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 شگفتاریپ

 های بهای تجميعی و با توجه به تجربيات سال های عمرانی شهری از تدوین و انتشار فهارس اندرکاران طرح با عنایت به استقبال دست

گانه شهرداری تهران، اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی 22های ارزشمند کارشناسان معاونت فنی و عمرانی مناطق  گذشته، راهنمایی

ها و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و کسب نظرات مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری در حوزه معاونت  مناطق و سازمان

به  9911های سه ماهه چهارم سال  های تجميعی مورد بازنگری قرار گرفت و ابهامات موجود مرتفع و بر اساس قيمتب فنی و عمرانی، فهارس

 و نيز ارجاع کارهای پيمانکاری مورد استفاده قرار گيرد. 9911در سال  ها ریزی پروژه هنگام گردید تا برای عمليات بودجه

ریافت نظرات کارشناسان و مدیران شهرداری، مدیران طرح، مهندسان مشاور و پيمانکاران، شورای فنی شهرداری تهران اميدوار است که با د

ها تصویب و ابالغ نماید. اميد است در فضای همکاری صميمانه و با همکاری مهندسان و مدیران  در آینده اسناد مشابهی را در سایر زمينه

  .ظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بگشایيمسازی ن اندرکار بتوانيم راهی به سوی توسعه و پياده دست

 شدهدر قالب جلسات مستمر فنی تالش های مختلف، در ستاد و مناطق و در تهيه این اسناد با بکارگيری از دانش و تجربيات اجرایی بخش

اتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات،  برداری به بهترین شکل ممکن در اسناد گنجانده شده و بااست تا کليه موارد مورد نياز در تهيه و بهره

 ين گردد.المقدور تضمحتی

های بعدی، شاهد ارتقای کيفی و کمی در ها در ویرایشاميد است با دریافت باز خورد و کاربست اسناد در آینده نزدیک و منظورکردن آن

 باشيم. در سطح شهر تهرانارائه خدمات 

 

 صفا صبوری دیلمی

 تهران یارشهرد فنی و عمرانیمعاون 

 9911 بهار
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  کلیات

 و هدفموارد کاربرد  -6

  ق دستورالعملمطاب، 9911سال  های شهری ها و بزرگراه نگهداری و تعمير راههزینه عمليات بها به منظور برآورد  این فهرست

فنی و اجرایی نظام  2-1-22)سند شماره  ")ویرایش دوم( های شهری ها و بزرگراه تعمير راه نگهداری ومشخصات فنی "

تهيه شده سازمان برنامه و بودجه کشور(  909)نشریه شماره  "تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه "و شهرداری تهران( 

 اجرای کار و پرداخت برآورد هزینه در رویه وحدت ایجاد و سازییکسان بهافهرست این تدوین و تهيه هدف از است.

  .باشد میرو تعمير و ترميم معابر سوارهبه عمليات مربوط  در  هاوضعيت صورت

سازمان برنامه و بودجه کشور، اولویت با اسناد نظام فنی و  وشهرداری تهران مشخصات فنی  تفاوت بيندر صورت توضيح: 

 باشد. اجرایی شهرداری تهران می

( تطابق  2-1-22)ویرایش دوم سند شماره  که با مشخصات فنی همسانبهای حاضر در کارهایی  تبصره: استفاده از فهرست

های معاونت فنی و عمرانی شهرداری  کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان مجوز از اداره ، مستلزم اخذنداشته باشد

  باشد. تهران می
 

 بازدید از محل اجرای کار -2

بوه هموراه شوراین مناقصوه،      عمليات اجرایی موضووع کوار را   ( و محدودهسوم)مطابق فصول اول تا  ها فعاليت  کارفرما فهرست

بایست پيمانکار در انجام شرح موضوع قرارداد رعایت نموده و در قيمت پيشنهادی خود لحوا  نمایود،    ها و الزاماتی که می ضرورت

اجورای پوروژه    یوا محودوده   ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه، از محل نماید. پيمانکار موظف است که قبل ازدر اسناد مناقصه درج می

به  های مربوطتشخيص دهد و همچنين کليه هزینهاجرای کار ضروری  برای راهایی  بازدید به عمل آورده و چنانچه اقالم و هزینه

ن وسایل الزم و برقراری تردد عوابرین  ، تأميمزال های و سایر انرژی برق ،مين عالیم و وسایل ایمنی، تأمين آبایمنی محين کار، تأ

هوای   صوعوبت وسوایل الزم و   سوایر  کواری نيوروی انسوانی، توأمين    های ناشی از شبکاری و نوبتپياده و ترافيک و همچنين هزینه

و  التفاوت قيمت درخصوص مووارد یادشوده  بها و مابهگونه اضافهنهادی خود منظور نماید. لذا پرداخت هررا در ضریب پيش یترافيک

  مشابه منتفی است.

ممکن است کل یوا بخشوی از سوطح شوهر تهوران باشود، لوذا         که عمرانیهای  محل اجرای پروژه پراکندگیبه تبصره: با توجه 

هوای   در انجام عمليات اجرایی را هموراه بوا کليوه هزینوه      ، شراین و هرگونه صعوبتبایست به این موضوع توجه نموده پيمانکار می

 در پيشنهاد خود لحا  نماید. را سطح شهر تهرانمربوط به کار در 

 کارگاهو برچیدن تجهیز  -9

 هزینه اجرای کاربرآورد درصد مبلغ  4و تا سقف  "ب"های پيوست  های تجهيز و برچيدن کارگاه را طبق ردیفکارفرما هزینه

)درصوورت وجوود(    خود را در ایون خصووص   های هزینه بایدنماید. پيمانکار  میبه صورت مقطوع محاسبه و در اسناد مناقصه درج 

منووط بوه اجورای عمليوات      "ب"های پيوست  ردیف خود منظور نماید. پرداخت تجهيز و برچيدن محاسبه و در قيمت پيشنهادی

 باشد. می توسن پيمانکار مربوط به آن ردیف

 قیمت ادپیشنه -4

 هوای  بهای واحد ردیوف های درج شده در شرح اسناد مناقصه را با  پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، کليه فعاليت

 پيشنهادی خود اقدام نماید. مبلغ بهای حاضر تطبيق داده و سپس نسبت به اعالمفهرست
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 هزینه برآورد اجرای کار -7

های اجرایوی و مشخصوات فنوی، محاسوبه شوده و برحسوب        اقالم آن، براساس نقشهبرای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر 

شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحود، بهوای واحود،     گيری می های غير پایه مربوط، اندازه بها و ردیف های این فهرست ردیف

 شود. ها است، تهيه می مقدار و مبلغ ردیف

های مربوط بوه هور فصول،     مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیفدر این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب 

آیود. ضوریب باالسوری بوه      بها برای کار مورد نظر، به دست موی  های فهرست ها، جمع مبلغ ردیف مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل

نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. شود،  ها ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن اضافه می جمع مبلغ ردیف

بهوا و مقوادیر کوار منضوم بوه       فهرستبها ضميمه شده، به عنوان  های فهرست ها و پيوست به مدارک یاد شده، کليات، مقدمه فصل

 شود. ، ناميده میپيمان )برآورد هزینه اجرای کار(

 

 دار ستاره اقالم -1

هوای ایون    ای برای اجرای پوروژه الزم باشود و ایون مشخصوات بوا شورح ردیوف        در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه 

شوود. چنانچوه    دار بوه بورآورد اضوافه موی     ستارههای  بها مطابقت ننماید، شرح ردیف مناسب و الزم تهيه و به عنوان ردیف فهرست

باشد، دستگاه اجرایوی   درصد 20دار و پایه( بيشتر از  بها )ستاره های فهرست ردیف دار به های ستاره نسبت جمع مبلغ برآورد ردیف

