




  قد
ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ف یر بت ون   ، 

یارات وزارت ف و ا ور  ، ت وظا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا ی ظام 
ت ر و ت  ه  د یات  تو  ی  ت   و  م ت وده یوو ی ل زمان از  ا ند ور   ، عاو ا

جاد ور ی ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه یآورد ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ل عاو ان عا د ی،  ی اص
ی،  ر گاهی  A ی، ید ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ن  دت  با سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال  ھا یتو او سا کاری و  ان ھ ن د ناسان ا صان و کار  ،
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا کاری  و ند ما ه، ورد ورپ و ل و  گام  تک A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ون  .ا ند ھم ا و ارز ن  ن سالا ی ا ت ، پس از  دیده   از  ی  ھای  ت  غ  یازده جلد  با
ف  یی ار رد ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  نبا ا فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهت رود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 

  
ی   ید عماد 

ی عاون وز  ند ور    ا
  
  
  



  
ی دردا    و 

ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  دو
د،وده ھا تالش ی ت جا از ا ن مام م ع  آ ن  ان ا ایی و ا شان د،  ند ا ی آرزو  وزی و سال

م  .دار
ه ی و ان، از د ناسان، د ب کار ضای صا وه رم ان و ا یکار ل   ی  ل ن و ا ن  فدو ، ، رد

ت یویپ ھا ی  ر ز و  و ، آ ت و  ن  شار ا ، ھا  ق دیده و   و قد دا ی  و ما ون  روز ا
ت ت، درکاران را ا د م  ت  ه  و د و  ند  راه ر   .م آرزو

ی   ه خا  ب تل ھای   ت  ن  دو ی و  نا وه کار ه ایکار ت  ی  بار  ت و گاز و ا
یان  ع مد غال ی –ا ند ی و  ط  وا   عاون 

ی ی آ ل -  ع عد ھا و  ت  ن  دو وه -  ر اداره     ر کار
ن آبادی ی  یابا گ    و

ر رم  ندگان  وب ما ز  ت  ق    نا
ر رم  ندگان  یپایاما    ی 

  
وطا     مد رضا ا

ل  ردد  دا تا ی و ا ند ری  ذا ت   یا
 



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

۴ حمل و جابجایی مصالح در محدوده سایت

۵ حمل مصالح به انبار پيمانکار

٣ فصل اول. حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

٩ زانوهای مایتر

١١ نازل ها

١۵ )O_LETها (

١٧ اسپول ها

٧ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٢٠ نصب و جوشکاری در تلمبه خانه ها

٢٢ نصب و جوشکاری در انبارهای نفت منطقه ای

٢۴ ساخت و نصب در محل

٢٨ نصب شير آالت و سایر ملحقات

١٩ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

٣۴ لوله کشی

۴٢ نصب شير آالت داخل چاهک

٣٣ فصل چهارم. لوله کشی زیرزمينی

۴۶ آزمایشات پرتو نگاری

۴٧ عمليات پيش گرم جوشکاری ها

۴٩ )P.W.H.Tعمليات تنش زدائی(

۴۵ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

۵٢ آزمایشات هيدرو استاتيک

۵۴ آزمایشات با هوای فشرده

۵۵ اسيد شوئی

۵٧ شيرهای کنترل و اندازه گيرها

۵٨ صافی ها

۵٩ صفحات اریفيس

۶٠ شيرهای اطمينان

۶١ خطوط لوله کشی

۵۶ فصل ششم. عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

۶٣ بستن فلنج های جدا کننده

۶۶ نصب اتصال جداکننده

۶٧ بازوی بارگيری نفت

۶٨ نصب اسپرینکلر آتش نشانی

۶٩ نصب جعبه آتش نشانی

٧٠ عميات خم کاری لوله

۶٢ فصل هفتم. کارهای متفرقه لوله کشی

٧٢ پمپ ها

٧۶ کمپرسورها

٧٧ فن ها و دمنده ها

٧٨ محرکه ها و مولدها

٨٣ ماشين آالت روی تجهيزات ثابت

٧١ فصل دهم. نصب تجهيزات دوار

٨۵ تجهيزات بسته ای

٨۴ فصل یازدهم. نصب تجهيزات ثابت و بسته ای



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٨۶ ظروف و درام ها

٨٨ مبدل ها

٩٠ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

٩٢ بار اندازی و صفافی مصالح مخزن

٩٣ نصب جوشکاری

٩١ فصل دوازدهم. مخازن ذخيره استوانه ای

١٠٢ جرثقيل سقفی

١٠٣ باالبرها

١٠۴ سيستم های انتقال نيرو

١٠۵ تجهيزات کار گاهی

١٠۶ باسکول ها

١٠١ فصل سيزدهم. نصب تجهيزات متفرقه

١٠٨ ساخت قطعات

١١٢ نصب قطعات

١١٧ نصب ورق های سقف و دیوار

١١٨  کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های سبکتر از 

١٠٧ فصل چهاردهم. عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

١٢٠ کارهای لوله کشی

١٢۵ تجهيزات

١٢٩ اسکلت فلزی

١٣٣ مصالح رنگ آميزی

١٣۴ مخازن ذخيره

١١٩ فصل پانزدهم. عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١٣٧ عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق

١۴٢ عایقکاری گرم تجهيزات

١۴٩ عایقکاری ضد آتش

١۵١ پوشش و نوار پيچی لوله ها

١۵۴ مصالح عایقکاری حرارتی

١٣۶ فصل شانزدهم. عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

١۶١ بارگيری و تخليه

١۶٢ حمل

١۶٠ فصل هفدهم. حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

١۶۴ آزمایش های هيدرواستاتيکی

١۶٧ آزمایش به روش مایع نفوذی

١۶٨ آزمایش پرتونگاری

١۶٩ آزمایش با هوای فشرده

١۶٣ فصل نوزدهم. کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

١٧١ کابل های قدرت و کنترل

١٧۵ کابل های تلفن

١٧۶ سيم ها

١٧٧ کابل ها و سيم های متفرقه

١٧٨ ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه

١٧٠ فصل بيست و یکم. کابل کشی و سيم کشی

١٨٠ سر سيم بندی کابل های کنترل

١٨١ سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف

١٧٩ فصل بيست و دوم. سر سيم بندی و اتصال کابل ها



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١٨٣ سر سيم بندی کابل های فشار متوسط

١٨٨ نصب گلندها

١٩١ نصب سينی ها و نردبان های فوالدی

١٩٢ نصب کاندوئيت ها

١٩٠ فصل بيست و سوم. نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

١٩۶ نصب پانل ها

١٩٧ نصب ترانسفورماتورها

١٩٨ نصب باسداکت ها

١٩٩ نصب جعبه های تقسيم

٢٠٠ نصب باتری ها

٢٠١ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

١٩۵ فصل بيست و چهارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

٢٠٣ نصب نور افکن ها و چراغ های صنعتی

٢٠۴ نصب چراغ های رشته ای

٢٠۵ نصب چراغ های فلورسنت

٢٠٧ نصب چراغ های متفرقه

٢٠٢ فصل بيست و پنجم. نصب سيستم روشنایی

٢٠٩ نصب سيستم حفاظت کاتدی

٢١٠ نصب سيستم اتصال زمين

٢١٧ نصب سيستم برق گير

٢٠٨ فصل بيست و ششم. نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

٢١٩ نصب سيستم تلفن

٢١٨ فصل بيست و هفتم. نصب تجهيزات ارتباطی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢٢٢ نصب سيستم فراخوان

٢٢۴ پانل های فشار متوسط

٢٢۵ پانل های فشار ضعيف

٢٢٨ ترانسفورمرها

٢٢٩ موتورها

٢٣٢ پانل های خاص

٢٢٣ فصل بيست و هشتم. پيش راه اندازی و راه اندازی برق

٢٣۴  کيلومتر۵حمل بيش از 

٢٣٣  کيلومتر۵فصل بيست و  نهم. حمل بيش از 

٢٣۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی

٢۴٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيکی

٢۴٢ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی

٢۴٣ ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات

٢۴٩ جعبه تقسيم و پانل های محلی

٢۵١ خطوط فرآیندی ابزار دقيق

٢۶١ شبکه هوای ابزار دقيق

٢۶۶ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها

٢٧۴ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها

٢٧۶ کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت

٢٧٩ مسير عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی

٢٨١ مسير عبور کابل - کاندویت ها

٢٣۵ فصل سی و یکم. عمليات نصب در محوطه

٢٨۵ پانل ها

٢٨۴ فصل سی و  دوم. تجهيزات اتاق کنترل



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢٨۶ ادوات نصب شده روی پانل ها

٢٨٧ DCSتجهيزات جانبی 

٢٨٨ فصل سی و سوم. عمليات لوپ تست

٢٩٠  : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

٢٩٣  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٣١٠  - هزینه باالسری٣پيوست 

٣١١  - شرح اقالم هزینه های منطقه ای۴پيوست 



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد  -١
فهرست بهای نصب .بارهای نفت منطقه ای و  پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می شوداین فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات نصب تلمبه خانه های نفت و ان
، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های )دستورالعمل کاربرد(تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای شامل این دستورالعمل

:فهرست بها به شرح زیر می باشد
فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی : ١پيوست
.دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه : ٢پيوست
.شرح اقالم هزینه باالسری : ٣پيوست
.هزینه های منطقه ای : ۴پيوست

 تهيه برآورد هزینه اجرای کار  نحوه -٢
مراه با عالمت ردیف های این فهرست بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و ه هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ١-٢

ی اختصاصی حد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهاستاره در محل مربوط در  فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای وا
، از نرخ متعارف استفاده می شود، در صورتی که پيش بينی  در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد. صنعت نفت تعيين می گردد
شماره جدید همراه با عالمت ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با  ی پرداخت ردیف های ستاره دستورالعملی برای نحوه

.ت بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه می شودبه اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می شود، مشابه ردیف های فهرس. اضافه می شود
.، محاسبه می شود١-٢هستند نيز به شرح بند *  قيمت ردیف هایی از این فهرست  بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت ٢-٢

ی تهيه برآورد هزینه اجرای کار  نحوه -٣
، ضریب ها و هزینه  های زیر، مطابق روش تعيين شده در ٢ن ردیف های موضوع بند هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچني -١-٣
.  اعمال خواهد شد٢-٣بند

درصد براي آارهايي آه به صورت مناقصه ) چهل و پنج (۴۵ درج شده است، به ميزان ٣ هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست ١-١-٣       
.درصد براي آارهايي آه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند) سي و پنج (٣۵و برابر 

)٢پيوست (درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ) نه(٩ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٢-١-٣      
، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری ١/٠۶٩ ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به ميزان ٣-١-٣      

ایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های این ، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارهای پيش گفته، براساس نقشه های اجر  برای برآورد هزینه اجرای هر کار٢-٣
.يه می شودفهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست ته. ، اندازه گيری می شود٢فهرست بها و ردیف های موضوع بند 

ها ، از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل . ستدر این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  ا
 ردیف ها به ضریب باالسری و ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به جمع مبلغ. جمع مبلغ ردیف های فهرست بهاء برای کار مورد نظر به دست می آید

مجموعه فهرست بها و . به این ترتيب، بر آورد هزینه اجرای کار حاصل می شود. دصورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می شو
.اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيردمقادیر و برآورد هزینه اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با

ه و برمبنای آن ها و مقادیر و بر آورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسباگر در نظر باشد کار بصورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست ب
.این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گيرد. جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می شود

های مربوط جداگانه ر، آزمایشگاه و کارفرما بعهده پيمانکار گذاشته شود، هزینهدر مواردی که در نظر باشد هزینه های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاو: تبصره
.اسبه می شود، اضافه می گرددمحاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش گفته مح

 ) ٣٠(، بيشتر از سی ، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار٢-٢ و ١-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٣-٣
ور های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت ام ردیفدرصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد
شوند، میدر کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار . مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد

.درصد خواهد بود) ١٠(و ده ) ١۵(سقف یاد شده به ترتيب پانزده 

کد ردیف ها  -۴
به عنوان مثال، در مورد ردیف های . این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. هر یک از ردیف های این فهرست بها توسط یک کد شناسائی می شود
برق های مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهای SCHگروه لوله کشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا

.تکميل می شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست  آن اضافه می گردد

ترکيب دو یا چند فهرست بها  -۵
ز کار که مربوط به ها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش ادر کارهایی که برای بر آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست ب

گ خالصه برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور بر
.یکدیگر ملحق می شوندمنعکس است، به عنوان فهرست بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به

.هرست بها، باید از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه استفاده شودبرای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این ف
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کليات
. اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستندمفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها  -١
رویلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای است که شامل هزینه های نيقيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در ت -٢

هزینه تهيه مصالح در موارد خاص در ردیف های . می باشد) TOOLS & CONSUANBLES(، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی)نيروهای مستقيم کار (انسانی
.جداگانه تعيين شده است

)در محدوده کارگاه( نصب  تجهيزات، رنگ و عایق، برق و ابزاردقيق از محل انبار پيمانکارهزینه حمل مصالح و تجهيزات تحویلی کارفرما به پيمانکار برای گروه های -٣
ز انبار پيمانکار از ردیف های جداگانههزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و همچنين حمل ا. تا محل نصب ردیف های نصب منظور شده است

.منظور شده است
.هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف های منظور شده است -۴
ار، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف اجرایی، می بایستی توسط پيمانکهزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی -۵

.در ضریب پيشنهادی منظور گردد
تجهيزات، ای گروه های لوله کشی، برق و ابزاردقيق، طبق ردیف های مربوط در گروه هزینه های ساخت و نصب تکيه گاه ها و سایر کارهای فلزی، رنگ و عایق بر -۶

.رنگ و عایق پيش بينی شده است
 ی فونداسيون های تأسيسات و تجهيزات درج شده در این فهرست بها، براساسهزینه حفر ترانشه های مورد نياز در کارهای لوله کشی، کابل کشی و اجرا -٧

.ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می شود
.تلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده استهزینه های تحویل کار و اخذ تأیيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مخ -٨
:در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی -٩
 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و اقالم مشابه GASKETهزینه آهن آالت و .  تامين الکترود جوشکاری لوله ها و اتصاالت بعهده کارفرماست١-٩

.از این رو، تأمين آنها بعهده پيمانکار می باشد. در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است… مصرف شدنی از قبيل گازهای مختلف و
نيکل، در مواردی که به دليل ضخامت باالی جداره لوله نياز به% ١، فوالدهای با کمتر از  لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی٢-٩

.محاسبه می شود) عمليات تکملی لوله کشی(عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط
.ل مربوط محاسبه می شود هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف های فص٣-٩
ها و یا کالس های فشارSCHیا  و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارائه شده برای تمام ضخامت ها SCH در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا ۴-٩

.می باشد
.ا زمان تحویل موقت منظور شده استدر قيمت ردیف های گروه نصب تجهيزات، هزینه نگهداری تجهيزات نصب شده ت -١٠
وقت، رای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان تحویل مدر قيمت ردیف های گروه برق، هزینه آزمایش های الزم برای تأیيد صحت اج -١١

.در گروه مربوط پيش بينی شده باشد» پيش راه اندازی و راه اندازی «منظور شده است مگر اینکه ردیف های آزمایش های یاد شده با عنوان
:در ردیف های گروه ابزاردقيق -١٢
ید دارای گواهی ارگاه مجهز به تجهيزات مورد نياز آزمایش داشته باشد و این تجهيزات با برای انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزاردقيق، پيمانکار باید یک ک١-١٢

.کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد
 مجهز به سيستم تهویه و کنترل دما COLD ROOMباید در بخشی از انبار بعنوان  ادوات الکترونيکی و تابلوهای مرتبط با سيستم های کنترل و ابزاردقيق ٢-١٢

 COLDاًال در مجاورت کارگاه کاليبراسيون نگهداری شود، باید مشخصات در صورتی که ادوات ابزار دقيق پس از کاليبراسيون در انبار دیگری احتم. نگهداری شود
ROOMرا داشته باشد .

ر  ابزاردقيق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله د در هریک از ردیف های گروه ابزار دقيق، هزینه تطبيق مشخصات فنی ادوات٣-١٢
.منظور شده است… در معرض دمای شدید نبودن و . دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن

در زمان های آزمایش هيدروستاتيک خطوط لوله، توسط ) IN LINE INSTRUMENTS( باز کردن و نصب مجدد دستگاه های آزمایش و ادوات طول خطوط لوله ۴-١٢
گنال نيوماتيکی و یا اتصاالت  کابل و ، در موارد نياز، گروه ابزاردقيق باید اتصاالت جانبی مثل لوله های سي انجام می شود و در این رابطه)  PIPING( گروه لوله کشی

.    شده  در ردیف های مربوط منظور شده استغيره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید هزینه های یاد
در صورت (هاها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بدر پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست ب -١٣

.به این قيمت ها، ضریب پيمان اعمال می شود. اده شودبا رعایت حد تعيين شده در شرایط عمومی پيمان برای کارهای اضافی، استف) وجود
ینه اجرای  های تأمين اجتماعی مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزمبالغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه و ضریب هزینه تفاوت بيمه -١۴

.کار منضم به پيمان منظور شده باشد، قابل پرداخت است
 آارفرما آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييدچنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي آه تامين آنها در تعهد  -١۵

.آحادبها نيز نخواهند بودبه هزينه مصالح ياد شده ضريب هاي پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل .  درصد هزينه باالسري پرداخت مي شود١۴به عالوه 
. محاسبه شده است١٣٩٣این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال  -١۶
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

لوله کشی

حمل و جابجایی مصالح لوله کشی -فصل اول

از محل انبار آارفرما تا انبار پيمانكار و همچنين حمل و ) تحویلی از آارفرما به پيمانكار(قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی    -١
.جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای آار می باشد

:تقسيم بندی ردیف های این فصل به شرح زیر صورت گرفته است از این رو    -٢
.تحت ردیف های جداگانه پرداخت می شود)  در محدوده آارگاه(از انبار آارفرما تا انبار  پيمانكار) شامل بارگيری، حمل، تخليه( هزینه حمل مصالح: الف
صب در آارگاه پيش ساخت شوند و سپس به محل نصب انتقال یابند، هزینه حمل مصالح لوله آشی آه طبق نقشه ها و مشخصات فنی باید قبل از ن: ب

.تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است
ل می شوند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح منظورهزینه حمل آن بخشی از مصالح لوله آشی آه بدون پيش ساخت به محل نصب حم: ج

.شده است
ل به محل نصب در آارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، به صورت هزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله آشی آه باید قبل از حم: د

.اضافه بها طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود
 نصب ر پيمانكار، آارگاه پيش ساخت، آارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محلدر قيمت های این فصل، بارگيری و یا باراندازی در انبار آارفرما، انبا    -٣

در محدوده آارگاه ساخت و یا آارگاه رنگ و هزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته شده . منظور شده است
برحسب مورد در بخش های دیگر این ) یا داخل ترانشه(  نصبسندبالست و پوشش و حمل لوله ها و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل

.بها منظور شده است فهرست
 ٢می باشد آه به تفكيك درج شده در بند ” تن ” گيری می شود، و واحد آن ردیف های این فصل، براساس وزن لوله ها و سایر مصالح لوله آشی اندازه     -۴

.محاسبه می شود

٣
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل و جابجایی مصالح در محدوده سایت M1HD01
٠١٠١۶٠

گروه کد

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

ALL MATERIALS ٠١٢٢۶،٨٧٠ تن

۴
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل مصالح به انبار پيمانکار - بارگيری و تخليه M1HD0201
٠١١١۶٠

گروه کد

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS ٠١٢٧٨،٢۴٠ تن

۵
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل مصالح به انبار پيمانکار - حمل مصالح M1HD0202
٠١١٢۶٠

گروه کد

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

۶
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

لوله کشی

پيش ساخت کارهای لوله کشی -فصل دوم

مختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ها و مشخصات فنی در منظور از پيش ساخت در ردیف های این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات     -١
آارگاه پيش ساخت، فضای سرپوشيده و یا نيمه سرپوشيده ای است آه. می باشد )و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن(آارگاه پيش ساخت

ها و مشخصات فنی در ، به منظور اجرای آارهای پيش ساخت طبق نقشه)…، دستگاه های جوش و برش و  تجهيزات و ابزار الزم و آافی از جمله جرثقيل
.آن مستقر شده است

و  ) UP(،  اتصال قطعات به یكدیگر )و یا آماده سازی لبه های پخ شده( ، پخ زدن برش: شامل)  براساس نقش های ایزومتریك( قيمت های عمليات پيش ساخت    -٢
، هيدرواستاتيك و )رادیوگرافی، مافوق صوت(هزینه سایر عمليات الزم شامل آزمایش های غيرمخرب. جوشكاری آنها طبق مشخصات فنی می باشد

.يلی لوله آشی محاسبه می شودتنش زدایی و یا پيش گرم آردن جوش ها، براساس ردیف های فصل آارهای تكم
عات برش خورده  و یا نيمه ساخته شده در محدوده آارگاه پيش ساخت و هزینه جابجایی مصالح لوله آشی از مقابل آارگاه پيش ساخت و جابجایی قط    -٣

در قيمت ردیف های این فصل منظور شده )  برای ارسال به محوطه های رنگ و سندبالست و یا محل نصب( حمل آارهای ساخته شده به محل بارگيری
.است

، ساخت(NOZZLES)ساخت انشعابات روی لوله ها: و سایر آارهای خاص )اسپول(ردیف های آارهای پيش ساخت شامل، پيش ساخت قطعات لوله آشی     -۴
در مورد ساخت .  استمی باشد آه براساس  قطر، ضخامت جداره در ردیف های جداگانه، تفكيك شده) LETS( و اتصاالت(MITERING)زانوهای مایتر

ی و بدون آن انجام شده است و قيمت های آنها بر حسب ردیف های مربوط انشعابات، طبقه بندی به تفكيك زاویه انشعاب و به تفكيك با صفحه تقویت
.محاسبه می شود

 ها اعم از اینكه در آارگاه پيش ساخت اجرا شوند و یا به دليل (O-LET)و یا(NOZZLES)در مورد آارهای خاص پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات    -۵
.ن فصل محاسبه می شودطبيعت آار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها  از ردیف های همي

یزومتریك اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در نقشه های ا” سرجوش”تعداد ” اسپول ها”واحد اندازه گيری پيش ساخت     -۶
.لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تأیيد مهندس مشاور رسيده است

.در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل می باشد. نيز تعداد سرجوش انجام شده می باشد  (NOZZLES)واحد اندازه گيری ساخت انشعابات
مثًال هرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده . برای ساخت زانو می باشدواحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده 

. سرجوش محاسبه می شود٢تشكيل شود ، تعداد 
.بكار رفته می باشد(O - LET) ، تعداد(WELDOLET, THREADOLET, ...)ها از نوع(O - LET)واحد اندازه گيری

٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<=0375زانوهای مایتر M1PFMIS1
٠٢٠١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠٣٨١۴،٢٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴٩٧٧،١٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،١٢٩،٩۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،۴٧٨،٧٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،٨١٧،٨٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٠۵۴،١۵٠ سرجوش

D=14" ٠٩٢،٣۴٨،٣١٠ سرجوش

D=16" ١٠٢،۶۴١،٢۶٠ سرجوش

D=18" ١١٢،٩٣۵،١۵٠ سرجوش

D=20" ١٢٣،٢٢٨،٢٠٠ سرجوش

D=24" ١٣٣،٨١۴،٩۶٠ سرجوش

D=26" ١۴۴،١٠٨،٩۶٠ سرجوش

D=28" ١۵۴،۴٠٢،٧٠٠ سرجوش

D=30" ١۶۴،۶٩۵،٧٢٠ سرجوش

D=32" ١٧۴،٩٨٨،٨۴٠ سرجوش

D=34" ١٨۵،٢٨٢،٨٣٠ سرجوش

D=36" ١٩۵،۵٧۵،۶٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠۵،٨۶٩،٩۴٠ سرجوش

D=40" ٢١۶،١۶٢،٧١٠ سرجوش

D=42" ٢٢۶،۴۵۶،٣۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣۶،٧۵٠،١٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴٧،٠۴٣،۴٧٠ سرجوش

D=48" ٢۵٧،٣٣۶،٨٧٠ سرجوش

D=50" ٢۶٧،۶٣٠،٨۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧٧،٩٢٣،٢٨٠ سرجوش

D=54" ٢٨٨،٢١٧،۵٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩٨،۵١٠،۴٠٠ سرجوش

٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:0375"<THK<=0625زانوهای مایتر M1PFMIS2
٠٢٠٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠٣٩٢۶،۵٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،١٠٩،٢٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،٢٧٩،٩١٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،۶٧٣،٧٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،٢٣٨،٧٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٣٣٢،۶۵٠ سرجوش

D=14" ٠٩٢،۶٧٣،١٩٠ سرجوش

D=16" ١٠٣،٠١٢،٧٨٠ سرجوش

D=18" ١١٣،٣۵٣،٠۴٠ سرجوش

D=20" ١٢٣،۶٩٢،٨١٠ سرجوش

D=24" ١٣۴،٣٧٢،۶۶٠ سرجوش

D=26" ١۴۴،٧١٢،۶١٠ سرجوش

D=28" ١۵۵،٠۵٣،٠٧٠ سرجوش

D=30" ١۶۵،٣٩٢،٧۴٠ سرجوش

D=32" ١٧۵،٧٣٢،٠٣٠ سرجوش

D=34" ١٨۶،٠٧٢،٣٢٠ سرجوش

D=36" ١٩۶،۴١٢،۴۴٠ سرجوش

D=38" ٢٠۶،٧۵٢،٨٠٠ سرجوش

D=40" ٢١٧،٠٩٢،٢٩٠ سرجوش

D=42" ٢٢٧،۴٣١،٩۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣٧،٧٧٢،۴٢٠ سرجوش

