مشاور و ت مهندس

  ، مانند بولدوزر با قدرت  سنگین آالت  یا ماشین ، مواد منفجره  سنگبری  از چکشهای  استفاده  آن  کندن  برای  که  است ، زمینی  سنگی زمین .15
 . باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از  بیش
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   و برای  مقدور نبوده آسانی  یا گود، به  ترانشه اف اطر  خاک  ریزش  علت ، به  نقشه  طبق  آن  کندن شود که  می  اطالق  زمینی  به  ریزشی زمین .16
   از ریزش  شود که  کنده  مناسبی  شیب  با چنان  گیرد و یا ترانشه  انجام  در آن  یا سپرکوبی  بست  مانند چوب  خاصی ، باید تمهیدهای  آن کندن
 . شود  ممانعت  خاک کلی
و )   احتمالی سازی  پی  و روی زیر بسترسازی (  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع ، اختالف ها  لوله  فصلهای  در ردیفهای  ترانشه منظور از عمق .17

   که در مواردی.   است  شده ، مشخص  اجرایی های ،  و نقشه38101   نمونه  در نقشه  که  است  ترانشه  دو طرف  طبیعی  زمین  سطح  رقوم متوسط
   سطح  و رقوم  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع ، اختالف  ترانشه  شود، عمق  انجام  خاکبرداری ، عملیات  حفر ترانشه  مسیر برای سازی منظور آماده به

 .  است  از خاکبرداری  پس  ترانشه  دو طرف زمین
 . است  شده  مشخص،  اجرایی های ،  و نقشه38101   نمونه  در نقشه ، که  است  ترانشه  کف ، عرض  ترانشه منظور از عرض .18
  ها یا نهرهای  یا جوی  بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  آبهایی  و دفع ، تخلیه  و گود  ترانشه  داخل  سطحی منظور از پمپاژ آبهای .19

  در موارد مجاورت.   است  شده بینی  پیش  مربوط  کار، در ردیفهای  این هزینه.  یا گود شود ، وارد ترانشه)  زیرزمینی  آبهای استثنای به(مجاور 
   شده  تلقی  زیرزمینی  یا گود شود، مانند آبهای  ترانشه داخل  به  از جدار دیواره  نفوذ آب  منجر به ، که  یا دریا و مانند آن  یا گود با رودخانه ترانشه

 . خواهد شد  استفاده  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجرای بهای  اضافه  مورد از ردیفهای و بر حسب
،   ندارند، مانند مانشون  دیگری دهند و نقش  می  اتصال هم  را به  آن  یا متعلقات  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی منظور از اتصالیها، وسایل .20

 . نخواهد شد  یاد شده  اتصالیهای  شامل متعلقات به   مربوط  بهای اضافه. آنها  به  مربوط های  و مهره ، واشرها و پیچ  مکانیکی  اتصال گلند، کوپلینگ
گذاریها بکار   مسیر لوله کند یا در تغییر قطر و یا زاویه  می  متصل شیرآالت  را به  لوله  خطوط  که  است  و لوازمی ، وسایل منظور از متعلقات .21

 از   بیش  دارای ، که  مانند تبدیل در مورد متعلقاتی.   فلنج  و ساکت  فلنج سپیکات، ا ، تبدیل ، زانویی  یا چهارراه راه  سه شود، مانند انواع  می گرفته
 . خواهد بود  محاسبه  قطر مبنای ، بزرگترین  قطر است یک
  ، که  استNominal Diameter  ، قطر نامی است  شده کار برده  و شیرها به  لوله ها، متعلقات  لوله  بها برای  فهرست  در این منظور از قطر که .22

 . است  شده  درج المللی  بین  و استانداردهای  سازندگان در جدولهای
   منضم  اجرایی های  اجرا نقشه  بها، مالک  فهرست این  به  منضم  نمونه های  و نقشه پیمان  به  منضم  اجرایی های  نقشه  بین  مغایرت در صورت .23
 . خواهد شد  بها استفاده  فهرست حد این وا  از قیمتهای ، ولی  است پیمان به

  مجلسها ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها بر اساس گیری اندازه .24
   شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای یا  ویژه  روش  که درمواردی .گیرد  می  فصلها، صورت  و مقدمه مفاد کلیات   به ،باتوجه ستا

 .شود  می انجام  شده  تعیین روش  به گیری ، اندازه است
 متر   و شیرها، بر حسب ، اتصالیها، متعلقات  لوله ، شامل  شده  نصب  خط ، طول ها   لوله  فصلهای ردیفهای  به  مقادیر مربوط گیری در اندازه .25
شود، مانند   می  مشخص  و اسناد پیمان  اجرایی های  و حدود آنها در نقشه  شرح  که  و تنها کارهایی  است  مالک گذاری حور مسیر لوله در م طول

 .شود  مسیر، کسر می ، از طول  یا بزرگراه ، آزاد راه آهن  و زیر راه ، کانال  از رودخانه عبور لوله
   قطرهای بهای  به ، با توجه  واحد آن  بها باشد، بهای  فهرست  این  در ردیفهای  شده  درج  دو قطر متوالی ین مورد نیاز، ب  قطر  که در صورتی .26
 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی روش  و به  و بعد آن قبل
،   با آن  مرتبط  و سایر عملیات  الزم افی اض  و خاکریزی برداریک خا  بابت  اضافی های ، هزینه اول تا ششم  فصلهای  واحد ردیفهای در بهای .27
 یا گود، منظور   ترانشه  درون  عملیات  اجرای  برای  الزم  و نیز ایجاد فضای  لوله  هیدرولیکی  آزمایش  بندهای ، پشت  اتصالیها، متعلقات  محل برای
 . است شده
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   و نشست  از تورم  ناشی  با تغییر حجم  مرتبط  اضافی های ، هزینه ت بها این فهرساول تا ششم و یازدهم   فصلهای  واحد ردیفهای در بهای .28
 .  است  منظور شده خاک
   و خاکریزی  سرندی  با خاک  لوله  و روی  زیر، اطراف  خاکریزی ،  هزینه38101   نمونه  نقشه ، طبق ها  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای دربهای .29
   حاصل  مشاور، خاکهای  مهندس تشخیص  به  چنانچه ولی.  است ، منظور شده  از حفر ترانشه  حاصل ، از خاک) اییخاکریز نه (  سرندی  خاک روی

،   مربوط  ردیفهای ، طبق کارگاه از خارج  مناسب  خاک  وحمل  تهیه  بهای  نباشد، اضافه  مناسب  از امور یاد شده  هر یک  انجام  برای از حفر ترانشه
 .شود  می ، محاسبه)  است  کسر شده  سرندی  خاک  به  مربوط های  ردیفها هزینه  در این که (  نوار حفاری  و مرمت خاکی ات عملی ازفصل

  ، از خاک  سرندی  با خاک  لوله  و روی  زیر، اطراف  خاکریزی ،  هزینه38101   نمونه  نقشه ، طبق ها  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای دربهای .30
   خاک جای  به  باشد که  داشته  مشاور، ضرورت دستور مهندس  یا به  فنی  مشخصات  طبق  که در صورتی.   است ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل
   مرمت و  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  ردیفهای ، طبق  مصالح  این  و حمل  تهیه  بهای  شود، اضافه  استفاده  دیگری  مناسب  از مصالح سرندی

 .شود  می محاسبه)   است  کسر شده  سرندی  خاک  به  مربوط های  ردیفها هزینه  در این که(،  نوار حفاری
  ، و یا گرده  یا حفر ترانشه  از گودبرداری  حاصل  اضافی  خاک  پخش ، هزینه این فهرست بهااول تا ششم   فصلهای  واحد ردیفهای در بهای .31

 شود،   و حمل آوری  یا مواد زاید جمع  اضافی  باشد خاک  الزم  که در صورتی.   است  شده  بینی ، پیش  لوله امتداد مسیر خط در   آن  کردن ماهی
،   شده  تعیین  در نقاط  آن  و باراندازی ، حمل ، بارگیری آوری  جمع های شود و هزینه  می  مشاور انجام دستور مهندس  کار منحصراً به  این اجرای

 .شود  می ، محاسبه  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  ردیفهای بقط
   بینی ، پیش  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزی  حفر ترانشه ، هزینه این فهرست بهااول تا ششم   فصلهای  واحد ردیفهای در بهای .32
   کار با دست  مقدور نباشد و این  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزی ر، حفر ترانشه مشاو  مهندس تشخیص  به  که در محلهایی.  است شده
،   نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  از ردیفهای ، با استفاده  با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی بهای  شود، اضافه انجام

 .شود  می محاسبه
  بینی  آنها، پیش  و باراندازی  مکانیکی ها با وسایل  و یا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگیری بها، هزینه  فهرست  این های واحد ردیف در بهای. 33
  ستفاده آنها، با ا  و باراندازیغیر ماشینی  ها با هر وسیله  و یا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگیری  از صعوبت  ناشی  اضافی های ، و هزینه  است شده

 .شود  می ، محاسبه  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط از ردیفهای
   آزمایش  که  لوله  از خط  قسمتی  سر و ته بستن (  هیدرولیکی  آزمایش  بندهای  پشت  برای  الزم  کارهای  و دستمزد کلیه  مصالح مینا ت هزینه .34

  اول تا ششم این فهرست بها  فصلهای ، در ردیفهای برداری شه نق  و فرعی  اصلی  میخهای  و تثبیت  کوبیدن یو نیز برا) شود  می  هیدرولیکی
 .  است  منظور شده

 موارد با تایید و دستور   متر باشد، این5 حداکثر   با طول  نقب  زدن  نیاز به  برخورد شود که  با شرایطی گذاری  مسیر لوله  در طول چنانچه .35
 04/1   ضریب  با اعمال  مربوط  واحد ردیفهای ، بهای  از صعوبت  ناشی های  هزینه  جبران  و برای  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس کار جداگانه

 .ستنی فصل یازدهم این فهرست بها، قابل پرداخت 110105 تا 110101های   در این حالت، اضافه بهای موضوع ردیف.شود  می پرداخت
 در  شده  داده  از کار، از درصدهای  هر قسمت  کامل  از انجام ، قبل  موقت  کارکردهای  صورت  پرداخت ها، برای  حوضچه احداثفصل در  .36

 از   استفاده  و هر گونه است  شده  تهیه  موقت  پرداختهای ًبرای  و منحصرا  است ، تقریبی  یادشده جدول. شود  می  فصل استفاده  این  مقدمه جدول
 . ، مجاز نیست  شده  تعیین  آنچه ، سوای آن  یا استناد به آن
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 اول تـا ششـم ایـن فهرسـت بهـا             فصـلهای   ، در ردیفهای  ) خاکریز نهایی  (  سرندی   خاک   روی   خاکریزی   برای   و کوبیدن    پخش  های  هزینه .37
   نـوار حفـاری      و مرمـت     خـاکی    عملیـات    در فصل    کوبیدن  دیفهای مورد، از ر    ، بر حسب     فنی   مشخصات   طبق   لزوم   و درصورت    نشده  بینی  پیش

 .شود  می استفاده
   عملیـات    انجـام    مـانع    از حفـر ترانشـه       حاصـل    خاک  کردن  ، ریسه   گذاری   کار، در مسیر لوله      فضای   محدودیت  علت   به   که  در موارد خاص   .38
   اسـتفاده   نوار حفـاری   و مرمت  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  مشاور، از ردیف   ر مهندس  باشد، با نظ     الزم   خاک  جایی   شود، و جابه    گذاری  لوله

 .خواهدشد
   منظـور شـده      لوله   خط   مقطعی  ضد عفونی  و     هیدرولیکی   آزمایش   مورد نیاز برای     آب   تهیه  ، هزینه   ها    لوله   فصلهای   واحد ردیفهای   در بهای  .39
   کـردن   ضـدعفونی   کلر برای  تهیه  و همچنین برداری  منظور بهره    به   لوله   خط   سراسری   و شستشوی    آزمایش   برای   الزم   آب   تهیه   هزینه  ، ولی   است

 .  است ، منظور نشده  لوله مقطعی خط
   کار در محـیط   پیشرفت  کندی ایه  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب   اجرای  بهای   اضافه   صورت   به   که  ردیفهایی .40

   مشاور برسد و پس یید مهندسا ت  به  موتوری هب از تلم  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت ، و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب آبدار و تخلیه
 .گیرد  می  شود، تعلق  انجام  زیرزمینی از آب زیر تر  که  از عملیات  قسمت آن ، به  یاد شده ردیفهای.  شود  مجلس  کار صورت از انجام

،    مخـابرات   ، گاز و خطوط     ، برق    مانند آب    زیربنایی  سیساتا شهر و ت     ترافیک  مسایل   به   مربوط  ها و اطالعات     مجوزها و دستورالعمل    گرفتن .41
 .  کارفرماست عهده ، به  عملیات  اجرای برای
کمـک   بـا    عملیـات    از اجـرای     ناشی   صعوبتهای  منظور جبران   کند، به    برخورد می    زیربنایی   با تاسیسات   اری گذ   لوله   عملیات   که  در مواردی . 42

   مسـیر کـه      از طول    قسمت   آن  ، برای    مربوط    لوله   واحد ردیف    بهای  20 % برابر   بهایی  ، اضافه   گذاری   لوله   عملیات   بازدهی   و کاهش    دستی  وسایل
   هـر مـورد برخـورد عملیـات         بهـا بـرای      اضافه  این. شود   می   خواهد شد، محاسبه     مشاور تعیین    و با نظر مهندس     الذکر است   فوق   صعوبت  دارای
   ولـی    اسـت    پرداخـت    مشاور قابـل    یید مهندس تا، با     نحو مناسب    به   موجود و عبور از زیر آن        زیربنایی  سیساتا با ت    آب   توزیع   شبکه  گذاری  لوله