بهوا مربوطوه بوه دبيرخانوه      دار را به همراه تجزیه های ستاره بایست قبل از انجام فرایند مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیفمی

وسن شورای فنی مالک عمل قرار گيرد.تا پس از رسيدگی و تصویب ت ،شورای فنی شهرداری تهران ارسال دارد

 

 کارهای جدید -5

 شود: ها به شرح زیر عمل می اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهای جدیدی به پيمانکار ابالغ شود، برای تعيين قيمت آن

قيموت جدیود   بينی نشده باشد بورای تعيوين    بها و مقادیر منضم به پيمان قيمت واحد و مقدار پيش چنانچه در فهرست -5-9

 شود. شراین عمومی پيمان عمل می 21مطابق بند ج ماده 

بينی شده باشود و   بها و مقادیر منضم به پيمان قيمت واحد و مقدار پيش که برای کار جدید ابالغی در فهرست درصورتی -5-2

د عينوا  از هموان قيموت بوا     ها تصریح گردیده شده باشد، برای پرداخت قيمت جدی یا روش تعيين قيمت واحد آن در مقدمه فصل

های باالسری مربوط، ضوریب پيشونهادی پيمانکوار و برحسوب موورد سوایر        های مندرج در پيمان )مانند هزینه اعمال تمام ضریب

ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کوار مطوابق بنود     شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف های مربوط( استفاده می ضریب

 درصد مبلغ اوليه پيمان است. 27شراین عمومی پيمان تا  21الف ماده 

 بارگیری و حمل -8

بها منظوور گردیوده اسوت و لوذا هزینوه       های این فهرست حمل مصالح، مواد و لوازم مصرفی، در قيمت ردیفبارگيری و  هزینه

های حاصل از تراش، تخریوب و   بارگيری نخالههای بارگيری، حمل و باراندازی مصالح،  هزینه باشد. حمل دیگری قابل پرداخت نمی

بها منظوور شوده و هزینوه     های این فهرست کيلومتر در قيمت ردیف 90و حمل تا فاصله  ، حمل تا دپوی مجاز کارفرماخاکبرداری

 لحا  گردد. پيمانکار حمل مازاد بر این باید در پيشنهاد قيمت
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 دستورالعمل کاربرد -3

هوا درصوورتی قابول    نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیوف  کننده مشخصات کامل کار تنهایی تعيينها به شرح ردیف -1-9

بهوا و  مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در ردیف موورد نظور ایون فهرسوت     پرداخت است که کار طبق نقشه و 

  داشته باشد. مشخصات فنی مربوطه مطابقت 

  باشد. می رو شهری تعمير و ترميم معابر سوارهبها، متوسن هزینه تهيه مصالح، حمل، اجرا و فهرستهای این قيمت -1-2

 هوای شوهری   هوا و بزرگوراه   تعمير راه مشخصات فنی نگهداری و"فنی و عمومی، بها منظور از مشخصات در این فهرست -1-9

 "تجدیود نظور دوم   -مشخصات فنوی عموومی راه   "و فنی و اجرایی شهرداری تهران( نظام  2-1-22)سند شماره  ")ویرایش دوم(

  باشد.کارها میو دستور های اجرایی ، نقشهسازمان برنامه و بودجه کشور( 909)نشریه شماره 

گونه اضوافه بهوایی    های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچبها، قيمتهای این فهرستقيمت -1-4

  بينی شده است، قابل پرداخت نيست. بها برای آن بها پيشآنچه به صراحت در این فهرست بابت عمليات اجرایی جز

هوای روز یوا بوا اسوتناد بوه تجزیوه        دیگر، یا مقایسه آن با قيمت های  بها با فهرست گيری از مقایسه این فهرست با نتيجه -1-7

  تعيين شده است، قابل پرداخت نيست.آنچه به صراحت  جز  قيمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به

 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گيرد: در تنظيم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضوابن مربوط، می -1-2

هوای اجرایوی، مشخصوات    صورتجلسات در موارد تعيين شده در پيمان، باید در حين اجرای عمليات و براساس نقشه -1-2-9

 ی و دستورکارها تهيه شوند و شامل اطالعات زیر باشند:فنی عمومی، مشخصات فنی خصوص

مشاور(، پيمانکار، شماره و تاریخ پيمان، موضوع پيموان، تواریخ عمليوات اجرایوی و      مهندس )یا نام کارفرما، دستگاه نظارت -

 شماره و تاریخ صورتجلسه.

 ذکر دالیل و توجيهات فنی الزم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه. -

ارائه توضيحات کافی و ترسيم نقشه با جزئيات کامل و بيان مشخصات فنوی کار)شوامل محودوده عمليوات اجرایوی، نووع        -

 و ...(. عمليات اجرایی

 .و مستندسازی تصویری پروژه متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عمليات -

)یا مهندس مشاور( و کارفرما برسود. تموامی صورتجلسوات     امضای پيمانکار، دستگاه نظارتصورتجلسه باید به مهر و  -1-2-2

 ابالغباید توسن کارفرما به مهندس مشاور و پيمانکار برای اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع کار و جداول خالصه مقادیر 

هوای مهنودس   سئوليتسازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مصورتجلسات توسن کارفرما به منظور مستند ابالغشود. 

 هد.کا مشاور و پيمانکار نمی

 تاریخ تهيه، تنظيم و ابالغ صورتجلسات باید با زمان اجرای عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. -1-2-9

 باشد. رداخت به پيمانکار قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمیهرگونه پ -1-2-4

در صورت  0.5کارفرما که مورد تایيد دستگاه نظارت قرار گرفته باشد، با اعمال حداکثر ضریب تبصره: صورتجلسات فاقد ابالغ 

 گردد. وضعيت لحا  می

کول   اخذ مجوز از ادارهبهای حاضر منوط به  در تهيه برآورد و اسناد مناقصه، استفاده همزمان از فصول دو و سه فهرست -1-5

کننوده   در صوورت تغييور توأمين    باشود.  موی  معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران های هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان

های عمليوات اجرایوی توابع     آسفالت )پيمانکار یا کارفرما( نسبت به زمان برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد، تعيين و پرداخت هزینه

 بود. خواهد 5مقررات مندرج در بند 

بهای حاضور بورای آن ردیفوی مشوخص      که در فهرست ین جهت تعمير و مرمت معابرهای نو استفاده از روشدر صورت  -1-1

 باشد. می الزامی شورای فنی شهرداری تهران از نگردیده است، اخذ مجوزهای الزم



 نگهداری و تعميرتجميعی بهای  فهرست

 9911سال   -های شهری  ها و بزرگراه راه

 4-4-75-4شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کليات

 4صفحه: 

 

 

    

 
 

 

 محیط کار: و بهداشت ایمنی -61

موضوع سند شماره  "شهریهای معابر  دستورالعمل ایمنی ترافيک محين کار برای پروژه"باید لزوم رعایت ضوابن کارفرما  

نماید و پيمانکار موظف است به منظور هدایت ایمن  نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران را در اسناد مناقصه درج 27-1-2

ر قوانين و الزامات جاری کشور نسبت به کاربست ضوابن دستورالعمل مذکور و سای ،جریان ترافيک در مجاورت محوطه کارگاهی

  پيشنهادی خود منظور نماید. قيمتهای مربوطه را در  کنان و محين کار خود، اقدام و هزینهخصوص ایمنی کاردر

 

 بها: های فهرست ردیففصول و  تقسیم بندی -66

ی روسوازی  هوا  درزگيوری تورک  شامل  رو )بدون نياز به تأمين آسفالت( با موضوع تعمير و ترميم معابر سواره فصل اول -99-9