D=46" ٢۴٨،١١٢،٠٩٠ سرجوش

D=48" ٢۵٨،۴۵٢،٩٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶٨،٧٩٢،٧٨٠ سرجوش

D=52" ٢٧٩،١٣١،٧١٠ سرجوش

D=54" ٢٨٩،۴٧١،٩٧٠ سرجوش

D=56" ٢٩٩،٨١١،۵٧٠ سرجوش

٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:0625"<THK<=1زانوهای مایتر M1PFMIS3
٠٢٠٣۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠٣١،١٠٧،۵١٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٣٢۴،۵۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،۵٢۶،٠٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،٩٩۴،۶٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،۶٧٧،٣٧٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٧٨۴،٧٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،١٩۵،۵٩٠ سرجوش

D=16" ١٠٣،۶٠۵،٧٧٠ سرجوش

D=18" ١١۴،٠١۶،٧٢٠ سرجوش

D=20" ١٢۴،۴٢۶،٨٢٠ سرجوش

D=24" ١٣۵،٢۴٧،٧٠٠ سرجوش

D=26" ١۴۵،۶۵٨،١۵٠ سرجوش

D=28" ١۵۶،٠۶٩،٠٢٠ سرجوش

D=30" ١۶۶،۴٧٩،٠٣٠ سرجوش

D=32" ١٧۶،٨٨٨،۴٨٠ سرجوش

D=34" ١٨٧،٢٩٩،٨٠٠ سرجوش

D=36" ١٩٧،٧٠٩،٨١٠ سرجوش

D=38" ٢٠٨،١٢١،٢٠٠ سرجوش

D=40" ٢١٨،۵٣٠،٨۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢٨،٩۴٠،٨۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣٩،٣۵١،٨٣٠ سرجوش

D=46" ٢۴٩،٧۶٢،١٩٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٠،١٧٣،٠۶٠ سرجوش

D=50" ٢۶١٠،۵٨٣،٩٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٠،٩٩٢،٨٩٠ سرجوش

D=54" ٢٨١١،۴٠٣،۴٩٠ سرجوش

D=56" ٢٩١١،٨١٣،۶٧٠ سرجوش

١٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZNR01 درجه٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی انشعاب با زاویه 
٠٢١١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١۵١٨،٠۴٠۵۶۶،٣٧٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢٧٠٧،٧٧٠٧٧۴،۴٢٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٨۵۴،۴١٠٩۴٧،٧٧٠١،١۵۵،١٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٠٠٢،۴۶٠١،١٠٠،٧٨٠١،٣۴١،۶١٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،١٣۴،١٢٠١،٢۴۶،٨٩٠١،۵١٩،۵۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،۵١٣،٨٩٠١،۶۶۵،٨۴٠٢،٠٢٩،۵٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،٧٧۵،٧٣٠١،٩۵٣،٧٧٠٢،٣٨١،۴٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٠٠١،۴١٠٢،٢٠١،۶٧٠٢،۶٨۵،٣٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩٢،٢٩۴،٣۵٠٢،۵٢٩،٠۵٠٣،٠٨۵،۴٩٠ سرجوش

D=16" ١٠٢،۵٨٧،۵٩٠٢،٨۴۶،٢۶٠٣،۴٧٣،١٨٠ سرجوش

D=18" ١١٢،٨٩٠،٨٣٠٣،١٨١،٨٧٠٣،٨٨٣،٣۴٠ سرجوش

D=20" ١٢٣،١٩٣،٧٨٠٣،۴٩۵،۴٢٠۴،٢۶۵،٧٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٣،٨٠٠،٢٧٠۴،١٨٠،۴۶٠۵،١٠٢،٧۵٠ سرجوش

١١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی انشعاب مورب M1PFNZNR02
٠٢١٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١۶٧٣،٣۶٠٧٣۶،٣۵٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢٩٢٠،٠٩٠١،٠٠۶،٨۶٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،١١٠،٧۴٠١،٢٣١،٧۵٠١،۵٠١،۶١٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٣٠٣،٣۴٠١،۴٣١،٠٠٠١،٧۴٣،٧٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،۴٧۴،٣٧٠١،۶٢٠،۵٣٠١،٩٧۵،١٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،٩۶٧،٧٨٠٢،١۶۵،۴٧٠٢،۶٣٨،۵٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،٣٠٨،٣٠٠٢،۵٣٩،٨۴٠٣،٠٩۶،١٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،۶٠١،۶١٠٢،٨۶١،٩٢٠٣،۴٩٠،٧۵٠ سرجوش

D=14" ٠٩٢،٩٨٢،٧۵٠٣،٢٨٧،٨٢٠۴،٠١١،١۴٠ سرجوش

D=16" ١٠٣،٣۶٣،۶٠٠٣،٧٠٠،٠٨٠۴،۵١۵،٢٧٠ سرجوش

D=18" ١١٣،٧۵٧،٩٩٠۴،١٣۶،۵٨٠۵،٠۴٨،٠٣٠ سرجوش

D=20" ١٢۴،١۵٢،٠٩٠۴،۵۴٣،٩٣٠۵،۵۴۵،٧٣٠ سرجوش

D=24" ١٣۴،٩۴٠،٢٩٠۵،۴٣۴،۴٠٠۶،۶٣٣،٨٠٠ سرجوش

١٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01 درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی انشعاب بازاویه 
٠٢١٣۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٧٧٠،٢٢٠٨۴٢،٢٢٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٠۵٢،٢٧٠١،١۵١،٣۶٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٢٧٠،۶٢٠١،۴٠٩،١٠٠١،۶٩٨،٣۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۴٩٠،۵٢٠١،۶٣٧،٠۴٠١،٩٧٣،۵٣٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،۶٨۶،٧٩٠١،٨۵٣،٧٣٠٢،٢٣۴،٨۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٢۵٠،۵٣٠٢،۴٧۶،٩٧٠٢،٩٨۴،٧۵٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،۶۴٠،٨۵٠٢،٩٠۵،۵١٠٣،۵٠۴،١٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٩٧۶،٩۶٠٣،٢٧۴،٨١٠٣،٩۵٢،۵٩٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،۴١٢،٩۵٠٣،٧۶٢،٣۶٠۴،۵۴٢،٩۴٠ سرجوش

D=16" ١٠٣،٨۴٩،٣٨٠۴،٢٣۴،٧۶٠۵،١١۴،٨٠٠ سرجوش

D=18" ١١۴،٣٠٠،۵۶٠۴،٧٣۴،١۶٠۵،٧١٩،١١٠ سرجوش

D=20" ١٢۴،٧۵١،٨٩٠۵،٢٠٠،١١٠۶،٢٨٢،٩۴٠ سرجوش

D=24" ١٣۵،۶۵۴،۵٧٠۶،٢١٩،۴٣٠٧،۵١۶،۶٢٠ سرجوش

١٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی انشعاب مورب M1PFNZRE02
٠٢١۴۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،٠٠١،١٣٠١،٠٩۵،٢٩٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٣۶٧،٩۴٠١،۴٩٧،٠٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۶۵١،٨٠٠١،٨٣٢،١۵٠٢،٢٠٨،٣٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٩٣٧،۴٧٠٢،١٢٧،٩٠٠٢،۵۶۵،٨١٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،١٩٢،۶١٠٢،۴٠٩،٩٩٠٢،٩٠۶،٠٨٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٩٢۶،٢۴٠٣،٢١٩،٨٣٠٣،٨٨٠،٠٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۴٣٢،٧۵٠٣،٧٧٧،٣٢٠۴،۵۵۵،١٠٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،٨٧٠،١٠٠۴،٢۵٧،٢٣٠۵،١٣٨،٧٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،۴٣٧،۴٣٠۴،٨٩٠،٩٢٠۵،٩٠۵،٨٢٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،٠٠۴،١٨٠۵،۵٠۴،٧۴٠۶،۶۴٩،۴۴٠ سرجوش

D=18" ١١۵،۵٩١،٢٧٠۶،١۵۴،٢٣٠٧،۴٣۵،١٧٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،١٧٧،٢٢٠۶،٧۶٠،٠۴٠٨،١۶٧،۵٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٧،٣۵٠،۵٣٠٨،٠٨۵،۵٨٠٩،٧٧١،٧٢٠ سرجوش

١۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

 O_LETها - کربن استيل M1PFOLCS
٠٢٢١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١٢٠٢،۵۴٠٢٣٧،٨۶٠ عدد

1<=D<2" ٠٢٣٨۶،١۴٠۴٢٣،٢٩٠ عدد

D=2" ٠٣۴٨۵،۶۵٠۵٣١،٠۴٠ عدد

D=3" ٠۴۶۶٣،٠٢٠٠ عدد

D=4" ٠۵٨٠٠،٨٣٠٠ عدد

D=5" ٠۶٩٣٩،٧۵٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،٠۶٣،١۶٠٠ عدد

D=8" ٠٨١،۴١٧،۶٢٠٠ عدد

D=10" ٠٩١،۶۶۵،٣٣٠٠ عدد

D=12" ١٠١،٨٧٩،٨٢٠٠ عدد

١۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٢٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١٣٣٠،٠۵٠٣۶۵،٨۴٠ عدد

1<=D<2" ٠٢۶٣٨،٢۶٠۶٩٨،٩۵٠ عدد

١۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل - 
٠٢٣١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٣۵٧،٠۶٠۴٠٠،٣١٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴٩١،۴٧٠۵۴٩،١٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۶٠۵،۴۴٠٧٠۴،٩٠٠٨۵٢،٨٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴٧٢١،٠۵٠٨٣٧،٨۴٠١،٠١٢،٩٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٨٢٧،٣٨٠٩۶٠،۶٩٠١،١۶٠،٣١٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،٠٧٨،٩۵٠١،٢۵١،٣٧٠١،۵١١،٢٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،٣٢١،۶١٠١،۵۵٣،٨١٠١،٨٧۶،۶۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،۵١۴،٨٣٠١،٧۶١،١٠٠٢،١٢٩،١٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،٧۴٧،٢٩٠٢،٠٣۴،۴١٠٢،۴۶١،۵۵٠ سرجوش

D=16" ١٠١،٩٧٨،٠٠٠٢،٣٠۶،٧۵٠٢،٧٩٣،٠١٠ سرجوش

D=18" ١١٢،٢١٠،٠٠٠٢،۵٧٩،٢٠٠٣،١٢۵،١۵٠ سرجوش

D=20" ١٢٢،۴۴٠،٩٩٠٢،٨۵٢،٢٢٠٣،۴۵۶،٨٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،٩٠۴،٣٨٠٣،٣٩٧،٣٠٠۴،١٢٠،٧٧٠ سرجوش

D=26" ١۴٣،١٣۶،۶۶٠٣،۶٧٠،٣٢٠۴،۴۵٢،٩١٠ سرجوش

D=28" ١۵٣،٣۶٧،٨٣٠٣،٩۴٣،۶٣٠۴،٧٨۴،٩۴٠ سرجوش

D=30" ١۶٣،۵٩٩،۴۴٠۴،٢١۵،٩٧٠۵،١١۶،٧٩٠ سرجوش

D=32" ١٧٣،٨٣٠،٧۵٠۴،۴٨٧،٩۶٠۵،۴۴٨،٠٧٠ سرجوش

D=34" ١٨۴،٠۶٢،٨٢٠۴،٧۶٠،٧٧٠۵،٧٨٠،٣٩٠ سرجوش

D=36" ١٩۴،٢٩٣،٩٢٠۵،٠٣٣،۵٠٠۶،١١٢،٢۴٠ سرجوش

D=38" ٢٠۴،۵٢۵،٨١٠۵،٣٠۶،۶٣٠۶،۴۴۴،۶٧٠ سرجوش

D=40" ٢١۴،٧۵٧،٣٠٠۵،۵٧٨،٩٧٠۶،٧٧۶،١٢٠ سرجوش

D=42" ٢٢۴،٩٨٩،١٩٠۵،٨۵١،٧١٠٧،١٠٧،٩٧٠ سرجوش

D=44" ٢٣۵،٢٢٠،۵٨٠۶،١٢۴،٧٣٠٧،۴۴٠،٢٩٠ سرجوش

D=46" ٢۴۵،۴۵٢،١٨٠۶،٣٩٧،٠٧٠٧،٧٧٢،١۴٠ سرجوش

D=48" ٢۵۵،۶٨٣،٧۵٠۶،۶٧٠،٣٨٠٨،١٠۴،۵۶٠ سرجوش

D=50" ٢۶۵،٩١۵،۶۴٠۶،٩۴٣،٢٩٠٨،۴٣۶،۵٩٠ سرجوش

D=52" ٢٧۶،١۴۶،۵۶٠٧،٢١۴،٨٨٠٨،٧۶٧،۶۶٠ سرجوش

D=54" ٢٨۶،٣٧٨،٧۴٠٧،۴٨٧،٩١٠٩،٠٩٩،۶٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩۶،۶٠٩،٧٣٠٧،٧۶٠،٢۵٠٩،۴٣١،٠٨٠ سرجوش

١٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٢٣٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D < 1" ٠١٩۶،٩٣٠ سرجوش

1" <=D < 2" ٠٢١٣٠،٣٩٠ سرجوش

١٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

لوله کشی

لوله کشی روزمينی -فصل سوم

ل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل و جوشكاری می باشد آه به عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در روی زمين شام    -١
.شرح زیر تقسيم بندی شده  اند

.نصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در محدوده  تلمبه خانه ها١-١
و یا با استفاده از قطعات از لوله ) اسپول( اینچ باالتر از بخش هایی آه پيش ساخت شده باشد٢با قطر  )نصب و جوشكاری (ــ  هزینه عمليات لوله آشی

اجرا شده در ساخت ” سرجوش های”بدیهی است هزینه . اجرا شده در محل نصب محاسبه می شود” سرجوش”مستقيم اجرا شود، بر اساس واحد 
.اسپول ها، جداگانه و براساس ردیف های فصل دوم محاسبه می شود

.محاسبه می شود” تعداد فلنج ”  شده اند، بصورت ردیف های جداگانه و براساس ــ  هزینه بستن فلنج ها آه قطعات مرتبط با آنها قبًال در محل خود نصب
.ه است از این رو، بابت ارتفاع هزینه اضافی محاسبه نمی شودــ  در قيمت ردیف های موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شد

.نصب و جوشكاری لوله ها در انبارهای نفت منطقه ای٢-١
چنانچه در لوله آشی انبارها نياز به پيش ساخت . این بند محاسبه می گرددــ  هزینه عمليات لوله آشی انبارهای نفت منطقه ای از ردیف های موضوع 

.محاسبه می شود) فصل دوم(قطعات لوله آشی باشد، هزینه آن از ردیف های پيش ساخت
.می باشد” سرجوش”ــ  واحد اندازه گيری لوله آشی 

(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل آار٣-١
و لوله آشی گالوانيزه به ) TRACING( اینچ و لوله آشی حرارتی٢ن با قطر آمتر از ــ هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار و فوالد زنگ نز

.قطرهای مختلف از ردیف های این بخش محاسبه می گردد
ساخت. از ردیف های این فصل محاسبه می شود(MANIFOLD)، لوله آشی های الزم تا محل چندراهه(STEAM TRACING)ــ  در مورد لوله آشی حرارتی

MANIFOLD محاسبه می شود) نصب ملحقات واقع در مسير خط(و نصب آن از بند بعدی همين فصل )پيش ساخت (٢مربوط از فصل.
لوله آشی انجام شده و در مورد ”  مترطول” به استثنای لوله های رزینی ــ  واحد اندازه گيری ردیف های موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف

.باشد” سراتصال”، (RTRP) ”رزینی”لوله های 
، هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير لوله آشی های موضوع (STEAM TRACING)لوله آشی حرارتی  MANIFOLDــ  به استثنای ساخت و نصب

.فی محاسبه نمی شود، در قيمت ردیف های لوله آشی منظور شده است و از بابت آنها هزینه اضا)…از قبيل شيرآالت، فلنج ها ، (این بند
نصب ملحقات واقع در مسير لوله آشی ها۴-١

.از ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود… ــ  هزینه نصب اقالمی از قبيل انواع شيرآالت، شيرهای آنترل، 
هزینه های جوشكاری و یا . محاسبه می شود  (LIFTING & ERECTING) نصبــ قيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل

. محاسبه می شود٢-١  و یا ١-١از ردیف های موضوع بند  ”تعداد فلنج” و یا ” سرجوش”اتصال فلنج های این قبيل قطعات بصورت 
 براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای گروه ) …شيرهای آنترل، اریفيس ها و (ــ  هزینه آاليبراسيون و یا آنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقيق

.محاسبه می شودآارهای ابزاردقيق و هزینه نصب  آنها، براساس ردیف های موضوع این بند 
، همچنين عمليات پيش گرم آردن و تنش زدایی جوشكاری ها … رواستاتيك و هزینه سایر عمليات تكميلی لوله آشی شامل  آزمایش های رادیوگرافی، هيد    -٢

.محاسبه می شود” آارهای تكميلی لوله آشی”براساس ردیف های فصل 

١٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در تلمبه خانه ها - کربن استيل(اتصاالت جوشی) M1AGFE01CS
٠٣٠١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٩٩٠،٢٧٠١،١١١،٢١٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٢۴٠،٨٢٠١،۴٠٠،۶٧٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۴۴٣،۴۵٠١،۶٧٠،٨٩٠٢،٠٣١،۵٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۶٧٨،٢٣٠١،٩۴۴،٠٧٠٢،٣۶٣،٨٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،٨٧٣،۵٠٠٢،١٧٠،٨٠٠٢،۶٣٩،۴۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٣٣٠،۴٧٠٢،٧٠١،۴١٠٣،٢٨٧،٢١٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،٩٠۴،۵۶٠٣،٣٨٢،٠١٠۴،٣٨٠،٧۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،۴٣٩،٣۴٠٣،٩٨۴،٩٧٠۴،٨۴۶،٣۴٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٠١٢،٢۶٠۴،۶۴٨،۶٩٠۵،۶۵۴،١۶٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،۵٣٠،٠۶٠۵،٢۵٨،١١٠۶،٣٩۵،۵۶٠ سرجوش

D=18" ١١۵،٠۴٩،۶٧٠۵،٨۶٨،٧۵٠٧،١٣٨،۵٣٠ سرجوش

D=20" ١٢۵،۵۶٧،٧٧٠۶،۴٧٧،٩۵٠٧،٨٨١،۵٧٠ سرجوش

D=24" ١٣۶،۶٠۵،۴٨٠٧،۶٩٨،۶١٠٩،٣۶۶،٧۶٠ سرجوش

D=26" ١۴٧،١٢۶،٢١٠٨،٣٠٨،٣۴٠١٠،١٠٩،۵٨٠ سرجوش

D=28" ١۵٧،۶۴۴،٣١٠٨،٩١٨،۵٢٠١٠،٨۵٢،٨۵٠ سرجوش

D=30" ١۶٨،١۶۴،۴۵٠٩،۵٢٨،۴٨٠١١،۵٩۴،٢۴٠ سرجوش

D=32" ١٧٨،۶٨١،٧٣٠١٠،١٣٧،٢۴٠١٢،٣٣۵،٨٠٠ سرجوش

D=34" ١٨٩،٢٠٢،۶٨٠١٠،٧۴٧،۴٩٠١٣،٠٨٠،١٩٠ سرجوش

D=36" ١٩٩،٧١٩،٩۶٠١١،٣۵۶،۶٢٠١٣،٨٢١،٨٨٠ سرجوش

D=38" ٢٠١٠،٢۴٠،۶٩٠١١،٩۶٧،۶٣٠١۴،۵۶۴،٨۵٠ سرجوش

D=40" ٢١١٠،٧۵٨،٢٠٠١٢،۵٧۶،٧۶٠١۵،٣٠٧،٠٧٠ سرجوش

D=42" ٢٢١١،٢٧٨،۴٠٠١٣،١٨۶،۴٢٠١۶،٠۴٨،۴٧٠ سرجوش

D=44" ٢٣١١،٧٩۶،۵١٠١٣،٧٩٧،٧٢٠١۶،٧٩٢،٨۶٠ سرجوش

D=46" ٢۴١٢،٣١۶،۶۴٠١۴،۴٠۶،۶٢٠١٧،۵٣۵،٠٨٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٢،٨٣۴،۵٢٠١۵،٠١٧،٣٣٠١٨،٢٧٨،٨٧٠ سرجوش

D=50" ٢۶١٣،٣۵۵،١٧٠١۵،۶٢٧،۵٨٠١٩،٠٢١،١۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٣،٨٧٢،٧۵٠١۶،٢٣۵،٨٩٠١٩،٧۶٢،۴٩٠ سرجوش

D=54" ٢٨١۴،٣٩٢،٨٨٠١۶،٨۴۶،٠٠٠٢٠،۵٠۵،٣٩٠ سرجوش

D=56" ٢٩١۴،٩١٠،٩٩٠١٧،۴۵۵،٩۶٠٢٣،١٢۴،۶۵٠ سرجوش

٢٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در تلمبه خانه ها - بستن فلنج ها M1AGFE01FG
٠٣٠٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٢٧،٣۴٠٣۴،٠۴٠۴٠،٧۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴٠،٧۴٠۵١،٠۶٠۶١،٣٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣۵۴،٣١٠۶٧،٨٩٠٨١،۶۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶٧،٨٩٠٨۴،٩١٠١٠١،٩٣٠ سرجوش

D=6" ٠۵٨١،۶۵٠١٠١،٩٣٠١٢٢،٣٩٠ سرجوش

D=8" ٠۶١٠٨،٩٩٠١٣۶،١۵٠١۶٣،٣١٠ سرجوش

D=10" ٠٧١٣۶،١۵٠١٧٠،١٩٠٢٠۴،٠۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨١۶٣،٣١٠٢٠۴،٠۴٠٢۴٢،٠۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٩٠،۴۶٠٢٣٨،٠٨٠٠ سرجوش

D=16" ١٠٢١٧،۶٢٠٢٧٢،١٢٠٠ سرجوش

D=18" ١١٢۴۴،٩۶٠٣٠۶،١۵٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٢٧٢،١٢٠٣۴٠،١٩٠٠ سرجوش

D=24" ١٣٣٢۶،۶١٠۴٠٨،٢٧٠٠ سرجوش

D=26" ١۴٣۵٣،٧٧٠۴۴٢،٣٠٠٠ سرجوش

D=28" ١۵٣٨٠،٩٣٠۴٧۶،١۶٠٠ سرجوش

D=30" ١۶۴٠٨،٢٧٠۵١٠،٢٠٠٠ سرجوش

D=32" ١٧۴٣۵،٢۴٠۵۴۴،٢٣٠٠ سرجوش

D=34" ١٨۴۶٢،۵٨٠۵٧٨،٢٧٠٠ سرجوش

D=36" ١٩۴٨٩،٧۴٠۶١٢،١٣٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠۵١۶،٩٠٠۶۴۶،١٧٠٠ سرجوش

D=40" ٢١۵۴۴،٢٣٠۶٨٠،٢٠٠٠ سرجوش

D=42" ٢٢۵٧١،۵٧٠٧١۴،٢۴٠٠ سرجوش

D=44" ٢٣۵٩٨،۵۵٠٧۴٨،٢٨٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴۶٢۵،٨٩٠٧٨٢،٣١٠٠ سرجوش

D=48" ٢۵۶۵٣،٠۵٠٨١۶،٣۵٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶۶٨٠،٢٠٠٨۵٠،٣٩٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧٧٠٧،٣۶٠٨٨۴،٢۵٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨٧٣۴،٧٠٠٩١٨،٢٨٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩٨٩۶،١٩٠٩۵٢،٣٢٠٠ سرجوش

٢١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در انبارهای نفت منطقه ای - کربن استيل M1AGFE02CS
٠٣١١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٧١٨،۴۴٠٨٣۵،٧٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢٩٧٢،٠٧٠١،١٢٨،۶٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،١٧٩،٣٢٠١،۴١۴،٩٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٣٨٨،۶٠٠١،۶۶۴،١٢٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،۵٧٨،٣١٠١،٨٩٣،٧١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٠۴۶،٩٧٠٢،۴۵٣،۶٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،۴٩۴،٠٧٠٣،٠٢۵،٨١٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٩١۶،۵١٠٣،۴٩٩،٠۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،۴٠۴،۶۶٠۴،٠٨٢،۴٧٠ سرجوش

D=16" ١٠٣،٨٨٨،٧١٠۴،۶۶۶،١٧٠ سرجوش

D=18" ١١۴،٣٧۵،٧٢٠۵،٢۴٩،۵٧٠ سرجوش

D=20" ١٢۴،٨۶٠،٣۶٠۵،٨٣٢،٧٢٠ سرجوش

D=24" ١٣۵،٨٣٢،٧٢٠۶،٩٩٩،٢٧٠ سرجوش

D=26" ١۴۶،٣٢٠،۴۵٠٧،۵٨٢،۵۵٠ سرجوش

D=28" ١۵۶،٨٠۵،٠٩٠٨،١۶۶،٨٠٠ سرجوش

D=30" ١۶٧،٢٩٢،۶۵٠٨،٧۴٩،٢٣٠ سرجوش

D=32" ١٧٧،٧٧۶،۴۴٠٩،٣٣١،٢٠٠ سرجوش

D=34" ١٨٨،٢۶۴،۶٠٠٩،٩١۵،١٩٠ سرجوش

D=36" ١٩٨،٧۴٨،٩٣٠١٠،۴٩٨،۴٧٠ سرجوش

٢٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در انبارهای نفت منطقه ای - بستن فلنج ها M1AGFE02FG
٠٣١٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٢۶،۴١٠٣٢،٨٨٠٣٩،٣۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣٩،٣۶٠۴٩،٣٣٠۵٩،٣٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۵٢،۴٧٠۶۵،۵٩٠٧٨،٨٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶۵،۵٩٠٨٢،٠٣٠٩٨،۴٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵٧٨،٨٩٠٩٨،۴٨٠١١٨،٢۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶١٠۵،٣٠٠١٣١،۵٣٠١۵٧،٧٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧١٣١،۵٣٠١۶۴،۴٢٠١٩٧،١٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨١۵٧،٧٧٠١٩٧،١٣٠٢٣٣،٨۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٨۴،٠١٠٢٣٠،٠١٠٠ سرجوش

