
42709 :ش ش  

  تعالي بسمه                        

س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

   :شماره
 27/03/1392 :تاريخ

  1392بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال  ابالغ فهرست: موضوع 
  
  
  
  

قانون برنامه و ) 23(هاي عمراني، موضوع ماده  نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هـ مورخ 33497ت/42339مصوبه شماره (بودجه و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور 

بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب  فهرست«، به پيوست )هيأت محترم وزيران 20/4/1385
كه مباني آن  به تصويب شوراي عالي فني ) االجرا الزم(از نوع گروه اول » 1392روستايي سال 

شود؛ تا براي برآورد هزينه كارهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه  رسيده است، ابالغ مي
  .شوند، مورد استفاده قرار گيرد مي

  
   

   

 

مرادي بهروز  

83955
Typewritten Text
92/25201



 

 

   انتقال و توزيع آب روستايي    رشته  واحد پايه  بهاي فهرست
  

    آب  مهندسي رسته
  

  1392  سال
    صفحه شماره                                        مطالب فهرست    

  

  1......................................................................................................................................................... كاربرد  دستورالعمل
  4.............................................................................................................................................................................  كليات
  9................................................................................................................................. سيمان  آزبست هاي   لوله. اول  فصل
  13....................................................................................................................) يلداكت (  نشكن  چدني هاي  لوله.  دوم  فصل
  16.........................................................................................................................................اتيلن  پلي هاي   لوله. سوم  فصل
  20....................................................................................................................................................... شيرها. چهارم   فصل
  23.......................................................................................................................... شير هاي  حوضچه  احداث.پنجم   فصل
  26...................................................................................................................................................ها  انشعاب. ششم   فصل
  28..............................................................................................................................كارهاي تاسيسات برقي. فتم ه  فصل
  30.............................................................................................................. سنگين هاي فوالدي گالوانيزه لوله  .هشتم   فصل
  32.....................................................................................................................................مستغرق   الكتروپمپ  .نهم   فصل
  35......................................................................................................................................................اتورن يكلر.  دهم  فصل

  37....................................................................................................... نوار حفاري  و مرمت  خاكي عمليات .فصل يازدهم
  45..................................................................................................................................... فوالدي كارهاي .فصل دوازدهم

  48.......................................................................................................................بندي  و قالب  بتني كارهاي .سيزدهم فصل
  50...........................................................................................................................................و نقل حمل .فصل چهاردهم
  52..................................................................................انيآبرس مخصوص )G.R.P( هاي فايبرگالس  لوله. فصل پانزدهم
  54...........................................................................................................اتصال مكانيكيفوالدي هاي  لوله. فصل شانزدهم
  PVC-U(...................................................................................................57(هاي پي وي سي سخت  لوله. فصل هفدهم
  60...................................................................................................................................كارهاي دستمزدي. فصل هجدهم

  62................................................................................................................................................كار  پاي مصالح) 1  پيوست
  64.............................................................................................................................ضريب سختي اجراي كار) 2  پيوست
  65.....................................................................................................................  باالسري هاي  هزينه  اقالم شرح) 3  پيوست
  67...............................................................................................................................  كارگاه تجهيز و برچيدن) 4  پيوست

  74..............................................................................................................................................هاي جديدكار) 5پيوست 
  75............................................................................................................................................  نمونه هاي نقشه) 6  پيوست





  دستورالعمل كاربرد
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

 
 

1 

   كاربرد  دستورالعمل
  
  ، اين شود، شامل  مي ناميده روستايي آبرساني   بهاي اختصار فهرست   به كه انتقال و توزيع آب روستايي   رشته  واحد پايه  بهاي فهرست .1

  :  زير است شرح  بها، به  فهرست تهاي واحد رديفها و پيوس  و بهاي  فصلها، شرح ، مقدمه ، كليات) كاربرد دستورالعمل ( دستورالعمل
  .كار  پاي مصالح) 1  پيوست
  . كار  اجراي  سختي ضريب) 2  پيوست
   باالسري هاي  هزينه  اقالم شرح) 3  پيوست
  .  كارگاه تجهيز و برچيدن) 4  پيوست
  هاي جديدكار) 5پيوست 
  .   نمونه هاي نقشه) 6  پيوست

شبكه توزيع آب  و يي روستا  مصرف  نقاط  به  ذخيره  يا محل مينا ت  از محل  آب  انتقال  اصلي  خطوط ها، اه تجهيز چ بها براي  فهرست اين  .1ـ1
  .  است  شده  در نظر گرفته در اين نقاط

   طور كلي به ،عالوه بر كارهاي تاسيسات برقي و مكانيكي مربوط به تجهيز چاه ، بها  فهرست  در اين  شده  درج  واحد رديفهاي  و بهاي  شرح
   و نهرهاي  از رودخانه  مانند عبور لوله اي  ويژه  كارهاي  و انجام  بوده  ترانشه  در داخل  مربوط  و عمليات گذاري  لوله كارهايتهيه مصالح،   شامل
   فهرست ، در اين  با خاكريز يا پايه  زمين  در روي يگذار لوله،  يا بزرگراه  يا آزادراه آهن  از زير راه  از زير يا كنار پلها، عبور لوله ، عبور لوله بزرگ

  . است بها منظور نشده
را تهيه و يا هفدهم هاي اول، دوم، سوم، چهارم، ششم، پانزدهم  چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد لوله و لوازم مربوط به هريك از فصل .2ـ1

هاي مربوط در فهرست بهاي شبكه توزيع آب و  هاي مندرج در فصل ها از رديف لدر اختيار پيمانكار قرار دهد، براي برآورد هزينه اين فص
  . شود  اين دستورالعمل، استفاده مي8هاي مربوط در فهرست بهاي خطوط انتقال آب، بر اساس بند  هاي فوالدي از رديف براي اجراي لوله

  .كار بها و مقادير  فهرست  و تهيه  اجرا برآورد هزينه  نحوه .2
 قرار  را زير پوششانتقال و توزيع آب روستايي    رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه نحوي  بها، به  فهرست  اين هاي  رديف شرح .1ـ2

 نكند،   بها تطبيق رست فه  اين هاي  رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه اي  ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه در مواردي. دهد
   مشخص  ستاره ها، با عالمت  رديف اين. شود  مي  جديد درج  رديف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهاي ، تهيه  اقالم  آن  براي  مناسب  رديف شرح
هاي دوره مبناي  و بر اساس قيمت  قيمت تجزيه  دار، با روش  ستاره هاي  واحد رديف بهاي. شوند  مي دار ناميده  ستاره هاي  رديف عنوان   و به شده

  دار مورد نياز باشد، متن  ستاره هاي  رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي هرگاه. شود  مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف محاسبه ،اين فهرست
  .شود  مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهاي   و به  تهيه الزم

 با   هر فصل هاي ، رديف  جديد در آينده هاي  رديف  درج  مورد نياز و امكان هاي رديف   به  دسترسي منظور سهولت  بها، به  فهرست ر ايند .2ـ2
   شش لبها، شام  فهرست هاي  رديف شماره.   است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره اي  جداگانه هاي ها يا زير فصل گروه   آنها، به ماهيت   به توجه
   رديف  شماره  آخر به ، و دو رقم  يا زير فصل  گروه شماره   به  بعدي ، دو رقم  فصل شماره  به  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتيب   به  كه  است رقم

  .  است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل در هر گروه
 ديگر،  ، يا روش هايي  يا رديف  واحد رديف  از بهاي  درصدي صورت   آنها به ا، بهايه  فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك براي .3ـ2

   شده  تعيين روش  به  كه  واحد آن  شود و بهاي بيني  پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره اي  جداگانه ، بايد رديف  است  شده تعيين
  .شوند  مي  محسوب  پايه هاي  رديف  اقالم  اين  حالت در اين.  شود  درج  ياد شده  رديف شود، در مقابل  مي محاسبه
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  ، تعيين1ـ2 در بند   شده  درج روش   واحد هستند، به  بهاي ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  واحد رديفهايي بهاي .4ـ2
  .شوند  مي دار محسوب  ستاره هاي  نيز رديف  اقالم شود، و اين مي
  ، بايد هنگام4ـ2 بند   موضوع  غيرپايه  واحد رديفهاي ، و بهاي)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غيرپايه  واحد رديفهاي  و بهاي شرح. 5ـ2

  . برسد  اجرايي  دستگاه تصويب  كار، به  اجراي  برآورد هزينه بررسي
  هاي  برآورد رديف  مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  هاي  برآورد رديف  مبلغ جمعشود، چنانچه  از طريق مناقصه واگذار مي   كه در كارهايي .6ـ2

  دستگاه الزم است درصد باشد،) 20(بيست  بيشتر از ،   رشتهاين در ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمالبدون)   و غيرپايه پايه(  بها  فهرست
  و مستندات  قيمت  با تجزيه همراهپس از تصويب،  را،   رشته  در آن دار هستار  هاي رديفتمامي  واحد   و بهاي ، شرح  ه مناقص  از انجام  قبل اجرايي
   و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال و نظارت راهبردي رييس جمهورريزي برنامهمعاونت  در،   فني  عالي  شورايبه دبيرخانه،  مربوط
درصد خواهد ) 10(شود، سقف ياد شده ده   در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مي. قرار گيرد  عمل ، مالك  فني ي عال  شوراي توسط
  .بود

   روش  زير، طبق هاي ، ضريب و هزينه آن  به  مربوط  غير پايه  بها و رديفهاي  فهرست  اين  واحد رديفهاي  بهاي جمع  برآورد، به  تهيه هنگام .7ـ2
  .شود  مي ،  اعمال8ـ2 در بند   شده عيينت
  .2   پيوست  دستورالعمل  كار، طبق  اجراي  سختي ضريب .1ـ7ـ2
 براي كارهايي كه به صورت مناقصه و 30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پيوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري ضريب .2ـ7ـ2

  .شوند به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي براي كارهايي كه 20/1برابر 
  .4   پيوست  دستورالعمل ، طبق  كارگاه  تجهيز و برچيدن هزينه .3ـ7ـ2
  هاي  رديف  و بر حسب  شده ، محاسبه  فني  و مشخصات  اجرايي هاي  نقشه ، بر اساس  آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينه براي .8ـ2

  ، واحد، بهاي ، شرح  شماره  شامل  كه فهرستي. شود  مي گيري ، اندازه  مربوط  غير پايه هاي  رديف و1-2هاي موضوع بند  رديف، بها  فهرست اين
  .شود  مي ، تهيه هاست  رديف واحد، مقدار و مبلغ

 با احتساب ، هر فصل   به  مربوط هاي  رديف مبلغ  از جمع.   است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب ، حاصل  هر رديف ، مبلغ  فهرست در اين
  كار موردنظر، به  براي  فهرست ها، مبلغ  فصل  مبلغ ، و از جمع  فصل  مبلغهاي مربوط، براي رديف) حسب مورد(ضريب سختي اجراي كار 

  ، برآورد هزينه شود؛ نتيجه  مي  اضافه آن  ، به ارگاه ك  تجهيز و برچيدن هزينه  و  شده ها ضرب  رديف  مبلغ جمع   باالسري بهصريب  وآيد  مي دست 
  بها ضميمه  فهرست2   مورد پيوست  برحسب و6  و5، 4، 1  هاي ها و پيوست  فصل ، مقدمه ، كليات  يادشده مدارك  به.  كار خواهدبود اجراي
  .شود  مي  ناميده،) كار  اجراي هبرآورد هزين( منضم به پيمان  بها و مقاديركار ، فهرست  شده  تهيه ، مجموعه شده

 با  ، همراه برداري  بهره  دوران  براي  جاده  و يا احداث  حفر ترانشه  مسير براي سازي منظور آماده  به  خاكبرداري  باشد عمليات  الزم هرگاه .3
  باند فرودگاه تهيهو آهن  راه،   راه  رشته د پايه واح  بهاي  فهرست  منظور شود، برآورد آنها براساس  پيمان  جزو موضوع گذاري  لوله عمليات

  .شود مي
   فاضالب آوري  جمع  شبكه  رشته  واحد پايه  بهاي  در فهرست  مربوط  فصل ، از رديفهاي  سپركوبي  ضرورت ، در صورت  ريزشي در زمينهاي .4

  .شود  مي استفاده
 و   بتني  و كارهاي  فوالدي  كارهاي  فصلهاي  واحد رديفهاي بهايشير و هاي   براي احداث حوضچهپنجمهاي فصل  بهاي واحد رديف .5

  براي و  است  شده  بيني ها، پيش بها، مانند زيرسريها، مهاريها و پايه  فهرست  موردنظر در اين كارهايساير    بها، براي  فهرست  اين بندي قالب
   كارها بايد بر اساس  نوع  اين  نياز، هزينه در صورت.   مجاز نيست  از آن ها، استفاده  خانه ه مخزنها و تلمب  و متمركز مانند ساختمان  حجيم كارهاي

  . برآورد شود  ساختمان  رسته  واحد پايه  بهاي فهرستهاي
   اطالعاتي  هر نوع ر كليطو  ها و به  آن  تهيه  و منبع ،تجهيزات ،  مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه مهندس .6
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 و در   باشد، تهيه  داشته  آگاهي آن   به  نسبت  پيشنهاد قيمت هي ارا  پيمانكار براي  است  و الزم ثر بودهو م  از نظر قيمت ها را، كه  آن درباره
 اين است كه مهندس "منبع تهيه"ر از  منظو. كند  درجهمراه با دستورالعمل نحوه كنترل كيفيت و بازرسي فني   پيمان  خصوصي  فني مشخصات

هاي نزديك  مشاور يا واحد تهيه كننده برآورد، حداقل نام سه توليد كننده مورد تاييد كارفرما، كه همان جنس را با مشخصات مشابه و قيمت
  .كنند، در مشخصات فني خصوصي كار درج كند بهم  توليد مي

 از كار   هر بخش  بها و مقادير ، فهرست  مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك ها، بيش  آن اي اجر  برآورد هزينه  براي  كه در كارهايي .7
ي  بها و مقادير فهرست. شود  مي  تهيه طور جداگانه   به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته يك   به  مربوط كه
 و  تفكيك  كار به  مختلف  برآورد بخشهاي  برآورد كه  خالصه  با برگ شود، همراه  مي  كار تهيه  مختلف هاي  بخش  براي ب ترتي اين   به كه
   نوع در اين. شوند  مي يكديگر ملحق  كار، به  اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست عنوان  ، به  است  منعكس  نيز در آن  جمع صورت به

  .شود  مي تهيه) ها  رشته تمام( كار   كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست تنها يككارها 
در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1388براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .8

اري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان گذ براي مواردي كه ممكن است عالمت. اصالحي، عالمت گذاري شود
.است
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   كليات
  
  . يكديگر هستند  و مكمل  تفكيك  غير قابل  رديفها، اجزاي ها و شرح  فصل ، مقدمه مفاد كليات .1
 از    واحـد هـر يـك        بهاي  ، بلكه    كار نيست    كامل   مشخصات   كننده   تعيين   تنهايي  ، به    فصلها و كليات     در مقدمه    شده   درج   رديفها و شرح    شرح .2

رديف  و   بها   فهرست   در اين    شده   تعيين   شود و با مشخصات      انجام   فني   و مشخصات    نقشه   كار، طبق    كه   است   پرداخت   قابل  رديفها در صورتي  
  . باشد  داشته  مطابقتمورد نظر

  و مينا ت هاي  هزينه  و شامل  بودهانتقال و توزيع آب روستايي    رشته  به  مربوط  كارهاي اي اجر  هزينه  بها، متوسط  فهرست  اين هاي قيمت .3
 در   مصالح جايي ، جابه مورد نياز  مصالح)  و باراندازي ، حمل  بارگيري، تهيه(  تامين  و ابزار وهمچنين  آالت ، ماشين  انساني  نيروي كارگيري به

  بر حسب ( و تنظيم اندازي و راههيدروليكي مقطعي    آزمايش هزينه همچنين .  كار است  كامل ، اجراي  طور كلي به ، و  مصالح ، اتالف كارگاه
  .  است  شده بيني  بها پيش  فهرست  اين  واحد رديفهاي ، در بهاي)مورد

  سختيپراكندگي كار،    بابت  بهايي  اضافه هيچ.   است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  بها، قيمتهاي  فهرست  اين قيمتهاي .4
 كار را مشكلتر يا   اجراي  و موارد ديگر كه ، باراندازي ، حمل ، بارگيري  سوراخ  يا زياد، تعبيه  كم هاي ، دهانه  يا ارتفاع  يا عمق ، تغيير جنس زمين

  .  نيست  پرداخت ، قابل  است  شده بيني  بها پيش  بها يا اضافه  آن ي بها برا  فهرست  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه مخصوص
  به  كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه ، در صورتي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  و هزينهباالسري ، كار  اجراي  سختي ضريب   به  مربوط مبلغ .5

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل  بيني اين ضريب رت ديگر در صورت عدم پيش به عبا.  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده پيمان 
  .باشد پرداخت نمي

 روز  هاي  با قيمت  آن  ديگر، يا مقايسه  بها با فهرستهاي  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسه  فهرست  اين هاي  فصل  از مقايسه  گيري با نتيجه .6
  .  نيست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر، وجه  مقايسه ، يا هر نوع  قيمت تجزيه يا استناد به

  .شود  مي   منظور  موقت هاي  وضعيت  در صورت1   پيوست كار، طبق  پاي مصالح .7
  . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها براي ، مفاد آن  است ه شد  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي بها كه  فهرست  از اين در هر بخش .8
 امور 303ماره شنشريه (عمومي كارهاي خطوط لوله آّب و فاضالب شهري    فني  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني منظور از مشخصات. 9

   منضم  اجرايي هاي  در نقشه  شده  تعيين مشخصات و   پيمان و بر حسب مورد، مشخصات فني خصوصي)  معاونت نظارت راهبردي نظام فني،
  .  است  سازندگان  و دستور كارها و دستورالعملهاي  پيوست  نمونه هاي  و نقشه  پيمان به
  .  است  يك  پرتلند نوع ، منظور سيمان  است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه در رديفهايي .10
 يا ميلگرد و   لوله ، نصب ، مانند گودبرداريها، حفر ترانشه  آنها بعداً ميسر نيست  كامل شود و بازرسي  مي ده كار پوشي  از انجام  پس  كه عملياتي .11

  ، با مهندس  شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني ، مشخصات  اجرايي هاي  آنها با نقشه ، بايد مطابقت  لوله  خط آزمايش
  . شود سه جل مشاور صورت

   شده بيني بها پيش  فهرست  اين هاي  رديف در قيمتمصالح   )حسب مورد(و ريسه كردن    كيلومتر و باراندازي30 تا  ، حمل  بارگيري هزينه .12
  .شود مي  ، محاسبه  است  شده بيني  پيش هاي ديگر  يا فصلحمل و نقل   در فصل  كه  مواردي ، تنها براي  جداگانه  حمل هزينه.  است

  . مشاور برسد ييد مهندسات   به  از سفارش ، قبل  فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ نمونه .13
   براي  الزم بهاي  ضافه، ا  است  و ريزشي  سنگي غير از زمينهاي  به  زمين  از هر نوع ، عبارتاين فهرست بها هاي  مورد نظر در رديف زمين .14

ييد ا مشاور و ت  پيشنهاد مهندس نا به، ب  زمين  نوع تشخيص.   است  شده  بيني  پيش  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  مزبور در فصل زمينهاي
  .كارفرما خواهد بود
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  ، مانند بولدوزر با قدرت  سنگين آالت  يا ماشين مواد منفجره،   سنگبري  از چكشهاي  استفاده  آن  كندن  براي  كه  است ، زميني  سنگي زمين .15
  . باشد ، الزامي  اسب  قوه300 از  بيش
   و براي  مقدور نبوده آساني  يا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك  ريزش  علت ، به  نقشه  طبق  آن  كندن شود كه  مي  اطالق  زميني  به  ريزشي زمين .16

   از ريزش  شود كه  كنده  مناسبي  شيب  با چنان  گيرد و يا ترانشه  انجام  در آن  يا سپركوبي  بست  مانند چوب  خاصي هيدهاي، بايد تم  آن كندن
  . شود  ممانعت  خاك كلي
و )   احتمالي سازي  پي ي و رو زير بسترسازي (  ترانشه  كف  رقوم  بين  ارتفاع ، اختالف ها  لوله  فصلهاي  در رديفهاي  ترانشه منظور از عمق .17

   كه در مواردي.   است  شده ، مشخص  اجرايي هاي ،  و نقشه38101   نمونه  در نقشه  كه  است  ترانشه  دو طرف  طبيعي  زمين  سطح  رقوم متوسط
   سطح  و رقوم  ترانشه  كف  رقوم  بين رتفاع ا ، اختالف  ترانشه  شود، عمق  انجام  خاكبرداري ، عمليات  حفر ترانشه  مسير براي سازي منظور آماده به

  .  است  از خاكبرداري  پس  ترانشه  دو طرف زمين
  . است  شده ، مشخص  اجرايي هاي ،  و نقشه38101   نمونه  در نقشه ، كه  است  ترانشه  كف ، عرض  ترانشه منظور از عرض .18
  ها يا نهرهاي  يا جوي  بارندگي  دارد از طريق  احتمال  كه  است  آبهايي  و دفع ، تخليه  و گود  ترانشه  داخل  سطحي منظور از پمپاژ آبهاي .19

  در موارد مجاورت.   است  شده بيني  پيش  مربوط  كار، در رديفهاي  اين هزينه.  يا گود شود ، وارد ترانشه)  زيرزميني  آبهاي استثناي به(مجاور 
   شده  تلقي  زيرزميني  يا گود شود، مانند آبهاي  ترانشه داخل  به  از جدار ديواره  نفوذ آب  منجر به ، كه  و مانند آن يا دريا  يا گود با رودخانه ترانشه