در .   اسـت    شـده    دیده  ها   لوله   فصلهای   واحد ردیفهای    در بهای    خانگی   عبور از زیر انشعابهای      صعوبت  هزینه. شود   نمی   خانگی  ابهای انشع  شامل
باشد، تنها     برخورد داشته    گذاری   لوله   و با عملیات     قرار گرفته    و مجاور هم     نزدیک   موجود در فاصله     زیربنایی   چند مورد از تاسیسات      که  حالتی
 فصل یازدهم این فهرست بها، در رابطه        110105 تا   110101های     اضافه بهای موضوع ردیف    . خواهد شد    مورد برخورد در نظر گرفته       یک  معادل

جداگانـه  حسـب مـورد   ، مستقل از اضـافه بهـای فـوق الـذکر بـوده و          شود   انجام می  با وسایل غیر مکانیکی   که  عملیات خاکی   آن قسمت از    با  
 . شود اسبه میمح

  سیسـات ا سـاختمانها و ت      رانش   از نیروی    یا جلوگیری    عملیات   در حین    دیواره   از ریزش   جلوگیری (  ترانشه   دیواره   حفاظت  ، برای   چنانچه. 43
 خواهـد    پرداخـت   جداگانـه ،  مربـوط   باشد، هزینه  الزم  یا سپرکوبی  بست  مانند چوب  خاصی  مشاور، تمهیدات ، با تایید مهندس  ) مجاور ترانشه 

 .شد
حفـاری و آزمـایش چـاه،       . های آماده بهره برداری قابل استفاده است        های هفتم تا دهم این فهرست بها، برای تجهیز چاه           های فصل   ردیف. 44

اطراف اتاقک و چـاه،  ها، و کارهای الزم برای احداث اتاقک سر چاه و محوطه سازی و دیوار کشی  ها و قنات براساس  فهرست بهای پایه چاه     
 .شود های بهای واحد پایه رسته ساختمان، محاسبه می براساس فهرست

 .  کارفرما است  عهده  نیز به  مربوط های ، هزینه  است  کارفرما واگذار شده  عهده  به  کارهایی  و یا انجام  مصالح  تهیه  که  مواردی در تمامی .45
 .  است  شده تهیه1383 چهارم سال ههای سه ماه قیمت  بها بر مبنای  فهرست این .46
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  سیمان  آزبست های لوله.   اول صلف
 

   مقدمه
 
 ، سیمان   آزبست های  لوله تهیه و اجرای   از عملیات  مختصری ، شرح010206 تا 010201 و 010106 تا 010101   در ردیفهای  شده مفاد درج .1

 :  زیر است شرح  ردیفها، به  این تفصیلی   و عملیات است، D و Cای ه  از کالس)ISO ) PN 160استاندارد  طبق
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای و انجامباهر نوع وسیله    گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن بوته کنی، .1ـ1
، و یا تا   در کنار ترانشه  کردن  و ریسه کار و باراندازی ای مورد، تا پ  به ، بستههیه ت  از محل،ها و اتصالیها  لوله حمل  و بارگیریتهیه، . 2ـ1

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  آنها تا پای  مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت محلهای
 . مورد نظر  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 4ـ1

 ).  لزوم صورت
 . آنها ب و نص  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  وروی  اطراف خاکریزی. 6ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پرکردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 7ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
،   کوبیدگی ، بدون  زمین  تا سطح  ترانشه ، پرکردن  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش .8ـ1

 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات )صورت لزوم در(  اضافی  خاکهای ، پخش) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل با خاک
 .ردیف مربوط استدرصد  12های آزبست سیمان ضد سولفات استفاده شود،   سیمان، چنانچه از لولهاضافه بها به ردیفهای لوله آزبست. 2
، مانند  تحت فشار سیمان  آزبست های  لوله  چدنی متعلقات ، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای010301 در ردیف همفاد درج شد .3

 و عملیات  ست اهای الزم، ، با واشرها و پیچ و مهره ژیبو  و ژوئن  فلنج ، ساکت فلنج  سپیکاتافلنج، ،  ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه  سه انواع
 :تفصیلی این ردیف، به شرح زیر است

 .  نصب  در محل کار، و باراندازی  تا پایتهیه  ، از محل  مربوط های  و مهره ، واشر و پیچ  متعلقات  و حمل بارگیریتهیه،  ـ
 .  با آن  مرتبط خاکی  عملیات  و کلیه  الزم ضافی ا  حفاری  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 .  الزم  تکمیلی  آنها و سایر عملیات ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات اجرایتهیه و    اضافی های هزینه شود، و  می  بها محاسبه  فهرست ن ای  کلیات25 بند   طبق متعلقاتتهیه و اجرای   هزینه از   قسمتی
 .شود  پرداخت می010301 وزن متعلقات مربوط، طبق ردیف  به ، با توجه سیمان  آزبست های  لوله چدنی

 1، نسبت به کل عملیات، در جدول 1های آزبست سیمان، به شرح بند  ر تهیه و اجرای لوله درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کا.4
 .گیرد درج شده است، که برای پرداخت صورت وضعیتهای موقت مورد استفاده قرار می
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 سیمان با قطرهای مختلف های آزبست   درصد پرداخت مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله،.1جدول

 
 شماره )میلیمتر(قطر لوله 

 یفرد
 شرح عملیات

300-200 150-80 
 13 7 پس از تسطیح و آماده کردن کف ترانشه 1
 81 90 آزمایش هیدرولیکی خط لولهپس از  2
 6 3 انجام تمامی عملیاتپس از  3

 100 100 جمع
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 لمترطو 53،100

 میلیمتر و 80، به قطر Cلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010101 

  
 مترطول 62،300

 میلیمتر و 100، به قطر Cلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010102 

  
 مترطول 80،100

 میلیمتر و 150، به قطر Cلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010103 

  
 مترطول 114،500

 میلیمتر و 200، به قطر Cلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 010104 

  
 مترطول 161،500

 میلیمتر و 250، به قطر Cلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 010105 

  
 مترطول 217،500

میلیمتر و  300، به قطر Cلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 010106 

  
 مترطول 58،000

 میلیمتر و 80، به قطر Dلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010201 

  
 مترطول 70،400

 میلیمتر و 100، به قطر Dلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010202 

  
 مترطول 97،600

 میلیمتر و 150، به قطر D سیمان کالس لوله آزبست
 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010203 

  
 مترطول 163،000

 میلیمتر و 200، به قطر Dلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 010204 

  
 مترطول 214،500

 میلیمتر و 250، به قطر Dلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 010205 

  
 مترطول 310،500

 میلیمتر و 300، به قطر Dلوله آزبست سیمان کالس 
 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 010206 

 010301  .های آزبست سیمان ی لولهمتعلقات چدن کیلوگرم 4،490  
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 ) داکتیل (  نشکن  چدنی های لوله.   دوم فصل
 

  مقدمه
 
  طبق استاندارد ،  نشکن  چدنی های  لولهتهیه و اجرای   ازعملیات  مختصری ، شرح020105 تا 020101   در ردیفهای  شده مفاد درج .1

2531 ISO، زیر است شرح  ردیفها، به  این تفصیلی   و عملیات  است،)تایتون( از نوع لوله با اتصال فشاری  : 
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای انجام و هر نوع وسیله با  گذاری مسیرلولهو آماده کردن   ، تمیزکردن کنی بوته .1ـ1
، و یا تا   در کنار ترانشه  کردن  و ریسه کار و باراندازی  مورد، تا پای  به ، بستههیه ت  از محل،ها و اتصالیها  لوله حمل  و بارگیری تهیه، .2ـ1

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی ا پای آنها ت  مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت محلهای
 . مورد نظر  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه .3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب .4ـ1

 ).  لزوم صورت
 . آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت .5ـ1
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی .6ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه دن پر کر شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش .7ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
،   کوبیدگی ، بدون  زمین  تا سطح  ترانشه ، پرکردن  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش .8ـ1

 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات )در صورت لزوم(  اضافی  خاکهای ، پخش) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل با خاک
  ، مانند انواعچدنی نشکن  های  لوله  نشکن چدنی متعلقات ، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای020201  در ردیفهمفاد درج شد .2
 و عملیات تفصیلی  ست اهای الزم،  با واشرها و پیچ و مهره،  فلنج  ساکت وفلنج   اسپیکات، فلنج کوالر، گلند،، ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه سه

 :این ردیف، به شرح زیر است
 .  نصب  در محل کار، و باراندازی  تا پایتهیه  ، از محل  مربوط های  و مهره ، واشر و پیچ  متعلقات  و حمل بارگیریتهیه،  ـ
 .  با آن  مرتبط خاکی  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 .  الزم  تکمیلی  آنها و سایر عملیات ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات اجرایتهیه و    اضافی های هزینه شود، و  می  بها محاسبه  فهرست ن ای  کلیات25 بند   طبق متعلقاته و اجرای تهی   از هزینه  قسمتی
 .شود  پرداخت می020201 وزن متعلقات مربوط، طبق ردیف  به ، با توجه چدنی نشکن   های  لوله چدنی

 درج 2، نسبت به کل عملیات، در جدول 1، به شرح بند چدنی نشکنهای  رای لوله درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کار تهیه و اج.3
 .گیرد شده است، که برای پرداخت صورت وضعیتهای موقت مورد استفاده قرار می
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 های چدنی نشکن با قطرهای مختلف   درصد پرداخت مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله،.2جدول
 

 شماره )میلیمتر(طر لوله ق
 ردیف

 شرح عملیات
300-200 150-100 

 7 5 پس از تسطیح و آماده کردن کف ترانشه 1
 90 92 آزمایش هیدرولیکی خط لولهپس از  2
 3 3 انجام تمامی عملیاتپس از  3

 100 100 جمع
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 مترطول 123،500

 میلیمتر و عمق ترانشه 100نی نشکن به قطر لوله چد
 . متر5/1تا 

 020101 

  
 مترطول 144،500

 میلیمتر و عمق ترانشه 150لوله چدنی نشکن به قطر 
 . متر5/1تا 

 020102 

  
 مترطول 194،500

 میلیمتر و عمق ترانشه 200لوله چدنی نشکن به قطر 
 . متر75/1تا 

 020103 

  
 مترطول 249،500

 میلیمتر و عمق ترانشه 250نی نشکن به قطر لوله چد
 . متر75/1تا 

 020104 

  
 مترطول 315،500

 میلیمتر و عمق ترانشه 300لوله چدنی نشکن به قطر 
 . متر75/1تا 

 020105 

 020201  .های چدنی نشکن متعلقات چدنی نشکن لوله کیلوگرم 13،200  
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   اتیلن  پلی های لوله. سوم  فصل
  مقدمه

  ،80PE به وزن مخصوص اتیلن  پلی های  لولهتهیه و اجرای  عملیات  از  مختصری ، شرح030119 تا 030101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1
 :  زیر است شرح  ردیفها، به  این  عملیات تفصیلی واست) 10PN( بار 10با فشار نامی  8074DIN استاندارد طبق

 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام با هر نوع وسیله گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن بوته کنی،. 1ـ1
   انباشت ، و یا تا محلهای  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به ، بستهتهیه  ، از محلاه  لوله  و حمل بارگیریتهیه، . 2ـ1

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  آنها تا پای  مجدد و حمل  با بارگیری ه در آنجا، همرا  و باراندازی فرعی
 . مورد نظر  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی ای آبه  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 4ـ1

 ).  لزوم صورت
  ها و انجام  سر لوله ، تنظیم)  لزوم در صورت (  سر لوله سازی  و آماده ، برش  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1

 . امل طور ک  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  که  جوشکاری عملیات
 شود،   انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  بر حسب  که  جوشکاری  عملیات ها و انجام  سر لوله ، تنظیم  ترانشه ها درون  لوله قرار دادن. 6ـ1

 .ها  لوله ، و نصب  مربوط  اضافی  با حفاری  مرتبط  عملیات  با کلیه همراه
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه ن درو های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 7ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پر کردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 8ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
، با بدون کوبیدگی،   زمین  تا سطح  ترانشه ، پرکردن  فنی  مشخصات ق طب  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 9ـ1

 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات)در صورت لزوم(های اضافی   پخش خاک،) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل خاک
 :   زیر است  عملیات ، شامل  و تبدیل ، زانویی راه سه  ، مانند انواع  اتیلن  پلی های  لوله اتیلنی  پلی  از متعلقات  هر قطعه اجرای تهیه و .2
 .  نصب  در محل کار، و باراندازی  تا پایتهیه  ، از محل  مربوط  و اجزای  اتیلنی  پلی  متعلقات  و حمل بارگیریتهیه،  ـ
 .  با آن  مرتبط خاکی  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله  کردن ماده و آ ، تنظیم  لوله  برشـ
 و   الزم های  جوشکاری  آنها، انجام ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

 .  الزم  تکمیلی سایر عملیات
   اجرای  تهیه و اضافی های  هزینه  جبران شود، و برای  می  بها محاسبه  فهرست  این اتکلی 25 بند   طبق  متعلقاتتهیه و اجرای   از هزینه قسمتی
   هر قطعه ، به  مربوط ه لول  متر طول  واحد یک درصد بهای 35  هانداز  به  بهایی ، اضافه قطر لوله  به ، با توجه  اتیلن  پلی های  لوله اتیلنی  پلی متعلقات

 .گیرد  می  تعلق اتیلنی پلی از متعلقات
 .شود  فصل اول این فهرست بها، محاسبه می010301های پلی اتیلن، طبق ردیف  تهیه و اجرای متعلقات چدنی لولههزینه . 3
استفاده شود،  )٦PN(  بار6با فشار نامی  های پلی اتیلن چنانچه از لوله، )١٠PN(  بار10با فشار نامی  کسربها به ردیفهای لوله پلی اتیلن .4

  .ردیف مربوط استدرصد  25

استفاده  )١٦PN(  بار16با فشار نامی  های پلی اتیلن چنانچه از لوله، )١٠PN( بار 10با فشار نامی  اضافه بها به ردیفهای لوله پلی اتیلن. 5
 .ردیف مربوط استدرصد  35شود، 
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 درج 3، نسبت به کل عملیات، در جدول 1ن، به شرح بند تیلپلی اهای   درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله.6