D=16" ١٠٢١٠،٢۵٠٢۶٢،٨٩٠٠ سرجوش

D=18" ١١٢٣۶،۶۶٠٢٩۵،٧٨٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٢۶٢،٨٩٠٣٢٨،۶۶٠٠ سرجوش

D=24" ١٣٣١۵،۵۴٠٣٩۴،۴٣٠٠ سرجوش

D=26" ١۴٣۴١،٧٨٠۴٢٧،٣١٠٠ سرجوش

D=28" ١۵٣۶٨،٠٢٠۴۶٠،٠٢٠٠ سرجوش

D=30" ١۶٣٩۴،۴٣٠۴٩٢،٩٠٠٠ سرجوش

D=32" ١٧۴٢٠،۴٩٠۵٢۵،٧٩٠٠ سرجوش

D=34" ١٨۴۴۶،٩٠٠۵۵٨،۶٧٠٠ سرجوش

D=36" ١٩۴٧٣،١۴٠۵٩١،٣٨٠٠ سرجوش

٢٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFCS اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٣٢١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٢٠٩،٩۴٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٢٨٣،۶٧٠ متر

٢۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - گالوانيزه M1AGFFGV
٠٣٢٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٨۶،۵٨٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٩٧،۴١٠ متر

D = 2.5" ٠٣١٠٣،٧۵٠ متر

D = 3" ٠۴١٢۴،۵٩٠ متر

D= 4" ٠۵١۵۵،٧١٠ متر

D= 6" ٠۶٢٠٧،۵١٠ متر

٢۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFSS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - کوچکتر از 
٠٣٢٣۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٢۶۶،٧۵٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٣۶٠،٠۴٠ متر

٢۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣٢۴۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١۴١،۵۶٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢۵٣،٩٧٠ متر

٢٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - شير/ صافی/ مفصل انبساط
)D>=2(

M1AGIP01
٠٣٣١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١۴٣،٠٩٠۵٣،۵٩٠۶۴،۴۵٠ عدد

D=3" ٠٢۶۴،۴۵٠٨٠،٣٩٠٩۶،۵٠٠ عدد

D=4" ٠٣٨۵،٨٢٠١٠٧،١٨٠١٢٨،٧٣٠ عدد

D=5" ٠۴١٠٧،١٨٠١٣۴،١۶٠١۶٠،٩۵٠ عدد

D=6" ٠۵١٢٨،٧٣٠١۶٠،٩۵٠١٩٣،١٨٠ عدد

D=8" ٠۶٢٢٩،۶١٠٢٨٧،٢٢٠٣۴۴،٨٣٠ عدد

D=10" ٠٧٢٨٧،٢٢٠٣۵٩،٣۴٠۴٣١،٠۴٠ عدد

D=12" ٠٨٣۴۴،٨٣٠۴٣١،٠۴٠۵١١،٨۶٠ عدد

D=14" ٠٩۴٠٢،۴۴٠۵٠٢،٧۴٠٠ عدد

D=16" ١٠۴۶٠،٠۵٠۵٧۴،٨۶٠٠ عدد

D=18" ١١۵١٧،٢۵٠۶۴۶،۵۶٠٠ عدد

D=20" ١٢۵٧۴،٨۶٠٧١٨،٢۶٠٠ عدد

D=24" ١٣۶٨٩،۶۶٠٨۶٢،٠٨٠٠ عدد

D=26" ١۴٩١٢،۴۴٠١،١۴٠،٣٠٠٠ عدد

D=28" ١۵٩٨٢،۴٣٠١،٢٢٨،١٧٠٠ عدد

D=30" ١۶١،٠۵٢،٩۴٠١،٣١۶،٠۴٠٠ عدد

D=32" ١٧١،١٢٢،٩٣٠١،۴٠٣،۴٠٠٠ عدد

D=34" ١٨١،١٩٢،٩٢٠١،۴٩١،٢٨٠٠ عدد

D=36" ١٩١،٩٩٨،٠٨٠٢،۴٩٧،٣٩٠٠ عدد

D=38" ٢٠٢،١٠٨،٧٧٠٢،۶٣۵،۵۶٠٠ عدد

D=40" ٢١٢،٢١٩،۴۶٠٢،٧٧۴،۵٢٠٠ عدد

D=42" ٢٢٢،٣٣٠،٩۶٠٢،٩١٣،۴٩٠٠ عدد

D=44" ٢٣٢،٨٩٠،٢۴٠٣،۶١٢،٨٠٠٠ عدد

D=46" ٢۴٣،٠٢٠،٩۴٠٣،٧٧۶،۴۴٠٠ عدد

D=48" ٢۵٣،١۵٢،٧٠٠٣،٩۴٠،٠٨٠٠ عدد

D=50" ٢۶٣،٢٨۴،۴۶٠۴،١٠۵،٨۴٠٠ عدد

D=52" ٢٧٣،۴١۵،١۶٠۴،٢٧٠،۵۴٠٠ عدد

D=54" ٢٨٣،۵۴۶،٩٢٠۴،۴٣٣،١٢٠٠ عدد

D=56" ٢٩٣،۶٧٧،۶٢٠۴،۵٩۶،٧۶٠٠ عدد

٢٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - شيرهای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣٣٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 2" ٠١۴۵،۴۴٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢۵١،۶٠٠۶۴،۴۵٠٧٧،۴٩٠ عدد

D=3" ٠٣٧٧،٣١٠٩۶،۵٠٠١١۵،٨٧٠ عدد

D=4" ٠۴١٠٣،٠٢٠١٢٨،٧٣٠١۵۴،۶٢٠ عدد

D=5" ٠۵١٢٨،٧٣٠١۶٠،٩۵٠١٩٣،١٨٠ عدد

D=6" ٠۶١۵۴،۶٢٠١٩٣،١٨٠٢٣١،٧۴٠ عدد

D=8" ٠٧٢٧۶،٠٣٠٣۴۴،٨٣٠۴١٣،۶٣٠ عدد

D=10" ٠٨٣۴۴،٨٣٠۴٣١،٠۴٠۵١۶،٨٣٠ عدد

D=12" ٠٩۴١٣،۶٣٠۵١۶،٨٣٠۶١۴،٢٣٠ عدد

D=14" ١٠۴٨٣،٢۶٠۶٠٣،٠۴٠٠ عدد

D=16" ١١۵۵٢،٠۶٠۶٨٩،۶۶٠٠ عدد

D=18" ١٢۶٢٠،٨۶٠٧٧۵،٨٧٠٠ عدد

D=20" ١٣۶٨٩،۶۶٠٨۶١،۶٧٠٠ عدد

D=24" ١۴٨٢٧،۶٨٠١،٠٣۴،۵٠٠٠ عدد

D=26" ١۵١،٠٩۴،٨٣٠١،٣۶٨،۶۶٠٠ عدد

D=28" ١۶١،١٧٩،١٣٠١،۴٧٣،٩١٠٠ عدد

D=30" ١٧١،٢۶٣،۴٢٠١،۵٧٩،١۵٠٠ عدد

D=32" ١٨١،٣۴٧،٧٢٠١،۶٨۴،٣٩٠٠ عدد

D=34" ١٩١،۴٣١،۵٠٠٢،٨٣١،٠٨٠٠ عدد

D=36" ٢٠٢،٣٩٧،٢١٠٢،٩٩۵،٩٠٠٠ عدد

D=38" ٢١٢،۵٣٠،۵٢٠٣،١۶٣،١۵٠٠ عدد

D=40" ٢٢٢،۶۶٣،٨٣٠٣،٣٢٩،۵٩٠٠ عدد

D=42" ٢٣٢،٧٩٧،١۵٠٣،۴٩۶،٠٣٠٠ عدد

٢٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - مانيفلدهای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣٣٣۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D= 2" ٠١١۵۴،١٩٠ عدد

D= 2.5" ٠٢١۶٩،۶٨٠ عدد

D = 3" ٠٣٢٠٠،۴٣٠ عدد

D = 4" ٠۴٢٣١،۴٠٠ عدد

٣٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

TRAPنصب شير آالت و سایر ملحقات - ارتفاع نما (سایت گالس) -  M1AGIP05
٠٣٣۴۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 2" ٠١۴٩،٧٣٠ عدد

D= 2" ٠٢۶٢،٢١٠ عدد

D = 3" ٠٣٩٣،٣١٠ عدد

D = 4" ٠۴١٢۴،٢۴٠ عدد

٣١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - هایدرانت - مانيتور M1AGIP04
٠٣٣۵۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

STANDARD SIZE ٠١٢۵٠،٠٧٠ عدد

٣٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

لوله کشی

لوله کشی زیرزمينی -فصل چهارم

ل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرهم آردن و جوشكاری و نصب در داخل عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در زیر زمين شام    -١
.ترانشه می باشد

، بطور جداگانه از فهرست بهای واحد پایه  )خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ها (و خاآریزی) PIT(هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شير آالت    -٢
.وله ها در داخل ترانشه، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده استرشته ابنيه محاسبه می شود ليكن هزینه زیرسازی لوله ها برای استقرار ل

. محاسبه می شودهزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط    -٣
.ی اتيلن برای انواع اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شوددر مورد لوله های پلی اتيلن، قيمت های ردیف های مربوط به لوله های پل    -۴
مورد نياز   SEAL WELDهرگاه طبق مشخصات فنی اجرای. منظور نشده است” جوشكاری آب بندی”در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه     -۵

.باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود
هزینه لوله آشی های تأسيساتی ساختمان ها . ساختمان ها می باشد) LINE(محدوده آارهای لوله آشی زیرزمينی این فصل مربوط به خارج از محدوده    -۶

.يكی محاسبه می شوددر داخل محدوده آنها، براساس فهرست بهای واحد پایه رشته تأسيسات مكان
و در سایر انواع مصالح لوله آشی گالوانيزه و لوله آشی با ” سرجوش” اینچ و باالتر ، ٢واحد اندازه گيری لوله آشی های با مصالح فوالد آربن دار به قطر     -٧

.می  باشد” عدد”و در مورد شيرها ” مترطول” اینچ ٢مصالح فوالد آربن دار به قطر آمتر از 

٣٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<=0.375 اینچ و باالتر" ٢کربن استيل  M1UGCSS1
٠۴٠١۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=2" ٠١٨١۴،٨٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٠٧۴،٢۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٢٩٣،٠۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۵١۴،٧۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،٨٢٧،٣١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٣١١،٧٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،٧۴۶،۵۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،١٢١،٣٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،۶٨٣،٨۶٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،١٢٩،۵١٠ سرجوش

D=18" ١١۴،۵٧٧،۴٣٠ سرجوش

D=20" ١٢۵،٠٢٣،٢۶٠ سرجوش

D=24" ١٣۵،٩١٧،٠٢٠ سرجوش

D=26" ١۴۶،۴٧٨،۴٢٠ سرجوش

D=28" ١۵۶،٩٢۴،۴٣٠ سرجوش

D=30" ١۶٧،٣٧٢،٠١٠ سرجوش

D=32" ١٧٧،٨١٧،٩٩٠ سرجوش

D=34" ١٨٨،٢۶۵،۴٨٠ سرجوش

D=36" ١٩٨،٧١١،٧۶٠ سرجوش

٣۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0375"<THK<=0625 اینچ و باالتر٢کربن استيل  M1UGCSS2
٠۴٠٢۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=2" ٠١٩٠۶،٣٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،١٩۶،١٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۴٩١،۴۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٧۴٧،٠۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،٠٩١،۵٣٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،۶۵۴،٠١٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۴٢۴،٢۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،۶٠۴،۴١٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٢۴۶،۵١٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،٧٧٣،١٢٠ سرجوش

D=18" ١١۵،٣٠٠،٩۵٠ سرجوش

D=20" ١٢۵،٨٢٨،۴۶٠ سرجوش

D=24" ١٣۶،٨٨٣،٢۴٠ سرجوش

D=26" ١۴٧،۵٢۴،۴١٠ سرجوش

D=28" ١۵٨،٠۵٢،٢۵٠ سرجوش

D=30" ١۶٨،۵٧٩،٣٠٠ سرجوش

D=32" ١٧٩،١٠۵،۵٠٠ سرجوش

D=34" ١٨٩،۶٣٣،٧٩٠ سرجوش

D=36" ١٩١٠،١۶١،٠٢٠ سرجوش

٣۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0625"<THE<1 اینچ و باالتر٢کربن استيل  M1UGCSS3
٠۴٠٣۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=4" ٠٣١،٧٨٣،۵۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٠٩١،٢۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،۴٨٩،٣٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،١۶٧،٣٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴،١٠۶،۵۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،٣١٨،٠٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵،٠٧٩،١٣٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،٧١٩،٣٠٠ سرجوش

D=18" ١١۶،٣۶٠،٢٢٠ سرجوش

D=20" ١٢٧،٠٠١،١٣٠ سرجوش

D=24" ١٣٨،٢٨٣،٣١٠ سرجوش

D=26" ١۴٩،٠۴۴،٠۵٠ سرجوش

D=28" ١۵٩،۶٨۵،٨٩٠ سرجوش

D=30" ١۶١٠،٣٢۶،٣٣٠ سرجوش

D=32" ١٧١٠،٩۶۵،١۶٠ سرجوش

D=34" ١٨١١،۶٠٧،۶۴٠ سرجوش

D=36" ١٩١٢،٢۴٧،۶۴٠ سرجوش

٣۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فوالد گالوانيزه M1UGGV
٠۴٠۴۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<1" ٠١١٠٠،٨۵٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢١١٣،٣٨٠ متر

D = 2.5" ٠٣١٢١،٠٢٠ متر

D = 3" ٠۴١۴۵،١۵٠ متر

D= 4" ٠۵١٨١،۴١٠ متر

D= 6" ٠۶٢۴١،٩٢٠ متر

٣٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

چدنی و داکتيل M1UGCI
٠۴٠۵۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=3" ٠١١۶٢،٧٠٠ متر

D=4" ٠٢١٧٨،٨٧٠ متر

D=5" ٠٣٢٠١،٢۶٠ متر

D=6" ٠۴٢٣٨،۵٠٠ متر

D=8" ٠۵٢۶۵،٠۵٠ متر

D=10" ٠۶٢٨۴،٠٠٠ متر

D=12" ٠٧٢٩٨،٢٢٠ متر

٣٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پلی اتيلن M1UGPE
٠۴٠۶۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D= 40 MM ٠١۶١،٠٨٠ متر

D= 50 MM ٠٢٧٠،٢٢٠ متر

D= 56 MM ٠٣٧۴،٨٠٠ متر

D= 63 MM ٠۴٧٧،٧٩٠ متر

D= 75 MM ٠۵٧٨،۵٠٠ متر

D= 90 MM ٠۶٨٠،١٠٠ متر

D= 110 MM ٠٧١٠٠،٠۵٠ متر

D= 125 MM ٠٨١٠٩،۶١٠ متر

D= 160 MM ٠٩١١٠،٢۶٠ متر

D= 200 MM ١٠١٢١،٢٣٠ متر

D= 250 MM ١١١٣٧،٧۴٠ متر

D= 315 MM ١٢١۴٨،٧١٠ متر

٣٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آز بست M1UGAB
٠۴٠٧۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D= 150 MM ٠١١٣۶،٨٢٠ متر

D= 200 MM ٠٢١٧٢،٧۴٠ متر

D= 250 MM ٠٣٢٠٧،٣٠٠ متر

D= 300 MM ٠۴٢٣۶،۶٢٠ متر

D= 350 MM ٠۵٢۵٩،٩٨٠ متر

D= 400 MM ٠۶٢٨١،۶٣٠ متر

D= 450 MM ٠٧٢٩٨،٢٢٠ متر

D= 500 MM ٠٨٣٠٩،١٢٠ متر

D= 600 MM ٠٩٣۴۶،٩٢٠ متر

۴٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UGLT اینچ٢کربن استيل زیر
٠۴٠٨۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<1" ٠١٢۴١،۶۵٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٣١۵،٧٠٠ متر

۴١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS=<600نصب شير آالت داخل چاهک M1UGVIC1
٠۴١١۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١١٠٧،٣٧٠ عدد

D=2" ٠٢١۴٩،۵۵٠ عدد

D=3" ٠٣٢٢۴،٠۶٠ عدد

D=4" ٠۵٢٩٨،٧۴٠ عدد

D=5" ٠۶٣٧٣،۴٣٠ عدد

D=6" ٠٧۴۴٨،١٢٠ عدد

D=8" ٠٩۶٧٧،۶۴٠ عدد

D=10" ١٠٨۴۶،٩٨٠ عدد

D=12" ١١١،٠١۶،٣٣٠ عدد

D=14" ١٢١،١٨۶،١۶٠ عدد

D=16" ١٣١،٣۵۵،۵١٠ عدد

D=18" ١۴١،۵٢۴،٨۶٠ عدد

D=20" ١۵١،۶٩۴،٢١٠ عدد

D=24" ١۶٢،٠٣٣،١۴٠ عدد

D=26" ١٧٢،١۵١،٧٩٠ عدد

D=28" ١٨٢،٣١۶،۶٩٠ عدد

D=30" ١٩٢،۴٨٢،۴٩٠ عدد

D=32" ٢٠٢،۶۴٧،۶٨٠ عدد

D=34" ٢١٢،٨١٣،١٨٠ عدد

D=36" ٢٢٣،٧٧٢،۴٠٠ عدد

۴٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 600<CLASS=<1500نصب شير آالت داخل چاهک M1UGVIC2
٠۴١٢۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١١٣۴،٠٨٠ عدد

D=2" ٠٢١٨۶،٨٠٠ عدد

D=3" ٠٣٢٧٩،٩۴٠ عدد

D=4" ٠۵٣٧٣،۴٣٠ عدد

D=5" ٠۶۴۶۶،٧۵٠ عدد

D=6" ٠٧۵۶٠،٢٣٠ عدد

D=8" ٠٩٨۴۶،٩٨٠ عدد

D=10" ١٠١،٠۵٩،١۵٠ عدد

D=12" ١١١،٢٧٠،۶٠٠ عدد

D=14" ١٢١،۴٨٢،۵٢٠ عدد

D=16" ١٣١،۶٩۴،٢١٠ عدد

D=18" ١۴١،٩٠۶،٣٧٠ عدد

D=20" ١۵٢،١١٧،۵٨٠ عدد

D=24" ١۶٢،۵۴١،۴٣٠ عدد

D=26" ١٧٢،۶٨٩،۵١٠ عدد

D=28" ١٨٢،٨٩۵،٩٣٠ عدد

D=30" ١٩٣،١٠٢،٩۶٠ عدد

D=32" ٢٠٣،٣٠٩،۶٨٠ عدد

D=34" ٢١٣،۵١۶،٧١٠ عدد

D=36" ٢٢۴،٧١۵،٢١٠ عدد

۴٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS>1500نصب شير آالت داخل چاهک M1UGVIC3
٠۴١٣۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١١۶٠،٩٧٠ عدد

D=2" ٠٢٢٢۴،٢٣٠ عدد

D=3" ٠٣٣٣۶،١٨٠ عدد

D=4" ٠۵۴۴٨،١٢٠ عدد

D=5" ٠۶۵۶٠،٢٣٠ عدد

D=6" ٠٧۶٧٢،١٨٠ عدد

D=8" ٠٩١،٠١۶،٣٣٠ عدد

D=10" ١٠١،٢٧٠،۶٠٠ عدد

D=12" ١١١،۵٠٨،١١٠ عدد

۴۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

لوله کشی

عمليات تکميلی لوله کشی -فصل پنجم

برای ) فصل های اول تا چهارم( آارهای ساخت، نصب و جوشكاری لوله هاردیف های موضوع این فصل هزینه اجرای عملياتی است آه پس از اتمام آامل    -١
ته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مهندس مشاور انجام تكميل آارها طبق مشخصات فنی آارهای لوله آشی مورد نياز می باشد آه بس

.می شود
مغناطيسی و مایع نفوذی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنوتكنيك و هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها و به روش های مافوق صوت، ذرات      -٢

.به می شودمقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاس
.تأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی بعهده آارفرما می  باشد    -٣
. ها به روش پرتونگار منظور شده استهزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریكخانه، در قيمت ردیف آنترل جوش    -۴
 آيلومتر از محل مصرف به عهده آارفرماست ولی ۵ای آار و به فاصله حداآثر هزینه تأمين آب مورد نياز آزمایش های هيدرواستاتيك در محدوده محل اجر    -۵

.انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است
،  جمع اینچ قطر محل های مورد آزمایش، و در مورد ردیف های  ) تنش زدایی ( م آردنواحد اندازه گيری در مورد ردیف های پرتونگاری و پيش گرم آردن و پس گر    -۶

. مورد آزمایش و اسيد شویی می باشدآزمایش های هيدرواستاتيك و اسيد شویی جمع اینچ متر شبكه های لوله آشی
.ر نگردیده استهزینه های فيلم رادیوگرافی و داروی ظهور و ثبوت در قيمت ردیف ها منظو    -٧

۴۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١١١،٢١٠ اینچ/قطر

۴۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاریها - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۴۴،٧۶٠ اینچ/قطر

۴٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاریها - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١٣٣،۵۶٠ اینچ/قطر

۴٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - توسط شعلهP.W.H.Tعمليات تنش زدائی( M1CWPW01
٠۵٣١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

CARBON STEEL BELOW 2"

ND
٠١٣٠٢،۴٨٠ سرجوش

۴٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محل نصبP.W.H.Tعمليات تنش زدائی( M1CWPW02FL
٠۵٣٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،٢۴۵،۴٩٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٢۶٩،١٧٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٢٩٢،۴٣٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٣۴٢،٠٣٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٣٨٨،٢٧٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۴٣٨،٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،۴٨۴،۴٣٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۵٧٩،٢۵٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۶٧۴،٧١٠ سرجوش

D=6" ١٠١،٧٧١،٧۶٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٣۵٠،٧۵٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،۶٠٣،١۴٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،٨۵۵،٢٩٠ سرجوش

D=14" ١۴۵،٨٠۴،۴۴٠ سرجوش

D=16" ١۵۶،١٢١،۶۴٠ سرجوش

D=18" ١۶۶،۴٣۴،۵۴٠ سرجوش

D=20" ١٧۶،٧۴٩،٨٧٠ سرجوش

D=24" ١٨٧،٣٧٧،٨٧٠ سرجوش

D=26" ١٩٩،٨۵۶،٣٣٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٠،٢٣۴،٢٧٠ سرجوش

D=30" ٢١١٠،۶١٠،٠٣٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٠،٩٨۶،٩٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣١١،٣۶۴،٧٠٠ سرجوش

D=36" ٢۴١١،٩۶٩،١۴٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٢،٣۴۶،۶۵٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٢،٧٢٢،١٨٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٣،۴٧۴،۶٧٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٣،٨۴٩،٩٣٠ سرجوش

D=46" ٢٩١۴،٢٢٧،١٢٠ سرجوش

D=48" ٣٠١۴،۶٠۴،۶٠٠ سرجوش

D=50" ٣١١۴،٩٧٨،۴١٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۵،٣۵٧،۵۶٠ سرجوش

D=54" ٣٣١۵،٧٣٢،١١٠ سرجوش

D=56" ٣۴١۶،١١١،٠٢٠ سرجوش

۵٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی در کارگاهP.W.H.Tعمليات تنش زدائی( M1CWPW02SH
٠۵٣٣۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،١۴١،۵٩٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،١۵٧،٧٧٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،١٧٣،٩٠٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٢٠٧،٠٩٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٢٣٨،۵١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٢٧٢،۶٣٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٣٠۴،۴٢٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،٣۶٩،۴٩٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۴٣۴،۵٢٠ سرجوش

D=6" ١٠١،۵٠٠،٠۶٠ سرجوش

D=8" ١١٢،٨۵۵،٣٩٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،٠٢٧،٧٩٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،٢٠١،١۶٠ سرجوش

D=14" ١۴۴،٨۴٠،۴٣٠ سرجوش

D=16" ١۵۵،٠۵۶،٧۵٠ سرجوش

D=18" ١۶۵،٢٧٠،٢٧٠ سرجوش

D=20" ١٧۵،۴٨۵،٩٨٠ سرجوش

D=24" ١٨۵،٩١۵،۴۵٠ سرجوش

D=26" ١٩٧،٩۴١،۴۵٠ سرجوش

D=28" ٢٠٨،١٩٩،١٨٠ سرجوش

D=30" ٢١٨،۴۵۵،٩٢٠ سرجوش

D=32" ٢٢٨،٧١٣،١۴٠ سرجوش

D=34" ٢٣٨،٩٧١،٨۴٠ سرجوش

D=36" ٢۴٩،۴۴١،٢٣٠ سرجوش

D=38" ٢۵٩،۶٩٩،٢٢٠ سرجوش

D=40" ٢۶٩،٩۵۵،٩٧٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٠،٠۵١،٣۵٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٠،٧٢٧،٨٩٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٠،٩٨۵،٨۵٠ سرجوش

D=48" ٣٠١١،٢۴٢،٨٣٠ سرجوش

D=50" ٣١١١،۴٩٩،٣۵٠ سرجوش

D=52" ٣٢١١،٧۵٧،۵۴٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٢،٠١۴،۵٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٢،٢٧٣،۴۵٠ سرجوش

۵١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۶،١۶٠ اینچ/متر

۵٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢،۴٨٠ اینچ/متر

۵٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات با هوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D<2" ٠١١٧،٩٧٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢٩،۵۵٠ اینچ/متر

۵۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسيد شوئی M1CWCC
٠۵۶١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۵٩،١٣٠ اینچ/متر

۵۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

لوله کشی

عمليات پيش راه اندازی لوله کشی -فصل ششم

شيرها، اریفيس ها و  (، پيش راه اندازی ملحقات لوله آشی وط لوله آشیهزینه عمليات پيش راه اندازی لوله آشی در گروه های پيش راه اندازی خط     -١
.طبقه بندی شده است )صافی ها

، (SPRING HANGER)فالشينگ خطوط، بازآردن تكيه گاه ها و آویزهای موقت: هزینه تمامی آارهای مورد نياز پيش راه اندازی خطوط لوله آشی از جمله    -٢
و بطور آلی آارهای متعارف مورد نياز (REINSTATEMENT)های مربوطGASKET، بستن مجدد فلنج ها و نصب(LEAK TEST)آزمایش نشت یابی

.پيش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف های منظور شده است
به منظور انجام آارهای  (جمله بارآردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنهاهزینه تمامی عمليات پيش راه اندازی برای شيرهای آنترل و اطمينان، از     -٣

ای موقت و دائم و برای اریفيس ها، بازآردن اریفيس ها،، نصب مجدد و انجام آنترل های نهایی برای صافی ها از جمله نصب توری ه)پيش راه اندازی خطوط
.، در قيمت ردیف ها منظور شده استو به طور آلی آارهای متعارف مورد نياز پيش راه اندازی این گونه اقالم(LINE BREAKING)و اجرای

 -اینچ ”آامل مسيرهای لوله آشی و برای شيرآالت، اریفيس ها و صافی ها جمع ” متر-اینچ ”واحد اندازه گيری عمليات پيش راه اندازی خطوط لوله آشی      -۴
.آنها می باشد” قطر

۵۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترل و اندازه گيرها M1PRCV
٠۶٠١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٩١،٩۴٠١١۴،٩۵٠١٣٧،٩٣٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١١١،۴٢٠١٣٩،٣١٠٠ اینچ/قطر

۵٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صافی ها M1PRST
٠۶١١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

CLASS<=600 ٠١٣٠،٣۶٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٣٧،٩۴٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣۴۵،۵۴٠ اینچ/قطر

۵٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صفحات اریفيس M1PROP
٠۶٢١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

CLASS<=600 ٠١٢٣،٣١٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٢٩،١۵٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣٣۴،۶٠٠ اینچ/قطر

۵٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان M1PRSV
٠۶٣١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٨٨،۶٣٠١١٠،٧۵٠١٣٢،٩٢٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١٠٧،٠۴٠١٣٣،٨١٠٠ اینچ/قطر

۶٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶،٢١٠ اینچ/متر

۶١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

آارهای متفرقه لوله آشی -فصل هفتم 

.م شعاع ها و زاویه های خمكاری می باشدقيمت ردیف های خمكاری لوله ها قيمت متوسط هر مترلوله خم شده برای تما-١
.می باشد” عدد”، ” اتصال جدا آننده/ فلنج ”واحد اندازه گيری -٢

۶٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS =< 600بستن فلنج های جدا کننده  M1MSIFC1
٠٧٠١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١۵۴،٩۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢٨٢،۵٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٠٩،٩٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٣٧،۴٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵١۶۴،٨۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢١٩،٨١٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢٧۴،٧۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣٢٩،٧١٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣٨۴،۶٧٠ سرجوش

D=16" ١٠۴٣٩،۶٢٠ سرجوش

D=18" ١١۴٩۴،۵٧٠ سرجوش

D=20" ١٢۵۴٩،۵٢٠ سرجوش

D=24" ١٣۶۵٩،۴٣٠ سرجوش

D=26" ١۴٧١۴،۵۶٠ سرجوش

D=28" ١۵٧۶٩،۵١٠ سرجوش

D=30" ١۶٨٢۴،۴۶٠ سرجوش

D=32" ١٧٨٧٩،۴٢٠ سرجوش

D=34" ١٨٩٣۴،٣٧٠ سرجوش

D=36" ١٩٩٨٩،٣٢٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٠۴۴،٢٧٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٠٩٩،٢٣٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،١۵۴،١٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،٢٠٩،١٣٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،٢۶۴،٠٨٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،٣١٩،٠٣٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،٣٧٣،٩٩٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،۴٢٨،٩۴٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،۴٨٣،٨٩٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،۵٣٨،٨۴٠ سرجوش

۶٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

C: 600 < CLASS <= 1500بستن فلنج های جدا کننده M1MSIFC2
٠٧٠٢۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١۶٨،٩١٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٠٣،١٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٣٧،۴٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٧١،۵٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٠۶،٢٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢٧۴،٧۶٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣۴٣،۶٧٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴١٢،٢٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴٨٠،٩٧٠ سرجوش

D=16" ١٠۵۴٩،۵٢٠ سرجوش

D=18" ١١۶١٨،۴۴٠ سرجوش

D=20" ١٢۶٨۶،٩٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٨٢۴،۴۶٠ سرجوش

D=26" ١۴٨٩٣،٢٠٠ سرجوش

D=28" ١۵٩۶١،٧۶٠ سرجوش

D=30" ١۶١،٠٣٠،۶٧٠ سرجوش

D=32" ١٧١،٠٩٩،٢٣٠ سرجوش

D=34" ١٨١،١۶٧،٩۶٠ سرجوش

D=36" ١٩١،٢٣۶،۵٢٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٣٠۵،۴٣٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٣٧٣،٩٩٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،۴۴٢،٩٠٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،۵١١،۴۶٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،۵٨٠،١٩٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،۶۴٨،٧۵٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،٧١٧،۶۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،٧٨۶،٢٢٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،٨۵۴،٩۵٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،٩٢٣،۵١٠ سرجوش

۶۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS > 1500بستن فلنج های جدا کننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠٢٨٢،۵٢٠ سرجوش

D=3" ٠٣١٢٣،٨۶٠ سرجوش

D=4" ٠۵١۶۴،٨۶٠ سرجوش

D=5" ٠۶٢٠۶،٢٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧٢۴٧،٣٧٠ سرجوش

D=8" ٠٩٣٢٩،٧١٠ سرجوش

D=10" ١٠۴١٢،٢٣٠ سرجوش

D=12" ١١۴٨٩،٠٩٠ سرجوش

۶۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اتصال جداکننده M1MSIJ
٠٧١١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٧۶،٨۶٠ عدد

D=3" ٠٢١١۵،٠٣٠ عدد

D=4" ٠٣١۵٣،۵۵٠ عدد

D=5" ٠۴١٩٢،٠٧٠ عدد

D=6" ٠۵٢٣٣،۵٩٠ عدد

D=8" ٠۶٣٧٩،٣٩٠ عدد

D=10" ٠٧۴٧۴،۶١٠ عدد

D=12" ٠٨۵۶٩،٠٨٠ عدد

D=14" ٠٩۶۶٣،٩٣٠ عدد

D=16" ١٠٧۵٩،١۵٠ عدد

D=18" ١١٨۵۴،٠٠٠ عدد

D=20" ١٢٩۴٨،۴٧٠ عدد

D=24" ١٣١،١٣٨،۵۴٠ عدد

D=26" ١۴١،٢٣٣،٣٨٠ عدد

D=28" ١۵١،٣٢٨،٢٣٠ عدد

D=30" ١۶١،۴٢٣،۴۵٠ عدد

D=32" ١٧١،۵١٨،٣٠٠ عدد

D=34" ١٨١،۶١٣،١۵٠ عدد

D=36" ١٩١،٧٠٧،٩٩٠ عدد

D=38" ٢٠١،٧۵٧،٠٢٠ عدد

D=40" ٢١١،٨۵٠،٠۵٠ عدد

D=42" ٢٢١،٩۴٢،٢٧٠ عدد

D=44" ٢٣٢،٠٣٣،۶٨٠ عدد

D=46" ٢۴٢،١٢٧،٩٢٠ عدد

D=48" ٢۵٢،٢٢٠،١۴٠ عدد

D=50" ٢۶٢،٣١٢،٧۶٠ عدد

D=52" ٢٧٢،۴٠۴،٩٨٠ عدد

D=54" ٢٨٢،۴٩٧،۶٠٠ عدد

D=56" ٢٩٢،۵٩٠،٢٣٠ عدد

۶۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب بازوی بارگيری نفت M1MSLA
٠٧٢١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D: 2" ٠١٩۴٨،١٣٠ عدد

D: 3" ٠٢١،۴٢١،٧٣٠ عدد

D: 4" ٠٣١،٨٩۵،٧٩٠ عدد

۶٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اسپرینکلر آتش نشانی M1MSSP
٠٧٣١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶٩،٨۶٠ عدد

۶٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧۴١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٧۴٧،٠٣٠ عدد

۶٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عميات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧۵١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D: 2" ٠١٧۶،٣٣٠ متر

D: 3" ٠٢٩٩،٢۴٠ متر

D: 4" ٠٣١٣٧،۴١٠ متر

D: 5" ٠۴١٧٨،٣٧٠ متر

D: 6" ٠۵٢٠٨،٠٧٠ متر

٧٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

نصب تجهيزات دوار -فصل دهم

، قرارگرفتن دستگاه و محرآه )با آوپلينگ یا مستقيم(ستگاه و محرآه مربوطمبنای تقسيم بندی و تفكيك هزینه نصب پمپ ها و آمپرسورها، نوع اتصال د-١
CLOSED COUPLED، از نوعMETERINGپمپ های. می باشد) بودن یا نبودنINLINE)روی یك شاسی و یا جدا از هم و وضعيت ورودی و خروجی پمپ

و یا سرویس آنها ( …، PLUNGER،GEARو  CENTRIFUGALمثل(در تقسيم بندی پمپ ها و آمپرسورها، انواع آنها از نظر مكانيكی. محسوب می شوند
.از نظر نوع سيال در هزینه نصب تأثيری ندارد

.صل منظور شده استهزینه بارگيری و حمل از انبار پيمانكار به محل نصب در قيمت های این ف-٢
ور شده گذاری و آماده سازی فونداسيون ها و هم محوری در قيمت های این بخش منظهزینه تأمين انواع ورق های فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پد-٣

.وسط سازندگان آنها تأمين می شود، آاهش بها منظور نمی گردددر مورد تجهيزات خاصی آه ورق های فوالدی زیرشاسی و یا شيم هم محوری ت. است
. نشده استهزینه تأمين گروت برای تجهيزات دوار عمومی در قيمت های این فصل منظور-۴
.سان استقيمت های این فصل برای اجرای مراحل مختلف آار به روش های گوناگون، یك-۵
پمپ، (انتخاب ردیف قيمت برای متحرك. حرآه ها و مولدها محاسبه می شودهزینه نصب محرك تجهيزاتی آه شاسی مجزا دارند، از ردیف های مربوط به م-۶

.در این حالت، وزن تجهيزات دوار، بدون وزن محرك های مربوط می باشد) …آمپرسور و 
روی ورها و پين های مهار تجهيزات روی پداستال ها و یا سوراخ های هواگيری قيمت های این فصل، هزینه های ساخت و نصب جك بولت های تنظيم الكتروموت-٧

. اندازی را در بر می گيردورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عمليات الزم برای نصب تا پيش راه
ب می شود در قيمت نصب دستگاه منظور شده  است ليكن در مورد هزینه نصب متعلقات جانبی تجهيزات دوار آه بر روی شاسی اصلی دستگاه نص-٨

، هزینه های (PACKAGEDبه صورت(…ورودی برای توربين های گاز و یا سيستم های جانبی از قبيل سيستم روغنكاری مجزا، سيستم های فيلتر هوای 
.شودنصب بسته به نوع تجهيزات جانبی از ردیف های مربوط جداگانه محاسبه می 

آه محرك آن توربين گازی با … ی به چاه آمپرسور انتهای یك پاالیشگاه گاز و به عنوان مثال آمپرسور سرویس ایجاد برودت یا آمپرسور تراآم گاز تزریق
:اجزای منفصله زیر باشد

 آمپرسور یك شاسی١-٨
و توربين قدرت و گيربكس یك شاسی  GAS GENERATOR دستگاه٢-٨
 سيستم روغنكاری آمپرسور یك شاسی٣-٨
یك شاسی  G.G سيستم روغنكاری توربين قدرت و۴-٨
 آولرهای هوایی روغن به تعداد هر سرویس۵-٨
PACKAGEیكG.G محفظه هوای ورودی به۶-٨
و بين آولرهای هوایی خنك آننده روغن و  )آمپرسور و توربين ها( لوله آشی های رابط بين بسته های روغنكاری مختلف و تجهيزات اصلی٧-٨

های روغنكاری بسته
 PACKAGED از ردیف نصب۴-٨ و ٣-٨  از ردیف های نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و هزینه بندهای٢-٨ و ١-٨هزینه بندهای 
EQUIPMENTبراساس قيمت اقالم لوله آشی)٧-٨بند (  براساس قيمت نصب آولرهای هوایی و لوله آشی های رابط۵-٨هزینه بند .  محاسبه می گردد ،

.مختلف محاسبه می شود 
ور است ولی هزینه نصب هر یك از اجزا براساس ردیف جداگانه محاسبه به عبارت دیگر از نظر عمليات واحد، هر چند این مجموعه متعلق به آمپرس

.می  شود
.ر می باشدعمليات تكميلی نصب و پيش راه اندازی تجهيزات دوار مشتمل بر آارهای زی-٩

 به متحرك برای حصول اطمينان از محدوده مجاز تنش وارده به هم محوری با متحرك در دو حالت انفصال و اتصال لوله های ورودی و خروجی١-٩
.دستگاه توسط لوله ها

OILERده توسط سازنده و نصب شستشوی محفظه یاتاقان ها با حالل و پرآردن محفظه ها با روغن توصيه ش٢-٩
.و گارد محافظ آنCOUPLING SPACERنصب٣-٩
در صورت نياز و تنظيمO-RINGواع دیگر آب بندها و نصب یا تعویض دوران آرام محور برای حصول اطمينان از نصب صحيح آب بند مكانيكی و ان۴-٩

GLANDپشت آنها.
از روی محورها و سایر قطعات دیگر  RUST - PREVENTIVE پاك آردن۵-٩
.لوله های رفت و برگشت آب خنك آنندهSIGHT GLASSو چك آردن صحت و آامل بودن آنها و نصب   AUXILIARY نصب لوله های۶-٩
.دیگر و محكم آردن اتصال لوله ها به متحرك نصب گاسكت های اصلی لوله  های ورودی و خروجی و سایر لوله های جانبی ٧-٩

:دازی آمپرسورها انجام شودعالوه بر آارهای عمومی پيش گفته، موارد ذیل نيز باید برای پيش راه ان
يلترهای اصلی روغن و آماده سازی سيستم روغنكاری برای سرویس فالشينگ لوله های روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب ف٨-٩

.عادی
ه شده توسط سازندگان پر آردن مخزن های روغن و مواد شيميایی سيستم های جانبی با مواد توصي٩-٩
.الزمCLEARANCE نصب یاتاقان های تراست و رادیال یا چك آردن آنها از نظر صحت نصب و١٠-٩
.با یاتاقان های رادیال و تراستVIBRATION  PROBES اندازه گيری فاصله١١-٩
.از طریق نقاط تخليه آف و دوران آرام روتورCASING بازرسی داخلی١٢-٩

:شودموارد ذیل نيز باید برای پيش راه اندازی فن های آولرهای هوایی انجام 
. چك آردن تراز و یا عمود بودن آامل محورها١٣-٩
 تنظيم زاویه پره ها١۴-٩
(TIP CLEARANCE) اندازه گيری و یكسان سازی فاصله نوك پره ها با رینگ اطراف١۵-٩
. چك آردن ميزان آشش تسمه ها و تنظيم آنها طبق دستورالعمل سازنده١۶-٩
.العمل های آنها منعكس شده است اجرای سایر موارد مربوط به پيش راه اندازی تجهيزات دوار آه در دستور١٧-٩

هزینه نصب آنها % ۶و هزینه پيش راه اندازی پمپ های بدون آوپلينگ، معادل % ١۵هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی پمپ های دارای آوپلينگ، معادل -١٠
.می باشد

.و از گروه لوله آشی محاسبه می شودهزینه فالشينگ لوله های روغنكاری، خارج از هزینه های پيش راه اندازی -١١
.هزیه نصب آن می باشد% ١٨/۵هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی آمپرسورها معادل -١٢
.هزینه نصب آنها می باشد% ١٠هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی فن ها و بلوئرها، معادل -١٣
ار نصب، نيروی ، آه تحت نظارت نماینده سازنده پيش راه اندازی می شوند، هرگاه پيمانكSPECIALبرای تجهيزات خاص، از قبيل توربين های بخار و یا گاز-١۴

.ی مربوط به صورت نفرروز و آرایه دستگاه محاسبه می شودانسانی، ابزار و تجهيزات الزم برای این آار را تأمين نماید، هزینه ها
یا موتور درونسوز، داآت های انتقال دود و توربين قدرت   GAS GENERATOR، مجموعه ای از اجزایPACKAGED MODULESمنظور از توربين های گاز از نوع-١۵

.است آه در یك محفظه بسته و توسط سازنده به صورت یكپارچه نصب می شوند
.قرار می گيرند  MACHINERY ON EQUIPMENTدر گروهAGITATORSوMIXERتجهيزاتی مانند-١۶

٧١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با کوپلنگ با یک شاسی M2MAPM01
١٠٠١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١١۴،٠٢٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢١١،٠٩٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣٧،٨٩٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴۵،٨٩٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵۴،۵٧٠ کيلوگرم

٧٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLOSE COUPLDپمپ ها - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١٩،٧٣٠ کيلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٨،٠٢٠ کيلوگرم

٧٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

IN_LINEپمپ ها - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١٩،٣٠٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢٧،٨٧٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣۵،٧۴٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴۴،٢۴٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵٣،٢۶٠ کيلوگرم

٧۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 2500  KG ٠١٩،٢٣٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠٢۶،٨۵٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠٣۵،٢۴٠ کيلوگرم

٧۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١٨،۶٧٠ کيلوگرم

٧۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها M2MAFN01
١٠٢١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١١٣،۶۵٠ کيلوگرم

٧٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه / مولد - مونتاژ توسط سازنده M2MADR01
١٠٣١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:>  UP TO 5000  KG ٠١۴،۵١٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢٣،١۶٠ کيلوگرم

٧٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - اضافه بها برای مولدها M2MADR02
١٠٣٢۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES ٠١١،٨٧٠ کيلوگرم

٧٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - موتورهای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣٣۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: >UP TO 5000 KG ٠١۵،٣٣٠ کيلوگرم

W:>5000-10000 KG ٠٢۵،٠٢٠ کيلوگرم

W:    >10000 KG ٠٣۴،١٩٠ کيلوگرم

٨٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين گازی - مدول های بسته ای M2MADR04
١٠٣۴۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١٣،٨٧٠ کيلوگرم

٨١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

G.Tمحرکه ها و مولدها - داکت های ورود و خروج هوا و دود - M2MADR05
١٠٣۵۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES ٠١۴،٢٨٠ کيلوگرم

٨٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماشين آالت روی تجهيزات ثابت M2MAEQ
١٠۴١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١٨،٢۶٠١١،٣٧٠ کيلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٧،١۶٠٨،٨۴٠ کيلوگرم

٨٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

  (PACKAGED)نصب تجهيزات ثابت و بسته ای -فصل یازدهم

آه همراه با لوله آشی ها و مجموعه ای از دستگاه ها و تجهيزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد (PACKAGED)منظور از تجهيزات بسته ای-١
چنانچه . مربوط بعهده دارد) فونداسيون(پيمانكار مسُووليت نصب و تراز آردن مجموعه را روی تكيه گاه. آابل آشی های مربوط روی یك شاسی قرار دارند

داشته باشد هزینه  )…از قبيل شستشوی شيميایی، فالشينگ و ( اندازیطبق مشخصات فنی آارخانه سازنده این مجموعه ها نياز به عمليات پيش راه
.ی از هزینه نصب محاسبه می شودآن با استفاده از مبانی این فهرست بها و با توافق آارفرما بصورت درصد

. در قيمت ردیف های مربوط پيش بينی شده استهزینه آارهایی آه در دوره پيش راه اندازی تجهيزات ثابت صورت می گيرد،-٢
.هزینه تأمين گروت در قيمت های این بخش منظور نشده است-٣
قيمت نصب % ٨٠معادل ، بهمراه پایه ها بصورت پيش ساخته و یكپارچه تحویل شود، قيمت نصب آن (ELEVATED TANKS)در مواردی آه مخزن ها مرتفع-۴

يمت نصب پایه ها و در صورتی آه مخزن و پایه ها جدا از هم برای نصب تحویل شده باشند، ق. ظروف عمودی بر روی فونداسيون بتنی محاسبه می شود
.ازه های فلزی محاسبه می شودبراساس نصب سازه های فلزی و قيمت مخزن براساس ردیف نصب ظروف بر روی س

 نصب می شوند، از ردیف های یا هيترهایی آه بصورت تيوب باندل بر روی فلنج مخزن ها و یا ظروف دیگر  SUCTION HEATERبرای تعيين قيمت نصب-۵
.استفاده می شود  HEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTEDمبدل های فلنجی

.محاسبه می شود  PACKAGED EQUIPMENTهزینه نصب آوره ها  وبویلرهای پيش ساخته، از ردیف-۶
، شامل لوله آشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن طبق )استوانه ای(قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرو استاتيك مخزن های ذخيره-٧

ی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و الیروبی و دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و آنترل روزانه و ترازیابی اطراف پ
.تميزآاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله آشی ها و وسائل اضافی است

.و قسمت پوسته و تيوب آنها استقيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيك مبدل های حرارتی، برای هر د-٨
این عمليات در قيمت آزمایش منظور شده الزم جهت  آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شود و هزینه BLIND FLANGEبرای ساخت انواع-٩

.است
 بعهده آارفرماست ولی انتقال آن)  آيلومتر از محل مصرف۵به شعاع حداآثر (اربرای آزمایش های هيدرواستاتيك، هزینه تأمين آب در محدوده محل اجرای آ-١٠

.در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است
.ه می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می شودتأثير تعداد نازل ها در آزمایش های هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفت-١١

٨۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W:  UP TO 2000  KG ٠١۶،۵۶٠ کيلوگرم

W:  >2000-5000  KG ٠٢۵،۵٩٠ کيلوگرم

W:  >  5000 KG ٠٣۴،۴٢٠ کيلوگرم

٨۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W:  UP TO 10000  KG ٠١٣،٣٠٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢٢،٨۴٠ کيلوگرم

٨۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W:  UP TO 10000  KG ٠١۴،۴٢٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢٣،٧٧٠ کيلوگرم

٨٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب روی پی بتنی M2EQHE01
١١٢١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W:  UP TO 10 TON ٠١٢،٠٨٧،١٣٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢١،۶۵٨،٢١٠ تن

W    >20  TON ٠٣١،۵۴۴،۵٩٠ تن

٨٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب توسط فلنج M2EQHE02
١١٢٢۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 1 TON ٠١۴،٨٧٠،٩۴٠ تن

W:         >1 TON ٠٢۴،٣٢٩،٧٢٠ تن

٨٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQLR
١١٣١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 5 TON ٠١٢،٨٠۵،٨۴٠ تن

W:         >5 TON ٠٢١،٩۵۴،٣۶٠ تن

٩٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

مخازن ذخيره استوانه ای -فصل دوازدهم

ورکردن و صفافی و چيدن ورق های مخزن و همچنين آماده کردن  محل صفافیدر قيمت ردیف های تخليه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور ج-١
.منظور شده است

نصب، تعيين مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ها و برش ردیف های نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل -٢
اد سکو و تهيه ، آهنگری در محل های روی هم آمدگی ورق ها توسط وسائل نگهدارنده و ایج)در حد متعارف(و اصالح ورق های معيوب) در موارد الزم(آنها

.و برداشتن زوائد از روی ورق ها می باشد) برای نصب بدنه( تکيه گاه های مناسب
) مخازن سقف ثابت( ورق های تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و  حفاظ اطراف سقفهزینه نصب و جوشکاری نازل ها، دریچه ها، منهول ها، فلنج  ها و همچنين-٣

.در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است
، بادبندها(TIE RODS)، ميل مهارها(RAFTERS)، رافترها(PURLINS)، الپه ها(TRUSS)شامل خرپاها) بدون ستون(سازه های سقف ثابت نوع خرپا-۴

(BRACINGS)و سایر قطعات اتصالی است.
 , RAFTER)، ورق ها و قطعات داخلی سقف(LOWER , UPPER DECK)ردیف های نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق های پائينی و باالئی سقف-۵

TRUSS , COMPART MENT , RIM , ...)آب سقف و لوله مفصلی مربوط، غالفمنهول ها، فلنج ها، هواکش ها، نازل ها، تکيه گاه های سقف حوضچه تخليه 
و به طور کلی تمامی قطعات و اجزائی است (SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستيکی آب بندی(GUIDE POLE)اندازه  گيری سطح

.که به نوعی به سقف شناور متصل می شوند

٩١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بار اندازی و صفافی مصالح مخزن M2TK01
١٢٠١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١٣۴٩،۶٩٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢٢٧۶،٠٧٠ تن

CAP: >15000 - 45000  M3 ٠٣٢۵۴،١۴٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴١۵٢،٩٩٠ تن

٩٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جوشکاری کف مخازن M2TK02
١٢١١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١١١،٩٨٨،٨٣٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢١١،٠٧١،٠٠٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣١٠،۵٣۴،٢١٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴٩،٠۵٠،۶٢٠ تن