  . خواهد شد  استفاده  زيرزميني  كار زير تراز آب  اجراي بهاي  اضافه  مورد از رديفهاي و بر حسب
 ندارند، مانند   ديگري دهند و نقش  مي  اتصال هم  را به  آن  يا متعلقات  لوله  دو قطعه  كه  است  و لوازمي ، وسايل)Joints( ها منظور از اتصالي .20

  . نخواهد شد ها  اتصالي  شامل متعلقات  به  مربوط  بهاي اضافه. ها آن   به  مربوط هاي  و مهره ، واشرها و پيچ  مكانيكي  اتصال ، گلند، كوپلينگ مانشون
رود، مانند   انواع قطعاتي است كه براي تغيير مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله يا تغيير جهت لوله به كار مي)Fittings( لقاتمنظور از متع .21

  . در مورد متعلقاتي مانند سه راه و تبديل كه بيش از يك قطر دارند، مبناي محاسبه بزرگترين قطر است.زانو، سه راه، چهارراه، تبديل
   درجمربوط   و استانداردهاي  سازندگان هاي  در جدول ، كه  است)Nominal Diameter(   بها قطر نامي  فهرست طر در اينمنظور از ق .22
  .، مگر جز آن مشخص شده باشد است شده
   منضم  اجرايي هاي  اجرا نقشه  بها، مالك  فهرست اين  به  منضم  نمونه هاي  و نقشه پيمان  به  منضم  اجرايي هاي  نقشه  بين  مغايرت در صورت .23
  . خواهد شد  بها استفاده  فهرست  واحد اين  از قيمتهاي ، ولي  است پيمان به

  مجلسها ، دستور كارها و صورت  اجرايي هاي  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، كه  شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها بر اساس گيري اندازه .24
   شده بيني  بها پيش  فهرست  در اين گيري  اندازه  براي اي  ويژه  روش  كه درمواردي .گيرد  مي  فصلها، صورت  و مقدمه اد كليات مف  به ،باتوجه ستا

  .شود  مي انجام  شده  تعيين روش  به گيري ، اندازه است
 متر   و شيرها، بر حسب ها، متعلقات ، اتصالي  لوله ، شامل ده ش  نصب  خط ، طول ها   لوله  فصلهاي هاي رديف  به  مقادير مربوط گيري در اندازه .25
شود، مانند   مي  مشخص  و اسناد پيمان  اجرايي هاي  و حدود آنها در نقشه  شرح  كه  و تنها كارهايي  است  مالك گذاري  در محور مسير لوله طول

  .شود  مسير، كسر مي ، از طول گراه يا بزر ، آزاد راه آهن زير راهكانال و ،    از رودخانه عبور لوله
   قطرهاي بهاي   به ، با توجه  واحد آن  بها باشد، بهاي  فهرست  اين هاي  در رديف  شده  درج  دو قطر متوالي  مورد نياز، بين  قطر  كه در صورتي .26
  .شود  مي  محاسبه  خطي  ميانيابي روش  و به  و بعد آن قبل
   و ساير عمليات  الزم  اضافي  و خاكريزي برداريك خا  بابت  اضافي هاي هزينهبسته به مورد، ، اين فهرست بها  يها  واحد رديف در بهاي .27

   ترانشه  درون  عمليات  اجراي  براي  الزم  و نيز ايجاد فضاي  لوله  هيدروليكي  آزمايش  بندهاي ، پشت ها، متعلقات  اتصالي  محل ، براي  با آن مرتبط
  . است  ، منظور شدهيا گود

  .  است  منظور شده  خاك  و نشست  از تورم  ناشي  با تغيير حجم  مرتبط  اضافي هاي ، هزينه اين فهرست بها  هاي  واحد رديف در بهاي .28
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 و   سرندي  با خاك له لو  و روي  زير، اطراف  خاكريزي ،  هزينه38101   نمونه  نقشه ، طبق ها  لوله هاي  فصل هاي  واحد رديف دربهاي .29
   مشاور، خاكهاي  مهندس تشخيص  به چنانچه.  است ، منظور شده  از حفر ترانشه  حاصل  خاكبا، ) خاكريز نهايي (  سرندي  خاك  روي خاكريزي
   رديفهاي ، طبق كارگاه از خارج ب مناس  خاك  وحمل  تهيه  بهاي  نباشد، اضافه  مناسب  از امور ياد شده  هر يك  انجام  براي  از حفر ترانشه حاصل
  .شود  مي ، محاسبه)  است  كسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط هاي  رديفها هزينه  در اين كه (  نوار حفاري  و مرمت خاكي  عمليات ، ازفصل مربوط

با ،   سرندي  با خاك  لوله  و روي زير، اطراف   خاكريزي ،  هزينه38101   نمونه  نقشه ، طبق ها  لوله هاي  فصل هاي  واحد رديف بهاي در .30
 باشد   داشته  مشاور، ضرورت دستور مهندس  يا به  فني  مشخصات  طبق  كه در صورتي.   است ، منظور شده  از حفر ترانشه  حاصل از خاكاستفاده 

   عمليات ، از فصل  مربوط  رديفهاي ، طبق  مصالح  اين  و حمل  تهيه  بهاي  شود، اضافه  استفاده  ديگري  مناسب  از مصالح  سرندي  خاك جاي  به كه
  .شود  مي محاسبه)   است  كسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط هاي  رديفها هزينه  در اين كه(،   نوار حفاري  و مرمت خاكي

 در   آن  كردن  ماهي ، و يا گرده  يا حفر ترانشه  از گودبرداري  حاصل  اضافي  خاك  پخش ، هزينهاين فهرست بها  هاي  واحد رديف در بهاي .31
 كار   اين  شود، اجراي  و حمل آوري  يا مواد زايد جمع  اضافي  باشد خاك  الزم  كه در صورتي.   است  شده  بيني ، پيش  لوله امتداد مسير خط

   رديفهاي ، طبق  شده  تعيين  در نقاط  آن  و باراندازي ، حمل ، بارگيري آوري  جمع هاي شود و هزينه  مي  مشاور انجام دستور مهندس منحصراً به
  .شود  مي ، محاسبه  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات ، از فصل مربوط

   كه اييدر محله.  است  شده  بيني ، پيش  مكانيكي  با وسايل  يا گود و خاكريزي  حفر ترانشه ، هزينهاين فهرست بها  هاي  واحد رديف در بهاي .32
 از   ناشي بهاي  شود، اضافه  انجام  كار با دست  مقدور نباشد و اين  مكانيكي  با وسايل  يا گود و خاكريزي  مشاور، حفر ترانشه  مهندس تشخيص به

  .شود مي  ، محاسبه  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات ، از فصل  مربوط  از رديفهاي ، با استفاده  با دست  آن  انجام صعوبت
  بيني  آنها، پيش  و باراندازي  مكانيكي ها با وسايل  و يا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگيري بها، هزينه  فهرست  اين  واحد رديفهاي در بهاي. 33
   آنها، با استفاده  و باراندازيماشينيغير   ها با هر وسيله  و يا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگيري  از صعوبت  ناشي  اضافي هاي ، و هزينه  است شده

  .شود  مي ، محاسبه  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات ، از فصل  مربوط از رديفهاي
   كه  لوله  از خط  قسمتي  سر و ته بستن (  هيدروليكي  آزمايش  بندهاي پشتاجراي    براي  الزم  كارهاي  و دستمزد كليه  مصالح مينا ت هزينه .34
   منظور شدهاين فهرست بها  هاي ، در رديف برداري شه نق  و فرعي  اصلي  ميخهاي  و تثبيت  كوبيدن و نيز براي) شود  مي  هيدروليكي زمايشآ

  . است
ا تاييد و دستور  موارد ب  متر باشد، اين5 حداكثر   با طول  نقب  زدن  نياز به  برخورد شود كه  با شرايطي گذاري  مسير لوله  در طول چنانچه .35

   ضريب  با اعمال  مربوط هاي  واحد رديف ، بهاي  اجرا از صعوبت  ناشي هاي  هزينه  جبران  و براي  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس كار جداگانه
  .ستنيل پرداخت  فصل يازدهم اين فهرست بها، قاب110106 تا 110101هاي   در اين حالت، اضافه بهاي موضوع رديف.شود  مي  پرداخت04/1
 در  شده  داده  از كار، از درصدهاي  هر قسمت  كامل  از انجام ، قبل  موقت  كاركردهاي  صورت تهيه  ها، براي  حوضچه احداثفصل در  .36

 و هر  است  شده ه تهي  موقت هاي تنظيم صورت وضعيت  براي ً و منحصرا  است ، تقريبي  يادشده جدول. شود  مي  فصل استفاده  اين  مقدمه جدول
  . ، مجاز نيست  شده  تعيين  آنچه ، سواي آن  يا استناد به  از آن  استفاده گونه
  اسـت،    نـشده   بينـي    پـيش  اين فهرست بهـا     هاي ، در رديف  ) خاكريز نهايي  (  سرندي   خاك   روي   خاكريزي   براي   و كوبيدن    پخش  هاي  هزينه .37

  .شود  مي  استفاده  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  در فصل  كوبيدن  مورد، از رديفهاي  حسب، بر  فني  مشخصات  طبق  لزوم درصورت
   عمليـات    انجـام    مـانع    از حفـر ترانـشه       حاصـل    خاك  كردن  ، ريسه   گذاري   كار، در مسير لوله      فضاي   محدوديت  علت   به   كه  در موارد خاص   .38
   اسـتفاده   نوار حفـاري   و مرمت  خاكي  عمليات  در فصل  مربوط  مشاور، از رديف    باشد، با نظر مهندس     زم ال   خاك  جايي   شود، و جابه    گذاري  لوله

  .خواهدشد
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،   است  منظور شده  لوله  خط  مقطعي  هيدروليكي  آزمايش  مورد نياز براي  آب  تهيه ، هزينه گذاري  لوله هاي  فصل هاي  واحد رديف در بهاي. 39
 فصل ،111502  ، در رديفبرداري بهره سراسري خط لوله به منظور  و شستشويضد عفوني ، آزمايش  براي الزمو كلر    آب تهيه   هزينه ولي

  .  است  منظور نشدهيازدهم اين فهرست بها،
   كار در محـيط      پيشرفت   كندي  هاي  نه هزي  ، شامل    است   شده  بيني   پيش   زيرزميني   كار زير تراز آب      اجراي  بهاي   اضافه   صورت   به   كه  رديفهايي .40

   مشاور برسد و پس ييد مهندسا ت  به  موتوري هب از تلم  استفاده  لزوم شود كه  مي  پرداخت ، و در صورتي  است  موتوري  با تلمبه  آب آبدار و تخليه
  .گيرد  مي  شود، تعلق  انجام  زيرزميني ر تراز آب زي  كه  از عمليات  قسمت آن ، به  ياد شده رديفهاي.  شود  مجلس  كار صورت از انجام

،    مخـابرات   ، گاز و خطـوط      ، برق    مانند آب    زيربنايي  سيساتا شهر و ت     ترافيك  مسايل   به   مربوط  ها و اطالعات     مجوزها و دستورالعمل    گرفتن .41
  .  كارفرماست عهده ، به  عمليات  اجراي براي
كمـك   بـا    عمليـات    از اجـراي     ناشي   صعوبتهاي  منظور جبران   كند، به    برخورد مي    زيربنايي   با تاسيسات    گذاري   لوله   عمليات   كه  در مواردي . 42

 از   قـسمت    آن  ، بـراي     مربـوط     لوله   واحد رديف    بهاي درصد) بيست( 20  برابر   بهايي  ، اضافه   گذاري   لوله   عمليات   بازدهي   و كاهش    دستي  وسايل
 هر مورد برخورد     بها براي    اضافه  اين. شود   مي   خواهد شد، محاسبه     مشاور تعيين    و با نظر مهندس     الذكر است    فوق   صعوبت  ي دارا   مسير كه   طول

   شـامل    ولـي    اسـت    پرداخـت    مـشاور قابـل     ييد مهندس تا، با     نحو مناسب    به   موجود و عبور از زير آن        زيربنايي  سيساتاا ت ب  گذاري   لوله  عمليات
در .   اسـت   شـده  منظـور   هـا   لولـه   فصلهاي هاي  واحد رديف  در بهاي  خانگي  عبور از زير انشعابهاي  صعوبت  هزينه. شود   نمي   خانگي  ايانشعابه
اشد، تنها   ب   برخورد داشته    گذاري   لوله   و با عمليات     قرار گرفته    و مجاور هم     نزديك   موجود در فاصله     زيربنايي   چند مورد از تاسيسات      كه  حالتي
 فصل يازدهم اين فهرست بها، در رابطه        110106 تا   110101هاي     اضافه بهاي موضوع رديف    . خواهد شد    مورد برخورد در نظر گرفته       يك  معادل

جداگانـه  حـسب مـورد   ، مستقل از اضـافه بهـاي فـوق الـذكر بـوده و          شود   انجام مي  با وسايل غير مكانيكي   كه  عمليات خاكي   آن قسمت از    با  
  . شود سبه ميمحا
  سيـسات ا سـاختمانها و ت    رانـش    از نيروي    يا جلوگيري    عمليات   در حين    ديواره   از ريزش   جلوگيري (  ترانشه   ديواره   حفاظت  ، براي   چنانچه. 43

  . خواهد شد  پرداخت جداگانه،   مربوط  باشد، هزينه  الزم  يا سپركوبي  بست  مانند چوب  خاصي  مشاور، تمهيدات ، با تاييد مهندس) ترانشه مجاور
حفـاري و آزمـايش چـاه،    . هاي آماده بهره برداري قابل استفاده اسـت  هاي هفتم تا دهم اين فهرست بها، براي تجهيز چاه   هاي فصل   رديف. 44

چـاه، براسـاس   ، و كارهاي الزم براي احداث اتاقك سر چاه و محوطه سازي و ديوار كـشي اطـراف اتاقـك و                  براساس فهرست بهاي پايه چاه    
  .شود هاي بهاي واحد پايه رسته ساختمان، محاسبه مي فهرست

  .  استاو   عهده  نيز به  مربوط هاي ، هزينه  كارفرما است  عهده  به  كارهايي  و يا انجام  مصالح  تهيه  كه  مواردي در تمام .45
بيني نباشد،  هرگونه تغيير در   زمان برگزاري مناقصه قابل پيشچنانچه در حين اجراي عمليات، تغييري در شرايط كار حادث شود كه در. 46

  . هاي حمل مصالح، تنها پس از بررسي و تصويب باالترين مقام دستگاه اجرايي اعمال خواهد شد فاصله
  :بايد مورد توجه قرار گيرددر تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز . 47
هاي اجرايـي، مشخـصات فنـي عمـومي،            بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه         در موارد تعيين  شده در پيمان،      جلسات  صورت. 47-1

  :مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند
  ه و تاريخ صورتجلسه، نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شمار-
   ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه،-
   ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار،-
  . متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات-
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تمامي . برسد) در موارد تعيين شده(، مهندس مشاور و كارفرما )قيمم(صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر . 47-2
. صورتجلسات بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود

سات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و ابالغ صورتجل. باشد صورتجلسات فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
  .كاهد هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئوليت

  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. 47-3
قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز  )در ارتباط با موضوع صورتجلسه (دههرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام ش. 47-4
  .باشد نمي

  .  است  شده تهيه1391 چهارم سال ههاي سه ماه قيمت  بها بر مبناي  فهرست اين .84
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   سيمان  آزبست هاي لوله.   اول صلف
  

    مقدمه
  

 تحت سيمان   آزبست هاي  لوله تهيه و اجراي   از عمليات  مختصري ، شرح010210 تا 010201 و 010110 تا 010101   در رديفهاي  شده مفاد درج. 1
  :  زير است شرح  رديفها، به  اين تفصيلي   و عمليات است، D و Cهاي   از كالسفشار

  .  الزم يبردار  نقشه  كارهاي و انجامباهر نوع وسيله    گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده  تميز كردن بوته كني،.1ـ1
  ، و يا تا محلهاي  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به ، بستههيه ت  از محل،ها و اتصاليها  لوله حمل  و بارگيريتهيه، . 2ـ1

  .  در كنار ترانشه  كردن  ريسه و  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي انباشت
  . مورد نظر  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب. 4ـ1

  ).  لزوم صورت
  . آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجي  از ورود هر گونه  لوله  داخل  كامل حفاظت. 5ـ1
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  وروي  اطراف خاكريزي. 6ـ1
   از هر گونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه طوري ، به  و تخليه  پركردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط  هيدروليكي آزمايش. 7ـ1

  . و مواد زايد باشد رسوب
، با   كوبيدگي ، بدون  زمين  تا سطح  ترانشه ، پركردن  فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش .8ـ1

  .  الزم  تكميلي  و ساير عمليات )صورت لزوم در(  اضافي هاي خاك ، پخش) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل خاك
  .رديف مربوط استدرصد  12هاي آزبست سيمان ضد سولفات استفاده شود،  اضافه بها به رديفهاي لوله آزبست سيمان، چنانچه از لوله. 2
، مانند  تحت فشار سيمان  آزبست هاي  لوله  چدني  متعلقات، شرح مختصري از عمليات تهيه و اجراي010301ه در رديف  مفاد درج شد.3

 و عمليات  ست اهاي الزم، ، با واشرها و پيچ و مهره ژيبو  و ژوئن  فلنج ، ساكت  فلنج اسپيكاتفلنج، ،  ، تبديل ، زانويي ، چهارراه راه  سه انواع
  :تفصيلي اين رديف، به شرح زير است

  .  نصب  در محل كار، و باراندازي  تا پايتهيه  ، از محل  مربوط هاي  و مهره ، واشر و پيچ  متعلقات  و حمل بارگيريتهيه، ـ 
  .  با آن  مرتبط خاكي  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري ـ انجام
  .  متعلقات  نصب  براي  سرلوله كردن  و آماده ، تنظيم  لوله ـ برش

  .  الزم  تكميلي  آنها و ساير عمليات ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن رجي مواد خا  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  كامل ـ حفاظت
   متعلقات اجرايتهيه و    اضافي هاي هزينه شود، و  مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات25 بند   طبق متعلقاتتهيه و اجراي    از هزينه  قسمتي
  .شود  پرداخت مي010301وزن متعلقات مربوط، طبق رديف   به ، با توجه سيمان  آزبست هاي  لوله چدني

 1، نسبت به كل عمليات، در جدول 1هاي آزبست سيمان، به شرح بند   درصد تقريبي هزينه انجام مراحل مختلف كار تهيه و اجراي لوله.4
  .گيرد درج شده است، كه براي پرداخت صورت وضعيتهاي موقت مورد استفاده قرار مي
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  سيمان با قطرهاي مختلف هاي آزبست ،  درصد پرداخت مراحل مختلف كار تهيه و اجراي لوله.1جدول
  

  شماره  )ميليمتر(قطر لوله 
  رديف

  شرح عمليات
500-350  300-200  150 -80  

  13  7  3  پس از تسطيح و آماده كردن كف ترانشه  1
  81  90  94  پس از آزمايش هيدروليكي خط لوله  2
  6  3  3   عملياتههمپس از انجام   3

  100  100  100  جمع
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 133،500

 ميليمتر و 80، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 
 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010101 

  

  مترطول  153،500
 ميليمتر و 100، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر5/1عمق ترانشه تا 
 010102  

  

  مترطول  195،500
 ميليمتر و 150، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر5/1عمق ترانشه تا 
 010103  

  

  مترطول  276،000
 ميليمتر و 200، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010104  

  

  مترطول  381،500
 ميليمتر و 250، به قطر C آزبست سيمان كالس لوله

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010105  

  

  مترطول  511،000
 ميليمتر و 300، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010106  

  

  مترطول  687،000
 ميليمتر و 350، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010107  

  

  مترطول  892،500
 ميليمتر و 400، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر2عمق ترانشه تا 
 010108  

  

  مترطول  1،086،000
 ميليمتر و 450، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر2عمق ترانشه تا 
 010109  

  

  مترطول  1،288،000
ليمتر و  مي500، به قطر Cلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر2عمق ترانشه تا 
 010110  

  

  مترطول  144،500
 ميليمتر و 80، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر5/1عمق ترانشه تا 
 010201  

  

  مترطول  170،500
 ميليمتر و 100، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر5/1عمق ترانشه تا 
 010202  

  

  مترطول  233،500
 ميليمتر و 150، به قطر Dيمان كالس لوله آزبست س
  . متر5/1عمق ترانشه تا 

 010203  

  

  مترطول  380،500
 ميليمتر و 200، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010204  

  

  مترطول  496،500
 ميليمتر و 250، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010205  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول  713،500
 ميليمتر و 300، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010206  

  

  مترطول  936،000
 ميليمتر و 350، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر75/1عمق ترانشه تا 
 010207  

  

  مترطول  1،190،000
 و  ميليمتر400، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر2عمق ترانشه تا 
 010208  

  

  مترطول  1،504،000
 ميليمتر و 450، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر2عمق ترانشه تا 
 010209  

  

  مترطول  1،883،000
 ميليمتر و 500، به قطر Dلوله آزبست سيمان كالس 

  . متر2عمق ترانشه تا 
 010210  

  010301   .هاي آزبست سيمان همتعلقات چدني لول  كيلوگرم  8،540   
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  ) داكتيل (  نشكن  چدني هاي لوله.   دوم فصل
  

   مقدمه
  
   طبق استاندارد ،  نشكن  چدني هاي  لولهتهيه و اجراي   ازعمليات  مختصري ، شرح020109 تا 020101   در رديفهاي  شده مفاد درج .1

