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   بهافهرست    - 1فصل 

 هدف وموارد کاربرد   -1 -1

ل ، مطـابق دسـتورالعم  هاي ترافیکی معـابر شـهري  تهیه، نصب و نگهداري تابلوبها به منظور برآورد هزینه عملیات این فهرست
 هـدف از  داري تهـران) کـاربرد دارد.  نظام فنی و اجرایی شهر 6-8-310(سند  "تابلوهاي ترافیکی خت و نصبسامشخصات فنی "

عملیـات مربـوط    يهاوضعیتصورتها و پرداخت برآورد هزینه در رویه وحدت ایجاد و سازيیکسان بهافهرست این تدوین و تهیه
 .باشدمی يهاي ترافیکی معابر شهرتهیه، نصب و نگهداري تابلو به

یک هاي غیرهمسان مستلزم اخذ مجوز از معاونت حمل و نقل و ترافحاضر براي طرح بهايفهرستتبصره: استفاده از 
  باشد.شهرداري تهران می

  
  بازدید از محل اجراي کار و تجهیز کارگاه -1-2

شماره  ا از جداولر د مشابهو سایر موارالوده ش ها،، پایهتابلوهاي مورد نظر و نوع کارفرما محدوده عملیات اجرایی موضوع کار
رعایت  موضوع قرارداد پیمانکار در انجام شرح بایدها و الزاماتی که ضرورتشرایط مناقصه،  همراه به و نموده انتخاب 3 و 2 ،1

د رائه پیشنهاااز بل نماید. پیمانکار موظف است که قنموده و در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید، در اسناد مناقصه درج می
ست الف اي قیمت پیوهایی جز آنچه در آنالیزهقیمت مناقصه، از محل اجراي پروژه بازدید به عمل آورده و چنانچه اقالم و هزینه

یمنی اوط به هاي مربهاي تجهیز کارگاه، هزینهدرج گردیده، براي اجراي کار ضروري تشخیص دهد و همچنین کلیه هزینه
بکاري و هاي ناشی از شه، همچنین هزینهاي الزمو سایر انرژيبرق  ،الیم و وسایل ایمنی، تامین آبمحیط کار، تامین ع

ید. منظور نما ادي خودرا در ضریب پیشنهو برقراري تردد عابران پیاده و تامین وسایل الزم  کاري نیروي انسانی، ترافیکنوبت
  باشد.نمی قابل پرداختیادشده  التفاوت قیمت درخصوص مواردبها و مابهاضافه هیچگونه

ا پیمانکار هاي ترافیکی ممکن است کل یا بخشی از سطح شهر تهران باشد، لذتبصره: با توجه به آنکه محل اجراي پروژه
هاي مربوط به کار در سطح هاي انجام عملیات اجرایی و کلیه هزینهبایست به این موضوع توجه نموده و شرایط و صعوبتمی

  مد نظر قرار دهد. پیشنهاد قیمت خود در شهر را
  

  راهنماي آنالیز قیمت -1-3
رآورد بن و تسهیل یمانکاراکارفرما، مشاوران و پ راهنماییگردیده است، به منظور  پیوست الف ارائهجداول آنالیز قیمت که در 

سناد اهاي ذکرشده در یتها و کمه ردیف، نسبت بآنالیزهاتواند به استناد این ارائه گردیده و پیمانکار نمی هزینه اجراي کار
اقصه رح اسناد منشهاي درج شده در قرارداد، ادعایی را مطرح نماید. پیمانکار موظف است در زمان پیشنهاد قیمت، کلیه فعالیت

ادي ریب پیشنهعالم ضارایج بازار نسبت به  هايقیمت با مقایسه از پس و داده تطبیق حاضر بهايفهرست به را با آنالیزهاي منضم
  .خود اقدام نماید

  
  داراقالم ستاره -1-4

هـاي ایـن   اي براي اجراي پروژه الزم باشد و مشخصات آن با شـرح اقـالم ردیـف   در مواردي که مشخصات فنی و اجرایی ویژه 
د انجـام کـار اضـافه    دار بـه بـرآور  هاي سـتاره بها مطابقت ننماید، شرح ردیف مناسب براي آن اقالم تهیه و به عنوان ردیففهرست

دار بـه  هـاي سـتاره  جمع مبلغ برآورد ردیـف نسبت . چنانچه تا پس از بررسی و تایید توسط کارفرما مالك عمل قرار گیرد شودمی
ع کـار،  بایسـت قبـل از انجـام فراینـد ارجـا     درصد باشد، کارفرما می 30دار و پایه) بیشتر از هاي برآورد (ستارهمجموع مبلغ ردیف

هاي مزبور به شوراي فنی شـهرداري تهـران اقـدام نمایـد تـا پـس از       بهاي ردیف یا ردیفتهیه و ارائه مستندات و تجزیهنسبت به 
هاي منضـم  این اقالم پس از تصویب در حکم ردیف رسیدگی و تصویب توسط شوراي فنی شهرداري تهران مالك عمل قرار گیرد.

 باشد.به پیمان می
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  قیمت جدید -1-5
  شود:ها به شرح زیر عمل میوب موضوع پیمان، کارهاي جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آناگر در چارچ

بینـی شـده باشـد، بـراي پرداخـت      بهاي حاضر، شرح و قیمت واحد پـیش نانچه براي کار جدید ابالغی در فهرستچ -1-5-1
 شود.  پیمان استفاده  قیمت جدید باید از همان قیمت، با اعمال تمام ضرایب مندرج در

بینی نشده باشـد،  احد و مقدار پیشبها براي کارهاي جدید، قیمت وبهاي حاضر و یا آنالیز فهرستهرستچنانچه در ف -1-5-2
شود. در این حالت، نباید مبلغ مربـوط بـه مجمـوع    شرایط عمومی پیمان عمل می 29براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

  تجاوز نماید. درصد مبلغ کل برآورد اولیه پیمان 10جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار، از هاي قیمتردیف
  

  بارگیري و حمل -1-6
زینـه حمـل   بها منظور گردیده است و ههاي این فهرستبارگیري و حمل مصالح، مواد و لوازم مصرفی، در قیمت ردیف هزینه
  نکار لحاظ گردد.بایست در پیشنهاد قیمت پیمامازاد، می

  

  بازرسی عملیات -1-7
  تکمیل و تحویل کارفرما داده شود. 6-8-310در سند  شدهارائههاي کاربرگ بایستمیدر حین بازدید 

  
 دستورالعمل کاربرد -1-8

ابـل  ها درصورتی قنیست، بلکه بهاي واحد هر یک از ردیفکننده مشخصات کامل کار ها به تنهایی تعیینشرح ردیف -1-8-1
بهـا و  مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در ردیف مـورد نظـر ایـن فهرسـت    پرداخت است که کار طبق نقشه و 

 داشته باشد.مشخصات فنی مربوطه مطابقت 
  باشد.می رافیکیتتابلوهاي بها، متوسط هزینه تهیه مصالح، حمل، اجرا و نگهداري عملیات هاي این فهرستقیمت -2-8-1
مشخصـات فنـی   تهـران (  بها منظور از مشخصات فنی و عمومی، سند نظام فنی و اجرایـی شـهرداري  در این فهرست -3-8-1

  باشد.و دستورکارها میهاي اجرایی )، نقشهتابلوهاي ترافیکی ساخت و نصب
گونـه اضـافه   چاسـت. هـی   هاي کاملی براي انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنـی بها، قیمتهاي این فهرستقیمت -4-8-1

  خت نیست.بینی شده است، قابل پردابها براي آن بها پیشبهایی بابت عملیات اجرایی جز آنچه به صراحت در این فهرست
هاي روز یا با اسـتناد بـه تجزیـه    دیگر، یا مقایسه آن با قیمتهاي بها با فهرستگیري از مقایسه این فهرستبا نتیجه -5-8-1
  آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.جز ر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بهقیمت، یا ه
 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:در تنظیم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضوابط مربوط، می -6-8-1

هاي اجرایی، مشخصات ساس نقشهورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و براص -1-6-8-1
  فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و شامل اطالعات زیر باشند:

و  ملیـات اجرایـی  مشاور)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمـان، تـاریخ ع   مهندس نام کارفرما، دستگاه نظارت(یا -
  شماره و تاریخ صورتجلسه.

  ت فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه.ذکر دالیل و توجیها -
و ی، نـوع  ارائه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزئیات کامل و بیان مشخصات فنی کار(شامل محـدوده عملیـات اجرایـ    -

  و ...). مشخصات تابلو
  متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -
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) وارد تعیـین شـده  (یا مهندس مشاور) و کارفرما (در م صورتجلسه باید به مهر و امضاي پیمانکار، دستگاه نظارت  -2-6-8-1
و  ه موضوع کـار برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور و پیمانکار براي اعمال در صورت وضعیت به همرا

ده و از بـو  سازي مـدارك و صورتجلسـات  صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستندتحویل شود.  تحویلجداول خالصه مقادیر 
  کاهد.هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمیتعهدات و مسئولیت

  باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. تهیه و تنظیم صورتجلسات -3-6-8-1
نصـب صـفحه    وتهیـه   شـامل  1, جدول  شـماره  29-1 الی 1-1هاي ردیفدر هاي لحاظ شده قیمت: ي تابلوصفحه -7-8-1

بـه همـراه    یکرونم 75 ± 10با رنگ پوششی الکترواستاتیک به ضخامت  ،الزم متعلقاتو کلیه  بست ،تابلوها به همراه پیچ و مهره
 هـاي مربـوط بـه تابلوهـاي انتظـامی و اخبـاري،      شبرنگ مورد استفاده در ردیـف  ها است.رفته در زمینه و نقش آن کارشبرنگ به

خصـات فنـی سـاخت، نصـب و نگهـداري      بـا عنـوان مش   6-8-310سـند   8مشخصات مندرج در پیوست شماره بایست مطابق می
وغنـی سـاخته   رصفحات از جنس ورق هایی که در ردیفو مرغوب اجرا گردد.  یکشبرنگ درجه استفاده از و با تابلوهاي ترافیکی 

و  ودهاقـدام نمـ   بـه هزینـه خـود    تـابلو  ت نسبت بـه شستشـوي صـفحه   بایست پیش از رنگرزي، چندین نوب، پیمانکار میشوندمی
 مصـالح ي هزینـه  1جـدول شـماره    34-1 الی 30-1هاي ردیفارائه شده در . در بهاي واحد تابلوهاي اطالعاتی نمایدزدایی چربی
 نیز منظور شده است. تابلوها زهوارچارچوب و جهت 

طابق مابلوها تبایست توجه داشته باشد که مشخصات مربوط به نوع شبرنگ و ضخامت ورق صفحه راهنمایی: پیمانکار می
  اجرا شود. از پیوست ب 8 جدول شماره

باشد. مشخصات وزنـی   نمیکرو 75 ± 10بایست داراي رنگ الکترواستاتیک با ضخامت ي تابلوها میپایهي تابلو: پایه -8-8-1
   48-1و  46-1الـی   37-1هـاي شـماره   بهـاي واحـد ردیـف   آمـده اسـت. در آنالیزبهـاي     پیوسـت ب  9شـماره  ها در جـدول  پایه
حاسبه گردیده است. لـذا  مبه ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي تهیه و نصب پایه تابلوها  با موضوع، 1از جدول شماره  50-1الی 

ج در پیوسـت  بهاي واحد آنالیز منـدر در  طبق جداول استاندارد جهت محاسبه هزینه نصب هر پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل
بوط هاي مري تابلوها، هزینههاي تهیه و نصب پایهضمناً در بهاي واحد ردیف بها درج گردیده است.ضرب و در جدول فهرست الف

    به پی و شالوده لحاظ نگردیده است.
ت منـدرج در  ضمن رعایت حداقل ابعاد و مشخصاساخته شود که طراحی و ابعاد شالوده باید به نحوي : شالوده (پی) -9-8-1

ه توجـ  کار بایـد پیمان داري نماید.نگهتحت شرایط بحرانی بدون نشست خاك اطراف، بتواند عالمت یا تابلو را سند مشخصات فنی، 
 شـده در جـدول   عب و مشخصات ارائـه براي شالوده به ابعاد یک مترمک آنالیزبهاجداول ، محاسبات داشته باشد که در پیوست الف

تابلوهاي  شالودهانواع بعاد مختلف هاي اجرایی جهت االتفاوت هزینهو مابهاست  ارائه گردیده به عنوان نمونه ب پیوست 10شماره 
ه شـمار  هاي. در ردیفار لحاظ گرددنکبایست در پیشنهاد قیمت پیمامی بها،هاي فهرستترافیکی با توجه به تجمیعی بودن ردیف

اجـراي  سـازي،  پـی تهیـه مصـالح   مربـوط بـه    عملیـات ، کلیه باشندکه به صورت ردیف تجمیعی می 2جدول شماره  5-2تا  1-2
منـدرج در جـدول   سـایر مـوارد    .ستبرداري لحاظ گردیده اخاكریزي، حمل نخاله و مواد حاصل از عملیات کنی، پیعملیات پی

  باشد:ذیل می به شرح 2شماره 
ي ، جهـت تهیـه و اجـراي شـالوده    4-2درجـا و ردیـف    صـورت بـه جهت اجراي شـالوده   3-2 الی 1-2هاي ردیف -1-9-8-1