٩٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2TK03 نصب جوشکاری بدنه مخازن
١٢٢١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١١۶،٨٣١،٩۵٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢١۵،۶٧۵،٩٢٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣١۴،۵٨٩،١٢٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴١٣،١۴١،١٧٠ تن

٩۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سقف ثابت مخازن M2TK04
١٢٣١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١١۴،٨٠٨،۶٨٠ تن

CAP: >6000 - 15000  M3 ٠٢١٣،۶۴٩،٨٩٠ تن

CAP: > 15000 - 45000 M3 ٠٣١٢،۵۵١،٠۴٠ تن

CAP: >  45000 M3 ٠۴١١،٩٣٣،۵۵٠ تن

٩۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سقف شناور مخازن M2TK05
١٢۴١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١١٨،۵٣۵،۶١٠ تن

CAP: > 6000 - 15000  M3 ٠٢١٧،١٢۶،٧٣٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣١۵،٨۴٨،۵٢٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴١۵،١٣۵،٣٣٠ تن

٩۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

WIND GIRDERنصب و جوشکاری  M2TK06
١٢۵١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١١٨،۴٢٠ کيلوگرم

٩٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری پله بدنه مخازن M2TK)7
١٢۶١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٢٠،٨۶٠ کيلوگرم

٩٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سازه های تير و ستونی MT2K08
١٢٧١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١١٨،٩۴٠ کيلوگرم

٩٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سازه های خرپایی M2TK09
١٢٨١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٢٠،٨٩٠ کيلوگرم

١٠٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)نصب تجهيزات متفرقه -فصل سيزدهم

 راز ریل های دو طرف، مجموعه موتورها و گيربكس ها و درام و ساپورت هایهزینه نصب جرثقيل های سقفی، شامل هزینه تمامی عمليات از قبيل نصب و ت-١
.، براساس ردیف های این فصل محاسبه می شود… آابل و انجام آارهای برقی و 

اسبهحله انجام آزمایش های قبل از بهره برداری براساس ردیف های این فصل محهزینه نصب باسكول ها نيز شامل انجام تمامی آارهای برقی مكانيكی تا مر-٢
.می شود

.انواع باالبرهای برقی و بادی با یك قيمت، نصب می شوند-٣
وتورهای درونسوز و غيره، از ردیف های مربوط در بخش نصب تجهيزات دوار هزینه نصب محرك های سيستم های انتقال توان، از قبيل الكتروموتورها، م-۴

نگ های طویل سایر پایه ها و بست ها و حفاظ های مربوط و تنظيمات و محاسبه می شود و فقط هزینه نصب تسمه ها، پولی ها، چرخ زنجيرها، آوپلي
.هم ترازی آنها از ردیف های این بخش محاسبه می شود

.هزینه تأمين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است-۵

١٠١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل سقفی M2MSCR
١٣٠١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
متفرقه

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١۴،٩١۵،۶١٠ تن

CAPACITY:         >10 TON ٠٢۴،٢١١،٣٢٠ تن

١٠٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2MSHS
١٣١١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
متفرقه

ALL SIZES ٠١٧،۶١۵،۶٨٠ تن

١٠٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های انتقال نيرو M2MSTR
١٣٢١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
متفرقه

W: UP TO  500 KG ٠١١۶،۶٢٠ کيلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢١٣،٨٠٠ کيلوگرم

W:        >2000 KG ٠٣١٠،۴٩٠ کيلوگرم

١٠۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات کار گاهی M2MSWE
١٣٣١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
متفرقه

ALL TYPES ٠١٢،٩۶٣،۴٨٠ تن

١٠۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باسکول ها M2MSWB
١٣۴١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
متفرقه

CAPACITY: <30 TON ٠١٩،۵٢٢،١۶٠ تن

CAPACITY: >30 TON ٠٢٧،٨١٣،۵٨٠ تن

١٠۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها -فصل چهاردهم

.ر نشده استتأمين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در ردیف های این فصل منظو-١
.ا در قيمت های این فصل منظور نشده استتأمين پيچ و مهره های اتصاالت اسكلت فلزی بعهده آارفرماست و قيمت آنه-٢
.ونه جابجایی های بعدی آنها در قيمت های این فصل منظور شده استهزینه های بارگيری مصالح فلزی از انبار پيمانكار و حمل و تخليه و هرگ-٣
.ی شودهرگاه تأمين مصالح فلزی بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه م. قيمت مصالح فلزی، در قيمت های این بخش منظور نشده است-۴
.، محاسبه می شودSTANCHION ،SUPPORTS،…اخت و نصبهزینه های ساخت و نصب پالتفرم های ظروف و مخزن ها، براساس قيمت های س-۵
. ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شودهزینه های ساخت و نصب پالتفرم های عملياتی و پله ها، براساس قيمت های-۶
.نی تفكيك شده است، مجموع وزن قطعات تشكيل دهنده یك تكيه گاه می باشدمعيار انتخاب ردیف های ساخت و یا نصب تكيه گاه ها آه براساس دامنه وز-٧
تيرها، ستون های اصلی فلزی و بتنی و لوله ها را  آيلوگرم، انواع ساپورت های روی زمين و اطراف بدنه برج ها، مخزن ها، ١٠ساخت و نصب ساپورت های زیر -٨

.در بر می گيرد) …و .F.Sگاید، شو، آویزهای ساده، دامی، (از هر نوع
قيمت نصب انواع آویزهای فنری با .  ، ساخت و نصب تمام اجزای فلزی مرتبط با آویزهای فنری منظور شده استSPRING HANGERSدر ردیف قيمت نصب-٩

.جزئيات و موقعيت های مختلف نصب یكسان است
ه مربوط خود قراردر قيمت نصب تأثيری ندارند و فقط از نظر تقسيم بندی وزنی باید در گروCOUNTERWEIGHTنوع آویزهای فنری یعنی ساده یا همراه با

پورت فلزی هم وزنش در زیر لوله و روی زمين یا سازه فلزی نصب شود ، قيمت نصب آن معادل ساSPRING SUPPORTاگر یك باآس فنری بعنوان. گيرند
.می باشد

١٠٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چهار چوب ها .. M2STSF01
١۴٠١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: UP TO 10-50 KG ٠١١٢،۵١٠ کيلوگرم

W:             >  50 KG ٠٢٩،٣٨٠ کيلوگرم

١٠٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - نردبان، کيج، جان پناه،... M2STSF02
١۴٠٢۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١۵،٠١٠ کيلوگرم

١٠٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۴٠٣۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۵،١٨٠ کيلوگرم

١١٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - اسکلت فلزی - تير ورق/ خرپا M2STSF04
١۴٠۴۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١١،٢٢٠ کيلوگرم

١١١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چار چوب ها،... M2STFE01
١۴١١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W:10-50 KG ٠١١۵،٧٨٠ کيلوگرم

W:  >50 KG ٠٢١١،٧۶٠ کيلوگرم

١١٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - نردبان، کيج، جان پناه M2STFE02
١۴١٢۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١۵،٩۵٠ کيلوگرم

١١٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)GRATINGنصب_قطعات - صفحات مشبک ( M2STFE03
١۴١٣۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۶،٣۵٠ کيلوگرم

١١۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)CHEQ.PLATESنصب_قطعات - صفحات آج دار( M2STFE04
١۴١۴۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۴،٣٠٠ کيلوگرم

١١۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۴١۵۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١١،۵۶٠ کيلوگرم

١١۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ورق های سقف و دیوار M2STSH
١۴٢١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

(SIDE WALLS SHEETS) ٠١٢٨،٨١٠ متر مربع

(ROOF SHEETS) ٠٢١٩،٨٨٠ متر مربع

١١٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

١٠KGساخت و نصب تکيه گاه های زیر  M2STFF
١۴٣١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: UP TO 5 KG ٠١١٣٢،٩٢٠ عدد

W:  >  5-10 KG ٠٢٢٨٧،٢٠٠ عدد

١١٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی -فصل پانزدهم

.ر ضخامت یكسان می  باشد قيمت ردیف های این فصل برای یكدست رنگ آميزی با انواع رنگ ها  و با ه-١
.آشور سوئد می باشد½SA 2مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد-٢
.مت می باشدزنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شات بالست یا سند بالست، به یك قي-٣
.م شود و چه پس از پيش ساخت، یك قيمت تعلق می گيردبه سندبالست و پرایمر لوله ها و اسكلت فلزی، چه قبل از پيش ساخت انجا-۴
 استفاده باستثنای هزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب آه از ردیف های مربوط) SHOP تن در١۵سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از -۵

.يز ردیف مربوط ارزیابی شودبصورت اقالم ستاره دار منظور شده  است و در هر مورد باید براساس آنال ،)می شود 
.اشد، بعهده پيمانكار استبرای نگهداری رنگ، اعم از این آه تأمين رنگ با پيمانكار یا آارفرما ب) اتاق خنك( هزینه احداث سردخانه-۶
.، بادی یا دستی، یكسان است قيمت رنگ آميزی، برای ابزار های مختلف برقی-٧
.یكسان استقيمت رنگ آميزی برای لوله های درون واحدهای عملياتی و خارج از آنها، -٨
.محاسبه می شودTOUCH UPبهای لكه گيری ها در مراحل مختلف، فقط یك بار براساس قيمت ردیف-٩
.ر شده استتأمين ماسه سندبالست بعهده پيمانكار بوده و هزینه آن در قيمت ها منظو-١٠
.ميزی، از ردیف های مربوط محاسبه می شودچنانچه رنگ توسط پيمانكار تأمين شود، هزینه آن براساس الیه های رنگ آ-١١
 متر اضافی دو بار و به همين ترتيب برای ۵ متر اضافی یك بار، برای دومين ۵ متر، برای اولين ۵اضافه بهای سند بالست و رنگ آميزی در ارتفاع بيش از -١٢

.ارتفاع های بيشتر پرداخت می شود

١١٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١۵٠١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٧٨،٢٩٠ متر مربع

١٢٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١۵٠٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٢٣،٢۶٠ متر مربع

١٢١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI03 اینچ٢کارهای لوله کشی رنگ در محل نصب - قطرهای زیر 
١۵٠٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١۶٠،٧۶٠ متر مربع

١٢٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI04 اینچ و بيشتر٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر 
١۵٠۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١۴۵،٧٣٠ متر مربع

١٢٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - لکه گيری M2PAPI05
١۵٠۵۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٢٨،۵٢٠ متر مربع

١٢۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١۵١١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٨٩،۶٣٠ متر مربع

١٢۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١۵١٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١٧،۴۵٠ متر مربع

١٢۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١۵١٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٣١،۶٢٠ متر مربع

١٢٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - لکه گيری M2PAEQ04
١۵١۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١۴،٢۶٠ متر مربع

١٢٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١۵٢١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١۶،٢٩٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢٣،١۴٠ کيلوگرم

١٢٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١١،۶٧٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢۶٧٠ کيلوگرم

١٣٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١۵٢٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١٢،٨١٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢١،١٢٠ کيلوگرم

١٣١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - لکه گيری M2PAST04
١۵٢۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١١،١۴٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢٧١٠ کيلوگرم

١٣٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی M2PAMT
١۵٣١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
٠١۵٢،٣٢٠ متر مربع

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢٢٧،۵۵٠ متر مربع

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣۶١،١٧٠ متر مربع

WASH PRIMER(P4) ٠۴٧۶،٣۵٠ متر مربع

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
٠۵۶٨،١۵٠ متر مربع

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
٠۶٣٨،٨۶٠ متر مربع

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٢،٩٧٠ متر مربع

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
٠٨۴٢،۶٢٠ متر مربع

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
٠٩۵۶،٨۵٠ متر مربع

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
١٠١٩،٠۶٠ متر مربع

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣٢،۵٨٠ متر مربع

POLYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
١٢١۵،۴٣٠ متر مربع

PORE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۵٧،۵۴٠ متر مربع

١٣٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SANDBLASTINGمخازن ذخيره -  M2PATK01
١۵۴١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

کف مخازن سقف ثابت ٠١٧٩،١٠٠

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢١١٨،۶۶٠

سطوح خارجی بدنه مخازن و

سقف ثابت
٠٣٩۴،٩٢٠

اضافه بها برای ارتفاع بيش از

 متر۵
٠۴١١،٨٧٠

سند بالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵٩١،١٣٠

١٣۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PAINTINGمخازن ذخيره -  M2PATK02
١۵۴٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

FLOATING ROOF BOTTOM ٠١٢۶،۵٨٠

OTHER IN& OUT PART OF

TANKS
٠٢١٨،٨۵٠

ADD.PRICE FOR

H>5M(FOR EA.5M)
٠٣٢،٣٢٠

١٣۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق -فصل شانزدهم

ادل اردقيق دیگر آه در امتداد محور لوله ها نصب می شوند، قيمت یكسان و معبرای عایقكاری شيرهای آنترل، اندازه گيرهای مقدار جریان و هر نوع ابز-١
.شيرهای مكانيكی منظور می شود

.در هر طولی آه باشند، با قيمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAGES)عایقكاری تمام سطح سنج ها -٢
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرها، قيمت یكسان محاسبه می شود  TRACERبه عایقكاری لوله های دارای-٣
.در قيمت ها، منظور شده است  INSULATION SUPPORT RINGهزینه ساخت و نصب-۴
.قيمت ردیف مربوط منظور می شود% ٢۵ به ازای هر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی آه ضخامت عایق زیاد باشد،-۵
.قيمت عایقكاری با پشم سنك یا سيليكات آلسيم یكسان منظور می شود-۶
.به قيمت عایقكاری گرم اضافه می شود %١٠سيليكات آلسيم استفاده شود،(BOARD)هرگاه به جای سيليكات آلسيم پيش ساخته، از صفحات-٧
. اینچ، براساس قيمت های عایقكاری تجهيزات، محاسبه می شود٣۶هزینه عایقكاری لوله های بزرگتر از -٨
.از قيمت ردیف مربوطه آسر می شود % ٢٠ سازنده دستگاه تأمين شود ، برای عایقكاری تجهيزاتی آه پوشش ورق روی آنها ، بصورت پيش ساخته توسط-٩
.شش دهنده عایق آنهاستسطح آار مورد محاسبه در عایقكاری تجهيزات دوار، سطح آل صندوق فلزی پو-١٠
.لوله ها در آارگاه های ثالث، هيچگونه اضافه بهایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPINGبرای-١١
.های این فصل محاسبه می شودشده توسط آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سرجوش ها و اتصاالت طبق قيمت COAT & WRAPبرای لوله های-١٢
محاسبه نمی شود ولی برای لوله های عایق شده توسط HOLIDAY TESTمی شوند، هزینه ای بابتCOAT & WRAPبرای لوله هایی آه توسط پيمانكار-١٣

.برای آزمایش منفذیابی و ترميم عيوب محاسبه می گرددCOAT & WRAPقيمت% ۵آارفرما، 
. می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAPبيشتر از قيمتDOUBLE COAT & DOUBLE WRAP  %25قيمت عایقكاری رطوبتی-١۴
،در شرایطی آه مصالح آن توسط SINGLE COAT & DOUBLE WRAP  ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAPقيمت های عایقكاری-١۵

.آارفرما تأمين شود ، یكسان است
.پيمانكار است و هزینه آن در قيمت های این فصل منظور شده استنگهداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارهای سرد بعهده -١۶
.عایقكاری رطوبتی سرد آنها تعلق می گيرد% ٨٠عادل به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ها و اتصاالت پس از نصب، اضافه بهایی م-١٧
اری سرجوش هم اندازه برای سه راهه ها  اینچ ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوها و سه برابر عایقك١٠قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا -١٨

.می باشد

١٣۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١۶٠١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٧٣،٧۶٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٠٠،٣٧٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٢٣،٢٧٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١۴۶،٣۵٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵١٧٩،٠۴٠ متر

DIA:  26-36 INCH ٠۶٢١١،١٩٠ متر

١٣٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M2ISPH02
١۶٠٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١١٧،٠٢٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٢٣١،٠۴٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٣۴۵،٣٨٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴۴١۴،٨١٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵۴۶١،۵٧٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶۵٧٨،٠٨٠ عدد

١٣٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١۶٠٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١۵٨،۵١٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١١۵،۵٢٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٧٢،۶٩٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢٠٧،۴۵٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٣٠،٧٩٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٢٨٩،٠۴٠ عدد

١٣٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله های همراه با لوله کشی
حرارتی

M2ISPH04
١۶٠۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٨٢،٣٨٠ اینچ/قطر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٠٨،٨٠٠ اینچ/قطر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٣١،٧٠٠ اینچ/قطر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١۵۴،۵٩٠ اینچ/قطر

DIA:  18-24 INCH ٠۵١٨٧،٠٨٠ اینچ/قطر

DIA:   >24   INCH ٠۶٢١٢،١٧٠ اینچ/قطر

١۴٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها -
ادوات در طول خط

M2ISPH0501
١۶٠۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۴٩٨،۵٣٠ عدد

١۴١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سر و ته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١۶١١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٠۴۵،٣٧٠ متر مربع

١۴٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ديواره مبدلها و ظروف -عايقکاري گرم تجهيزات 

١۴٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH
١۶١٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١٨٨،٨٢٠ متر مربع

١۴۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١۶١٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١٩،٣٩٠ متر مربع

١۴۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سقف مخازن M2ISEH04
١۶١۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٩۶،٧۴٠ متر مربع

١۴۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - تجهيزات دوار M2ISEH05
١۶١۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵۵٨،١٣٠ متر مربع

١۴٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - داکت ها و هواکش ها M2ISEH06
١۶١۶۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١٩،٨٠٠ متر مربع

١۴٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های پائينی ظروف M2ISFP01
١۶٢١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١٠،۵٢۶،۵١٠ متر مکعب

١۴٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١۶٢٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١٨،۴٢١،٣۵٠ متر مکعب

١۵٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - پوشش و نوار پيچی گرم M2ISWR01
١۶٣١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٢،٠٩٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١٠،۵٧٠ اینچ/متر

١۵١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی سرد M2ISWR02
١۶٣٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٣،٠۴٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١١،٩۴٠ اینچ/متر

١۵٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی و تعمير اتصاالت M2ISWR03
١۶٣٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١٢٩،۶٨٠ اینچ/قطر

DIA:          > 10 INCH ٠٢٢٢،٠٢٠ اینچ/قطر

١۵٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله
های راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١۶۴١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١٧،٩١٠ اینچ/متر

١۵۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير
آالت و فيتينگ ها

M2ISMT0102
١۶۴٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۴٣،٨۴٠ اینچ/قطر

١۵۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق -
فلنج ها

M2ISMT0103
١۶۴٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١١،٣٣٠ اینچ/قطر

١۵۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله
 حرارتیtracerهای دارای

M2ISMT0104
١۶۴۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢١،٧٧٠ اینچ/متر

١۵٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار
دقيق

M2ISMT0105
١۶۴۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢٢٢،٣٣٠ دستگاه

١۵٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم تجهيزات M2ISMT02
١۶۵۶۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

EXCHANGER & VESSEL

HEAD
٠١٧۵۴،٣٢٠ متر مربع

EXCHANG. ,VESSEL,

TANKS, DUCTS
٠٢١٧۴،٢١٠ متر مربع

ROTARY EQUIPMENT ٠٣١۶٠،٢٨٠ متر مربع

١۵٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار -فصل هفدهم

و باراندازی آنها می باشد آه بصورت ) محل انبار پيمانكار(ری، حمل تا محل آارگاه ردیف های این فصل هزینه های تحویل تجهيزات و مصالح از آارفرما، بارگي
هزینه های بارگيری، حمل و تخليه از انبار پيمانكار تا محل نصب و یا . محاسبه می شود"   حمل "و همچنين ” بارگيری و تخليه”ردیف های جداگانه تحت عنوان 

.آارگاه های جانبی دیگر پيمانكار در قيمت ردیف های نصب منظور شده است

١۶٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بارگيری و تخليه M2TR01
١٧٠١۶٠

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و
مصالح تا انبار پيمانکار

W: UP TO 10 TON ٠١٢٧٨،٢۴٠ تن

W:     10-20 TON ٠٢٢۴٠،٠٨٠ تن

W:    20-50 TON ٠٣١٧۴،٧۶٠ تن

١۶١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل M2TR02
١٧١١۶٠

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و
مصالح تا انبار پيمانکار

W: UP TO 20 TON ٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

W:   20-50 TON ٠٢۵٨٠ تن/کيلومتر

١۶٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق -فصل نوزدهم

ساس فهرست بهای ژئوتكنيك و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت هزینه انجام آزمایش های به روش های ذرات مغناطيسی و اولتراسونيك بر ا-١
افی، بر اساس قيمت های ولی هزینه های آزمایش هيدرواستاتيك، آزمایش های مایع نفوذی و رادیوگر. برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود

.این بخش محاسبه می گردد
، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن طبق )استوانه ای(قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيک مخزن های ذخيره-٢

ی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و الیروبی و دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پ
.تميزکاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله کشی ها و وسائل اضافی است

.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGEبرای ساخت انواع-٣
 آيلومتر از محل مصرف بعهده آارفرماست ولی انتقال ۵ی آار به شعاع حداآثر در اجرای آزمایش های هيدرواستاتيك هزینه تامين آب در محدوده محل اجرا-۴

.آن در داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد
. شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می گرددتاثير تعداد نازل ها در آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می-۵
.قطعات فيلم ها تاثيری در هزینه رادیوگرافی نداردOVERLAPبه این ترتيب ميزان. قيمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود-۶

١۶٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرواستاتيکی مخازن M2CWHSO1
١٩٠١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

CAP : UP TO 6000 M3 ٠١٢۴،٢۶٠ متر مکعب

CAP :> 6000-15000 M3 ٠٢١٧،١٧٠ متر مکعب

CAP :> 15000-45000 M3 ٠٣١٣،۶۶٠ متر مکعب

CAP :> 45000 M3 ٠۴٩،٣٢٠ متر مکعب

١۶۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرو استاتيکی - ظروف، برج ها M2EQHS01
١٩٠٢۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢٠١،٩۴٠ کيلوگرم

١۶۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

S. & Tآزمایش های هيدرو استاتيکی - مبدل های از نوع  M2EQHS02
١٩٠٣۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۶١٠ کيلوگرم

١۶۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
١٩١١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
٠١۶،٠٩٠ متر مربع

١۶٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

ALL JOINTS UP TO 50 MM THK
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش پرتونگاری M2CWGR
١٩٢١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK
٠١٣،٧٠٠ سانتيمتر

١۶٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش با هوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

FOR ALLSTORAGE TANKS

NOZZLES
٠١٢۴٩،٢٢٠ عدد

١۶٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

آارهای برق

کابل کشی و سيم کشی -فصل بيست و یکم 

.استدر ردیف های مربوط به ماسه ریزی و آجرچينی واحد اندازه گيری مترمربع . بهای ردیف های این فصل براساس مترطول آابل یا سيم محاسبه می شود-١
به (در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غير مذآور در این استاندارد. ، می باشدIPS-M-EL-270دسته بندی آابل ها از لحاظ سطح ولتاژ منطبق براستاندارد-٢

.استفاده می شود)  آيلو ولت٢۴ برای ٣٣(از ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر  ،(KV 24عنوان مثال
٣برای آابل Sبعنوان مثال، . مجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد  Sمنظور از. محاسبه شده استSقيمت ها برحسب سطح مقطع-٣

. ميليمترمربع است٣۵۵، معادل   ميليمترمربع٣×٩۵+٧٠ ميليمترمربع و برای آابل ١٢ ميليمترمربع، معادل ۴×
.زره دار محاسبه شده است - ٢بدون زره   - ١:  نوع ساختار آابل٢قيمت های این فصل براساس -۴
در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير قيمت از )  و غيره  XLPE , PE, PVC)عایق و پوشش تمامی آابل ها در این فصل، بدون توجه به جنس آنها-۵

.این بابت محاسبه نمی شود
.، اجرای آابل داخل ترانشه بتونی و یا آانال خاآی می باشد(UNDERGROUND)منظور از آابل آشی زیرزمينی-۶
تحت عنوان روی زمينی) از جمله روی سينی یا نردبان آابل و داخل آاندوئيت (هرگونه روش اجرای آابل آه در دسته بندی زیرزمينی قرار نمی گيرد-٧

(ABOVEGROUND)طبقه بندی شده و از تفاوت های اجرایی جزیی چشم پوشی شده است.
صب شماره آابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به آارفرما، تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن، ن-٨

.در قيمت ها منظور شده است
، هزینه آن باید جداگانه محاسبه HIGH POT TESTدر صورت نياز به. و تلفن چك در نظر گرفته شده است  (MEGGER TESTER)آزمایش آابل با مگر تستر-٩

.شود
: تحت بيش از یك ردیف قرار گيرد، به شرح زیر ارزیابی می شود) زیر زمينی یا روی زمينی(در صورتی آه هر رشته آابل از ابتدا تا انتها از لحاظ محل اجرا-١٠

در غير اینصورت، هر . ت همان ردیف قرار می گيردطول مسير اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسير اجرای آن رشته آابل تح% ٨٠هرگاه حداقل 
 متر از ٨۶ متر آابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق آنترل اجرا شود و ١٠٠بعنوان مثال، اگر . بخش از آابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود

 متر از مسير اجرای این آابل٧٣اگر .   متر آابل تحت ردیف مربوط به زیرزمينی قرار می گيرد١٠٠ متر روی زمينی باشد، تمامی ١۴مسير اجرا زیرزمينی و 
. متر روی زمينی٢٧ متر زیرزمينی و ٧٣: ر خواهد گرفت متر روی زمينی باشد، هر یك از این طول ها تحت ردیف مربوط به خود قرا٢٧زیرزمينی و 

:در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است-١١
آابلــ  حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك 