2531 ISO، زير است شرح  رديفها، به  اين تفصيلي   و عمليات  است،)تايتون( از نوع لوله با اتصال فشاري  :  
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجامهر نوع وسيله با  گذاري مسيرلولهو آماده كردن   ، تميزكردن كني بوته .1ـ1
، و يا تا   در كنار ترانشه  كردن  و ريسه زيكار و باراندا  مورد، تا پاي  به ، بستههيه ت  از محل،ها و اتصاليها  لوله حمل  و بارگيريتهيه،  .2ـ1

  .  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت محلهاي
  . مورد نظر  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه .3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف و تسطيح  بندي شيب .4ـ1

  ).  لزوم صورت
  . آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصاليها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت .5ـ1
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف ريزيخاك .6ـ1
   از هر گونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه طوري ، به  و تخليه  پر كردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط  هيدروليكي آزمايش .7ـ1

  . و مواد زايد باشد رسوب
، با   كوبيدگي ، بدون  زمين  تا سطح  ترانشه ، پركردن  فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي يل با وسا  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش .8ـ1

  .  الزم  تكميلي  و ساير عمليات )در صورت لزوم(  اضافي  خاكهاي ، پخش) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل خاك
  ، مانند انواعچدني نشكن  هاي  لوله  نشكن چدني  متعلقاتيات تهيه و اجراي، شرح مختصري از عمل020201مفاد درج شده در رديف  .2

 و عمليات تفصيلي  ست اهاي الزم،  با واشرها و پيچ و مهره،  فلنج  ساكت و فلنج  اسپيكات فلنج، كوالر، گلند،، ، تبديل ، زانويي ، چهارراه راه سه
  :اين رديف، به شرح زير است

  .  نصب  در محل كار، و باراندازي  تا پايتهيه  ، از محل  مربوط هاي  و مهره ، واشر و پيچ  متعلقات ل و حم بارگيريتهيه، ـ 
  .  با آن  مرتبط خاكي  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري ـ انجام
  .  متعلقات  نصب  براي  سرلوله كردن  و آماده ، تنظيم  لوله ـ برش

  .  الزم  تكميلي  آنها و ساير عمليات ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجي از ورود هرگونه   متعلقات  داخل  كامل ـ حفاظت
   متعلقات اجرايتهيه و    اضافي هاي هزينه شود، و  مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات25 بند   طبق متعلقاتتهيه و اجراي    از هزينه  قسمتي
  .شود  پرداخت مي020201 وزن متعلقات مربوط، طبق رديف  به ، با توجه ي نشكن چدن  هاي  لوله چدني

 درج 2، نسبت به كل عمليات، در جدول 1، به شرح بند چدني نشكنهاي   درصد تقريبي هزينه انجام مراحل مختلف كار تهيه و اجراي لوله.3
  .گيرد ميشده است، كه براي پرداخت صورت وضعيتهاي موقت مورد استفاده قرار 
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  هاي چدني نشكن با قطرهاي مختلف ،  درصد پرداخت مراحل مختلف كار تهيه و اجراي لوله.2جدول
  

  شماره  )ميليمتر(قطر لوله 
  رديف

  شرح عمليات
500-350  300-200  150 -100  

پس از تسطيح و آماده كردن كف   1
  ترانشه

5/2  5  7  

  90  92  5/94  پس از آزمايش هيدروليكي خط لوله  2
  3  3  3  پس از انجام همه عمليات  3

  100  100  100  جمع
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 618،000

 ميليمتر و عمق ترانشه 100لوله چدني نشكن به قطر 
 . متر5/1تا 

 020101 

  

  مترطول  847،500
 ميليمتر و عمق ترانشه 150ر لوله چدني نشكن به قط

  . متر5/1تا 
 020102  

  

  مترطول  1،130،000
 ميليمتر و عمق ترانشه 200لوله چدني نشكن به قطر 

  . متر75/1تا 
 020103  

  

  مترطول  1،596،000
 ميليمتر و عمق ترانشه 250لوله چدني نشكن به قطر 

  . متر75/1تا 
 020104  

  

  مترطول  2،090،000
 ميليمتر و عمق ترانشه 300ن به قطر لوله چدني نشك

  . متر75/1تا 
 020105  

  

 مترطول  2،546،000

 ميليمتر و عمق ترانشه 350لوله چدني نشكن به قطر 
  . متر75/1تا 

020106 

  

 مترطول  2،994،000

 ميليمتر و عمق ترانشه 400لوله چدني نشكن به قطر 
  . متر75/1تا 

020107 

  

 مترطول  3،506،000

 ميليمتر و عمق ترانشه 450ني نشكن به قطر لوله چد
  . متر2تا 

020108 

  

 مترطول  4،038،000

 ميليمتر و عمق ترانشه 500لوله چدني نشكن به قطر 
  . متر2تا 

020109 

  020201   .هاي چدني نشكن متعلقات چدني نشكن لوله  كيلوگرم  49،900  
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    اتيلن  پلي هاي لوله. سوم  فصل
   مقدمه

  ،80PE به وزن مخصوص اتيلن  پلي هاي  لولهتهيه و اجراي  عمليات  از  مختصري ، شرح030122 تا 030101  هاي  در رديف  شده رجمفاد د. 1
هاي به  براي لوله) 6PN( بار 6 ميليمترو فشار نامي 32 تا 16هاي به قطر   براي لوله)10PN( بار 10با فشار نامي  8074DINطبق استاندارد 

  :  زير است شرح ها، به  رديف  اين  عمليات تفصيلي واست ميليمتر 500 تا 40قطر 
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام با هر نوع وسيله گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده تميز كردنبوته كني، . 1ـ1
   انباشت ، و يا تا محلهاي  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه راندازي كار و با  مورد، تا پاي  به ، بستهتهيه  ، از محلاه  لوله  و حمل بارگيريتهيه، . 2ـ1

  .  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي فرعي
  . مورد نظر  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح نديب شيب. 4ـ1

  ).  لزوم صورت
   عمليات ها و انجام ه سر لول ، تنظيم)  لزوم در صورت (  سر لوله سازي  و آماده ، برش  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت. 5ـ1

  .  طور كامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  كه جوشكاري
   شود، همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  بر حسب  كه  جوشكاري  عمليات ها و انجام  سر لوله ، تنظيم  ترانشه ها درون  لوله قرار دادن. 6ـ1

  .ها  لوله ، و نصب  مربوط  اضافي  با حفاري  مرتبط مليات ع با كليه
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي. 7ـ1
   از هر گونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه طوري ، به  و تخليه  پر كردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط  هيدروليكي آزمايش. 8ـ1

  . و مواد زايد باشد رسوب
، با بدون كوبيدگي،   زمين  تا سطح  ترانشه ، پركردن  فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش. 9ـ1

  .  الزم ي تكميل  و ساير عمليات)در صورت لزوم(هاي اضافي   پخش خاك،) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل خاك
  :   زير است  عمليات ، شامل  و تبديل ، زانويي راه  سه ، مانند انواع  اتيلن  پلي هاي  لوله اتيلني  پلي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي تهيه و.2
  .  نصب حل در م كار، و باراندازي  تا پايتهيه  ، از محل  مربوط  و اجزاي  اتيلني  پلي  متعلقات  و حمل بارگيريتهيه، . 1ـ2
  .  با آن  مرتبط خاكي  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري انجام. 2ـ2
  .  متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن  و آماده ، تنظيم  لوله برش. 3ـ2
   الزم هاي  جوشكاري جام آنها، ان ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجي  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  كامل حفاظت. 4ـ2

  .  الزم  تكميلي و ساير عمليات
   تهيه و اضافي هاي  هزينه  جبران شود، و براي  مي  بها محاسبه  فهرست  اين كليات 25 بند   طبق  متعلقاتتهيه و اجراي   از هزينه قسمتي. 5ـ2

  از متعلقات  هر قطعه ، به با همان قطر  هلولرديف  واحد  درصد بهاي 35  هانداز  به  بهايي ، اضافه  اتيلن  پلي هاي  لوله اتيلني  پلي  متعلقات اجراي
  .گيرد  مي تعلقمربوط   اتيلني پلي 

  .شود  فصل اول اين فهرست بها، محاسبه مي010301هاي پلي اتيلن، طبق رديف  هزينه تهيه و اجراي متعلقات چدني لوله. 3
   يا16، 10 با فشار نامي هاي پلي اتيلن چنانچه از لوله، )6PN(  بار6 با فشار نامي لوله پلي اتيلن مربوطهاي  بها به رديف  اضافهدرصد . 4
  : برحسب مورد با توجه به قطر لوله و فشار نامي مورد نظر طبق جدول زير استاستفاده شود )20PN يا 10PN ،16PN(  بار20 
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  )ميليمتر(قطر لوله 
  فشار نامي

500-180  160-90  75-40  
10PN  48  40  20  
16PN  110  86  48  
20PN  150  114  63  

  
 درج 3، نسبت به كل عمليات، در جدول 1هاي پلي اتيلن، به شرح بند   درصد تقريبي هزينه انجام مراحل مختلف كار تهيه و اجراي لوله.5

  .گيرد شده است، كه براي پرداخت صورت وضعيتهاي موقت مورد استفاده قرار مي
  

  هاي پلي اتيلن با قطرهاي مختلف  درصد پرداخت مراحل مختلف كار تهيه و اجراي لوله، .3 جدول
  

  شماره  )ميليمتر(قطر لوله 
  رديف

  شرح عمليات
500-350  315-200  180-110  90-40  32- 16   

1  
پس از تسطيح و آماده كردن 

  كف ترانشه
5/4  4  9  24  43  

2  
پس از آزمايش هيدروليكي 

  خط لوله
5/93  94  87  67  39  

  18  9  4  2  2   عملياتهمهپس از انجام   3
  100  100  100  100  100  جمع
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول 34،200
 1 ميليمتر و عمق ترانشه تا 16اتيلن، به قطر  لوله پلي

 .متر

 030101 

  

  مترطول  35،400
 1 ميليمتر و عمق ترانشه تا 20طر اتيلن، به ق لوله پلي

  .متر
 030102  

  

  مترطول  41،300
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 25اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر25/1
 030103  

  

  مترطول  46،800
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 32اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر25/1
 030104  

  

  مترطول  47،800
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 40اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030105  

  

  مترطول  55،200
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 50اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030106  

  

  مترطول  69،400
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 63اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030107  

  

  مترطول  82،300
ليمتر و عمق ترانشه تا  مي75اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030108  

  

  مترطول  100،000
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 90اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030109  

  

  مترطول  130،500
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 110اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030110  

  

  مترطول  166،000
يليمتر و عمق ترانشه تا  م125اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030111  

  

  مترطول  199،000
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 140اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030112  

  

  مترطول  244،500
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 160اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030113  

  

  مترطول  294،500
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 180اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030114  

  

  مترطول  355،000
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 200اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر5/1
 030115  

  

  مترطول  433،500
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 225اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر75/1
 030116  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول  528،500
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 250اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر75/1
 030117  

  

  مترطول  649،000
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 280اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر75/1
 030118  

  

  مترطول  794،500
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 315اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر75/1
 030119  

  

  مترطول  949،000
 ميليمتر و عمق 355 يا 350 قطر اتيلن، به لوله پلي

  . متر75/1ترانشه تا 
030120  

  

  مترطول  1،267،000
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 400اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر75/1
030121  

  

  مترطول  1،939،000
 ميليمتر و عمق ترانشه تا 500اتيلن، به قطر  لوله پلي

  . متر75/1
030122  



  شيرها. فصل چهارم
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  شيرها. چهارم  صلف
  
   قدمهم
  
هاي متقابل و واشرها  ، از نوع چدني فلنجدار با فلنج تهيه و اجراي شيرها از عمليات  مختصري ، شرحاين فصل   در رديفهاي  شده مفاد درج .1

   بار16 كه با فشار نامي هاي مربوط به شير فشار شكن به استثناي رديف(   است ،)PN 10(  بار10نامي  با فشار هاي الزم و و پيچ و مهره
  :  زير است  شرح به ، يا به صورت ايستاده  حوضچه ، در داخل در هر عمق رديفها،   اين  تفصيلي و عمليات) پيش بيني شده است

ا تا  و ي  نصب محلكنار  در  كار، و باراندازي  تا پايتهيه  از محلبسته به مورد، ،   مربوط هاي  و مهره  شير، واشر و پيچ  و حمل بارگيريتهيه، ـ 
  .ها تا پاي كار و بارانداري در كنار محل نصب هاي انباشت فرعي و باراندازي در آنجا، همراه با بار گيري مجدد و حمل آن محل

  . و كليه عمليات خاكي مرتبط با آن  الزم  اضافيحفاري  ـ انجام
  .)  لزوم در صورت (  يا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ـ تلمبه

  . آنها  و نصب  يا حوضچه  ترانشه ها درون  و مهره  شير، واشر و پيچ ، قراردادن  مواد خارجي  شير از ورود هر گونه  داخل  كامل ـ حفاظت
  . طبق مشخصات فني  مورد لزوم ، تا تراكم  دستي  با وسايل  آن  و كوبيدن  سرندي ، با خاك  ترانشه  شير درون  و روي  اطراف ـ خاكريزي
   و ساير عمليات  اضافي  خاكهاي ، پخش) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل ، با خاك  كوبيدگي ، بدون  زمين  تا سطح  ترانشه ـ پركردن
  .  الزم تكميلي

 كارهاي اي، قاب و دريچه بازديد و شامل روكش چكمه(اضافه بها، براي تهيه و اجراي شيرهاي كشويي به صورت مدفون در زير خاك  .2
  . درصد رديف مربوط است5نسبت به حالت تهيه و اجراي شيرها در داخل حوضچه، ) خاكي اضافه الزم

  .  درصد رديف مربوط است16PN( ،50( بار 16اضافه بها، براي شيرهاي با فشارنامي  .3
  .است درصد رديف مربوط 35،  نسبت به شير هواي يك روزنهاضافه بها، براي شير هواي دو روزنه .4
  . درصد رديف مربوط است30كسر بها، براي شيرهاي يكطرفه لواليي نسبت به شيرهاي كشويي،  .5
  . درصد رديف مربوط است50، اي پروانهنسبت به شيرهاي ، )Dismantling Joint( كسر بها، براي قطعه مخصوص باز و بسته كردن شير .6
  . بوط استر درصد رديف م120نسبت به شيرهاي كشويي، ) ور حجمي يا كنارگذركنت(اضافه بها، براي دستگاه اندازه گيري جريان  .7
   فصل  اين  رديفهاي  در قيمت  هزينه شود، و مابقي  مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات25 بند   شيرها طبقتهيه و اجراي   از هزينه قسمتي .8

  .  است منظور شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 حدبهاي وا

 )ريال(
 شماره شرح واحد
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 حدبهاي وا

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 040101  . ميليمتر50شيركشويي، به قطر  عدد 2،068،000  
  040102   . ميليمتر65شيركشويي، به قطر   عدد  2،290،000  
  040103   . ميليمتر80شيركشويي، به قطر  عدد  2،619،000  
  040104   .ميليمتر100شيركشويي، به قطر   عدد  3،012،000  
  040105   .ميليمتر150شيركشويي، به قطر   عدد  4،891،000  
  040106   .ميليمتر200شيركشويي، به قطر   عدد  7،366،000  
  040107   .ميليمتر250شيركشويي، به قطر   عدد  11،572،000  
  040201   . ميليمتر150اي، به قطر  شير پروانه  عدد  7،241،000  
  040202   .ر ميليمت200اي، به قطر  شير پروانه  عدد  9،261،000  
  040203   . ميليمتر250اي، به قطر  شير پروانه  عدد  13،301،000  
  040204  . ميليمتر300اي، به قطر  شير پروانه  عدد  16،522،000  
  040205  . ميليمتر350اي، به قطر  شير پروانه  عدد  16،522،000  
  040206  . ميليمتر400اي، به قطر  شير پروانه  عدد  26،622،000  
  040301   . ميليمتر50شير هواي يك روزنه، به قطر   عدد  1،274،000  
  040302   . ميليمتر65شير هواي يك روزنه، به قطر   عدد  1،375،000  
  040303   . ميليمتر80شير هواي يك روزنه، به قطر   عدد  1،659،000  
  040304   .ميليمتر100شير هواي يك روزنه، به قطر   عدد  1،781،000  
  040401   . ميليمتر50دريچه تخليه، به قطر   عدد  1،386،000  
  040402   . ميليمتر65دريچه تخليه، به قطر   عدد     
  040403   . ميليمتر80دريچه تخليه، به قطر   عدد  1،613،000  
  040404   .ميليمتر100دريچه تخليه، به قطر   عدد  1،800،000  
  040405  .ميليمتر150دريچه تخليه، به قطر   عدد     
  

  عدد  5،841،000
 ميليمتر، همراه با مانومترها 50شير فشارشكن، به قطر 

  . و ساير اجزاي الزم
 040501  

  

  عدد  6،952،000
 ميليمتر، همراه با مانومترها 65شير فشارشكن، به قطر 

  . و ساير اجزاي الزم
 040502  

  

  عدد  9،174،000
نومترها  ميليمتر، همراه با ما80شير فشارشكن، به قطر 

  . و ساير اجزاي الزم
 040503  

  

  عدد  9،704،000
 ميليمتر، همراه با مانومترها 100شير فشارشكن، به قطر 

  . و ساير اجزاي الزم
 040504  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 حدبهاي وا

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  عدد  13،373،000
 ميليمتر، همراه با 150شير فشارشكن، به قطر 
  . مانومترها و ساير اجزاي الزم

 040505  

  

  عدد   
 ميليمتر، همراه با 200قطر شير فشارشكن، به 

  . مانومترها و ساير اجزاي الزم
   040506  

  

  عدد   
 ميليمتر، همراه با 250شير فشارشكن، به قطر 
  . مانومترها و ساير اجزاي الزم

 040507  

  040601   .نشاني ايستاده شير آتش  عدد  16،050،000  
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   شير هاي  حوضچه احداث. پنجم  فصل
  

   مقدمه
  
   از نوع  مصرفي  بتن  هر متر مكعب  ازاي  زير، به  شرح  به  الزم  كارهاي  انجام  بهاي  شامل،050101   شير در رديف  حوضچه  واحد احداث بهاي .1

25 Cاست  در حوضچه  :  
  زني  گود، تلمبه  كف  وكوبيدن  پاشي ، آب  مورد نظر، تسطيح  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاكي  عمليات انجام .1-1

  ).  لزوم درصورت( گود   داخل  سطحي  آبهاي و تخليه
  ).  مايه  كم بتن (C 10   از نوع  بتن  و ريختن تهيه .1-2
 هر   و به  تعداد الزم ، به ها و غيره  عبور لوله  محل  سوراخهاي  با تعبيه  همراه  الزم  يا داربست بست ، و چوب  مصالح  با هر نوع بندي قالب .1-3

  .قطر
  . ساخته  از درجا يا پيش ، اعمC 25   از نوع  بتن  و اجراي تهيه .1-4
  .  عبور از ديوارها ها در محل  دور لوله كاري  و عايق جاسازي .1-5
  .، با دو قشر اندود قير  حوضچه  ديوارهاي  خارجي  سطح  كاري  قير و عايق تهيه .1-6
  .  تخليه  لوله  در اطراف  زهكش  شن ريختن و  تهيه .1-7
  .  كوبيدگي ، بدون) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل  با خاك  حوضچه  اطراف خاكريزي .1-8
  .  الزم  تكميلي  و ساير عمليات  اضافي  مواد زايد و خاك آوري ، جمع  حوضچه  داخل ، نظافت  محل  كردن  و پاك تسطيح .1-9
  ، موضوع  كنتور آب  هوا و همچنين  با پمپاژ، شير تخليه  آب  شير تخليه  براي  يا بلوك بتني آجري  با ديواره  حوضچه احداث  به  مربوط عمليات. 2

  :  زير است شرح ، به50203 تا 050201  رديفهاي
 گود،   كف  و كوبيدن  پاشي ، آب ورد نظر، تسطيح م  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاكي  عمليات  انجام-2-1

  ).  لزوم در صورت( گود   داخلي  سطحي  آبهاي  و تخليه زني تلمبه
  .ها  لوله  با جاسازي ، همراه  بنايي  و عمليات  ريزي  و بتن  بندي  قالب-2-2
  .  كف  زهكش  شن  و ريختن  تهيه-2-3
  .، بدون كوبيدگي ) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري صل حا  با خاك  حوضچه  اطراف  خاكريزي-2-4
  .  الزم  تكميلي و ساير عمليات، جمع آوري مواد زايد و خاك اضافي  حوضچه  داخل ، نظافت  محل  كردن  و پاك  تسطيح-2-5
  ها منظور نشده  حوضچه  واحد احداث  بهاي، در  مربوط  با قاب  چدني  و دريچه  و حفاظ  و نيز پله  ميلگرد الزم  و نصب ، حمل  تهيه هزينه .3

 واحد   بند در بهاي  و مواد آب ضمناً واتراستاپ . خواهد شد ، استفاده  فوالدي  كارهاي  در فصل  مربوط ، از رديفهاي  آن  محاسبه  و براي است
  .  است  منظور نشدهي اين فصلرديفها

   ديگر استفاده  نوع  از بتن  كه  و در صورتي ، بودهC 25   از نوع  مصرفي  بتن  حجم ب شير بر حس بتني هاي  حوضچه  بهاي واحد پرداخت .4
  .شود  مي ، محاسبه  بندي  و قالب  بتني  كارهاي  در فصل  شده  درج  رديفهاي بها يا كسربها طبق شود، اضافه

 واحد   ديگر، در بهاي و موارد مشابهدسترسي به حوضچه رو  آدم شافت،   سقف  كاري ، عايق  حوضچه  سقف  روي  خاكي  عمليات  انجام بهاي .5
  .  است  منظور نشده  فصل  اين رديفهاي