  .شده است در نظر گرفتهساخته پیش
هـاي تهیـه و اجـراي شـالوده لحـاظ      مترمکعـب، در ردیـف   یـک اجراي شالوده در احجام کمتر از هاي کلیه هزینه -2-9-8-1

هـاي اجرایـی   بها به علت کاهش راندمان عوامل اجرایی و قلّت احجام فعالیـت التفاوت یا اضافهگردیده است و پرداخت هرگونه مابه
  باشد.مجاز نمی

هـر کیلـوگرم فـوالد از     در شالوده بـه ازاي  و سایر موارد مشابه بولت و صفحه ستونبهاي نصب و کارگذاري اضافه -3-9-8-1
  باشد.، قابل پرداخت می5-2ردیف 
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، پایـه و  صـفحه  شـامل اجـراي تابلوهـاي اطالعـاتی،    نصـب و  تهیه، هزینه : بهاي نصب و اجراي تابلوهاي اطالعاتی  -10-8-1
  باشد:به شرح ذیل می شالوده

ي همچنـین هزینـه   باشـد. یقابـل پرداخـت مـ    1شماره  جدول 35-1الی  30-1هاي ردیفاین تابلوها از صفحه  -1-10-8-1
  .است ها منظور شدهبهاي واحد ردیف تابلوها نیز در زهوارچارچوب و 

   دولجـ  5-2الـی   1-2هـاي  ردیـف صورت جـانبی اجـرا شـوند از    تابلوها به که این درصورتیتابلوها این شالوده  -2-10-8-1
  باشد.قابل پرداخت می 2شماره 

جـدول   5-2، از ردیـف  هزینه بولت و صفحه ستون مورد استفاده در شالوده، به ازاي هر کیلوگرم فوالد مصـرفی  -3-10-8-1
  باشد.قابل پرداخت می، 2شماره 

  باشد.می ابل پرداختق 1 جدول شماره 50-1 و 49-1 ،46-1 الی 42-1 ردیف از تابلوها این پایه نصب و تهیه مبلغ -4-10-8-1
پایه  اي شالوده وو ...) اجرا شوند، هزینه اجر ، کنسولی، صلیبیايصورت باالسري (دروازه که این تابلوها بهدرصورتیتبصره: 

ناقصه مدر اسناد برآورد و  3هاي جدول شماره اجرایی و براساس ردیف جزییات ينقشه دفترچه محاسبات و مطابقبایست می
  د.درج گرد

پیوسـت الـف    ردیـف یادشـده در   آنـالیز خش اول و دوم ببراساس تجمیع  2از جدول شماره  1-2ردیف بهاي واحد  -11-8-1
  محاسبه گردیده است.

 کیلوگرم سیمان در هر 350اجراي فونداسیون بتنی مسلح با عیار با موضوع تهیه مصالح و  2-3بهاي ردیف در  - 12-8-1
بندي لبهاي مرتبط با آرماتوربندي فونداسیون و قابندي دیده نشده و هزینهمتر مکعب بتن، هزینه تهیه و اجراي میلگرد و قالب

  د.پرداخت شو 10-3و  9-3هاي از ردیف بایست جداگانهمی
 

  و تعمیر  نگهداري -1-9
 واه) مـ  -هـاي آیتمـی و اکیـپ    روش( هاي نگهداري: قراردادهاي نگهداري به دو دسته کلی شـیوه محـور  انواع روش -1-9-1

مانکـار  فی را براي پیها، مصالح و مواد مصرها، تکنولوژيشوند. در قراردادهاي شیوه محور کارفرما تکنیکعملکرد محور تقسیم می
ـ  هـا و ریسـک  حور، یکسري از وظایف به همـراه مسـئولیت  در قراردادهاي عملکرد م نماید.تعیین می ه پیمانکـار واگـذار   هـاي آن ب

  مانکار است.برعهده پی و انجام کارهاشود و مدیریت می
بهـاي حاضـر در ارائـه پیشـنهاد قیمـت قرارداهـاي       فهرست 3-1و  2-1تبصره: رعایت ضوابط و توضیحات مندرج در بندهاي 

  باشد.ران الزامی مینگهداري و تعمیر، توسط پیمانکا
ي نظـام فنـی و اجرایـی تهیـه و     بهـا فهرستود را براساس هاي خوضعیت، پیمانکار صورتاین روش در روش آیتمی: -2-9-1

دهد. در الذکر ارائه میبهاي فوقاساس فهرستتم برصورت آیتم به آیجام داده است را بههاي مربوط به نگهداري که انکلیه فعالیت
  باشد.می شدهانجامزد بر اساس حجم کار این روش دستم
نکـار  تواند بر عهده کارفرما یـا پیما وش آیتمی: در این روش، تهیه مصالح بسته به شرایط کار میتهیه مصالح در ر -1-2-9-1

صـه  د مناقهاي الزم را در برآورد منضـم بـه اسـنا   بینی هزینهبایست پیشباشد. در صورت تهیه مصالح توسط پیمانکار، کارفرما می
  درج نماید. 2-11-1لحاظ و با ضریب باالسري مربوط به تهیه مصالح مطابق بند 

و، ي تابلنیاز به برچیدن صفحه یا پایه صورتتعمیر تابلوهاي ترافیکی، در نگهداري و در عملیات برچیدن: عملیات  -2-2-9-1
رداخـت در  و پ قابل محاسـبه  1ندرج در جدول شماره هاي عملیات نصب مبهاي واحد ردیف %60ي عملیات اجرایی معادل هزینه
   باشد.می وضعیتصورت

هاي بها صورتجلسه و پرداخت گردد، جزو ردیفهاي فهرستبایست براساس ردیفتبصره: با توجه به آنکه عملیات برچیدن می
  گردد.دار محسوب نمیقیمت جدید و اقالم ستاره

، مطـابق  موجـود نباشـد   ییـ ي نظام فنـی و اجرا بهارسافهکه ممکن است در  هاي احتمالیفدرخصوص سایر ردی -3-2-9-1
  بهاي حاضر عمل خواهد گردید.فهرست 5-1و  4-1ضوابط بندهاي 



  1398 بهاي تابلوهاي ترافیکی سالفهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  5صفحه: 

 

 
  

 هاي ماهیانـه هـر  ها، یک اکیپ تعمیر و نگهداري تعریف و هزینهاین روش براي هر یک از آیتم در ماه: -روش اکیپ  -3-9-1
 صورت ماهیانـه بـراي اکیـپ    یک قیمت مشخص را به گردد. این روشاء با واحد اکیپ ماه درج میاکیپ استخراج و در فهرست به

از  کارهاي صـادره و بـا دسـتور  دهد و اکیپ نگهداري، در اختیار شهرداري منطقه (یا ناحیه) بـوده  هر یک از تجهیزات به دست می
  نمایند.  ، اقدام به انجام عملیات نگهداري میدستگاه نظارتسوي 

تابلوها با کارفرما بوده و در مواقـع   تهیه تجهیزات و به طور معمول در این روشماه:  -وش اکیپ تهیه مصالح در ر -1-3-9-1
  گیرد.الزم از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می

 ،یدهتابلوهاي آسیب د میا ترمی در عملیات نگهداري و تعمیر، در صورت نیاز به برچیدندن و ترمیم: عملیات برچی -2-3-9-1
  باشد.اي به پیمانکار قابل پرداخت نمیگونه پرداخت جداگانههیچ

 و تعمیـر  هر اکیـپ فنـی نگهـداري   به صورت آنکال (در دسترس): تابلوهاي ترافیکی فنی نگهداري و تعمیر  اکیپ -3-3-9-1
 و یـک کـارگر فنـی    استادکار نصب،شامل یک  اي و ...)(به جز تابلوهاي باالسري شامل صلیبی، کنسولی، دروازهتابلوهاي ترافیکی 

 5یکـی  ژنراتـور الکتر ، بـا راننـده   دو تن باروانتشامل  و تعمیر آالت مورد نیاز اکیپ نگهداريتجهیزات و ماشین و یک کارگر ساده
  .وات است 1000کیلو وات (با بنزین) و دریل 

وده توجه به صالحدید کارفرما، شرایط برگزاري مناقصـه و محـد   تواند بایم تابلوهانگهداري و تعمیر ماه  -تبصره: هزینه اکیپ
 هـاي اسـتوانه هـاي ترافیکـی)   انـک و بشـکه  تاتیلنی (کاشـن  گیرهاي پلینگهداري و تعمیر ضربههاي شامل هزینهعملیات اجرایی 

ظـور  اگانه براي این تجهیزات من، اکیپ جدماه - نیز بوده و لذا در صورت عقد قرارداد به روش اکیپو ... ها ايگربهچشم ،ارتجاعی
وجـه  کارفرما و با ت در صورت صالحدید .قرار گیرد اتابلوهتعمیر این تجهیزات نیز به عهده اکیپ فنی نگهداري نگهداري و شود و ن

  به حجم عملیات نگهداشت، امکان تفکیک قرارداد نگهداشت تجهیزات مختلف ترافیکی وجود خواهد داشت.
ذاري بـه  تعداد تجهیـزات قابـل واگـ   گهداري و تعمیر به هر اکیپ نگهداشت: نتعداد تجهیزات قابل واگذاري جهت  -4-3-9-1

عـدد   2050هـا و ...)  ايگربهها و چشمگیرها، استوانهشامل تابلوها، ضربهتابلوها و تجهیزات ترافیکی (اکیپ نگهداري و تعمیر یک 
  باشد.می )S.E( "معادل تابلو"

 بـراي  )و... هـا ايگربـه مها و چشگیرها، استوانه(تابلوها، ضربه و تجهیزات ترافیکی تابلوهابراي اکیپ نگهداري و تعمیر توضیح:  

عـادل بـه نـام    منمود، از یک شاخص  استفاده تعمیر و نگهداري اکیپ یک به واگذاري قابل تجهیزات براي واحد عدد یک از بتوان آنکه
S.E  گردیـده اسـت کـه در آن    ر ایـن شـاخص از رابطـه زیـر محاسـبه      استفاده گردیده که مقـداSN   ،1 تعـداد تابلوهـاCN   تعـداد
  باشد.ها میايگربهتعداد چشم EN ها وتعداد استوانه DN، هاتانکقطعات کاشن دادتع  2CN اي،گیرهاي بشکهضربه

EDCCS NNNNNES *022.0*07.0*40.0*25.0. 21   
واگـذار   نگهـداري و تعمیـر   مقدار تجهیزاتی که به یک اکیـپ  یا عدادچنانچه ت :)E( د تجهیزاتضریب اصالح تعدا -5-3-9-1

ان نیز به همـ  2مندرج در جدول شماره ماه  -اکیپبیشتر و یا کمتر باشد، بهاي واحد  4-3-9-1مندرج در بند شود، از مقادیر می
ز اه هر کدام ام - صالح هزینه اکیپیزات، جهت ااصالح تعداد تجهضریب  براي این منظور نسبت افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

  شود:، مطابق با رابطه ذیل تعریف میتعمیرهاي نگهداري و اکیپ

  
نـدرج در بنـد   مدرصد بیش از مقـادیر   40حداکثر تا  ،تجهیزات قابل واگذاري به یک اکیپ نگهداري و تعمیرافزایش  تبصره :
  باشد.مجاز می 4-3-9-1

ي نگهـدار  يهـا نـه یدر هزی و شـریانی  اثر طول معابر بزرگراهـ براي منظور نمودن ریب این ض): R(ضریب نواحی  -6-3-9-1
احـد  وشـود، در بهـاي   یمـ اي که به پیمانکار واگذار یا محدوده این ضریب براي هر ناحیهکاربرد دارد. و تجهیزات ترافیکی  تابلوها
  ود.شمی و در اسناد مناقصه درج ضرب 2ماه مندرج در جدول شماره  -اکیپ
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  شود:زیر محاسبه می صورت بهضریب نواحی 

,187.0  )1(رابطه 
50.21

 LL RdR  

,216.0  )2(رابطه 
25.43

 PP RmR 

1)(,35.104.1    )3(رابطه   RRRR PL  
  :  3تا  1در روابط 

R مورد نظر ناحیه یا محدودهدر  یطول معابر بزرگراه یب اصالحی: ضر  
R مورد نظر یا محدوده ناحیهدر  شریانیول معابر ط یب اصالحی: ضر  

 d مورد نظر   یا محدوده ناحیهدر  ی: طول معابر بزرگراه  
 m مورد نظر   یا محدوده ناحیهدر  شریانی : طول معابر  
  R نواحیب ی: ضر  

  قه کاربرد دارد.به یک اکیپ و در نواحی هر منط ،و تعمیرفوق در واگذاري عملیات نگهداري  رابطه R ضریب -1-6-3-9-1
  باشد.) واحد طول معابر شریانی و بزرگراهی کیلومتر می2و ( )1در روابط ( -2-6-3-9-1
  باشد.برابر با یک می شوندر قراردادهاي نگهداشتی که منحصراً در محدوده بزرگراهی اجرا میدضریب نواحی  -3-6-3-9-1
ها بـه تفکیـک ناحیـه یـا محـدوده پـروژه در دسـترس نیسـت،         ل معابر بزرگراهی و شریانی آنمناطقی که طو -4-6-3-9-1