هوای   )ردیوف  انجوام عمليوات خواکبرداری    مسولح و  تخریوب بوتن مسولح و غيور    ، (9090902توا   9090909های  آسفالتی )ردیف

 باشد. ( می9090907تا  9090909های  )ردیفبازیافت آسفالت ( و 9090209تا  9090209

هوا   روسازی راهمرمت شامل  رو )تهيه و حمل آسفالت توسن پيمانکار( فصل دوم با موضوع تعمير و ترميم معابر سواره -99-2 

هوا و   مرموت روسوازی راه  ، (09020990توا  09020909گيری  های لکه ردیف)مترمربع  900های شهری برای سطوح تا و بزرگراه

(، 9020207توا   9020209ا تخریب و روکش های تراش و روکش ی ردیف)مترمربع  900برای سطوح بيش از های شهری  بزرگراه

 هوای  ت آسفالت بوه روش دسوتی از ردیوف   عمليا و( 9020901تا  9020909 های ردیف)سات وار حفاری تاسيکارهای مربوط به ن

 .باشد قابل پرداخت می 9020204تا  9020209

هوا و   شوامل مرموت روسوازی راه    رو )تهيوه آسوفالت توسون کارفرموا(     فصل سوم با موضوع تعمير و ترميم معابر سواره -99-9

هوا و   مرموت روسوازی راه  ، (9090990توا  9090909گيوری   هوای لکوه   مترمربوع )ردیوف   900های شهری برای سطوح تا بزرگراه

(، 9090207توا   9090209ا تخریب و روکش های تراش و روکش ی ردیف)مترمربع  900های شهری برای سطوح بيش از  بزرگراه

 هوای  بوه روش دسوتی از ردیوف   ت آسفالت عمليا و (9090901تا  9090909 های وار حفاری تاسيسات )ردیفکارهای مربوط به ن

 باشد. قابل پرداخت می 9090204تا  9090209

 

 ضریب باالسری -62

و برای کارهایی که به صورت ترک  91/9 برابر با شوند، کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می برای باالسری ضریب

 .باشد می 9.21شوند، برابر  تشریفات مناقصه واگذار می

 

 مبنای قیمت -69

و شراین کار در شهر تهران محاسبه شده است. 9911های سه ماهه چهارم سال بر مبنای قيمت بهافهرستاین  
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 شورای فنی شهرداری تهران

رو  فصل اول: تعمير و ترميم معابر سواره

 )بدون نياز به تأمين آسفالت(

 7صفحه: 

 

    

 
 

 

 رو )بدون نیاز به تأمین آسفالت( و ترمیم معابر سوارهتعمیر  -6فصل 

 عمليات درزگيری:  -9

دهی مواد درزگير با قير  زدایی، تزریق و شکل عمليات برش آسفالت، پاکسازی و رطوبت درز: شامل کليه بندی آب -9-9

باشد. برای اطالعات  های آهکی و تميزکاری می کيلوگرم در مترطول، پوشش سطحی با پودر سنگ سنگ 7/0پليمری به ميزان 

  .تهراننظام فنی و اجرایی شهرداری  2-1-2/22سند آخرین ویرایش تکميلی رجوع شود به 

پليمری به ميزان  دهی مواد درزگير با قير زدایی، تزریق وشکل عمليات پاکسازی و رطوبت  : شامل کليهترکپرکردن  -2-9

باشد. برای اطالعات تکميلی رجوع  های آهکی و تميزکاری می پودر سنگ سنگ کيلوگرم در مترطول، پوشش سطحی با 94/0

  .شهرداری تهران م فنی و اجرایینظا 2-1-2/22سند آخرین ویرایش به  شود

 بازیافت سرد آسفالت:   -2

سرد آسفالت شامل عمليات کندن، شخم زدن، تراشيدن و خرد کردن مصالح الیه آسفالتی، قشرهای اساس و  بازیافت

های اجرایی نشان داده شود(. این مصالح بعد از  باشد )قشر مورد بازیافت باید در نقشه های فوق می موجود یا بدون الیه زیراساس

نظير امولسيون قير و کف قير و فرآوری مجدد در محل پروژه و در سطح راه یا در کارخانه آسفالت پس از اختالط با مواد قيری 

صالح سنگی جدید، در دمای محين و بدون استفاده از حرارت و نهایتا  توليد محصولی که صورت نياز اضافه کردن سيمان و مدر

این قشر به تناسب شراین ترافيکی محور با بتن آسفالتی یا آسفالت  .شود ای دارد، در سطح راه پخش و متراکم می عملکرد سازه

با موضوع  ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه 991نشریه شماره  ،شود. مرجع فنی بازیافت سرد آسفالت سطحی روکش می

 باشد. مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت می

 .باشد پرداخت میقابل  9090907هزینه تهيه قير امولسيون و کف قير مصرفی در مخلوط آسفالت بازیافتی از ردیف  -2-9

دار قابل پرداخت  ورت نياز در قالب ردیف ستارهدرص ،بازیافتی صالح سنگی مصرفی در مخلوط آسفالتهزینه تهيه م -2-2

 باشد. می
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 شورای فنی شهرداری تهران

رو  فصل اول: تعمير و ترميم معابر سواره

 )بدون نياز به تأمين آسفالت(

 2صفحه: 

 

    

 
 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 11،000 مترطول بندی های روسازی آسفالتی به روش آبدرزگيری ترک 9090909

 47،000 مترطول (زنی شيار بدون) های روسازی آسفالتی به روش پرکردن درزگيری ترک 9090902

 9،420،000 مکعبمتر تخریب بتن مسلح و بارگيری و حمل مواد حاصل 9090209

 9،295،000 مکعبمتر تخریب بتن غيرمسلح و بارگيری و حمل مواد حاصل 9090202

 970،000 مکعبمتر خاکبرداری و بارگيری و حمل مواد حاصل 9090209

9090909 

ها،  کلوخه بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد شامل تراش، خرد کردن

دانه جدید به صورت  مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قير، سيمان، سنگ

شکسته )بدون احتساب هزینه مواد اضافی( و نيز پخش و کوبيدن آن به ازای هر 

 متر ضخامت آسفالت سانتی

 92،000 مترمربع

9090902 

کنده شده و آوری آسفالت  بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد شامل جمع

ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قير، امولسيون یا کف  خرد کردن کلوخه

دانه جدید به صورت شکسته )بدون احتساب هزینه مواد  قير، سيمان، سنگ

متر ضخامت  اضافی( و نيز پخش با فينيشر و کوبيدن آن به ازای هر سانتی

 آسفالت

 1،000 مترمربع

9090909 

کيلوگرم  1/0مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و آغشتن آن با برداشت 

سانتيمتر و پخش ک قير که به صورت کف درآمده برای هر متر مربع به ضخامت ی

 و کوبيدن آن.