 در   مختلف  كارهاي  اجراي  سختي هاي  شود، هزينه  ساخته  زيرزميني  شير بايد زير تراز آب هاي  حوضچه  در موارد استثنايي  كه در صورتي .6
  .شود  مي ، محاسبه  مربوط  در فصلهاي  مندرج ايبه  اضافه ، از رديفهاي حوضچه
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   فصل  موردنظر در اين بندي  و قالب  بتني بها، در مورد كارهاي  فهرست  اين بندي  و قالب  بتني  كارهاي  فصل  مقدمه8 و 6 تا 1  مفاد بندهاي .7
  .رود نيز بكار مي

   درج4  ، در جدول  عمليات كل  به ، نسبت1 بند   شرح  شير، به بتني هاي  حوضچه ث كار احدا  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه درصد تقريبي .8
  ها در صورت  حوضچه  شده  انجام  عمليات  منظور كردن براي. گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  محاسبه  براي  كه  است شده

   از  با استفاده سپس. شود  مي  محاسبه  رديف مربوط  طبق  آن  به  مربوط ها و قيمت وضچه از ح  هر يك  بتن ، ابتدا حجم  موقت وضعيتهاي
. شود  مي  درج  موقت  وضعيت  و در صورت  اعمال  حوضچه قيمت  و به  آمده دست  به  هر حوضچه  شده  انجام عمليات  به ، درصد مربوط4 جدول
  . خواهد شد  محاسبه حوضچه 25C   بتن  قطعي  حجم حسب، بر  نهايي  قيمت  است بديهي

  
  

  . شير  بتنيهاي  حوضچه  احداث  عمليات  مختلف  مراحل درصد پرداخت. 4  جدول
  

  درصد پرداخت  شرح عمليات  رديف شماره
  8  مايه  كم  بتن  و اجراي  كف حفر گود، تسطيح  1
  10  ) شالوده (  كف ريزي  و بتن بندي قالب  2
  5/64   ديوارها يزير  و بتن بندي قالب  3
  14  ساخته  پيش  بتني  قطعات  و نصب ساخت  4
  5/3  تكميلي وعمليات نظافت ،،خاكريزنهايي اندودقيري  5

  100  جمع
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 050101  .احداث حوضچه بتني شير مترمكعب بتن 2،924،000  
 

  عدد  4،657،000  
، براي  يا بلوك بتنياحداث حوضچه با ديواره آجري

  .شير تخليه هوا
 050201  

 

  عدد  6،172،000  
، براي  يا بلوك بتنياحداث حوضچه با ديواره آجري

  . با پمپاژشير تخليه آب
 050202  

 

  عدد  722،500  
، براي  يا بلوك بتنياحداث حوضچه با ديواره آجري

  .كنتور آب
 050203  
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  ها انشعاب. ششم  فصل
  

   مقدمه
  

، شرح مختصري از عمليات انشعاب گيري از لوله اصلي و شامل تهيه و اجراي كنتور          060104 تا   060101هاي    مفاد درج شده در رديف     .1
  :ها، به شرح زير است و شيرهاي الزم، است و عمليات اجرايي تفصيلي اين رديف

  محـل كنـار   در  كار، و باراندازي  تا پايتهيه  از محلبسته به مورد،  طعات اتصالي مربوط،     و ق  بارگيري و حمل كنتور و شيرهاي الزم      . 1-1
ي در كنـار محـل    ها تا پاي كار و بارانداز        حمل آن  هاي انباشت فرعي و باراندازي در آنجا، همراه با بار گيري مجدد و               و يا تا محل     نصب
  : شامل،نصب

  ،)از هر جنس و قطر(د مربوط و كمربن) Corporation Cock(شير انشعاب  -
  و محفظه و غالف قابل تنظيم و قاب و دريچه بازديد مربوط، ) Curb Stop Valve( شير قطع و وصل زير زميني انشعاب -      

 كف فلزي،شير  -

  ماسوره و واشر مربوط، با مهرهكنتور آب -

 ،شير يكطرفه -

صب كمربنـد روي لولـه اصـلي و سـوراخ           ن ورود هرگونه مواد خارجي،      ، از 1-1حفاظت كامل داخل اجزاي انشعاب مندرج در بند          .1-2
كردن لوله و نصب شير انشعاب، نصب شير قطع و وصل زير زميني انشعاب روي لولـه انـشعاب بـا متعلقـات مربـوط، نـصب كنتـور و                              

  . و يكطرفه با متعلقات مربوط، درون حوضچه كنتور آب و ساير عمليات تكميلي الزمكف فلزيشيرهاي 
هاي فصل سوم و هزينه احداث حوضچه كنتور از رديف مربوط در فصل پنجم اين فهرست  هزينه تهيه و اجراي لوله انشعاب از رديف  . 2

  . شود بها، محاسبه مي
 .است، )10PN(  بار10نامي اي با فشار  و ازنوع دنده) برنجي يا برنزي(، از جنس آلياژهاي مس 1تمام شيرهاي مندرج در بند  .3

اسـتاندارد   Bاي و ساير اجزا و متعلقات الزم، مطابق بـا كـالس               اي و شمارشگر عقربه     برنزي، با اتصال دنده    كنتور آب با بدنه از جنس     . 4
  .، استISO 4064بين المللي 
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 060101  . ميليمتر15 انشعاب به قطر  عدد 1،601،000  
  060102   . ميليمتر20انشعاب به قطر   عدد  2،133،000  
  060103   . ميليمتر25انشعاب به قطر   عدد  3،473،000  
  060104   . ميليمتر32انشعاب به قطر   عدد  5،868،000  
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  كارهاي تاسيسات برقي. هفتم  فصل
  

   مقدمه
  
افشان الستيكي سه سيمه    هاي برق، از نوع       ختصري از عمليات تهيه و اجراي كابل      ، شرح م  070108 تا   070101هاي    مفاد درج شده در رديف    . 1

  .است ولت 750/450 ولتاژ اسمي با  ، انگلستانBS 6500 بين المللي، يا IEC 60245 ايران يا ISIRI 1926  طبق استاندارد ،MGGنوع 
 الكترو موتور مستغرق، با عايق كاري الزم براي جلوگيري از نفوذ      به كابل خروجي از    MGGزم براي اتصال كابل     ح و كارهاي ال   الهزينه مص . 2

كارهـاي الزم بـراي     .   منظور شـده اسـت      MGGهاي كابل     آب، و بستن كابل به لوله چاه با مفتول در مقاطع طولي الزم، در بهاي واحد رديف                
  .شود هاي اين فصل محاسبه مي ده از رديفتفاادامه كابل خروجي از چاه تا اتصال به تجهيزات داخل اتاقك سر چاه نيز با اس

، شرح مختصري از عمليات تهيه و اجراي تابلوهاي برق، از نوع فشار ضـعيف اسـت و                  070308 تا   070201هاي    مفاد درج شده در رديف    . 3
  :ها، به شرح زير است عمليات تفصيلي اين رديف

كنتـاكتور خـازني، خـازن خـشك، تـرانس          كنتاكتور،  مينياتوري،  فيوز  كليد   ز،مانند كليد، فيو  فشار ضعيف تابلويي    برقي   وسايل   همهتهيه  . 3-1
شينه  و ساير اقالم مورد نياز، ، كليد گردان، پريز بارانيسيم ترمينال، ريل، كابلشوچراغ سيگنال، ولتمتر، آمپرمتر، بيمتال،  جريان، كنتاكت كمكي، 

  .ق نقشه و مشخصات فني به طور كامل، طبيمتر ميل5/1به ضخامت  فوالديورق  از ي ساخته شدهتابلوو مسي 
  .راحي تابلو، ساخت و رنگ آميزي آنساخت تابلو، شامل ط. 3-2
اري، شينه كشي و رنگ آميزي شينه، اجراي اتـصاالت داخلـي و شـماره گـذ                مونتاژ كامل تابلو با كليه متعلقات، شامل نصب تجهيزات،        . 3-3

  .اي تكميل و آزمايش كارخانه
  .، رگالژ، آزمايش و راه اندازي آن و پيچ، سربندي و فرم بندي، تنظيمفلزي نصب با بست ،پاي كار، استقرار تابلو در محلحمل به . 3-4
كليـات و مقدمـه     ( بهـاي واحـد پايـه تاسيـسات برقـي             در رابطه با كارهاي تاسيسات برقي و نحوه تهيه و اجراي كامل آنها، مفاد فهرسـت               . 4

  . ذكر شده باشداين مقدمه است، مگر انكه خالف آن در ، مالك عمل)هاي مربوط فصل
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 87،400

 به مقطع ،MGGكابل افشان الستيكي سه سيمه از نوع 
 . ميليمترمربع3×5/2

 070101 

  

  مترطول  118،500
 به مقطع ،MGGكابل افشان الستيكي سه سيمه از نوع 

  . ميليمترمربع3×4
 070102  

  

  مترطول  197،500
 به مقطع ،MGGكابل افشان الستيكي سه سيمه از نوع 

  . ميليمترمربع3×6
 070103  

  

  مترطول  393،000
 به مقطع ،MGGكابل افشان الستيكي سه سيمه از نوع 

  . ميليمترمربع3×10
 070104  

  

  مترطول  500،000
 به مقطع ،MGGسيمه از نوع كابل افشان الستيكي سه 

  . ميليمترمربع3×16
 070105  

  

  مترطول  576،500
 به مقطع ،MGGكابل افشان الستيكي سه سيمه از نوع 

  . ميليمترمربع3×25
 070106  

  

  مترطول  835،500
 به مقطع ،MGGكابل افشان الستيكي سه سيمه از نوع 

  . ميليمترمربع3×35
 070107  

  

  مترطول  936،500
 به مقطع ،MGGافشان الستيكي سه سيمه از نوع كابل 

  . ميليمترمربع3×50
 070108  

  070201   . آمپر15تابلو برق براي اتصال مستقيم و جريان   دستگاه  6،786،000  
  070202   . آمپر20تابلو برق براي اتصال مستقيم و جريان   دستگاه  7،329،000  
  070203   . آمپر30ستقيم و جريان تابلو برق براي اتصال م  دستگاه  9،130،000  
  070301   . آمپر40تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  22،361،000  
  070302   . آمپر50تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  23،721،000  
  070303   . آمپر60تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  26،611،000  
  070304   . آمپر80تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  33،361،000  
  070305   . آمپر100تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  41،225،000  
  070306   . آمپر120تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  45،894،000  
  070307   . آمپر150تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  46،276،000  
  070308   . آمپر180تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جريان   دستگاه  59،996،000  
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  هاي فوالدي گالوانيزه سنگين لوله. هشتم  فصل
  

   مقدمه
  
هاي آبـده چـاه از لولـه فـوالدي گـالوانيزه              ي از عمليات تهيه و اجراي لوله      ، شرح مختصر  080106 تا   080101هاي    مفاد درج شده در رديف    . 1

  :ها، به شرح زير است سنگين است، و عمليات تفصيلي اين رديف
  .اي و تسمه و الكترود الزم ، و مصالح اتصال دندهISIRI 3765، طبق استاندارد نشوب ه شده باوزرهاي فوالدي گالوانيزه سنگين  تهيه لوله. 1-1
 و يـا تـا        نـصب   محـل كنـار    در    كـار، و بارانـدازي      تا پاي محل تهيه   از  بسته به مورد،    ها و ساير مصالح،       ها و اتصالي    بارگيري و حمل لوله   . 1-2

  .ي در كنار محل نصبزها تا پاي كار و باراندا هاي انباشت فرعي و باراندازي در آنجا، همراه با بار گيري مجدد و حمل آن محل
كامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجي، اتصال الكتروپمپ مستغرق به اولين شاخه لوله، ساخت و نصب زنبيـل نگهـدار                     حفاظت  . 1-3

ها به داخـل چـاه و اسـتقرار در عمـق              هاي لوله و تقويت محل اتصال و پايين دادن تدريجي الكتروپمپ و لوله              الكتروپمپ، اتصال ساير شاخه   
  .كميلي الزمد نظر، وساير عمليات تمور

    .شود هاي اين فصل محاسبه مي كارهاي الزم براي ادامه لوله خروجي از چاه تا اتصال به لوله خط انتقال آب نيز با استفاده از رديف. 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 080101  . ميليمتر50ن، به قطر لوله فوالدي گالوانيزه سنگي مترطول 230،000  
  080102   . ميليمتر65لوله فوالدي گالوانيزه سنگين، به قطر   مترطول  285،500  
  080103   . ميليمتر80لوله فوالدي گالوانيزه سنگين، به قطر   مترطول  366،000  
  080104   . ميليمتر100لوله فوالدي گالوانيزه سنگين، به قطر   مترطول  500،000  
  080105   . ميليمتر125لوله فوالدي گالوانيزه سنگين، به قطر   مترطول  621،500  
  080106   . ميليمتر150لوله فوالدي گالوانيزه سنگين، به قطر   مترطول  730،500  
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   مستغرقالكتروپمپ. فصل نهم
  

   مقدمه
  
 بـار  10، با فشار نامي معتبر و يا ساير استانداردهاي  DIN 14425 د از نوع مستغرق، طبق استاندار،090109 تا 090101هاي  هاي موضوع رديف پمپ. 1
)10PN (بند مكانيكي ها، شامل تعداد طبقات مورد نظر، كوپلينگ، آب اين رديف. است)Mechanical Seal (و ساير متعلقات الزم است.  
  .شامل تمامي متعلقات الزم است، از نوع مستغرق، سه فاز و 090219 تا 090201هاي  الكتروموتورهاي موضوع رديف. 2
هـاي مربـوط بـه نـصب الكتروپمـپ            هاي اين فـصل، و هزينـه         رديف دهاي مربوط به كوپله كردن پمپ و الكتروموتور در بهاي واح            هزينه. 3

 در بهـاي واحـد      ل الكتروموتور به كابل چاه و نهايتاً اسـتقرار آن در عمـق مـورد نظـر در داخـل چـاه                     بمستغرق به اولين شاخه لوله، اتصال كا      
  .هاي هفتم و هشتم اين فهرست بها منظور شده است هاي فصل رديف

 9،  1ات پمپ نسبت به تعداد طبقات مورد نظر در بنـد            قهاي پمپ مستغرق، به ازاي هر يك طبقه كاهش تعداد طب            كسر بها نسبت به رديف    . 4
  .درصد رديف مربوط است

، 1به ازاي هر يك طبقه افزايش تعداد طبقات پمپ نسبت به تعداد طبقات مورد نظـر در بنـد   هاي پمپ مستغرق،    اضافه بها نسبت به رديف    . 5
  . درصد رديف مربوط است12
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 090101  .11/152پمپ مستغرق در اندازه  دستگاه 5،603،000  
  090102   .8/193پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  8،792،000  
  090103   .8/233پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  9،740،000  
  090104   .9/271پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  11،750،000  
  090105   .8/293پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  10،514،000  
  090106   .6/345پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  12،916،000  
  090107   .4/374پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  11،585،000  
  090108   .5/384پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  12،459،000   
  090109   .2/425پمپ مستغرق در اندازه   دستگاه  9،356،000   
  

  دستگاه  9،307،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات5/1دقيقه و قدرت 
 090201  

  

  دستگاه  9،919،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات2/2دقيقه و قدرت 
 090202  

  

  دستگاه  11،512،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات3دقيقه و قدرت 
 090203  

  

  دستگاه  12،169،000
 دور در 3000ستغرق سه فاز، حدود الكترو موتور م
  . كيلو وات7/3دقيقه و قدرت 

 090204  

  

  دستگاه  13،266،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات5/5دقيقه و قدرت 
 090205  

  

  دستگاه  14،599،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  .ات كيلو و5/7دقيقه و قدرت 
 090206  

  

  دستگاه  17،604،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات2/9دقيقه و قدرت 
 090207  

  

  دستگاه  19،504،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات11دقيقه و قدرت 
 090208  

  

  دستگاه  20،576،000
 دور در 3000 فاز، حدود الكترو موتور مستغرق سه

  . كيلو وات13دقيقه و قدرت 
 090209  

  

  دستگاه  22،877،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات15دقيقه و قدرت 
 090210  

  

  دستگاه  25،850،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات5/18دقيقه و قدرت 
 090211  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  دستگاه  28،161،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات22دقيقه و قدرت 
 090212  

  

  دستگاه  36،443،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات30دقيقه و قدرت 
 090213  

  

  دستگاه  42،436،000
 دور در 3000 الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود

  . كيلو وات38دقيقه و قدرت 
 090214  

  

  دستگاه  47،046،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات5/45دقيقه و قدرت 
 090215  

  

  دستگاه  52،238،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات55دقيقه و قدرت 
 090216  

  

  دستگاه  61،203،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات5/62دقيقه و قدرت 
 090217  

  

  دستگاه  68،753،000
 دور در 3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات5/73دقيقه و قدرت 
 090218  

  

  دستگاه  92،530،000
دور در  3000الكترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 

  . كيلو وات92دقيقه و قدرت 
 090219  
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  اتورينكلر. فصل دهم
  

   مقدمه
  
 ليتري و تزريق كننده و شاسي فلزي و تابلوي 500با بشكه پلي اتيلن ، 100102 و 100101هاي  ، موضوع رديف)برقي(مايعي  اتورنكلري .1

 . استروانه ضد اسيد و ساير متعلقات الزم دور در دقيقه و شفت و پ700زن برقي با الكترو موتور حدود  برق و هم

 مربوط، قابل نصب روي ديوار، همراه با مبدل مايع به  گاز با لوله يهايتزريق كننده و اتصال با، 100201، موضوع رديف اتور گازينكلري .2
 و گرم با تاييديه استاندارد كيلو65اي و شيلنگ و شير يكطرفه و فشارسنج گاز كلر و سه عدد كپسول مخصوص گاز به ظرفيت  رابط نقره

 . استات الزمقشارژ شده و ساير متعل

  . درصد رديف مربوط است50باشد،  (Dryer) خشك كن، چنانچه كلريناتور گازي با كابينت ايستاده و 100201اضافه بها نسبت به رديف  .3
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 دستگاه 14،231،000

 ،(PN10) بار 10، با فشار نامي )برقي(مايعي  اتورنكلري
 . ليتر در ساعت45به ظرفيت 

 100101 

  

 دستگاه  854،000

 با فشار اتورنكلري، براي 100101اضافه بها به رديف 
 .(PN15) بار 15نامي 

 100102 

  100201   .گرم در ساعت كيلو2تا اتور گازي به ظرفيت نكلري  دستگاه  41،097،000  
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    نوار حفاري  و مرمت  خاكي عمليات.   يازدهم فصل
  

   مقدمه
  
 خاكريز   محل  حجم ، بر حسب ، و خاكريزي  مناسب  خاك  تهيه هاي  و رديف  حفاري  محل  حجم ، بر حسب حفاري  به  مربوط هاي رديف .1

  .شود  مي گيري اندازه
  .شود  مي گيري  اندازه جا شده  جابه  خاك  تناسب  به  حفاري  محل  حجم ها و مواد زايد برحسب  خاك ل و حم آوري  جمع رديفهاي .2
 و مواد زايد  خاك  به  مربوط  كه  خاكريز، و در صورتي  محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك500 از   بيش  حمل رديف .3

ت ياعملكه براي انجام ) از جمله توونان( منظور از خاك مناسب هر نوع خاكي است .شود  مي گيري ندازه ا  حفاري  محل  حجم باشد، برحسب
  . طبق تشخيص مهندس مشاور مناسب باشديخاك

 از   كه  خاكي  براي  آن گيري شود و اندازه  مي  بار پرداخت  يك  متر، در هر مورد تنها براي50 حداكثر   تا فاصله  مصرفي  خاك  جابجايي رديف .4
   داده  برگشت  كنار ترانشه  از دپو به  كه  خاكي ، و براي  جابجا شده  خاك تناسب  به  حفاري  محل  حجم شود، برحسب  مي  دپو منتقل  به كنار ترانشه

  .شود  مي  خاكريز انجام  محل  حجم ، برحسب  است شده
 تا 111201   و رديفهاي است ، منظور شده ها   لوله  فصلهاي  واحد رديفهاي ، در بهاي  لوله  و روي  زير،اطراف  سرندي  خاك  كوبيدن هاي هزينه .5

  ، قابل  آزمايشگاه  در گزارش  شده  درج  نتايج  و براساس  فني  مشخصات ، طبق) خاكريز نهايي (  سرندي  خاك  روي  خاك  كوبيدن ، براي111203
  .  است  شده  كوبيده خاك  ، حجم  محاسبه مبناي.   است پرداخت

  بيني ، پيش مربوط   مصالح  حجم  هم  خاك  و باراندازي  هر فاصله  به ، حمل ، بارگيري  برداشتن ، هزينه  مسير لولهمرمت  هاي  رديف در قيمت .6
  .  است شده

  .شود  مي ، محاسبه110603   رديف  نيز، طبق  بتني  و بلوكهاي  زير موزاييك  مالت  تخريب هزينه .7
   و استفاده  است  لوله  عبور خط  معابر در محلهاي مرمت   عمليات  به ، مربوط110705 تا 110701   در رديفهاي  شده  واحد درج  و بهاي شرح .8

سنگي از اساس   زير اساس و اساسبجاي، كامالً مستقل بوده و براي مواردي كه 110703 رديف .  ساير كارها مجاز نيست  رديفها، براي از اين
  .شود كاربرد دارد مي استفاده قيري

ها در نظر   حوضچه  و احداث گذاري  لوله هاي  فصل هاي  رديف ، براي  فصل  در اين  زيرزميني  كار زير تراز آب  اجراي بهاي   اضافه رديف .9
و ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع  بها  فهرست  اين  به  منضم  نمونه هاي  نقشه طبق( يا گود   از ترانشه  حجمي  و برحسب  است  شده گرفته
  .شود  مي ، محاسبه  است  زيرزميني  زير تراز آب ، كه)پمپاژ