قـدام  منظور استفاده از رابطه ضریب نواحی، نسبت به برداشت طول معابر بزرگراهی و شریانی به تفکیـک هـر ناحیـه ا    به اندمکلف
ـ  نمایند. درصورت عدم درج ضریب نواحی در اسناد مناقصه و برآورد منضم به آن، امکـان پرداخـت ضـریب پـس     ه پیشـنهاد  از ارائ

  قیمت و انعقاد قرارداد وجود نخواهد داشت.
 یـا محـدوده   باشند، ضریب نواحی براي هر اکیپ (هـر ناحیـه  یی که داراي چند اکیپ نگهداري میدر قراردادها -5-6-3-9-1

  ) جداگانه محاسبه خواهد گردید.مورد نظر
ه ایست ابتدا کارفرما با بررسی و استخراج عملیات انجام شدبروش عملکرد محور: براي تعیین قیمت در این روش می -4-9-1

بهـاي  ز فهرسـت هـاي مربوطـه ا  سال اخیـر و محاسـبه هزینـه    5تا  3و تجهیزات ترافیکی در  از تابلوهادر زمینه نگهداري هر یک 
   دست یابد.در محدوده طرح تجهیزات ترافیکی از  نوعمرتبط، به یک قیمت پایه براي هر 

  

  (باالسري) روده و پایه تابلوهاي هدایت مسیشال -1-10
مان ت و سازهاي تابلوهاي هدایت مسیر توسط معاونبهاي ساخت و نصب سازهبا توجه به اینکه مشخصات فنی و فهرست

قابل ه ناد ذکر شدبالغ اساها صرفا تا زمان هاي مرتبط با این آیتمحمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در حال تهیه است، آیتم
 بهاي مذکور نافذ است.استناد بوده و پس از آن؛ ضوابط و فهرست

  

  ضریب باالسري -1-11
 :باشدبشرح زیر می بهااین فهرست براي باالسري ضریب

بصـورت   1شـماره   هـاي جـدول  ردیـف  هاي تهیه و نصببخشنصب ( و قراردادهاي شامل تهیه در باالسري ضریب -1-11-1
  .باشدمی 38/1 برابر با )3و  2شماره هاي جدول و ردیف همزمان

  .باشدمی 03/1 برابر با )1شماره جدول  تهیه هاي(ردیفتهیه  قراردادهاي شامل در باالسري ضریب -1-11-2
  باشد.می 38/1) برابر با 1جدول شماره  نصب هايي در قراردادهاي شامل نصب (ردیفضریب باالسر -1-11-3
  .باشدمی 74/1 برابر با )4ه هاي جدول شمار(ردیف دادهاي نگهداري و تعمیرقرار در باالسري ضریب -1-11-4
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  مبناي قیمت -1-12
 ه است.شهر تهران محاسبه شد و شرایط کار در 1397هاي سه ماهه چهارم سال قیمتبر مبناي  بهافهرستاین  
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  حدبو آینه م صفحه تابلوهاي ترافیکی "نصب" و "تهیه"بهاي  ): فهرست1جدول (

ردیف
  

 واحد دستورالعمل شرح ردیف
بهاي واحد در 

 تهیه (ریال)

  بهاي واحد در
 نصب (ریال) 

1-1 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 600ضلعی با قطر تابلوي هشت

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 1،533،000 عدد 310-8-6

1-2 
ا شبرنگ ب یه متعلقاتمتر به همراه کلمیلی 750ضلعی با قطر تابلوي هشت

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 2،455،000 عدد 310-8-6

1-3 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 900ضلعی با قطر تابلوي هشت

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 3،555،000 عدد 310-8-6

1-4 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 375اي با قطر تابلوي دایره

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 693،000 عدد 310-8-6

1-5 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 450اي با قطر تابلوي دایره

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 1،034،000 عدد 310-8-6

1-6 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 600اي با قطر تابلوي دایره

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 1،788،000 عدد 310-8-6

1-7 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 750اي با قطر تابلوي دایره

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 2،360،000 عدد 310-8-6

1-8 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 900اي با قطر تابلوي دایره

HIP(پربازتاب) 
  216،000 3،353،000 عدد 310-8-6

1-9 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 600 ارتفاعتابلوي مثلثی با 

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 1،300،000 عدد 310-8-6

1-10 
متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 750تابلوي مثلثی با ارتفاع 

EGP(رده مهندسی) 
  216،000  2،180،000 عدد 310-8-6

1-11 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 900 ارتفاعی با تابلوي مثلث

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 3،123،000 عدد 310-8-6

1-12 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 1200 ارتفاعتابلوي مثلثی با 

HIP(پربازتاب) 
  328،000 5،629،000 عدد 310-8-6

1-13 
متر به همراه کلیه میلی 600×  600اضالع  تابلوي مربعی با شبرنگ فسفري با

  (رده مهندسی)EGPبا شبرنگ  متعلقات
  159،000 2،712،000 عدد 310-8-6

1-14 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 600×600تابلوي مربعی با اضالع 

EGP(رده مهندسی) 
  159،000 2،172،000 عدد 310-8-6

1-15 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 750×  750تابلوي مربعی با اضالع 

 (رده مهندسی) EGPشبرنگ 
  216،000 2،133،000 عدد 310-8-6

1-16 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 750×  750تابلوي مربعی با اضالع 

 حفاظ یا موارد مشابه(رده مهندسی) جهت نصب بر روي EGPشبرنگ 
  159،000 2،133،000 عدد 310-8-6

1-17 
با  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 750×500تابلوي مستطیلی با اضالع 

 (رده مهندسی)EGPشبرنگ 
  216،000 1،800،000 عدد 310-8-6

1-18 
متر به همراه کلیه میلی 900×350 تابلوي اسامی معابر و اماکن با اضالع

 (رده مهندسی)EGPبا شبرنگ  متعلقات
  216،000 1،398،000 عدد 310-8-6

1-19 
متر به همراه کلیه میلی 800×310تابلوي اسامی معابر و اماکن با اضالع 

 (رده مهندسی)EGPبا شبرنگ  متعلقات
  216،000 1،178،000 عدد 310-8-6
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  صفحه تابلوهاي ترافیکی  و آینه محدب "نصب"و   "تهیه"بهاي  ): فهرست1ادامه جدول (

ردیف
 

 واحد دستورالعمل شرح ردیف
احد در بهاي و

 تهیه (ریال)

  بهاي واحد در
 نصب (ریال) 

1-20 
متر به همراه کلیه میلی 1000×400صفحه تابلوي پرچمی اماکن با اضالع 

 (رده مهندسی)EGPبا شبرنگ  متعلقات
  328،000 1،733،000 عدد 310-8-6

1-21 
متر به همراه میلی 600×200صفحه تابلوي مستطیل کامپوزیتی با اضالع 

 (رده مهندسی)EGPبا شبرنگ  لقاتکلیه متع
  159،000 451،000 عدد 310-8-6

1-22 
با  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 600×200تابلوي مستطیلی با اضالع 

 (رده مهندسی)EGPشبرنگ 
  159،000 625،000 عدد 310-8-6

1-23 
با  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 500×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

 (رده مهندسی)EGPگ شبرن
  216،000 778،000 عدد 310-8-6

1-24 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 500×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

 حفاظ یا موارد مشابهجهت نصب بر روي (رده مهندسی) EGP شبرنگ
  159،000 778،000 عدد 310-8-6

1-25 
با  یه متعلقاتراه کلمتر به هممیلی 1000×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

 (رده مهندسی)EGPشبرنگ 
  328،000 1،345،000 عدد 310-8-6

1-26 
با  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 1000×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

 حفاظ یا موارد مشابهجهت نصب بر روي  (رده مهندسی)EGPشبرنگ 
  159،000 1،345،000 عدد 310-8-6

1-27 
با  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 1000×700اضالع تابلوي مستطیلی با 

 (رده مهندسی)EGPشبرنگ 
  328،000 2،828،000 عدد 310-8-6

1-28 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 400×400تابلوي مربعی با اضالع 

EGP(رده مهندسی) 
  216،000 1،018،000 عدد 310-8-6

1-29 
با شبرنگ  متر به همراه کلیه متعلقاتمیلی 400×400تابلوي مربعی با اضالع 

EGP(رده مهندسی)  حفاظ یا موارد مشابهجهت نصب بر روي 
  159،000 1،018،000 عدد 310-8-6

  395،000 5،959،000 مترمربع 6-8-310 (رده مهندسی)EGPصفحه تابلوي اطالعاتی با ورق گالوانیزه با شبرنگ  1-30

  395،000 7،462،000 مترمربع 6-8-310 (پربازتاب)HIPورق گالوانیزه با شبرنگ  صفحه تابلوي اطالعاتی با 1-31

  924،000 6،428،000 مترمربع 6-8-310 (رده مهندسی)EGPصفحه تابلوي اطالعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ  1-32

  924،000 7،955،000 عمترمرب 6-8-310 (پربازتاب)HIPصفحه تابلوي اطالعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ  1-33

  924،000 9،480،000 مترمربع 6-8-310 (پربازتاب)HIPصفحه تابلوي اطالعاتی با ریل آلومینیوم با شبرنگ  1-34

  486،000 -----  مترمربع 6-8-310 بهاي نصب در صورتی که تابلو بصورت معلق نصب شوداضافه 1-35

  216،000 1،995،000 عدد 6-8-310 متر)میلی 600تهیه آینه محدب (قطر  1-36
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ردیف
 

 واحد دستورالعمل شرح ردیف
بهاي واحد در 

 تهیه (ریال)

  بهاي واحد در
 نصب (ریال) 

  189،000 446،000 متر طول 6-8-310 مترمیلی 4متر و ضخامت میلی 70شده به قطر اي رنگپایه لوله  1-38

  236،000 553،000 متر طول 6-8-310 مترمیلی 5متر و ضخامت میلی 70شده به قطر اي رنگپایه لوله  1-39

  215،000 510،000 متر طول 6-8-310 مترمیلی 4متر و ضخامت میلی 80ه قطر شده باي رنگپایه لوله  1-40

  66،000 160،000 متر طول 6-8-310 مترمیلی 9/2متر و ضخامت یمیل 30×30شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ  1-41

  211،000 504،000 ولمتر ط 6-8-310 مترمیلی 25/3متر و ضخامت یمیل 80×80شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ  1-42

  296،000 701،000 متر طول 6-8-310 مترمیلی 6/3متر و ضخامت میلی 100×100شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ  1-43

  441،000 1،036،000 متر طول 6-8-310 مترمیلی 5/4متر و ضخامت میلی 120×120شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ  1-44

  638،000 1،488،000 متر طول 6-8-310 متریلیم 6/5متر و ضخامت میلی 140×140به ابعاد  شدهپایه پروفیل رنگ  1-45

1-46  
فحه متر به همراه صمیلی 140×140شده به ابعاد باالتر از پایه پروفیل رنگ

 پایه و نبشی
  27،000 64،000 کیلوگرم 310-8-6

1-47  
ت ب تابلو بصورمتر جهت نصمیلی 40×40پایه پروفیل رنگ شده به ابعاد 

 غیردفنی (جوش به نرده و ...) 
  100،000 224،000 متر طول 310-8-6

متر به هر ضخامت و مطابق یمیل 40×40شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ  1-48
 مشخصات فنی

  93،000 224،000 متر طول 310-8-6

 متر به هر ضخامت و مطابقیمیل 70×70شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ  1-49
 مشخصات فنی

  171،000 409،000 متر طول 310-8-6

متر به هر ضخامت و مطابق یمیل 90×90شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ  1-50
 مشخصات فنی

  293،000 692،000 متر طول 310-8-6

  142،000 2،000،000 مترمربع 6-8-310 و مطابق مشخصات فنی(رده مهندسی) EGPشبرنگ   1-51

  142،000 3،340،000 مترمربع 6-8-310 و مطابق مشخصات فنیبازتاب) (پرHIPشبرنگ   1-52

  142،000 3،873،000 مترمربع 6-8-310 زرد) -(فلوئورسنت سبزYellowgreenشبرنگ   1-53

  
  
  
  
  
  

  101،000  245،000 310-8-6  متر طول پایه لولهاي رنگشده به قطر 60 میلیمتر و ضخامت 2/5 میلیمتر    37-1

ادامه جدول (1): فهرستبهاي  "تهیه"  و "نصب" صفحه تابلوهاي ترافیکی  و آینه محدب  
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  شالوده تابلوهاي ترافیکی "تهیه و اجراي" تجمیعی بهاي): فهرست2جدول (

ف
ردی

  

 واحد دستورالعمل شرح ردیف
ر قرارداد بهاي واحد د

 تهیه و اجرا (ریال)

 3،824،000 مترمکعب 6-8-310 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن  350اجراي پی غیرمسلح با عیار تهیه و  2-1

  67،000 مترمکعب 6-8-310 در صورت مسلح بودن با آرماتور یپ يبه منظور صعوبت اجرا 1-2 فیبها به رداضافه 2-2

2-3 
 بتن مسلح يبرا لگردیدن و کارگذاشتن مخم کر دن،یبر ه،یبه منظور ته 1- 2 فیبها به رداضافه
 الزم یچیپمیبا س

  64،000 کیلوگرم 310-8-6

 5،380،000 مترمکعب 6-8-310 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن 350ساخته مسلح با عیار تهیه و اجراي بتن پیش 2-4

2-5 
ه کار بردن قطعات فلزي مدفون در بتن به بهیه و جهت ت 4-2و  1-2هاي به ردیفبها اضافه

 جز آرماتور (شامل بولت، صفحه ستون و سایر موارد مشابه)
  96،000 کیلوگرم 310-8-6

  
 باالسريشالوده تابلوهاي   "تهیه و اجراي"بهاي  ): فهرست3جدول (

ف
ردی

 

 واحد دستورالعمل شرح ردیف
بهاي واحد در قرارداد 

 تهیه و اجرا (ریال)

3-1 
یمان در هر کیلوگرم س 200تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با عیار 

 مترمکعب بتن
 2،009،000 مترمکعب 310-8-6

 2،757،000 مترمکعب 6-8-310 ترمکعب بتنمکیلوگرم سیمان در هر  350تهیه مصالح و اجراي فونداسیون بتنی مسلح با عیار  3-2

  137،000 مترمکعب 6-8-310 هاي غیر سنگیر زمینبرداري دخاك 3-3
 1،305،000 مترمکعب 6-8-310 تخریب انواع بتن مسلح یا غیرمسلح، با هر عیار سیمان 3-4

  29،000  مترطول 6-8-310 متر ضخامتسانتی 5برش سطوح آسفالتی به ازاي هر  3-5
  16،000 مترمربع 6-8-310 امتمتر ضخسانتی 5تخریب و برچیدن سطوح آسفالتی به ازاي هر  3-6
  338،000 مترمکعب 6-8-310 برداري و تخریببارگیري و حمل مواد حاصل از خاك 3-7

3-8 
هاي به ضخامت برداري در اطراف فونداسیون، پخش در الیههاي حاصل از خاكریختن خاك

 ستاندارددرصد به روش پروکتور ا 95پاشی و کوبیدن با تراکم سانتیمتر و آب 15حداکثر 
  79،000 مترمکعب 310-8-6

  341،000 مترمربع 6-8-310 بندي فونداسیونقالب 3-9
  64،000 کیلوگرم 6-8-310 آرماتوربندي فونداسیون 3-10

3-11 
درصد به روش  95برداري شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم پاشی و کوبیدن سطوح خاكآب

 پروکتور استاندارد  
  14،000 مترمربع 310-8-6

3-12  
طعات مام قتهیه، ساخت و نصب کارهاي فلزي تابلوهاي هدایت مسیر با هر نوع اتصال به انض

 اتصالی
  91،000 کیلوگرم 310-8-6

  
  
  
  
  
  
  



  1398 بهاي تابلوهاي ترافیکی سالفهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  12صفحه: 

 

 
  

 تابلوهاي ترافیکی  "عمیرت نگهداري و "و  "شستشو"، "بازرسی"بهاي  ): فهرست4جدول (

ف
ردی

 

 واحد دستورالعمل شرح ردیف
ردادهاي بهاي واحد در قرا

 تعمیر و نگهداري (ریال)

  24،000 عدد  در دست تهیه وضعیت تابلوهاي ترافیکی و تکمیل کاربرگ بازرسی پایشبازرسی و  4-1

  151،000 مترمربع در دست تهیه نظافت و شستشوي تابلوهاي ترافیکی 4-2

 106،920،000 اهاکیپ م در دست تهیه اکیپ فنی نگهداري تابلوها به صورت آنکال (در دسترس) 4-3

  

  جعه شود.مرا 9- 1بند به توضیحات  *
  هاي منعقده به روش اکیپ ماه کاربرد دارددر قرارداد 3- 4هاي نگهداري و تعمیر به روش آیتمی و ردیف در قرارداد 2-4و  1- 4هاي ** ردیف

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
    4-4-314-3سند شماره : 

  شوراي فنی شهرداري تهران

  برآورد  هايفصل دوم: کاربرگ
  و پیشنهاد قیمت

  13صفحه: 

 

 
  

  هاي برآورد و پیشنهاد قیمت کاربرگ  - 2فصل 

 کاربردموارد  -1 -2

ار هـران بـه کـ   در شـهر ت  معـابر  نحوة ارائۀ پیشنهاد قیمت در ارجاع کارهاي تهیه و نصـب تابلوهـاي   این کاربرگ براي تعیین
بـه   "اجرایی شهرداري تهـران)  نظام فنی و 6-8-310مشخصات فنی و مقاطع همسان تابلوهاي ترافیکی (سند "رود که طبق می

  ضمیمه شود. اسناد پیمانه د بدون تغییر بمناقصه، بای يهپس از تعیین برند این کاربرگ آیند.می اجرا در
  

  مقادیر روش برآورد -2-2
تـوان بـراي   شود. حسـب مـورد مـی   برآورد می 5شماره مقادیر انجام کار و نشانی انجام عملیات در کاربرگی مطابق با جدول 

ها و معابري کـه در  انو نام خیابنشده، درصدي را براي افزایش عملیات مشابه در نظر گرفت. الزم است نشانی  بینیکارهاي پیش
باید نوع  3تون پیشنهاد قیمت، از محل بازدید نماید. در س يند قبل از ارائهتوابها تابلوها باید نصب شود، درج شود تا پیمانکار آن

برحسـب    3 و 2، 1شـماره   مطـابق جـداول   ،7تا  4هاي تابلوها بر اساس اخباري، انتظامی و اخطاري بودن تعیین شود. در ستون
شـود. ایـن   پایین جدول، جمع عملیات درج می شود. در ردیفدرج طول و یا وزن انجام کار باید  ،تعدادواحد انجام کار، مساحت، 

  ضروري است. 6شماره اطالعات براي تکمیل جدول 
 

 برآورد نوع و حجم عملیات نصب تابلوها ):5جدول (
  

 ام و نشانی معابرن -2 ردیف -1

  لوهامشخصات تاب

 ع تابلونو -3
طح س -4

 (مترمربع)
زن و -7  ول (متر)ط -6  تعداد -5

  (کیلوگرم)
       
       

     جمع کل برآورد حجم عملیات
  
  هزینه اجراي کارروش برآورد  -2-3

 4تـا   1 شـماره ول ااز جـد  بـا اسـتفاده   5که در آن سـتون   6شماره جدول  مطابق ي ترافیکیهاي تابلوهابرآورد قیمت پروژه
ریب باالسري مطـابق توضـیحات بنـد    ضبا اعمال  5و  4ضرب دو ستون حاصل 6. ستون شودمحاسبه و ارائه می ،دگردنتعیین می

  .باشدمی 1فصل  11 -1
  برآورد هزینه ):6جدول (

  

1 2 3 4 5  6  

 a  واحد شرح ردیف
 مقدار

m  
بهاي واحد 

 (ریال)

 a × m× /*k =u  
جمع قیمت ردیف با 

ریب باالسري احتساب ض
  (ریال)

   
 

   

   
 

   

  بهابرآوردي کارفرما طبق فهرست هزینهجمع کل 



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
    4-4-314-3سند شماره : 

  شوراي فنی شهرداري تهران

  برآورد  هايفصل دوم: کاربرگ
  و پیشنهاد قیمت

  14صفحه: 

 

 
  

  قیمت توسط پیمانکار روش پیشنهاد -2-4
جمع قیمـت   ) و5 هاي واحد (ستونپیشنهاد خود را ارائه نماید. در این جدول باید قیمت 7شماره پیمانکار باید طبق جدول 

 يي، سود و هـر نـوع هزینـه   کارشبتجهیز کارگاه،  يضریب باالسري، کسور قانونی، هزینه( ضرایب يهر ردیف با احتساب کلیه
  دیگر) ارائه شود.

  کاربرگ پیشنهاد قیمت پیمانکار ):7جدول (

1 2 3 4 5 6  

ف
ردی

 

 واحد شرح
a 

 مقدار

m’  
بهاي واحد 
پیشنهادي 

 پیمانکار (ریال)

a×m’ 
جمع قیمت با 

احتساب همۀ ضرایب 
  (ریال)

       

       

       

       

  جمع کل قیمت پیشنهادي پیمانکار

  

  ضریب پیشنهادي -2-5
ي هزینـه بـرآورد  کـل  جمـع  "به  "قیمت پیشنهادي پیمانکار کل جمع"دي، عددي است که از حاصل تقسیم اضریب پیشنه

  رقم اعشار محاسبه شود. سهآید و باید تا به دست می "بهاطبق فهرست کارفرما
 

 جمع کل قیمت پیشنهادي پیمانکار

بهافهرست        جمع کل هزینه برآوردي کارفرما طبق 
   ضريب پيشنهادي=    

  
حـد  هاي پیمانکـار بـا اسـتفاده از بهـاي وا    کلیه پرداختشود و توضیح : ضریب پیشنهادي پیمانکار برنده، ضریب پیمان نامیده می

  .د گردیدانکار پرداخت خواهبها و با اعمال ضریب پیمان، به پیممندرج در فهرست
 



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  15صفحه: 

 

 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الف: پیوست

  بهاآنالیز فهرست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  16صفحه: 

 

 
  

  صب صفحه تابلو و آینه محدب ن: آنالیزبهاي تهیه و 1از جدول شماره  1- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 600ضلعی با قطر ي هشتتابلو

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 1,533,000 1.00 1,533,000  عدد

 1,533,000 :تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه 
  

  

  برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
          

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
          

 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  (ریال)بهاي واحد  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  17صفحه: 

 

 
  

  

صب صفحه تابلو و آینه محدب ن: آنالیزبهاي تهیه و 1از جدول شماره  2- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با یلیم 750ضلعی با قطر تابلوي هشت

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 2,455,000 1.00 2,455,000  عدد

 2,455,000 :تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه 

 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد عبه ابزارج 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  ینه محدب نصب صفحه تابلو و آ

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  18صفحه: 

 

 
  

  
  صب صفحه تابلو و آینه محدب ن: آنالیزبهاي تهیه و 1از جدول شماره  3- 1ردیف شماره 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 900ضلعی با قطر تابلوي هشت

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 3,555,000 1.00 3,555,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   3,555,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  19صفحه: 

 

 
  

  

  حه تابلو و آینه محدب : آنالیزبهاي تهیه و نصب صف1از جدول شماره  4- 1ف شماره ردی
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
  متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 375اي با قطر تابلوي دایره

EGP )(رده مهندسی  
 693,000 1.00 693,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   693,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 ر(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کا

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  20صفحه: 

 

 
  

  صب صفحه تابلو و آینه محدب ي تهیه و ن: آنالیزبها1از جدول شماره  5- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 450اي با قطر تابلوي دایره

EGP )(رده مهندسی 
 1,034,000 1.00 1,034,000  عدد

:صالح (ریال)تهیه ممجموع هزینه   1,034,000 

 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار کار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 لحم -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  21صفحه: 

 

 
  

  

  ب : آنالیزبهاي تهیه و نصب صفحه تابلو و آینه محد1از جدول شماره  6-1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 600اي با قطر تابلوي دایره

EGP )(رده مهندسی 
 1,788,000 1.00 1,788,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,788,000 
 

 رد هزینه نیروي انسانیبرآو -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  قدارم  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  22صفحه: 

 

 
  

  
  صب صفحه تابلو و آینه محدب ن: آنالیزبهاي تهیه و 1از جدول شماره  7- 1ردیف شماره 

  

 لحبرآورد هزینه تهیه مصا -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 750اي با قطر تابلوي دایره

EGP )(رده مهندسی 
 2,360,000 1.00 2,360,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   2,360,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  احدو  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  )بهاي واحد(ریال  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  23صفحه: 

 

 
  

  

  صب صفحه تابلو و آینه محدب ن: آنالیزبهاي تهیه و 1از جدول شماره  8- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
  متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 900اي با قطر تابلوي دایره

) HIPپربازتاب(  
 3,353,000 1.00 3,353,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   3,353,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  (ریال)مبلغ کل  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2
 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت تن با راننده نیسان دو 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  24صفحه: 

 

 
  

  

  ه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب آنالیزبهاي تهی: 1از جدول شماره  9- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 600ثلثی با ارتفاع تابلوي م

EGP )(رده مهندسی 
 1,300,000 1.00 1,300,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,300,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  ساعتنفر  مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  

  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  25صفحه: 

 

 
  

  و نصب صفحه تابلو و آینه محدب  : آنالیزبهاي تهیه1از جدول شماره  10- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
تعلقات با شبرنگ مراه کلیه متر به هممیلی 750تابلوي مثلثی با ارتفاع 

EGP )(رده مهندسی  
 2,180,000 1.00 2,180,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   2,180,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت ر مرتبطکارگ 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  26صفحه: 

 

 
  

  

  و نصب صفحه تابلو و آینه محدب  : آنالیزبهاي تهیه1از جدول شماره  11- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 900تابلوي مثلثی با ارتفاع  1
EGP )ده مهندسی)ر  

 3,123,000 1.00 3,123,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   3,123,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 ینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :مجموع هز

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  27صفحه: 

 

 
  

  : آنالیز بهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  12- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 HIPمتر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگمیلی 1200تابلوي مثلثی با ارتفاع  1
 پربازتاب)(

 5,629,000 1.00 5,629,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)وع هزینه مجم  5,629,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 72,174 0.400 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 77,489 0.733 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 149,663 : مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال)

        
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج 

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 170,909 0.567 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 178,551 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

ف
ردی

  
  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 328,214  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  28صفحه: 

 

 
  

  : آنالیزبهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  13- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه میلی 600×  600تابلوي مربعی با شبرنگ فسفري با اضالع 

 رده مهندسی)( EGPشبرنگکلیه متعلقات با 
 2,712,000 1.00 2,712,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   2,712,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  29صفحه: 

 

 
  

  : آنالیزبهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  14- 1ردیف شماره 

 صالحبرآورد هزینه تهیه م -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 600×600تابلوي مربعی با اضالع 

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 2,172,000 1.00 2,172,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   2,172,000 

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  اي واحد(ریال)به  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  30صفحه: 

 

 
  

  

  یه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب آنالیزبهاي ته :1از جدول شماره  15- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  )بهاي واحد(ریال  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 750×  750تابلوي مربعی با اضالع 

 2,133,000 1.00 2,133,000  عدد  (رده مهندسی)EGP شبرنگ 

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   2,133,000 

 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  بلغ کل(ریال)م  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت سان دو تن با رانندهنی 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 
 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  31صفحه: 

 

 
  

  : آنالیزبهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  16- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 750×  750با اضالع تابلوي مربعی 

 حفاظ یا موارد مشابهجهت نصب بر روي رده مهندسی) ( EGPشبرنگ 
 2,133,000 1.00 2,133,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   2,133,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  ارمقد  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  32صفحه: 

 

 
  

  
  هیه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب آنالیزبهاي ت: 1از جدول شماره  17- 1ردیف شماره 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 750×500یلی با اضالع تابلوي مستط

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 1,800,000 1.00 1,800,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,800,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  ر ساعتنف مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  ل)بهاي واحد(ریا  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  33صفحه: 

 

 
  

  

  هیه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب تآنالیزبهاي  : 1از جدول شماره  18- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

متر به همراه کلیه میلی 900×350تابلوي اسامی معابر و اماکن با اضالع  1
 (رده مهندسی) EGPمتعلقات با شبرنگ 

 1,398,000 1.00 1,398,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,398,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  تابلو و آینه محدب نصب صفحه 

  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  34صفحه: 

 

 
  

  

  یه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب آنالیزبهاي ته :1از جدول شماره  19- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
ر به همراه کلیه متمیلی 800×310تابلوي اسامی معابر و اماکن با اضالع 

 (رده مهندسی) EGPمتعلقات با شبرنگ 
 1,178,000 1.00 1,178,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,178,000 

 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد زارجعبه اب 2

 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  دب نصب صفحه تابلو و آینه مح

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  35صفحه: 

 

 
  

  

   : آنالیز بهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  20- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 1000×400صفحه تابلوي پرچمی اماکن با اضالع 

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 1,733,000 1.00 1,733,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,733,000 

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 72,174 0.400 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 77,489 0.733 105,667  اعتنفر س کارگر مرتبط 2

 149,663 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 اربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار ک -ج         

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 170,909 0.567 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 178,551 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

ف
ردی

  
  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 328,214  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  36صفحه: 

 

 
  

   : آنالیزبهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  21- 1اره ردیف شم

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه میلی 600×200صفحه تابلوي مستطیل کامپوزیتی با اضالع 

 رده مهندسی)( EGPکلیه متعلقات با شبرنگ 
 451,000 1.00 451,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   451,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 ینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع هز

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 ابزار کار(ریال) : مجموع هزینه ماشین آالت و

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  37صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب صفحه تابلو  لیزبهاي: آنا1از جدول شماره  22- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 600×200تابلوي مستطیلی با اضالع 

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 625,000 1.00 625,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   625,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 د هزینه ماشین آالت و ابزار کاربرآور -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  رحش  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  38صفحه: 

 

 
  

  

  هیه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب تآنالیزبهاي  : 1از جدول شماره  23- 1ردیف شماره 
  

 رد هزینه تهیه مصالحبرآو -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 500×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

 رده مهندسی)( EGPشبرنگ 
 778,000 1.00 778,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   778,000 
 

 سانیبرآورد هزینه نیروي ان -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2
 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  دواح  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2
 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  )مبلغ کل(ریال  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 
 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  39صفحه: 

 

 
  

  : آنالیزبهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  24- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 500×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

 778,000 1.00 778,000  عدد  حفاظ یا موارد مشابهجهت نصب بر روي رده مهندسی) ( EGPشبرنگ 

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   778,000 

 نیبرآورد هزینه نیروي انسا -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف        

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  

  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  40صفحه: 

 

 
  

  یه و نصب صفحه تابلو آنالیز بهاي ته :1از جدول شماره  25- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

ف
ردی

  

  لغ کل(ریال)مب  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 1000×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

EGP )(رده مهندسی 
 1,345,000 1.00 1,345,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,345,000 

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

ف
ردی

  

  غ کل(ریال)مبل  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 72,174 0.400 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 77,489 0.733 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 149,663 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 ان دو تن با رانندهنیس 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.567 170,909 

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 178,551 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

ف
ردی

  
  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 328,214  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  41صفحه: 

 

 
  

  : آنالیزبهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  26- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 1000×330تابلوي مستطیلی با اضالع 

 حفاظ یا موارد مشابهجهت نصب بر روي رده مهندسی) ( EGPشبرنگ 
 1,345,000 1.00 1,345,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,345,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  )مبلغ کل(ریال  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت ا رانندهنیسان دو تن ب 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  42صفحه: 

 

 
  

  : آنالیز بهاي تهیه و نصب صفحه تابلو 1از جدول شماره  27- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

ف
ردی

  

مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح
  کل(ریال)

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با شبرنگ میلی 1000×700تابلوي مستطیلی با اضالع 

EGP )(رده مهندسی 
 2,828,000 1.00 2,828,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   2,828,000 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

ف
ردی

  

مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح
  کل(ریال)

 72,174 0.400 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 77,489 0.733 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 149,663 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 اربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار ک -ج 

ف
ردی

  

مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح
  کل(ریال)

 170,909 0.567 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 178,551 ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :مجموع هزینه 

 حمل -د         

ف
ردی

  
مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

  کل(ریال)
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 328,214  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  43صفحه: 

 

 
  

  

  هیه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب آنالیزبهاي ت: 1از جدول شماره  28- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 400×400تابلوي مربعی با اضالع 

 (رده مهندسی) EGPشبرنگ 
 1,018,000 1.00 1,018,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,018,000 
 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2
 118,230 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 
 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  44صفحه: 

 

 
  

  

  نصب صفحه تابلو  وآنالیزبهاي تهیه  :1از جدول شماره  29- 1یف شماره رد

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
متر به همراه کلیه متعلقات با میلی 400×400تابلوي مربعی با اضالع 

 اظ یا موارد مشابهحفجهت نصب بر روي رده مهندسی) ( EGPشبرنگ 
 1,018,000 1.00 1,018,000  عدد

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,018,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,266 0.151 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 55,416 0.524 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 82,682 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 68,364 0.227 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 76,006 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 158,688  عدد  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  45صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب صفحه تابلو  آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  30- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 5,959,000 1.00 5,959,000  مترمربع ی)رده مهندس( EGPصفحه تابلوي اطالعاتی با ورق گالوانیزه با شبرنگ  1

:مصالح (ریال)تهیه مجموع هزینه   5,959,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 100,864 0.559 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 118,030 1.117 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 218,894 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 168,597 0.559 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 176,239 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 395,133  مترمربع  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  

  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  46صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب صفحه تابلو  آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  31- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 7,462,000 1.00 7,462,000  مترمربع پربازتاب)( HIPصفحه تابلوي اطالعاتی با ورق گالوانیزه با شبرنگ  1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   7,462,000 

 نسانیبرآورد هزینه نیروي ا -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 100,864 0.559 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 118,030 1.117 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 218,894 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 168,597 0.559 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 176,239 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  ریال)مبلغ کل(  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 395,133  مترمربع  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  47صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب صفحه تابلو  آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  32- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  ال)بهاي واحد(ری  واحد  شرح  ردیف

 6,428,000 1.00 6,428,000  مترمربع ندسی)رده مه( EGPصفحه تابلوي اطالعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ  1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   6,428,000 

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 270,654 1.500 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 243,421 1.200 202,851  نفر ساعت جوشکار ماهر 2

 36,983 0.350 105,667  نفر ساعت خط نگهدار 3

 36,983 0.350 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 4

 588,041 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ماشین آالت و ابزار کاربرآورد هزینه  -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 89,659 0.140 640,424  دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی با ظرفیت حدوده  1

 40,726 0.160 254,537  دستگاه ساعت وانت بار یک تن با راننده 2

 102,163 0.160 638,518  دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  3جرثقیل  3

 95,374 0.160 596,088  دستگاه ساعت باالبر لجور مجهز به واترجت با راننده 4

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 5

 335,564 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  لغ کل(ریال)مب  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 923,605  مترمربع  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  48صفحه: 

 

 
  

  هیه و نصب صفحه تابلو ت آنالیز بهاي :1از جدول شماره  33- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  ریال)بهاي واحد(  واحد  شرح  ردیف

 7,955,000 1.00 7,955,000  مترمربع تاب)پرباز( HIP صفحه تابلوي اطالعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ  1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   7,955,000 

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  )مبلغ کل(ریال  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 270,654 1.500 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 243,421 1.200 202,851  نفر ساعت جوشکار ماهر 2

 36,983 0.350 105,667  نفر ساعت خط نگهدار 3

 36,983 0.350 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 4

 588,041 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ماشین آالت و ابزار کار برآورد هزینه -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 89,659 0.140 640,424  دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی با ظرفیت حدوده  1

 40,726 0.160 254,537  دستگاه ساعت وانت بار یک تن با راننده 2

 102,163 0.160 638,518  دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  3جرثقیل  3

 95,374 0.160 596,088  دستگاه ساعت باالبر لجور مجهز به واترجت با راننده 4

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 5

 335,564 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  بلغ کل(ریال)م  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 923,605  مترمربع  نصب صفحه تابلو 

  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  49صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب صفحه تابلو  هايآنالیز ب: 1از جدول شماره  34- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  ریال)بهاي واحد(  واحد  شرح  ردیف

 9,480,000 1.00 9,480,000  مترمربع ازتاب)پرب( HIPصفحه تابلوي اطالعاتی با ریل آلومینیوم با شبرنگ  1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   9,480,000 

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 270,654 1.500 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 243,421 1.200 202,851  نفر ساعت جوشکار ماهر 2

 36,983 0.350 105,667  نفر ساعت خط نگهدار 3

 36,983 0.350 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 4

 588,041 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ماشین آالت و ابزار کاربرآورد هزینه  -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 89,659 0.140 640,424  دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی با ظرفیت حدوده  1

 40,726 0.160 254,537  دستگاه ساعت وانت بار یک تن با راننده 2

 102,163 0.160 638,518  دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  3جرثقیل  3

 95,374 0.160 596,088  دستگاه ساعت باالبر لجور مجهز به واترجت با راننده 4

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 5

 335,564 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  لغ کل(ریال)مب  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 923,605  مترمربع  نصب صفحه تابلو 

  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  50صفحه: 

 

 
  

  بهاي نصب صفحه تابلو ضافها آنالیز بهاي :1از جدول شماره  35- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  احد(ریال)بهاي و  واحد  شرح  ردیف

1         0 

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   0 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 100,864 0.559 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 118,030 1.117 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 218,894 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 168,597 0.559 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 82,852 0.114 724,866  گاه ساعتدست تن با راننده 10تن با کامیون  5جرثقیل  2

 15,284 0.004 3,821,000  عدد جعبه ابزار 5

 266,733 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 485,627  مترمربع  بهاي نصب صفحه تابلو اضافه 

  
  
  
  
  
  

  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  51صفحه: 

 

 
  

  هیه و نصب صفحه تابلو و آینه محدب آنالیزبهاي ت: 1از جدول شماره  36- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 1,995,000 1.00 1,995,000  عدد  متر)میلی 600تهیه آینه محدب (قطر  1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,995,000 

 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 48,116 0.267 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 49,311 0.467 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2
 97,427 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 110,588 0.367 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 7,642 0.002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2
 118,230 هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) : مجموع

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 
 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 215,657  عدد  نصب صفحه تابلو و آینه محدب 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  52صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب پایه تابلو  آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  37- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

        

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1
 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار کار -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

یف
رد

  

  کل(ریال) مبلغ  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 
هر  ه نصبهاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزینتوضیح: بهاي واحد ردیف

  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مترطول   245,000 1.00 245,000 2/5 میلیمتر  پایه لولهاي رنگشده به قطر 60 میلیمتر و ضخامت 1 

 مجموع هزینه تهیه مصالح (ریال): 245,000

ب - برآورد هزینه نیروي انسانی 



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  53صفحه: 

 

 
  

           

  نصب پایه تابلو  وتهیه  آنالیز بهاي :1از جدول شماره  38- 1دیف شماره ر
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 446,000 1.00 446,000  مترطول متریلیم 4متر و ضخامت میلی 70شده به قطر ي رنگاپایه لوله 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   446,000 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1
 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 ماشین آالت و ابزار کار(ریال) : مجموع هزینه
 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو موضوع 
ه نصب هر هاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزیندیفتوضیح: بهاي واحد ر

  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  54صفحه: 

 

 
  

  بلو هیه و نصب پایه تات آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  39- 1ردیف شماره          
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 553,000 1.00 553,000  مترطول متریلیم 5متر و ضخامت میلی 70شده به قطر اي رنگپایه لوله 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   553,000 
 نیبرآورد هزینه نیروي انسا -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1
 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  ي واحد(ریال)بها  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 
ه نصب هر هاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزینتوضیح: بهاي واحد ردیف

  دیده است.ریال ضرب گر 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 
 
           

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  55صفحه: 

 

 
  

  

  هیه و نصب پایه تابلو ت آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  40- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 510,000 1.00 510,000  مترطول متریلیم 4متر و ضخامت میلی 80شده به قطر اي رنگپایه لوله 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   510,000 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1
 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 وي انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیر
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  فردی

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 
ه نصب هر گردیده است. لذا جهت محاسبه هزین ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه هاي نصب موضوع جدول حاضر بهتوضیح: بهاي واحد ردیف

  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 
 
           

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  56صفحه: 

 

 
  

  
  هیه و نصب پایه تابلو ت آنالیز بهاي : 1از جدول شماره  41- 1ردیف شماره 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  دارمق  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 160,000 1.00 160,000  مترطول مترمیلی 9/2متر و ضخامت میلی 30×30شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   160,000 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت وه اجراییمسئول گر 1
 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  لوگرممتر طول بر کی  نصب پایه تابلو 
ه نصب هر هاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزینتوضیح: بهاي واحد ردیف

  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 
 
           

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  57صفحه: 

 

 
  

  

  هیه و نصب پایه تابلو ت لیز بهايآنا: 1از جدول شماره  42- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 504,000 1.00 504,000  مترطول مترمیلی 25/3و ضخامت متر میلی 80×80شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   504,000 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1
 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 الت و ابزار کاربرآورد هزینه ماشین آ -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 
ه نصب هر هاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزینتوضیح: بهاي واحد ردیف

  ریال ضرب گردیده است. 27 363ول آن پروفیل در پروفیل وزن واحد ط
 
           

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  58صفحه: 

 

 
  

  هیه و نصب پایه تابلو ت آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  43- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 701,000 1.00 701,000  مترطول مترمیلی 6/3و ضخامت متر لیمی 100×100شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   701,000 
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 2,642 0.025 105,667  ساعتنفر  کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج 

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار 

        
 حمل -د 

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 

ه نصب هر یده است. لذا جهت محاسبه هزینر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردهاي نصب موضوع جدول حاضتوضیح: بهاي واحد ردیف
  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 

 
           

  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  59صفحه: 

 

 
  

  
  هیه و نصب پایه تابلو ت آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  44- 1ردیف شماره 

  

 صالحبرآورد هزینه تهیه م -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 1,036,000 1.00 1,036,000  مترطول مترمیلی 5/4متر و ضخامت میلی 120×120شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,036,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  هاي واحد(ریال)ب  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2
 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 نیسان دو تن با راننده 1
دستگاه 
  ساعت

301,604 0.070 21,112 

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 

ه نصب هر هاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزینتوضیح: بهاي واحد ردیف
  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 

 
           

  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  60صفحه: 

 

 
  

  هیه و نصب پایه تابلو ت آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  45- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

 1,488,000 1.00 1,488,000  مترطول مترمیلی 6/5متر و ضخامت لیمی 140×140شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 1

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   1,488,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 ی(ریال) :مجموع هزینه نیروي انسان

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 21,112 0.070 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1
 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  حدوا  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 
ه نصب هر است. لذا جهت محاسبه هزینل حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده هاي نصب موضوع جدوتوضیح: بهاي واحد ردیف

  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 
 
           

  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  61صفحه: 

 

 
  

  هیه و نصب پایه تابلو ت آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  46- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

1 
ایه و پمتر به همراه صفحه میلی 140×140االتر از بشده به ابعاد پایه پروفیل رنگ

 نبشی
 64,000 1.00 64,000  کیلوگرم

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   64,000 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت گروه اجرایی مسئول 1

 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 21,112 0.070 301,604  اه ساعتدستگ نیسان دو تن با راننده 1
 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  کیلوگرم متر طول بر  نصب پایه تابلو 

ه نصب هر هاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزینتوضیح: بهاي واحد ردیف
  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 

 
           

  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  62صفحه: 

 

 
  

  نصب پایه غیردفنی  آنالیز بهاي :1از جدول شماره  47- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1 
متر به هر ضخامت و مطابق میلی 40×40شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ

 مشخصات فنی
 224,000 1.00 224,000  مترطول

 6,750 0.03 225,000  کیلوگرم الکترود جوش 2

 230,750 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 16,228 0.080 202,851  نفر ساعت  جوشکار ماهر 1

 8,453 0.080 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 8,453 0.080 105,667  نفر ساعت خط نگهدار 3

 33,134 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 24,128 0.080 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 26,778 0.080 334,726  دستگاه ساعت آمپر 400دستگاه جوش دیزلی  2

 9,073 0.080 113,407  دستگاه ساعت سنگ ساب آهن 3

 59,979 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

ف
ردی

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 99,863  مترطول  نصب پایه غیردفنی 

  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  63صفحه: 

 

 
  

  هیه و نصب پایه تابلوت آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  48- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

1 
متر به هر ضخامت و مطابق مشخصات میلی 40×40شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ

 فنی
 224,000 1.00 224,000  مترطول

:تهیه مصالح (ریال)مجموع هزینه   224,000 
        

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 21,112 0.070 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 
 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 

نصب هر  گردیده است. لذا جهت محاسبه هزینهه ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه بهاي نصب موضوع جدول حاضر توضیح: بهاي واحد ردیف
  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 

 
           

  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  64صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب پایه تابلو  آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  49- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

1 
متر به هر ضخامت و مطابق میلی 70×70شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ

 مشخصات فنی
 409,000 1.00 409,000  مترطول

 409,000 مجموع هزینه تهیه مصالح (ریال):
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 21,112 0.070 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  طول بر کیلوگرممتر   نصب پایه تابلو 

نه نصب هر هاي نصب موضوع جدول حاضر به ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه گردیده است. لذا جهت محاسبه هزیتوضیح: بهاي واحد ردیف
  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  65صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب پایه تابلو  آنالیز بهاي: 1از جدول شماره  50- 1ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

یف
رد

  

  )ریالمبلغ کل(  مقدار  (ریال)بهاي واحد  واحد  شرح

1 
متر به هر ضخامت و مطابق میلی 90×90شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ

 مشخصات فنی
 692,000 1.00 692,000  مترطول

 692,000 مجموع هزینه تهیه مصالح (ریال):

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 3,609 0.020 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 2,642 0.025 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 6,251 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 21,112 0.070 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 21,112 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د         

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 27,363  متر طول بر کیلوگرم  نصب پایه تابلو 

نه نصب هر گردیده است. لذا جهت محاسبه هزیبه ازاي هر یک کیلوگرم مصالح فلزي محاسبه  هاي نصب موضوع جدول حاضرتوضیح: بهاي واحد ردیف
  ریال ضرب گردیده است. 27 363پروفیل وزن واحد طول آن پروفیل در 

 
           

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  66صفحه: 

 

 
  

  

  تهیه و نصب انواع شبرنگ  يآنالیز بها: 1از جدول شماره  51- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,000,000 1.00 2,000,000  مترمربع رده مهندسی)  (طبق ضوابط فنی) EGP (شبرنگ  1

 2,000,000 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 137,066 1.100 124,605  نفر ساعت کارگر فنی 1

 137,066 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 5,136 0.400 12,839  دستگاه ساعت کاترپالتر 1

 5,136 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 142,202  مترمربع  نصب انواع شبرنگ 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  67صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب انواع شبرنگ  يآنالیز بها: 1از جدول شماره  52- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,340,000 1.00 3,340,000  مترمربع پربازتاب)  (طبق ضوابط فنی) ( HIP شبرنگ  1

 3,340,000 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 نیروي انسانیبرآورد هزینه  -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 137,066 1.100 124,605  نفر ساعت کارگر فنی 1

 137,066 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 5,136 0.400 12,839  دستگاه ساعت کاترپالتر 1

 5,136 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 142,202  مترمربع  نصب انواع شبرنگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  68صفحه: 

 

 
  

  تهیه و نصب انواع شبرنگ  يآنالیز بها: 1از جدول شماره  53- 1ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,873,000 1.00 3,873,000  مترمربع رد)ز-فلوئورسنت سبز( yellowgreen شبرنگ  1

 3,873,000 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 137,066 1.100 124,605  نفر ساعت کارگر فنی 1

 137,066 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 هزینه ماشین آالت و ابزار کاربرآورد  -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 5,136 0.400 12,839  دستگاه ساعت کاترپالتر 1

 5,136 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 142,202  مترمربع  نصب انواع شبرنگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  69صفحه: 

 

 
  

  تهیه و اجراي پی غیر مسلح  آنالیز بهاي: 2از جدول شماره  1- 2ردیف شماره 

  هاي مربوطبه کنار محل هاي کنده شدههاي غیرسنگی و ریختن خاك) خاکبرداري و پی کنی در زمینبخش اول(

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 137,367 1.300 105,667  نفر ساعت مرتبطکارگر  1

 46,393 0.390 118,957  نفر ساعت چکش گیر (مینور) 2

 183,760 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
با   (180CFMمترمکعب در دقیقه( 5کمپرسور با ظرفیت حدود 

 شلنگ مربوط و راننده 
 28,937 0.195 148,393  دستگاه ساعت

 8,019 0.195 41,123  دستگاه ساعت کیلوگرم 32بر چکش دج 2

 36,956 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

هاي کنده شده به کنار هاي غیرسنگی و ریختن خاك) خاکبرداري و پی کنی در زمینبخش اول(
  هاي مربوطمحل

 220,716  مترمکعب

  
  
  

  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  70صفحه: 

 

 
  

  هیه و اجراي پی غیر مسلح ت آنالیز بهاي: 2از جدول شماره  1- 2ردیف شماره 

  کیلوگرم سیمان بر مترمکعب 350تهیه و اجراي بتن با عیار  )بخش دوم(

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 1,109,290 482.300 2,300  کیلوگرم سیمان پرتلند نوع یک پاکتی و فله 1

 475,291 1.802 263,787  تن میلی متر 25دانه بندي شده  شن شسته شده 2

 395,354 1.474 268,182  تن ماسته شسته شده دانه بندي شده 3

 108,888 0.008 13,960,000  مترمکعب تخته قالب بندي 4

 4,485 0.299 15,000  مترمکعب آب 5
 2,093,308 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

        
 هزینه نیروي انسانیبرآورد  -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 96,265 0.800 120,407  نفر ساعت بتونیرچی 1

 843,983 7.987 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 133,582 0.800 167,082  نفر ساعت بناي بتن کار 3

 108,201 0.800 135,336  نفر ساعت کمک بناي بتن کار 4

 1,182,031 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 115,943 0.400 289,567  دستگاه ساعت لیتري 750بتونیر  1

 211,691 0.800 264,779  دستگاه ساعت تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر  2

 327,634 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 3,602,973  مترمکعب  کیلوگرم سیمان بر مترمکعب 350) تهیه و اجراي بتن با عیار بخش دوم(

 3,823,700  مترمکعب (تجمیع بخش اول و دوم)تهیه و اجراي پی غیر مسلح 

  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  71صفحه: 

 

 
  

  به منظور صعوبت اجراي پی در صورت مسلح بودن با آرماتور  1-2بها به ردیف اضافه آنالیز بهاي :2از جدول شماره  2- 2ردیف شماره 

 تهیه مصالحبرآورد هزینه  -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 66,570 0.630 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 66,570 هزینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع 

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

عوبت اجراي پی در صورت مسلح بودن با به منظور ص 1-2بها به ردیف اضافه
  آرماتور 

 66,570  مترمکعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  72صفحه: 

 

 
  

هیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد براي بتن مسلح با به منظور ت 1-2بها به ردیف اضافه آنالیز بهاي :2از جدول شماره  3- 2ردیف شماره 
  پیچی الزم سیم

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 50,078 1.040 48,152  کیلوگرم 18تا  12میلگرد نمره  1

 587 0.010 58,714  کیلوگرم مفتول سیاه 2

 50,665 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 845 0.008 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 1,615 0.009 179,422  نفر ساعت آرماتور بند 2

 6,947 0.060 115,781  نفر ساعت بندکمک آرماتور  3

 9,407 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,619 0.012 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 3,619 ابزار کار(ریال) : مجموع هزینه ماشین آالت و

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

هیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد براي به منظور ت 1-2بها به ردیف اضافه
  پیچی الزم بتن مسلح با سیم

 63,691  کیلوگرم

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  73صفحه: 

 

 
  

  کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن  350ساخته مسلح با عیار یه و اجراي بتن پیشته آنالیز بهاي :2از جدول شماره  4- 2ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
  کیلوگرم سیمان بر مترمکعب 350تهیه و اجراي بتن با عیار 

 )1- 2بخش دوم ردیف شماره (
 2,771,518 1.000 2,771,518  مترمکعب

 1,665,427 30.070 55,385  کیلوگرم 18تا  12میلگرد نمره  2

 126,382 1.000 126,382  مقطوع کاري(به ازاي هر مترمکعب)بتن پیش ساخته و روغنقالب  3

 4,563,327 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 30,674 0.170 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی 1

 21,183 0.170 124,605  نفر ساعت کارگر فنی 2

 35,927 0.340 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 3

 87,784 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 43,271 0.170 254,537  دستگاه ساعت با رانندهوانت بار یک تن  1

 380,932 0.420 906,982  دستگاه ساعت تن بار 20تریلی کفی با توان حمل  2

 304,444 0.420 724,866  دستگاه ساعت تن با راننده 10تن با کامیون  5جرثقیل  3

 728,647 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 5,379,800  مترمکعب  کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن  350ساخته مسلح با عیار تهیه و اجراي بتن پیش

  

بدون احتساب  1-2 بخش دوم ردیف شمارهنالیز مندرج در آبراساس  کیلوگرم سیمان بر مترمکعب 350اجراي بتن با عیار تهیه و توضیح: بهاي واحد 
  کاهش راندمان ناشی از کمی احجام عملیات اجرایی (لحاظ شده در آنالیز ردیف یادشده) محاسبه شده است.