ــ  خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی
)در صورت نياز(ــ  مرتب آردن، مهار آردن و نصب شماره آابل یا سيم
ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحول به آارفرما

. به ردیف های مربوط اعمال می شود٠/٧در صورتی آه هادی آابل آلومينيومی باشد، ضریب . قيمت ردیف ها بر مبنای هادی مسی محاسبه شده است-١٢
.ها منظور شده استدر آابل آشی تلفن، سر سيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت -١٣
برای سایر روش های اجرا، از قيمت همين ردیف ها استفاده . به شده استقيمت ردیف های آابل تلفن بر مبنای اجرا روی سينی یا نردبان آابل محاس-١۴

.می شود
.ا بر اساس تعداد زوج های هر آابل محاسبه گردیده استقطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنه-١۵
برای سيم آشی به روش های دیگر، از همين ردیف ها . ، می باشدCLOSED TYPE  ردیف های سيم آشی براساس سيم آشی داخل آاندوئيت از نوع-١۶

.استفاده می شود

١٧٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیر زمينی بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۵،۵٩٠٢١،٠۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٣١،٠٩٠٣٧،٠٣٠ ٠٢١٧،٨١٠٢۴،٢٧٠٢۶،٣۶٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣٨،۵٧٠۴۶،۴٢٠ ٠٣٢٢،٢۶٠٣٠،٣۵٠٣٢،٣۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴٧،٠٢٠۵۴،۵۶٠ ٠۴٢۶،٧٢٠٣۶،۴١٠۴٠،٩١٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵٧،٣٧٠۶۵،٩٩٠ ٠۵٣۵،۶۴٠۴۴،٩٨٠۵٠،٣۴٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶۴،٠٠٠٧٢،۵۶٠ ٠۶۴٢،٣٣٠۵٣،۴٢٠۵۶،٩٩٠ متر

190 < S <= 240 MM2۶٨،۶۶٠٧۶،۵٣٠ ٠٧۴۶،٧٨٠۵٩،٠۵٠۶٢،١٧٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧٧،۴٣٠٨۴،٨٣٠ ٠٨۵٣،۴۴٠۶٧،۴٧٠٧١،٣٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٠٩،٧۶٠١١٨،٢۵٠ ٠٩٨٢،۵٣٠٩٨،٠١٠١٠٢،۶١٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۶٢،٣٨٠١٧٣،٣۵٠ ١٠١٢٣،٧۶٠١۴۶،٩٩٠١۵٣،١٩٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٧٨،٨٢٠١٩٠،٠١٠ ١١١٣٧،۵٢٠١۶٣،٣۴٠١۶٩،۴۶٠ متر

650 < S < =800 MM2٢١۵،۶٨٠٢٢۴،٠٠٠ ١٢١٧٠،۵٢٠٢٠٢،۵۴٠٢٠٩،١٠٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٧١،٨۵٠٢٨٠،٩۵٠ ١٣٢٢٠،٠٣٠٢۶١،٣٣٠٢۶۴،٨۴٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣١٨،۴۵٠٣٢٧،۶٣٠ ١۴٢۶١،٢٨٠٣١٠،٣۴٠٣١١،۶۶٠ متر

S> 1200 MM2٣۴۴،٩۵٠٣۶۶،٢٠٠ ١۵٣٠٢،۵٣٠٣٢۵،۵٨٠٣٣٧،٧۶٠ متر

١٧١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیر زمينی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٠،٣۴٠٢١،٨۶٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٣،٢٧٠٢۴،٨۶٠٣١،٣٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴۵،٣٩٠۵٣،۴۵٠ ٠٣٢٩،٠۶٠٣٠،٨٠٠٣٨،٩٢٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵٣،٩٩٠۶٢،٠١٠ ٠۴٣۴،٨٧٠٣۶،٧٩٠۴٧،۴۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2۶۵،۶١٠٧۵،٠۶٠ ٠۵۴٣،١٠٠۴۶،٧١٠۵٧،٨٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2٧١،٩٧٠٨٠،٩۴٠ ٠۶۵١،١٧٠۵۵،٢٣٠۶۴،۵٨٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧۶،٨٢٠٨۶،٠٢٠ ٠٧۵۶،۵۴٠۶٠،٣١٠۶٩،٢٧٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨۵،۵٩٠٩۴،۶٠٠ ٠٨۶۴،۶٢٠۶٨،٣۶٠٧٨،١۴٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٢٠،٨٨٠١٣٣،١۵٠ ٠٩٩۴،٠١٠١٠٠،٠٨٠١١٠،۵٠٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٧۴،٩٠٠١٨٨،۴١٠ ١٠١۴٠،٩٩٠١۵٠،٠٨٠١۶٣،۴۶٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٩١،٢١٠٢٠۴،۴٨٠ ١١١۵۶،۶٨٠١۶۶،٠٠٠١٨٠،٠٢٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٢٨،١۶٠٢۴١،٣۵٠ ١٢١٩۴،٢۶٠٢٠٧،١٨٠٢١٧،١۴٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٨٢،٣٢٠٢٩٣،٢١٠ ١٣٢۵٠،۶۶٠٢۶٧،٣٣٠٢٧٣،٧٠٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٢٧،۶٣٠٣٣٧،٠٩٠ ١۴٢٩٧،۶٨٠٣٢٠،۴٠٠٣٢٠،۶٢٠ متر

S> 1200 MM2٣۴٨،۵۶٠٣٧١،٣٠٠ ١۵٣١۴،۴۴٠٣٣۵،۵٧٠٣٣٩،٧٧٠ متر

١٧٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
٢١٠٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٩،٨٣٠٢۶،١٩٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٣٨،٨٣٠۴۶،٣٠٠ ٠٢٢٢،۶٧٠٢٩،٩١٠٣٢،٧۶٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴٨،١۶٠۵٨،٠١٠ ٠٣٢٨،٣٣٠٣٧،٣٩٠۴٠،٢۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵٨،٧٢٠۶٨،٢٠٠ ٠۴٣۴،٠١٠۴۴،٨٧٠۵٠،٨٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2٧٢،٠٢٠٨٢،٩٣٠ ٠۵۴۵،٣٨٠۵۵،٧۶٠۶٢،٩٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2٨٠،٣۶٠٩١،١٨٠ ٠۶۵٣،٩٠٠۶۶،٢١٠٧١،٢٧٠ متر

190 < S <= 240 MM2٨۶،١٧٠٩۶،١٠٠ ٠٧۵٩،۵۶٠٧٣،١٨٠٧٧،٧۴٠ متر

240 < S <= 300 MM2٩٧،٢١٠١٠۶،۵۴٠ ٠٨۶٨،٠۵٠٨٣،۶٢٠٨٩،٢٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۴٠،١٠٠١۵٠،٩٣٠ ٠٩١٠۶،١٢٠١٢۴،٠۶٠١٣٠،۶۴٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٠٧،٢۶٠٢٢١،٣٢٠ ١٠١۵٩،١۶٠١٨۶،٠٢٠١٩۵،٠٢٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢٢٨،٢٢٠٢۴٢،۵۶٠ ١١١٧۶،٨۴٠٢٠۶،٧٢٠٢١۵،٧٢٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٧۵،٢۵٠٢٨۵،٨٩٠ ١٢٢١٩،٢٧٠٢۵۶،٣٣٠٢۶۶،٢٢٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۴۶،٨۶٠٣۵٨،۵٣٠ ١٣٢٨٢،٩٣٠٣٣٠،٧٣٠٣٣٧،١٢٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٠۶،٢۶٠۴١٨،٠٧٠ ١۴٣٣۵،٩٩٠٣٩٢،٧۴٠٣٩۶،۶٧٠ متر

S> 1200 MM2۴۶١،۴۶٠۴۶۵،٨٠٠ ١۵٣٨٩،٠٢٠۴۵۴،٧۶٠۴۵٩،٢٩٠ متر

١٧٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
٢١٠۴۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢۶،١٩٠٢٧،١٨٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٩،٩١٠٣٠،٩٢٠٣٩،٠۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵۶،٧١٠۶۶،٨۵٠ ٠٣٣٧،٣٩٠٣٨،٣٠٠۴٨،۴۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶٧،۴٨٠٧٧،۵۴٠ ٠۴۴۴،٨٧٠۴۵،٧١٠۵٩،٠۵٠ متر

100 < S <= 140 MM2٨٢،۴٣٠٩۴،٣۶٠ ٠۵۵۵،٧۶٠۵٨،۴١٠٧٢،۴۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2٩٠،۴٠٠١٠١،٧۴٠ ٠۶۶۶،٢١٠۶٩،٠٧٠٨٠،٨٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٩۶،۵٠٠١٠٨،١٠٠ ٠٧٧٣،١٨٠٧۵،۴١٠٨۶،۶٩٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٠٧،۴٧٠١١٨،٨۴٠ ٠٨٨٣،۶٢٠٨۵،۴٩٠٩٧،٧٨٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۵۴،٣۶٠١٧٠،٠٨٠ ٠٩١٢۴،٠۶٠١٢٧،٣٧٠١۴٠،٧٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٢٣،٣٣٠٢۴٠،۶٢٠ ١٠١٨۶،٠٢٠١٩١،٠۵٠٢٠٨،١٨٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۴۴،٠٩٠٢۶١،١٠٠ ١١٢٠۶،٧٢٠٢١١،٢٨٠٢٢٩،٢۴٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٩١،٢٢٠٣٠٨،١۴٠ ١٢٢۵۶،٣٣٠٢۶٣،٧۴٠٢٧۶،۴٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۶٠،٢٨٠٣٧۴،٢٣٠ ١٣٣٣٠،٧٣٠٣۴٠،٣٠٠٣۴٨،۴۴٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴١٨،٠٧٠۴٣٠،١٧٠ ١۴٣٩٢،٧۴٠۴٠٧،٩١٠۴٠٨،١۵٠ متر

S> 1200 MM2۴۶۵،٩٣٠۴٧٠،۴٣٠ ١۵۴۵۴،٧۶٠۴٧٢،٣٠٠۴۶٣،۶٠٠ متر

١٧۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های تلفن ELCW02
٢١١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

N<=12 PAIRS ٠١۵٠،٣١٠ متر

12< N < 60 PAIRS ٠٢٧٠،٢۴٠ متر

60< N < 100 PAIRS ٠٣٩٠،۵١٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴١١٠،۶٢٠ متر

١٧۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
٢١٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S < =  0.5  MM2 ٠١٧،٢٢٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٩،۶٣٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣١٢،٠۵٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴١۵،۶۶٠ متر

١٧۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل ها و سيم های متفرقه ELCW04
٢١٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١۶۶،٧٣٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٧٩،٧۶٠ متر

١٧٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه ELCW05
٢١۴١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

LAYING SAND ٠١۶۴،٢١٠ متر مربع

LAYING BLOCKS ٠٢٩٠،٨١٠ متر مربع

١٧٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

آارهای برق

سر سيم بندی و اتصال کابل ها -فصل بيست و دوم 

.واحد اندازه گيری گلند عدد می باشد. سيم است  (CORE )د رشتهواحد اندازه گيری ردیف های این فصل، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چن-١
.می باشد HEAT SHRINKم مصرفی به استثنای آابلشو و سر سيم وبهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اقال-٢
شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر آابل)  آيلو ولت۶۶ ولت تا ١٠٠٠بيش از ( بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار متوسط-٣

(CONNECTION KIT) می باشد ،.
.هزینه  آن جداگانه محاسبه می شود  HIGH POT TESTدر صورت نياز به. آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است-۴
هرگاه در موارد خاص و با نظر مهندس مشاور .  برابر بهای ردیف های سرسيم بندی همان آابل هاست٢/۴آابل های فشار متوسط، ) مفصل بندی(بهای اتصال-۵

. برابر ردیف سرسيم بندی آابل مربوط می باشد٢/١۵نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف 
: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های سرسيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶

ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  جدا آردن پوسته و عایق و نصب آابلشو یا سر سيم

ــ  نصب شماره سيم و آابل
 مشابه طبق مشخصات فنیــ  پوشاندن قسمت های برقدار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های

ــ  بستن سرسيم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی
و تحویل به آارفرما) در صورت نياز( ــ   آزمایش های عایقی و صحت اتصال

:مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های مفصل بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله -٧
ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  جدا آردن پوسته و عایق
ــ  مفصل بندی طبق مشخصات فنی

ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما

١٧٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37
CORE رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های کنترل ELTJ01
٢٢٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=1 MM2٨٧،۵٠٠١٢٢،۶٧٠ ١١۵،٢۴٠ ٠١١٧،١۴٠۴۴،٢٠٠۶۵،٣٠٠ سر

1< S <= 2.5 MM2١۶٢،٠۴٠٢٢٧،١٧٠ ٢١٣،۴٠٠ ٠٢٣١،٧۴٠٨١،٨۶٠١٢٠،٩٣٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٢٠٧،۴١٠٢٩٠،٧٧٠ ٢٧٣،١۴٠ ٠٣۴٠،۶٣٠١٠۴،٧٧٠١۵۴،٨٠٠ سر

١٨٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٣،٩٢٠ ٠١١٠،٧٢٠١۶،٨٧٠٢۴،١۶٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٢،۴٠٠ ٠٢١٣،۴٠٠٢١،٠٩٠٣٠،٢١٠ سر

10< S <=35 MM2۶٣،۶٠٠ ٠٣٢٠،٠٩٠٣١،۶۴٠۴۵،٣٢٠ سر

35< S <=95 MM2١٠۶،٠١٠ ٠۴٣٣،۵٠٠۵٢،٧٢٠٧۵،۵٢٠ سر

95< S < 185 MM2١۶٩،۶٠٠ ٠۵۵٣،۵٩٠٨۴،٣۶٠١٢٠،٨۴٠ سر

185< S <=300 MM2٢٣٣،٢٠٠ ٠۶٧٣،۶٩٠١١۶،٠٠٠١۶۶،١۶٠ سر

300< S <500 MM2٣١٨،٠١٠ ٠٧١٠٠،۴٨٠١۵٨،١٨٠٢٢۶،۵٨٠ سر

500<S MM2۴٢۴،٠٠٠ ٠٨١٣٣،٩٨٠٢١٠،٩١٠٣٠٢،١١٠ سر

١٨١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٨،٩١٠ ٠١١٢،٠٢٠١٨،٨٧٠٢۶،٨٨٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٨،۶٣٠ ٠٢١۵،٠٢٠٢٣،۵٩٠٣٣،۵٩٠ سر

10< S <=35 MM2٧٢،٩۴٠ ٠٣٢٢،۵٣٠٣۵،٣٩٠۵٠،۴٠٠ سر

35< S <=95 MM2١٢١،۵٨٠ ٠۴٣٧،۵۵٠۵٨،٩٨٠٨٣،٩٨٠ سر

95< S <= 185 MM2١٩۴،۵٢٠ ٠۵۶٠،٠٩٠٩۴،٣٧٠١٣۴،٣٨٠ سر

185< S <=300 MM2٢۶٧،۴٧٠ ٠۶٨٢،۶٢٠١٢٩،٧۵٠١٨۴،٧٧٠ سر

300< S <=500 MM2٣۶۴،٧٣٠ ٠٧١١٢،۶٧٠١٧۶،٩۴٠٢۵١،٩۵٠ سر

500<S MM2۴٨۶،٣٠٠ ٠٨١۵٠،٢٣٠٢٣۵،٩٢٠٣٣۵،٩۴٠ سر

١٨٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0301 کيلو ولت۶٫۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۶٠۴،١٣٠ ٠١٢٩٨،١٨٠۴۵٢،٨٣٠۵٩١،۴۵٠ سر

35< S <=95 MM2٩۶۶،٢٨٠ ٠٢۴٧٧،۴۴٠٧٢۴،٣۵٠٩۴۵،٩٢٠ سر

95< S <= 185 MM2١،۴۵٠،٨٨٠ ٠٣٧١۵،۶٠٠١،٠٨٧،٠٧٠١،۴١٩،۵٣٠ سر

185< S <=300 MM2١،٩٣٣،۵۴٠ ٠۴٩۵۴،٠۴٠١،۴۴٨،٨٢٠١،٨٩٢،۵٠٠ سر

300< S <=500 MM2٢،۴١۶،٩٣٠ ٠۵١،١٩٣،۴٢٠١،٨١١،۶٨٠٢،٣۶۵،٣٧٠ سر

500<S MM2٢،٩٠٠،١۵٠ ٠۶١،۴٣١،٨١٠٢،١٧٣،٧٢٠٢،٨٣٨،٧۴٠ سر

١٨٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0302 کيلو ولت١١سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۶٩۴،٠۶٠ ٠١٣۴٠،۵١٠۵١٩،٧٢٠۶٧٨،٧۶٠ سر

35< S <=95 MM2١،١١٠،۴٢٠ ٠٢۵۴۵،٠٣٠٨٣١،١۵٠١،٠٨۶،١۴٠ سر

95< S < 185 MM2١،۶۶۶،١۶٠ ٠٣٨١٧،۵۴٠١،٢۴٧،٢٩٠١،۶٢٩،٩١٠ سر

185< S <=300 MM2٢،٢٢١،١٧٠ ٠۴١،٠٨٩،٣٢٠١،۶۶٣،٣٩٠٢،١٧٢،۶٢٠ سر

300< S <=500 MM2٢،٧٧۶،۵٨٠ ٠۵١،٣۶١،٨۴٠٢،٠٧٨،٩۴٠٢،٧١۵،٨٨٠ سر

500<S MM2٣،٣٣١،٩١٠ ٠۶١،۶٣۴،٣۵٠٢،۴٩۴،٣٠٠٣،٢۵٩،۴١٠ سر

١٨۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0303 کيلو ولت٢٠سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2٨٠۵،٢۴٠ ٠١٣٩٢،٧۶٠۶٠٢،٠٩٠٧٨٧،٣۴٠ سر

35< S <=95 MM2١،٢٨٨،٧٨٠ ٠٢۶٢٨،١٠٠٩۶٣،۶٣٠١،٢۵٩،۶١٠ سر

95< S <= 185 MM2١،٩٣٣،٧۵٠ ٠٣٩۴٢،۴٨٠١،۴۴۶،١١٠١،٨٩٠،٣٢٠ سر

185< S <=300 MM2٢،۵٧٧،۵۶٠ ٠۴١،٢۵۶،١٢٠١،٩٢٨،٠٩٠٢،۵١٩،٨٧٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٢٢٢،٧۶٠ ٠۵١،۵٧٠،٧٣٠٢،۴٠٩،٨٣٠٣،١۴٩،٩٨٠ سر

500<S MM2٣،٨۶۶،۶۶٠ ٠۶١،٨٨۴،٨٧٠٢،٨٩١،۶٢٠٣،٧٧٩،٨٠٠ سر

١٨۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0304 کيلو ولت٣٣سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۴۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2١،٠٠٢،٩۵٠ ٠١۴٨۶،٣٧٠٧۴٩،٠٩٠٩٧٩،۵٩٠ سر

35< S <=95 MM2١،۶٠۴،٩٣٠ ٠٢٧٧٨،٠٣٠١،١٩٨،۵٨٠١،۵۶٧،٨١٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،۴٠٧،١۵٠ ٠٣١،١۶۶،١۴٠١،٧٩٧،۴۶٠٢،٣۵٠،٨٢٠ سر

185< S <=300 MM2٣،٢٠٩،١٢٠ ٠۴١،۵۵۵،۴٩٠٢،٣٩۶،٧٠٠٣،١٣۴،٣٩٠ سر

300< S <=500 MM2۴،٠١١،۵٧٠ ٠۵١،٩۴۴،٢٩٠٢،٩٩۵،٧٢٠٣،٩١٨،۴۵٠ سر

500<S MM2۴،٨١۴،٢٨٠ ٠۶٢،٣٣۴،١٢٠٣،۵٩۵،١۶٠۴،٧٠٢،۴٣٠ سر

١٨۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0305 کيلو ولت۶۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۵۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2١،٢١۵،٠۶٠ ٠١۵٨۵،٩۵٠٩٠۶،٢۵٠١،١٨۶،٢٢٠ سر

35< S <=95 MM2١،٩۴۵،٠٣٠ ٠٢٩٣٨،٣٣٠١،۴۴٩،٩۵٠١،٨٩۶،٣٢٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٩١۵،٩٨٠ ٠٣١،۴٠۶،۴٨٠٢،١٧۴،۵٧٠٢،٨۴۶،٨٨٠ سر

185< S <=300 MM2٣،٨٨٨،۴۵٠ ٠۴١،٨٧٧،٣٢٠٢،٩٠٢،٧٠٠٣،٧٩۵،٣٣٠ سر

300< S <=500 MM2۴،٨۶٩،٢۴٠ ٠۵٢،٣۴۶،۶٨٠٣،۶٢٢،١۵٠۴،٧۴٩،٣٨٠ سر

500<S MM2۵،٨١٨،١١٠ ٠۶٢،٨١٣،٣٠٠۴،٣۵١،٠۶٠۵،۶٩٣،١١٠ سر

١٨٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٠،١۴٠۴٧،٠٢٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۴٨،٠٧٠۵۶،٠٨٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۵۶،١٠٠۶۵،۶۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۶۴،١٧٠٧۵،١٣٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٩۶،٢٣٠١١٢،٨٢٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٢٠،٢٧٠١۴٠،٧٩٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٣٢،٧۴٠٢٧٢،٢٣٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٣٨۵،٣۶٠۴۵٠،۴٢٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۶٢۵،٩٠٠٧٣١،٩٩٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٨٣۴،۶١٠٩٧۶،٢۵٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٠۴٣،٣١٠١،٢٢٠،٢٣٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢١،٢٠٣،٨۶٠١،۴٠٨،١٨٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،٣۶۴،٢٧٠١،۵٩۵،٧١٠ عدد

١٨٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵۵،٨٨٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶٧،٠۴٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٧٨،۴۴٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٨٩،۴٧٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٣۴،۴۶٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۶٧،٩١٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٢۴،٩٣٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵٣٧،۶٨٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٨٧٣،۵٠٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،١۶۴،٨۴٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۴۵۶،٠٣٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢١،۶٨٠،١٠٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،٩٠۴،٠٢٠ عدد

١٨٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

آارهای برق

نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت ها -فصل بيست و سوم 

ن و آاندوئيت برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و نردبا)  قطعات مستقيم و درپوش (بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل-١
.برحسب تعداد محاسبه شده است) زانو، سه راه و چهارراه(آابل

. طبق مشخصات فنی منظور شده است در ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و-٢
 ردیف های فصل های مربوط مراجعه در ردیف های این فصل منظور نشده است و برای تعيين بهای آنها، باید به) ساپورت ها(هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها-٣

.شود
.ه شده استنصب سينی و آاندوئيت روی انواع  تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفت-۴
این قبيل لوازم، توسط . يچ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده استدر ردیف های مربوط به سينی و نردبان و آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پ-۵

.آارفرما تهيه می شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه می شود
تصاالت، نصب اتصاالت مربوط جزو هزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت ا  (CLOSED TYPE)در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته-۶

.هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل زانو، سه راه، چهارراه و بطور آلی قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در -٧

.ت آن جداگانه محاسبه می شوددر صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخ. هزینه نصب می باشد
.الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل -٨

ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب
برش در طول های الزم و نصب: ــ  نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل

ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطمعات نصب شده
طبق مشخصات فنی(EARTH BONDING )ــ  نصب اتصاالت زمين

ــ  لكه گيری محل های برش در صورت نياز
ــ  تحویل به آارفرما

:له مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جم-٩
ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب

)در صورت نياز(ــ  برش و رزوه آردن سر آاندوئيت ها
ــ  نصب اتصاالت

ــ  نصب بست ها و آاندوئيت ها
)در صورت نياز(ــ  نصب بوشينگ ها

ــ  تنظيم و تراز آردن خطوط و تحویل به آارفرما

١٩٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سينی ها و نردبان های فوالدی ELTC01
٢٣٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

W<= 10 CM ٠١١٢،٧٣٠١٣۶،٢۶٠۶٨،٩۶٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢١۵،٩۴٠٢٠۴،۶١٠٩١،٨٠٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٢٠،۶٩٠٢۵۵،٧٨٠١٠٣،٢٣٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٢٣،٩١٠٣٠۶،٧٨٠١١۴،۶۶٠ متر

80 < W CM ٠۵٣١،٨٧٠٣۴٠،۶٣٠١٣٧،۴٨٠ متر

١٩١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

1/2" diam ٠١۵۶،۶٩٠٣٣،۵٠٠ متر

3/4" diam ٠٢۶٨،١۵٠۴٠،٣٨٠ متر

1" diam ٠٣٩١،٢١٠۵۴،٨٢٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١٠۴،٩٩٠۶٠،٩١٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١١٧،٧٩٠٧٠،٢٣٠ متر

2" diam ٠۶١٢۴،۶۵٠٧۵،۵٢٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١٣۶،۵٠٠٨٠،۵٩٠ متر

3" diam ٠٨١۴٧،۵٢٠٨۵،۵٧٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١۶٣،٧٣٠٩۶،١٩٠ متر

4" diam ١٠١٩٣،٣٩٠١١۵،۵۶٠ متر

5" diam ١١٢٢٧،٣١٠١٣۵،۴۵٠ متر

6" diam ١٢٢۴٧،۶٠٠١۴۶،۶٣٠ متر

١٩٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

3/4" diam ٠١٧٨،۶٣٠ متر

1 1/2" diam ٠٢١٢۶،٣۶٠ متر

١٩٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - پی.وی.سی ELTC02PV
٢٣١٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

1/2" diam ٠١١٢،٠٨٠ متر

3/4" diam ٠٢١۴،۶۴٠ متر

1" diam ٠٣١٩،۴١٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٢٢،٢٧٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٢۵،٣۴٠ متر