  110201   شود، از رديف  انجام  مكانيكي  با وسايل  كه ، در صورتي110808 و 110807  رديفهاي  به  مربوط  اضافي  خاكي  عمليات هزينه .10
   در اين  مربوط  رديفهاي  برحسب  الزم  دستي  عمليات بهاي  مقدور نباشد، اضافه  مكانيكي  از وسايل  استفاده  كه شود و در صورتي ي م محاسبه
 و 110807هاي   به مورد، براي رديفه رديف اضافه بهاي اجراي كار زير تراز آب زيرزميني در اين فصل، بست.  است  محاسبه  قابل فصل

  .ز قابل محاسبه است ني110808
  براي)   با كاتر يا تخريب  از برش اعم (  مسير لوله  پوشش سازي  آماده  عمليات  هزينه  به ، مربوط110606 تا 110601   واحد رديفهاي بهاي .11

   شده بيني  پيشاول تا ششم هاي  فصل  در رديفهاي  حفاري  جزو هزينه  موارد ياد شده  برداشتن  هزينه  است بديهي.   است  مسير لوله حفاري
) برش آسفالت با كاتر (110604 در صورت استفاده از رديف .شود  مي گيري  اندازه  شده  تخريب  محل  حجم  برحسب  تخريب رديفهاي.  است

  .شود  پرداخت نمي110601رديف 
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 مشاور   مهندس  تشخيص  به  برخورد شود كه  سنگ  بزرگ  قطعات ، به110102 و 110101   شماره  رديفهاي  اجراي  ضمن  كه در مواردي .12
هاي  از رديف   سنگي شوند، حفاري  مي  شكسته  كه  سنگهايي  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردكردن  مستلزم  آن برداشت
  .شود منظور مي، بسته به مورد، 110106 تا 110103

   و آجر و خاك  و بتن  و ماسه مانند شن (  مصالح  انوع  و حمل  بارگيري  از صعوبت  ناشي هاي  هزينه  به  مربوط111302 و 111301  رديفهاي. 13
 مسيرهاي براي  و فقط  آنها است ، و باراندازيغير ماشيني  ها، با وسايل  لوله و انواع)   از خاكبرداري  حاصل هاي  و نيز نخاله  و اساس و زيراساس

و  كارفرما،   مشاور و تصويب  تاييد مهندس و درصورتفاصله ديوار به ديوار،  متر، 6   معابر تا عرض  و ياماشيني وسايل غير قابل عبور با
غير    حمل رديف.  و براي مازاد بر آن هيچگونه پرداختي صورت نخواهد گرفتشود  مي پرداخت متر 1000 فاصله حمل تا يحداكثر برا

 با   پركردن  و براي  شده  حفاري  محل  حجم ها و مواد زايد برحسب خاك براي ،  اجرا شده  عمليات  حجم  برحسب  بنايي  كارهاي  برايماشيني،
 125 درصد و براي انواع لوله به قطر 33 ميليمتر، 110 براي انواع لوله تا قطر .شود  مي گيري ، اندازه  پر شده  محل  حجم  برحسب  مصالح هر نوع

  . قابل پرداخت نيست111002 رديف 111301 با پرداخت رديف .شود  پرداخت مي111302 بهاي واحد رديف د درص67 ميليمتر، 225تا 

12 از  توان ، مي  كالفي  اتيلن  پلي هاي  لولهو باراندازي غير ماشيني   حمل،در مورد بارگيري. 14
 هر متر   ازاي  به111302   واحد رديف قيمت 1

  . كرد  استفاده  لوله طول
  .شود ميستفاده ، با تشخيص كارفرما ا110106 تا 110103 هاي براي حفاري در سنگ از رديف. 15
  . منظور شده است110104هزينه وسيله مناسب براي عمل كرد چكش هيدروليكي، مانند بيل مكانيكي، در بهاي رديف . 16
  .شود  هزينه تهيه آب و كلر منظور نشده است و مقدار بر حسب حجم خط لوله و بر اساس قطر نامي محاسبه مي،111502  رديفدر . 17
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 مترمكعب 9،800

رديفهاي فصلهاي اول تا پنجم اين  اضافه بها به
ي حفر ترانشه و بها، در صورتي كه برا فهرست

گودبرداري در زمينهاي نرم و خاكريزي، استفاده از 
علت موقعيت مكاني مقدور نباشد  وسايل مكانيكي به

 متر 2و عمليات خاكي با دست و حداكثر تا عمق 
 .، بر حسب حجم محل حفاريانجام شود

 110101 

  

  مترمكعب  40،300

رديفهاي فصلهاي اول تا پنجم اين  اضافه بها به
رست بها، در صورتي كه براي حفرترانشه و فه

گودبرداري در زمينهاي سخت و خاكريزي، استفاده از 
علت موقعيت مكاني مقدور نباشد  وسايل مكانيكي به

 متر انجام 2و عمليات خاكي بادست و حداكثر تاعمق 
  .، بر حسب حجم محل حفاريشود

 110102  

  

  مترمكعب  451،000

هاي اول تا پنجم اين  اضافه بها به رديفهاي فصل
هاي  فهرست بها، درصورتي كه حفاري در زمين

سنگي، به علت شرايط محلي با كمپرسور همراه با 
 2هاي بادي و وسايل دستي و حداكثر تا عمق  چكش

  .شود متر انجام 

 110103  

  

  مترمكعب  161،500

اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث 
 حفاري در چنانچهشعابها، ها و نصب ان حوضچه

هاي هيدروليكي  ا استفاده از چكش ب، سنگيهاي زمين
  .شود انجام   متر2و حداكثر تا عمق 

 110104  

  

  مترمكعب  16،600

، هرگاه عمق 110104 تا 110101اضافه بها به رديفهاي 
 متر باشد، براي حجم واقع 2ترانشه يا گود بيش از 

 6  تا4حجم واقع بين  متر يك بار و براي 4 تا 2بين 
  . بيشتر  براي عمقهاي بار و به همين ترتيب، دو متر

 110105  

  

  مترمكعب  10،300

 چنانچه به علت موقعيت 110103اضافه بها به رديف 
مكاني استفاده از وسايل مكانيكي مقدور نباشد و 

  ..خاكريزي نهايي با دست انجام شود

110106  

  

  مترمكعب  9،630
في در زمينهاي ريزشي با وسيله خاكبرداري اضا

  .منظور ايجاد شيب ياعمق مناسب مكانيكي، به
 110201  

  

  مترمكعب  2،260
خاكريزي در زمينهاي ريزشي و در محلهايي كه 

  .خاكبرداري اضافي انجام شده است
 110202  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمربع  21،100

و گودها،  ها چوب بست الزم براي ديواره ترانشه
ط ايمني كار در محلهايي كه منظور تامين شراي به

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

   110301  

  

  مترمكعب  104،000

 اين رديفهاي فصلهاي اول تا پنجم اضافه بها به
، براي آن قسمت از عمليات كه زير تراز فهرست بها

آب زير زميني انجام شود و شدت تراوش آبهاي 
اشد كه استفاده از تلمبه موتوري حدي ب زيرزميني، به

  .اجتناب ناپذير باشد

 110401  

  

  مترطول  231،000

 100قطر هاي زهكش بتني به تهيه مصالح و نصب لوله
محل   ميليمتر، با بندباز، براي انتقال آب به200تا

هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه با  تلمبه
  .حفاري، تهيه و ريختن مصالح الزم اطراف لوله

 110501  

  

  مترطول  288،000

هاي زهكش پالستيكي  تهيه مصالح و نصب لوله
 ميليمتر، براي انتقال آب 200 تا110قطر مشبك به

هاي موتوري و يا محل دفع آب، همراه  محل تلمبه به
  .با حفاري، تهيه و ريختن مصالح الزم اطراف لوله

 110502  

  

  مترمكعب  147،500
صات و بكار بردن آن تهيه مصالح زهكشي طبق مشخ

  .در زهكشيها
 110503  

  110601   .تخريب پوشش آسفالتي در مسير لوله  مترمكعب  240،000  
  110602   .تخريب پوشش بتني در مسير لوله  مترمكعب  520،000  
  

  مترمكعب  164،500
استثناي پوشش آسفالت و  تخريب هر نوع پوشش، به

  .بتن در مسير لوله
 110603  

  

  رطولمت  8،090
 سانتيمتر 7عمق تا  برش آسفالت با كاتر به

  ).گيري بر حسب طول هر خط برش اندازه(
 110604  

  

  مترطول  1،440

ازاي هر  سانتيمتر اضافه   به110604رديف  اضافه بها به
گيري برحسب طول  اندازه( سانتيمتر 7عمق مازاد بر 
  ).هر خط برش

 110605  

  

  مترمكعب  144،000
فالتي بين دو خط برش داده شده با تخريب پوشش آس
  .كاتر در مسير لوله

110606  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  285،000

مرمت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاك روي ترانشه 
يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر، تهيه مصالح 
زيراساس و اساس، ريختن، پخش، آب پاشي و 

  .كوبيدن آن، با تراكم الزم

   110701  

  

  مترمربع  43،500

هيه مصالح، ريختن، پخش و كوبيدن بيندر و توپكا، ت
ازاي هر يك سانتيمتر  همراه با تك كت و پريمكت، به

  .ضخامت آسفالت كوبيده شده

   110702  

  

  مترمربع  43،000

مرمت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاك روي ترانشه 
ياگود، آب پاشي وكوبيدن بستر، تهيه مصالح، ريختن، 

 قيري، بيندر و توپكا، همراه با پخش و كوبيدن اساس
تك كت وپريمكت، به ازاي هر يك سانتيمتر 

  .ضخامت آسفالت كوبيده شده

 110703  

  

  مترمربع  227،500

تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسيرلوله، با 
اشكال مختلف، همراه با كندن مجدد  بلوكهاي بتني به

بستر، خاك روي ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن 
  .ماسه ريزي و كوبيدن آن

 110704  

  

  مترمربع  153،000

تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسيرلوله، با 
پوشش موزاييك، همراه با كندن مجدد خاك روي 

  .ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر

 110705  

  

  مترمكعب  94،800

حمل ، براي تهيه، ها رديفهاي فصلهاي لوله اضافه بها به
جاي استفاده از خاك  و پخش مصالح سنگي طبيعي به

  .سرند شده محلي

 110801  

  

  مترمكعب  103،000

، براي تهيه، حمل ها رديفهاي فصلهاي لوله اضافه بها به
 19و پخش مصالح سنگي شكسته با دانه بندي تا 

  .جاي استفاده از خاك سرند شده محلي ميليمتر به

 110802  

  

  مترمكعب  148،000

، براي تهيه، حمل ها رديفهاي فصلهاي لوله اضافه بها به
جاي استفاده از خاك سرند  و پخش ماسه شسته به

  .شده محلي

   110804  

  

  مترمكعب  95،800

، براي تهيه، حمل ها رديفهاي فصلهاي لوله اضافه بها به
جاي استفاده از خاك  به) كفي(و پخش ماسه خاكدار 

  .سرند شده محلي

 110805  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترمكعب  89،600

، براي تهيه، حمل ها رديفهاي فصلهاي لوله اضافه بها به
جاي استفاده ازخاك سرند شده  و پخش ماسه بادي به

  .محلي

 110806  

  

  مترمكعب  159،000
تهيه مصالح وخشكه چيني با سنگ قلوه رودخانه اي 

  .منظور پي سازي در كف ترانشه، به
   110807  

  

  مترمكعب  320،000
 مصالح و خشكه چيني باسنگ الشه در كف تهيه

  .منظور پي سازي ترانشه، به
 110808  

  

  مترمكعب  3،010

 متر، با هر 50جابه جايي خاك تا فاصله حداكثر 
محل دپو يا  وسيله مكانيكي، از كنار ترانشه يا گود به

برعكس، در مواردي كه بارگيري و باراندازي انجام 
  .شود نمي

 110901  

  

  ترمكعبم  17،000

 اول تا پنجم اين فهرست بها،هاي  رديف اضافه بها به
 از خارج )سرند شده يا نشده (براي تهيه خاك مناسب
 متري، باراندازي و ريسه 500كارگاه، حمل آن تا 

هاي سنگي و يا   ترانشه گودها ياكردن آن در مسير
هاييكه خاك كنده شده براي استفاده مناسب  محل
  .نباشد

 111001  

  

  مترمكعب  16،300
جمع آوري خاك و مواد زايد، بارگيري، حمل تا 

  . متري و باراندازي آن500فاصله 
 111002  

  

  مترمكعب  12،700
بارگيري خاك و مواد زايد، ازمحل انباشت موقت، 

  . متري و باراندازي آن500حمل تا فاصله 
 111003  

  

3،020  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

اد زايد درهر نوع راه، حمل خاك مناسب يا خاك و مو
موضوع ( متر 500در صورتي كه فاصله حمل بيش از

 كيلومتر باشد، 10تا) 111003 تا 111001رديفهاي 
كسر .  متر500ازاي هر يك كيلومتر اضافه بر به

  .شود تناسب محاسبه مي كيلومتر، به

   111101  

  

2،750  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

در هر نوع خاك و مواد زايد  حمل خاك مناسب يا
 كيلومتر 10راه، در صورتي كه فاصله حمل بيش از

 10ازاي هريك كيلومتر اضافه بر  كيلومتر باشد، به30تا
  .شود تناسب محاسبه مي كسر كيلومتر، به. كيلومتر

   111102  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

2،470  
  -مترمكعب 
  كيلومتر

حمل خاك مناسب يا خاك و مواد زايد در هرنوع راه، 
 كيلومتر باشد، 30 بيش ازدر صورتي كه فاصله حمل

كسر .  كيلومتر30ازاي هريك كيلومتر اضافه بر به
  .شود تناسب محاسبه مي كيلومتر، به

   111103  

  

  مترمكعب  18،600

اول تا پنجم اين رديفهاي فصلهاي  اضافه بها به
 براي پخش و كوبيدن خاك داخل فهرست بها، 

اكم  سانتيمتري، با تر15ترانشه يا گود، در قشرهاي 
  . درصد پروكتور استاندارد85

 111201  

  

  مترمكعب  21،000

اول تا پنجم اين رديفهاي فصلهاي  اضافه بها به
 براي پخش و كوبيدن خاك داخل ترانشه فهرست بها،

 90 سانتيمتري، با تراكم 15يا گود، در قشرهاي 
  .درصد پروكتور استاندارد

 111202  

  

  مترمكعب  27،800

اول تا پنجم اين فهاي فصلهاي ردي اضافه بها به
 براي پخش و كوبيدن خاك داخل ترانشه فهرست بها،

 درصد 95 سانتيمتري، با تراكم 15ياگود، در قشرهاي 
  .پروكتور استاندارد

 111203  

  

  مترمكعب  56،000

با هر وسيله بجز لوله بارگيري و حمل انواع مصالح 
صله  متر فا100غير ماشيني و باراندازي، بازاي هر 

  .شود متر، به تناسب محاسبه مي100حمل، كسر 

 111301  

  

  شاخه  10،900

 315 تا 250 قطر بهبارگيري و حمل انواع لوله 
ميليمتر با هر وسيله غير ماشيني و باراندازي، بازاي هر 

متر، به تناسب محاسبه 100 متر فاصله حمل، كسر 100
  .شود مي

   111302  

  

  مترمكعب  11،700

 اين رديفهاي فصلهاي اول تا پنجم بهاضافه بها 
، براي صعوبت ناشي از وجود مهاريهاي فهرست بها

  .سپرها در عرض ترانشه يا گود

 111401  

  111501   .تهيه و اجراي نوار اخطار  مترطول  605  
  

 مترمكعب  20،600

آزمايش، ضد عفوني و شستشوي سراسري خط لولـه،         
  .طبق مشخصات فني

111502  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  رمربعمت  13،600

پروپيلن  تهيه مصالح و اجراي ژئوتكستايل نبافته از پلي
 كيلونيوتن بر متر 7با مقاومت كششي ) يا پلي استر(

  .وري در جهت طول داراي كاربرد در كنترل غوطه

 111601  

  

  مترمربع  1،200
 كيلونيوتن 1 به ازاي هر 111601بها به رديف  اضافه

  .افزايش در مقاومت كششي
111602  
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    فوالدي كارهاي.   دوازدهم صلف
  

   مقدمه
  
خذ ام  ، و به  تنظيمي هاي  جلسه ، دستور كارها و صورت ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار طبق ، وزن  فصل  اين در رديفهاي .1

  .شود  و منظور مي ، محاسبه  سازنده  كارخانه  يا جدولهاي  استاندارد مربوط جدولهاي
   وزن بها يا اضافه ، اضافه  بابت  و از اين ، در قيمتها منظور شده  آرماتوربندي  يا سيم  الكترود، مفتول  و مصرف تهيه  به  مربوط ايه هزينه .2

  .شود  نمي پرداخت
   صورت مانند، براساس  مي قي با  و در بتن  قرار گرفته  ميلگردها مورد استفاده  فاصله منظور حفظ  به  مورد نياز كه  خركها و سنجاقكهاي بهاي .3

  .  است  پرداخت  قابل  مربوط  رديفهاي  و طبق  شده  تنظيم هاي جلسه
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

 كيلوگرم 29،900

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردساده، 
 .راي بتن مسلح با سيم پيچي الزم ميليمتر ب10قطر تا به

 120101 

  

  كيلوگرم  23،300

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردساده، 
 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي 18 تا 12قطر  به

  .الزم

 120102  

  

  كيلوگرم  24،400

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم 10قطر تا ، بهAIIاز نوع 

  .پيچي الزم

 120201  

  

  كيلوگرم  20،700

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميل گرد آجدار 
 ميليمتر براي بتن مسلح 18 تا 12قطر   ، بهAIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم

 120202  

  

  كيلوگرم  20،100

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
 ميليمتر براي بتن 20 و بيش از20قطر ، بهAIIاز نوع 

  .مسلح با سيم پيچي الزم

 120203  

  

  كيلوگرم  24،300

تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگردآجدار از 
 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم 10قطر تا ، بهAIIIنوع 

  .پيچي الزم

 120204  

  

  كيلوگرم  20،800

 كار گذاشتن ميلگرد آجدار تهيه، بريدن، خم كردن و
 ميليمتر براي بتن مسلح، 18 تا 12قطر  ، بهAIIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم

 120205  

  

  كيلوگرم  20،200

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از 
 ميليمتر براي بتن 20 و بيش از20قطر ، بهAIIIنوع 

  .مسلح، با سيم پيچي الزم

 120206  

  

  كيلوگرم  770

رديفهاي نصب ميل گرد، در صورتي كه  اضافه بها به
كارگذاري ميل گرد، زير تراز آبهاي زير زميني انجام 

كاربردن تلمبه موتوري  شود و براي آبكشي، به
  .ضروري باشد

 120301  

  

  عدد  219،500

تهيه و نصب عاليم چدني براي تعيين نوع و موقعيت 
ين شده در نقشه تجهيزات لوله كشي طبق ابعاد تعي

هاي تهيه مصالح چدني و پايه  نمونه شامل تمام هزينه
  .بتني مربوط

   120401  
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  كيلوگرم  25،300
تهيه و نصب دريچه چدني حوضچه شير با قاب 

  .طور كامل مربوط به
 120402  

  120403   .هاي شير تهيه و نصب پله چدني در ديوار حوضچه  كيلوگرم  38،500  
  

  عدد  44،900
ه و نصب پله ياحفاظ از ميل گرد و لوله فوالدي در تهي

  .هاي شير ديوارحوضچه
 120501  

  

  كيلوگرم  41،700
تهيه و نصب لوله فوالدي گالوانيزه براي هواكش 

  .هاي شير سقف يا براي تخليه حوضچه
 120502  

  

  عدد  97،500
تهيه و نصب پله فوالدي با روكـش پلـي پـروپيلن در             

  .هاي شير ديوار حوضچه
120503  
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    بندي  و قالب  بتني كارهاي.   سيزدهم فصل
  

    مقدمه
  
  . شود  مشخص  ديگري  نوع صراحت  به ، مگر آنكه است) 1  نوع (  پرتلند معمولي ، سيمان  مصرفي ، سيمان  فصل  اين  رديفهاي در تمام .1
  .است   فني مشخصات  به ، با توجه اي  رودخانه  يا شكسته يا  رودخانه  طبيعي  صورت  به  فصل  در اين  مصرفي  و ماسه  شن نوع .2
 و هر   بتن  كردن ، مرتعش  مختلف اشكال  به  بتن ، ريختن  مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن ، ساختن  مصالح بندي  دانه هزينه .3

  ، در بهاي  مربوط هاي  و ساير هزينه  بتن  نگهداشتن ، مرطوب  آن  و تخليه  از حمل  ناشي  و پاش ، ريخت  بتن  كردن  از متراكم  ناشي  افت گونه
  .  است رديفها منظور شده

)  معاونت نظارت راهبردينظام فني اجرايي  دفتر 120   شماره نشريه (  ايران  بتن نامه  آيين ، طبق  فصل  در اين كار رفته  به  بتن  انواع مشخصات .4
  . است

  :  زير است  جدول  طبق ريزي  بتن هاي  در برآورد رديف  مفروض انمقدار سيم .5
  

  )كيلوگرم(مقدار سيمان تقريبي   نوع بتن  شماره رديف
130101  10 C  150  
130102  12 C  200  
130103  16 C  250  
130104  20 C  300  
130105  25 C  350  

  
  .  دو است  از آن  يا تركيبي  يا فلزي  چوبي مانند  قالب  هر نوع  شامل  فصل  اين بندي  قالب رديفهاي .6
  .  است  محاسبه  دارد مالك  تماس  با قالب  كه  شده  ريخته  بتن بنديها، سطوح  قالب گيري در اندازه .7
   نگهدار، ايجاد پخ فاصله   و نصب  قالبها، تهيه ، تميز كردن  چوبي  قالب  كردن ، رنده بست بند، چوب  پشت هاي ، هزينه بندي  قالب در رديفهاي .8

  .   است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز كردن ، ماده  الزم  و مهره  و پيچ ، ميخ ، سيم  قالب در گوشه
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

 C.   130101 10تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع  مترمكعب 538،500  
  C.   130102 12 تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع  مترمكعب  609،000  
  C.   130103 16 تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع  مترمكعب  663،000  
  C.   130104 20تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع   مترمكعب  710،500  
  C.   130105 25  نوعتهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از  مترمكعب  755،000  
  

  مترمكعب  23،600
رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه  اضافه بها به
  . سانتيمتر يا كمتر باشد15ضخامت بتن 

 130201  

  

  مترمكعب  11،500
رديفهاي بتن ريزي، هر گاه بتن ريزي در  اضافه بها به

  .بتن مسلح انجام شود
 130202  

  

  مترمكعب  46،100

 ريزي زير تراز آبهاي زيرزميني، در اضافه بها براي بتن
كاربردن تلمبه موتوري  صورتي كه براي آبكشي، به

  .ضروري باشد

 130203  

  

  كيلوگرم  19
جاي  رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه به اضافه بها به
  . استفاده شود2 از سيمان نوع 1سيمان نوع 

 130204  

  

  كيلوگرم  39
جاي  در صورتي كه بهرديفهاي بتن ريزي،  اضافه بها به
  . استفاده شود5 از سيمان نوع 1سيمان نوع 

 130205  

  

  كيلوگرم  885

عيار  اضافه بها براي مصرف سيمان بيشتر، نسبت به
درج شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن 

  . استفاده شود1ريزي، در صورتي كه از سيمان نوع 

 130206  

  

  كيلوگرم  -885

عياردرج  رف سيمان كمتر، نسبت بهكسربها براي مص
شده در جدول مقدمه فصل، براي رديفهاي بتن ريزي، 

  . استفاده شود1در صورتي كه از سيمان نوع 

 130207  

  

  مترمربع  155،500
تهيه مصالح و قالب بندي در هر عمق و ارتفاع، براي 

  .كارهاي بتني، همراه با بازكردن قالب
 130301  

  

  مترمربع  24،100

، براي قالب بندي زير تراز 130301رديف  افه بها بهاض
آبهاي زيرزميني، در صورتي كه براي آبكشي، 

  .كاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد به

 130302  

  

  كيلوگرم  129،500
تهيه و جا گذاري غالف پالستيكي در بتن، براي عبور 

  .لوله و ساير مصارف
130401  
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  حمل و نقل.   چهاردهم فصل
  

   قدمهم
  

   تحويل  پيمانكار، از محل  توسط  شده  تهيه  كارفرما يا مصالح  تحويلي  مصالح ، براي  كيلومتر و باراندازي30   تا فاصله ، حمل  بارگيري هزينه .1
 مازاد   حمل هزينه.   است  شده گرفتهبها در نظر   فهرست  اين  رديفهاي ، در قيمت  مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  و همچنين  تا انبار كارگاه يا تهيه

از جمله ،   ساير مصالح شود و براي  مي  پرداخت  فصل  اين  رديفهاي  مورد بر اساس  بر حسب، آالت  آهن و سيمان  كيلومتر، تنها، براي30بر 
  . نخواهد شد  پرداخت اي  جداگانه  حمل  هزينه گونه هيچها،  لوله

   زير تعيين شرح گيرد، به  قرار مي  كيلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزينه  در محاسبه  كه1 بند  موضوع   از مصالح مقادير هر يك .2
  :شود مي
   سيمان .1ـ2

  .شود  مي ، محاسبه  سيمان  اتالف  درصد براي6  اضافه ، به  در بتن  عيار سيمان ، بر اساس  مقدار سيمان
   آالت آهن .2ـ2
،   حمل  بابت  كيلوگرم05/1شود،   مي  مشخص  اجرايي هاي  و نقشه  مشخصات  بر اساس ، از ميلگرد كه  فوالد مصرفي  كيلوگرم  هر يك ازاي  به

  .شود منظور مي
 و يا ساير  مصالح مقادير   محاسبه  استناد براي  و قابل  است  حمل هاي  هزينه  احتساب  تنها براي  فصل  اين  مقدمه  در بندهاي  شده مقادير تعيين .3

  .موارد، نخواهد بود
  :شود  مي  زير تعيين شرح ، به  حمل  هزينه  پرداخت ، براي  سيمان  حملامبد .4
 خريد   محل  حالت در اين.   است  مربوط  كارخانه ، محل  حملا شود، مبد  خريداري  داخلي هاي  مستقيماً از كارخانه  سيمان  كه در صورتي .1ـ4

  . كارفرما برسد  مشاور و تصويب ييد مهندسات  بهبايد قبالً 
 مورد نظر   سيمان كه (  سيمان  كارخانه  نزديكترين  محل  حملا نشود، مبد  خريداري  داخلي هاي  مستقيماً از كارخانه  سيمان  كه در صورتي .2ـ4

  .، خواهد بود)كند را توليد مي
  :شود  مي  زير تعيين شرح  به  حمل  هزينة  پرداخت  فوالد، براي مبدأ حمل .5
   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي توليد كنندگان، مستقيماً از فوالد   كه در صورتي .1ـ5

 بايد قبالً   خريد يا تحويل  محل  حالت يندر ا.  خواهد بود  تحويل  محل، مركز  خريدهاي  و براي توليد   محل داخليتوليد كنندگان خريد از 
  . كارفرما برسد  مشاور و تصويب تأييد مهندس به
   نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه داخليتوليد كنندگان مسقيماً از فوالد    كه در صورتي .2ـ5

  . شوند هاي نورد نيز جزو توليدكنندگان محسوب مي كارخانه. كند ه فوالد مورد نظر را توليد مينزديكترين محل توليد فوالد به كارگاه است ك
   پاكتي  و سيمان آالت  آهن  حمل  رديفهاي  كيلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد- دامب (  حمل  مسافت  كه  در صورتي  فله  سيمان  حمل بهاي. 6

به  50/1   ضريب ، با اعمال  پاكتي  و سيمان آالت  آهن  حمل  رديفهاي  كيلومتر باشد، بر اساس450تر از  بيش  حمل شود و اگر مسافت  مي پرداخت
  .شود  مي  پرداخت كيلومتر30 از كسر   پس، مسير  طول تمامهاي مربوط، براي  قيمت رديف

  .شود  مي  درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  اين ديفهاي واحد ر  شود، بهاي  انجام  و شني  خاكي  در راههاي  مصالح  حمل  كه در صورتي .7
 ياد   در دفترچه  كه ، و در مورد راههايي  است  و ترابري  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرين  طبق  راه ، نزديكترين  حمل  مسافت  تعيين مبناي .8

  .شود  مي  آنها تعيين  مشاور، فاصله  نظر مهندس ، طبق  فاصله اهترين كوت ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعيين  براي ، مسافتي شده
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  كيلومتر-تن  720

 30مازاد بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به
 . كيلومتر75كيلومتر، تا فاصله 

 140101 

  

   كيلومتر-تن   485
 75مازاد بر  ت و سيمان پاكتي، نسبت بهحمل آهن آال

  . كيلومتر150كيلومتر، تا فاصله 
 140102  

  

   كيلومتر-تن   305
مازاد بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به

  . كيلومتر300 كيلومتر، تا فاصله 150
 140103  

  

   كيلومتر-تن   250
 300مازاد بر حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به

  . كيلومتر450ومتر، تا فاصله كيل
 140104  

  

   كيلومتر-تن   215
مازاد بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به

  . كيلومتر750 كيلومتر، تا فاصله 450
 140105  

  

   كيلومتر-تن   180
مازاد بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به

  . كيلومتر750
 140106  
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  مخصوص آبرساني) G.R.P (  فايبرگالس هاي لوله. پانزدهم  فصل
  

   مقدمه
  
مخصوص  G.R.P( PN10(   فايبر گالس هاي  لولهتهيه و اجراي   ازعمليات  مختصري ، شرح150108 تا 150101   در رديفهاي  شده مفاد درج .1

  : ر است زي شرح  رديفها، به  اين  تفصيلي ، و عمليات  است غالف و واشريآبرساني با اتصال
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام هر نوع وسيله با  گذاري  مسير لوله  و آماده كردن، تميز كردن كني بوته .1ـ1
، و يا  شه در كنار تران  كردن  و ريسه كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به ، بستههيه ت  از محل، و متعلقاتها  اتصالي،ها  لوله حمل  و بارگيريتهيه،  .2ـ1

    در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت تا محلهاي
  . مورد نظر  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه .3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  سرندي  خاك پخش و  ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب .4ـ1

  ).  لزوم صورت
 با   آنها، همراه  و نصب  ترانشه درون و متعلقات ها  اتصالي،ها لوله  ، قراردادن  مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل حفاظت .5ـ1

  .  سرلوله  در موارد برش  الزم شكاري يا جو  تراش عمليات
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي .6ـ1
   از هر گونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه طوري ، به  و تخليه  پر كردن شاملطبق مشخصات فني و ،   لوله  خط  هيدروليكي آزمايش .7ـ1

  .باشد و مواد زايد  رسوب
 با دگي،يبدون كوب،   زمين  تا سطح  ترانشه ، پركردن  فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش .1-8

  .  الزم  تكميلي  و ساير عمليات)در صورت لزوم (  اضافي  خاكهايپخش، ) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل خاك
هاي اين فصل، بسته به مورد، استفاده  هاي واحد رديف  انجام شود، از قيمتG.R.P بجاي G.R.Vهاي  با لوله  گذاري لولهعمليات   هچنانچ. 2
  .شود مي
   به ، نسبت1 بند   شرح ، به مخصوص آبرساني)G.R.P(   فايبر گالس هاي  لوله تهيه و اجراي كار مختلف  مراحل  انجام  هزينه درصد تقريبي. 3
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي ، كه  است  شده  درج5  ، در جدول  عمليات كل

  
  .  مختلف  باقطرهاي مخصوص آبرساني)G.R.P (  فايبرگالس هاي  لوله كار تهيه و اجراي   مختلف  مراحل درصد پرداخت. 5  جدول

  

  شماره  )ميليمتر (هقطر لول
  رديف

  شرح عمليات
500-300  250-100  

  5/4  5/5   ترانشهفپس از تسطيح و آماده كردن ك  1
  5/93  5/92  پس از آزمايش هيدروليكي خط لوله  2
  2  2  پس از انجام همه عمليات  3

  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترطول 596،500

 ميليمتـر و عمـق   100قطر  ، به(G.R.P)  فايبرگالس لوله
 . متر5/1ترانشه تا 

 150101 

  

  مترطول  754،000
 ميليمتر و عمـق     150قطر    ، به )G.R.P( فايبرگالس    لوله

  . متر5/1ترانشه تا 
 150102  

  

  مترطول  953،500
 ميليمتر و عمـق     200قطر    ، به )G.R.P( فايبرگالس    لوله

  . متر75/1ترانشه تا 
 150103  

  

  مترطول  1،192،000
 ميليمتر و عمـق   250قطر    ، به )G.R.P( فايبرگالس    لوله

  . متر75/1ترانشه تا 
 150104  

  

  مترطول  1،176،000
 ميليمتـر و عمـق   300قطر ، به)G.R.P( فايبرگالس    لوله

  . متر75/1ترانشه تا 
 150105  

  

  مترطول  1،215،000
مـق   ميليمتر و ع   350قطر  ، به )G.R.P( فايبرگالس    لوله

  . متر75/1ترانشه تا 
 150106  

  

  مترطول  1،420،000
 ميليمتر و عمـق     400قطر    ، به )G.R.P( فايبرگالس    لوله

  . متر2ترانشه تا 
 150107  

  

  مترطول  1،572،000
 ميليمتـر و عمـق   500قطر ، به )G.R.P( فايبرگالس    لوله

  . متر2ترانشه تا 
 150108  
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   مكانيكي اتصال   فوالدي هاي لوله. شانزدهم  فصل
  

   مقدمه
  
كه بايد با ،   است  مكانيكي  اتصال  فوالدي هاي  لولهتهيه و اجراي   از عمليات  مختصري ، شرح160106 تا 160101   در رديفهاي  شده مفاد درج .1

  :  زير است شرح ها، به  رديف  اين  تفصيلي و عملياتهاي داخلي و خارجي انجام شود  رعايت همه مشخصات كار بويژه حفاظت و پوشش
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام هرنوع وسيله با  گذاري  مسير لوله  و آماده كردن، تميز كردن كني بوته .1ـ1
  ، و يا تا محلهاي ترانشه در كنار   كردن  و ريسه كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به ، بستههيه ت  از محل،ها و اتصاليها  لوله حمل  و بارگيريتهيه،  .2ـ1

  .  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي انباشت
  . مورد نظر  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه .3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  سرندي  خاك  و پخش ن، ريخت  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب .4ـ1

  ).  لزوم صورت
  ها و اتصاليها درون  لوله ، قراردادن  الزم  احتمالي هاي  با برش  سر لوله  كردن ، آماده  مواد خارجي  از ورود هر گونه  لوله  داخل  كامل حفاظت .5ـ1

 با   مرتبط  عمليات  اتصاليها، و نيز كليه  در محل  لوله  و اندود داخلي  خارجي  پوشش  و تكميل  با ترميم  آنها، همراه  و نصب  و تنظيم شهتران
  .  مربوط  اضافي حفاري

  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي .6ـ1
   از هر گونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه طوري ، به  و تخليه  پركردن شاملطبق مشخصات فني و ،  ه لول  خط  هيدروليكي آزمايش .7ـ1

  . و مواد زايد باشد رسوب
، با  ي كوبيدگ ، بدون  زمين  تا سطح  ترانشه ، پركردن  فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش .8ـ1

  .  الزم  تكميلي  و ساير عمليات )در صورت لزوم ( اضافي  خاكهاي ، پخش) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل خاك
،   فوالدي هاي  لوله  فوالدي لقات متع اجرايو ) يا ساخت، بسته به مورد(، شرح مختصري از عمليات تهيه 160201مفاد درج شده در رديف  .2

  :  زير است  تفصيلي اين رديف، به شرح عمليات هاي الزم، است و با واشرها و پيچ و مهر،   و فلنج ، تبديل ، زانويي ، چهارراه  راه  سه مانند انواع
ر، كا  تا پايتهيه  ، از محل  مربوط هاي  و مهره  واشر و پيچ)ها و يا بسته به مورد، مصالح الزم و ساخت آن (،  متعلقات  و حمل بارگيريتهيه ـ 

  .  نصب  در محل و باراندازي
  .  با آن  مرتبط  خاكي عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري ـ انجام
  .  متعلقات  نصب  براي  سر لوله كردن  و آماده ، تنظيم  لوله ـ برش

  .  الزم  تكميلي  آنها و ساير عمليات ب، نص  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجي  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  كامل ـ حفاظت
  علقات مت  اجراي  تهيه و اضافي هاي شود، و هزينه  مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات25 بند   طبق  متعلقاتتهيه و اجراي   از هزينه قسمتي
  . ودش ، پرداخت مي160201 وزن متعلقات مربوط، طبق رديف  به ، با توجهي فوالد هاي  لوله فوالدي

   كم  لوله  طول  متر كه1 هر  ازاي  متر باشد، به12 كمتر از   لوله  طول چنانچه.   است  شده  متر در نظر گرفته12   لوله ، طول  فصل  اين در رديفهاي .3
  .شود  مي  محاسبه سبتنا ، كسر متر به  حالت در اين. شود  مي  مورد، اضافه ، برحسب  ياد شده  واحد رديفهاي  بهاي  درصد به8/0شود، 

 1 هر  ازاي  باشد، به  فصل  اين  در رديفهاي  شده  تعيين  با ضخامتهاي  متفاوت  مصرفي هاي  جدار لوله ، ضخامت  فني  مشخصات  طبق چنانچه .4
   بر حسب3بند    به  مربوط درصد   از اعمال ، پس  ياد شده  واحد رديفهاي بهاي  درصد به19 شود،   زياد يا كم  جدار لوله  ضخامت ميليمتر كه

  .شود  مي  محاسبه تناسب ، كسر ميليمتر به  حالت در اين. شود  كسر مي  يا از آن مورد، اضافه
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، در   عمليات كل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  مكانيكي  اتصال  فوالدي هاي  لولهتهيه و اجراي كار  مختلف  مراحل  انجام  هزينه درصد تقريبي .5
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي ، كه  است  شده  درج6  دولج
  

  .  مختلف  باقطرهاي مكانيكي  اتصال  فوالدي هاي لوله تهيه و اجرايكار    مختلف  مراحل درصدپرداخت. 6  جدول
    

  شماره  )ميليمتر (قطر لوله
  رديف

  شرح عمليات
500-350  300-200  

  4  5   ترانشهفپس از تسطيح و آماده كردن ك  1
  94  93  پس از آزمايش هيدروليكي خط لوله  2
  2  2  پس از انجام همه عمليات  3

  100  100  جمع
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 

 مترطول 727،500

ميليمتـر    200 قطـر    لوله فوالدي اتصال مكـانيكي، بـه      
 ميليمتـر، و    6/3ضـخامت جـدار       ، بـه  ) اينچ 8دل  معا(

 . متر5/1عمق ترانشه تا 

 160101 

 

  مترطول  961،000  

ميليمتـر    250 قطـر    لوله فوالدي اتصال مكـانيكي، بـه      
 ميليمتر، و عمـق     4ضخامت جدار     ، به ) اينچ 10معادل  (

 . متر75/1ترانشه تا 

 160102  

 

  مترطول  1،224،000  

ميليمتـر    300 قطـر    يكي، بـه  لوله فوالدي اتصال مكـان    
 ميليمتـر، و  5/4ضـخامت جـدار       ، بـه  ) اينچ 12معادل  (

 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 160103  

 

  مترطول  1،438،000  

ميليمتـر    350 قطـر    لوله فوالدي اتصال مكانيكي، بـه     
 ميليمتـر، و    5/4ضـخامت جـدار       ، به ) اينچ 14معادل  (

 . متر75/1عمق ترانشه تا 

 160104  

 

  مترطول  1،779،000  

ميليمتـر    400 قطـر    لوله فوالدي اتصال مكـانيكي، بـه      
 ميليمتر، و عمـق    5ضخامت جدار     ، به ) اينچ 16معادل  (

 . متر75/1ترانشه تا 

 160105  

 

  مترطول  2،407،000  

ميليمتـر    500 قطـر    لوله فوالدي اتصال مكـانيكي، بـه      
 ميليمتـر، و  6/5ضـخامت جـدار     ، بـه  ) اينچ 20معادل  (

 .متر 2 ترانشه تاعمق 

 160106  

  160201   .لوله فوالديمتعلقات فوالدي   كيلوگرم  31،900   
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  )U-PVC(هاي پي وي سي سخت  لوله. فصل هفدهم
   مقدمه

  طبق استاندارد پي وي سي سخت،  هاي  لولهتهيه و اجراي  عمليات  از  مختصري ، شرح180119 تا 180101  هاي  در رديف  شده مفاد درج. 1
9117 ISIRI) 2-1452 EN ( بار 10با فشار نامي )10 PN (ها،   رديف  اين  عمليات تفصيلي.استمتر   ميلي500 تا 40هاي به قطر  براي لوله

  :  زير است شرح به
  .  الزم برداري  نقشه  كارهاي  و انجام با هر نوع وسيله گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده تميز كردنبوته كني، . 1ـ1
   انباشت ، و يا تا محلهاي  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به ، بستهتهيه  ، از محلاه  لوله  و حمل بارگيريتهيه، . 2ـ1

  . ر ترانشه در كنا  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي فرعي
  . مورد نظر  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب  سرندي  خاك  و پخش ، ريختن  ترانشه  كف  و تسطيح بندي شيب. 4ـ1

  ).  لزوم صورت
   عمليات ها و انجام  سر لوله ، تنظيم)  لزوم در صورت (  سر لوله سازي  و آماده ، برش  مواد خارجي  ورود هرگونه از  لوله  داخل  كامل حفاظت. 5ـ1

  .  طور كامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  كه اتصال
   انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  حسبو   طبق مشخصات كه اتصال  يات عمل ها و انجام  سر لوله ، تنظيم  ترانشه ها درون  لوله قرار دادن. 6ـ1

  .ها  لوله و نصب  مربوط  اضافي  با حفاري  مرتبط  عمليات  با كليه شود، همراه
  .  سرندي ، با خاك  ترانشه  درون هاي  لوله  و روي  اطراف خاكريزي. 7ـ1
   از هر گونه  عاري  لوله ، خط  از تخليه  پس  كه طوري ، به  و تخليه  پر كردن شاملمشخصات فني و طبق ،   لوله  خط  هيدروليكي آزمايش. 8ـ1

  . و مواد زايد باشد رسوب
، با بدون كوبيدگي،   زمين  تا سطح  ترانشه ، پركردن  فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن پخش. 9ـ1
  .  الزم  تكميلي  و ساير عمليات)در صورت لزوم(هاي اضافي  ، پخش خاك) خاكريز نهايي (  از خاكبرداري  حاصل اكخ
  :   زير است  عمليات ، شامل  و تبديل ، زانويي راه  سه ، مانند انواعپي وي سي سخت   از متعلقات  هر قطعه  اجراي تهيه و.2
  .  نصب  در محل كار، و باراندازي  تا پايتهيه  ، از محل  مربوط و اجزاي   متعلقات  و حمل بارگيري تهيه، ـ

  .  با آن  مرتبط خاكي  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري ـ انجام
  .  متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن  و آماده ، تنظيم  لوله ـ برش