  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  74صفحه: 

 

 
  

به کار بردن قطعات فلزي مدفون در بتن به جز  جهت تهیه و 4- 2و  1- 2هاي به ردیفبها اضافه آنالیز بهاي :2از جدول شماره  5- 2ردیف شماره 
  آرماتور (شامل بولت، صفحه ستون و سایر موارد مشابه)

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 30,600 0.600 51,000  کیلوگرم ورق فوالدي 1

 22,208 0.400 55,519  کیلوگرم به باال 20میلگرد نمره  2

 3,380 0.033 102,412  کیلوگرم پیچ و مهره گالوانیزه جور 3

 970 0.021 46,194  کیلوگرم واشر جور 4

 57,158 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 6,340 0.060 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 11,290 0.060 188,170  نفر ساعت بناي سفت کار درجه یک 2

 5,383 0.030 179,422  نفر ساعت آرماتور بند 3

 12,991 0.500 25,983  یک سر هزینه دنده اي کردن (حدیده میلگرد) 4

 36,004 : مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال)

 ابزار کار برآورد هزینه ماشین آالت و -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,016 0.010 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 3,016 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

به کار بردن قطعات فلزي مدفون  جهت تهیه و 4-2و  1- 2هاي بها به ردیفاضافه
  در بتن به جز آرماتور (شامل بولت، صفحه ستون و سایر موارد مشابه)

 96,178  کیلوگرم

  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  75صفحه: 

 

 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 487,600 212.000 2,300  کیلوگرم پاکتی و فله سیمان پرتلند نوع یک 1

 232,133 0.880 263,787  تن میلی متر 25شن شسته شده دانه بندي شده  2

 147,500 0.550 268,182  تن ماسته شسته شده دانه بندي شده 3

 22,115 0.330 67,016  مترمربع گونی چتایی 4

 3,450 0.230 15,000  مترمکعب آب 5

 892,798 تهیه مصالح(ریال) :مجموع هزینه 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 60,204 0.500 120,407  نفر ساعت بتونیرچی 1

 82,462 0.400 206,156  نفر ساعت استادکار کارهاي بتنی 2

 570,602 5.400 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 3

 100,249 0.600 167,082  نفر ساعت بناي بتن کار 4

 81,202 0.600 135,336  نفر ساعت کمک بناي بتن کار 5

 894,719 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 115,827 0.400 289,567  دستگاه ساعت لیتري 750بتونیر  1

 105,912 0.400 264,779  دستگاه ساعت تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر  2

 221,739 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

سیمان در  کیلوگرم 200تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با عیار 
 2,009,300  مترمکعب  هر مترمکعب بتن 

  
  
  

  

 از جدول شماره 3: آنالیزبهاي تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با عیار 200 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب ردیف شماره 1-3 
بتن   



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  76صفحه: 

 

 
  

  بتن  کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب 350یه مصالح و اجراي فوندانسیون بتنی مسلح با عیار ته آنالیز بهاي :3از جدول شماره  2- 3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 853,300 371.000 2,300  کیلوگرم سیمان پرتلند نوع یک پاکتی و فله 1

 232,133 0.880 263,787  تن میلی متر 25بندي شده شن شسته شده دانه  2

 147,500 0.550 268,182  تن ماسته شسته شده دانه بندي شده 3

 22,115 0.330 67,016  مترمربع گونی چتایی 4

 3,450 0.230 15,000  مترمکعب آب 5
 1,258,498 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

        
 انسانیبرآورد هزینه نیروي  -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 60,204 0.500 120,407  نفر ساعت بتونیرچی 1

 30,457 0.250 121,829  نفر ساعت ویبراتورچی 2

 82,462 0.400 206,156  نفر ساعت استادکار کارهاي بتنی 3

 803,069 7.600 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 4

 150,374 0.900 167,082  نفر ساعت کاربناي بتن  5

 121,802 0.900 135,336  نفر ساعت کمک بناي بتن کار 6
 1,248,368 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 115,827 0.400 289,567  دستگاه ساعت لیتري 750بتونیر  1

 105,912 0.400 264,779  دستگاه ساعت تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر  2

 28,562 0.250 114,248  دستگاه ساعت ویبراتور بنزینی 3

 250,301 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ر هر کیلوگرم سیمان د 350تهیه مصالح و اجراي فوندانسیون بتنی مسلح با عیار 
  مترمکعب بتن 

 2,757,200  مترمکعب
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  77صفحه: 

 

 
  

  هاي غیر سنگی برداري در زمینخاک آنالیز بهاي: 3از جدول شماره  3- 3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 100,384 0.950 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 14,275 0.120 118,957  نفر ساعت چکش گیر (مینور) 2

 114,659 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
 (CFM 180) مترمکعب در دقیقه 5حدود کمپرسور با ظرفیت 

 با شلنگ مربوط و راننده 
 17,807 0.120 148,393  دستگاه ساعت

 4,935 0.120 41,123  دستگاه ساعت  کیلوگرم 32بر چکش دج 2

 22,742 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  کل(ریال) مبلغ  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 137,401  مترمکعب  هاي غیر سنگی خاکبرداري در زمین

  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  78صفحه: 

 

 
  

  تخریب انواع بتن مسلح یا غیرمسلح، با هر عیار سیمان  يآنالیز بها: 3از جدول شماره  4- 3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 332,851 3.150 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 374,715 3.150 118,957  نفر ساعت چکش گیر (مینور) 2

 707,566 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 بزار کارابرآورد هزینه ماشین آالت و  -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
 180) مترمکعب در دقیقه 5کمپرسور با ظرفیت حدود 

CFM)  با شلنگ مربوط و راننده 
 467,438 3.150 148,393  دستگاه ساعت

 129,537 3.150 41,123  دستگاه ساعت کیلوگرم 32بر چکش دج 2

 596,975 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 هزینه حمل(ریال) :مجموع 

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 1,304,500  مترمکعب  تخریب انواع بتن مسلح یا غیرمسلح، با هر عیار سیمان 

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  79صفحه: 

 

 
  

  متر ضخامت سانتی 5رش سطوح آسفالتی به ازاي هر ب آنالیز بهاي: 3از جدول شماره  5- 3ردیف شماره 

 هزینه تهیه مصالحبرآورد  -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 710 0.003 236,514  نفر ساعت مباشر 3

 8,470 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 16,086 0.050 321,712  دستگاه ساعت آسفالتدستگاه برش  1

 4,800 0.0006 8,000,000  دستگاه ساعت تیغه برش کاتر 2

 20,886 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 29,356  مترطول

  
  
  
  
  
  
  

نفر ساعت   124,605 0.005 623 کارگر نقشهبرداري  1 

نفر ساعت   118,957 0.060 7,137 متصدي دستگاه برش آسفالت (کاتر)  2 

برش سطوح آسفالتی به ازاي هر 5 سانتیمتر ضخامت  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  80صفحه: 

 

 
  

  متر ضخامت سانتی 5یب و برچیدن سطوح آسفالتی به ازاي هر تخر آنالیز بهاي: 3از جدول شماره  6-3ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)  بهاي  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,057 0.010 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 8,327 0.070 118,957  نفر ساعت چکش گیر (مینور) 2

 9,384 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
 (CFM 180) مترمکعب در دقیقه 5کمپرسور با ظرفیت حدود 

 با شلنگ مربوط و راننده  
 5,194 0.035 148,393  دستگاه ساعت

 1,439 0.035 41,123  دستگاه ساعت  کیلوگرم 32بر چکش دج 2

 6,633 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 حمل(ریال) :مجموع هزینه 

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 16,017  مترمربع  متر ضخامت سانتی 5تخریب و برچیدن سطوح آسفالتی به ازاي هر 

  
  
  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  81صفحه: 

 

 
  

  بارگیري و حمل مواد حاصل از خاکبرداري و تخریب يآنالیز بها: 3از جدول شماره  7- 3ردیف شماره 

 تهیه مصالح برآورد هزینه -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 126,800 1.200 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 126,800 هزینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع 

 بزار کارابرآورد هزینه ماشین آالت و  -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 211,340 0.330 640,424  دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی با ظرفیت حدود  1

 211,340 کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار 

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 338,140  مترمکعب  بارگیري و حمل مواد حاصل از خاکبرداري و تخریب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  82صفحه: 

 

 
  

  

هاي حاصل از خاکبرداري در اطراف فوندانسیون، پخش در الیه هاي به ضخامت حداکثر یختن خاكر آنالیز بهاي: 3از جدول شماره  8- 3ردیف شماره 
  درصد به روش پروکتور استاندارد  95سانتیمتر و آب پاشی و کوبیدن با تراکم  15

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

 1,500 0.100 15,000  مترمکعب آب 1

 1,500 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,046 0.222 121,829  نفر ساعت هاي دستیمتصدي غلتک 1

 8,770 0.083 105,667  نفر ساعت مرتبطکارگر  2

 35,816 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 41,266 0.222 185,884  دستگاه ساعت ايکمپکتور صفحه 1

 41,266 ابزار کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و 

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
 هاي حاصل از خاکبرداري در اطراف فوندانسیون، پخش در الیه هايریختن خاك

ه روش بدرصد  95سانتیمتر و آب پاشی و کوبیدن با تراکم  15به ضخامت حداکثر 
  پروکتور استاندارد 

 78,582  مترمکعب

  
  
  
  
  

  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  83صفحه: 

 

 
  

  قالب بندي فوندانسیون  آنالیز بهاي : 3از جدول شماره  9- 3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 32,831 0.610 53,821  کیلوگرم قالب فلزي 1

 32,831 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 156,491 0.800 195,614  نفر ساعت بند فلزي درجه یکقالب  1

 83,220 0.650 128,030  نفر ساعت کمک قالب بند 2

 68,684 0.650 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 3

 308,395 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

1 
    

0 

 0 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1 
    

0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 341,226  مترمربع  قالب بندي فوندانسیون 

  
  
  
  
  
  



  1398بهاي تابلوهاي ترافیکی سال فهرست
  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  84صفحه: 

 

 
  

  رماتوربندي فوندانسیونآ آنالیز بهاي: 3از جدول شماره  10- 3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 50,078 1.040 48,152  کیلوگرم 18تا  12میلگرد نمره  1

 587 0.010 58,714  کیلوگرم مفتول سیاه 2

 50,665 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 845 0.008 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 1,615 0.009 179,422  نفر ساعت آرماتور بند 2

 6,947 0.060 115,781  نفر ساعت کمک آرماتور بند 3

 9,407 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,619 0.012 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 3,619 ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :مجموع هزینه 

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 63,691  کیلوگرم  آرماتوربندي فوندانسیون 
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  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  85صفحه: 

 

 
  

 درصد به روش 95آب پاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداري شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم  ايآنالیز به : 3از جدول شماره  11- 3ردیف شماره 
  پروکتور استاندارد 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 450 0.030 15,000  مترمکعب آب 1

 450 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 4,020 0.033 121,829  نفر ساعت هاي دستیمتصدي غلتک 1

 3,487 0.033 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 2

 7,507 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 6,134 0.033 185,884  دستگاه ساعت ايکمپکتور صفحه 1

 6,134 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 95آب پاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداري شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم 
  درصد به روش پروکتور استاندارد 

 14,091  مترمربع
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  4-4-314-3سند شماره : 

  

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  86صفحه: 

 

 
  

  تصالی اهیه، ساخت و نصب کارهاي فلزي تابلوهاي هدایت مسیر با هر نوع اتصال به انضمام قطعات ت آنالیز بهاي: 3از جدول شماره  12- 3ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,199 0.294 61,900  کیلوگرم مناسب دکل و پایه انواع لوله گالوانیزه فوالدي با سایز 1

 11,133 0.215 51,781  کیلوگرم انواع نبشی و تسمه فوالدي 2

 26,835 0.517 51,905  کیلوگرم انواع میلگرد و ورق فوالدي 3

 349 0.004 87,159  کیلوگرم انواع پیچ و مهره فوالدي 4

 4,500 0.020 225,000  کیلوگرم الکترود جوش 5
 61,016 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,843 0.008 230,347  نفر ساعت اسکلت ساز درجه یک 1