 .گیرد شده است، که برای پرداخت صورت وضعیتهای موقت مورد استفاده قرار می
 

  
 های پلی اتیلن با قطرهای مختلف   درصد پرداخت مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله،.3جدول

 
 شماره )میلیمتر(قطر لوله 

 ردیف
 شرح عملیات

315-200 180-110 90-40 32- 16  
 43 24 9 4 پس از تسطیح و آماده کردن کف ترانشه 1
 39 67 87 94 آزمایش هیدرولیکی خط لولهپس از  2
 18 9 4 2 انجام تمامی عملیاتپس از  3

 100 100 100 100 جمع
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 ترطولم 10،600

 1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 16اتیلن، به قطر  لوله پلی
 .متر

 030101 

  
 مترطول 11،000

 1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 20اتیلن، به قطر  لوله پلی
 .متر

 030102 

  
 مترطول 12،900

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 25اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر25/1

 030103 

  
 مترطول 14،700

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 32اتیلن، به قطر  وله پلیل
 . متر25/1

 030104 

  
 مترطول 18،200

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 40اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030105 

  
 مترطول 22،100

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 50اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030106 

  
 مترطول 29،600

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 63اتیلن، به قطر   پلیلوله
 . متر5/1

 030107 

  
 مترطول 37،200

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 75اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030108 

  
 مترطول 48،100

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 90اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030109 

  
 مترطول 66،000

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 110اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030110 

  
 مترطول 84،200

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 125اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030111 

  
 مترطول 102،500

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 140اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030112 

  
 مترطول 129،500

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 160اتیلن، به قطر  یلوله پل
 . متر5/1

 030113 

  
 مترطول 159،000

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 180اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030114 

  
 مترطول 193،000

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر5/1

 030115 
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 بهای کل

 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 مترطول 239،500

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 225اتیلن، به قطر  پلیلوله 
 . متر75/1

 030116 

  
 مترطول 293،500

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر75/1

 030117 

  
 مترطول 365،500

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 280اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر75/1

 030118 

  
 مترطول 455،500

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315اتیلن، به قطر  لوله پلی
 . متر75/1

 030119 
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 شیرها. چهارم  صلف
 

  مقدمه
 
های متقابل و واشرها  ، از نوع چدنی فلنجدار با فلنج تهیه و اجرای شیرها از عملیات  مختصری ، شرحاین فصل   در ردیفهای  شده مفاد درج .1

  بار25 که با فشار نامی های مربوط به شیر فشار شکن به استثنای ردیف(   است ،)PN 10(  بار10نامی فشار  با های الزم و و پیچ و مهره
 :  زیر است  شرح به ، یا به صورت ایستاده  حوضچه ، در داخل در هر عمق ردیفها،   این  تفصیلی و عملیات) پیش بینی شده است

 و یا تا   نصب محلکنار  در  کار، و باراندازی  تا پایتهیه  از محلبسته به مورد، ،   مربوط های  مهره و  شیر، واشر و پیچ  و حمل بارگیریتهیه،  ـ
 .ها تا پای کار و بارانداری در کنار محل نصب های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بار گیری مجدد و حمل آن محل

 .اکی مرتبط با آن و کلیه عملیات خ  الزم  اضافیحفاری   انجامـ
 ).  لزوم در صورت (  یا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی  تلمبهـ
 . آنها  و نصب  یا حوضچه  ترانشه ها درون  و مهره  شیر، واشر و پیچ ، قراردادن  مواد خارجی  شیر از ورود هر گونه  داخل  کامل  حفاظتـ
 . طبق مشخصات فنی  مورد لزوم ، تا تراکم  دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  سرندی ، با خاک  ترانشه  شیر درون  و روی  اطراف  خاکریزیـ
   و سایر عملیات  اضافی  خاکهای ، پخش) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل ، با خاک  کوبیدگی ، بدون  زمین  تا سطح  ترانشه  پرکردنـ

 .  الزم تکمیلی
ای، قاب و دریچه بازدید و کارهای  شامل روکش چکمه( تهیه و اجرای شیرهای کشویی به صورت مدفون در زیر خاک اضافه بها، برای .2

 . درصد ردیف مربوط است5نسبت به حالت تهیه و اجرای شیرها در داخل حوضچه، ) خاکی اضافه الزم
 . وط است درصد ردیف مرب16PN( ،50( بار 16اضافه بها، برای شیرهای با فشارنامی  .3
 . درصد ردیف مربوط است35اضافه بها، برای شیر هوای دو روزنه،  .4
 . درصد ردیف مربوط است30کسر بها، برای شیرهای یکطرفه لوالیی نسبت به شیرهای کشویی،  .5
 .یف مربوط است درصد رد60نسبت به شیرهای کشویی، ، )Dismantling Joint(  کردن شیرقطعه مخصوص باز و بستهکسر بها، برای  .6
 . بوط استر درصد ردیف م120نسبت به شیرهای کشویی، ) کنتور حجمی یا کنارگذر(اضافه بها، برای دستگاه اندازه گیری جریان  .7
   فصل ن ای  ردیفهای  در قیمت  هزینه شود، و مابقی  می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات25 بند   شیرها طبقتهیه و اجرای   از هزینه قسمتی .8

 .  است منظور شده
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 بهای کل

 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 040101  . میلیمتر50شیرکشویی، به قطر  عدد 316،000  
 040102  . میلیمتر65شیرکشویی، به قطر  عدد 331،500  
 040103  . میلیمتر80شیرکشویی، به قطر عدد 357،500  
 040104  .میلیمتر100شیرکشویی، به قطر  عدد 461،500  
 040105  .میلیمتر150شیرکشویی، به قطر  عدد 708،500  
 040106  .میلیمتر200شیرکشویی، به قطر  عدد 1،033،000  
 040107  .میلیمتر250شیرکشویی، به قطر  عدد 1،618،000  
 040201  . میلیمتر150ای، به قطر  شیر پروانه عدد 2،704،000  
 040202  . میلیمتر200ای، به قطر  شیر پروانه عدد 3،201،000  
 040203  . میلیمتر250ای، به قطر  شیر پروانه عدد 3،988،000  
 040301  . میلیمتر50شیر هوای یک روزنه، به قطر  عدد 555،500  
 040302  . میلیمتر65شیر هوای یک روزنه، به قطر  عدد 610،500  
 040303  . میلیمتر80شیر هوای یک روزنه، به قطر  عدد 694،000  
 040304  .میلیمتر100شیر هوای یک روزنه، به قطر  عدد 747،500  
 040401  . میلیمتر50دریچه تخلیه، به قطر  عدد    
 040402  . میلیمتر65دریچه تخلیه، به قطر  عدد    
 040403  . میلیمتر80دریچه تخلیه، به قطر  عدد    
 040404  .میلیمتر100دریچه تخلیه، به قطر  عدد    
  

 عدد 1،157،000
 میلیمتر، همراه با مانومترها 50شیر فشارشکن، به قطر 

 . و سایر اجزای الزم
 040501 

  
 عدد 1،516،000

 میلیمتر، همراه با مانومترها 65شیر فشارشکن، به قطر 
 . و سایر اجزای الزم

 040502 

  
 عدد 1،837،000

 میلیمتر، همراه با مانومترها 80شیر فشارشکن، به قطر 
 . و سایر اجزای الزم

 040503 

  
 عدد 2،256،000

 میلیمتر، همراه با مانومترها 100شیر فشارشکن، به قطر 
 . و سایر اجزای الزم

 040504 

  
 عدد 3،997،000

 میلیمتر، همراه با 150شیر فشارشکن، به قطر 
 . و سایر اجزای الزممانومترها 

 040505 
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 عدد 

 میلیمتر، همراه با 200شیر فشارشکن، به قطر 
 . مانومترها و سایر اجزای الزم

  040506 

  
 عدد 

 میلیمتر، همراه با 250شیر فشارشکن، به قطر 
 . مانومترها و سایر اجزای الزم

 040507 

 040601  .نشانی ایستاده شیر آتش عدد 3،533،000  
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  شیر های  حوضچه احداث. پنجم  فصل
 

  مقدمه
 
 از   مصرفی  بتن  هر متر مکعب  ازای  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهای  انجام  بهای  شامل،050101   شیر در ردیف  حوضچه  واحد احداث بهای .1

 :  است ه در حوضچC 25  نوع
  زنی  گود، تلمبه  کف  وکوبیدن  پاشی ، آب  مورد نظر، تسطیح  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام .1-1

 ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحی  آبهای و تخلیه
 ).  مایه  کم بتن (C 10   از نوع  بتن  و ریختن تهیه .1-2
 هر   و به  تعداد الزم ، به ها و غیره  عبور لوله  محل  سوراخهای  با تعبیه  همراه  الزم  یا داربست بست ، و چوب  مصالح  با هر نوع بندی قالب .1-3

 .قطر
 . ساخته  از درجا یا پیش ، اعمC 25   از نوع  بتن  و اجرای تهیه .1-4
 .  عبور از دیوارها ها در محل  دور لوله کاری  و عایق جاسازی .1-5
 .، با دو قشر اندود قیر  حوضچه  دیوارهای  خارجی  سطح  کاری  قیر و عایق تهیه .1-6
 .  تخلیه  لوله  در اطراف  زهکش  شن  و ریختن تهیه .1-7
 .  کوبیدگی ، بدون) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  با خاک  حوضچه  اطراف خاکریزی .1-8
 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  مواد زاید و خاک آوری ، جمع  حوضچه  داخل ، نظافت  محل  کردن پاک و  تسطیح .1-9
   ردیفهای ، موضوع  کنتور آب  هوا و همچنین  با پمپاژ، شیر تخلیه  آب  شیر تخلیه  برای  آجری  با دیواره  حوضچه احداث  به  مربوط عملیات. 2

 :  زیر است شرح ، به50203 تا 050201
 گود،   کف  و کوبیدن  پاشی ، آب  مورد نظر، تسطیح  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام -2-1

 ).  لزوم در صورت( گود   داخلی  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی تلمبه
 .ها  لوله  با جاسازی مراه، ه  بنایی  و عملیات  ریزی  و بتن  بندی قالب -2-2
 .  کف  زهکش  شن  و ریختن تهیه -2-3
 .، بدون کوبیدگی ) خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  با خاک  حوضچه  اطراف خاکریزی -2-4
 . زم ال  تکمیلی و سایر عملیات ، جمع آوری مواد زاید و خاک اضافی حوضچه  داخل ، نظافت  محل  کردن  و پاک تسطیح -2-5
  ها منظور نشده  حوضچه  واحد احداث ، در بهای  مربوط  با قاب  چدنی  و دریچه  و حفاظ  و نیز پله  میلگرد الزم  و نصب ، حمل  تهیه هزینه .3

 واحد  بند در بهای   و مواد آب ضمناً واتراستاپ . خواهد شد ، استفاده  فوالدی  کارهای  در فصل  مربوط ، از ردیفهای  آن  محاسبه  و برای است
 .  است  منظور نشدهی این فصلردیفها

   دیگر استفاده  نوع  از بتن  که  و در صورتی ، بودهC 25   از نوع  مصرفی  بتن  حجم  شیر بر حسب بتنی های  حوضچه  بهای واحد پرداخت .4
 .شود  می ، محاسبه  بندی الب و ق  بتنی  کارهای  در فصل  شده  درج  ردیفهای بها یا کسربها طبق شود، اضافه

   دیگر، در بهای و موارد مشابهدسترسی به حوضچه رو   آدمشافت،   سقف  کاری ، عایق  حوضچه  سقف  روی  خاکی  عملیات  انجام بهای .5
 .  است  منظور نشده  فصل  این واحد ردیفهای
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 در   مختلف  کارهای  اجرای  سختی های  شود، هزینه  ساخته  زیرزمینی از آب شیر باید زیر تر های  حوضچه  در موارد استثنایی  که در صورتی .6
 .شود  می ، محاسبه  مربوط  در فصلهای  مندرج بهای  اضافه ، از ردیفهای حوضچه

   فصل  موردنظر در این بندی  و قالب  بتنی بها، در مورد کارهای  فهرست  این بندی  و قالب  بتنی  کارهای  فصل  مقدمه8 و 6 تا 1  مفاد بندهای .7
 .رود نیز بکار می

   درج4  ، در جدول  عملیات کل  به ، نسبت1 بند   شرح  شیر، به بتنی های  حوضچه  کار احداث  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی .8
  ها در صورت  حوضچه  شده  انجام  عملیات  منظور کردن رایب. گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  محاسبه  برای  که  است شده

  از  با استفاده سپس. شود  می  محاسبه  ردیف مربوط  طبق  آن  به  مربوط ها و قیمت  از حوضچه  هر یک  بتن ، ابتدا حجم  موقت وضعیتهای
. شود  می  درج  موقت  وضعیت  و در صورت  اعمال  حوضچه یمتق  و به  آمده دست  به  هر حوضچه  شده  انجام عملیات  به ، درصد مربوط4 جدول
 . خواهد شد  محاسبه حوضچه 25C   بتن  قطعی  حجم حسب، بر  نهایی  قیمت  است بدیهی

 
 

 . شیر  بتنیهای  حوضچه  احداث  عملیات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 4  جدول
 

 درصد پرداخت شرح عملیات ردیف شماره
 8 مایه  کم  بتن  و اجرای  کف تسطیححفر گود،  1
 10 ) شالوده (  کف ریزی  و بتن بندی قالب 2
 5/64  دیوارها ریزی  و بتن بندی قالب 3
 14 ساخته  پیش  بتنی  قطعات  و نصب ساخت 4
 5/3 تکمیلی وعملیات نظافت ،،خاکریزنهایی اندودقیری 5

