
فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
V <= 6 KV

I <= 2000 A ELPC01

کيلوگرم 2801101

0101

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 4501.334 10.00296

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 4500.667 20.00148

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 4501.334 30.00296

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 4501.334 40.00296

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
V <= 6 KV

I <= 2000 A ELPC01

کيلوگرم 2801101

0101

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 4501.334 10.00296

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 4500.667 20.00148

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 4501.334 30.00296

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 4501.334 40.00296

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
V <= 6 KV

2000 < I <= 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801102

0201

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 8001.601 10.00200

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 8000.8005 20.00100

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 8001.601 30.00200

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 8001.601 40.00200

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
V <= 6 KV

2000 < I <= 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801102

0201

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 8001.601 10.00200

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 8000.8005 20.00100

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 8001.601 30.00200

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 8001.601 40.00200

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
V <= 6 KV
I > 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801103

0301

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 15001.868 10.00125

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 15000.934 20.00062

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 15001.868 30.00125

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 15001.868 40.00125

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
V <= 6 KV
I > 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801103

0301

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 15001.868 10.00125

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 15000.934 20.00062

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 15001.868 30.00125

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 15001.868 40.00125

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
6 < V <= 20 KV

I <= 2000 A ELPC01

کيلوگرم 2801201

0102

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 5001.601 10.00320

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 5000.8005 20.00160

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 5001.601 30.00320

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 5001.601 40.00320

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
6 < V <= 20 KV

I <= 2000 A ELPC01

کيلوگرم 2801201

0102

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 5001.601 10.00320

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 5000.8005 20.00160

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 5001.601 30.00320

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 5001.601 40.00320

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
6 < V <= 20 KV

2000 < I <= 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801202

0202

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10002.134 10.00213

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 10001.067 20.00107

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10002.134 30.00213

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10002.134 40.00213

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
6 < V <= 20 KV

2000 < I <= 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801202

0202

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10002.134 10.00213

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 10001.067 20.00107

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10002.134 30.00213

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10002.134 40.00213

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
6 < V <= 20 KV

I > 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801203

0302

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 18002.401 10.00133

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 18001.2005 20.00067

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18002.401 30.00133

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 18002.401 40.00133

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
6 < V <= 20 KV

I > 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801203

0302

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 18002.401 10.00133

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 18001.2005 20.00067

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18002.401 30.00133

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 18002.401 40.00133

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
20 < V <= 63 KV

I <= 2000 A ELPC01

کيلوگرم 2801301

0103

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 7502.101 10.00280

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 7501.0505 20.00140

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 7502.101 30.00280

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 7502.101 40.00280

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
20 < V <= 63 KV

I <= 2000 A ELPC01

کيلوگرم 2801301

0103

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 7502.101 10.00280

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 7501.0505 20.00140

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 7502.101 30.00280

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 7502.101 40.00280

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
20 < V <= 63 KV

2000 < I <= 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801302

0203

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12002.335 10.00195

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.1675 20.00097

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12002.335 30.00195

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12002.335 40.00195

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
20 < V <= 63 KV

2000 < I <= 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801302

0203

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12002.335 10.00195

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.1675 20.00097

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12002.335 30.00195

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12002.335 40.00195

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
20 < V <= 63 KV

I > 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801303

0303

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 22002.801 10.00127

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 22001.4005 20.00064

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 22002.801 30.00127

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 22002.801 40.00127

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
I <=2000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811101

01

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار متوسط
20 < V <= 63 KV

I > 5000 A ELPC01

کيلوگرم 2801303

0303

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 22002.801 10.00127

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 22001.4005 20.00064

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 22002.801 30.00127

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 22002.801 40.00127

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
I <=2000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811101

01

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
I <=2000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 8002.335 10.00292

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 8001.1675 20.00146

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 8002.335 30.00292

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 8002.335 40.00292

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
I <=2000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 8002.335 10.00292

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 8001.1675 20.00146

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 8002.335 30.00292

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 8002.335 40.00292

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
2000 < I <=5000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12003.168 10.00264

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.584 20.00132

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12003.168 30.00264

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12003.168 40.00264

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
2000 < I <=5000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12003.168 10.00264

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.584 20.00132

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12003.168 30.00264

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12003.168 40.00264

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
I > 5000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811103