 3,161 0.022 143,700  نفر ساعت کمک اسکلت ساز 2

 3,448 0.017 202,851  نفر ساعت جوشکار ماهر 3

 3,384 0.024 141,010  نفر ساعت کمک جوشکار 4

 5,283 0.050 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 5
 17,119 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 11,247 0.0336 334,726  دستگاه ساعت آمپر 400دیزلی دستگاه جوش  1

 272 0.0024 113,407  دستگاه ساعت سنگ ساب آهن 2

 624 0.0024 259,828  دستگاه ساعت کیلویی بوتان و پروپان 11بهاي پر کردن کپسول  3

 238 0.0012 198,692  دستگاه ساعت کیلویی اکسیژن 40بهاي پر کردن کپسول  4
 12,381 ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :مجموع هزینه 

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 411 1.05 391  کیلوگرم حمل مصالح فوالدي 1

 411 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

عات ام قطتهیه، ساخت و نصب کارهاي فلزي تابلوهاي هدایت مسیر با هر نوع اتصال به انضم
  اتصالی 

 90,927  کیلوگرم
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  شوراي فنی شهرداري تهران

   ضمائم
  87صفحه: 

 

 
  

  سی و پایش وضعیت تابلوهاي ترافیکی و تکمیل کاربرگ بازرسی بازر آنالیز بهاي: 4از جدول شماره  1- 4ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 19,702 0.0833 236,514  نفر ساعت بازرس تابلو 1

 19,702 : مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال)

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,803 0.0167 227,707  دستگاه ساعت خودرو سواري پراید یا مشابه با راننده 1

 764 0.0002 3,821,000  عدد جعبه ابزار 2

 4,567 کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار 

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 24,269  عدد  بازرسی و پایش وضعیت تابلوهاي ترافیکی و تکمیل کاربرگ بازرسی 
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  افت و شستشوي تابلوهاي ترافیکی نظ آنالیز بهاي: 4از جدول شماره  2- 4ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,250 0.150 15,000  مترمکعب آب 1

 22,500 0.750 30,000  لیتر مواد شوینده 2

 24,750 مصالح(ریال) :مجموع هزینه تهیه 

        
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 36,983 0.3500 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 36,983 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 89,413 0.1500 596,088  دستگاه ساعت باالبر لجور مجهز به واترجت با راننده 1

 89,413 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

        
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 151,146  مترمربع  نظافت و شستشوي تابلوهاي ترافیکی 
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  پ فنی نگهداري تابلوها به صورت آنکال(در دسترس) اکی آنالیز بهاي: 4از جدول شماره  3- 4ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 28,869,760 160.00 180,436  نفر ساعت مسئول گروه اجرایی (استادکار نصب تابلو) 1

 19,936,800 160.00 124,605  نفر ساعت کارگر فنی 2

 16,906,720 160.00 105,667  نفر ساعت کارگر مرتبط 3

 65,713,280 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

        
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 36,192,480 120.00 301,604  دستگاه ساعت وانت بار دو تن با راننده 1

 4,525,200 80.00 56,565  دستگاه ساعت کیلو وات (با بنزین) 5ژنراتور الکتریکی  2

 489,120 80.00 6,114  دستگاه ساعت وات 1000دریل  3

 41,206,800 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

        

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 106,920,000  مترمربع  اکیپ فنی نگهداري تابلوها به صورت آنکال(در دسترس) 
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  ب: پیوست

  اطالعات تکمیلی
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  (شبرنگ و ورق)  1 جدول 34 الی 1 هاي: مشخصات تابلوهاي ردیف8جدول 

ف
ردی

 

 نام تابلو
ضخامت 

 )mmورق(
 نوع شبرنگ نوع ورق

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترلیمی 600ضلعی با قطر تابلوي هشت 1

)EGP ورق روغنی 1,5 مترلیمی 750ضلعی با قطر تابلوي هشت 2 مهندسیرده  ) 

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترلیمی 900ضلعی با قطر تابلوي هشت 3

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 375اي با قطر تابلوي دایره 4

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 450اي با قطر تابلوي دایره 5

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 600اي با قطر تابلوي دایره 6

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 750اي با قطر تابلوي دایره 7

 (پربازتاب)HIP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 900اي با قطر تابلوي دایره 8

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 600ارتفاع تابلوي مثلثی با  9

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 750ارتفاع تابلوي مثلثی با  10

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 900ارتفاع تابلوي مثلثی با  11

 (پربازتاب)HIP ورق روغنی 2 مترمیلی 1200ارتفاع تابلوي مثلثی با  12

 (رده مهندسی)EGP روغنیورق  1,5 مترمیلی 600×  600تابلوي مربعی با شبرنگ فسفري با اضالع  13

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 600×600تابلوي مربعی با اضالع  14

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 متر میلی 750×  750تابلوي مربعی با اضالع  15

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 750×500تابلوي مستطیلی با اضالع  16

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 900×350اسامی معابر و اماکن با اضالع  تابلوي 17

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 800×310تابلوي اسامی معابر واماکن ا اضالع  18

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 1000×400تابلوي پرچمی اماکن با اضالع  19

 (رده مهندسی)EGP  کامپوزیت -  مترمیلی 200×600تابلوي مستطیل کامپوزیتی با اضالع صفحه  20

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,25 مترمیلی 600×200تابلوي مستطیلی با اضالع  21

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,25 مترمیلی 500×330تابلوي مستطیلی با اضالع  22

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 1000×330اضالع تابلوي مستطیلی با  23

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,5 مترمیلی 1000×700تابلوي مستطیلی با اضالع  24

 (رده مهندسی)EGP ورق روغنی 1,25 مترمیلی 400×400تابلوي مربعی با اضالع  25

 (رده مهندسی)EGP گالوانیزهورق  1,5 تهیه و نصب صفحه تابلوي اطالعاتی  26

 (پربازتاب)HIP ورق گالوانیزه 1,5 تهیه و نصب صفحه تابلوي اطالعاتی 27

 (رده مهندسی)EGP ریل گالوانیزه 1,5 تهیه و نصب صفحه تابلوي اطالعاتی 28

 HIP (پربازتاب)  ریل گالوانیزه 1,5 تهیه و نصب صفحه تابلوي اطالعاتی 29

 (پربازتاب)HIP ریل آلومینیوم 2 تابلوي اطالعاتیتهیه و نصب صفحه  30
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  (وزن پایه تابلوها) 1 جدول 50 الی 37 هايتابلوهاي ردیفپایه : مشخصات 9جدول 

ف
ردی

 

 واحد نوع پایه
 وزن واحد

 (کیلوگرم)

 3,69 متر طول مترمیلی 2,5متر و ضخامت میلی 60شده به قطر اي رنگپایه لوله 1

 6,89 متر طول متریلیم 4متر و ضخامت میلی 70شده به قطر اي رنگپایه لوله 2

 8,61 متر طول متریلیم 5متر و ضخامت میلی 70شده به قطر اي رنگپایه لوله 3
 7,87 متر طول متریلیم 4متر و ضخامت میلی 80شده به قطر اي رنگپایه لوله 4
 2,43 متر طول مترمیلی 2,9متر و ضخامت میلی 30×30شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 5
 7,72 متر طول مترمیلی 3,25متر و ضخامت میلی 80×80شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 6
 10,8 متر طول مترمیلی 3,6متر و ضخامت میلی 100×100شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 7
 16,1 متر طول مترمیلی 4,5ضخامت متر و میلی 120×120شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 8
 23,3 متر طول مترمیلی 5,6متر و ضخامت میلی 140×140شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 9
 1 کیلوگرم یه و نبشیمتر به همراه صفحه پامیلی 140×140تر از شده به ابعاد باالپایه پروفیل رنگ 10
 2,50 متر طول غیردفنی (جوش به نرده و ...)پایه پروفیل رنگ شده جهت نصب تابلو بصورت  11

 3,41 متر طول در یک متر طول 40×40شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 12

 6,24 متر طول در یک متر طول 70×70شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 13

 10,70 متر طول در یک متر طول 90×90شده به ابعاد پایه پروفیل رنگ 14
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  مشخصات و مقادیر مربوط به شالوده تابلوها: 10جدول 

ردیف
 

  پی

ابعاد شالوده
  

 )
m

×m
×m

عیار سیمان  )
  

ب)
(کیلوگرم در مترمکع

 

مشخصات میلگرد جهت 
   سازيمسلح

قطر 
)mm( 

 تعداد
طول 

)m( 

وزن 
 کل

)kg( 

 - - - - C25 1×1×1 350 يشالوده با بتن رده 1

 C25 1×1×1 350 يردهشالوده مسلح با بتن  2
14 4 3,6 

25,96 
8 8 2,7 

3 
ریزي در که حجم بتن در صورتی 4و  2, 1بها جهت بندهاي اضافه

 -   - هر قطعه کمتر از یک مترمکعب باشد
         

-  -  -  -  
         

 C25 1×1×1 350 يردهساخته با بتن شالوده مسلح پیش 4
16 2 1,3 

30,07 14 4 3,6 
8 8 2,7 
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  :جپيوست 
  

  شرح اقالم باالسری
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  شرح اقالم باالسري:

  شود.فکیک میترح زیر شهاي باالسري پیمانکار به دو بخش هزینه باالسري عمومی و هزینه باالسري کار و به به طور کلی هزینه

 عمومی باالسريهزینه  -1
  زیر: رج شده درهاي دها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهتوان آنهایی است که نمیاین هزینه از نوع هزینه

ت و فنی، امور اداري و مالی، تـدارکا  هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي، شامل نیروي انسانی مدیریت شرکت، دفتر -1-1
 خدمات.

هزینـه بیمـه بیکـاري کارکنـان دفتـر       عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي(سهم کارفرما)، به انضـمام هاي هزینه بیمه -1-2
 مرکزي.

م دیران، با وسـایل نقلیـه عمـومی انجـا    مهاي ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه -1-3
 شود.می

 فتر مرکزي.هزینه سرمایه گذاري یا اجاره محل د -1-4
 هزینه نگهداري دفتر مرکزي. -1-5
 هزینه استهالك وسایل دفتري دفتر مرکزي. -1-6
 هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزي. -1-7
 هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزي. -1-8
 هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي. -1-9
 هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزي. -1-10
 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي. -1-11
 ها.هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه -1-12
 ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -1-13
 ها.مع، و مانند آنهاي حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجاهاي متفرقه، شامل هزینههزینه -1-14
 ر مرکزي.هزینه عوارض شهرداري براي دفت -1-15
 ار مرکزي.برداري از انبهاي نگهداري و بهرههزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه -1-16
 اي دفتر مرکزي.ها و تجهیزات رایانههزینه دستگاه -1-17

 
 هزینه باالسري کار -2

  ر:ده در زیشهاي درج توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینههایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه
  هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است:هزینه -2-1
  ر است.هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکا -2-1-1
  هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. -2-1-2
  که شامل موارد زیر است:ها، هزینه ضمانتنامه -2-2
  هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-1
  .هزینه ضمانتنامه پیش پرداخت -2-2-2
  هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار. -2-2-3
  هزینه مالیات. -2-3
  سود پیمانکار. -2-4
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  هاي مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:هزینه -2-5
  .نسانی سرپرستی عمومی کارگاههزینه، دستمزد نیروي ا -2-5-1
  ار مربوط.کهزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط، براي  -2-5-2
  هاي اضافی اسناد و مدارك پیمان.سخهنهزینه تهیه  -2-5-3
  هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار. -2-5-4
  فرقه.هاي متر مسئوالن کارگاه و هزینههاي پست، مخابرات، ارتباطات، سفهزینه -2-5-5
  هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.  -2-5-6
  هاي پیمانکار.شهزینه آزمای -2-5-7
  هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار.هزینه -2-6
  هاي تهیه عکس و فیلم.هزینه -2-6-1
  نیاز کار. )، در حدShop Drawingهاي کارگاهی (هزینه تهیه نقشه -2-6-2
  ).As Built Drawingهاي چون ساخت (هزینه تهیه نقشه -2-6-3
  ریزي و کنترل پروژه.هاي برنامههزینه -2-6-4
  هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه -2-6-5
  هاي مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.هزینه -2-6-6

ده است و بینی ش انسانی شاغل در تعیمرگاه ماشین آالت جزو هزینه ساعتی ماشین آالت پیش : هزینه دستمزد نیروي1توضیح 
  هاي باالسري منظور نشده است.اي در هزینهاز این بابت هزینه

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  

  
    

  
  
  
  
  
  

  شنهاداتیپ و نظرات
  

  یگرام خواننده
  

رده کالعمل ستورن دیا دفتر نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه
ارتقاي  ومند بهبود ثر نیازااست. با وجود تالش فراوان، بی تردید این ، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده و آن را براي استفاده

  کیفی است.
  

قررات و کمیل مرا در تاز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پیشنهادهاي خود، ما 
  هاي نظام فنی و اجراي یاري رسانند.دستورالعمل

  
  کنیم.قدردانی می پیشاپیش از همکاري و دقت نظر شما

  

  
  559پالك  -آباد روبروي پارك بهجت -خیابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه يبرا ینشان

  1597614413         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران؛ 
  

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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