 100 جمع
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 دبهای واح

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 050101  .احداث حوضچه بتنی شیر مترمکعب بتن 827،000  
  

 عدد 1،387،000
احداث حوضچه با دیواره آجری، برای شیر تخلیه 

 .هوا
 050201 

  
 عدد 1،592،000

  دیواره آجری، برای شیر تخلیه آباحداث حوضچه با
 .با پمپاژ

 050202 

 050203  .وضچه با دیواره آجری، برای کنتور آباحداث ح عدد 207،000  
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 ها انشعاب. ششم  فصل
 

  مقدمه
 

، شرح مختصری از عملیات انشعاب گیری از لولـه اصـلی و شـامل تهیـه و اجـرای                    060104 تا   060101 های  مفاد درج شده در ردیف     .1
 :زیر استها، به شرح  کنتور و شیرهای الزم، است و عملیات اجرایی تفصیلی این ردیف

  محـل کنار   در    کار، و باراندازی     تا پای  تهیه  از محل بسته به مورد،     و قطعات اتصالی مربوط،      بارگیری و حمل کنتور و شیرهای الزم       .1-1
حـل  ی در کنـار م  ها تا پای کار و بارانداز        حمل آن  های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بار گیری مجدد و               و یا تا محل     نصب
 : شامل،نصب

 ،)از هر جنس و قطر( و کمربند مربوط )Corporation Cock(شیر انشعاب  -
 و غالف قابل تنظیم و قاب و دریچه بازدید مربوط،  و محفظه) Curb Stop Valve( شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب -      

 کف فلزی،شیر  -
  ماسوره و واشر مربوط، با مهرهکنتور آب -
 ،شیر یکطرفه -

صب کمربنـد روی لولـه اصـلی و سـوراخ     ن، از ورود هرگونه مواد خارجی، 1-1حفاظت کامل داخل اجزای انشعاب مندرج در بند     .1-2
کردن لوله و نصب شیر انشعاب، نصب شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب روی لولـه انشـعاب بـا متعلقـات مربـوط، نصـب کنتـور و                              

 .وط، درون حوضچه کنتور آب و سایر عملیات تکمیلی الزم و یکطرفه با متعلقات مربکف فلزیشیرهای 
های فصل سوم و هزینه احـداث حوضـچه کنتـور از ردیـف مربـوط در فصـل پـنجم ایـن           هزینه تهیه و اجرای لوله انشعاب از ردیف .2

 . شود فهرست بها، محاسبه می
 .است، )10PN(  بار10نامی ای با فشار   ازنوع دندهو) برنجی یا برنزی(، از جنس آلیاژهای مس 1تمام شیرهای مندرج در بند  .3

رد اسـتاندا  B و سایر اجزا و متعلقات الزم، مطابق بـا کـالس   ای ای و شمارشگر عقربه    برنزی، با اتصال دنده     کنتور آب با بدنه از جنس      .4
 .، استISO 4064بین المللی 
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 بهای کل

 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 احدو

 
 شرح

 
 شماره

 060101  . میلیمتر15 انشعاب به قطر  عدد 352،500  
 060102  . میلیمتر20انشعاب به قطر  عدد 422،000  
 060103  . میلیمتر25انشعاب به قطر  عدد 1،212،000  
 060104  . میلیمتر32انشعاب به قطر  عدد 1،562،000  
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 کارهای تاسیسات برقی. هفتم  فصل
 

  مهمقد
 
افشان الستیکی سه سیمه از نوع ، های برق ، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای کابل070108 تا 070101های  مفاد درج شده در ردیف    . 1

 .است ولت 750/450 ولتاژ اسمی با  ،انگلستان BS 6500بین المللی، یا  IEC 60245 ایران یا ISIRI 1926 طبق استاندارد  ،MGGنوع 
به کابل خروجی از الکترو موتور مستغرق، با عایق کـاری الزم بـرای جلـوگیری از                  MGGزم برای اتصال کابل     ح و کارهای ال   المصهزینه  . 2

کارهـای الزم   .   منظور شـده اسـت      MGGهای کابل     نفوذ آب، و بستن کابل به لوله چاه با مفتول در مقاطع طولی الزم، در بهای واحد ردیف                 
 .شود های این فصل محاسبه می تفاده از ردیفز چاه تا اتصال به تجهیزات داخل اتاقک سر چاه نیز با اسبرای ادامه کابل خروجی ا

، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای تابلوهای برق، از نوع فشار ضـعیف اسـت و                  070308 تا   070201های    مفاد درج شده در ردیف    . 3
 :ها، به شرح زیر است عملیات تفصیلی این ردیف

ورق تـابلو از    و  مانند کلید، فیوز، آمپر متر، چراغ سیگنال، کلید مینیـاتوری و شـینه مسـی                فشار ضعیف تابلویی    برقی  تهیه تمامی وسایل    . 3-1
 .ق نقشه و مشخصات فنی به طور کاملشو و سایر اقالم مورد نیاز، طبلآهن و سیم و ترمینال وریل و کاب

 .ت و رنگ آمیزی آنراحی تابلو، ساخساخت تابلو، شامل ط. 3-2
اری، شینه، اجرای اتصـاالت داخلـی و شـماره گـذ           شینه کشی و رنگ آمیزی     شامل نصب تجهیزات،  ،  مونتاژ کامل تابلو با کلیه متعلقات     . 3-3

 .ای تکمیل و آزمایش کارخانه
 . رگالژ، آزمایش و راه اندازی آن،تنظیم  و پیچ، سربندی و فرم بندی،فلزی نصب با بست ،حمل به پای کار، استقرار تابلو در محل. 3-4
کلیـات و مقدمـه   ( بهـای واحـد پایـه تاسیسـات برقـی            در رابطه با کارهای تاسیسات برقی و نحوه تهیه و اجرای کامل آنها، مفاد فهرسـت               . 4

 . ذکر شده باشداین مقدمه، مالک عمل است، مگر انکه خالف آن در )های مربوط فصل
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 بهای کل

 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 مترطول 15،400

 به مقطع ،MGGکابل افشان الستیکی سه سیمه از نوع 
 . میلیمترمربع3×5/2

 070101 

  
 مترطول 19،900

 به مقطع ،MGGکابل افشان الستیکی سه سیمه از نوع 
 . میلیمترمربع3×4

 070102 

  
 مترطول 33،000

 به مقطع ،MGGسیمه از نوع کابل افشان الستیکی سه 
 . میلیمترمربع3×6

 070103 

  
 مترطول 40،800

 به مقطع ،MGGکابل افشان الستیکی سه سیمه از نوع 
 . میلیمترمربع3×10

 070104 

  
 مترطول 56،200

 به مقطع ،MGGکابل افشان الستیکی سه سیمه از نوع 
 . میلیمترمربع3×16

 070105 

  
 مترطول 79،800

 به مقطع ،MGGن الستیکی سه سیمه از نوع کابل افشا
 . میلیمترمربع3×25

 070106 

  
 مترطول 96،200

 به مقطع ،MGGکابل افشان الستیکی سه سیمه از نوع 
 . میلیمترمربع3×35

 070107 

  
 مترطول 131،500

 به مقطع ،MGGکابل افشان الستیکی سه سیمه از نوع 
 . میلیمترمربع3×50

 070108 

 070201  . آمپر15 جریانتابلو برق برای اتصال مستقیم و  دستگاه 3،297،000  
 070202  . آمپر20 جریانتابلو برق برای اتصال مستقیم و  دستگاه 3،600،000  
 070203  . آمپر30 جریانتابلو برق برای اتصال مستقیم و  دستگاه 3،903،000  
 070301  . آمپر40 جریانثلث و تابلو برق برای اتصال ستاره م دستگاه 7،624،000  
 070302  . آمپر50 جریانتابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و  دستگاه 7،927،000  
 070303  . آمپر60 جریانتابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و  دستگاه 8،330،000  
 070304  . آمپر80 جریانتابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و  دستگاه 8،733،000  
 070305  . آمپر100 جریانتابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و  دستگاه 11،036،000  
 070306  . آمپر120 جریانتابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و  دستگاه 13،539،000  
 070307  . آمپر150 جریانتابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و  دستگاه 14،645،000  
 070308  . آمپر180 جریانتابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و  ستگاهد 17،542،000  
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 های فوالدی گالوانیزه سنگین لوله. هشتم  فصل
 

  مقدمه
 
های آبده چـاه از لولـه فـوالدی گـالوانیزه             ، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای لوله        080106 تا   080101های    مفاد درج شده در ردیف    . 1

 :ها، به شرح زیر است لیات تفصیلی این ردیفسنگین است، و عم
ای و تسـمه و الکتـرود         و مصالح اتصال دنده   ،  ISIRI 3765، طبق استاندارد    نشوب ه شده با  وزر سنگین   های فوالدی گالوانیزه    تهیه لوله . 1-1

 .الزم

 و یـا تـا        نصـب   محـل کنـار    در    کار، و بارانـدازی     یتا پا محل تهیه   از  بسته به مورد،    ها و سایر مصالح،       ها و اتصالی    بارگیری و حمل لوله   . 1-2
 .ی در کنار محل نصبزها تا پای کار و باراندا های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بار گیری مجدد و حمل آن محل

، ساخت و نصب زنبیل نگهـدار       حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، اتصال الکتروپمپ مستغرق به اولین شاخه لوله               . 1-3
ها به داخـل چـاه و اسـتقرار در عمـق              های لوله و تقویت محل اتصال و پایین دادن تدریجی الکتروپمپ و لوله              الکتروپمپ، اتصال سایر شاخه   

 .د نظر، وسایر عملیات تکمیلی الزممور
   .شود های این فصل محاسبه می آب نیز با استفاده از ردیفکارهای الزم برای ادامه لوله خروجی از چاه تا اتصال به لوله خط انتقال . 2
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 080101  . میلیمتر50لوله فوالدی گالوانیزه سنگین، به قطر  مترطول 51،800  
 080102  . میلیمتر65لوله فوالدی گالوانیزه سنگین، به قطر  مترطول 63،700  
 080103  . میلیمتر80لوله فوالدی گالوانیزه سنگین، به قطر  مترطول 81،000  
 080104  . میلیمتر100لوله فوالدی گالوانیزه سنگین، به قطر  مترطول 109،500  
 080105  . میلیمتر125لوله فوالدی گالوانیزه سنگین، به قطر  مترطول 136،000  
 080106  . میلیمتر150دی گالوانیزه سنگین، به قطر لوله فوال مترطول 159،500  
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  مستغرقالکتروپمپ. فصل نهم
 

  مقدمه
 
 10، با فشار نامی معتبر و یا سایر استانداردهای  ١٤٤٢٥ DIN  از نوع مستغرق، طبق استاندارد،090109 تا 090101های  های موضوع ردیف پمپ. 1

و سـایر متعلقـات الزم   ) Mechanical Seal(بنـد مکـانیکی   طبقات مورد نظر، کوپلینـگ، آب ها، شامل تعداد  این ردیف. است) ١٠PN(بار 
 .است

 .، از نوع مستغرق، سه فاز و شامل تمامی متعلقات الزم است090219 تا 090201های   موضوع ردیفالکتروموتورهای. 2
هـای مربـوط بـه نصـب الکتروپمـپ            ای این فصـل، و هزینـه      ه   ردیف دهای مربوط به کوپله کردن پمپ و الکتروموتور در بهای واح            هزینه. 3

ل الکتروموتور به کابل چاه و نهایتاً اسـتقرار آن در عمـق مـورد نظـر در داخـل چـاه در بهـای واحـد                           بمستغرق به اولین شاخه لوله، اتصال کا      
 .های هفتم و هشتم این فهرست بها منظور شده است های فصل ردیف

 9،  1ات پمپ نسبت به تعداد طبقات مورد نظر در بنـد            ق پمپ مستغرق، به ازای هر یک طبقه کاهش تعداد طب          های  کسر بها نسبت به ردیف    . 4
 .درصد ردیف مربوط است

، 1های پمپ مستغرق، به ازای هر یک طبقه افزایش تعداد طبقات پمپ نسبت به تعداد طبقات مورد نظر در بنـد                        اضافه بها نسبت به ردیف    . 5
 . است درصد ردیف مربوط12
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 090101  .11/152پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 1،607،000  
 090102  .8/193پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 2،567،000  
 090103  .8/233پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 2،833،000  
 090104  .9/271پمپ مستغرق در اندازه  اهدستگ 3،357،000  
 090105  .8/293پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 2،996،000  
 090106  .6/345پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 3،464،000  
 090107  .4/374پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 3،365،000  
 090108  .5/384پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 3،570،000  
 090109  .2/425پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 2،745،000  
  

 دستگاه 3،576،000
 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

 . کیلو وات5/1دقیقه و قدرت 
 090201 

  
 دستگاه 3،812،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات2/2دقیقه و قدرت 

 090202 

  
 دستگاه 4،400،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات3دقیقه و قدرت 

 090203 

  
 دستگاه 4،674،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات7/3دقیقه و قدرت 

 090204 

  
 دستگاه 4،935،000

 دور در 3000د الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدو
 . کیلو وات5/5دقیقه و قدرت 

 090205 

  
 دستگاه 5،428،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات5/7دقیقه و قدرت 

 090206 

  
 دستگاه 5،890،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات2/9دقیقه و قدرت 

 090207 

  
 دستگاه 6،842،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات11دقیقه و قدرت 

 090208 

  
 دستگاه 7،172،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات13دقیقه و قدرت 

 090209 

  
 دستگاه 7،817،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات15دقیقه و قدرت 

 090210 
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 بهای کل
 )ریال (

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 دستگاه 8،822،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات5/18دقیقه و قدرت 

 090211 

  
 دستگاه 9،553،000

دور در  3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات22دقیقه و قدرت 

 090212 

  
 دستگاه 12،456،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات30دقیقه و قدرت 

 090213 

  
 دستگاه 14،477،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات38دقیقه و قدرت 