 40،000 مترمربع

9090904 
های اجرای آسفالت بازیافتی سرد به ازای هر کيلوگرم سيمان  اضافه بها به ردیف

 شود. آسفالت بازیافت اضافه میکه به مخلوط 
 2،100 کيلوگرم

 95،000 کيلوگرم قير مصرفی در اندود قيری محلول یا امولسيونی جهت افزودن به آسفالت بازیافتی 9090907
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 شهرداری تهرانشورای فنی 

رو  فصل دوم: تعمير و ترميم معابر سواره

 )تهيه و حمل آسفالت توسن پيمانکار(

 5صفحه: 

 

    

 
 

 

 رو )تهیه و حمل آسفالت توسط پیمانکار( تعمیر و ترمیم معابر سواره -2فصل 

 گردد. می بندی طبقهبراساس عمق و سطح به انواع مختلفی  راه: روسازی گيری لکه -9

 بر حسب سطح عمليات اجرایی: گيری  لکه -9-9

 باشد. مترمربع  27گردد که سطح عمليات تا  به عملياتی اطالق میگيری جزئی:  لکه -9-9-9

 باشد. مترمربع  900و تا  27گردد که سطح عمليات بيش از  به عملياتی اطالق می :کلی گيری لکه -9-9-2

 گيری بر حسب عمق عمليات اجرایی:  لکه -9-2

تراش آسفالت  برش )با کاتر( به شکل هندسی و عمليات اجرای گيری سطحی شامل سطحی: لکه گيری لکه عمليات -9-2-9

به ميزان قير  سطحی ذرات سطحی با وسایل دستی و دستگاه کمپرسور باد، اجرای اندودمتر، پاکسازی  سانتی 90به ضخامت 

کليه  حاصل و مواد حمل و بارگيری  الیه و متر در دو سانتی 90به ضخامت ( )توپکا رویه آسفالت کيلوگرم بر مترمربع و 2/0

نظام  2-1-4/22برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند  .باشد عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی می

 .فنی و اجرایی شهرداری تهران

گيری سطحی کلی معابر بزرگراهی، چنانچه طبق نظر دستگاه نظارت نياز به استفاده از کاتر نباشد،  عمليات لکهتبصره: در 

 باشد. مترمربع قابل پرداخت می 400تا  900با موضوع تراش و روکش برای سطوح  9020209بهای عمليات اجرایی از ردیف 

متر  سانتی 97برش آسفالت با کاتر به ضخامت  عمليات شامل قینيمه عم گيری نيمه عمقی: لکه گيری لکهعمليات  -9-2-2

متر، تسطيح  سانتی 97، برچيدن الیه اساس به ضخامت چکش هيدروليکی برش با بين خطوط آسفالت تخریب به شکل هندسی،

اساس به ضخامت کيلوگرم سيمان در مترمکعب و اجرای الیه تثبيت شده  900 اساس، مخلوط کردن الیه اساس با تراکم بستر و

متر،  سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه اول آسفالت به ضخامت  2/9متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير سانتی 97

)با آسفالت  متر سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع و اجرای الیه رویه آسفالت به ضخامت  4/0اجرای اندود سطحی به ميزان قير 

برای اطالعات تکميلی رجوع  .باشد می حاصل وکليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  مواد حمل و توپکا( و بارگيری

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-4/22سند  آخرین ویرایش به شود

متر به شکل  سانتی 97برش آسفالت با کاتر به ضخامت  عمليات عمقی شامل گيری عمقی: لکه گيری عمليات لکه -9-2-2

متر، برچيدن الیه  سانتی 97به ضخامت  اساس برچيدن الیه  چکش هيدروليکی، بين خطوط برش با آسفالت تخریب هندسی،

کيلوگرم سيمان در  900 اساس باستر، مخلوط کردن الیه اساس و زیرتراکم ب تسطيح و متر، سانتی 27زیراساس به ضخامت 

 متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير سانتی 97 ت شده اساس و زیراساس به ضخامت حداکثرهای تثبي مترمکعب و اجرای الیه

 4/0به ميزان قير سطحی  متر، اجرای اندود سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالت )بيندر( به ضخامت  2/9

کليه عمليات  متر و بارگيری و حمل مواد حاصل و سانتی 7/5ت به ضخام )توپکا(   مربع و اجرای الیه رویه آسفالتکيلوگرم بر متر

نظام فنی و  2-1-4/22سند  آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شود .باشد الزم برای اجرای روسازی آسفالتی می

 .شهرداری تهران اجرایی

شود  تراش آسفالت و دستگاه تسطيح  انجام میتراش و روکش: تراش و روکش به صورت مکانيزه و با استفاده از دستگاه  -2

حمل مواد حاصل از تراش، پاکسازی ذرات سطحی با وسایل  متر، بارگيری و سانتی 90تراش به ضخامت  عمليات اجرای و شامل

)توپکا( به اجرای الیه رویه آسفالت  کيلوگرم بر مترمربع، 2/0سطحی به ميزان قير  اجرای اندود دستی و دستگاه کمپرسور باد،

برای اطالعات تکميلی باشد.  می عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  کليه  متر در دو الیه و اندود و سانتی 90ضخامت 

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-7/22سند  آخرین ویرایش به رجوع شود

متر  70، درصورتيکه قطعات در فاصله کمتر از 9020202و  9020209های  موضوع ردیفتراش و روکش  عملياتدر تبصره: 

سازی قطعات نزدیک  از یکدیگر قرارداشته باشند، انجام ارزیابی فنی و اقتصادی توسن دستگاه نظارت به منظور بررسی یکپارچه
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 شهرداری تهرانشورای فنی 

رو  فصل دوم: تعمير و ترميم معابر سواره

 )تهيه و حمل آسفالت توسن پيمانکار(

 1صفحه: 

 

    

 
 

 

فاصله حداقلی بين دو بایست  در هر پروژه می باشد. برای این منظور با توجه به موقعيت و عرض معبر به یکدیگر الزامی می

 محدوده متواتر مشخص گردد.

مصالح  برچيدن عمليات اجرای شود و شامل عمليات تخریب و روکش: تخریب و روکش به صورت مکانيزه اجرا می -9

نفوذی  بستر، اجرای اندودسازی و تراکم  متر، آماده سانتی 97با چکش هيدروليکی یا هر نوع وسيله مکانيکی به ضخامت  آسفالتی

سطحی به   متر، اجرای اندود سانتی 7/5)بيندر( به ضخامت  کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی 2/9با قير به ميزان 

از  حاصل مواد حمل و بارگيری متر و سانتی 7/5به ضخامت  مربع، اجرای آسفالت رویه )توپکا(گرم بر مترکيلو 4/0ميزان قير 

سند  آخرین ویرایش بهبرای اطالعات تکميلی رجوع شود   .باشد عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی می کليه یب و تخر

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 7/22-1-2

 عمليات حفاری و مرمت نوار حفاری: -4

 متر و ضخامت سانتی 20به عرض عمليات برش نواری از آسفالت  اجرای مليات حفر نوار حفاری عریض: شاملع -4-9

های اساس و  برداشت الیه متر، سانتی 20متر به عرض  سانتی 90ما بين خطوط برش به ضخامت  آسفالت تخریب متر، سانتی 90 

 عمليات انجام برای الزم ترافيکی و ایمنی مالحظات اجرای متر، بارگيری و حمل مواد مازاد و سانتی 50زیراساس به عمق 

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شودد. باش می حفاری

 عمليات مرمت نوار حفاری عریض: -4-2

به روش بتن ضعيف: مرمت نوار حفاری عریض به روش بتن ضعيف شامل اجرای عمليات برش آسفالت طرفين  -4-2-9

متر، تراش آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه به  سانتی 90متری از ترانشه و ضخامت  سانتی 27ترانشه حفاری به فاصله 

 90متر و ضخامت  سانتی 20متر، اجرای الیه اساس به عرض  سانتی 90متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 27عرض 

متر و ضخامت  سانتی 20رمکعب بتن به عرض کيلوگرم در مت 900%، اجرای بتن ضعيف به عيار سيمان 17متر با تراکم  سانتی

متر و  سانتی 990کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به عرض  2/9متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 20

 990ض کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عر 4/0 متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير سانتی 2ضخامت 

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از  سانتی 4متر و ضخامت  سانتی

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شودباشد.  تخریب می

های ميانی با سيمان شامل  با سيمان: مرمت نوار حفاری عریض به روش تثبيت الیههای ميانی  به روش تثبيت الیه -4-2-2