  .  الزم  تكميلي ها و ساير عمليات  آن ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن رجي مواد خا  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  كامل ـ حفاظت
   اجراي  تهيه و اضافي هاي  هزينه  جبران شود، و براي  مي  بها محاسبه  فهرست  اين كليات 25 بند   طبق  متعلقاتتهيه و اجراي   از هزينه قسمتي
  تعلقمربوط     از متعلقات  هر قطعه ، به با همان قطر  ه لول رديف واحد  درصد بهاي ) 30(سي   هانداز  به   بهايي ، اضافهپي وي سي سخت  متعلقات

  .گيرد مي
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  بهاي كل
 )ريال(

 مقدار
 بهاي واحد

 )ريال(
 شماره شرح واحد

  

  مترطول 50،000
متر و عمق   ميلي40، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 117010 

  

  مترطول  58،300
متر و عمق   ميلي50، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170102 

  

  مترطول  74،100
متر و عمق   ميلي63، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170103 

  

  مترطول  90،500
متر و عمق   ميلي75، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170104 

  

  مترطول  113،000
متر و عمق   ميلي90، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170105 

  

  مترطول  151،000
متر و عمق   ميلي110، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170106 

  

  مترطول  191،000
متر و عمق   ميلي125، به قطر پي وي سي سختلوله 
 . متر5/1شه تا تران

 170107 

  

  مترطول  229،500
متر و عمق   ميلي140، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170108 

  

  مترطول  285،000
متر و عمق   ميلي160، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170109 

  

  مترطول  344،500
متر و عمق   ميلي180، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170110 

  

  مترطول  413،000
متر و عمق   ميلي200، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر5/1ترانشه تا 

 170111 

  

  مترطول  513،500
متر و عمق   ميلي225، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر75/1ترانشه تا 

 170112 

  

  مترطول  619،000
متر و عمق   ميلي250ه قطر ، بپي وي سي سختلوله 

 . متر75/1ترانشه تا 

 170113 

  

  مترطول  769،500
متر و عمق   ميلي280، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر75/1ترانشه تا 

 170114 

  

  مترطول  946،500
متر و عمق   ميلي315، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر75/1ترانشه تا 

 170115 
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  مترطول  1،190،000
متر و عمق   ميلي355، به قطر پي وي سي سختوله ل

 . متر75/1ترانشه تا 

 170116 

  

  مترطول  1،506،000
متر و عمق   ميلي400، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر75/1ترانشه تا 

 170117 

  

  مترطول  1،894،000
متر و عمق   ميلي450، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر75/1ترانشه تا 

 817011 

  

  مترطول  2،309،000
متر و عمق   ميلي500، به قطر پي وي سي سختلوله 

 . متر75/1ترانشه تا 

 170119 
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  كارهاي دستمزدي. هجدهم  فصل
  همقدم

  :  كه  است  شده بيني  پيش  كارهايي ، براي موضوع اين فصل  دستمزدي كارهاي. 1
، شامل   مورد نظر  دستمزدي كارهايشرح رديف و بهاي واحد  برآورد،   تهيه هنگام. شود  مي تهيهكارفرما ه هزينه و ب  ها توسط  آن  مصالح.1-1

 و  تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2 بند  مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
  .دشو  مي  درج فصلاين در 
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 شماره شرح واحد )ريال( بهاي واحد مقدار )ريال(بهاي كل
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  كار مصالح پاي. 1پيوست 
  

  مقدمه
  
   كار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به ، مورد نياز باشد و با توجه  پيمان  موضوع  اجراي  براي شود كه  مي  اطالق مصالحي كار، به  پاي مصالح .1

   ورود مصالح هنگام.  باشد  يا شمارش گيري  اندازه  قابل  انبار شود كه شكلي  به طور مرتب  به  و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني مشخصات
  . شود  مشاور تنظيم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاريخ ، نوع  در آن  ورود كه  جلسه ، بايد صورت كارگاه به
 در   مصالح  و باراندازي  مربوط  فصلهاي  در رديفهاي  شده بيني  پيش  تا فاصله ، حمل  بارگيري ه، هزين  ضميمه  فهرست  رديفهاي متدر قي .2

  مقدمه در   شده بيني  موارد پيش استثناي ، به  مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به كارگاه
  .شود  نمي فصلها، انجام

   مصالح  درصد بهاي70 پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت شود و براي  مي گيري كار، اندازه  پاي ، مقدار مصالح  موقت  وضعيت  صورت  تهيه هنگام .3
  باالسري وضريب   با احتساب و)وندش  مازاد مي  حمل  هزينه  مشمول  كه  مصالحي براي ( 7/0 بدون اعمال ضريب  حمل كار و هزينه پاي

  .شود  وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت پيشنهادي
   كارگاه  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق كارفرماست  به ، متعلق  وضعيت  در صورت  از منظور شدن كار، پس  پاي  مصالح تمام .4

  چنانچه (   وضعيت  از صورت  از كسر آن ، پس  صورت  در اين كه.  باشد  نداشته ، ضرورتي  پيمان ضوع مو  اجراي  براي  كه ندارد، مگر مصالحي
  . كند  خارج  كارفرما، آنها را از كارگاه  مشاور و موافقت تواند با پيشنهاد مهندس ، پيمانكار مي) باشد   منظور شده  وضعيت در صورت

   در مقابل  كه  مناسبي  و پيمانكار بايد آنها را در محل  پيمانكار است عهده ، به  پيمان كار، در مدت پاي   مصالح  و نگهداري  حفظ مسئوليت .5
  . باشد، انبار كند  مصون  و ساير عوامل  جوي عوامل

   شده  در نظرگرفته  موقت يتهاي وضع كار در صورت  پاي  مصالح  بهاي  محاسبه كار، تنها براي  پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح نرخ .6
  . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده ، و قابل است

 مازاد  مصالح. كار منظور شود  پاي  مصالح  نوع ، نبايد هيچ  قطعي  وضعيت ، و صورت  موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت در آخرين .7
  . شود  خارج  پيمانكار از كارگاه ، بايد توسط پيمانكار است  به لق و متع  مانده  باقي  در كارگاه  كه بر مصرف
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  بهاي واحد قسمتي از مصالح پاي كار: 1جدول شماره 
  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 410101  .ماسه شسته مترمكعب 175،000 

  410102   .شن شسته  مترمكعب  116،000   
  410103   .نگ قلوهس  مترمكعب  96،100   
  410104   .سنگ الشه  مترمكعب  220،000   
  410105   ).توونان(مخلوط رودخانه اي   مترمكعب  93،600   
  410201   .سيمان پرتلند نوع يك پاكتي  تن  858،000   
  410202   .سيمان پرتلند نوع دو پاكتي  تن  876،000   
  410203   .سيمان پرتلند نوع پنج پاكتي  تن  894،500   
  410204   .سيمان پرتلند نوع يك فله  تن  734،500   
  410205   .سيمان پرتلند نوع دو فله  تن  753،000   
  410206   .سيمان پرتلند نوع پنج فله  تن  771،500   
  410301   .انواع ميلگرد ساده  كيلوگرم  21،900   
  410302   .انواع ميلگرد آجدار  كيلوگرم  18،300   
  410601   .مصالح چدنيانواع   كيلوگرم  21،700   
  410602   . سنگينانواع لوله و متعلقات فوالدي گالوانيزه  كيلوگرم  30،300   
  410603  .هاي مربوط با اتصالي) داكتيل(لوله چدني نشكن   كيلوگرم  26،800   
  410604  .لوله پلي اتيلن و متعلقات پلي اتيلني مربوط  كيلوگرم  50،500   
  410605  .متعلقات چدني  كيلوگرم      
  410606  .متعلقات چدني نشكن  كيلوگرم  45،500   
  410607  .لوله پي وي سي سخت  كيلوگرم  39،900   
  410701  .آجر فشاري  قالب  950   

  
  كار  مصالح پايها براي تعيين قيمت ضرايب متوسط قابل اعمال به بهاي واحد رديف: 2جدول شماره 

  

  ضريب  ن فصلعنوا  شماره فصل  ضريب  عنوان فصل  شماره فصل
  85/0  الكترو پمپ مستغرق  نهم  8/0  هاي مربوط هاي آزبست سيمان با اتصالي لوله  اول

  85/0  كلريناتور  دهم  85/0  شيرها  چهارم
 با )G.R.P (  فايبرگالس هاي لوله  پانزدهم  85/0  ها  انشعاب  ششم

  9/0  هاي مربوط اتصال
  9/0  دي اتصال مكانيكيهاي فوال لوله  شانزدهم  9/0  كارهاي تاسيسات برقي  هفتم
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   كار  اجراي  سختي ضريب. 2  پيوست
  

   سختي براي.   است  شده  درصد در نظر گرفته7   ماهور تا شيب  هموار و تپه  كار در مسيرهاي  اجراي  بها، براي  فهرست  اين  رديفهاي قيمت .1
   تهيه هنگام. شود  مي  بها اعمال  فهرست  اين قيمتهاي  به06/1 تا  ميزان  به ي، ضريب) كوهستاني( درصد 7 از   بيش  با شيب  كار در مسيرهاي اجراي

   از مسير كه  قسمت  آن عمليات  و به ، تعيين  شده  معين  مسير، در محدوده  زمين  وضعيت  به  كار، با توجه  اجراي  سختي  ضريب برآورد، ميزان
  .ودش  مي  اعمال  درصد است7 از   بيش  شيب داراي
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    باالسري هاي  هزينه  اقالم شرح. 3  پيوست
  

  .شود  مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري هزينه  به  طور كلي ، به  باالسري هزينه
  
    عمومي  باالسري هزينه. 1
  : در زير   شده  درج هاي  كرد، مانند هزينه مربوط  كار مشخصي  آنها را به توان  نمي  كه  است هايي  هزينه  از نوع  هزينه اين 
  .  و خدمات ، تداركات  ومالي ،اموراداري ، دفتر فني  شركت  مديريت  انساني  نيروي ، شامل  دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي هزينه .1ـ1
  .  دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه انضمام  به،) كارفرما سهم (  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي هاي  بيمه هزينه .2ـ1
  .شود  مي  انجام  عمومي  نقليه ، با وسايل  يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب هاي  و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل هزينه .3ـ1
  .  دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه هزينه .4ـ1
  .  دفتر مركزي  نگهداري هزينه .5ـ1
  .  دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك هزينه .6ـ1
  .  دفتر مركزي ، و سوخت ، برق  آب هزينه .7ـ1
  .  دفتر مركزي  و پست  مخابرات هزينه .8ـ1
  .  دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي هزينه .9ـ1
  .  دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم هزينه .10ـ1
  .  در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي هزينه .11ـ1
  .ها  در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه هزينه .12ـ1
  .ها  در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت هزينه .13ـ1
  .، و مانند آنها  در مجامع ، عضويت ، نشريات  و قضايي  حقوقي هاي  هزينه ، شامل  متفرقه هاي هزينه .14ـ1
  .  دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض زينهه .15ـ1
  .  از انبار مركزي برداري  و بهره  نگهداري هاي  و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه هزينه .16ـ1
  .اي دفتر مركزي  دستگاهها و تجهيزات رايانههزينه .71ـ1
   كار  باال سري هزينه. 2

  : در زير  شده  درج هاي  كرد، مانند هزينه  مربوط كار مشخصي  را به  آن وانت  مي  كه  است هايي  هزينه ، از نوع  هزينه اين
  :  موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه هاي هزينه .1ـ2
  .  نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش وجوه  به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه هزينه .1ـ1ـ2
  .  نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن دي نق  از وجوه  ناشي هزينه .2ـ1ـ2
  :  موارد زير است  شامل ها، كه  نامه  ضمانت هزينه .2ـ2
  .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت هزينه .1ـ2ـ2
  .  پرداخت  پيش  نامه  ضمانت هزينه .2ـ2ـ2
  . كار  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت هزينه .3ـ2ـ2
  . يات مال هزينه .3ـ2
  .سود پيمانكار .4ـ2
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  :  موارد زير است  شامل ، كه  مستمر كارگاه هاي هزينه .5ـ2
  ، هزينه همچنين.   و خدمات  و كانتين ، كمپ  و تداركات ، مالي ، اداري ، دفتر فني  كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي هزينه .1ـ5ـ2

  .  است ، منظور نشده  كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست هاي  رديف يمت در ق  كه  كارگاه دستمزد ساير عوامل
  .گيرد  قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي هزينه .2ـ5ـ2
  .  كار مربوط ، براي  نقاط و ساير كارگاه  به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران هزينه .3ـ5ـ2
  .  پيمان  اسناد و مدارك  اضافي هاي  نسخه  تهيه هزينه .4ـ5ـ2
  . پيمانكار  و كارمندان  كاركنان  غذاي هزينه .5ـ5ـ2
  .  كارگاه  پذيرايي هزينه .6ـ5ـ2
  . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،   پست هاي هزينه .7ـ5ـ2
  .  كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين هزينه .8ـ5ـ2
  .  التحرير و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوكپي هزينه .9ـ5ـ2
  .هاي پيمانكار  آزمايش هزينه .10ـ5ـ2
  . كار  و تحويل  فني  مدارك  تهيه هاي هزينه .6ـ2
  .  و فيلم  عكس  تهيه هاي هزينه .1ـ6ـ2
  . در حد نياز كار،)Shop Drawings(   كارگاهي هاي ه نقش  تهيه هزينه .2ـ6ـ2
  .)As Built Drawings(   ساخت  چون هاي  نقشه  تهيه هزينه .3ـ6ـ2
  .  پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه هاي هزينه .4ـ6ـ2
  .  موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري هاي هزينه .5ـ6ـ2
  .  قطعي  و تحويل  موقت امور تحويل ه ب  مربوط هاي هزينه .6ـ6ـ2

   بابت  و از اين  است  شده بيني  پيش آالت  ماشين  ساعتي  جزو هزينه آالت  ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي هزينه )1  توضيح
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي  در هزينه اي هزينه

، ماليات بر ارزش  كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه، كارفرما  سهم  بيمه هاي  هزينه ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،   مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  دستگاههاي ، توسط)  مشمول  پيمانهاي براي (  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين افزوده
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي ا در هزينهه  آن  از بابت اي هزينه

  



    كارگاه يز و برچيدن تجه دستورالعمل. 4  پيوست
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

 
 

 67

    كارگاه  تجهيز و برچيدن دستورالعمل. 4  پيوست
  

، بايـد     هـر رشـته      بـه    مربـوط    رو، در كارهـاي     ، از اين     است   شده   تهيه   مختلف  هاي   در رشته    استفاده   و براي    عمومي  صورت  ، به    دستورالعمل   اين
  . قرار گيرد  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت تناسب به
  
   تعاريف. 1 
   دادن   شـود، تـا آغـاز و انجـام           اجرا انجام    دوره   براي   موقت  صورت   بايد به    كه   است  ، اقدامها و تداركاتي      از عمليات   ، عبارت   تجهيز كارگاه . 1ـ1 

  . ، ميسر شود  پيمان  اسناد و مدارك ، طبق  پيمان  موضوع عمليات
  گيرنـد، ماننـد كارگاههـاي        قرار مي   برداري  ، مورد بهره     اجرايي   عمليات   پشتيباني   براي  شود كه    مي   گفته  ساختماني  ، به    پشتيباني  ساختمانهاي. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته   پيش   قطعات  ، ساخت  ، نقاشي   ، صافكاري   سازي  ، باطري   ، آرماتوربندي   ، نجاري   ، آهنگري    تاسيساتي   كارگاههاي  ، شامل   سر پوشيده 
   ترانـسفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشيده  ،انبارهاي  آالت   ماشين   سرپوشيده  ، تعميرگاههاي   آن
  ... و  رساني  سوخت ، ايستگاه برق

 قـرار گيـرد، ماننـد     آنها، مورد اسـتفاده   به  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه      براي  ود كه ش   مي   گفته  ساختماني  ، به    عمومي  ساختمانهاي. 3ـ1 
  ، پاركينگهـاي    ، تلفنخانـه    ، رختشويخانه   ، درمانگاه   ، فروشگاه   ، نانوايي   ، آشپزخانه   ، غذاخوري    مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي    دفاتر كار، نمازخانه  

  . سرپوشيده
   و تمهيدات    آب   هدايت  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي       و فاضالب    سطحي   آبهاي   و دفع   آوري   جمع  ، سيستم    بندي   خيابان  ، شامل   ازيس  محوطه. 4ـ1 

   روشـنايي   ، تـامين    كـشي   روبـاز، حـصار     ، پاركينگهـاي     ورزشي   روباز، زمينهاي    سبز، انبارهاي   ، فضاي    سيل   در مقابل    كارگاه   حفاظت  ديگر براي 
  .  است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات ، تامين حوطهم
 كارفرمـا     كار، از سـوي      مورد نياز اجراي    ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    كه   است   از كارگاه    يا محلهايي   ، محل    كارگاه  منظور از ورودي  . 5ـ1 

   تعيـين   پيمـان   خـصوصي  ، در شـرايط  گفتـه   پـيش   از نيازهـاي   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي مشخصات. شود  پيمانكار مي  و تحويل   تامين
  .شود مي

   و تجهيـزات     مصالح   و حفاظت    نگهداري  ، براي    تجهيز كارگاه   نمايي  جا  طرح   به   با توجه    كه   است   از كارگاه    يا محلهايي   ، محل   انبار كارگاه . 6ـ1 
  .شود  مي ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهاي با رعايت

  . كند  متصل كارگاه  موجود كشور را به  از راههاي  يكي  كه  است ، راهي  دسترسي  راه1-07 
  . شود ، احداث  عمليات  اجراي محل  به  دستيابي  براي  هستند كه ، راههايي  سرويس راههاي. 8ـ1 
   يـا بـا واسـطه       طور مستقيم    را، به    و مانند آن    ، انبار مواد منفجره      قرضه  ، محل    آب  ، منابع    مصالح   معادن   هستند كه   ، راههايي    ارتباطي  راههاي. 9ـ1 

  .كنند  مي  كار متصل  اجراي محل  ديگر، به راههاي
   موضـوع   عمليـات  علـت  شد اما به  مي  از مسير موجود انجام" قبال ، كه  عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي ، كه  است ، راهي   انحرافي  راه. 10ـ1 

  . شود ، احداث  است  شده  قطع پيمان
   يـا نـصب      احداث  روش  ، به   آالت   و ماشين    ساختمانها، تاسيسات    كردن  ، فراهم    كارگاه   تجهيز و برچيدن     رديفهاي   در شرح   منظور از تامين  . 11ـ1 

   بـرداري  بهـره   و نگهداري  به مربوط  و اقدامهاي   اجاره  يا  خدمت  خريد  صورت  ، به   محل ر موجود د   از امكانات   آنها  اختيار گرفتن   يا در   در كارگاه 
  . از آنهاست



    كارگاه يز و برچيدن تجه دستورالعمل. 4  پيوست
 1392فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

 
 

 68

 و ديگـر   آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات   مـصالح   كـردن  ، خارج    موقت   و ساختمانهاي   ، تاسيسات    مصالح  آوري   از جمع   ، عبارت    كارگاه  برچيدن. 12ـ1 
 نظـر     كارفرمـا، طبـق      تحـويلي    زمينهـا و محلهـاي       برگردانـدن    اول  شكل   به   لزوم   و در صورت    ، تميز كردن     تسطيح ،   پيمانكار از كارگاه    تداركات

  . كارفرماست
   برآورد  تهيه روش. 2 
،   آن  اجراي ي برا  شده  انتخاب ، روش  و نياز هر كار و همچنين شرايط  به  برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه مهندس. 1ـ2 

     تجهيز و برچيدن  در فهرست  شده بيني  پيش  رديفهاي  را طبق  مربوط هاي ، هزينه  آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش ترين اقتصادي
 و در برابر   برآورد كرده  مقطوع  صورت به   باالسري هاي  هزينه و با منظور نمودن   كار   اجراي  محل هاي  قيمت ، بر حسب  پيوست  اين كارگاه
  ، پيش  و پيمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي اي  ويژه مشخصات  د و چنانچهكن   مورد نظر، درج هاي رديف
 برآورد آنها منظور  عنوان ، به  و حاصل  كسر شده  احداث ، از هزينه  بازيافتي  مصالح شود، ارزش  مي  احداث  كه  ساختمانهايي براي.  كند بيني
  ، استهالك  و نصب  حمل ، هزينه  فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش ، مانند كاروانها و قطعات ساخته  پيش در مورد ساختمانهاي. شود مي

 از چند   كه در پيمانهايي. شود ، منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن رد هزينه و جزو برآو  شده  كار محاسبه  اجراي  آنها، در طول گذاري و سرمايه
  .شود  مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست شود، تنها يك  مي  واحد استفاده بهاي  فهرست رشته
تمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساخ) تبصره

  .شود ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي
 اجرا در    ه دور   و براي    موقت  صورت  شود، به    منظور مي    كارگاه   تجهيز و برچيدن    هاي   در برآورد هزينه     كه   و راههايي   ساختمانها، تاسيسات . 2ـ2 

   دوره   بـراي    در طـرح     كـه    يـا زيربنـايي      جنبـي    تاسيـسات   اجراي   به   دادن  ، با اولويت     تجهيز كارگاه   هاي   هزينه  منظور تقليل   به. شود   مي  نظر گرفته 
 در    موضـوع    و ايـن   شـود    استفاده  گاه تجهيز كار   عنوان   به   ياد شده    اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات        و در دوره     است   شده  بيني   پيش  برداري  بهره

   اجـراي    و در برآورد هزينـه       محاسبه   مربوط   واحد رشته    بهاي   از فهرستهاي    آنها با استفاده     هزينه   حالت  در اين .  شود   درج   پيمان  اسناد و مدارك  
 يا    و عمومي   ، پشتيباني   ، اداري    مسكوني   ساختمانهاي   يا تامين    كارگاه   و راههاي   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب   تامين   براي  چنانچه. شود  كار منظور مي  