 090214 

  
 ستگاهد 16،002،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات5/45دقیقه و قدرت 

 090215 

  
 دستگاه 17،724،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات55دقیقه و قدرت 

 090216 

  
 دستگاه 20،776،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات5/62قه و قدرت دقی

 090217 

  
 دستگاه 23،341،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات5/73دقیقه و قدرت 

 090218 

  
 دستگاه 36،761،000

 دور در 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 
 . کیلو وات92دقیقه و قدرت 

 090219 
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 راتوینکلر. فصل دهم
 

  مقدمه
 
 لیتری و تزریق کننده و شاسی فلزی و تابلوی 500با بشکه پلی اتیلن ، 100102 و 100101های  ، موضوع ردیف)برقی(مایعی  اتورنکلری .1

 . است دور در دقیقه و شفت و پروانه ضد اسید و سایر متعلقات الزم700زن برقی با الکترو موتور حدود  برق و هم
 مربوط، قابل نصب روی دیوار، همراه با مبدل مایع به  گاز با لوله یهایتزریق کننده و اتصال با، 100201دیف ، موضوع راتور گازینکلری .2

 و  کیلوگرم با تاییدیه استاندارد65ای و شیلنگ و شیر یکطرفه و فشارسنج گاز کلر و سه عدد کپسول مخصوص گاز به ظرفیت  رابط نقره
 . استات الزمقشارژ شده و سایر متعل

 درصد ردیف مربوط 50باشد،  (Dryer) خشک کن، چنانچه کلریناتور گازی با کابینت ایستاده و 100201ضافه بها نسبت به ردیف ا .3
 .است

 



 کلریناتور. فصل دهم
 1384فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 

 
 

 34

 
 

 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 دستگاه 4،104،000

 ،(PN10) بار 10، با فشار نامی )برقی(مایعی  اتورنکلری
 . لیتر در ساعت45به ظرفیت 

 100101 

  
 دستگاه 246،000

 با فشار اتورنکلری، برای 100101اضافه بها به ردیف 
 .(PN15) بار 15نامی 

 100102 

 100201  . کیلوگرم در ساعت2تا اتور گازی به ظرفیت نکلری دستگاه 12،916،000  
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  ری نوار حفا  و مرمت  خاکی عملیات.   یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 خاکریز   محل  حجم ، بر حسب ، و خاکریزی  مناسب  خاک  تهیه  و ردیفهای  حفاری  محل  حجم ، بر حسب حفاری  به  مربوط ردیفهای .1

 .شود  می گیری اندازه
 .شود  می گیری اندازه  جا شده  جابه  خاک  تناسب  به  حفاری  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  و حمل آوری  جمع ردیفهای .2
 و مواد زاید  خاک  به  مربوط  که  خاکریز، و در صورتی  محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاک500 از   بیش  حمل ردیف .3

 .شود  می گیری  اندازه  حفاری  محل  حجم باشد، برحسب
 از   که  خاکی  برای  آن گیری شود و اندازه  می  بار پرداخت  یک در هر مورد تنها برای متر، 50 حداکثر   تا فاصله  مصرفی  خاک  جابجایی ردیف .4

   داده  برگشت  کنار ترانشه  از دپو به  که  خاکی ، و برای  جابجا شده  خاک تناسب  به  حفاری  محل  حجم شود، برحسب  می  دپو منتقل  به کنار ترانشه
 .شود  می ریز انجام خاک  محل  حجم ، برحسب  است شده

 تا 111201   و ردیفهای است ، منظور شده ها   لوله  فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای  لوله  و روی  زیر،اطراف  سرندی  خاک  کوبیدن های هزینه .5
  ، قابل  آزمایشگاه  در گزارش  شده  درج  نتایج  و براساس  فنی  مشخصات ، طبق) خاکریز نهایی (  سرندی  خاک  روی  خاک  کوبیدن ، برای111203
 .  است  شده  کوبیده  خاک ، حجم  محاسبه مبنای.   است پرداخت

  بینی ، پیش مربوط   مصالح  حجم  هم  خاک  و باراندازی  هر فاصله  به ، حمل ، بارگیری  برداشتن ، هزینه  مسیر لولهمرمت  های  ردیف در قیمت .6
 .  است شده

 .شود  می ، محاسبه110603   ردیف  نیز، طبق  بتنی  و بلوکهای  زیر موزاییک  مالت  تخریب هزینه .7
   و استفاده  است  لوله  عبور خط  معابر در محلهای مرمت   عملیات  به ، مربوط110705 تا 110701   در ردیفهای  شده  واحد درج  و بهای شرح .8

سنگی از اساس  زیر اساس و اساس بجای، کامالً مستقل بوده و برای مواردی که 110703 ردیف .  سایر کارها مجاز نیست  ردیفها، برای از این
 .شود کاربرد دارد می استفاده قیری

   و برحسب  است  شده  در نظر گرفتهاول تا ششم   فصلهای  ردیفهای ، برای  فصل  در این  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجرای بهای  اضافه ردیف .9
 .شود  می ، محاسبه  است  زیرزمینی  زیر تراز آب ، که)بها  فهرست  این  به  منضم  نمونه های  نقشه طبق( یا گود   از ترانشه حجمی

 و 110201   شود، از ردیفهای  انجام  مکانیکی  با وسایل  که ، در صورتی110808 و 110807  ردیفهای  به  مربوط  اضافی  خاکی  عملیات هزینه .10
 در   مربوط  ردیفهای  برحسب  الزم  دستی  عملیات بهای  مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل  استفاده  که شود و در صورتی  می  محاسبه110202

 و 110807های   به مورد، برای ردیفه ردیف اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی در این فصل، بست.  است  محاسبه  قابل  فصل این
 . نیز قابل محاسبه است110808

  برای)   با کاتر یا تخریب  از برش اعم (  مسیر لوله  پوشش سازی  آماده  عملیات  هزینه  به ، مربوط110605 تا 110601   واحد ردیفهای بهای .11
   شده بینی  پیشاول تا ششم های  فصل ردیفهای در   حفاری  جزو هزینه  موارد یاد شده  برداشتن  هزینه  است بدیهی.   است  مسیر لوله حفاری
) برش آسفالت با کاتر (110604 در صورت استفاده از ردیف .شود  می گیری  اندازه  شده  تخریب  محل  حجم  برحسب  تخریب ردیفهای.  است

 .شود  پرداخت نمی110601ردیف 
 مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات ، به110102 و 110101   شماره  ردیفهای  اجرای  ضمن  که در مواردی .12

 .شود  منظور می  سنگی شوند، حفاری  می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن برداشت
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 و آجر و   و بتن  و ماسه مانند شن (  مصالح  انوع  و حمل  بارگیری ز صعوبت ا  ناشی  اضافی های  هزینه  به  مربوط111302 و 111301  ردیفهای. 13
 برای  و فقط  آنها است ، و باراندازیغیر ماشینی  ها، با وسایل  لوله و انواع)   از خاکبرداری  حاصل های  و نیز نخاله  و اساس  و زیراساس خاک

   مشاور و تصویب  تایید مهندس و درصورتفاصله دیوار به دیوار،  متر، 6  ر تا عرض معاب  و یاماشینیمسیرهای غیر قابل عبور با وسایل 
  ها و مواد زاید برحسب خاک برای ،  اجرا شده  عملیات  حجم  برحسب  بنایی  کارهای  برایغیر ماشینی،   حمل ردیف. شود  می کارفرما، پرداخت

 .شود  می گیری ، اندازه  پر شده  محل  حجم  برحسب  مصالح  با هر نوع  پرکردن  و برای  شده  حفاری  محل حجم

 از  توان ، می  کالفی  اتیلن  پلی های  لولهو باراندازی غیر ماشینی   حمل،در مورد بارگیری. 14
١٢
 هر متر   ازای  به111302   واحد ردیف قیمت ١

 . کرد  استفاده  لوله طول
 .شود میستفاده ، با تشخیص کارفرما ا110104و  110103 های گ از ردیفبرای حفاری در سن. 15
 . منظور شده است110104 هزینه وسیله مناسب برای عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف .16
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 )ریال(
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 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح
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 مترمکعب 3،740

 این پنجمردیفهای فصلهای اول تا   بهاضافه بها
بها، در صورتی که برای حفر ترانشه و  فهرست

گودبرداری در زمینهای نرم و خاکریزی، استفاده از 
علت موقعیت مکانی مقدور نباشد  وسایل مکانیکی به

 متر 2و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 
 .انجام شود

 110101 

  

 مترمکعب 13،100

 این پنجمردیفهای فصلهای اول تا  ها بهاضافه ب
فهرست بها، در صورتی که برای حفرترانشه و 
گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از 

علت موقعیت مکانی مقدور نباشد  وسایل مکانیکی به
 متر انجام 2و عملیات خاکی بادست و حداکثر تاعمق 

 .شود

 110102 

  

 مترمکعب 139،000

 این پنجمهای اول تا  ها به ردیفهای فصلاضافه ب
های  فهرست بها، درصورتی که حفاری در زمین

سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با 
 2های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق  چکش

 .شود متر انجام 

 110103 

  

 مترمکعب 23،900

 این پنجمردیفهای فصلهای اول تا  اضافه بها به
های  ت بها، در صورتی که حفاری در زمینفهرس

های هیدرولیکی و حداکثر  سنگی، با استفاده از چکش
 . متر انجام شود2تا عمق 

 110104 

  
 مترمکعب 5،190

، هرگاه عمق 110104 تا 110101ردیفهای  اضافه بها به
 . متر باشد2ترانشه یا گود بیش از 

 110105 

  
 مترمکعب 2،630

در زمینهای ریزشی با وسیله خاکبرداری اضافی 
 .منظور ایجاد شیب یاعمق مناسب مکانیکی، به

 110201 

  
 مترمکعب 600

خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که 
 .خاکبرداری اضافی انجام شده است

 110202 
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 مترمربع 4،930

و گودها،  ها  الزم برای دیواره ترانشهچوب بست
منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که  به

اندازه گیری برحسب سطح (چوب بست الزم باشد 
 ).حفاظت شده

  110301 

  

 مترمکعب 30،100

 این پنجمردیفهای فصلهای اول تا  اضافه بها به
، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز فهرست بها

یر زمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای آب ز
حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری  زیرزمینی، به

 .اجتناب ناپذیر باشد

 110401 

  

 مترطول 79،100

 100قطر های زهکش بتنی به تهیه مصالح و نصب لوله
محل   میلیمتر، با بندباز، برای انتقال آب به200تا

ب، همراه با های موتوری و یا محل دفع آ تلمبه
 .حفاری، تهیه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله

 110501 

  

 مترطول 83،900

های زهکش پالستیکی  تهیه مصالح و نصب لوله
 میلیمتر، برای انتقال آب 200 تا110قطر مشبک به

های موتوری و یا محل دفع آب، همراه  محل تلمبه به
 .با حفاری، تهیه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله

 110502 

  
 مترمکعب 51،800

تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن 
 .در زهکشیها

 110503 

 110601  .تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله مترمکعب 74،000  
 110602  .تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله مترمکعب 160،500  
  

 مترمکعب 52،700
وشش آسفالت و استثنای پ تخریب هر نوع پوشش، به

 .بتن در مسیر لوله
 110603 

  

 مترطول 3،310

 سانتیمتر همراه با 7عمق تا  برش آسفالت با کاتر به
گیری بر حسب طول هر خط  اندازه(تخریب آسفالت 

 ).برش

 110604 

  

 مترطول 560

ازای هر  سانتیمتر اضافه   به110604ردیف  اضافه بها به
گیری برحسب طول  زهاندا( سانتیمتر 7عمق مازاد بر 
 ).هر خط برش

 110605 
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترمکعب 89،900

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه 
یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح 
زیراساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و 

 . تراکم الزمکوبیدن آن، با

  110701 

  

 مترمربع 5،120

تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، 
ازای هر یک سانتیمتر  همراه با تک کت و پریمکت، به

 .ضخامت آسفالت کوبیده شده

  110702 

  

 مترمربع 6،040

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه 
ر، تهیه مصالح، ریختن، یاگود، آب پاشی وکوبیدن بست

پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با 
تک کت وپریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر 

 .ضخامت آسفالت کوبیده شده

 110703 

  

 مترمربع 51،300

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با 
اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد  بلوکهای بتنی به

ک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، خا
 .ماسه ریزی و کوبیدن آن

 110704 

  

 مترمربع 45،600

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با 
پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی 

 .ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر

 110705 

  

 مترمکعب 35،700

، برای تهیه، حمل ها ردیفهای فصلهای لوله هاضافه بها ب
جای استفاده از خاک  و پخش مصالح سنگی طبیعی به

 .سرند شده محلی

 110801 

  

 مترمکعب 41،000

، برای تهیه، حمل ها لولهردیفهای فصلهای  اضافه بها به
 19و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 

 .شده محلیجای استفاده از خاک سرند  میلیمتر به

 110802 

  

 مترمکعب 20،000

، برای تهیه، حمل ها لولهردیفهای فصلهای  اضافه بها به
جای استفاده  به) توونان(و پخش مخلوط رودخانه ای 

 .از خاک سرند شده محلی

 110803 
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترمکعب 54،400

، برای تهیه، حمل ها لولهردیفهای فصلهای  هاضافه بها ب
جای استفاده از خاک سرند  و پخش ماسه شسته به

 .شده محلی

  110804 

  

 مترمکعب  

، برای تهیه، حمل ها لولهردیفهای فصلهای  اضافه بها به
جای استفاده از خاک  به) کفی(و پخش ماسه خاکدار 

 .سرند شده محلی

 110805 

  

 مترمکعب  

، برای تهیه، حمل ها لولهردیفهای فصلهای  بها بهاضافه 
جای استفاده ازخاک سرند شده  و پخش ماسه بادی به