متر، تراش  سانتی 90سانتيمتری از ترانشه و به ضخامت  27اجرای عمليات برش آسفالت طرفين ترانشه حفاری و به فاصله 

متر، اجرای الیه  سانتی 90ضخامت  متر در هر طرف ترانشه و سانتی 27آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه حفاری به عرض 

 900شده با سيمان به عيار  %، اجرای الیه اساس تثبيت17متر با تراکم  سانتی 90متر و ضخامت  سانتی 20اساس به عرض 

کيلوگرم بر  2/9متر در چهار الیه، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 20کيلوگرم در مترمکعب مصالح اساس به ضخامت 

 4/0متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 990متر و عرض  سانتی 2بع، اجرای الیه آستر آسفالتی به ضخامت مترمر

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای  سانتی 4متر و ضخامت  سانتی 990کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض 

 آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شودباشد.  زاد حاصل از تخریب میروسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد ما

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند 

عرض شامل اجرای عمليات برش نواری از آسفالت به عرض حداکثر  عرض: حفاری نوار کم عمليات حفر نوار حفاری کم -4-9

های اساس و  متر، برچيدن الیه سانتی 90متر، تخریب آسفالت بين خطوط برش به ضخامت  سانتی 90متر و ضخامت  سانتی 20

برای اطالعات باشد.  ا هر نوع وسيله و بارگيری و حمل مواد حاصل میمتر ب سانتی 40متر و عمق  سانتی 20عرض   زیراساس به

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش به تکميلی رجوع شود
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 C 20گذاری، اجرای بتن عرض شامل اجرای عمليات غالف مرمت نوار حفاری کم: عرض عمليات مرمت نوار حفاری کم -4-4

متر و  سانتی 7متری از آن و به ضخامت  سانتی 97متر، برش آسفالت طرفين نوار حفاری و به فاصله  سانتی 47×20با مقطع 

 2/0متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 70متر و عرض  سانتی 7تراش آسفالت و بتن ما بين خطوط برش به ضخامت 

برای اطالعات  باشد. متر می سانتی 70متر و عرض  سانتی 7خامت کيلوگرم بر مترمربع و اجرای آسفالت دستی توپکا به ض

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش بهتکميلی رجوع شود 

آالت سنگين نبوده و  اجرای آسفالت به روش دستی: این عمليات مخصوص معابری است که امکان استفاده از ماشين -7

سانتيمتر، تسطيح و رگالژ و تراکم بستر،  2رویه موجود )آسفالت، موزایيک، بتن و غيره( به ضخامت  شامل عمليات برچيدن

متر، بارگيری و حمل مواد  سانتی 2کيلوگرم بر مترمربع، اجرای آسفالت توپکا به ضخامت  2/9اجرای اندود نفوذی به ميزان قير 

های  های توونان، هزینه باشد. درصورت نياز به تهيه و اجرای الیه میعمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی کليه  حاصل و

نظام  2-1-2/22سند  آخرین ویرایشاست. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به  قابل پرداخت 9020209مربوطه مطابق ردیف 

 .شهرداری تهران فنی و اجرایی

 ردیوف بصورت مکانيزه صورت گيرد، بهای عمليات اجرایی از رو صرفا  عمليات پخش آسفالت  چنانچه در ترميم معابر سواره -2

 باشد. قابل پرداخت می 9020409

های این فصل پيش بينی  مصالح حاصل از تراش تا دپوی مجاز کارفرما در کليه ردیفهرگونه هزینه بارگيری و حمل  -5

 شده است.
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 9،227،000 مربعمتر مترمربع 27گيری سطحی جزئی برای سطوح تا  لکه 9020909

 9،909،000 مترمربع مترمربع 900تا  27گيری سطحی کلی برای سطوح بيش از  لکه 9020902

 9،711،000 مترمربع مترمربع 27برای سطوح تا  گيری نيمه عمقی جزئی لکه 9020909

 9،457،000 مترمربع مترمربع 900تا  27کلی برای سطوح بيش از گيری نيمه عمقی  لکه  9020904

 9،725،000 مترمربع مترمربع 7 تا گيری نيمه عمقی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح لکه 9020907

9020902 
 تا 7 از بيش گيری نيمه عمقی جزئی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح لکه

 مترمربع 27
 9،459،000 مترمربع

9020905 
 تا 27 از بيش گيری نيمه عمقی کلی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح لکه

 مترمربع 900
 9،499،000 مترمربع

 9،201،000 مترمربع مترمربع 27برای سطوح تا  گيری عمقی جزئی لکه 9020901

 9،707،000 مترمربع مترمربع 900تا  27برای سطوح بيش از  گيری عمقی جزئی لکه 9020901

9020990 
گيری عمقی و نيمه عمقی که با دستگاه تراش آسفالت  های لکه بها به ردیف اضافه

 انجام شود
 921،000 مترمربع

 9،027،000 مترمربع مترمربع 400تا  900تراش و روکش برای سطوح  9020209

 179،000 مترمربع مترمربع 400تراش و روکش برای سطوح بيش از  9020202

 9،210،000 مترمربع (دد آسفالت )بخش اول تخریب و روکشبرچيدن و اجرای مج 9020209

 72،000 مترمربع (روکش و تخریب دوم بخش)اجرای مجدد الیه اساس  برچيدن و 9020204

 57،000 مترمربع (روکش و تخریب آخر بخش)برچيدن و اجرای مجدد الیه زیر اساس  9020207

 951،000 مترطول متر سانتی 20عرض حفاری نوار عریض به  9020909

 91،000 مترطول متر اختالف عرضی سانتی 90به ازای هر  9020909بها یا کسربها به ردیف  اضافه 9020902

 9،221،000 مترطول متر به روش پر کردن با بتن ضعيف سانتی 20مرمت نوار حفاری عریض به عرض  9020909

 202،000 مترطول متر اختالف عرض سانتی 90به ازای هر  9020909ردیف بها یا کسربها به  اضافه 9020904

9020907 
های ميانی با  متر به روش تثبيت الیه سانتی 20مرمت نوار حفاری عریض به عرض 

 سيمان
 9،299،000 مترطول

 921،000 مترطول متر اختالف عرض سانتی 90به ازای هر  9020907بها یا کسربها به ردیف  اضافه 9020902

 11،000 مترطول حفاری نوار حفاری کم عرض 9020905

 255،000 مترطول مرمت نوار حفاری کم عرض 9020901

9020901 
% و تهيه و    17مرمت نوار حفاری درصورتيکه فقن عمليات بسترکوبی با تراکم 

 اجرای آسفالت آن انجام گردد.
 117،000 مترمربع
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 واحد )ریال( بهای واحد شرح ردیف ردیف

 19،000 مترمربع متر تهيه و اجرای آسفالت توپکا بها یا کسربها به ازای هر سانتی اضافه 9020409

 59،000 مترمربع متر تهيه و اجرای آسفالت بيندر یا کسربها به ازای هر سانتیبها  اضافه 9020402

 1،000 مترمربع متر سانتیها بابت تراش آسفالت به ازای هر بها یا کسرب اضافه 9020409

 95،000 کيلوگرم کسربها بابت عدم استفاده از قير در بين دو الیه آسفالت 9020404

 51،000 کيلوگرم رو های فوالدی در سواره تهيه، حمل و نصب دریچه 9020709

 2،217،000 عدد رو سواره ها در سازی دریچه همسطح 9020702

 907،000 کيلوگرم رو ساخته در سواره های چدنی پيش تهيه، حمل و نصب دریچه 9020709

 229،000 مترمربع اجرای آسفالت به روش دستی 9020209

9020202 
متر به ازای هر  سانتی 2بابت تخریب مازاد بر  9020209به ردیف بها  اضافه

 متر سانتی
 4،900 مترمربع

9020209 
 و پخش و تراکم آن به تهيه توونان و حمل بابت 9020209 ردیف بهبها  اضافه

 متر سانتی هر ازای
 1،000 مترمربع

9020204 
متر ضخامت نسبت به ردیف  کسربهای اجرای آسفالت دستی به ازای هر سانتی

9020209 
 15،000 مترمربع
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 شورای فنی شهرداری تهران