2" diam ٠۶٢۶،٨٢٠ متر

2 1/2" diam ٠٧٢٩،١۶٠ متر

3" diam ٠٨٣١،۶١٠ متر

3 1/2" diam ٠٩٣۴،٨٩٠ متر

4" diam ١٠۴١،٢۴٠ متر

5" diam ١١۴٨،۶۵٠ متر

6" diam ١٢۵٣،٣٢٠ متر

١٩۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

آارهای برق

نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم -فصل بيست و چهارم 

دیف های نصب جعبه ، برحسب آيلوگرم و بهای ردیف های نصب باسداآت، برحسب مترطول و بهای ر بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری-١
.استتقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده 

ی  های این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف هاهزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف-٢
.فصل های مربوط استفاده می شود 

.می باشد )  فریم، ساپورت و غيره ( ، شامل نصب تجهيزات و تثبيت  آنها به انواع تكيه گاه ها ردیف های این بخش-٣
در سایر انواع . زینه سرسيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی استدر صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد بهای نصب آن شامل ه-۴

.دجعبه تقسيم، برای سر سيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آر
:جرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل ا-۵

، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی)در صورت نياز(ــ  حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب
ين پانل های مجاورــ  تثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط ب

ــ  تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی
)در صورت نياز  (ــ  تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما

: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن
ــ  بازدید نهایی و تحویل به آارفرما

:جرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب باسداآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل ا-٧
ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب

ــ  نصب ساپورت خاص باسداآت به تكيه گاه های موجود
قطعات طبق مشخصات فنیــ  نصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين 

ــ  تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما

:رایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب باتری ، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اج-٨
ــ حمل از انبار پيمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر

ــ  تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما
:مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب جعبه های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله -٩

ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر
ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١٩۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پانل ها ELPTPN
٢۴٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    25     KG ٠١٢۴،٢٨٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢٢٠،١٢٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣١٧،۴۴٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴١۵،٨۴٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵١۴،١٢٠ کيلوگرم

W    >    500   KG ٠۶١١،٧٣٠ کيلوگرم

١٩۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ترانسفورماتورها ELPTTR
٢۴١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    1000     KG ٠١٩،٣۶٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢٧،۴٩٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣۵،٨٠٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴۴،٨١٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵٣،۶٣٠ کيلوگرم

W    >   30000  KG ٠۶٣،١٢٠ کيلوگرم

١٩٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداکت ها - با اتصاالت پيچ و مهره ای ELPTBD01
٢۴٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=  50  KG/M ٠١١،۶۵٩،٢٨٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢٣،٢٨۴،۴٩٠ متر

W  > 100 KG/M ٠٣۴،٣٨٢،٢۴٠ متر

١٩٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه های تقسيم ELPTJB
٢۴٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    2   KG ٠١٢٧۶،۴٠٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢٣٢۴،٩٣٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣٩٠٩،۴٠٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴١،٨١١،٢١٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٣،٢٧٠،٨٠٠ عدد

W    >    100   KG ٠۶۴،٠١٧،٧٩٠ عدد

١٩٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باتری ها ELPTRY
٢۴۴١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    5   KG ٠١١٨،۵۶٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢١۵،٨٠٠ کيلوگرم

W   >   15  KG ٠٣١٢،۴۶٠ کيلوگرم

٢٠٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

ALL TYPES ٠١١،١۴۵،۵٣٠٩۵٢،٨۵٠ عدد

٢٠١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

آارهایبرق

نصب سيستم روشنايي -فصل بيست و پنجم 

.بهایرديف هایاين فصل براساس تعداد محاسبه مي شود-١
. مي شوددر صورت نياز به پيش مونتاژ چراغ در آارگاه، هزينه آن جداگانه محاسبه. بهایرديف هاینصب چراغ شامل هزينه هایپيش مونتاژ چراغ نمي شود-٢
.بهایرديف هاینصب چراغ شامل هزينه سرسيم بندیداخل چراغ نيز مي باشد-٣
به مي شودگاه برایتجهيزات اين فصل، با استفاده از رديف های فصل های مربوط محاس هزينه ساخت و نصب هر نوع پايه و  تكيه-۴
. و غيره مي باشدرديف هایاين فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات رویپايه، تكيه گاه، براآت-۵
:ايی زير منظور شده استدر محاسبه بهاینصب چراغ ها، هزينه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجر-۶

ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  آماده سازیو نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين
ــ آزمايش، روشن آردن و تحويل به آارفرما

٢٠٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب نور افکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١١،٠٣٢،٩٩٠٩٢٢،۴٢٠ عدد

P   > 1000 WATT ٠٢١،٢٢٠،٢۶٠١،١٠٢،٩۴٠ عدد

٢٠٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های رشته ای ELIL02
٢۵١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P  <= 100 WATT ٠١٨۴٨،٣٠٠٧٣٧،۶٢٠ عدد

P    > 100 WATT ٠٢١،٠٣٢،٩٩٠٩٢٢،۴٢٠ عدد

٢٠۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١۶۶۵،٧۴٠٧٩۵،٨١٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٧١٨،۵٠٠٨۵٠،٣۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٧٩۵،٣٠٠٩٣۴،٨۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٨۵٠،۴٨٠٩٨٢،٧۵٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٩۵٩،١۴٠١،٠٩١،۴٩٠ عدد

٢٠۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٧۴۵،٨١٠٨٨٠،۵٨٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٧٩۵،٣٠٠٩٣۴،٨۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٨٨١،٣۴٠١،٠١٣،٢۶٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٩٣۵،٣٨٠١،٠۶٧،۵٣٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٠٣٧،٧١٠١،١۶٣،٢٩٠ عدد

٢٠۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های متفرقه ELIL04
٢۵٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

PHOTOCELL ٠١٨٩۶،٣٣٠ عدد

٢٠٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

آارهای برق

نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی -فصل بيست و ششم 

یزی داخل چاه آه برحسب آيلوگرم و تسمه مسی آه برحسب مترطول بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای ذغال ر-١
.محاسبه می شود

. آشی و سيم آشی استفاده می شود برای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل-٢
 متر ٢/۵در صورتی آه طول بيش از . ، محاسبه شده است)فرو آردن ميله داخل زمين( متر و با  روش ضربه ای دستی٢/۵بهای نصب ميله ارت تا طول -٣

، هرگاه برای فروآردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده شود. به بهای ردیف اضافه می شود% ۵٠باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل
.هزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود

: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۴
ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب

ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

٢٠٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

TEST &BPUND BOX-EXP

TYPE
٠١١،۴۵۵،٩٩٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢١،٢١٣،۶۵٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣١،٣۶٨،٣۴٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴١،١٢۵،٩٩٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵٣٢١،٠٠٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٢۶۶،۶٠٠ دستگاه

SPLICING KIT& LINE TAB ٠٧٢٨۶،٧٧٠ دستگاه

REFERNCE CELL ٠٨١،۴۵۶،٣۶٠ دستگاه

٢٠٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

W <= 2 KG ٠١٢٧١،۴٧٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢۴۵٢،۵٨٠ دستگاه

٢١٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - کدولد (مسی) ELER02CW
٢۶١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

S <= 35 MM2 ٠١٢٠٨،٩٩٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢٢۶١،٨٩٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣٣١٢،٧١٠ عدد

٢١١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الکترود (ميله) زمين ELER02GR
٢۶١٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١١،۵۵۵،٨۴٠ عدد

٢١٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER02CE
٢۶١۴۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

S <= 35 MM2 ٠١٩٢،٢۵٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢١٢٩،٠٩٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣١۶۵،٩٢٠ عدد

٢١٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL SIZES ٠١۶٨،٢۴٠ متر

٢١۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط زغال سنگ ELER02CK
٢۶١۶۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٢١،۵۶٠ کيلوگرم

٢١۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال زمين ELER02EL
٢۶١٧۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٣۴٢،٣٧٠ عدد

٢١۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم برق گير ELER03
٢۶٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠١۴٩٠،۴٧٠ دستگاه

ARRESTER ٠٢٩۴۵،٣٠٠ دستگاه

DISCONNECTON KIT ٠٣١٠٧،٩۶٠ دستگاه

٢١٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

آارهای برق

نصب تجهيزات ارتباطی -فصل بيست و هفتم 

.بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود-١
.هزینه نصب منظور شده استهرگونه سرسيم بندی آابل ها و سيم های ورودی به تجهيزات این فصل، جزو -٢
.ستفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شودهزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با ا-٣
. باشدردیف های این فصل، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می-۴
.آت و غيره می باشدردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، برا-۵
: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶

ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

٢١٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١١،١١٧،٣٢٠ دستگاه

٢١٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال ELCOTP02
٢٧٠٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

1 TO10-PAIR ٠١٨٧٣،۶٩٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٩٨٢،۵۶٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣١،٠٩١،٠٠٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴١،٣٠٨،٠٣٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵١،۶٣۴،٢٠٠ دستگاه

٢٢٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - اکوستيک هود ELCOTP03
٢٧٠٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١١،٠١١،۵٠٠ دستگاه

٢٢١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١۵۵٧،٧۴٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢۴۶۴،۵٨٠ دستگاه

LOUDSPEAKER(INDOOR) ٠٣۶۵١،١٨٠ دستگاه

LOUDSPEAKER(OUTDOOR) ٠۴٧۴۴،۶٣٠ دستگاه

٢٢٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

آارهای برق

پيش راه اندازی و راه اندازی برق -فصل بيست و هشتم 

آزمایش ها ناپذیری از آار نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم، با توجه به اینكه پيش راه اندازی و راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك -١
هرگاه الزم باشد آزمایش هایی اضافه .  مندرج در انتهای دفترچه،  فهرست شده است١و بازبينی های الزم قبل از برقدار آردن سيستم، بشرح پيوست

.بر موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه محاسبه می شود
در . نمی شوداندازی، بعهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه  ای محاسبه تأمين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه -٢

گاه ها و  دستگاه ها یا ابزار خاص پيش راه اندازی داشته باشد، آارفرما این دستمواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز یه
.تعيين این گونه موارد بعهده مهندس مشاور است. ی دهدابزارآالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختيار پيمانكار قرار م

 ، هزینه آن HIGH POT TESTفته شده است و در صورت نياز به استفاده ازآزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گر-٣
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل های مربوط به VSDSمانند (در مواردی آه پيش راه اندازی و راه اندازی پانل های خاص. در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است-۴
.مورد نظر باشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود )بسته های یكجا خرید و غيره

٢٢٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١١،٢۶٠١،٣٧٠١،١٩٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢٨۵٠٩١٠٨٣٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣۵٣٠۵٧٠۵۴٠ کيلوگرم

٢٢۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت ELPC0201
٢٨١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١١،٢۴٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢١،١٣٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،٠٧٠ کيلوگرم

٢٢۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام_سی_سی ELPC0202
٢٨١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٢٨۴،۴٨٠ خروجی

٢٢۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی ELPC0203
٢٨١٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١۶،۶۴٠ کيلوگرم

٢٢٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورمرها ELPC03
٢٨٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

S <= 1 MVA ٠١٩۵٠١،١۴٠٠ کيلوگرم

1 < S <= 2.5 MVA ٠٢۶۴٠٧٧٠٧۶٠ کيلوگرم

2.5 < S <= 10 MVA ٠٣۵١٠۵٧٠۵٧٠ کيلوگرم

S> 10 MVA ٠۴٢٩٠٣٢٠٣١٠ کيلوگرم

٢٢٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0401 کيلوولت١موتورها - تا 
٢٨٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UO TO 50 KW ٠١٢١٧،۵١٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢٣۴٨،٢۴٠ دستگاه

٢٢٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0402 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UO TO 500 KW ٠١۴٢٣،٠۴٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢٧٢۵،۵٢٠ دستگاه

٢٣٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0403 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١۴٨٣،۶٨٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢٨۴۶،۴۴٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣١،٠٨٨،٢٨٠ دستگاه

٢٣١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های خاص ELPC05
٢٨۴١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١١،٨٢٠ کيلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢١،٣٣٠ کيلوگرم

P > 50 KW ٠٣١،١۴٠ کيلوگرم

٢٣٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و  نهم 

آارهای برق

 کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵حمل بيش از  -فصل بيست و نهم 

.  آيلومتر می باشد۵نكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ردیف های این فصل بابت اضافه بها حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيما
 آيلومتر از ردیف های این فصل بر ۵ آيلومتر در قيمت های نصب منظور شده است و فقط هزینه حمل مازاد بر ۵هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا

.محاسبه می شود" آيلومتر -تن "اساس

٢٣٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و  نهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٩٠١۶٠

گروه کد

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و  نهم 

FOR ALL WIEGHTS AND

DISTANCS
٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

٢٣۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

آارهای ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یكم

دستگاه های ابزاردقيق در محوطه-١

ل تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و  در هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شام-١
.ت و براساس دستورالعمل های اجرایی منظور شده استآزمایش و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نف

 , MASTER  ORIFICE , ULTRASONICمانند فرستنده های جریان از انواع مغناطيسی، ) LINE INSTRUMENTS(در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله-٢
CORIOLIS , VORTEXدیر جریان، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده ها و جمع آننده های مقا توربينی(INTEGRAL ORIFICE FLOW)

شند و نصب آنها توسط گروه لوله آشی ، لوله های ونتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی می باFLOW TOTALEZERSو یا
(PIPING)يرد، از جمله تست های عملكرد، آاليبراسيون، تطبيق با انجام می شود، تمامی فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گ

ه، طبق دستورالعمل های اجرایی، بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش های بازرسی و تحویل آارهای انجام شد) بسته به مورد(مشخصات فنی
.منظور شده است

.، از گروه لوله آشی محاسبه می شود٢هزینه نصب ادوات درج شده بند -٣
.ق یكسان منظور شده استهزینه نصب برای آالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقي-۴
      .ز ردیفهای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شوددر صورتی آه ادوات ابزاردقيق روی پكيج ها نصب شده باشد، قيمت هر یك ا-۵

TRANSMITTERS ( P/DP/LT,TT)             نوع دستگاه٠/۴ضریب 
SWITCHES ( F.P.L.T)             نوع دستگاه٠/۵ضریب 
SOv/LOCAL INDICATORS/PG/TG      نوع دستگاه٠/٣۵ضریب 
T/C & RTD        نوع دستگاه٠/٣ضریب 
CV/HV/PSV/FE/PDMERER      نوع دستگاه٠/٧۵ضریب 

، بابت هزینه نصب  باشد(PROTECTION BOX OR HEATING BOX ) گرم آنندهدر مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزاردقيق در داخل جعبه محافظ  و یا-۶
.اضافه محاسبه می شود) ردیف های نصب ادوات(قيمت ردیف مربوط% ۵۵جعبه و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل 

٢٣۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - فرستنده ها INFEFIEL01
٣١٠١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١١،۶٣٠،۶٧٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،٣٨٣،۵۶٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣١،٣٩٢،٣٠٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEI
٠۴١،۴۵۵،٣٣٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵١،۵۴٢،٩٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٣،٠٠٣،٠١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧٣،٢٢١،۶٧٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨٣،۵۵٨،٢٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٩٢،۵٣٨،۵٢٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٢،۶۶٧،۵٩٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٢،٨٩٨،۶١٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢٢،٧٣٠،٣۵٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣۴،٨١٣،٢٩٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴١،٩٨٠،۶٨٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵١،٩۴٠،٨٢٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧۵،٠٣١،۶۶٠ دستگاه

٢٣۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - نمایشگرها سویيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٢،۴٠٢،۴٣٠ دستگاه

LEVEL SWITCHE

INT.FLOAT TYPE
٠٢٢،٠٧۴،٢۶٠ دستگاه

LEVEL SWITCHE

VIBRATION TYPE
٠٣٩٩٠،٩٢٠ دستگاه

FLOW,

PRESS.,TEMP.SWITCHES
٠۴١،٢١٠،٨٣٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵٨۵٩،٩٢٠ دستگاه

٢٣٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - شيرهای مغناطيسی و
حسگرها

INFEFIEL03
٣١٠٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

SOLENOID VALVES ٠١۵٢٠،٧٧٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢١،٢٨٠،٣۶٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣١،١۶٨،۶۶٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴۶٠٣،١١٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵۶۶٩،٣۶٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٢،٠۴٧،٩٨٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٢،٠۶٣،٨٣٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨۵٢٣،۶۶٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩٨۶٨،٩۴٠ دستگاه

SIREN ١٠١،٢٠٣،۴٣٠ دستگاه

٢٣٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - ترموکوپل ها و  INFEFIEL04
٣١٠۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١۴٠٨،٩٧٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢۵۵٩،٧٣٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣١،۴٢٩،١٨٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴٣٧۶،٣۶٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵٣٨٣،٢۵٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶۴٨۴،٣۵٠ دستگاه

٢٣٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيکی - فرستنده ها INFEFIPN01
٣١٠٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١١،٨٣٨،٨٨٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،۶٩۴،۶٣٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣٣،٣٩٠،١۵٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴٣،۶٢١،٠۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵٣،٩٧۶،۴٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٢،٨٩٩،۶۶٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧٣،٠٣۵،٩٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨٣،٢٧٩،٩٨٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩١،٧٧٠،۴٣٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠١،٨٣٣،۵٠٠ دستگاه

٢۴٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
٣١٠٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٢،۶٧۴،٧٣٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٢،٢٣٩،٣٣٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣١،۴۴۴،٢٨٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴٨۵٩،٩٢٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٢،٢٨۶،١١٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٢،۶۶٩،٧٧٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧٣۵٣،۵٧٠ دستگاه

٢۴١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی INFEFIME
٣١١١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL GAUGES ٠١١،۴۵۵،٧۴٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢٣،٣۶۶،٢٨٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣٨١۶،۵٩٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴٩۴٣،٧٠٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵١،٠٣٠،٨٨٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶١،۶٩٣،٠۶٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧٨١۶،۴٨٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨١،٠٢٠،٠٢٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩١،٠٧٨،۵٨٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠١،٨۶۵،٣٩٠ دستگاه

٢۴٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،٢٠٩،٧۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٣۴٩،٠٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۴۴٧،٧٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٩۶٧،٣۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۶۴٧،٨٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٣٧٩،۶۵٠ عدد

٢۴٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،٠۵۵،١٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٢۵۶،٠٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٣٨۶،٠۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،۵٠٣،٣٩٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،٠٢٩،٢٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،١۴٢،۴۴٠ عدد

٢۴۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،٠۵۵،١٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،١٩۴،٣۵٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٢٩٣،١۴٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٨١٢،۶٩٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۴٩٣،٢٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٠٧٠،٣۵٠ عدد

٢۴۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای اطمينان

INFEFICA04
٣١١٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،٠٢٧،١٩٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٢١٨،٩٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٣٩٢،٠٨٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،۵٧۴،۵٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،٠۴١،۵٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،٢۶۶،٢٣٠ عدد

٢۴۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفيس

INFEFICA05
٣١١٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١٣٩٢،١٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴۵١،٢٧٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۵١٣،٣٢٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۵٨١،٧٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٧۵٩،۶۶٠ عدد

OVER 32" ٠۶٩٧٧،۴٩٠ عدد

٢۴٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج های در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١۶٢۴،۵۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٧٧٠،٣٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٨٨٧،١١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٠٠٣،٨۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،١٢٠،۵۶٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،٢٠٧،٨٧٠ عدد

٢۴٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

جعبه تقسيم و تابلوهاي آنترل محلي.2

 تابلوهاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب شده روي آن هزينه نصب تجهيزات اين فصل، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و يا-١
.مي باشد

 آيلو گرم منظور ميشود١٢براي نصب جعبه تقسيم هاي محلي از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا -١
 از ياز به آزمايش و تنظيم داشته باشد، هزينه مربوط به آاليبراسيون آنها،در صورتي آه در تابلوهاي محلي، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه ن-٢

.محاسبه مي شود) از بخش نصب تجهيزات اتاق آنترل(رديف هاي آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهاي آنترل 
 متر، با ٣٠ و باالتر از ١/٠۶ متر، يا ضريب ٣٠ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع هاي باالتر تا ١١ آيلوگرم تا ارتفاع ١٠٠براي نصب تجهيزات با وزن باالتر از -٣

. نسبت به قيمت رديف مربوط، محاسبه مي شود١/١٢ضريب 

٢۴٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه تقسيم و پانل های محلی INFEJB
٣١٢۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١٢۵،۵٢٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٢٠،۵١٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣١۵،٧۶٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴١٣،۶٧٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵٨،٩۵٠ کيلوگرم

W: >500 ٠۶٧،٢٢٠ کيلوگرم

٢۵٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

خطوط  فرآيندي ابزار دقيق.3
 ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در آارگاه، هزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش-١

.هزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود
.، در صورت نياز، فقط هزينه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه مي شودCAPILLARYبراي برخي ادوات دقيق با خطوط-٢
تعداد اتصاالت از يك جنس باشند، هزينه نصب از % ٨٠تي آه بيش از براي حالتهايي آه خطوط فرآيندي بصورت ترآيبي طراحي شده باشند، در صور-٣

.تعداد اتصاالت از هر جنس، از رديفهاي متناظر محاسبه مي گرددرديف مربوط به همان جنس محاسبه مي شود، در غير اينصورت به نسبت درصد 
 مربوط براي هر عدد جداگانه محاسبه مي شودبراي جداسازي سيال فرآيند از ادوات ابزار دقيق، هزينه نصب آن از رديفSEAL POTدر صورت استفاده از-۴

.
.ر شده استدر تمام رديف هاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظو-۵
.، هزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله آشي، محاسبه مي شودPWHTدر صورت نياز به عمليات حرارتي-۶
.منظور شده است) فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مورد نياز(در هر يك از رديف هاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت -٧

٢۵١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)DP(

INFEPP01
٣١٣١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،۶۶۶،٠٢٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،۶٠٨،۴۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،۵٠٩،٧٧٠ مجموعه

٢۵٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP02
٣١٣٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،۶١۴،۵٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٣،٣١۴،١٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،٢۴۶،٩٠٠ مجموعه

٢۵٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار
سنج ها

INFEPP03
٣١٣٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،۴١٠،۵۶٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٧٨۶،١٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٧۵٣،٠٧٠ مجموعه

٢۵۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)DPلوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات ( INFEPP04
٣١٣۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،۴٩۴،٩٢٠ مجموعه

٢۵۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)Pلوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات ( INFEPP05
٣١٣۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٨۵٨،۶٩٠ مجموعه

٢۵۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) فشار
سنج ها

INFEPP06
٣١٣۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٨٢٣،٠٣٠ مجموعه

٢۵٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١٣٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،١۵٣،٣٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٧۵٢،٩۴٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،۶۵٠،۴١٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴۵۶٩،٣۶٠ مجموعه

٢۵٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١٣٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٩٢٢،٢٠٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،٧٧١،٨٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۵٨٣،٩٨٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٧٧٣،٢٨٠ مجموعه

٢۵٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - محفظه های جداکننده INFEPP09
٣١٣٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٩۴۴،٢٠٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٣٣٩،١٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٣٠٧،۴٢٠ مجموعه

٢۶٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

شبكه خطوط هواي ابزار دقيق.3
.اير متعلقات مربوط در مسير لوله آشي، منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل، هزينه نصب تمامي فيتينگ ها، شيرها و س-١
.ر به آارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده استدر هر يك از رديف ها، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل آا-٢
. اينچ، نصب تمامي فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور شده است١/٢ تا ١/۴در رديف هاي مربوط به لوله هاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرهاي از -٣
ر و هزينه هاي بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها پس از آزمايش خطوط، ددر زمان هاي آزمايش خطوط هوايي ابزار دقيق، بايد از خطوط ايزوله شود -۴

.رديف هاي مربوط منظور شده است

٢۶١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - لوله کشی گالوانيزه INFEAP01
٣١۴۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

D: 1/2" ٠١٨۶،٩۶٠ دستگاه

D: 3/4" ٠٢١٠٨،٧۵٠ دستگاه

D: 1" & 1 1/2" ٠٣١٣٠،١٧٠ دستگاه

٢۶٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های مسی INFEAP02
٣١۴۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZES ٠١٨۶،٧٨٠ دستگاه

٢۶٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۴٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZES ٠١١٠٣،۴۴٠ دستگاه

٢۶۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - مخزن های هوا INFEAP04
٣١۴٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZES ٠١۴٨۵،٠٧٠ دستگاه

٢۶۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

آابل آشي ها و اتصاالت.5
بل ، بستن آمربند پالستيكي و يا فلزي براي مهار آابل و نصب عالئم در هر يك از رديف هاي اين فصل ، عمليات تكميلي نصب شامل زدن شماره آا-١

.، منظور شده است  (CABLE MARKER )مشخصه مسير آابل در موارد نياز
. آار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي بازرسي ها و آزمايش ها و تحويل-٢
. يا آانال خاآي را شامل مي شودرديف هاي مربوط به آابل آشي زيرزميني ، اجراي آابل داخل ترانشه بتوني-٣
.آابل و يا داخل آاندوئيت يكسان در نظر گرفته شده استدر رديف هاي مربوط به آابل آشي روي زميني ، اجراي روي سيني ، نردبان -۴
انجام شود ، هزينه آن از رديف مربوط محاسبه ميگردد در غير ) مثأل زير زميني ( از طول يك آابل در مسير مشخصي % ٨٠در صورتي آه اجراي حداقل -۵

. محاسبه مي شوداين صورت ، قيمت آار انجام شده به نسبت طول مسير آابل تحت رديف مربوط
.ور نشده استدر رديف هاي آابل آشي زير زميني اين فصل ، عمليات خاآي ترانشه ها منظ-۶
.پرداخت ميشود) با توجه به تعداد رشته ها(از رديف هاي متناظر آابل آشي سيگنال " هزينه آابل آشي براي آابل هاي فيلد باس عينا-٧
و نصب آابلشو ، آرايش سيم ها و آزمايش هاي (WIRE  NUMBRING )مهادر هر يك از رديف هاي سر سيم بندي و اتصاالت ، عمليات شماره گذاري سي-٨