03

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 16004.002 10.00250

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 16002.001 20.00125

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 16004.002 30.00250

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 16004.002 40.00250

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام_سی_سی
ALL TYPES

ELPC0202

خروجی 2812101

01

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت
I > 5000 A

ELPC0201

کيلوگرم 2811103

03

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 16004.002 10.00250

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 16002.001 20.00125

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 16004.002 30.00250

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 16004.002 40.00250

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام_سی_سی
ALL TYPES

ELPC0202

خروجی 2812101

01

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام_سی_سی
ALL TYPES

ELPC0202

خروجی 2812101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.667 10.66700

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 10.3335 20.33350

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.667 30.66700

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.667 40.66700

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی
ALL TYPES

ELPC0203

کيلوگرم 2813101

01

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام_سی_سی
ALL TYPES

ELPC0202

خروجی 2812101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.667 10.66700

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 10.3335 20.33350

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.667 30.66700

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.667 40.66700

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی
ALL TYPES

ELPC0203

کيلوگرم 2813101

01

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی
ALL TYPES

ELPC0203

کيلوگرم 2813101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 1502.335 10.01557

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 1501.1675 20.00778

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 1502.335 30.01557

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 1502.335 40.01557

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV
S <=1 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821101

0101

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی
ALL TYPES

ELPC0203

کيلوگرم 2813101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 1502.335 10.01557

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 1501.1675 20.00778

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 1502.335 30.01557

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 1502.335 40.01557

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV
S <=1 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821101

0101

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV
S <=1 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821101

0101

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12002.668 10.00222

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.334 20.00111

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12002.668 30.00222

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12002.668 40.00222

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV
S <=1 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821101

0101

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12002.668 10.00222

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.334 20.00111

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12002.668 30.00222

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12002.668 40.00222

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV

1 < S< 2.5 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821102

0201

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 25003.735 10.00149

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 25001.8675 20.00075

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 25003.735 30.00149

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 25003.735 40.00149

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV

1 < S< 2.5 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821102

0201

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 25003.735 10.00149

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 25001.8675 20.00075

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 25003.735 30.00149

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 25003.735 40.00149

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV

2.5 <S <=10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821103

0301

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 40004.802 10.00120

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 40002.401 20.00060

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 40004.802 30.00120

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 40004.802 40.00120

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV

2.5 <S <=10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821103

0301

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 40004.802 10.00120

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 40002.401 20.00060

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 40004.802 30.00120

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 40004.802 40.00120

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV
S > 10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821104

0401

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 95006.403 10.00067

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 95003.2015 20.00034

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 95006.403 30.00067

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 95006.403 40.00067

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
V <= 6 KV
S > 10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821104

0401

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 95006.403 10.00067

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 95003.2015 20.00034

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 95006.403 30.00067

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 95006.403 40.00067

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV

S <=1 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821201

0102

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12003.202 10.00267

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.601 20.00133

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12003.202 30.00267

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12003.202 40.00267

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV

S <=1 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821201

0102

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12003.202 10.00267

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.601 20.00133

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12003.202 30.00267

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12003.202 40.00267

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV

1 < S< 2.5 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821202

0202

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 25004.536 10.00181

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 25002.268 20.00091

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 25004.536 30.00181

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 25004.536 40.00181

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV

1 < S< 2.5 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821202

0202

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 25004.536 10.00181

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 25002.268 20.00091

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 25004.536 30.00181

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 25004.536 40.00181

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV
2.5 <S <=10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821203

0302

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 40005.336 10.00133

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 40002.668 20.00067

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 40005.336 30.00133

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 40005.336 40.00133

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV
2.5 <S <=10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821203

0302

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 40005.336 10.00133

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 40002.668 20.00067

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 40005.336 30.00133

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 40005.336 40.00133

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV

S > 10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821204

0402

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 95007.204 10.00076

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 95003.602 20.00038

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 95007.204 30.00076

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 95007.204 40.00076

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
6 < V <= 20 KV

S > 10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821204

0402

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 95007.204 10.00076

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 95003.602 20.00038

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 95007.204 30.00076

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 95007.204 40.00076

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
20 < V <= 63 KV

1 < S< 2.5 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821302

0203

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 25004.436 10.00177

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 25002.218 20.00089

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 25004.436 30.00177

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 25004.436 40.00177

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
20 < V <= 63 KV

1 < S< 2.5 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821302

0203

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 25004.436 10.00177

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 25002.218 20.00089

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 25004.436 30.00177

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 25004.436 40.00177

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
20 < V <= 63 KV

2.5 <S <=10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821303

0303

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 40005.369 10.00134

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 40002.6845 20.00067

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 40005.369 30.00134

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 40005.369 40.00134

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
20 < V <= 63 KV

2.5 <S <=10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821303

0303

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 40005.369 10.00134

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 40002.6845 20.00067

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 40005.369 30.00134

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 40005.369 40.00134

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
20 < V <= 63 KV

S > 10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821304

0403

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 95007.004 10.00074

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 95003.502 20.00037

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 95007.004 30.00074

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 95007.004 40.00074

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

 کيلوولت١موتورها - تا 
UP TO 50 KW

ELPC0401

دستگاه 2831101

01

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

ترانسفورمرها
20 < V <= 63 KV

S > 10 MVA ELPC03

کيلوگرم 2821304

0403

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 95007.004 10.00074

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 95003.502 20.00037

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 95007.004 30.00074

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 95007.004 40.00074

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

 کيلوولت١موتورها - تا 
UP TO 50 KW

ELPC0401

دستگاه 2831101

01

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١موتورها - تا 
UP TO 50 KW

ELPC0401

دستگاه 2831101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 10.6 10.60000