رو  فصل سوم: تعمير و ترميم معابر سواره

 )تهيه آسفالت توسن کارفرما(

 92صفحه: 

 

    

 
 

 

 رو )تهیه آسفالت توسط کارفرما( تعمیر و ترمیم معابر سواره -9فصل 

 گردد. بندی می راه: براساس عمق و سطح به انواع مختلفی طبقه روسازی گيری لکه -9

 گيری بر حسب سطح عمليات اجرایی:  لکه -9-9

 باشد. مترمربع  27گردد که سطح عمليات تا  گيری جزئی: به عملياتی اطالق می لکه -9-9-9

 باشد. مترمربع  900و تا  27گردد که سطح عمليات بيش از  کلی: به عملياتی اطالق می گيری لکه -9-9-2

 گيری بر حسب عمق عمليات اجرایی:  لکه -9-2

تراش آسفالت  برش )با کاتر( به شکل هندسی و عمليات اجرای گيری سطحی شامل سطحی: لکه گيری لکه عمليات -9-2-9

به ميزان قير  سطحی و دستگاه کمپرسور باد، اجرای اندود متر، پاکسازی ذرات سطحی با وسایل دستی سانتی 90به ضخامت 

کليه  حاصل و مواد حمل و بارگيری  الیه و متر در دو سانتی 90به ضخامت ( )توپکا رویه آسفالت کيلوگرم بر مترمربع و 2/0

نظام  2-1-4/22سند  آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شود .باشد عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی می

 .تهرانشهرداری  فنی و اجرایی

گيری سطحی کلی معابر بزرگراهی، چنانچه طبق نظر دستگاه نظارت نياز به استفاده از کاتر نباشد،  تبصره: در عمليات لکه

 باشد. مترمربع قابل پرداخت می 400تا  900با موضوع تراش و روکش برای سطوح  9090209بهای عمليات اجرایی از ردیف 

متر  سانتی 97برش آسفالت با کاتر به ضخامت  عمليات شامل نيمه عمقی گيری لکه نيمه عمقی: گيری لکهعمليات  -9-2-2

متر، تسطيح  سانتی 97، برچيدن الیه اساس به ضخامت چکش هيدروليکی برش با بين خطوط آسفالت تخریب به شکل هندسی،

الیه تثبيت شده اساس به ضخامت  کيلوگرم سيمان در مترمکعب و اجرای 900 اساس، مخلوط کردن الیه اساس با تراکم بستر و

متر،  سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه اول آسفالت به ضخامت  2/9متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير سانتی 97

)با آسفالت  متر سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع و اجرای الیه رویه آسفالت به ضخامت  4/0اجرای اندود سطحی به ميزان قير 

برای اطالعات تکميلی رجوع  .باشد می حاصل وکليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  مواد حمل و توپکا( و بارگيری

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-4/22سند  آخرین ویرایش به شود

متر به شکل  سانتی 97ضخامت برش آسفالت با کاتر به  عمليات عمقی شامل گيری عمقی: لکه گيری عمليات لکه -9-2-2

متر، برچيدن الیه  سانتی 97به ضخامت  اساس برچيدن الیه  چکش هيدروليکی، بين خطوط برش با آسفالت تخریب هندسی،

کيلوگرم سيمان در  900 اساس باستر، مخلوط کردن الیه اساس و زیرتراکم ب تسطيح و متر، سانتی 27زیراساس به ضخامت 

 متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير سانتی 97 های تثبيت شده اساس و زیراساس به ضخامت حداکثر الیهمترمکعب و اجرای 

 4/0به ميزان قير سطحی  متر، اجرای اندود سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالت )بيندر( به ضخامت  2/9

کليه عمليات  متر و بارگيری و حمل مواد حاصل و سانتی 7/5به ضخامت  کا(  )توپ مربع و اجرای الیه رویه آسفالتکيلوگرم بر متر

نظام فنی و  2-1-4/22سند  آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شود .باشد الزم برای اجرای روسازی آسفالتی می

 .شهرداری تهران اجرایی

شود  از دستگاه تراش آسفالت و دستگاه تسطيح  انجام می تراش و روکش: تراش و روکش به صورت مکانيزه و با استفاده -2

حمل مواد حاصل از تراش، پاکسازی ذرات سطحی با وسایل  متر، بارگيری و سانتی 90تراش به ضخامت  عمليات اجرای و شامل

آسفالت )توپکا( به  اجرای الیه رویه کيلوگرم بر مترمربع، 2/0سطحی به ميزان قير  اجرای اندود دستی و دستگاه کمپرسور باد،

برای اطالعات تکميلی باشد.  می عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  کليه  متر در دو الیه و اندود و سانتی 90ضخامت 

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-7/22سند  آخرین ویرایش به رجوع شود

متر  70، درصورتيکه قطعات در فاصله کمتر از 9090202و  9090209های  موضوع ردیفتراش و روکش  عملياتدر تبصره: 

سازی قطعات نزدیک  از یکدیگر قرارداشته باشند، انجام ارزیابی فنی و اقتصادی توسن دستگاه نظارت به منظور بررسی یکپارچه
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اصله حداقلی بين دو فبایست  باشد. برای این منظور با توجه به موقعيت و عرض معبر در هر پروژه می به یکدیگر الزامی می

 محدوده متواتر مشخص گردد.

مصالح  برچيدن عمليات اجرای شود و شامل عمليات تخریب و روکش: تخریب و روکش به صورت مکانيزه اجرا می -9

 نفوذی سازی و تراکم بستر، اجرای اندود متر، آماده سانتی 97با چکش هيدروليکی یا هر نوع وسيله مکانيکی به ضخامت  آسفالتی

سطحی به   متر، اجرای اندود سانتی 7/5)بيندر( به ضخامت  کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی 2/9با قير به ميزان 

از  حاصل مواد حمل و بارگيری متر و سانتی 7/5به ضخامت  مربع، اجرای آسفالت رویه )توپکا(گرم بر مترکيلو 4/0ميزان قير 

سند  آخرین ویرایش بهبرای اطالعات تکميلی رجوع شود   .باشد برای اجرای روسازی آسفالتی میعمليات الزم  کليه تخریب و 

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 7/22-1-2

 عمليات حفاری و مرمت نوار حفاری: -4

 ضخامتمتر و  سانتی 20عمليات برش نواری از آسفالت به عرض  اجرای مليات حفر نوار حفاری عریض: شاملع -4-9

های اساس و  برداشت الیه متر، سانتی 20متر به عرض  سانتی 90ما بين خطوط برش به ضخامت  آسفالت تخریب متر، سانتی 90 

 عمليات انجام برای الزم ترافيکی و ایمنی مالحظات اجرای متر، بارگيری و حمل مواد مازاد و سانتی 50زیراساس به عمق 

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش به تکميلی رجوع شودبرای اطالعات د. باش می حفاری

 عمليات مرمت نوار حفاری عریض: -4-2

به روش بتن ضعيف: مرمت نوار حفاری عریض به روش بتن ضعيف شامل اجرای عمليات برش آسفالت طرفين  -4-2-9

متر، تراش آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه به  سانتی 90ضخامت متری از ترانشه و  سانتی 27ترانشه حفاری به فاصله 