 .محلی

 110806 

  
 مترمکعب 54،700

تهیه مصالح وخشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای 
 .منظور پی سازی در کف ترانشه، به

  110807 

  
 مترمکعب 70،100

 الشه در کف تهیه مصالح و خشکه چینی باسنگ
 .منظور پی سازی ترانشه، به

 110808 

  

 مترمکعب 785

 متر، با هر 50جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر 
محل دپو یا  وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به

برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام 
 .شود نمی

 110901 

  

 مترمکعب 4،560

 اول تا پنجم این فهرست بها، ردیفهای اضافه بها به
از خارج و مصالح سنگی برای تهیه خاک مناسب 

 متری، باراندازی و ریسه 500کارگاه، حمل آن تا 
های سنگی و یا   ترانشه گودها یاکردن آن در مسیر

هاییکه خاک کنده شده برای استفاده مناسب  محل
 .نباشد

 111001 

  
 مترمکعب 4،380

اید، بارگیری، حمل تا جمع آوری خاک و مواد ز
 . متری و باراندازی آن500فاصله 

 111002 

  
 مترمکعب 3،420

بارگیری خاک و مواد زاید، ازمحل انباشت موقت، 
 . متری و باراندازی آن500حمل تا فاصله 

 111003 
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

820 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

یا خاک و مواد و مصالح سنگی مل خاک مناسب ح
زاید درهر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش 

 10تا) 111003 تا 111001موضوع ردیفهای ( متر 500از
 500ازای هر یک کیلومتر اضافه بر کیلومتر باشد، به

 .شود تناسب محاسبه می کسر کیلومتر، به. متر

  111101 

  

745 
  -مترمکعب 
 رکیلومت

خاک و مواد  یاو مصالح سنگی حمل خاک مناسب 
زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش 

ازای هریک   کیلومتر باشد، به30 کیلومتر تا10از
تناسب  کسر کیلومتر، به.  کیلومتر10کیلومتر اضافه بر

 .شود محاسبه می

  111102 

  

670 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

یا خاک و مواد سنگی و مصالح حمل خاک مناسب 
زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش 

 30ازای هریک کیلومتر اضافه بر  کیلومتر باشد، به30از
 .شود تناسب محاسبه می کسر کیلومتر، به. کیلومتر

  111103 

  

 مترمکعب 6،150

اول تا پنجم این ردیفهای فصلهای  اضافه بها به
بیدن خاک داخل  برای پخش و کوفهرست بها، 

 سانتیمتری، با تراکم 15ترانشه یا گود، در قشرهای 
 . درصد پروکتور استاندارد85

 111201 

  

 مترمکعب 6،890

اول تا پنجم این ردیفهای فصلهای  اضافه بها به
 برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه فهرست بها،

 90 سانتیمتری، با تراکم 15یا گود، در قشرهای 
 .تور استاندارددرصد پروک

 111202 

  

 مترمکعب 9،030

اول تا پنجم این ردیفهای فصلهای  اضافه بها به
 برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه فهرست بها،

 درصد 95 سانتیمتری، با تراکم 15یاگود، در قشرهای 
 .پروکتور استاندارد

 111203 

  

 مترمکعب 18،000

با هر وسیله  بجز لولهبارگیری و حمل انواع مصالح 
 متر فاصله 100غیر ماشینی و باراندازی، بازای هر 

 .شود متر، به تناسب محاسبه می100حمل، کسر 

 111301 
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 شاخه 3،500

 میلیمتر با هر 315بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر 
 متر 100راندازی، بازای هر وسیله غیر ماشینی و با

 .شود متر، به تناسب محاسبه می100فاصله حمل، کسر 

  111302 

  

 مترمکعب 3،450

 این پنجمردیفهای فصلهای اول تا  اضافه بها به
، برای صعوبت ناشی از وجود مهاریهای فهرست بها

 .سپرها در عرض ترانشه یا گود

 111401 

 111501  .خطارتهیه و اجرای نوار ا مترطول 390  
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   فوالدی کارهای.   دوازدهم فصل

 
  مقدمه

 
خذ ام  ، و به  تنظیمی های  جلسه ، دستور کارها و صورت ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار طبق ، وزن  فصل  این در ردیفهای .1

 .شود می و منظور  ، محاسبه  سازنده  کارخانه  یا جدولهای  استاندارد مربوط جدولهای
   وزن بها یا اضافه ، اضافه  بابت  و از این ، در قیمتها منظور شده  آرماتوربندی  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2

 .شود  نمی پرداخت
   صورت مانند، براساس  می  باقی  و در بتن رفته قرار گ  میلگردها مورد استفاده  فاصله منظور حفظ  به  مورد نیاز که  خرکها و سنجاقکهای بهای .3

 .  است  پرداخت  قابل  مربوط  ردیفهای  و طبق  شده  تنظیم های جلسه
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
 کیلوگرم 6،150

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردساده، 
 .ر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم میلیمت10قطر تا به

 120101 

  

 کیلوگرم 5،760

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردساده، 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 18 تا 12قطر  به

 .الزم

 120102 

  

 کیلوگرم 6،490

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم 10قطر تا ، بهAIIاز نوع 

 .پیچی الزم

 120201 

  

 کیلوگرم 4،960

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12قطر   ، بهAIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 120202 

  

 کیلوگرم 4،890

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20قطر ، بهAIIز نوع ا

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 120203 

  

 کیلوگرم 6،540

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگردآجدار از 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم 10قطر تا ، بهAIIIنوع 

 .پیچی الزم

 120204 

  

 کیلوگرم 5،060

ر گذاشتن میلگرد آجدار تهیه، بریدن، خم کردن و کا
 میلیمتر برای بتن مسلح، 18 تا 12قطر  ، بهAIIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 120205 

  

 کیلوگرم 5،000

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20قطر ، بهAIIIنوع 

 .مسلح، با سیم پیچی الزم

 120206 

  

 گرمکیلو 230

ردیفهای نصب میل گرد، در صورتی که  اضافه بها به
کارگذاری میل گرد، زیر تراز آبهای زیر زمینی انجام 

کاربردن تلمبه موتوری  شود و برای آبکشی، به
 .ضروری باشد

 120301 
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 65،100

نی برای تعیین نوع و موقعیت تهیه و نصب عالیم چد
تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه 

های تهیه مصالح چدنی و پایه  نمونه شامل تمام هزینه
 .بتنی مربوط

  120401 

  
 کیلوگرم 4،250

تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط 
 .طور کامل به

 120402 

 120403  .های شیر نی در دیوار حوضچهتهیه و نصب پله چد کیلوگرم 7،190  
  

 عدد 11،700
تهیه و نصب پله یاحفاظ از میل گرد و لوله فوالدی در 

 .های شیر دیوارحوضچه
 120501 

  
 کیلوگرم 9،270

تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه برای هواکش 
 .های شیر سقف یا برای تخلیه حوضچه

 120502 
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   بندی  و قالب ی بتن کارهای.   سیزدهم فصل
 

   مقدمه
 
 . شود  مشخص  دیگری  نوع صراحت  به ، مگر آنکه است) 1  نوع (  پرتلند معمولی ، سیمان  مصرفی ، سیمان  فصل  این  ردیفهای در تمام .1
 .است   فنی مشخصات ه ب ، با توجه ای  رودخانه  یا شکسته ای  رودخانه  طبیعی  صورت  به  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن نوع .2
 و هر   بتن  کردن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن  مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن ، ساختن  مصالح بندی  دانه هزینه .3

  ، در بهای  مربوط های  و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن ، مرطوب  آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش ، ریخت  بتن  کردن  از متراکم  ناشی  افت گونه
 .  است ردیفها منظور شده

   سازمان  فنی  معیارهایتدوین ضوابط و دفتر 120   شماره نشریه (  ایران  بتن نامه  آیین ، طبق  فصل  در این کار رفته  به  بتن  انواع مشخصات .4
 . است)  ریزی کشور مدیریت و برنامه

 :  زیر است  جدول  طبق ریزی  بتن  در برآورد ردیفهای  مفروض مقدار سیمان .5
 

 )کیلوگرم(مقدار سیمان تقریبی  نوع بتن شماره ردیف
130101 10 C 150 
130102 12 C 200 
130103 16 C 250 
130104 20 C 300 
130105 25 C 350 

 
 .  دو است  از آن  یا ترکیبی لزی یا ف  مانند چوبی  قالب  هر نوع  شامل  فصل  این بندی  قالب ردیفهای .6
 .  است  محاسبه  دارد مالک  تماس  با قالب  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه .7
  ار، ایجاد پخ نگهد  فاصله  و نصب  قالبها، تهیه ، تمیز کردن  چوبی  قالب  کردن ، رنده بست بند، چوب  پشت های ، هزینه بندی  قالب در ردیفهای .8

 .   است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز کردن ، ماده  الزم  و مهره  و پیچ ، میخ ، سیم  قالب در گوشه
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 C.  130101 10تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب 201،000  
 C.  130102 12 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع مکعبمتر 227،500  
 C.  130103 16 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع مترمکعب 249،500  
 C.  130104 20تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب 269،500  
 C.  130105 25 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع مترمکعب 288،500  
  

 مترمکعب 7،850
ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که  اضافه بها به
 . سانتیمتر یا کمتر باشد15ضخامت بتن 

 130201 

  
 مترمکعب 3،670

ردیفهای بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در  اضافه بها به
 .بتن مسلح انجام شود

 130202 

  

 مترمکعب 13،800

آبهای زیرزمینی، در اضافه بها برای بتن ریزی زیر تراز 
کاربردن تلمبه موتوری  صورتی که برای آبکشی، به

 .ضروری باشد

 130203 

  
 کیلوگرم 16

جای  ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که به اضافه بها به
 . استفاده شود2 از سیمان نوع 1سیمان نوع 

 130204 

  
 کیلوگرم 27

جای  ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که به اضافه بها به
 . استفاده شود5 از سیمان نوع 1سیمان نوع 

 130205 

  

 کیلوگرم 385

عیار  اضافه بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به
درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن 

 . استفاده شود1ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 

 130206 

  

 کیلوگرم -385

عیاردرج  نسبت بهکسربها برای مصرف سیمان کمتر، 
شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن ریزی، 

 . استفاده شود1در صورتی که از سیمان نوع 

 130207 

  
 مترمربع 42،200

تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای 
 .کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب

 130301 

  

 مترمربع 7،010

، برای قالب بندی زیر تراز 130301ردیف  اضافه بها به
آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، 

 .کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد به

 130302 

 
 



 حمل و نقل. فصل چهاردهم
 1384فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 

 
 

 48

   و نقل حمل.   چهاردهم فصل
 

  مقدمه
 

   تحویل  پیمانکار، از محل  توسط  شده هیه ت  کارفرما یا مصالح  تحویلی  مصالح ، برای  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصله ، حمل  بارگیری هزینه .1
 مازاد   حمل هزینه.   است  شده بها در نظر گرفته  فهرست  این  ردیفهای ، در قیمت  مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه یا تهیه

از جمله ،   سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت  فصل  این فهای ردی  مورد بر اساس  بر حسب، آالت  آهن و سیمان  کیلومتر، تنها، برای30بر 
 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل  هزینه گونه هیچها،  لوله

   زیر تعیین شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک .2
 :شود می
  سیمان .1ـ2

 .شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد برای6  اضافه ، به  در بتن  عیار سیمان ، بر اساس  مقدار سیمان
  آالت آهن .2ـ2
،   حمل ت باب  کیلوگرم05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات  بر اساس ، از میلگرد که  فوالد مصرفی  کیلوگرم  هر یک ازای  به

 .شود منظور می
 و یا سایر   مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  احتساب  تنها برای  فصل  این  مقدمه  در بندهای  شده مقادیر تعیین .3

 .موارد، نخواهد بود
 :ودش  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینه  پرداخت ، برای  سیمان  حملامبد .4
 خرید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل  حملا شود، مبد  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .1ـ4

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب یید مهندسات  باید قبالً به
 مورد نظر   سیمان که (  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  محل  حملا نشود، مبد داری خری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .2ـ4

 .، خواهد بود)کند را تولید می
 :شود  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینه  پرداخت ، برای آالت  آهن  حملامبد .5
   برای  حملا شود، مبد  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی های ، مستقیماً از کارخانه آالت  آهن  که در صورتی .1ـ5

 باید   خرید یا تحویل  محل  حالت در این. ، خواهد بود  تحویل ، محل  خرید از مرکز یاد شده  و برای  کارخانه ، محل  داخلی های خرید از کارخانه
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب یید مهندسات  قبالً به

   حملا نشود، مبد  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی های  مستقیماً از کارخانه آالت  آهن  که در صورتی .2ـ5
  یید مهندسات   خرید باید قبالً به محلنیز    حالت در این .کند نزدیکترین کارخانه تولید فوالد به کارگاه است که آهن آالت مورد نظر را تولید می

 . کارفرما برسد مشاور و تصویب
   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد- دامب (  حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای. 6

به  50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت
 .شود  می  پرداخت، کیلومتر30 از کسر   مسیر پس  طول تمام بههای مربوط،  بهای واحد ردیف

 .شود  می  درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این  واحد ردیفهای  شود، بهای  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل  که در صورتی .7
 یاد   در دفترچه  که ، و در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای .8

 .شود  می  آنها تعیین ه مشاور، فاصل  نظر مهندس ، طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای ، مسافتی شده
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 بهای واحد

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  
  کیلومتر-تن  245

 30مازاد بر  حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به
 . کیلومتر75کیلومتر، تا فاصله 

 140101 

  
  کیلومتر-تن  165

 75مازاد بر  حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به
 . کیلومتر150کیلومتر، تا فاصله 

 140102 

  
  کیلومتر-تن  105

مازاد بر  حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به
 . کیلومتر300 کیلومتر، تا فاصله 150