 آنهـا در      هزينـه   اينكه   به   شود، با توجه    شود استفاده    مي   بيني   پيش   از طرح   برداري   بهره   دوران   براي   كه   يا زيربنايي    جنبي  ساير موارد، از تاسيسات   
  .شود  منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي اي هزينه،   است  شده  بيني  پيش  مربوط  فصلهاي رديفهاي

،    آب   انتقـال    بـراي   چنانچـه .  شود  ، مشخص    پيمان   خصوصي   اجرا، بايد در شرايط      در دوره    كارگاه  ، گاز و مخابرات     ، برق    آب   تامين  نحوه. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ،بـراي  كـشي   و كابـل  كشي ، كانال كشي ، لوله  كارگاه  تا ورودي  يا محلي   سراسري  ، از شبكه    مخابراتي   ارتباط  ، گاز و برقراري     برق

  . شود بيني ، پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام باشد، بايد چگونگي
 ترانـسفورماتور و    نصب ، شامل  آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده   را به    كارگاه   تا ورودي    رساني   برق   باشد تدارك    كارفرما در نظر داشته     چنانچه. 4ـ2 

 و سـاير      بـرق    و اشـتراك     انـشعاب   هاي  و هزينه ) ديماند (  برق   ثابت  هاي   تعرفه  ، پرداخت    كارگاه   تا ورودي    شبكه   از برق   كشي  ، كابل    آن  متعلقات
 در تجهيز     بابت   از اين   اي  شود و هزينه     مي   درج   پيمان   خصوصي   در شرايط   طور مشخص    به ،   زمينه   كارفرما در اين    ، تعهدات    است   مشابه  كارهاي

 از كـسر    بـرآورد و پـس    آن  كارفرمـا نباشـد، هزينـه    عهـده   بـه   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  چنانچه. شود  ، منظور نمي     كارگاه  و برچيدن 
  0شود  مي بيني  پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  جزو هزينه ، باقيمانده كار  در پايان  برگشت  قابل هاي هزينه

   از شـبكه     اسـتفاده    بگيرد، در حالت    عهده   را به    آب   چاه   يا احداث    كارگاه   تا ورودي   رساني   آب   كارفرما در نظر دارد تامين       كه   در صورتي  05ـ2 
 و سـاير     آب   و انـشعاب     اشتراك  هاي   هزينه  ، پرداخت    كارگـاه   تا ورودي    از شبـكه    آب   انتقال  ط خ   اجـراي  ، شـامل    آن   كـارهاي   كه   آب  عـمومي
  مـدارك  ، در اسـناد و   زمينه  كارفرما در اين ، تعهدات  آب  برداشت هاي  هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه ، يا احداث  است مشابه كارهاي
   يا احـداث     كارگاه   تا ورودي   رساني   آب   تدارك  چنانچه. شود   منظور نمي    كارگاه   در تجهيز و برچيدن      بابت   از اين   اي  ينهشود و هز     مي   درج  پيمان
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ر ، منظـو     كارگـاه    تجهيز و برچيدن    هاي   كار، جزو هزينه     در پايان    برگشت   قابل  هاي   از كسر هزينه     پس   آن   كارفرما نباشد، هزينه    عهده  ، به    آب  چاه
  .شود مي

  بينـي    پـيش    پيمان   خصوصي   در شرايط    آن   احداث   باشد، بايد چگونگي     دسترسي  راه   اجرا نياز به     در دوره   كارگاه   به   دسترسي   براي  چنانچه. 6ـ2 
ـ  اي  كارفرما باشد، هزينـه  عهده  به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس   كه  در صورتي . شود  تجهيـز و    در رديفهـاي   بابـت  ن از اي

   رشـته    واحد پايه   بهاي   از فهرست    با استفاده    آن   كارفرما نباشد، هزينه    عهده   به   دسترسي   راه   احداث   كه  در حالتي . شود   منظور نمي    كارگاه  برچيدن
  .شود  مي بيني  پيش  كارگاه يدن تجهيز و برچ  در برآورد هزينه  مقطوع صورت  و به  محاسبه  فرودگاهدآهن و بان راه، راه

   باشد تمام  كارفرما در نظر داشته ، چنانچه  كارفرماست  عهده   به   تجهيز كارگاه    براي   زمين  ، تامين    پيمان   عمومي   شرايط   طبق   كه  با وجود اين  . 7ـ2 
 و    كرده   بيني   پيش   پيمان   خصوصي   پيمانكار را در شرايط      سوي  از   زمين   شود، بايد تامين     پيمانكار تامين    توسط   تجهيز كارگاه    از زمين   يا قسمتي 

  .، منظور كند  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره هزينه
، هـر      اسـت    شـده   گذاشته   كارفرماست  عهده   به   در مورد تجهيز كارگاه      پيمان   عمومي   بها و شرايط     فهرست   در اين    كه   تعهداتي   استثناي  به. 8ـ2 

   بينـي    پـيش    پيمان   خصوصي   در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط          تجهيز كارگاه    كارفرما در نظر دارد براي       كه   ديگري   تسهيالت  نوع
  .كند

   فصلهاي  واحد رديفهاي ، در بهاي ساخته  پيش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري   مانند تاسيسات    تجهيز كارگاههايي   هزينه. 9ـ2 
  .شود  منظور نمي اي ، هزينه  كارگاه  تجهيز و برچيدن ، در رديفهاي  بابت  و از اين  است  شده ، محاسبه مربوط

   و از ايـن   اسـت   شـده  ر گرفتـه  در نظ   مربوط   فصلهاي  ، در رديفهاي    آالت   ماشين   ساعتي   در هزينه   آالت   ماشين   تجهيز تعميرگاههاي   هزينه. 10ـ2 
  .شود  منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در رديفهاي اي ، هزينه بابت

 در   اي  ، هزينـه     بابـت    و از ايـن      است   شده  ، محاسبه    مربوط   واحد رديفها در فصلهاي      كار، در بهاي     اجراي   براي   مصرفي   و برق    آب  هزينه. 11ـ2 
  .شود ، منظور نمي  كارگاه دن تجهيز و برچي رديفهاي

   است   الزم   كه  در كارهايي .   است   شده  بيني   پيش   )  مستمر كارگاه   هاي  هزينه (  باالسري  در هزينه ،     پيمانكار در كارگاه     كارمندان   غذاي  هزينه. 12ـ2
  .شود  منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  جزو هزينه هزينه   كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي هايي  هزينه  يا كمك پيمانكار هزينه

 از غـذا، در    كننـده  ، شمار اسـتفاده   است  ضروري ، در كارگاه  مشاور و آزمايشگاه   كارفرما، مهندس    كارمندان   غذاي   تامين   كه  در كارهايي . 13ـ2 
  .شود ، منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  برآورد و جزو هزينه طوعطور مق  به  آن شود، و هزينه  مي  تعيين  پيمان  خصوصي شرايط

 كـار مجـاز       اجـراي    پيمانكار، در برآورد هزينه      توسط   مشاور و آزمايشگاه     مورد نياز كارفرما، مهندس      نقليه   وسيله   تامين   هزينه  بيني  پيش. 14ـ2 
  . نيست

  ، بـر اسـاس      انحرافـي   راههـاي    به   مربوط   عمليات  حجم. شود   منظور نمي    كارگاه   تجهيز و برچيدن    ي، جزو رديفها     انحرافي   راههاي  هزينه. 15ـ2 
  .شود  بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده ، محاسبه آهن  راه سازي  و زير ، باند فرودگاه  راه  رشته  پايه بهاي فهرست

، و   شـده   درج  ، در اسـناد مناقـصه        مشاور و آزمايشگاه     كارفرما، مهندس    كاركنان   سكونت   دفاتر و محل     ساختمانهاي  ت و مشخصا   نـقشه. 16ـ2 
،    كارگاه   تجهيز و برچيدن    هاي   برآورد و جزو هزينه      مقطوع   صورت  ، به    شده   تعيين   و مشخصات    اجرايي  هاي   نقشه   به   آنها، با توجه     اجراي  هزينه

  .شود ميمنظور 
 تـا   421001 و   420303 تـا    420301   رديفهـاي    به   مربوط  هاي   هزينه   احتساب  ، بدون    كارگاه   تجهيز و برچيدن     هزينه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 از حـد      هزينـه   ، اين   ي در موارد استثناي     كه  در صورتي .  در زير بيشتر شود      شده   تعيين  ، نبايد از ميزان      كارگاه   تجهيز و برچيدن    ، فهرست 421104
   عالي   شوراي  تصويب  ، به    مناقصه   ترك  صورت   كار به    يا ارجاع    مناقصه   از انجام   ، بايد قبل     كارگاه   تجهيز و برچيدن    ، بيشتر باشد، هزينه      شده  تعيين
  . برسد فني
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  شـبكه آبخيزداري و منابع طبيعـي،    روستايي،رساني آب،  برقي سات، تاسي  مكانيكي ، تاسيسات  ابنيه  رشته  پايه فهرستهاي  به   مربوط   كارهاي 1ـ17ـ2
  .  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ4   ميزان  به  فاضالب آوري  جمع  و شبكه  آب توزيع

 و    و آبيـاري   ، آبيـاري تحـت فـشار          آب   انتقـال   خطـوط راهداري،  ،    رودگاه ف دآهن و بان    راه، راه    رشته   پايه  فهرستهاي   به   مربوط   كارهاي 2ـ17ـ2
  .  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ5  ميزان ، به زهكشي

   تجهيـز و برچيـدن       حـد مبلـغ     شود، هر گـاه      مي   بها استفاده    فهرست   رشته   از يك    آنها بيش    اجراي   برآورد هزينه    براي   كه   در كارهايي  2-17-3
   مبلغ تناسب  درصد به5 درصد تا 4   بين  نباشد، عددي شود، يكسان  مي ، تعيين2-17-2 و 1-17-2   بندهاي  طبق  كه كار رفته  به هاي  رشته كارگاه

  .شود  مي ها محاسبه  از رشته هريك  به برآورد مربوط
    كلي شرايط. 3
   را تهيـه     تجهيز كارگـاه     جانمايي   تجهيز، طرح    براي   شده   تعيين  فهرست   به  ، با توجه     كارگاه   از تحويل    پس  درنگ   بي   است  كار موظف پيمان. 1ـ3 

  . قرار دهد  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس كرده
  دسـتگاههاي   ، پيمانكـار را بـه       ، گـاز و مخـابرات       ، بـرق     آب   تامين   براي   پيمان  مدارك  و  در اسناد    شده  بيني   پيش   روش   به  كارفرما با توجه  . 2ـ3 

  ، بـراي     و موارد مشابه    عميق   يا نيمه    عميق   چاه   مجوز احداث    و يا گرفتن    ، گاز و تلفن     ، برق    آب   انشعاب   گرفتن   براي   دولتي   و سازمانهاي   اجرايي
  .كند  مي ، معرفي ن ساختما  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف      منطقه  شرايط   به  ، با توجه     تجهيز كارگاه    براي   شده   تعيين   زمان   را، در مدت     تجهيز كارگاه    عمليات   است  پيمانكار موظف . 3ـ3 
 باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك گاه كار  تجهيز و برچيدن  عمليات ، براي اي  ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه در مواردي.  برساند انجام به

  .  است  آن رعايت  به پيمانكار ملزم
تجهيـز  . شـود   مـي  ، انجـام   است  شده بيني  پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي     كارگاه   تجهيز و برچيدن     كارفرما در زمينه    تعهدات. 4ـ3 

  ، انجـام     بابـت    از ايـن     اضـافي    پيمانكار اسـت و پرداخـت       هزينه  ، به    كار است    مورد نياز انجام     كه   در پيمان    شده  بيني   پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ    
،    تجهيز اضـافي    كند و هزينه     تغيير نمي    كارگاه   تجهيز و برچيدن     مقطوع   تغيير كند، مبلغ     پيمان  ، مبلغ    پيمان   عمومي   شرايط   طبق  چنانچه. شود  نمي

  .  است  پرداخت ، قابل) جديد  قيمت  در تعيين  پايه  از قيمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل1 بند   تبصره موضوع( جديد   قيمت تنها براي
   مبلـغ  ، تـا سـقف  4مفـاد بنـد     به ، با توجه  كارگاه  تجهيز و برچيدن  از رديفهاي  هر يك  تامين ، در صورت     كارگاه   تجهيز و برچيدن    هزينه. 5ـ3 

  .شود  مي ، پرداخت  مربوط  در رديفهاي  شده بيني پيش
 مبلـغ   ، تـا سـقف    4ــ 4 بنـد      مطابق   يادشده   نيز، هزينه    است   شده   تعيين   قلم   يك  صورت   آنها به    تجهيز و برچيدن     هزينه   كه  در پيمانهايي )  تبصره

  .شود  مي  پرداخت  شده بيني پيش 
  كنـد، در برابـر حـوادث         مي   احداث   تجهيز كارگاه    براي   را كه    كارگاه   موقت   خود، ساختمانها و تاسيسات     ههزين   به   است  پيمانكار، موظف . 6ـ3 

  . كند ، بيمه  و سيل سوزي ، مانند آتش اتفاقي
.  شـوند    كار برچيده   ز انجام  ا  ، بايد پس     است   شده   كارفرما احداث    تحويلي   در زمينهاي    كه  تجهيز كارگاه    به   مربوط  ساختمانها و تاسيسات  . 7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پيمانكار است    به  ، متعلق ) كارفرما   توسط   شده   تجهيز انجام   استثناي  به (  تجهيز كارگاه    بازيافتي  ، و مصالح    تجهيزات
، مـورد نيـاز كارفرمـا باشـد،            است   شده  ما احداث  كارفر   پيمانكار در زمين     توسط   كه   تجهيز كارگاه    ساختمانها و تاسيسات    ، چنانچه    ساخته  پيش
 يـاد    پيمانكار، سـاختمانها و تاسيـسات        به   آن   وجه   و با پرداخت     تعيين   دو طرف    روز با توافق     متعارف   نرخ   آنها، بر اساس     بازيافتي   مصالح  بهاي
  .شود كارفرما واگذار مي ، به شده

    پرداخت نحوه. 4 
   وضـعيتها درج     و در صـورت      شده  آنها، محاسبه    به   مربوط   عمليات   پيشرفت  تناسب  ، به    كارگاه   تجهيز و برچيدن    ز رديفهاي  ا   هر يك   هزينه. 1ـ4 

  .شود مي
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 پيـشرفت   تناسب   از كار باشد، به     بخشي   به   مربوط  شود، چنانچه    مي   انجام   يا اجاره    خريد خدمت   صورت   آنها به    تامين   كه   رديفهايي  هزينه)  تبصره
 و   ، محاسـبه     پيمـان   موضـوع    عمليـات   پيـشرفت   تناسـب    بـه   شـود،   مربـوط  كـار   كـل    بـه    كـه    صـورتي  در و شود   مي  محاسبه كار  از  بخش  آن  

  .شود مي پرداخت
  .شود ور مي وضعيتها منظ  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب ، پس  كارگاه  تجهيز و برچيدن هزينه. 2ـ4 
  .شود  مي  منظور و پرداخت  وضعيت ، در صورت  كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام ، پس  كارگاه  برچيدن هزينه. 3ـ4 

 ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشاور، قبـل                50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از          در پروژه . 4ـ4
شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304 تا 420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف ري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه  از برگزا 

  .شود ميهاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت  اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
  

  هاي تجهيز و بر چيدن كارگاه فهرست رديف
  

  )ريال ( بلغ م  واحد  شرح  شماره
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار  420101
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار  420102
   مقطوع .هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار تامين و تجهيز ساختمان  420103
   مقطوع .تهيه غذاي كارگرانتامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي   420201
   مقطوع .تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران  420202
تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و   420301

 مقطوع )4-4با رعايت بند  (.آزمايشگاه
  

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان  420302
 مقطوع )4-4با رعايت بند  (. و آزمايشگاهمشاور

  

با  (.تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه  420303
 مقطوع )4-4رعايت بند 

  

تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر   420304
 مقطوع  )4-4با رعايت بند  (.سرعت

  

هاي مدار بسته با قابليت  رفرما با تلوزيونتجهيز دفتر مركزي كا  420305
 مقطوع  .انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما

  

و ) HSE(هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست   420306
 مقطوع  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل

  

هيز انبارهاي سرپوشيده،  تج وهاي پشتيباني تامين ساختمان  420401
 مقطوع .آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه

  

   مقطوع .تامين و تجهيز انبار مواد منفجره  420402
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  )ريال ( بلغ م  واحد  شرح  شماره
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان  420403

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
  

   مقطوع .محوطه سازي  420404
   مقطوع . يا نيمه عميقاحداث چاه آب عميق  420501
   مقطوع .تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه  420601
   مقطوع .تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه  420602
   مقطوع .هاي مخابراتي داخل كارگاه تامين سيستم  420603
   مقطوع .تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه  420604
   مقطوع .تامين سيستم سوخت رساني كارگاه  420605
   مقطوع .تامين راه دسترسي  420701
   مقطوع .هاي سرويس تامين راه  420702
   مقطوع .هاي ارتباطي تامين راه  420703
   مقطوع .تامين اياب و ذهاب كارگاه  420801
آالت و تجهيزات سيستم توليد  تامين پي و سكو براي نصب ماشين  420901

 مقطوع .ح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنهامصال
  

آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه  نصب ماشين  420902
 مقطوع .خريد خدمت يا خريد مصالح

  

آالت و تجهيزات به كارگاه و  بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين  420903
 مقطوع .برعكس

  

سازي خارج  تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نما  421001
سازي بيش از  ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نما

 مقطوع . متر باشد3,5
  

آالت و لوازم  بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين  421002
 وعمقط .حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس

  

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هدمونتاژ، جاب  421003
 مقطوع .محل شمع و بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه

  

 كوبي و سپر آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين  421004
 مقطوع .كوبي به كارگاه و برعكس

  

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  كفتهيه لوازم و مصالح و   421005
    مقطوع .ها ساخته پل پيش

 قطعات تير مشبك فلزي بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و  421006
 مقطوع .به كارگاه و برعكس) النسمانترپو(
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  )ريال ( بلغ م  واحد  شرح  شماره
ساخته از محل  جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب  421007

 مقطوع .هر پل به محل پل ديگر
  

ها و  ها و ميله چاه م و وسايل ايمني براي اطراف ترانشهيتامين عال  421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

 و آوري فاضالب  شبكه جمع،كارهاي رشته شبكه توزيع آب
 مقطوع .آبرساني روستايي

  

وسايط نقليه از تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و   421102
 شبكه ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب روي ترانشه

 مقطوع . و آبرساني روستاييآوري فاضالب جمع
  

تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در   421103
هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري   شبكه جمع،ه شبكه توزيع آبشود، در كارهاي رشت مي

 مقطوع . و آبرساني روستاييفاضالب

  

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در   421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع

  

   مقطوع .حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه  421201
   مقطوع  .جهيز كارگاهبيمه ت  421301
    مقطوع  .برچيدن كارگاه 421302

   مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه
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  كارهاي جديد. 5پيوست 
 

  :شود ها به شرح زير عمل مي  جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن ، كارهاي  پيمان  موضوع در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد   قيمت واحد پيششرح و منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، اديرو مقبها  فهرست در چنانچه  .1

  .شود  شرايط عمومي پيمان عمل مي29مطابق بند ج ماده 
يا روش تعيين و بيني شده باشد   منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيشو مقاديربها   كه براي كار جديد ابالغي در فهرست در صورتي .2

 براي پرداخت قيمت جديد عيناً ،)بيني شده باشد يا نه اعم از اين كه براي آن مقدار پيش(ها تصريح شده باشد  قيمت واحد آن در مقدمه فصل
ر ، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد سايهاي باالسري هزينهمانند (هاي مندرج در پيمان  از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت شود، در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديف استفاده مي) هاي مربوط ضريب
  . درصد است25كار تا 
  بيني  پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه ، تجهيزاتپيوست   اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي چنانچه ) تبصره
،   اضافي  تجهيز و برچيدن مبلغ. شود  مي ها، با پيمانكار توافق  آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك شده

  . شود تواند توافق  مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ25حداكثر تا 
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    نمونه هاي نقشه. 6  پيوست
  
   :  زير است  شرح  به  پيوست  اين  نمونه هاي  نقشه مشخصات. 1
  

   وضوعم  قشهن  شماره
    لوله  ترانشه جزييات  38101
    زيرزميني  و وصل  شير قطع  نصب جزييات  38102
   اي  شير پروانه  بتني حوضچه  38103
   هوا  شير تخليه  بتني حوضچه  38104
    آب  تخليه  دريچه  بتني  شير و حوضچه مجموعه  38105
    آب  تخليه  شير و دريچه  بتني هاي  حوضچه مجموعه  38106
  )1 (  شير فشارشكن  بتني حوضچه  38107
  )2 (  شير فشارشكن  بتني حوضچه  38108
  ها  حوضچه  چدني ، و دريچه  پله جزييات  38109
  ها  حوضچه  و هواكش ، دستگيره كشي ه لول  چدني  عاليم جزييات  38110
    ايستاده  نشاني  شير آتش مجموعه  38111
   با پمپاژ  شير تخليه مجموعه  38112
   هوا  شير تخليه حوضچه  38113
    منازل  انشعاب مجموعه  38114

  
  . شود بيني  پيش  ميلگردگذاري جزييات، بايد   پيوست  اين  نمونه هاي  از نقشه ، با استفاده  اجرايي هاي  نقشه  تهيه هنگام. 2
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 



  هاي نمونه نقشه. 6پيوست 
 1392 سال فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي

 
 

 79

 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 
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 هاي نمونه  نقشه– 06پيوست 