 90متر و ضخامت  سانتی 20متر، اجرای الیه اساس به عرض  سانتی 90متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 27عرض 

متر و ضخامت  تیسان 20کيلوگرم در مترمکعب بتن به عرض  900%، اجرای بتن ضعيف به عيار سيمان 17متر با تراکم  سانتی

متر و  سانتی 990کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به عرض  2/9متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 20

 990کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض  4/0 متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير سانتی 2ضخامت 

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از  سانتی 4 متر و ضخامت سانتی

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شودباشد.  تخریب می

های ميانی با سيمان شامل  ری عریض به روش تثبيت الیههای ميانی با سيمان: مرمت نوار حفا به روش تثبيت الیه -4-2-2

متر، تراش  سانتی 90سانتيمتری از ترانشه و به ضخامت  27اجرای عمليات برش آسفالت طرفين ترانشه حفاری و به فاصله 

رای الیه متر، اج سانتی 90متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 27آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه حفاری به عرض 

 900شده با سيمان به عيار  %، اجرای الیه اساس تثبيت17متر با تراکم  سانتی 90متر و ضخامت  سانتی 20اساس به عرض 

کيلوگرم بر  2/9متر در چهار الیه، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 20کيلوگرم در مترمکعب مصالح اساس به ضخامت 

 4/0متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 990متر و عرض  سانتی 2التی به ضخامت مترمربع، اجرای الیه آستر آسف

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای  سانتی 4متر و ضخامت  سانتی 990کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض 

 آخرین ویرایش به برای اطالعات تکميلی رجوع شودشد. با روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از تخریب می

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند 

عرض شامل اجرای عمليات برش نواری از آسفالت به عرض حداکثر  عرض: حفاری نوار کم عمليات حفر نوار حفاری کم -4-9

های اساس و  متر، برچيدن الیه سانتی 90متر، تخریب آسفالت بين خطوط برش به ضخامت  سانتی 90متر و ضخامت  سانتی 20

برای اطالعات باشد.  ا هر نوع وسيله و بارگيری و حمل مواد حاصل میمتر ب سانتی 40متر و عمق  سانتی 20عرض   زیراساس به

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش به تکميلی رجوع شود
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 C 20گذاری، اجرای بتن عرض شامل اجرای عمليات غالف مرمت نوار حفاری کم: عرض عمليات مرمت نوار حفاری کم -4-4

متر و  سانتی 7متری از آن و به ضخامت  سانتی 97متر، برش آسفالت طرفين نوار حفاری و به فاصله  سانتی 47×20با مقطع 

 2/0متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 70متر و عرض  سانتی 7تراش آسفالت و بتن ما بين خطوط برش به ضخامت 

برای اطالعات  باشد. متر می سانتی 70متر و عرض  سانتی 7خامت کيلوگرم بر مترمربع و اجرای آسفالت دستی توپکا به ض

 .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 2-1-2/22سند  آخرین ویرایش بهتکميلی رجوع شود 

آالت سنگين نبوده و  اجرای آسفالت به روش دستی: این عمليات مخصوص معابری است که امکان استفاده از ماشين -7

سانتيمتر، تسطيح و رگالژ و تراکم بستر،  2رویه موجود )آسفالت، موزایيک، بتن و غيره( به ضخامت  شامل عمليات برچيدن

متر، بارگيری و حمل مواد  سانتی 2کيلوگرم بر مترمربع، اجرای آسفالت توپکا به ضخامت  2/9اجرای اندود نفوذی به ميزان قير 

های  های توونان، هزینه صورت نياز به تهيه و اجرای الیهباشد. در میجرای روسازی آسفالتی کليه عمليات الزم برای ا حاصل و

نظام  2-1-2/22سند  آخرین ویرایشاست. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به  قابل پرداخت 9090209مطابق ردیف مربوطه 

 .شهرداری تهران فنی و اجرایی

 ردیوف رو صرفا  عمليات پخش آسفالت بصورت مکانيزه صورت گيرد، بهای عمليات اجرایی از  چنانچه در ترميم معابر سواره -2

 باشد. قابل پرداخت می 9090409

های این فصل پيش بينی  مصالح حاصل از تراش تا دپوی مجاز کارفرما در کليه ردیفهرگونه هزینه بارگيری و حمل  -5

 شده است.

باشد. چنانچه به  های فصل حاضر هزینه حمل آسفالت از کارخانه تا محل مصرف به عهده پيمانکار می در کليه ردیف -1

 حاضر هایب بخش کليات فهرست 5 با رعایت مفاد بنددرخواست پيمانکار حمل آسفالت توسن کارفرما صورت گيرد، هزینه حمل 

 گردد. می وضعيت پيمانکار کسر محاسبه و از صورت
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 421،000 مربعمتر مترمربع 27گيری سطحی جزئی برای سطوح تا  لکه 9090909

 492،000 مترمربع مترمربع 900تا  27گيری سطحی کلی برای سطوح بيش از  لکه 9090902

 772،000 مترمربع مترمربع 27برای سطوح تا  گيری نيمه عمقی جزئی لکه 9090909

 799،000 مترمربع مترمربع 900تا  27گيری نيمه عمقی کلی برای سطوح بيش از  لکه  9090904

 794،000 مترمربع مترمربع 7 تا گيری نيمه عمقی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح لکه 9090907

9090902 
 تا 7 از بيش سطوح گيری نيمه عمقی جزئی بدون برچيدن الیه اساس برای لکه

 مترمربع 27
 452،000 مترمربع

9090905 
 تا 27 از بيش گيری نيمه عمقی کلی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح لکه

 مترمربع 900
 445،000 مترمربع

 242،000 مترمربع مترمربع 27برای سطوح تا  گيری عمقی جزئی لکه 9090901

 200،000 مترمربع مترمربع 900تا  27بيش از برای سطوح  گيری عمقی جزئی لکه 9090901

9090990 
گيری عمقی و نيمه عمقی که با دستگاه تراش آسفالت  های لکه بها به ردیف اضافه

 انجام شود
 921،000 مترمربع

 992،000 مترمربع مترمربع 400تا  900تراش و روکش برای سطوح  9090209

 224،000 مترمربع مترمربع 400تراش و روکش برای سطوح بيش از  9090202

 924،000 مترمربع (دد آسفالت )بخش اول تخریب و روکشبرچيدن و اجرای مج 9090209

 72،000 مترمربع (روکش و تخریب دوم بخش)اجرای مجدد الیه اساس  برچيدن و 9090204

 57،000 مترمربع (روکش و تخریب آخر بخش)برچيدن و اجرای مجدد الیه زیر اساس  9090207

 951،000 مترطول متر سانتی 20حفاری نوار عریض به عرض  9090909

 91،000 مترطول متر اختالف عرضی سانتی 90به ازای هر  9090909بها یا کسربها به ردیف  اضافه 9090902

 141،000 مترطول متر به روش پر کردن با بتن ضعيف سانتی 20مرمت نوار حفاری عریض به عرض  9090909

 992،000 مترطول متر اختالف عرض سانتی 90به ازای هر  9090909بها یا کسربها به ردیف  اضافه 9090904

9090907 
های ميانی با  متر به روش تثبيت الیه سانتی 20مرمت نوار حفاری عریض به عرض 

 سيمان
 790،000 مترطول

 29،000 مترطول متر اختالف عرض سانتی 90به ازای هر  9090907بها یا کسربها به ردیف  اضافه 9090902