.مورد نياز منظور شده است

٢۶۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های سيگنال

INFECB010101
٣١۵١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١٢٠،١١٠١۶،٩٠٠١٣،۴۴٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢١،٢٨٠١٧،٩٠٠١۴،٢١٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٢،٩٢٠١٩،٣٣٠١۵،٣۴٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢۴،٣٢٠٢٠،۴۵٠١۶،٢۴٠ متر

42-50 CORES ٠۵٢٧،٣۵٠٢٣،٠١٠١٨،٢۶٠ متر

>50 CORES ٠۶٣۶،۴٧٠٣٠،۶٨٠٢۴،٣۵٠ متر

٢۶٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های ترموکوپل

INFECB010102
٣١۵٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١٢١،٢٨٠١٩،١٨٠١۴،٢١٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢۴،٣٢٠٢١،٩١٠١۶،٢۴٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٧،٢٨٠٢۴،۶۴٠١٨،۴۶٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣٠،۴٠٠٢٧،٣٧٠٢٠،٠٩٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣۶،۴٧٠٣٢،٨۶٠٢۴،٣۵٠ متر

>50 CORES ٠۶۴۵،٠۶٠۴٠،۶٢٠٣٢،۴٧٠ متر

٢۶٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١۵٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٢١،٢٨٠١٩،١٨٠١۴،٢١٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢۴،٣٢٠٢١،٩١٠١۶،٢۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٣٠،۴٠٠٢٧،٣٧٠٢٠،٢٩٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴٣۶،۴٧٠٣٢،٨۶٠٢۴،٣۵٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۴۵،٠۶٠۴٠،۶٢٠٣٢،۴٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۵٣،۵۴٠۴٨،٢١٠٣٨،۵٧٠ متر

٢۶٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های سيگنال

INFECB010201
٣١۵۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١٢٢،٩٩٠١٧،۴٣٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢۴،٣١٠١٨،۴٣٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢۶،٢٢٠١٩،٨٩٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٧،٧٧٠٢١،٠۵٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣١،٢٢٠٢٣،۶٠٠ متر

>50 CORES ٠۶۴١،۶۵٠٣١،۵۶٠ متر

٢٧٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های ترموکوپل

INFECB010202
٣١۵۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١٢۴،٣٠٠١٨،۴٣٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٧،٧٧٠٢١،٠۵٠ متر

22-30 CORES ٠٣٣١،٢۴٠٢٣،۶٨٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣۴،٧١٠٢۶،٣٢٠ متر

42-50 CORES ٠۵۴١،۶۵٠٣١،۵۶٠ متر

>50 CORES ٠۶۵١،٧٨٠۴٢،١٣٠ متر

٢٧١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١۵۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٢۴،٣١٠١٨،۴٣٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢٧،٧٧٠٢١،٠۵٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٣۴،٧١٠٢۶،٣١٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۴١،۶۵٠٣١،۵۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۵١،٧٨٠۴٢،١۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۶١،۴٩٠۵٠،٠۶٠ متر

٢٧٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - کابل های نوری-کواکسيال INFECB0104
٣١۵٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١۴٩،٩۶٠ متر

٢٧٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١۵٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٣،٠٧٠٣۶،٢۵٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵١،٢٧٠۴٣،١٠٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۵٩،٩۵٠۵٠،٣٢٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۶٨،۶۶٠۵٧،۶٩٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٠٢،٩٢٠٨۶،٣٢٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٢٨،٧٣٠١٠٨،١١٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢۴٨،٧٧٠٢٠٩،٠١٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴١١،٨٨٠٣۴۶،٠٣٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۶۶٨،٩٨٠۵۶٢،٠٣٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٨٩٢،٣٠٠٧۴٩،۶٠٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،١١۵،۴٨٠٩٣٧،٠۴٠ عدد

٢٧۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزی INFECB0202
٣١۵٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵٢،٠۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶٢،۵١٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٧٢،۶٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٨٣،١٢٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٢۴،٩٨٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۵۶،١٧٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٠١،٩١٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴٩٩،٧٠٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٨١١،٨١٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٠٨٢،۵١٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٣۵٣،۴٨٠ عدد

٢٧۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١۶٠۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-4 CORES ٠١٢٣،٢٢٠۴٣،٠۵٠۴٩،٩٧٠ سر

5-10 CORES ٠٢۵٨،٢٢٠١٠٧،٧٨٠١٢۴،۶٢٠ سر

12-20 CORES ٠٣٨۴،١٧٠١۵۵،٨٢٠١٧٩،٧۴٠ سر

22-30 CORES ٠۴١١١،۵١٠٢٠۶،۶٩٠٢٣٧،٩٣٠ سر

32-40 CORES ٠۵١۴۵،٠١٠٢۶٨،۴۴٠٣٠٨،۵۶٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢١٢،٠٢٠٣۵۴،٩٠٠٣٧٩،٢٠٠ سر

>50 CORES ٠٧٣۵۴،٩۴٠٣٩٨،٩۶٠٠ سر

٢٧۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١۶١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-4 CORES ٠١٢١،٨١٠۴٠،۴١٠۴۶،٨٩٠ سر

5-10 CORES ٠٢۵۴،٨٨٠١٠١،٧٠٠١١٧،۵٠٠ سر

12-20 CORES ٠٣٧٩،۶٢٠١۴٧،۶٢٠١٧٠،٣٩٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٠۵،٧٠٠١٩۵،٩٩٠٢٢۵،۵١٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٣٧،۶۶٠٢۵۵،٠٢٠٢٩٣،٣٠٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢٠١،۶٠٠٣٣٧،۶۵٠٣۶١،١٠٠ سر

>50 CORES ٠٧٣٣٧،۴۴٠۵٣٨،٣۴٠٠ سر

٢٧٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١۶٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-4 CORES ٠١١٨،٢٩٠٣٣،٨٨٠٣٩،٣٢٠ سر

5-10 CORES ٠٢۴٧،۵۵٠٨٧،٩١٠١٠١،۵٢٠ سر

12-20 CORES ٠٣٧٠،٣۶٠١٣٠،٣١٠١۵٠،١۴٠ سر

22-30 CORES ٠۴٩۴،۴٩٠١٧۴،٩٣٠٢٠١،۴۵٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٢۴،٨۵٠٢٣١،٠٨٠٢۶۵،۵٩٠ سر

42-50 CORES ٠۶١٨۶،٨۶٠٣٠٩،٧٠٠٣٢٢،٣٠٠ سر

>50 CORES ٠٧٣١٨،٧٢٠۵٠٠،۶۴٠٠ سر

٢٧٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

مسيرهاي آابل.6
در غير اين . بصورت پيش ساخته فرض شده است (CROSS , TEE, ELBOW ,…)در تمام رديف هاي اين فصل ، اتصاالت مورد نياز مياني سيني و نردبان-١

.صورت ، هزينه ساخت قطعات پيشگفته بايد جداگانه محاسبه شود
. آابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف هاي مربوط منظور شده استهزينه نصب پيچ و مهره و مانند آنها آه در اتصال سيني ها و نردبان هاي-٢
. مشخصات فني منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، بازرسي آار انجام شده و تحويل آن طبق-٣
 ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ، تسمه هاي هم در هر يك از رديف هاي مربوط به سيني و نردبان آابل ، برحسب نياز بايد-۴

.در صورتي آه بصورت آماده تأمين شده باشد ، توسط پيمانكار نصب شود(EARTH  BOUNDING STRAP )ارتباطي ارت
.سبه ميگرددهزينه نصب سيني ها و اتصاالت اعم از فلزي و غير فلزي بصورت يكسان محا-۵

٢٧٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی INFETR01
٣١٧٠۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

W <= 10 CM ٠١۶٨،۵٩٠١٩٨،٠۵٠١٩،٣۵٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٩١،٢٩٠٢٩٧،٢٨٠٢۴،٢٠٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣١٠٢،۶۶٠٣٧١،٨٢٠٣١،۴۴٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١١۴،٠٣٠۴۴۵،٩٢٠٣۶،٣٢٠ متر

80 < W CM ٠۵١٣۶،٧٣٠۴٩۴،۶٩٠۴٨،۴١٠ متر

٢٨٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - کاندویت ها - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٧١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

1/2" DIAM. ٠١۵۴،٧۴٠٣۵،٩٢٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۶۵،۵٠٠۴٣،۴١٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٨٧،۴٨٠۵٨،٨٧٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١٠٠،٧٧٠۶۵،۶٣٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١١٢،٩٩٠٧۵،۶۴٠ متر

2" DIAM. ٠۶١٢٠،٠٢٠٨٠،٧۶٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٣٠،٨۴٠٨۶،۶٩٠ متر

3" DIAM. ٠٨١۴١،۵٠٠٩٢،۴۴٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١۵٧،٠۵٠١٠٣،٩٨٠ متر

4" DIAM. ١٠١٨۵،٨٢٠١٢۴،٢۴٠ متر

5" DIAM. ١١٢١٨،٣٧٠١۴۵،۵٣٠ متر

6" DIAM. ١٢٢٣٨،٨۵٠١۵٨،۴٣٠ متر

٢٨١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - کاندویت ها - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٧٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

D: 3/4 " ٠١١١٠،۵٣٠ متر

D:  1  " ٠٢١٧٧،٩۵٠ متر

٢٨٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - کاندویت ها - پی. وی. سی INFETR02PV
٣١٧٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

1/2" DIAM. ٠١١١،١٢٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢١٣،٣٧٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣١٧،٩٧٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٢٠،۵٢٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٢٣،٢٩٠ متر

2" DIAM. ٠۶٢۴،۶٩٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٢۶،٩٧٠ متر

3" DIAM. ٠٨٢٩،٠١٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩٣٢،١٣٠ متر

4" DIAM. ١٠٣٨،٠٣٠ متر

5" DIAM. ١١۴۴،٨٢٠ متر

6" DIAM. ١٢۴٨،١٧٠ متر

٢٨٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

آارهای ابزاردقيق

تجهيزات اتاق کنترل -فصل سی و دوم

مانند تابلو ( وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلوهای سيستم های آنترلدر هر یك از ردیف های این فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب-١
.می باشد ...) ، اعالم حریق ، FCS, ESD, DCSمارشالينگ، 

. شده استی فریم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار می رود، در ردیف مربوط منظورهزینه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات این بخش به رو-٢
.ات نصب و تحویل آار به آارفرما منظور شده استدر هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های جاری مورد نياز در تكميل عملي-٣
ظر آه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف های جداگانه و با در نآاليبراسيون ادواتی آه روی تابلوهای آنترل نصب می شود، حتی در صورتی -۴

.ستن مجدد روی تابلو محاسبه شده استگرفتن جابجایی های الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و ب
ا، از ردیف های بلو به تابلوی دیگر و اتصاالت آنها منظور نشده است و برای برآورد آنهدر ردیف های نصب تابلوهای اتاق آنترل، اجرای آابل های ميانی از یك تا-۵

.متناظر در آابل آشی و اتصاالت استفاده می شود
، هزینه عمليات اضافی) …بل و مثًال نصب تجهيزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، یا مسير آا( در صورت نياز به اجرای آارهای اضافی روی تابلوها-۶

.عيين محاسبه می شودمانند برشكاری، سوراخكاری، سيم آشی داخل تابلو و غيره در زمان اجرا ت

٢٨۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
٣٢٠١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

W: UP TO 100 KG ٠١٣٣،٠٨٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٢٨،٠٠٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٢٨،٠٠٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴٢۶،١٨٠ کيلوگرم

٢٨۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روی پانل ها INCRPI
٣٢١١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١١،١۵٧،۵١٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢١،٩٨٩،۴٣٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣١،١٨٩،۵١٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴١،٢۵٣،۵٠٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵٢،٠٨۵،۴٢٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶١،١٨٩،۵١٠ دستگاه

٢٨۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCSتجهيزات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١١،١٣٢،٨۴٠ دستگاه
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

آارهای ابزار دقيق

عمليات لوپ تست -فصل سی و سوم 

.، تمامی لوپ های فيلدباس الكترونيكی و نيوماتيكی را شامل می شود ردیف های این فصل-١
. یك نمایشگر در اتاق آنترل و یا روی تابلوی محلی ختم می گردد، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و به منظور از لوپ باز-٢
مه می یابد و شروع می شود و تا آنترل آننده روی تابلوی محلی یا در اتاق آنترل ادامنظور از لوپ بسته، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی-٣

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد  (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)از آنجا تا محرك نهایی
ان گر و غيره آه در مسير یك لوپ قرار دارند باید آنترل شده و در قيمت همتمامی عناصر ميانی از جمله نمایشگرهای محلی، سوئيچ ها، عناصر محاسبه -۴

.لوپ منظور شود
 آننده دوم تا ر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنترلاگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد، از عنص-۵

.محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
 عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه ١٠هر  عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بيشتر نيز به ازای ١٠سيستم های آنترل ترتيبی تا -۶

.می شود
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

CLOSED LOOPS ٠١٢،٠۶۴،۴٨٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢١،١۴۶،٧٩٠ لوپ
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

- LV Power & control cables
- MV cables

II) CONNECTION

- Termination
- Cable ends
- Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

١ - INSULATING RESISTANCE TEST
- AC Distribution board
- DC Distribution board
- Inc. upstream CB

٢ - CHECKS
- Batteries connection
- Liquid level of each cell and density
- Cells leakage
- Panel alignment
- Earthing connection
- Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued(

- Cable cooling fan
- Relay setting
- Voltmeter, ammeter, lamps
- Inverter transfer time
- Continuity of output : With loss of main input
                                    : With change over Float / Boost
                                    : With change over, Boost / Float
- Local & remote alarms
- Abnormal noise
- Inverter output adj volt
- Inverter output frequency
- Rectifier charging
- Cont. circuit operation
- Supply voltage …V
- Output voltage …V
- Change rate (Boost) …A
- Change rate (tricle) …A

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

١ - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding - stator
- Motor with cable - rotor

٢ - CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- DE and NDE bearing
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- No load current
- No load run (4 hour(
- Starting current (If there is Ammeter(
- Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

١ - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding : stator
- Motor winding : rotor
- Motor with cable

٢ - CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- Bearing temperature
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- Starting current
- Starting time
- No load current
- No load run (4-6 hour(
- Machine vibrations
- Bearing noise level
- Each phase current
- Resistance temperature detectors
- temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

١ - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- Busduct

٢ - CHECKS
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Cont. circuit operation
- Incoming CB
- Anchor bolts and clamps tightness
- Upstream CB
- Busbar covers fixing
- Degree of protection of enclosure
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks
- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Busduct
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- Remote electrical closing / tripping
- Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

١ - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- High pot test (if needed(

٢ - CHECKS
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Control circuit operation
- Incoming CB
- Bus-tie
- Busbar bolts and clamps tightness
- Space heaters circuits
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

- Busbar covers fixing
- Upstream CB
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks

- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- PT tests
- CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

١ - INSULATING RESISTANCE TEST
- HV winding to earth
- HV winding continuity test
- LV winding to earth
- HV to LV winding
- HV Feeder unit

٢ - CHECK
- Oil leakage
- Oil level
- Silicagel condition
- Earthing connection at star point and frame
- Oil insutation test (breakdown voltage(
- Bushing integrity
- Polarity of terminals
- Valves correct position
- Phase sequence
- Control circuit operation & identification
- Tap changer
- HV feeder
- Mechanical interlocks
- Buchholz relay alarm & trip operation:
- Temperature indicator alarm operation set at … C
- Temperature indicator trip operation set at … C
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه - ٢پيوست

، باید به تناسب ماهيت وهای مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته  العمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته این دستور
.نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

تعاریف-١
وضوع پيمان ، ار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات متجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانك١-١

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

ای نی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند آارگاه هساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبا٢-١
پيش ساخته و مانند ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعاتسرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی 

های برق مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدآن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار 
.، ایستگاه سوخت رسانی

فاتر ر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند دساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستق٣-١
نگ های نه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ، پارآيآار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخا

.سرپوشيده

فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانالهای هدایت آب و تمهيدات دیگر برای محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و ۴-١
رزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های و

.تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

و تحویل  ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب۵-١
.یط خصوصی پيمان تعيين می شودمشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرا. پيمانكار می شود 

ل های مایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمانبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جان۶-١
.مربوط ، از  آنها استفاده می شود

.صل آندراه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه مت٧-١

.داث می شودراه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات اح٨-١

راه های ه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرض٩-١
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

ن بال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع پيماراه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه ق١٠-١
.قطع شده است ، احداث شود

ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب در منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ١١-١
اری از رید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره بردآارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خ

.آنهاست

ای موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان ه١٢-١
.داندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما استپيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگر

روش تهيه برآورد-٢

ياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و ن١-٢
طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را 

ه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر ردیف های پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزین
برای . بينی آند پيمان ، پيشای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و   درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه مورد نظر ،

در مورد . رآورد آنها منظور می شود د ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان ب شو ساختمان هایی آه احداث می
ا ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالك و سرمایه ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ه

در پيمان هایی آه از چند رشته . و برچيدن آارگاه ، منظور می شود گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز 
.اه برای آل آار تهيه می گرددفهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگ

اجرا در نظر گرفته های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره  ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینه٢-٢
سيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره برداری به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأ. می شود 

ه به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارك پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شد
بوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار منظور می در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر. پيمان درج شود 

ين ساختمان های مسكونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی یا سایر مواردچنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأم. شود 
 بينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های ش، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پي

هزینه ” ده در تجهيز و برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفافصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد ش
.آارگاه ، منظور خواهد شدنگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن 

  شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز ونحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در٣-٢
برای دوران اجرا الزم باشد ،   لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ،برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ،

.باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود
ا به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه ر۴-٢

و هزینه های انشعاب و اشتراك برق) دیماند ( ـت تعرفه های ثابت برق آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخـ
خص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مش

 آن برآورد و پس از آسر هزینه چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه . تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد 
.های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینه

باحداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله آشی آدر صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا ۵-٢
اخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه است ، یا آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرد

تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج شــده و احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، 
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١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

.هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

ارآارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آچنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده 
.جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد ،

. ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ۶-٢
هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر چيدن  رما باشد ،در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارف

ستفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با ا. آارگاه منظور نخواهد شد 
.هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد 

 عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتیبا وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به٧-٢
ن  وی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و هزینه اجاره آاز زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازس

.را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید
 تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد٨-٢

.يمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آندتسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پ
، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ردیف های هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ٩-٢

.برچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شودفصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز و
 ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در١٠-٢

.هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود
 های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل١١-٢

.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود
در . این فهرست بها پيش بينی شده است) هزینه مستمر آارگاه(ی هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسر١٢-٢

اهای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگکارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذ
.منظور می شود

ه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، درشرایط در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگا١٣-٢
.شود ای تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور میخصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه ه

. آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيستپيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و١۴-٢
حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس فهرست . خواهد شد هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ن١۵-٢

.آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شودبهــای پایه رشتـه راه ،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر 
سی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهند١۶-٢

.رت مقطوع برآورد می شوداجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صو
۴٢١۴١٠١ و  ۴٢١٣١٠١  و ۴٢٠٣١٠٣ تا ۴٢٠٣١٠١ مربوط به ردیف های جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های١٧-٢

این هزینه از حد تعيين شده ، . در صورتی آه در موارد استثنایی .  شود فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر
.ه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسدبيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقص

 واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ،١-١٧-٢
. درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه۶، به ميزان (NGL)گازی

 ٧/۵نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری ٢-١٧-٢
.درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

 درصد مبلغ ٩ انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و٣-١٧-٢
.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

 درصد مبلغ ١٠ گاز و چند راهه ها، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و۴-١٧-٢
.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

شرایط آلی-٣

س از تأیيد ل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پپيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قب١-٣
.مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

ن هاین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و سازماآارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمي٢-٣
ان اث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده موقت در دوردولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احد

.ساختمان ، معرفی می نماید
. ندرای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام برساپيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣

ایت ن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعدر مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيد
.آن است

د یا  مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارتعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و۴-٣
چنانچه طبق. پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه 
دن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچي

.، قابل پرداخت است)  دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید١موضوع تبصره بند(
 ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در ۴ز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهي۵-٣

.ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

سوزی و رای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را ب۶-٣
.سيل ، بيمه آند

تجهيزات و . ارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آ٧-٣
به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته ، . متعلق به پيمانكار است  ، )به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ( مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه 

فتی آنها ن آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما باشد ، بهای مصالح بازیاچنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمي
.ده پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شو، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن ب

نحوه پرداخت-۴

ای قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از ردیف هدر پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك١-۴
.سبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شودتجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محا

شود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب پيشرفت هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می: تبصره 
 تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و پرداخت می آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به

.شود

٢٩۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

. پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شودهزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی١-١-۴

.ضعيت منظور و پرداخت می شودهزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت و٢-١-۴

شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه رشته روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی ٢-۴
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه (NGL)عات گازینصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مای
:ب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه هاهای تراکم گاز، نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و نص

.ای شروع عمليات پيمان الزم است درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه بر۴۵ــ  
.ان درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيم۴۵ــ  
. درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه١٠ــ  

قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك : تبصره
.نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

٢٩۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان 1
۴٢٠١۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پيمانکار

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز محل سکونت

کارگران پيمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار پيمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢٩۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
۴٢٠٢۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢٩٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور 3
۴٢٠٣۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مهندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مهندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامين غذای کارمندان،

کارفرما، مهندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢٩٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان های پشتيبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان های عمومی

4
۴٢٠۴۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ساختمان های

پشتيبانی به انضمام هزینه

تجهيز انبارهای سر پوشيده،

آزمایشگاه پيمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٢٩٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
۴٢٠۵۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٣٠٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

6
۴٢٠۶۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامين برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامين سيستم های مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامين سيستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامين سيستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٣٠١



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه های دسترسی و ارتباطی 7
۴٢٠٧۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راههای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٣٠٢



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

ایاب و ذهاب 8
۴٢٠٨۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٣



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پی و سکو برای ماشين آالت و بارگيری و حمل باراندازی و نصب
ماشين آالت

9
۴٢٠٩۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين پی و سکو برای نصب

ماشين آالت و تجهيزات

سيستم توليد مصالح،

سيستم توليد بتن، کارخانه

آسفالت، مولدهای برق و

مانند آنها

٠١٠ مقطوع

نصب ماشين آالت و تجهيزات

و راه اندازی آنها، یا تامين آنها

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگيری، خمل و باراندازی

ماشين آالت و تجهيزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٣٠۴



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزی 13
۴٢١٣۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٣٠۵



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
۴٢١۴۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٣٠۶



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
۴٢١۵۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٣٠٧



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
۴٢١۶۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٨



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن کارگاه 17
۴٢١٧۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٩



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

هزینه باالسری

:تفكيك می شودبه طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر

.هزینه باالسری عمومی-١
:ربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیراین هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی م

.آت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدماتهزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شر١-١
.به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی ،)سهم آارفرما(هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی ٢-١
.دان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شودهزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمن٣-١
.هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی۴-١
.هزینه نگهداری دفتر مرآزی۵-١
.هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی۶-١
.هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی٧-١
.هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی٨-١
.هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی٩-١
.هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی١٠-١
.هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی١١-١
.هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها١٢-١
.هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها١٣-١
.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها هزینه های متفرقه،شامل هزینه١۴-١
.هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی١۵-١
.بار مرآزیهزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از ان١۶-١

.هزینه باالسری آار-٢
:های درج شده در زیر توان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه می

:هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است١-٢
.يمانكار استهزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پ١-١-٢
.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست٢-١-٢

:هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است٢-٢
.هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات١-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت٢-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار٣-٢-٢

.هزینه ماليات٣-٢
.هزینه صندوق آارآموزی۴-٢
.سود پيمانكار۵-٢
:هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است ۶-٢

مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و حفاظت هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، ١-۶-٢
ها و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست ب. و حراست

.نشده است
.مایشگاه قرارمی گيردهزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آز٢-۶-٢
.آار مربوطهزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای ٣-۶-٢
.هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان۶-۴-٢
.نه غذای آارگران پيمانكارهزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزی۶-۵-٢
.هزینه پذیرائی آارگاه۶-۶-٢
.هزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزینه های متفرقه٧-۶-٢
.هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه٨-۶-٢
.هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات٩-۶-٢

.هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار٧-٢
.هزینه های تهيه عكس و فيلم١-٧-٢
).Shop Drawings(هزینه تهيه نقشه های آارگاهی ٢-٧-٢
).As Built Drawings(هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  ٣-٧-٢
.هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه۴-٧-٢
.هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

اعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه س. ١توضيح 
.هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح
.ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

.و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است)  درصد٢٠(مه سهم آارفرما  در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بي. ٣توضيح

٣١٠



١٣٩۴نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - هزینه های منطقه ای۴پيوست 

شرح اقالم هزینه های منطقه ای

کاهش راندمان در اجرای کار می باشد و در ردیف های این به طور آلی، هزینه هایی است مربوط به عوامل منطقه که موجب افزایش یا . هزینه منطقه ای
.یب پيشنهادی پيمانكار می بایست منظور گرددفهرست بها و ضرایب تعریف شده در آن، لحاظ نشده است و در قيمت ها و ضر

٣١١