 140103 

  
  کیلومتر-تن  86

 300مازاد بر حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به
 . کیلومتر450کیلومتر، تا فاصله 

 140104 

  
  کیلومتر-تن  74

مازاد بر  حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به
 . کیلومتر750 کیلومتر، تا فاصله 450

 140105 

  
  کیلومتر-تن  61

مازاد بر  حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به
 . کیلومتر750

 140106 
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 کارهای دستمزدی. پانزدهم  فصل
 

 همقدم
 برآورد،   تهیه هنگام. شود  می مینا کارفرما ت  آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برایاین فصل موضوع   دستمزدی کارهای
 .شود  می  درج فصلاین  و در  تهیه دستورالعمل کاربرد،  1ـ2 بند  مطابق، به صورت ستاره دار  مورد نظر  دستمزدی  کارهای ردیف
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 بهای کل
 )ریال(

 
 مقدار

 
 های واحدب

 )ریال(

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره
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 مصالح پایکار. 1پیوست 
 

 مقدمه
 
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح .1

   ورود مصالح هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به گاه و در کار  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در   مصالح  و باراندازی  مربوط  فصلهای  در ردیفهای  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری هن، هزی  ضمیمه  فهرست  ردیفهای در قیمت .2

   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه
 .شود  نمی فصلها، انجام

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام .3
   و پیشنهادی  باالسری ه، هزین ای  منطقه  ضریبهای ، با احتساب)شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای (  حمل کار و هزینه پای

 .شود  وضعیتها منظور می پیمانکار، در صورت
   کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلق  وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام .4

  چنانچه (   وضعیت  از صورت  از کسر آن ، پس  صورت  در این که. باشد   نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  اجرای  برای  که ندارد، مگر مصالحی
 . کند  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت تواند با پیشنهاد مهندس ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت در صورت

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است هدهع ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت .5
 . باشد، انبار کند  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

   شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه کار، تنها برای  پای  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح نرخ .6
 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل است

  مصالح. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت ، و صورت  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین .7
 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه سط، باید تو پیمانکار است  به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که مازاد بر مصرف
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 بهای واحد قسمتی از مصالح پای کار: 1جدول شماره 
 

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

 410101  .ماسه شسته مترمکعب 68،500  
 410102  .شن شسته مترمکعب 45،100  
 410103  .سنگ قلوه مترمکعب 33،900  
 410104  .سنگ الشه مکعبمتر 43،200  
 410105  ).توونان(مخلوط رودخانه ای  مترمکعب 25،400  
 410201  .سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن 375،500  
 410202  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی تن 390،500  
 410203  .سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی تن 400،500  
 410204  .ک فلهسیمان پرتلند نوع ی تن 341،500  
 410205  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 356،500  
 410206  .سیمان پرتلند نوع پنج فله تن 366،500  
 410301  .انواع میلگرد ساده کیلوگرم 4،940  
 410302  .انواع میلگرد آجدار کیلوگرم 4،460  
 410601  .انواع مصالح چدنی کیلوگرم 4،560  
 410602  . سنگینانواع لوله و متعلقات فوالدی گالوانیزه رمکیلوگ 6،440  
 410603 . مربوطهای با اتصالی) داکتیل(لوله چدنی نشکن  کیلوگرم 5،200  
 410604 . مربوطیلوله پلی اتیلن و متعلقات پلی اتیلن کیلوگرم 16،200  
 410605 .متعلقات چدنی کیلوگرم 3،780  
 410606 . چدنی نشکنمتعلقات کیلوگرم 12،000  
 410701 .آجر فشاری قالب 220  

 
 کار  مصالح پایها برای تعیین قیمت ضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیف: 2جدول شماره 

 
 ضریب عنوان فصل شماره فصل ضریب عنوان فصل شماره فصل

 9/0 یسات برقیکارهای تاس هفتم 8/0 های مربوط ی با اتصال سیمانهای آزبست لوله اول
 85/0  مستغرقالکترو پمپ نهم 85/0 رهایش چهارم
 85/0 اتورینکلر دهم 85/0 ها  انشعاب ششم
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  کار  اجرای  سختی ضریب. 2  پیوست
 

   سختی برای.   است  شده  درصد در نظر گرفته7   ماهور تا شیب  هموار و تپه  کار در مسیرهای  اجرای  بها، برای  فهرست  این  ردیفهای قیمت .1
   تهیه هنگام. شود  می  بها اعمال  فهرست  این قیمتهای  به06/1 تا  میزان  به ، ضریبی) کوهستانی( درصد 7 از   بیش  با شیب  کار در مسیرهای اجرای

   از مسیر که  قسمت  آن عملیات و به  ، تعیین  شده  معین  مسیر، در محدوده  زمین  وضعیت  به  کار، با توجه  اجرای  سختی  ضریب برآورد، میزان
 .شود  می  اعمال  درصد است7 از   بیش  شیب دارای



 های باالسری شرح اقالم هزینه. 3پیوست 
 1384ه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال فهرست بهای واحد پای

 
 

 55

   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 3  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
  ومی عم  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی ههزین .1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه ه هزین انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه ههزین .2ـ1
 .شود  می نجام ا  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه .3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه ههزین .4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری ههزین .5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک ههزین .6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب ههزین .7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات ههزین .8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی ههزین .9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم ههزین .10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی ههزین .11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه ههزین .12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت ههزین .13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ل، شام  متفرقه های هزینه .14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض ههزین .15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه ههزین .16ـ1
 .ر مرکزیای دفت  دستگاهها و تجهیزات رایانهههزین .17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به ه پیمانکار، با توج  در گردش  تنخواه ههزین .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی ههزین .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت ههزین .2ـ2
 .  تعهدات  انجام ه نام  ضمانت ههزین .1ـ2ـ2
 .  پرداخت پیش  ه نام  ضمانت ههزین .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه ه نام  ضمانت ههزین .3ـ2ـ2
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 .  مالیات ههزین .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق ههزین .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه .6ـ2
  ه، هزین همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری  فنی، دفتر  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی ههزین .1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  ردیفهای  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی اور برای مش  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی ههزین .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران ههزین .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه ههزین .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای ههزین .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی ههزین .6ـ6ـ2
 .  متفرقه های  و هزینه  کارگاه والنو سفر مس مخابرات، ارتباطات،،  پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تأمین ههزین .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی ههزین .9ـ6ـ2
 . کار و تحویل   فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه ههزین .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه ههزین .3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات داری نگه های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی ه جزو هزین آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی ههزین )1  توضیح
 .  است  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض ه هزین  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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  ای  منطقه یبضر. 4  پیوست
 

   اسـت    ضـریبهایی   ، آخرین گیرد   که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می          بها   فهرست  این   به   مربوط  ای   منطقه  های ضریب  
 ، برای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی،       کشور  ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   کار، از سوی     اجرای  هزینه برآورد     تهیه   زمان تا  که

 .  است  شده اعالم
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 
، بایـد     هـر رشـته      بـه    مربـوط    رو، در کارهـای     ز این ، ا    است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این 
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن  ، تـا آغـاز و انجـام        شود   اجرا انجام    دوره   برای   موقت  صورت   باید به    که   است  ، اقدامها و تدارکاتی      از عملیات   ، عبارت   تجهیز کارگاه . 1ـ1 

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، ماننـد کارگاههـای       قرار می   برداری  ، مورد بهره     اجرایی   عملیات   پشتیبانی   برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    پشتیبانی  ساختمانهای. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته   پیش   قطعات  ، ساخت   ، نقاشی   ، صافکاری   سازی  ، باطری   ، آرماتوربندی   ، نجاری   ، آهنگری    تاسیساتی   کارگاههای  ، شامل   سر پوشیده 
   ترانسـفورماتورها و مولـدهای    محـل   پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده  ،انبارهای  آالت   ماشین   سرپوشیده  ، تعمیرگاههای   آن
 ... و  رسانی  سوخت تگاه، ایس برق

 قـرار گیـرد، ماننـد        آنها، مورد استفاده     به   دادن   و سرویس    افراد مستقر در کارگاه      برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    عمومی  ساختمانهای. 3ـ1 
  ، پارکینگهـای    ، تلفنخانـه    ، رختشویخانه   ، درمانگاه  ، فروشگاه   ، نانوایی   ، آشپزخانه   ، غذاخوری    مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهای    دفاتر کار، نمازخانه  

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه. 4ـ1 

   روشـنایی   ، تـامین    کشـی   روبـاز، حصـار     ، پارکینگهـای     ورزشی   روباز، زمینهای    سبز، انبارهای   ، فضای    سیل   در مقابل    کارگاه   حفاظت  دیگر برای 
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین محوطه

 کارفرمـا    ر، از سوی   کا   مورد نیاز اجرای    ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل    کارگاه  منظور از ورودی  . 5ـ1 
   تعیـین   پیمـان   خصوصـی  ، در شـرایط  گفتـه   پـیش   از نیازهـای   هر یک  تامین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل   تامین
 .شود می

   و تجهیزات    مصالح   و حفاظت    نگهداری   برای ،   تجهیز کارگاه   نمایی  جا  طرح   به   با توجه    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل   انبار کارگاه . 6ـ1 
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه 1-07 
 . شود ، احداث  عملیات ی اجرا محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   یا بـا واسـطه      طور مستقیم    را، به    و مانند آن    ، انبار مواد منفجره      قرضه  ، محل    آب  ، منابع    مصالح   معادن   هستند که   ، راههایی    ارتباطی  راههای. 9ـ1 

 .کنند  می  کار متصل  اجرای محل  دیگر، به راههای
   موضـوع    عملیات  علت  شد اما به     می   از مسیر موجود انجام    " قبال  ، که    عمومی   نقلیه   تردد وسایل    تامین  رای ب  ، که    است  ، راهی    انحرافی  راه. 10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
   یا نصـب   احداث شرو ، به   آالت   و ماشین    ساختمانها، تاسیسات    کردن  ، فراهم    کارگاه   تجهیز و برچیدن     ردیفهای   در شرح   منظور از تامین  . 11ـ1 

   بـرداری  بهـره   و نگهداری  به مربوط  و اقدامهای   اجاره  یا  خدمت  خرید  صورت  ، به   محل  موجود در   از امکانات   آنها  اختیار گرفتن   یا در   در کارگاه 
 . از آنهاست



   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 1384فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 

 
 

 59

 و دیگـر   آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات   مصـالح   کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع   ، عبارت    کارگاه  برچیدن. 12ـ1 
 نظـر     کارفرمـا، طبـق      تحـویلی    زمینهـا و محلهـای       برگردانـدن    اول  شکل   به   لزوم   و در صورت    ، تمیز کردن    ، تسطیح    پیمانکار از کارگاه    تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2 
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین شرایط  به رد، باید با توجه برآو  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 1ـ2 

   تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده بینی  پیش  ردیفهای  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
 و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسری های  هزینه  کار و با منظور نمودن  اجرای  محل  قیمتهای سب، بر ح  پیوست  این کارگاه

   بینی ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برای ای  ویژه  مشخصات د و چنانچهکن   مورد نظر، درج ردیفهای
. شود  برآورد آنها منظور می عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می  احداث  که  ساختمانهایی رایب. کند

 و  الک، استه  و نصب  حمل ، هزینه  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساخته  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش در مورد ساختمانهای
 از چند   که در پیمانهایی. شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجرای  آنها، در طول گذاری سرمایه
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته
در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به ) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت شود، به  منظور می    کارگاه   تجهیز و برچیدن    های  در برآورد هزینه     که   و راههایی   ساختمانها، تاسیسات . 2ـ2 

   دوره   بـرای    در طـرح     کـه    یـا زیربنـایی      جنبـی    تاسیسـات   اجرای   به   دادن  ، با اولویت     تجهیز کارگاه   های   هزینه  منظور تقلیل   به. شود   می  نظر گرفته 
 در    موضـوع    و ایـن   شـود    استفاده   تجهیز کارگاه   عنوان   به   یاد شده    اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات       ر دوره  و د    است   شده  بینی   پیش  برداری  بهره

   اجـرای    و در برآورد هزینـه       محاسبه   مربوط   واحد رشته    بهای   از فهرستهای    آنها با استفاده     هزینه   حالت  در این .  شود   درج   پیمان  اسناد و مدارک  
 یا    و عمومی   ، پشتیبانی   ، اداری    مسکونی   ساختمانهای   یا تامین    کارگاه   و راههای   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب   تامین   برای  چنانچه. شود  یکار منظور م  

 آنهـا در      هزینـه   اینکه   به   شود، با توجه    شود استفاده    می   بینی   پیش   از طرح   برداری   بهره   دوران   برای   که   یا زیربنایی    جنبی  سایر موارد، از تاسیسات   
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای

،   آب  انتقـال   بـرای  چنانچـه . ود ش ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات  ، برق    آب   تامین  نحوه. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری  ، از شبکه     مخابراتی   ارتباط  ، گاز و برقراری     برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسفورماتور و     نصب  ، شامل    آن   کارهای   بگیرد، که   عهده   را به    کارگاه   تا ورودی    رسانی   برق   باشد تدارک    کارفرما در نظر داشته     نانچهچ. 4ـ2 

 و سـایر      بـرق   راک و اشـت     انشـعاب   های  و هزینه ) دیماند (  برق   ثابت  های   تعرفه  ، پرداخت    کارگاه   تا ورودی    شبکه   از برق   کشی  ، کابل    آن  متعلقات
 در تجهیز     بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج   پیمان   خصوصی   در شرایط   طور مشخص   ، به    زمینه   کارفرما در این    ، تعهدات    است   مشابه  کارهای

 از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  هزینـه  کارفرمـا نباشـد،   عهـده   بـه   کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک  چنانچه. شود  ، منظور نمی     کارگاه  و برچیدن 
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شـبکه     استفاده  الت بگیرد، در ح    عهده   را به    آب   چاه   یا احداث    کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   کارفرما در نظر دارد تامین       که  در صورتی  05ـ2 
 و سـایر     آب   و انشـعاب     اشتراک  های   هزینه  ، پرداخت    کارگـاه   تا ورودی    از شبـکه    آب   انتقال   خط   اجـرای  ، شـامل    آن   کـارهای   که   آب  عـمومی
  مـدارک  ، در اسناد و  زمینه  کارفرما در این ات، تعهد  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
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   یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج  پیمان
، منظـور      کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های   کار، جزو هزینه     در پایان    برگشت  ل قاب  های   از کسر هزینه     پس   آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده  ، به    آب  چاه
 .شود می

  بینـی   پـیش   پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به   دسترسی   برای  چنانچه. 6ـ2 
 تجهیـز و    در ردیفهـای   بابـت   از ایـن  ای  کارفرما باشد، هزینـه  عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان رک اسناد و مدا  بر اساس   که  در صورتی . شود

   رشـته    واحد پایه   بهای   از فهرست    با استفاده    آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   که  در حالتی . شود   منظور نمی    کارگاه  برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی دگاه، باند فرو راه

 باشـد    کارفرمـا در نظـر داشـته        ، چنانچه    کارفرماست  عهده   به   تجهیز کارگاه    برای   زمین  ، تامین    پیمان   عمومی   شرایط   طبق   که  با وجود این  . 7ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمـان    خصوصی   پیمانکار را در شرایط      از سوی    زمین   شود، باید تامین     پیمانکار تامین    توسط   تجهیز کارگاه    از زمین   یا قسمتی   تمام
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه کرده

، هـر    اسـت   شـده   گذاشته  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط    فهرست  ین در ا    که   تعهداتی   استثنای  به. 8ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمان   خصوصی   در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط          تجهیز کارگاه    کارفرما در نظر دارد برای       که   دیگری   تسهیالت  نوع
 .کند

   واحـد ردیفهـای     ، در بهـای     سـاخته    پـیش    قطعـات    و سـاخت    ، آرماتوربندی   ، نجاری   ، آهنگری    مانند تاسیسات    تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای

   و از ایـن   اسـت   شـده   در نظر گرفته  مربوط  فصلهای  ، در ردیفهای    آالت   ماشین   ساعتی   در هزینه   آالت   ماشین  ههای تجهیز تعمیرگا   هزینه. 10ـ2 
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت

 در   ای  ، هزینـه     بابـت    و از این     است   شده  ، محاسبه    مربوط  ی واحد ردیفها در فصلها      کار، در بهای     اجرای   برای   مصرفی   و برق    آب  هزینه. 11ـ2 
 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای

   الزم   کـه   در کارهـایی  .   اسـت    شـده   بینـی   پیش)   مستمر کارگاه   های  هزینه (  باالسری  ، در هزینه     پیمانکار در کارگاه     کارمندان   غذای  هزینه. 12ـ2 
 منظـور     کارگـاه    تجهیز و برچیـدن     های   جزو هزینه    هزینه   کند، این    پرداخت   کارگران   غذای   تامین   برای  هایی   هزینه   یا کمک   انکار هزینه  پیم  است
 .شود می

 از غـذا، در    کننـده  ه، شمار استفاد  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارمندان   غذای   تامین   که  در کارهایی . 13ـ2 
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  برآورد و جزو هزینه طور مقطوع  به  آن شود، و هزینه  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط

 کـار مجـاز       اجرای  برآورد هزینه  پیمانکار، در      توسط   مشاور و آزمایشگاه     مورد نیاز کارفرما، مهندس      نقلیه   وسیله   تامین   هزینه  بینی  پیش. 14ـ2 
 . نیست

  ، بـر اسـاس    انحرافـی  راههای  به  مربوط  عملیات  حجم. شود   منظور نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، جزو ردیفهای     انحرافی   راههای  هزینه. 15ـ2 
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست یر آن و مقاد  شده ، محاسبه آهن  راه سازی  و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

، و   شـده   درج ، در اسناد مناقصـه       مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارکنان   سکونت   دفاتر و محل     ساختمانهای   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 
،    کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   برآورد و جزو هزینه      مقطوع   صورت  ، به    شده   تعیین   و مشخصات    اجرایی  های   نقشه   به   آنها، با توجه     اجرای  هزینه

 .شود منظور می
 تـا   421001 و   420303 تـا    420301   ردیفهای   به   مربوط  های   هزینه   احتساب  ، بدون    کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 از حـد      هزینـه   ، این    در موارد استثنایی     که  در صورتی .  در زیر بیشتر شود      شده   تعیین  ، نباید از میزان      کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
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   عالی   شورای  تصویب  ، به    مناقصه   ترک  صورت   کار به    یا ارجاع    مناقصه   از انجام   ، باید قبل     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، بیشتر باشد، هزینه      شده  تعیین
 . برسد فنی

آبخیـزداری و منـابع       انتقال و توزیع آب روستایی،     ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2 
  یـز و برچیـدن     تجه  هـای    هزینـه    کـار بـدون      اجرای   برآورد هزینه    درصد مبلغ  4   میزان   به   فاضالب  آوری   جمع   و شبکه    آب   توزیع  شبکهطبیعی،  
 . کارگاه

 و  ، آبیـاری تحـت فشـار          آب   انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2ـ17ـ2 
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ6  میزان ، به  و زهکشی آبیاری

   تجهیـز و برچیـدن       حد مبلـغ    شود، هر گاه     می   بها استفاده    فهرست   رشته   از یک    آنها بیش    اجرای   برآورد هزینه    برای   که  در کارهایی  2-17-3 
   مبلغ تناسب  درصد به6 تا  درصد4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به برآورد مربوط
   هزینـه   ، چنانچـه     اسـت    ریال   میلیون 2500 کمتر از      کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   هزینه   آنها، بدون    اجرای   برآورد هزینه    که  در کارهایی . 18ـ2 

 در بنـد      شـده    تعیـین    سـقف    آنها، تا میزان     کارگاه   تجهیز و برچیدن     بیشتر نشود، هزینه   17ـ2 در بند      شده   آنها از حدود تعیین     تجهیز و برچیدن  
 .  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2
   کلی شرایط. 3 
   را تهیـه   تجهیز کارگـاه   جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی   است  ر موظف پیمانکا. 1ـ3 

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس کرده
  دسـتگاههای   ، پیمانکـار را بـه       ، گـاز و مخـابرات       ، برق    آب   تامین   برای   پیمان  مدارک  در اسناد و     شده  بینی   پیش   روش   به  کارفرما با توجه  . 2ـ3 

  ، بـرای     و موارد مشابه    عمیق   یا نیمه    عمیق   چاه   مجوز احداث    و یا گرفتن    ، گاز و تلفن     ، برق    آب   انشعاب   گرفتن   برای   دولتی   و سازمانهای   اجرایی
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف  منطقه شرایط  به ، با توجه     تجهیز کارگاه    برای   شده   تعیین   زمان   را، در مدت     تجهیز کارگاه    عملیات   است  پیمانکار موظف . 3ـ3 
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک ه کارگا  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیـز  . شـود    مـی   ، انجام    است   شده  بینی   پیش   پیمان   در اسناد و مدارک      که  ، در حدی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     کارفرما در زمینه    تعهدات. 4ـ3 

  ، انجـام     بابـت    از ایـن     اضـافی    پیمانکار اسـت و پرداخـت       هزینه  ، به    کار است    مورد نیاز انجام     که  ر پیمان  د   شده  بینی   پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ    
،    تجهیز اضـافی    کند و هزینه     تغییر نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن     مقطوع   تغییر کند، مبلغ     پیمان  ، مبلغ    پیمان   عمومی   شرایط   طبق  چنانچه. شود  نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل1 بند   تبصره موضوع( جدید  یمتق  تنها برای
   مبلـغ  ، تـا سـقف   4مفاد بنـد       به  ، با توجه     کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک    تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 
 .شود  می ، پرداخت  مربوط  در ردیفهای  شده بینی یشپ

 مبلـغ   ، تـا سـقف  4ــ 4 بنـد    مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک  صورت   آنها به    تجهیز و برچیدن     هزینه   که   در پیمانهایی  ) تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش 

  کند، در برابـر حـوادث        می   احداث   تجهیز کارگاه    برای   را که    کارگاه   موقت   خود، ساختمانها و تاسیسات     هزینه   به   است  پیمانکار، موظف . 6ـ3 
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی
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.  شـوند   کار برچیده انجام از   ، باید پس     است   شده   کارفرما احداث    تحویلی   در زمینهای    که  تجهیز کارگاه    به   مربوط  ساختمانها و تاسیسات  . 7ـ3 
  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پیمانکار است    به  ، متعلق ) کارفرما   توسط   شده   تجهیز انجام   استثنای  به (  تجهیز کارگاه    بازیافتی  ، و مصالح    تجهیزات

، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،            است   شده   احداث  کارفرما   پیمانکار در زمین     توسط   که   تجهیز کارگاه    ساختمانها و تاسیسات    ، چنانچه    ساخته  پیش
 یـاد    پیمانکار، سـاختمانها و تاسیسـات        به   آن   وجه   و با پرداخت     تعیین   دو طرف    روز با توافق     متعارف   نرخ   آنها، بر اساس     بازیافتی   مصالح  بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

 
   پرداخت نحوه. 4 
   وضـعیتها درج     و در صورت     شده  آنها، محاسبه    به   مربوط   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به    کارگاه   تجهیز و برچیدن     ردیفهای  از   هر یک   هزینه. 1ـ4 

 .شود می
 یشـرفت  پ تناسب  از کار باشد، به     بخشی   به   مربوط  شود، چنانچه    می   انجام   یا اجاره    خرید خدمت   صورت   آنها به    تامین   که   ردیفهایی   هزینه ) تبصره

 و   ، محاسـبه     پیمـان   موضـوع    عملیـات   پیشـرفت   تناسـب    بـه   شـود،   مربـوط  کـار   کـل    بـه    کـه    صـورتی  در و شود   می  محاسبه کار  از  بخش  آن  
 .شود می پرداخت

 .شود ر می وضعیتها منظو  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینه. 3ـ4 
   و هزینـه     اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتر از       اجرای   برآورد هزینه    که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
آبخیزداری و منابع  انتقال و توزیع آب روستایی،    ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4 

 :  فاضالب آوری  جمع ه و شبک  آب  توزیع  شبکهطبیعی،
  ، یا تـدارک    است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع یات عمل  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت فشـار    آب  انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

 :  و زهکشی  آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه   تجهیز و برچیدن    بلغ درصد م  30 ـ 

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .زمایشگاهآ
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

  مقطوع .تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303
 تجهیز انبارهای سرپوشیده،  وهای پشتیبانی تامین ساختمان 420401

 مقطوع .کار و موارد مشابهآزمایشگاه پیمان
 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع . کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاهتامین آب 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

 مقطوع .راتورها و مانند آنهامصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژن
 

آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903

 مقطوع .برعکس
 

سازی خارج  ای انجام نماتهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی بر 421001
سازی بیش از  ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما

 مقطوع . متر باشد3,5
 

آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری   و استقرار وسایل و ماشینجایی، مونتاژ هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

 کوبی و سپر آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین 421004
 مقطوع .کوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها  پلساخته پیش

 قطعات تیر مشبک فلزی بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه  ترانشهم و وسایل ایمنی برای اطرافیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ر کارهای رشته شبکه توزیع آبها و گودها د روی ترانشه

 مقطوع .آبرسانی روستایی و آوری فاضالب جمع
 

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . روستاییرسانیو آب فاضالب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع

 

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .گاهبرچیدن کار 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه



 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست. 6پیوست 
 1384فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 

 
 

 65

 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست. 6پیوست 
 

 :ودش  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می  کارهای ،   پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق   جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیشکاربهای منضم به پیمان برای  فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
نی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید بی بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش  جدید ابالغی در فهرستکارکه برای  در صورتی .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر  های باالسری، منطقه مانند هزینه(از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان  ًعینا
ش مقادیر کار تا نظر گرفتن افزایشود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیفهای قیمتهای جدید با در استفاده می) ضریبهای مربوط

 . درصد است25
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق ه تجهیز و هزین  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان در اسناد و مدارک
 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25تا 
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   نمونه های نقشه. 7  پیوست
 
  :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه های  نقشه مشخصات. 1
 

  وضوعم قشهن  شماره
   لوله  ترانشه جزییات 38101
   زیرزمینی  و وصل  شیر قطع  نصب جزییات 38102
  ای  شیر پروانه  بتنی حوضچه 38103
  هوا  شیر تخلیه  بتنی حوضچه 38104
   آب  تخلیه  دریچه  بتنی  شیر و حوضچه مجموعه 38105
  ب آ  تخلیه  شیر و دریچه  بتنی های  حوضچه مجموعه 38106
 )1 (  شیر فشارشکن  بتنی حوضچه 38107
 )2 (  شیر فشارشکن  بتنی حوضچه 38108
 ها  حوضچه  چدنی ، و دریچه  پله جزییات 38109
 ها  حوضچه  و هواکش ، دستگیره کشی  لوله  چدنی  عالیم جزییات 38110
   ایستاده  نشانی  شیر آتش مجموعه 38111
  پمپاژ با  شیر تخلیه مجموعه 38112
  هوا  شیر تخلیه حوضچه 38113
   منازل  انشعاب مجموعه 38114

 
 . شود بینی  پیش  میلگردگذاری ، باید جزییات  پیوست  این  نمونه های  از نقشه ، با استفاده  اجرایی های  نقشه  تهیه هنگام. 2
 
 
 
