 11،000 مترطول حفاری نوار حفاری کم عرض 9090905

 459،000 مترطول مرمت نوار حفاری کم عرض 9090901

9090901 
% و تهيه و    17مرمت نوار حفاری درصورتيکه فقن عمليات بسترکوبی با تراکم 

 اجرای آسفالت آن انجام گردد.
 290،000 مترمربع
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 92،000 مترمربع متر تهيه و اجرای آسفالت توپکا بها یا کسربها به ازای هر سانتی اضافه 9090409

 99،000 مترمربع متر تهيه و اجرای آسفالت بيندر بها یا کسربها به ازای هر سانتی اضافه 9090402

 1،000 مترمربع متر تراش آسفالت به ازای هر سانتی بها یا کسربها بابت اضافه 9090409

 95،000 مترمربع کسربها بابت عدم استفاده از قير در بين دو الیه آسفالت 9090404

 51،000 کيلوگرم رو های فوالدی در سواره تهيه، حمل و نصب دریچه 9090709

 9،124،000 عدد رو سواره ها در سازی دریچه همسطح 9090702

 907،000 کيلوگرم رو ساخته در سواره های چدنی پيش تهيه، حمل و نصب دریچه 9090709

 290،000 مترمربع اجرای آسفالت به روش دستی 9090209

9090202 
متر به ازای هر  سانتی 2بابت تخریب مازاد بر  9090209بها به ردیف  اضافه

 متر سانتی
 4،900 مترمربع

9090209 
 تهيه توونان و حمل و پخش و تراکم آن به بابت 9090209 ردیف بها به اضافه

 متر سانتی هر ازای
 1،000 مترمربع

9090204 
متر ضخامت نسبت به ردیف  کسربهای اجرای آسفالت دستی به ازای هر سانتی

9090209 
 91،000 مترمربع

 



 نگهداری و تعميرتجميعی بهای  فهرست
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 4-4-75-4شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 95صفحه: 

 

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف:  پیوست

 روش محاسبه ضریب پیشنهادی جزء و کل
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 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 91صفحه: 

 

    

 
 

 

 ضریب پیشنهادی جزء و کل:روش محاسبه 

گيرد، ضریب پيشنهادی پيمانکار از حاصل تقسيم جمع  بها انجام می در مناقصاتی که صرفا  با استفاده از این فهرست -9

های تجهيز و برچيدن کارگاه( به جمع قيمت برآوردی کارفرما )با احتساب  قيمت پيشنهادی پيمانکار )با احتساب هزینه

های  کليه ردیفپيمانکار برای پرداخت کل در این حالت ضریب پيشنهادی آید.  برچيدن کارگاه( به دست میهای تجهيز و  هزینه

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمليات اجرایی و تجهيز و برچيدن کارگاه

بها  فهرست هرهای  گردد، ضریب حاصل از برآورد ردیف میاستفاده  بها به صورت همزمان از چند فهرستدر مناقصاتی که  -2 

بدیهی است در این حالت کارفرما بایود فقون   گردد.  به عنوان ضریب جزء تلقی می بها فهرست پيمانکار برای آن پيشنهاد قيمت به

. ضوریب  قصه درج نمایدتهيه و در اسناد منا هزینه اجرای کاریک برآورد تجهيز و برچيدن کارگاه با سقف چهار درصد کل برآورد 

پيشنهادی برای عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه نيوز  بها و ضریب  های عمليات موضوع آن فهرست در پرداختبها  هر فهرستجزء 

 های عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای پرداخت
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 ب:  پیوست

 کارگاهتجهیز و برچیدن 
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 9911سال   -های شهری  ها و بزرگراه راه

 4-4-75-4شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 20صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 های تجهیز و برچیدن کارگاه: ردیف
 

 واحد شرح ردیف شماره

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار 900909

 مقطوع تامين و تجهيز انبار کارگاه 900902

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار مهندس ناظر و مهندس مشاور 900909

 مقطوع کارفرما تامين و تجهيز دفاتر کار 900904

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار آزمایشگاه 900907

900209 
( و حفاظت کار، HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محين زیست )

 و ملزومات مندرج در اسناد پيمان بخش کليات 90براساس توضيحات بند 
 مقطوع

 مقطوع تامين آب کارگاه 900909

 مقطوع کارگاهتامين برق  900902

 مقطوع تامين سوخت و سيستم سوخت رسانی کارگاه 900909

 مقطوع تامين شبکه اینترنت کارگاه 900904

 مقطوع تامين ایاب و ذهاب کارگاه 900407

 مقطوع تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی در موارد الزم 900409

 مقطوع وساین نقليه در موارد الزم تامين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و 900402

 مقطوع بيمه کارگاه 900709

 مقطوع برچيدن کارگاه 900209
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 ضمائم

 22صفحه: 

 

    

 
 

 

 شرح اقالم باالسری:

باالسری کار و به شرح زیر تفکيک های باالسری پيمانکار به دو بخش هزینه باالسری عمومی و هزینه به طور کلی هزینه

 شود. می

عمومی باالسریهزینه  -6

 های درج شده در زیر:ها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهتوان آنهایی است که نمیاین هزینه از نوع هزینه

اموور اداری و موالی،   هزینه دستمزد نيروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نيوروی انسوانی مودیریت شورکت، دفتور فنوی،        -9-9

تدارکات و خدمات.

های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما(، به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنوان دفتور   هزینه بيمه -9-2

مرکزی.

عمومی انجام های ایاب و ذهاب که توسن کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه -9-9

شود. می

هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی. -9-4

هزینه نگهداری دفتر مرکزی. -9-7

هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی. -9-2

هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی. -9-5

هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی. -9-1

کزی.هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مر -9-1

هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی. -9-90

هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی. -9-99

ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه -9-92

ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -9-99

ها.ر مجامع، و مانند آنهای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت دهای متفرقه، شامل هزینههزینه -9-94

هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی. -9-97

برداری از انبار مرکزی.های نگهداری و بهرههزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه -9-92

ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه -9-95

هزینه باالسری کار -2

 های درج شده در زیر:توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهاست که میهایی این هزینه، از نوع هزینه

 های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:هزینه -2-9

 هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است. -2-9-9

 حسن انجام کار که نزد کارفرماست.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از  -2-9-2

 ها، که شامل موارد زیر است:هزینه ضمانتنامه -2-2

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-9

 .هزینه ضمانتنامه پيش پرداخت -2-2-2
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 9911سال   -های شهری  ها و بزرگراه راه

 4-4-75-4شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 29صفحه: 

 

    

 
 

 

 هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار. -2-2-9

 هزینه ماليات. -2-9

 سود پيمانکار. -2-4

 کارگاه، که شامل موارد زیر است:های مستمر هزینه -2-7

 .هزینه، دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه -2-7-9

 هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. -2-7-2

 های اضافی اسناد و مدارک پيمان. هزینه تهيه نسخه -2-7-9

 مندان پيمانکار.هزینه غذای کارکنان و کار -2-7-4

 های متفرقه.های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینههزینه -2-7-7

 هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.  -2-7-2

 های پيمانکار. هزینه آزمایش -2-7-5

 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.هزینه -2-2

 م.های تهيه عکس و فيلهزینه -2-2-9

 (، در حد نياز کار.Shop Drawingهای کارگاهی )هزینه تهيه نقشه -2-2-2

 (.As Built Drawingهای چون ساخت )هزینه تهيه نقشه -2-2-9

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه -2-2-4

 های نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه -2-2-7

 به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.های مربوط هزینه -2-2-2

: هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعيمرگاه ماشين آالت جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده 9توضيح 

 های باالسری منظور نشده است.ای در هزینهاست و از این بابت هزینه

 

 

 



 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده ن دستوریتهيه ادفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به 

، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای و آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

و را در تکميل مقررات از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 771پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 9715294499         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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