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.6 30.60000

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.6 40.60000

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

26 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١موتورها - تا 
UP TO 50 KW

ELPC0401

دستگاه 2831101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 10.6 10.60000

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.6 30.60000

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.6 40.60000

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

26 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١موتورها - تا 
> 50 KW

ELPC0401

دستگاه 2831102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 10.96 10.96000

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.48 20.48000

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.96 30.96000

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.96 40.96000

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
UP TO 500 KW

ELPC0402

دستگاه 2832101

01

27 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١موتورها - تا 
> 50 KW

ELPC0401

دستگاه 2831102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 10.96 10.96000

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.48 20.48000

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.96 30.96000

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.96 40.96000

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
UP TO 500 KW

ELPC0402

دستگاه 2832101

01

27 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
UP TO 500 KW

ELPC0402

دستگاه 2832101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 11.167 11.16700

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.5835 20.58350

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.167 31.16700

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11.167 41.16700

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

28 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
UP TO 500 KW

ELPC0402

دستگاه 2832101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 11.167 11.16700

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.5835 20.58350

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.167 31.16700

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11.167 41.16700

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

28 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
> 500 KW

ELPC0402

دستگاه 2832102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 12.001 12.00100

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 11.0005 21.00050

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12.001 32.00100

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12.001 42.00100

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
UP TO 2000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833101

01

29 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
> 500 KW

ELPC0402

دستگاه 2832102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 12.001 12.00100

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 11.0005 21.00050

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12.001 32.00100

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12.001 42.00100

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
UP TO 2000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833101

01

29 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
UP TO 2000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 11.334 11.33400

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.667 20.66700

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.334 31.33400

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11.334 41.33400

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

30 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
UP TO 2000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 11.334 11.33400

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 10.667 20.66700

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.334 31.33400

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11.334 41.33400

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

30 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
2000 < P <= 4000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 12.335 12.33500

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 11.1675 21.16750

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12.335 32.33500

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12.335 42.33500

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

31 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
2000 < P <= 4000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 12.335 12.33500

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 11.1675 21.16750

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12.335 32.33500

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12.335 42.33500

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

31 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
> 4000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833103

03

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 13.001 13.00100

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 11.5005 21.50050

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13.001 33.00100

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 13.001 43.00100

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های خاص
UP TO 25 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841101

01

32 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
> 4000 KW

ELPC0403

دستگاه 2833103

03

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.08465مکانيک تجهيزات دوار18030301 13.001 13.00100

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 11.5005 21.50050

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13.001 33.00100

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 13.001 43.00100

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

پانل های خاص
UP TO 25 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841101

01

32 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های خاص
UP TO 25 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 5002.134 10.00427

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 5001.067 20.00213

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 5002.134 30.00427

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 5002.134 40.00427

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

33 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های خاص
UP TO 25 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841101

01

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 5002.134 10.00427

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 5001.067 20.00213

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 5002.134 30.00427

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 5002.134 40.00427

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

33 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های خاص
25 < P <= 50 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12003.735 10.00311

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.8675 20.00156

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12003.735 30.00311

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12003.735 40.00311

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

34 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های خاص
25 < P <= 50 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841102

02

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 12003.735 10.00311

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 12001.8675 20.00156

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12003.735 30.00311

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12003.735 40.00311

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

34 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های خاص
P > 50 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841103

03

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 18004.802 10.00267

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 18002.401 20.00133

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18004.802 30.00267

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 18004.802 40.00267

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

35 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق28فصل

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال 

شرح واحدکد رديف

پانل های خاص
P > 50 KW

ELPC05

کيلوگرم 2841103

03

PRECOMMISSIONING فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.09725تکنيسين برق18090301 18004.802 10.00267

نفر/ساعت 1.09305تکنيسين رلياژ18090401 18002.401 20.00133

نفر/ساعت 1.09305برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18004.802 30.00267

نفر/ساعت 1.1067برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 18004.802 40.00267

نيروی انسانیجمع

جمع

PRECOMMISSIONINGجمع

بهاي کل رديف

35 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد


