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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  0911های سه ماهه چهارم سال  های تجميعی مورد بازنگری قرار گرفت و ابهامات موجود مرتفع و بر اساس قيمتب فنی و عمرانی، فهارس

شایان ذکر است  و نيز ارجاع کارهای پيمانکاری مورد استفاده قرار گيرد. 0011در سال  ها ریزی پروژه هنگام گردید تا برای عمليات بودجه

روسازی و شبکه فرعی  قراردادهای با موضوع پيادههمزمان ا توجه به نحوه تخصيص اعتبار و انعقاد های گذشته و ب حسب تجربيات سال

با  آوری و هدایت رواناب سطحی روسازی و شبکه فرعی جمع مقاطع همسان پيادهبهای تجميعی  رواناب سطحی، در سال جاری فهارس

 ند.ا یکدیگر ادغام و در قالب یک مجلد تدوین و بازنگری گردیده

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

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

  .سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بگشایيم ندرکار بتوانيم راهی به سوی توسعه و پيادها 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

برداری به بهترین شکل ممکن در اسناد گنجانده شده و با اتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات، است 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. راندر سطح شهر تهارائه خدمات 
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روسازی و شبکه  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع

 0-0-91-6: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کليات

 2صفحه: 

 

 

    

 
 

 

 برآورد هزینه اجرای کار -9

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 ردیفها، جمع مبلغ  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       ضميمه شده، به عنوان فهرسوت  بها های فهرست پيوست ،ها به مدارک یاد شده، کليات، مقدمه فصل

   شود. ناميده می پيمان )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 

در کارهوایی   شوود.  دار به برآورد اضافه می ستارههای  بها مطابقت ننماید، شرح ردیف مناسب و الزم تهيه و به عنوان ردیف فهرست

هوای   ردیوف جموع مبلوغ   بوه  نسوبت  دار  هوای سوتاره   چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف د،شو عمومی واگذار می که از طریق مناقصه

بایست قبل از انجام فرایند مناقصه، شرح و بهای  درصد باشد، دستگاه اجرایی می (91) سی تر ازبيش، دار و پایه( بها )ستاره فهرست

توا پوس از    ،بها مربوطه به دبيرخانه شورای فنی شوهرداری تهوران ارسوال دارد    همراه تجزیه دار را به های ستاره واحد تمامی ردیف

شووند، سوقف    در کارهایی که از طریق مناقصه محودود واگوذار موی    رسيدگی و تصویب توسن شورای فنی مالک عمل قرار گيرد.

( درصد خواهد بود.09یادشده پانزده )

 

 کارهای جدید -7

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

بينی نشده باشد بورای تعيوين قيموت جدیود      بها و مقادیر منضم به پيمان قيمت واحد و مقدار پيش چنانچه در فهرست -7-0

 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 یدرصورت -7-2

ها تصریح گردیده شده باشد، برای پرداخت قيمت جدید عينوا  از هموان قيموت بوا      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. 29شراین عمومی پيمان تا  21الف ماده 

 بارگیری و حمل -2

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

هوای حاصول از تخریوب و     های بارگيری، حمل و بارانودازی مصوالح، بوارگيری نخالوه     هزینه باشد. حمل دیگری قابل پرداخت نمی

بها منظوور شوده و هزینوه     های این فهرست کيلومتر در قيمت ردیف 91و 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

قابول   هوا درصوورتی  نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیوف  کننده مشخصات کامل کار ها به تنهایی تعيينشرح ردیف -1-0

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 

فرعی  شبکهو   روسازی پياده مقاطعتعمير و ترميم بها، متوسن هزینه تهيه مصالح، حمل، اجرا و فهرستهای این قيمت -1-2

  باشد. می آوری و هدایت رواناب سطحی جمع

روسوازی   مشخصات فنی و مقواطع همسوان پيواده   "  دستورالعملبها منظور از مشخصات فنی و عمومی، در این فهرست -1-9

آوری  مشخصات فنی شبکه فرعی جمع"  نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران(، دستورالعمل 6-8-61)سند شماره  ")ویرایش دوم(

و  ایوی  هوای اجر ، نقشوه نظوام فنوی و اجرایوی شوهرداری تهوران(      6-8-60)سند شوماره   "و هدایت رواناب سطحی )ویرایش دوم(

  باشد. کارها میدستور

گونه اضوافه بهوایی    های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچبها، قيمتهای این فهرستقيمت -1-0

  نيست. درج در برآوردقابل شده است،  بينی بها برای آن بها پيشآنچه به صراحت در این فهرستجز بابت عمليات اجرایی 

هوای روز یوا بوا اسوتناد بوه تجزیوه        دیگر، یا مقایسه آن با قيمت های  بها با فهرست گيری از مقایسه این فهرست با نتيجه -1-9

  صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست.آنچه به  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 -1-6

هوای اجرایوی، مشخصوات    صورتجلسات در موارد تعيين شده در پيمان، باید در حين اجرای عمليات و براساس نقشه -1-6-0

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

نام کارفرما، دستگاه نظارت، پيمانکار، شماره و تاریخ پيموان، موضووع پيموان، تواریخ عمليوات اجرایوی و شوماره و تواریخ          -

 صورتجلسه.

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

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

 عمليات اجرایی و ...(.

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

ورتجلسات باید توسن کارفرما به امضای پيمانکار، دستگاه نظارت و کارفرما برسد. تمامی صصورتجلسه باید به مهر و  -1-6-2

و پيمانکار برای اعمال در صورت وضوعيت بوه هموراه موضووع کوار و جوداول خالصوه مقوادیر ابوالغ شوود. ابوالغ             دستگاه نظارت

و  دسوتگاه نظوارت  هوای  سازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسوووليت صورتجلسات توسن کارفرما به منظور مستند

 هد.کا پيمانکار نمی

صورتجلسوات   .تنظيم صورتجلسات باید با زمان اجرای عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد تاریخ تهيه و -1-6-9

 ابالغ گردد. فرمارکاتوسن  ،سه ماه از تاریخ تهيه و تنظيمظرف مدت باید حداکثر 

 باشد. مجاز نمی تنظيم و ابالغ صورتجلسهرداخت به پيمانکار قبل از هرگونه پ -1-6-0

در صورت  1.7گرفته باشد، با اعمال حداکثر ضریب  قرار نظارتدستگاه تبصره: صورتجلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایيد 

 گردد. وضعيت لحا  می

 گيرد. بهایی تعلق نمی اضافه Vو  II ،III ،IVاز سيمان تيپ  بابت استفاده -1-7

 درصود  89حوداقل   اجرای انهار و جوداول بوه ميوزان    روها و پيادهبستر دستی تراکم  ،بها های این فهرست در تمام ردیف -1-8

  منظور شده است.
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موانوع اابوت،    -0هوای   رو به حوزه بندی سطح پياده بها مطابق با تقسيم های این فهرست های مذکور در شرح ردیف حوزه -1-1

نظوام فنوی و اجرایوی     6-8-61راساس ویورایش دوم سوند شوماره    تاسيسات، مبلمان شهری و فضای سبز، ب -9تردد عابرین،  -2

 رو در فصل سوم سند مذکور درج شده است. های مختلف پياده باشد. تفاوت جزئيات اجرایی در حوزه شهرداری تهران می

لح در صورتی که در موارد خاص مازاد بر نياز ابعاد مقطوع عمليوات اجرایوی، عمليوات تخریوب بوتن مسولح و غيرمسو         -1-01

بهای تجميعی  های متناظر مندرج در فهرست ، استفاده از ردیف(9مقدمه فصل  0)به جز موارد مندرج در بند  ضرورت داشته باشد

 باشد. بخش کليات سند حاضر بالمانع می 6های شهری مطابق ضوابن مندرج در بند  ها و بزرگراه نگهداری و تعمير راه

 

 محیط کار:و بهداشت ایمنی  -60

موضوع سند شماره  "های معابر شهری 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 69-8-6

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

  پيشنهادی خود منظور نماید. قيمتهای مربوطه را در  محين کار خود، اقدام و هزینه بهداشت خصوص ایمنی کارکنان ودر
 

 بها: های فهرست ردیففصول و  تقسیم بندی -66

روهای شهر تهران و احداث، بازسازی،  احداث، بازسازی، تعمير و ترميم پياده عملياتبها مربوط به  فهرستبه طور کلی این 

 باشد. در شهر تهران میآوری و هدایت رواناب سطحی )انهار و جداول(  تعمير و ترميم شبکه فرعی جمع

(: 010سطحی )کد   برواناآوری و هدایت  شبکه فرعی جمع احداث و بازسازی عملياتفصل اول با موضوع  -00-0

متر انجام گردد، استفاده از مقاطع همسان طبق مفاد مشخصات فنی شبکه فرعی  91های بيشتر از  درصورتيکه عمليات در طول

از  های تهيه مصالح و اجرای آن و کليه هزینه گردد توصيه می (6-8-60ناب سطحی )ویرایش دوم سند آوری و هدایت روا جمع

 باشد. بازسازی قابل پرداخت میاحداث و کارهای  اول با موضوع های فصل ردیف

درصورتيکه عمليات (: 019سطحی )کد   آوری و هدایت رواناب شبکه فرعی جمع ترميم عملياتفصل دوم با موضوع  -00-2

آوری و هدایت  متر انجام گردد، استفاده از مقاطع همسان طبق مفاد مشخصات فنی شبکه فرعی جمع 91های کمتر از  در طول

در اینگونه موارد استفاده از مقاطع غيرهمسان فقن جهت  . همچنينگردد توصيه می (6-8-60رواناب سطحی )ویرایش دوم سند 

ی ترميمکارهای  دوم با موضوع های فصل از ردیف آنتهيه مصالح و اجرای  های هزینهکليه و انهار و جداول مجاز بوده  ترميم

های این فصل منظور شده  های ناشی از کم بودن احجام کار روزانه و پراکندگی کار در ردیف کليه هزینه باشد. قابل پرداخت می

 است.

اجرا  متر 91های بيشتر از  که در طول آوری و هدایت رواناب سطحی شبکه فرعی جمع ترميمدر کارهای با ماهيت  تبصره:

عالم نياز از سوی مناطق، امکان استفاده از مقاطع همسان وجود نداشته گردند، اگر با توجه به صرفه و صالحدید شهرداری و ا می

 باشد. های مندرج در فصل دوم بالمانع می استفاده از مقاطع غيرهمسان مطابق ردیفباشد، 

های این فصل جهت برآورد و پرداخت هزینوه عمليوات    (: ردیف016رو )کد  فصل سوم با موضوع عمليات احداث پياده -00-9

نظام فنی  6-8-61روسازی )سند شماره  روسازی طبق جزئيات فنی مقاطع همسان پياده های پياده مصالح و اجرای انواع تيپتهيه 

هوای تخریوب، برچيودن و حمول نخالوه لحوا         های این فصل هزینوه  و اجرایی شهرداری تهران( کاربرد دارد. در بهای واحد ردیف

 باشد. جداگانه قابل پرداخت می 0160910نگردیده و از ردیف 

های این فصل جهت برآورد و پرداخت هزینه عمليات  (: ردیف017رو )کد  با موضوع عمليات مرمت پياده چهارمفصل  -00-0 

های تخریوب، برچيودن و    مترمربع کاربرد دارد. هزینه 91روهای آسيب دیده موجود در سطوح کمتر از  تهيه مصالح و مرمت پياده

 است. های این فصل منظور شده له به طور کامل در ردیفحمل نخا
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 اجرایی انهار و جداول: های  بندی روش تقسيم -00-9

مليات آسفالت، فضای سبز یا انهار و جداولی که همزمان با ع ترميمبازسازی یا احداث، عمليات توامان: عمليات  -00-9-0

. در این روش تخریب آسفالت، بتن و برچيدن جداول بصورت کلی و شود می توامان ناميده عملياترو مجاور آن انجام شود،  پياده

 گيرد. همزمان انجام می

انهار و جداولی که بصورت جداگانه و بدون برچيدن کلی  ترميمبازسازی یا  احداث، عمليات غيرتوامان: عمليات -00-9-2

 شود. غيرتوامان ناميده می عملياترو مجاور آن انجام شود،  آسفالت، فضای سبز یا پياده

 نحوه پرداخت عمليات توامان: -00-6

های تخریب، بارگيری و حمل مصالح حاصل از تخریب نوار مجاور انهار و جداول، به خارج از کارگاه  کليه هزینه -00-6-0

بها  های هر دو فصل این فهرست رو مجاور آن انجام شود، در ردیف برای عملياتی که بصورت توامان با آسفالت، فضای سبز یا پياده

 .منظور شده است

پرداخت اور آن، مطابق شرح ذیل رو مج عمليات تغيير مقطع انهار و جداول توامان با آسفالت، فضای سبز یا پياده -00-6-2

 :باشد بها، سطح روسازی وضع موجود می های این فهرست مالک عمل عمليات اجرایی در ردیف، گردد می

 برای جداول، حداث(اال )یا تخریب روسازی و خاکبرداری مقاطع جدید مقطع قدیم و یا خاکبرداری تخریب -00-6-2-0

مربوط به آن % ردیف 21حوضچه اتصال( معادل  رسوگير، % و برای انهار و آبگيرها )آشغالگير،91برابر  نهر و نيم )کانيو( آبروها

 .گردد مقطع پرداخت می

 رسوگير، % و برای انهار و آبگيرها )آشغالگير،71برابر  نهر و نيمجداول، آبروها )کانيو( اجرای مقطع جدید برای  -00-6-2-2

 .گردد می% ردیف مربوط به آن مقطع پرداخت 81حوضچه اتصال( معادل 

 2-2-6-00مطابق بند  ،دنندار و خاکبرداری نياز به تخریب که حداثاال جدید معابر جداول و انهار عمليات -00-6-2-9

 گردد. پرداخت می

صرفا  نيازمند انجام عمليات  9-2-6-00حداث موضوع بند اال جدید معابر جداول و انهار درصورتی که عمليات -00-6-2-0

 های ناشی از عمليات خاکبرداری % بهای ردیف به منظور جبران هزینه01معادل کل مقطع در دست احداث باشند،  خاکبرداری،

که کل مقطع نيازمند عمليات خاکبرداری نباشد به تناسب سطح مقطع  باشد )در صورتی کل مقطع قابل پرداخت می و حمل

متر با احتساب  سانتی 91با ارتفاع  Aبه عنوان مثال در اجرای جدول قائم بتنی نوع  گردد(. لحا  می مذکورخاکبرداری، درصد 

باشد. در صورتی که با توجه به وضع موجود پروژه،  متر مورد نياز می سانتی 01ضخامت بتن مگر، خاکبرداری به ارتفاع حدود 

های ناشی  % بهای ردیف به منظور جبران هزینه9متر انجام پذیرد،  سانتی 21خاکبرداری به عرض مقطع اجرایی و ارتفاع حدود 

 باشد. از عمليات خاکبرداری قابل پرداخت می

 توامان:غيرنحوه پرداخت عمليات  -00-7

چنانچه برای اجرای عمليات غيرتوامان نياز به تخریب آسفالت، بتن یا هرگونه زیرسازی قبلی در مجاورت انهار یا  -00-7-0

 0101919الی  0101910های  رو( باید از ردیف جداول باشد، هزینه تخریب و اجرای طرفين آن )آسفالت، فضای سبز یا پياده

 محاسبه و پرداخت گردد.

 رو( شامل موارد زیر است: تخریب، تهيه مصالح و اجرای طرفين انهار و جداول )آسفالت، فضای سبز و پياده -00-7-2

انهار یا  و برش خطوط بين آسفالت تخریب متری با هر ضخامت، سانتی 91 به فاصله آسفالت : برشآسفالت -00-7-2-0

پرکردن پشت جداول تا تراز  و مورد نياز های الزم، تهيه مصالح خاکبرداریانجام  هر ضخامت، و متر سانتی 91عرض  جداول به

 و متر سانتی 91عرض  به آسفالت اجرایدر هر مترطول و  قير کيلوگرم 96/1 ميزان به پریمکت قيری اندود اجرایو  الزم

 .متر سانتی 01 حداقل ضخامت
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 کليات

 6صفحه: 

 

 

    

 
 

 

درصورت صالحدید کارفرما و داشتن توجيه فنی، به منظور ترميم روسازی نوار آسفالتی طرفين جداول، تبصره: در صورت 

قيرپاشی و  تهيه مصالح مورد نياز و پرکردن پشت جداول تا تراز الزم و اجرای توان به جای میصدور دستورکار توسن کارفرما 

ای پشت جداول )از روی بتن مگر تا سطح نهایی روسازی( را با بتن و فضاستفاده کيلوگرم سيمان  911از بتن با عيار  ،آسفالت

بایست در جزئيات  نمود. در این صورت تمهيدات الزم برای عدم نفوذ رواناب در محل اتصال روسازی بتنی و آسفالتی میپر 

بندی محل اتصال روسازی بتنی و آسفالتی در  بهای عمليات آب بينی گردد. پيش برحسب شراین محل اجرا دستورکاراجرایی 

 لحا  نگردیده است. 0101919ردیف 

متر، تهيه  سانتی 01 عرض کنار انهار یا جداول به در رو پياده کفپوش، آسفالت، موزایيک و ... رو: برچيدن پياده -00-7-2-2

 .متر سانتی 01عرض  به رو پياده ابه کفسازی موجودمش ،کفسازی و اجرایپرکردن پشت جداول تا تراز الزم  ،مصالح

 اجرای   و  مصالحتهيه  ومناسب خاک و حمل  ، تهيهو حمل خاک به گود مجاز خاکبرداری فضای سبز: -00-7-2-9

 .نيازبه همراه پرکردن پشت جداول تا تراز الزم در موارد مورد متر  سانتی 01خاکریزی فضای سبز کنار انهار یا جداول به عرض 

مندرج در هيچگونه اختالف بهایی بابت تخریب بيشتر از عرض  9010191الی  0101910های  در ردیف -00-7-2-0

 محاسبه و پرداخت نخواهد شد. بندهای فوق

رو مجاور آن، مطابق شرح ذیل  عمليات تغيير مقطع انهار و جداول غيرتوامان با آسفالت، فضای سبز یا پياده -00-7-9

 گردد: میپرداخت 

پرداخت  0-2-6-00و تخریب مقطع قدیم مطابق بند  0-7-00تخریب عوارض مجاور مقطع قدیم مطابق بند  -00-7-9-0

 گردد. می

 .گردد میپرداخت  2-2-6-00 اجرای مقطع جدید برای جداول و آبروها مطابق بند -00-7-9-2

 

 ضریب باالسری -62

و برای کارهایی که به صورت ترک  98/0 برابر با شوند، مناقصه واگذار میکارهایی که به صورت  برای باالسری ضریب

 .باشد می 21/0شوند، برابر  تشریفات مناقصه واگذار می

 

 مبنای قیمت -69

و شراین کار در شهر تهران محاسبه شده است. 0911های سه ماهه چهارم سال بر مبنای قيمت بهافهرستاین  

 

، (0-0-91-9و  0-0-98-0)اسناد  بها نسبت به ویرایش قبلی آن تغييرات به عمل آمده در این فهرستمشاهده  برای توضيح:

گذاری از قلم  گذاری انجام پذیرد. برای مواردی که ممکن است عالمت عالمت ،االمکان در زیر موارد اصالحی سعی شده است حتی

 اشد.ب کنندگان می افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده
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 آوری و هدایت رواناب سطحی شبکه فرعی جمعبازسازی احداث و عملیات  -6فصل 

و  0101610و  0101006الی  0101011های  به جز آنچه به صراحت در شرح ردیف فصلهای این  در تمام ردیف -0

طبق  و بها ذکر گردیده، تهيه و بارگيری و حمل کليه مصالح و اجرای کامل کار طبق شرح مندرج در این فهرست 0101612

نظام فنی و اجرایی  6-8-60آوری و هدایت رواناب سطحی )سند  ویرایش دوم مشخصات فنی شبکه فرعی جمعدستورالعمل 

 باشد. شهرداری تهران( به عهده پيمانکار می

 عمليات شامل )کانيو( جدول یا آبرو تهيه مصالح و اجرای :همسان آبرو )کانيو( عمليات تهيه مصالح و اجرای جدول و -2

 عيار به مگر بتن اجرای های الزم، )افقی یا کتابی(، خاکبرداری یا آبرو جداول برچيدن آن، طرفين و زیر تنب برچيدن و تخریب

 بتنی جداول یا آبرو اجرای و تهيه متر، سانتی 01 ضخامت و مربوطه عرض به بتن مترمکعب در کيلوگرم 211 سيمان

 عيار به آن پشت ماهيچه بتن و بندی قالب تهيه و اجرای بتن، مترمکعب در کيلوگرم 011 سيمان عيار پرسی با ساخته پيش

 های خاک حمل و بارگيری و جدولارتفاع ارتفاع حداقل نصف  و متر سانتی 09 عرض به بتن مترمکعب در کيلوگرم 911سيمان 

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد

و  بار 6با حداقل فشار  : تهيه لوله پلی اتيلن به قطر خارجی مربوطه Oعمليات تهيه و اجرای مجاری زیر سطحی نوع  -9

 911به عيار سيمان در زیر لوله  ریزی بتن ،از طرفين لوله متر سانتی 21تخریب و خاکبرداری به عرض قطر لوله به عالوه 

 911به عيار سيمان  دور و روی لوله ریزی متر، نصب لوله و بتن سانتی 21 ضخامتمربوطه و  عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به

 های نخاله و مازاد های خاک حمل و بارگيری و آنمتر اطراف  سانتی 21 مربوطه و ضخامت عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به

با در صورت نياز به تخریب و یا اجرای هر نوع روسازی، بهای عمليات اجرایی  .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل

متفاوت با  هایی با قطرهای بهای عمليات اجرایی لوله باشد. میبهای تجميعی قابل پرداخت  های فهارس ردیف استفاده از سایر

 گردد. خطی محاسبه می يابین، به صورت درو(بهای حاضر های فهرست بين ردیف) بهای حاضر های فهرست ردیف

و  L)کانيو( نوع  نصب آبرو : بریدن جدول دو طرف نهر روباز و T0نوع  عمليات تهيه و اجرای مجاری زیرسطحی -0

 های نخاله و مازاد های خاک حمل و و بارگيری L)کانيو( نوع  کيلوگرم در مترمکعب اطرف آبرو 911 سيمان عيار بهریزی  بتن

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل

)کانيو( نوع  نصب سنگدال و آبرو : بریدن  جدول دو طرف نهر روباز و T2عمليات تهيه و اجرای مجاری زیرسطحی نوع  -9

L کانيو( نوع  کيلوگرم در مترمکعب اطرف سنگدال و آبرو 911سيمان عيار  بهریزی  و بتن(L های خاک حمل و و بارگيری 

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد

 برچيدن عمليات شامل حوضچه رسوبگير اجرای تهيه مصالح و :حوضچه رسوبگير بتنی اجرای عمليات تهيه مصالح و -6

 به نسبت متری 89/1 حاشيه با حوضچه پيرامون آسفالت برش کانيو، جداول برچيدن ، مترمربع 2/0 ميزان به رو پياده کفپوش

 محل خاکبرداری متر، سانتی 01 ضخامت به کانيو جداول و برش خطوط بين آسفالت تخریب متر، سانتی 01 ضخامت و حوضچه

تهيه  ،درصد 89تراکم بستر به ميزان  پاشی و تسطيح، رگالژ وآب بندی، قالب عمليات انجام جهت مناسب حاشيه با حوضچه

بندی  )مطابق رده 011Sنوع از  ميلگرد اجرای و تهيه مترمکعب بتن،کيلوگرم در  211 سيمان عيار به مگر بتن اجرای مصالح و

 نصب و چهحوض اجرای و بندی قالب اجرای مصالح وتهيه  ،مندرج در آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان(انواع ميلگرد 

 آوری عمل و ویبراتور با همراهکيلوگرم در مترمکعب بتن  991 سيمان عيار به ریزی بتن اجرای تهيه مصالح و الزم، فلزی قطعات

 ومصالح تهيه  متری، سانتی 09 های الیه در آن کوبيدن همراه به حوضچه پيرامون خاکبرداری از حاصل خاک ریختن الزم،

 رو، پياده کفپوش اجرای ،متر سانتی 01 ضخامت به آسفالت و پریمکت قيری اندودجداول کانيو طرفين، تهيه و اجرای اجرای 

 باشد. می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل و بارگيری و تهيه مصالح
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 برچيدن ، مترمربع 8 ميزان به رو پياده کفپوش برچيدن عمليات شامل :اتيلنی آشغالگير پلی اجرای عمليات تهيه مصالح و -7

اجرای زهکش  جهت مناسب حاشيه با آشغالگير محل خاکبرداری نهر،های ارتباطی آشغالگير به  نهر در محل اتصال لوله جداول

های ارتباطی آشغالگير به  نصب لوله تهيه و اتيلنی، ریختن مصالح زهکش اطراف آشغالگير، پيرامون آشغالگير، نصب آشغالگير پلی

 مکعب پيرامون دریچه، اجرایکيلوگرم در متر 911 سيمان عيار به ریزی بتن فلزی، دریچه بندی پيرامون دریچه، نصب نهر، قالب

 به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل و رو و بارگيری پياده کفپوش اجرای های ارتباطی، طرفين لوله نهر جداول

 باشد. می کارگاه از خارج

متر و به هر  سانتی 91و حمل نخاله حاصل از نوار مجاور انهار و جداول به عرض  ترميمتخریب، تهيه کليه مصالح،  -8

 0101919و  0101912 ،0101910، از ردیف مانادر عمليات غيرتو روهای با روسازی آسفالتی روها و سواره ضخامت در پياده

 گردد. پرداخت می

پشت جداول تا تراز روسازی مطابق جزئيات اجرایی  های فصل حاضر، هزینه پر کردن فضای روی ماهيچه درکليه ردیف -1

 پذیرد. ای انجام نمی لحا  گردیده و از این بابت پرداخت جداگانه

و  211تهيه آبگير چدنی، بتن با عيارهای  عمليات شامل :(2Gو  0Gعمليات تهيه مصالح و نصب آبگيرهای چدنی ) -01

به جز  .باشد های مورد نياز می اجرا و نصب آبگيرهای چدنی در محلکيلوگرم سيمان در هر مترمکعب بتن و دستمزد  911

 باشد. بهای دیگری از بابت نوع و شکل آبگير یا نحوه اجرای عمليات قابل پرداخت نمی اضافههای یادشده  ردیف

برعهده کارفرما  اقالم مذکور حمل به محل کارگاهو  0101612و  0101610های  تهيه دریچه و سنگدال موضوع ردیف -00

درون کارگاه و باراندازی در  های های احتمالی بابت بارگيری، حمل، جابجایی های یادشده کليه هزینه باشد. در بهای ردیف می

 گردد. بهایی اعمال نمی گونه اضافه لحا  گردیده و از این بابت هيچ توسن پيمانکار محل نصب
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 0،990،111 مترطول متر سانتی 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  0101010

 0،819،111 مترطول متر سانتی 01ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  0101012

 2،006،111 مترطول متر سانتی 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  0101019

 2،971،111 مترطول متر سانتی 61ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  0101010

 2،008،111 مترطول Vتهيه کليه مصالح و اجرای نيم نهر بتنی نوع  0101019

 2،618،111 مترطول Lتهيه کليه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع  0101016

 2،921،111 مترطول L-Sتهيه کليه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع  0101017

 2،000،111 مترطول Pتهيه کليه مصالح و اجرای آبرو کوتاه بتنی نوع  0101018

0101011 
 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 0،060،111 مترطول

0101001 
 01ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 0،271،111 مترطول

0101000 
 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 0،970،111 مترطول

0101002 
 61ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 0،096،111 مترطول

 0،292،111 مترطول Vتهيه کليه مصالح به غير از نيم نهر و اجرای نيم نهر بتنی نوع  0101009

 0،962،111 مترطول Lتهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو بتنی نوع  0101000

 0،907،111 مترطول L-Sتهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو بتنی نوع  0101009

 0،910،111 مترطول Pتهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو کوتاه بتنی نوع  0101006

 06،101،111 عدد G0تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدنی نوع  0101210

 00،929،111 عدد G2تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدنی نوع  0101212

0101910 
 011)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 01،080،111 مترطول

0101912 
 091)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 02،981،111 مترطول

0101919 
 911)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 09،289،111 مترطول

0101910 
 961)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 08،812،111 مترطول

0101919 
 691)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 29،901،111 مترطول

0101916 
 701)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 21،968،111 مترطول
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 01صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

0101917 
 811)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
 97،002،111 مترطول

0101918 
 111)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
 06،912،111 مترطول

0101911 
 و جدول بریدن روش به سرپوشيده نهر به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبدیل

 .(T0 سطحی زیر مجرای)  L نوع بتنی آبرو نصب
 0،110،111 مترطول

0101901 

 به سرپوشيده نهر متر به سانتی 91 عرض به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبدیل

 .سنگدال و L نوع بتنی آبرو نصب و جدول بریدن روش

 .(T2جرای زیر سطحی نوع م)
 8،990،111 مترطول

0101900 

 به سرپوشيده نهر متر به سانتی 61 عرض به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبدیل

 سنگدال و L نوع بتنی آبرو نصب و جدول بریدن روش

 .(T2جرای زیر سطحی نوع م)
 1،969،111 مترطول

0101902 

 به سرپوشيده نهر متر به سانتی 71 عرض به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبدیل

 سنگدال و L نوع بتنی آبرو نصب و جدول بریدن روش

 (T2جرای زیر سطحی نوع م)
 01،012،111 مترطول

 ----- عدد .تهيه کليه مصالح و اجرای رسوبگير بتنی 0101010

 ----- عدد .تهيه کليه مصالح و اجرای آشغالگير پلی اتيلنی 0101012

0101910 
رو با روسازی  رو یا سواره و حمل نخاله پياده ترميمتخریب، تهيه کليه مصالح و 

 .متر به هر ضخامت در عمليات غيرتوامان سانتی 91آسفالتی به عرض 
 819،111 مترطول

0101912 

رو با روسازی  رو یا سواره و حمل نخاله پياده ترميمتخریب، تهيه کليه مصالح و 

متر به هر ضخامت در عمليات غيرتوامان درصورتيکه  سانتی 91آسفالتی به عرض 

 تهيه آسفالت به عهده کارفرما باشد.

 286،111 مترطول

0101919 
و حمل نخاله باغچه و فضای  ترميمکليه مصالح و  تهيه خاک مناسب وتخریب، 

 .متر با هر عمق در عمليات غيرتوامان سانتی 01سبز به عرض 
 281،111 مترطول

0101910 
رو به عرض  تخریب، تهيه خاک مناسب و کليه مصالح و ترميم و حمل نخاله پياده

 متر با هر عمق )به جز روسازی آسفالتی( در عمليات غيرتوامان. سانتی 01
 119،111 مترطول

0101919 

 یرو با روساز سواره ای رو ادهيو حمل نخاله پ ميمصالح و ترم هيکل هيته ب،یتخر

 یدر صورت رتوامانيغ اتيبه هر ضخامت در عمل متر یسانت 91به عرض  یآسفالت

در هر مترمکعب بتن  مانيس لوگرميک 911 اريبا بتن به ع ،یآسفالت یکه روساز

 و اجرا گردد. ميترم

 927،111 مترطول

0101610 
تنيده یا بتنی مسلح درصورتيکه تهيه  اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح پيش

 سنگدال به عهده کارفرما باشد.
 0،061،111 مترمکعب

0101612 
اجرای دریچه بر روی انهار و جداول درصورتيکه تهيه دریچه به عهده کارفرما 

 باشد.
 0،919،111 عدد



روسازی و شبکه  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست
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 00صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 آوری و هدایت رواناب سطحی شبکه فرعی جمع ترمیمعملیات  -2فصل 

 و 0191017 های ردیف از عرض اختالف به مربوط های هزینه و بوده متر سانتی 91 ،منظور شده برای انهار مفيد عرض -0

 .باشد قابل پرداخت می 0191216

حمل و پخش دستی  و تهيه و متر سانتی 91عمق برداری به  در صورتيکه بستر اجرای انهار و جداول لجنی باشد، لجن -2

باشد.  قابل پرداخت می 0191710دستورکار کارفرما، از ردیف  صدورعمق منوط به آن به همين  درصد 89توونان و تراکم 

 گردد. می ، کسر یا اضافه مبلغ به تناسب محاسبهعمقدرصورت تغيير 

اجرای انهار روباز شامل عمليات تخریب و برچيدن نهر  تهيه مصالح و همسان:اجرای نهر روباز غير عمليات تهيه مصالح و -9

، خاکبرداری اطراف نهر با حاشيه مناسب جهت اجرای جداول و بتن ماهيچه برداری در صورت نياز و هرگونه عمليات لجن موجود

کيلوگرم در  211ار سيمان درصد، اجرای بتن مگر به عي 89تراکم بستر به ميزان  پاشی و آب رگالژ و مربوطه، تسطيح و

 011ساخته پرسی با عيار سيمان  متر، تهيه و اجرای جداول بتنی پيش سانتی 01مترمکعب بتن به عرض مربوطه و ضخامت 

بتن  مترمکعب در کيلوگرم 911سيمان  عيار به جداول پشت ماهيچه بتن و بندی قالب بتن، تهيه و اجرای مترمکعب در کيلوگرم

 991 سيمان عيار ای کف نهر به و اجرای بتن ليسه تهيه مصالح رتفاع حداقل نصف ارتفاع جدول،ا ومتر سانتی 09 عرض به

 و حمل بارگيری و الزم آوری عمل متر و سانتی 01 متر و متوسن ضخامت سانتی 91عرض  کيلوگرم در مترمکعب بتن به

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد های خاک

 عمليات شامل انهار سرپوشيده اجرای تهيه مصالح و :ساخته انهار سرپوشيده با جداول پيش اجرای تهيه مصالح و عمليات -0

جداول و بتن  اجرای جهت مناسب حاشيه با اطراف نهر دال روی نهر، تخریب و برچيدن نهر موجود، خاکبرداری برچيدن

 211 سيمان عيار به مگر بتن اجرای تهيه مصالح و درصد، 89تراکم بستر به ميزان و اشی پ آب ماهيچه مربوطه، تسطيح، رگالژ و

ساخته پرسی با عيار  جداول بتنی پيش اجرای و تهيه متر، سانتی 01 مربوطه و ضخامت عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به

 911 سيمان عيار ماهيچه پشت جداول بهبتن  و بندی قالب اجرای کيلوگرم در مترمکعب بتن، تهيه مصالح و 011سيمان 

ای کف نهر  اجرای بتن ليسه ، تهيه مصالح وفاع حداقل نصف ارتفاع جدولارتو متر سانتی 09 عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به

تهيه  الزم، آوری عمل متر و سانتی 01 متر و متوسن ضخامت سانتی 91 عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به 991 سيمان عيار به

 های نخاله و مازاد های خاک حمل و بارگيری مترمکعب بتن و کيلوگرم در 991و نصب دال بتنی مسلح روی نهر با عيار سيمان 

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل

های  روسی، از ردیفهای اجرای نهر  . برای پرداخت هزینهباشد متر می سانتی 21نهر روسی: نهر روبازی با دهانه کمتر از  -9

برای نهرهای روسی بيش از یک دهانه،  گردد. استفاده می 0191017نهر روباز با احتساب کسربهای تغيير عرض، موضوع ردیف 

 .گردد نهر روسی مربوطه اضافه میاجرای هزینه به % 09به ازای هر دهانه 

های حاصل از بتن کنار و روی  مل نخالههای تخریب و ح کليه هزینه 0191912و  0191910های  در بهای ردیف -6

متر با استفاده از  سانتی 01دال به ضخامت حداقل  ماهيچه و پوشش روی سنگ بتن دال و همچنين اجرای و خود سنگ سنگدال

 لحا  گردیده است. کيلوگرم سيمان در هر مترمکعب 911بتن با عيار 

 باشد. های مذکور قابل پرداخت می ردیف% بهای 09یک طرفه انهار روباز،  ترميمدرصورت  -7

اجرا  متر 91های بيشتر از  آوری و هدایت رواناب سطحی که در طول شبکه فرعی جمع ترميمدر کارهای با ماهيت  -8

بها(، اگر با توجه به صرفه و صالحدید شهرداری از مقاطع غيرهمسان  کليات فهرست 2-00گردند )موضوع تبصره ذیل بند  می

 استفاده گردد، کسربهای 0191610الی  0191610و  0191219الی  0191210، 0191016الی  0191010های  ردیفموضوع 

 .گردد های یادشده اعمال می به ردیف 0191810موضوع ردیف 
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ای و مگر( و بدون برچيدن  در عمليات ترميم کف انهار روباز، در صورتی که کف نهر به طور کامل تخریب )بتن ليسه -1

متر بتن مگر و بتن  سانتی 01عرض کف نهر اجرا شده، بهای عمليات اجرایی به ازای هر جداول مجدد اجرا گردد، با توجه به 

شود(. در  متر به تناسب محاسبه می سانتی 01بهای کسربها یا  اضافهباشد ) می قابل پرداخت 0191017ای کف نهر از ردیف  ليسه

قابل  0191019الی  0191010های  ای کف نهر از ردیف صورت عدم نياز به انجام عمليات تخریب بتن، بهای ترميم بتن ليسه

 باشد. پرداخت می

گردد قابل پرداخت  ای کف نهر مرمت و اجرا می در مواردی که صرفا  بتن ليسه 0191019الی  0191010های  ردیف -01

ای کف نهر لحا  گردیده است. در  های فصل حاضر هزینه تامين مصالح و دستمزد اجرای بتن ليسه باشند. در سایر ردیف می

برداری کف نهر لحا  نگردیده و در صورت نياز بهای عمليات اجرایی از ردیف  هزینه تخریب و لجن 0191019بهای ردیف 

 گردد. پرداخت می 0191710

 جزئيات اجراییتا تراز روسازی مطابق  پشت جداول های فصل حاضر، هزینه پر کردن فضای روی ماهيچه درکليه ردیف -00

 پذیرد. ای انجام نمی لحا  گردیده و از این بابت پرداخت جداگانه

الی  0019101های  انهار روباز غيرهمسان، موضوع ردیف مورد استفاده در در صورتی که تهيه و حمل جداول -02

 گردد: های یادشده لحا  می کسربهایی به شرح بندهای ذیل در ردیفتوسن کارفرما انجام پذیرد،  0191016

 %29کسربها معادل  0191010 -02-0

 %91کسربها معادل  0191012 -02-0

 %99کسربها معادل  0191019 -02-0

 %99کسربها معادل  0191010 -02-0

 %09کسربها معادل  0191019 -02-0

 %09کسربها معادل  0191016 -02-0

الی  0191210های  در صورتی که تهيه و حمل جداول مورد استفاده در انهار سرپوشيده غيرهمسان، موضوع ردیف -09

 گردد: یادشده لحا  میهای  توسن کارفرما انجام پذیرد، کسربهایی به شرح بندهای ذیل در ردیف 0191216

 %01کسربها معادل  0191210 -09-0

 %09کسربها معادل  0191212 -09-0

 %09کسربها معادل  0191219 -09-0

 %21کسربها معادل  0191210 -09-0

 %21کسربها معادل  0191219 -09-0

الی  0191610های  فدر صورتی که تهيه و حمل جداول مورد استفاده در آبروهای بتنی )کانيو(، موضوع ردی -00

 گردد: های یادشده لحا  می توسن کارفرما انجام پذیرد، کسربهایی به شرح بندهای ذیل در ردیف 0191619

 %09کسربها معادل  0191610 -00-0

 %29کسربها معادل  0191612 -00-0

 %29کسربها معادل  0191619 -00-0

 %29کسربها معادل  0191610 -00-0

 %61معادل  کسربها 0191619 -00-0

بایست مطابق  ، می0191110ساخته موضوع ردیف  مواد پليمری مورد استفاده جهت ترميم جداول بتنی پيش -09

  مورد استفاده قرار گيرد. های شرکت توليدکننده محصول دستورالعمل
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 9،002،111 مترطول .91×01با جدول  تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان 0191010

 0،119،111 مترطول .01×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191012

 0،286،111 مترطول .91×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191019

 0،801،111 مترطول .61×09جدول تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با  0191010

 9،996،111 مترطول .61×21تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191019

 7،092،111 مترطول .81×21تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191016

0191017 
 01به ازای هر  0191016تا  0191010های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 .متر تغيير عرض نهر روباز سانتی
 099،111 مترطول

0191210 
به عمق  01×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 .(متر سانتی 91 نهر داخلی عرض) متر سانتی 81 عرض متر و سنگدال به سانتی 91
 01،720،111 مترطول

0191212 
متر و سنگدال به  سانتی 01به عمق  91×09غيرهمسان با جدول نهر سرپوشيده 

 .(متر سانتی 91 نهر داخلی عرض) متر سانتی 81عرض 
 00،280،111 مترطول

0191219 
به عمق  61×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 .(متر سانتی 91 نهر داخلی عرض)متر  سانتی 81 عرض متر و سنگدال به سانتی 91
 00،896،111 مترطول

0191210 
به عمق  61×21تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 .(متر سانتی 91 نهر داخلی عرض)متر  سانتی 11 عرض متر و سنگدال به سانتی 91
 09،208،111 مترطول

0191219 
به عمق  81×21جدول تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با 

 . (متر سانتی 91 نهر داخلی عرض)متر  سانتی 11 عرض متر و سنگدال به سانتی 71
 09،298،111 مترطول

0191216 
 01به ازای هر  0191219تا  0191210های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 متر تغيير عرض نهر سرپوشيده. سانتی
 0،028،111 مترطول

0191217 
متر برای نهرهای به  سانتی 21به  09افزایش ضخامت سنگدال از بها به  اضافه

 متر. سانتی 91عرض داخلی 
 2،901،111 مترطول

 72،211،111 مترمکعب تنيده. تهيه کليه مصالح و اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح پيش 0191910

 68،818،111 مترمکعب تهيه کليه مصالح و اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح. 0191912

 0،620،111 مترمکعب مترمکعب بتن. هر در کيلوگرم 911تهيه کليه مصالح و اجرای بتن به عيار سيمان  0191010

0191012 
کيلوگرم سيمان در  91بابت هر  0191010بها یا کسربها به ردیف  اضافه

 مترمکعب بتن.
 909،111 مترمکعب

 062،111 مترمربع .ای نمودن بتن کف نهرها ليسه دستمزد 0191019

 
 

 

 

 

 

 



روسازی و شبکه  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع

 0-0-91-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

آوری و  شبکه فرعی جمع ترميم: عمليات دومفصل 

 رواناب سطحی هدایت
 00صفحه: 

 

    

 
 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 0،796،111 مترطول .متر سانتی 61آبرو بتنی )کانيو( دو طرفه به عرض  ترميمتهيه کليه مصالح و  0191610

 9،198،111 مترطول متر. سانتی 91تنی )کانيو( به عرض تک آبرو ب ترميمتهيه کليه مصالح و  0191612

0191619 
متر و جدول  سانتی 91تک آبرو بتنی )کانيو( به عرض  ترميمتهيه کليه مصالح و 

 متر. سانتی 01مجاور آن به ارتفاع قائم بتنی 
 0،001،111 مترطول

0191610 
متر و جدول  سانتی 91تهيه کليه مصالح و ترميم تک آبرو بتنی )کانيو( به عرض 

 متر. سانتی 91قائم بتنی مجاور آن به ارتفاع 
 0،967،111 مترطول

0191619 
 01به ازای هر  0191610و  0191619های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 متر تغيير عرض تک آبرو بتنی )کانيو(. سانتی
 971،111 مترطول

0191710 
متر و تهيه و حمل و پخش دستی توونان و تراکم  سانتی 91لجن برداری به عمق 

 عمق.درصد آن به همين  89
 992،111 مترمربع

0191810 

و  0191219الی  0191210 ،0191016الی  0191010های  کسربها به ردیف

متر  91بيش از   در طول ترميمدرصورتيکه عمليات  0191610الی  0191610

 انجام گردد.

 01 درصد

 ----- مترطول پليمری.ساخته با استفاده از مواد  تهيه کليه مصالح و ترميم جداول بتنی پيش 0191110
 



روسازی و شبکه  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع

 0-0-91-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 رو پيادهفصل سوم: عمليات احداث 

 09صفحه: 

 

    

 
 

 

 

  رو احداث پیاده عملیات -9فصل 

 به زیرسازی هرگونه یا بتن آسفالت، تخریب به نياز چنانچه: نخاله در کارهای احداای حمل و ، خاکبرداریتخریب -0

بابت  0160910 ردیف طبق ،حاصلمواد  حمل و بارگيری خاکبرداری، تخریب، هزینه باشد، رو پياده الزم بسته به نوع ضخامت

 متر )مطابق ویرایش دوم سند شماره سانتی 29رو و معادل ضخامت  سازی و زیرسازی برابر ضخامت نوع پياده برچيدن کف

درصد  0بها یا کسربهایی معادل  درصورت ضرورت تخریب بيشتر یا کمتر از ضخامت یادشده، اضافه شود. می ( پرداخت61-8-6 

بها  باشد. الزم به توضيح است این اضافه متر قابل پرداخت می سانتی 29متر افزایش یا کاهش ضخامت نسبت به  تیبه ازای هر سان

متر اول،  سانتی 29شامل اضافه ضخامت عمليات خاکبرداری نبوده و درصورت نياز به انجام عمليات خاکبرداری مازاد بر 

 باشد. ل پرداخت میبخش کليات قاب 7های مربوط مطابق ضوابن بند  هزینه

 0161919، 0161210، 2120161، 0161012های  صراحت در شرح ردیفهای این فصل به جز آنچه به  در تمام ردیف -2

 باشد. می کليه مصالح به عهده پيمانکار ذکر گردیده، تهيه، بارگيری و حمل 0161019و 

مربوط به آن مستلزم اخذ مجوز از سازمان مشاور فنی و های  رو تيپ سه )روسازی سنگی( و پرداخت ردیف اجرای پياده -9

 باشد. مهندسی شهر تهران می

 باشد. خرمدره می شکالتی نطنز یا ای از نوع گل پنبه 0161910گرانيت مندرج در ردیف سنگ  -0

های  ای نمودن سنگ های گرانيت و تيشه ها و فليم )آتشی نمودن( سنگ دار نمودن قطعات تمام سنگ هزینه پخ یا لبه -9

 های مربوطه لحا  شده است. ردیفالشتر در قيمت 

 باشد. و درج ردیف در برآورد منضم به پيمان می دستگاه نظارت، مستلزم دستورکار 0161019انجام و پرداخت ردیف  -6

های  های بتن موضوع ردیف و ميزان مصرف افزودنی کارخانه معتبر توليدکننده افزودنی نام، مشخصات فنی و اجرایینوع،  -7

با بایست در زمان برگزاری مناقصه توسن کارفرما  و جزئيات اجرایی مربوط، می 0161001و  0161018الی  0161010

تعيين ها و مناطق معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در اسناد مناقصه  هماهنگی اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان

 درج گردد. و 

به توزین، باشد. دستمزد  مواد افزودنی مورد نياز می و حمل صرفا  شامل تهيه 8016101الی  0161010های  بهای ردیف -8

لحا   0161012و  0161010های  های یاد شده در بهای ردیف های موضوع ردیف افزودنی ات اجراییو سایر اقدام کارگيری

همچنين در صورت عدم استفاده از مواد افزودنی در بتن، به  پذیرد. ای انجام نمی گردیده و از این بابت پرداخت جداگانه

 گردد. کسربها اعمال نمی 0161012و  0161010های  ردیف

باشد. نحوه اضافه  قابل پرداخت می 0161011پروپيلن در محل مصرف به بتن، ردیف  اضافه نمودن الياف پلیدر صورت  -1

های شرکت توليدکننده  بایست مطابق دستورالعمل )ميکسر(، می کن نمودن الياف به بتن، سرعت و مدت زمان چرخش مخلوط

 .گردد می توصيههای اليافی  متخصص و با تجربه ساخت بتنالياف انجام پذیرد و ساخت و اضافه نمودن الياف توسن نيروی 

به  0161019، صرفا  پرداخت ردیف 0161001آورنده سطح بتن موضوع ردیف  در صورت استفاده از مواد افزودنی عمل -01

 باشد. عنوان دستمزد پرداخت سطوح بتنی مجاز می

بایست به تاايرات مواد افزودنی در مقاومت بتن  بتن رنگی میدر استفاده و به کارگيری از مواد افزودنی جهت توليد  -00

 توجه گردد.

جزئيات اجرایی در حوزه تاسيسات، مبلمان شهری و فضای سبز،  نوار جاذب آب مطابق تهيه مصالح و اجرای عمليات -02

حمل خاک، رگالژ بستر، (، شامل عمليات خاکبرداری، بارگيری و 0160110) ردیف  6-8-61براساس ویرایش دوم سند شماره 

چهار وجه با   متر سانتی 01×01×01ای به ابعاد  نبهيه و اجرای سنگ کيوبيک گرانيت گل پماسه، ته و شن مخلوط ریختن و تهيه

 .باشد با زیرسازی مخلوط ماسه بادی و ماسه می برشی و دو وجه گيوتينی



روسازی و شبکه  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع

 0-0-91-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 رو پيادهفصل سوم: عمليات احداث 

 06صفحه: 

 

    

 
 

 

سازی  سطحشامل کليه عمليات الزم جهت همرو:  پيادهدر  ها سازی دریچه همسطح اجرای تهيه مصالح و عمليات -09

برچيدن کفسازی پيرامون  ، اعم از تخریب ومترمربع 60/1مترمربع و حداکثر برابر با  96/1حداقل برابر با ای به مساحت  دریچه

و پيرامون دریچه به هر  ابزارآالت الزم، تخریب بتن نگهدارنده سانتيمتری از دریچه موجود با تمام وسایل و 21دریچه به فاصله 

ریزی اطراف دریچه با عيار سيمان  ضخامت و ابعاد، برچيدن دریچه، نصب دریچه در تراز مناسب با قطعات اتصالی مورد نياز، بتن

، اجرای کفسازی مشابه طرح پيرامون و متر سانتی 09با ضخامت  کيلوگرم در مترمکعب بتن به منظور تثبيت دریچه 911

 باشد. می تا گود مجاز مواد مازاد و حاصل از تخریببارگيری و حمل 

ضرورت به تهيه یا تعویض دریچه، هزینه تهيه  لحا  نگردیده است. درصورت 0160010دریچه در ردیف هزینه تهيه  -00

 باشد. بهای حاضر می بخش کليات فهرست  7و  6دریچه تابع ضوابن مندرج در بندهای 

نظام فنی و اجرایی  6-8-2/61سند  0راهه )رمپ(، مطابق بند  اجرایی شيب جزئيات و فنی مشخصات ضوابن، -09

سند یادشده  2ها و جزئيات اجرایی مندرج در پيوست  شهرداری تهران با عنوان مشخصات و ضوابن عمومی طراحی و نقشه

، درصد 89حداقل  به ميزان های عمليات اجرایی احداث شيب راهه مطابق مشخصات فنی شامل تراکم بستر باشد. کليه هزینه می

قابل  0161110تهيه، حمل، پخش و تراکم اساس شنی و اجرای سنگ پالک از جنس الشتر با مالت ماسه سيمان از ردیف 

 باشد.  پرداخت می

 لحا  نگردیده است. 0161110های اجرای جدول و حفا  فلزی در بهای ردیف  هزینه -06

 گيرد. تعلق نمی 0161910ردیف  به 0161619الی  0161610ی ها بهای موضوع ردیف اضافه -07

 باشد. منظور از سطح یا مساحت دریچه در فصل حاضر، سطح نمایان دریچه می -08

مترمربع لحا   96/1ها به مساحت تا  سازی دریچه های اجرایی و صعوبت همسطح های فصل حاضر، هزینه در کليه ردیف -01

های با  سازی دریچه پذیرد. تعيين بهای عمليات اجرایی همسطح ای انجام نمی گردیده است و از این بابت پرداخت جداگانه

 .باشد میبهای حاضر  بخش کليات فهرست 7و  6بندهای  مترمربع تابع ضوابن مندرج در 60/1مساحت بيش از 

رو انجام پذیرد،  مترمربع، بدون احداث پياده 96/1هایی با مساحت کمتر از  سازی دریچه درصورتی که عمليات همسطح -21

 .باشد میبهای حاضر  بخش کليات فهرست 7و  6تعيين بهای عمليات اجرایی تابع ضوابن مندرج در بندهای 

 

 

 

   



روسازی و شبکه  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

0161010 
 رو تيپ یک  تهيه کليه مصالح و اجرای پياده

 .)روسازی آسفالتی و زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین(
 0،991،111 مترمربع

0161012 
 رو تيپ یک  تهيه کليه مصالح به غير از آسفالت و اجرای پياده

 .حوزه تردد عابرین( )روسازی آسفالتی و زیرسازی شنی در
 697،111 مترمربع

0161210 
 رو تيپ دو  تهيه کليه مصالح و اجرای پياده

 .پوش بتنی و زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین( )روسازی کف
 0،109،111 مترمربع

0161212 
 رو تيپ دو  پوش بتنی و اجرای پياده تهيه کليه مصالح به غير از کف

 .زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین(پوش بتنی و  )روسازی کف
 0،000،111 مترمربع

0161219 
 با زیرسازی شنیرو  تهيه کليه مصالح و اجرای نوار بساوایی در پياده

 .ای در حوزه تردد عابرین( پوش شياری و دکمه )کف
 2،991،111 مترمربع

0161210 
نوار بساوایی در ای و اجرای  پوش شياری و دکمه تهيه کليه مصالح به غير از کف

 .ای در حوزه تردد عابرین( پوش شياری و دکمه )کف با زیرسازی شنی رو پياده
 0،210،111 مترمربع

0161219 
در صورتيکه از مالت ماسه سيمان  0016121 الی 0161210های  بها به ردیف اضافه

 چينی استفاده گردد. به جای خشکه
 008،111 مترمربع

9100161 
 رو تيپ سه  و اجرای پياده تهيه کليه مصالح

 .)روسازی سنگ گرانيت فليم شده و زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین(
 9،910،111 مترمربع

9120161 
 تيپ سهرو  تهيه کليه مصالح و اجرای پياده

 .ای و زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین( تيشه )روسازی سنگ الشتر
 0،921،111 مترمربع

0161919 
 رو تيپ سه مصالح )به غير از سنگ( و اجرای پيادهتهيه کليه 

 )روسازی با هر نوع سنگ و زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین(.
 0،179،111 مترمربع

0161010 
 رو تيپ چهار  تهيه کليه مصالح و اجرای پياده

 .)روسازی بتنی درجا و زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین(
 0،191،111 مترمربع

0161012 
 رو تيپ چهار  تهيه کليه مصالح )به غير از بتن( و اجرای پياده

 )روسازی بتنی درجا و زیرسازی شنی در حوزه تردد عابرین(.
 997،111 مترمربع

0161019 

به منظور پرداخت، جاروکشی و  0171012و  0171010های  بها به ردیف اضافه

روسازی با مساحت بيش از  )در پياده گذاری به منظور جداسازی سطوح بتنی قاب

 .مترمربع( 91

 6،911 مترمربع

 ----- کيلوگرم تهيه مواد افزودنی به بتن جهت توليد بتن رنگی. 0161010

 270،111 کيلوگرم کننده در بتن. تهيه مواد افزودنی فوق روان 0161019

 69،111 کيلوگرم ساز در بتن. تهيه مواد افزودنی حباب 0161016

 11،111 کيلوگرم تهيه مواد افزودنی ژل ميکروسيليس در بتن. 0161017

 676،111 کيلوگرم تهيه مواد افزودنی الياف پلی پروپيلن در بتن. 0161018

0161011 
 در محل مصرف الياف به کارگيری مواد افزودنی الياف پلی پروپيلن در بتن )افزودن

 .مترمربع( 91روسازی با مساحت بيش از  در پياده
 7،611 مترمکعب بتن

 ----- کيلوگرم در بتن. آورنده سطح عملتهيه مواد افزودنی  0101610
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

0161910 
 رو تيپ پنج  تهيه کليه مصالح و اجرای پياده

 عابرین(.)روسازی شنی و زیرسازی شنی در حوزه تردد 
 999،111 مترمربع

0161610 
که به جای  در صورتی روسازی با زیرسازی شنی پيادههای  ردیفبها به  اضافه

 ، زیرسازی بتنی اجرا گردد.شنی زیرسازی
 097،111 مترمربع

0161612 
که به جای  در صورتی روسازی با زیرسازی شنی پيادههای  ردیفبها به  اضافه

 ( اجرا گردد.C، زیرسازی بتنی بار کم ترافيکی )نوع شنی زیرسازی
 986،111 مترمربع

0161619 
که به جای  در صورتی روسازی با زیرسازی شنی پيادههای  ردیفبها به  اضافه

 ( اجرا گردد. RC)نوع  ، زیرسازی بتنی بار سنگين ترافيکیشنی زیرسازی
 0،097،111 مترمربع

0161610 
که به جای اساس  در صورتی روسازی با زیرسازی شنی پيادههای  کسربها به ردیف

 شنی از توونان استفاده گردد.
 90،111 مترمربع

0161710 
 هر کيلوگرم سيمان در 011با افزودن  درصد 89به تراکم  رو تحکيم بستر پياده

 .مترمکعب خاک
 090،111 مترمربع

 987،111 مترطول .Bتهيه مصالح و اجرای جدول نوع  0161810

 0،170،111 مترمربع .رو )رمپ( ویژه معلولين در پياده هاحداث شيب راه 0161110

0161112 
ه هشيب را در فوالدی پروفيل نوع هر با پناه جان نرده نصب و ساخت و مصالح تهيه

 .)رمپ( ویژه معلولين
 061،111 کيلوگرم

0160110 
 تهيه کليه مصالح و اجرای نوار جاذب آب

 .مبلمان و فضای سبز( تاسيسات،)حوزه 
 9،121،111 مترمربع

 9،170،111 عدد .رو ها در پياده سازی دریچه همسطح 0160010

0160210 

 رو  در پياده بتنیاجرای مانع  تهيه و

متر با مقطع پایين  سانتی 70متر و ارتفاع  سانتی 20ای به قطر  بند بتنی استوانه راه)

 .(ای مربع و باال دایره

 9،291،111 عدد

 698،111 مترمربع .و حمل مواد حاصل ، خاکبرداریتخریب هر نوع مصالح موجود 0160910
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 رو پياده ترميم: عمليات چهارمفصل 

 01صفحه: 

 

    

 
 

 

  رو پیاده ترمیم عملیات -4فصل 

گردیده، تهيه و  ذکر 0171212و  0171012های  فصل به جز آنچه به صراحت در شرح ردیفهای این  در تمام ردیف -0

باشد. بارگيری و حمل کليه مصالح به عهده پيمانکار می

 باشد. نطنز یا شکالتی خرمدره می ای از نوع گل پنبه 0171910در ردیف سنگ گرانيت مندرج  -2

های  ای نمودن سنگ های گرانيت و تيشه ها و فليم )آتشی نمودن( سنگ دار نمودن قطعات تمام سنگ هزینه پخ یا لبه -9

 های مربوطه لحا  شده است. الشتر در قيمت ردیف

های مربوطه از ردیف  روسازی، هزینه ها در کارهای مرمتی عمليات پياده سازی دریچه حدرصورت نياز به همسط -0

 .باشد اول قابل پراخت می فصل 0160010

و  0161219های مربوطه از ردیف  روسازی، هزینه مرمت نوار بساوایی در کارهای مرمتی عمليات پيادهدرصورت نياز به  -9

های الزم جهت تخریب هر نوع مصالح موجود و حمل مواد حاصل  باشد. بدیهی است هزینه فصل اول قابل پراخت می 0161210

 ت خواهد گردید.پرداخ 0160910به صورت جداگانه از ردیف 

، در بهای 0171219های بتنی موجود، موضوع ردیف  پوش بندی و نگهداری مناسب کف آوری، طبقه هزینه برچيدن، جمع -6

 گردد. دیف منظور شده است و از این بابت اضافه وجوهی پرداخت نمیر

با چهار وجه برشی و دو وجه گيوتينی    متر سانتی 01×01×01های فصل حاضر به ابعاد  های کيوبيک موضوع ردیف سنگ -7

 باشند. می

 باشد. متر می سانتی 9 ی،با روسازی سنگ هایرو مرمت پيادهدر های مورد استفاده  ضخامت سنگ -8

 باشد. ، مستلزم دستورکار دستگاه نظارت و درج ردیف در برآورد منضم به پيمان می0171019انجام و پرداخت ردیف  -1

های بتن موضوع  و ميزان مصرف افزودنی کارخانه معتبر توليدکننده افزودنی نامنوع، مشخصات فنی و اجرایی،  -01

بایست در زمان برگزاری مناقصه توسن کارفرما  و جزئيات اجرایی مربوط، می 0161001و  0161018الی  0161010های  ردیف

ها و مناطق معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در اسناد مناقصه  با هماهنگی اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان

 ن و درج گردد.تعيي

باشد. دستمزد توزین،  صرفا  شامل تهيه و حمل مواد افزودنی مورد نياز می 0161018الی  0161010های  بهای ردیف -00

لحا   0161012و  0161010های  های یاد شده در بهای ردیف های موضوع ردیف به کارگيری و سایر اقدامات اجرایی افزودنی

پذیرد. همچنين در صورت عدم استفاده از مواد افزودنی در بتن، به  ای انجام نمی جداگانهگردیده و از این بابت پرداخت 

 گردد. کسربها اعمال نمی 0161012و  0161010های  ردیف

باشد. نحوه اضافه  قابل پرداخت می 0171011پروپيلن در محل مصرف به بتن، ردیف  در صورت اضافه نمودن الياف پلی -02

های شرکت توليدکننده  بایست مطابق دستورالعمل )ميکسر(، می کن ن، سرعت و مدت زمان چرخش مخلوطنمودن الياف به بت

 .گردد می توصيههای اليافی  الياف انجام پذیرد و ساخت و اضافه نمودن الياف توسن نيروی متخصص و با تجربه ساخت بتن

به  1019701، صرفا  پرداخت ردیف 1001701ردیف  آورنده سطح بتن موضوع در صورت استفاده از مواد افزودنی عمل -90

 باشد. عنوان دستمزد پرداخت سطوح بتنی مجاز می

بایست به تاايرات مواد افزودنی در مقاومت بتن  در استفاده و به کارگيری از مواد افزودنی جهت توليد بتن رنگی می -00

 توجه گردد.
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 2،002،111 مترمربع .رو با روسازی آسفالتی و زیرسازی شنی تهيه کليه مصالح و مرمت پياده 0171010

0171012 
رو با روسازی آسفالتی و زیرسازی  تهيه کليه مصالح به غير از آسفالت و مرمت پياده

 .شنی
 0،096،111 مترمربع

 2،800،111 مترمربع .بتنی و زیرسازی شنیپوش  رو با روسازی کف تهيه کليه مصالح و مرمت پياده 0171210

0171212 
پوش بتنی  رو با روسازی کف پوش بتنی و مرمت پياده تهيه کليه مصالح به غير از کف

 و زیرسازی شنی.
 0،189،111 مترمربع

0171219 
که از مالت ماسه سيمان  در صورتی 0171212و  0171210های  بها به ردیف اضافه

 استفاده گردد.به جای خشکه چينی 
 008،111 مترمربع

 072،111 مترمربع پوش رنگی استفاده گردد. که از کف در صورتی 0171210بها به ردیف  اضافه 0171210

 801،111 مترمربع  .پوش بتنی موجود رو با استفاده از کف تهيه مالت ماسه سيمان و مرمت پياده 0171219

0171216 
 سيمان ماسه مالت و بتنی پوش کف روسازی با رو پياده مرمت و مصالح کليه تهيه

 .زیرسازی تخریب بدون
 0،186،111 مترمربع

 6،069،111 مترمربع .رو با روسازی سنگ گرانيت و زیرسازی شنی تهيه کليه مصالح و مرمت پياده 0171910

 9،971،111 مترمربع .رو با روسازی سنگ الشتر و زیرسازی شنی تهيه کليه مصالح و مرمت پياده 0171912

 0،819،111 مترمربع .رو با روسازی سنگ الیبيد و زیرسازی شنی تهيه کليه مصالح و مرمت پياده 0171919

0171910 
تهيه کليه مصالح و مرمت نوار جاذب آب با استفاده از سنگ کيوبيک گرانيت گل 

 ای نطنز. پنبه
 0،116،111 مترمربع

 0،719،111 مترمربع رو با روسازی بتن درجا و زیرسازی شنی. پياده تهيه کليه مصالح و مرمت 0171010

1012701 
رو با روسازی بتن درجا و زیرسازی  تهيه کليه مصالح )به غير از بتن( و مرمت پياده

 شنی.
 0،911،111 مترمربع

1019701 

به منظور پرداخت، جاروکشی و  1012701و  1010701های  بها به ردیف اضافه

 91روسازی با مساحت تا  )در پياده به منظور جداسازی سطوح بتنی گذاری قاب

 .مترمربع(

 6،111 مترمربع

 ----- کيلوگرم تهيه مواد افزودنی به بتن جهت توليد بتن رنگی. 1010701

 270،111 کيلوگرم کننده در بتن. تهيه مواد افزودنی فوق روان 0171019

 69،111 کيلوگرم بتن. ساز در تهيه مواد افزودنی حباب 0171016

 11،111 کيلوگرم تهيه مواد افزودنی ژل ميکروسيليس در بتن. 0171017

 676،111 کيلوگرم تهيه مواد افزودنی الياف پلی پروپيلن در بتن. 0171018

1011701 
 در محل مصرف الياف به کارگيری مواد افزودنی الياف پلی پروپيلن در بتن )افزودن

 .مترمربع( 91روسازی با مساحت تا  در پياده
 8،911 مترمکعب بتن

 ----- کيلوگرم آورنده سطح در بتن. تهيه مواد افزودنی عمل 1001701

0171910 
، که به جای زیرسازی شنی در صورتی رو مرمت پيادههای  بها به ردیف اضافه

 سازی بتنی اجرا گردد.زیر
 097،111 مترمربع
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 الف:  پیوست

 محاسبه ضریب پیشنهادی جزء و کلروش 
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 روش محاسبه ضریب پیشنهادی جزء و کل:

گيرد، ضریب پيشنهادی پيمانکار از حاصل تقسيم جمع  بها انجام می در مناقصاتی که صرفا  با استفاده از این فهرست -0

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

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

تهيه و در اسناد مناقصه درج نماید. ضوریب   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  عمليات موضوع آن فهرست های در پرداختبها  هر فهرستجزء 

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

 

 د.يرگو مالک عمل در مناقصات پيمانکاری قرار رقم اعشار محاسبه  0تبصره: ضریب پيشنهادی پيمانکار تا 
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 تجهیز و برچیدن کارگاه
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 های تجهیز و برچیدن کارگاه: ردیف
 

 واحد شرح ردیف شماره

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار 011010

 مقطوع تامين و تجهيز انبار کارگاه 011012

 مقطوع مشاورتامين و تجهيز دفاتر کار مهندس ناظر و مهندس  011019

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار کارفرما 011010

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار آزمایشگاه 011019

011210 
( و حفاظت کار، براساس توضيحات بند HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محين زیست )

 بخش کليات و ملزومات مندرج در اسناد پيمان 01
 مقطوع

 مقطوع تامين آب کارگاه 011910

 مقطوع تامين برق کارگاه 011912

 مقطوع تامين سوخت و سيستم سوخت رسانی کارگاه 011919

 مقطوع تامين شبکه اینترنت کارگاه 011910

 مقطوع تامين ایاب و ذهاب کارگاه 011019

 مقطوع تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی در موارد الزم 011010

011012 
عالیم و وسایل ایمنی، تأمين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و ترافيک و همچنين تأمين 

 های ترافيکی تأمين امکانات الزم جهت هرگونه شبکاری و صعوبت
 مقطوع

 مقطوع بيمه کارگاه 011910

 مقطوع برچيدن کارگاه 011610
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 شرح اقالم باالسری:

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

 شود. می

عمومی باالسریهزینه  -6

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

انسانی دفتر مرکزی، شامل نيوروی انسوانی مودیریت شورکت، دفتور فنوی، اموور اداری و موالی،         هزینه دستمزد نيروی  -0-0

تدارکات و خدمات.

دفتور   های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما(، به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنوان هزینه بيمه -0-2

مرکزی.

های ایاب و ذهاب که توسن کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه -0-9

شود. می

هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی. -0-0

هزینه نگهداری دفتر مرکزی. -0-9

هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی. -0-6

هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی. -0-7

هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی. -0-8

هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی. -0-1

هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی. -0-01

هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی. -0-00

ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه -0-02

ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -0-09

ها.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنهای متفرقه، شامل هزینههزینه -0-00

هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی. -0-09

انبار مرکزی.برداری از های نگهداری و بهرههزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه -0-06

ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه -0-07

هزینه باالسری کار -2

 های درج شده در زیر:توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینههایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه

 های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:هزینه -2-0

 هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است. -2-0-0

 هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. -2-0-2

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

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-0
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 0-0-91-6شماره : سند 
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 ضمائم

 27صفحه: 

 

    

 
 

 

 .تنامه پيش پرداختهزینه ضمان -2-2-2

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

 هزینه ماليات. -2-9

 پيمانکار. سود -2-0

 های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:هزینه -2-9

 .هزینه، دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه -2-9-0

 مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. ترددهزینه  -2-9-2

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

 هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار. -2-9-0

 های متفرقه.های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینههزینه -2-9-9

 هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.  -2-9-6

 های پيمانکار. هزینه آزمایش -2-9-7

 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.هزینه -2-6

 های تهيه عکس و فيلم.هزینه -2-6-0

 (، در حد نياز کار.Shop Drawingهای کارگاهی )هزینه تهيه نقشه -2-6-2

 (.As Built Drawingساخت )های چون هزینه تهيه نقشه -2-6-9

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه -2-6-0

 های نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه -2-6-9

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.هزینه -2-6-6

هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده : هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعيمرگاه ماشين آالت جزو 0توضيح 

 های باالسری منظور نشده است.ای در هزینهاست و از این بابت هزینه
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شبکه روسازی و  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع

 0-0-91-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 21صفحه: 

 

    

 
 

 

 جهت محاسبه جرائم بتن های مصرفی ریالی بهای بتندرصد جدول 

ها، درصد بهای بتن بيش از  بتن کاربرد داشته و با توجه به این موضوع در برخی از ردیفجداول حاضر در محاسبه جرائم 

 گردیده است. اعالم درصد 011

 آوری و هدایت رواناب سطحی عملیات احداث و بازسازی شبکه فرعی جمع  -6

 شرح ردیف

 درصد بهای بتن با عیار سیمان

 کیلوگرم 990 کیلوگرم 900 کیلوگرم 200

 ----- %09.90 %02.96 .متر سانتی 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  0101010

 ----- %00.99 %00.90 .متر سانتی 01ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  0101012

 ----- %06.26 %00.00 .متر سانتی 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  0101019

 ----- %07.09 %1.10 .متر سانتی 61ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع   0101010

 ----- V. 02.81% 9.81%تهيه کليه مصالح و اجرای نيم نهر بتنی نوع  0101019

 ----- L. 02.71% 9.16%تهيه کليه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع  0101016

 ----- S-L. 00.22% 0.09%تهيه کليه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع  0101017

 ----- P. 09.09% 0.82%تهيه کليه مصالح و اجرای آبرو کوتاه بتنی نوع  0101018

0101011 
 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 .متر سانتی
06.78% 07.71% ----- 

0101001 
 01ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 .متر سانتی
06.76% 20.99% ----- 

0101000 
 91ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 .متر سانتی
09.69% 29.01% ----- 

0101002 
 61ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 .متر سانتی
00.72% 28.96% ----- 

 ----- V. 29.91% 7.09%تهيه کليه مصالح به غير از نيم نهر و اجرای نيم نهر بتنی نوع  0101009

 ----- L. 20.92% 7.98%تهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو بتنی نوع  0101000

 ----- S-L. 29.09% 7.80%تهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو بتنی نوع  0101009

 ----- P. 29.06% 7.10%تهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو کوتاه بتنی نوع  0101006

 ----- 0G. 1.91% 0.00%تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدنی نوع  0101210

 ----- 2G. 1.29% 1.76%تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدنی نوع  0101212

0101910 
 011)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 01.96% ----- 

0101912 
 091)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 1.60% ----- 

0101919 
 911)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 8.82% ----- 
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 0-0-91-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران
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 شرح ردیف

 درصد بهای بتن با عیار سیمان

 کیلوگرم 990 کیلوگرم 900 کیلوگرم 200

0101910 
 961)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 8.19% ----- 

0101919 
 691)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 7.96% ----- 

0101916 
 701)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 6.70% ----- 

0101917 
 811)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 6.09% ----- 

0101918 
 111)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 .متر( ميلی
----- 9.67% ----- 

0101911 
تهيه کليه مصالح و تبدیل نهر روباز به نهر سرپوشيده به روش بریدن جدول و نصب 

 .(0T)مجرای زیر سطحی  Lآبرو بتنی نوع 
7.06% 9.02% ----- 

0101901 
متر به نهر سرپوشيده به روش  سانتی 91تهيه کليه مصالح و تبدیل نهر روباز به عرض 

 .(2Tو سنگدال )مجرای زیر سطحی نوع  Lبریدن جدول و نصب آبرو بتنی نوع 
0.61% 0.20% ----- 

0101900 
متر به نهر سرپوشيده به روش  سانتی 61تهيه کليه مصالح و تبدیل نهر روباز به عرض 

 .(2Tو سنگدال )مجرای زیر سطحی نوع  Lبریدن جدول و نصب آبرو بتنی نوع 
0.06% 0.01% ----- 

0101902 
متر به نهر سرپوشيده به روش  سانتی 71تهيه کليه مصالح و تبدیل نهر روباز به عرض 

 .(2Tو سنگدال )مجرای زیر سطحی نوع  Lبریدن جدول و نصب آبرو بتنی نوع 
0.90% 0.10% ----- 

0101910 
متر با هر  سانتی 01رو به عرض  تخریب، تهيه کليه مصالح و ترميم و حمل نخاله پياده

 .جز روسازی آسفالتی( در عمليات غيرتوامان عمق )به
07.26% ----- ----- 

0101919 

رو با روسازی  رو یا سواره تخریب، تهيه کليه مصالح و ترميم و حمل نخاله پياده

متر به هر ضخامت در عمليات غيرتوامان در صورتی که  سانتی 91آسفالتی به عرض 

کيلوگرم سيمان در هر مترمکعب بتن ترميم و  911روسازی آسفالتی، با بتن به عيار 

 اجرا گردد.

----- 77.90% ----- 
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 آوری و هدایت رواناب سطحی عملیات ترمیم شبکه فرعی جمع  -2

 شرح ردیف

 درصد بهای بتن با عیار سیمان

 کیلوگرم 990 کیلوگرم 900 کیلوگرم 200

 %7.19 %01.92 %02.92 .91×01غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز  0191010

 %6.06 %02.60 %01.70 .01×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191012

 %9.76 %09.98 %01.11 .91×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191019

 %9.01 %09.27 %8.86 .61×09روباز غيرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجرای نهر  0191010

 %0.06 %00.61 %8.09 .61×21تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191019

 %9.90 %01.07 %7.01 .81×21تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  0191016

0191017 
متر  سانتی 01به ازای هر  0191016تا  0191010های  ردیفبها یا کسربها به  اضافه

 .تغيير عرض نهر روباز
29.00% ----- 90.89% 

0191210 
 91به عمق  01×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 .متر( سانتی 91متر )عرض داخلی نهر  سانتی 81متر و سنگدال به عرض  سانتی
0.11% 0.70% 2.91% 

0191212 
متر و سنگدال به  سانتی 01به عمق  91×09نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 .متر( سانتی 91متر )عرض داخلی نهر  سانتی 81عرض 
9.81% 9.18% 2.01% 

0191219 
 91به عمق  61×09تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 .متر( سانتی 91متر )عرض داخلی نهر  سانتی 81متر و سنگدال به عرض  سانتی
9.62% 9.09% 2.18% 

0191210 
 91به عمق  61×21تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 .متر( سانتی 91متر )عرض داخلی نهر  سانتی 11متر و سنگدال به عرض  سانتی
9.90% 9.00% 0.87% 

0191219 
 71به عمق  81×21نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول  تهيه کليه مصالح و اجرای

 متر(. سانتی 91تر )عرض داخلی نهر م سانتی 11متر و سنگدال به عرض  سانتی
9.92% 9.02% 0.62% 

0191216 
متر  سانتی 01به ازای هر  0191219تا  0191210های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 .تغيير عرض نهر سرپوشيده
9.09% 2.89% 0.97% 

 ----- %8.98 ----- .تنيده تهيه کليه مصالح و اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح پيش 0191910

 ----- %8.11 ----- اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح. تهيه کليه مصالح و 0191912

 ----- 011% ----- .مترمکعب بتن هر در کيلوگرم 911تهيه کليه مصالح و اجرای بتن به عيار سيمان  0191010

 011% ----- ----- .کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن 91 هر بابت 0191010 ردیف به کسربها یا بها اضافه 0191012

 ----- %8.72 %8.29 .متر سانتی 61تهيه کليه مصالح و ترميم آبرو بتنی )کانيو( دو طرفه به عرض  0191610

 ----- %6.79 %6.97 متر. سانتی 91تنی )کانيو( به عرض آبرو بتهيه کليه مصالح و ترميم تک  0191612

0191619 
متر و جدول قائم  سانتی 91تهيه کليه مصالح و ترميم تک آبرو بتنی )کانيو( به عرض 

 متر. سانتی 01مجاور آن به ارتفاع بتنی 
1.86% 00.60% ----- 

0191610 
متر و جدول قائم  سانتی 91عرض  تهيه کليه مصالح و ترميم تک آبرو بتنی )کانيو( به

 .متر سانتی 91بتنی مجاور آن به ارتفاع 
1.97% 02.60% ----- 

0191619 
متر  سانتی 01به ازای هر  0191610و  0191619های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 .تغيير عرض تک آبرو بتنی )کانيو(
9.27% 08.61% ----- 



شبکه روسازی و  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع

 0-0-91-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 92صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 رو عملیات احداث پیاده  -9

 شرح ردیف

 درصد بهای بتن با عیار سیمان

 کیلوگرم 990 کیلوگرم 900 کیلوگرم 200

0161010 
تهيه کليه مصالح و اجرای پياده رو تيپ چهار )روسازی بتنی درجا و زیرسازی شنی 

 در حوزه تردد عابرین(.
----- ----- 06.11% 

0161610 
در صورتی که به جای رو سازی با زیرسازی شنی  های پياده اضافه بها به ردیف

 زیرسازی شنی، زیرسازی بتنی اجرا گردد.
----- 212.28% ----- 

0161612 
که به جای  رو سازی با زیرسازی شنی در صورتی اضافه بها به ردیف های پياده

 ( اجرا گردد.Cزیرسازی شنی، زیرسازی بتنی بار کم ترافيکی )نوع 
----- 078.92% ----- 

0161619 
رو سازی با زیرسازی شنی در صورتی که به جای  اضافه بها به ردیف های پياده

 ( اجرا گردد.RCزیرسازی شنی، زیرسازی بتنی بار سنگين ترافيکی )نوع 
----- 07.20% ----- 

 ----- B. 1.16% 09.69%تهيه مصالح و اجرای جدول نوع  0161810

 ----- %00.19 ----- همسطح سازی دریچه ها در پياده رو. 0160010

0160210 
متر و  سانتی 20ای به قطر  بند بتنی استوانه تهيه و اجرای مانع بتنی در پياده رو )راه

 ای(. متر با مقطع پایين مربع و باال دایره سانتی 70ارتفاع 
----- 07.09% ----- 

 %27.92 ----- ----- شنی.تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازی بتن درجا و زیرسازی  0171010

0171910 
رو در صورتی که به جای زیرسازی شنی، زیرسازی  های مرمت پياده اضافه بها به ردیف

 بتنی اجرا گردد.
----- 212.28% ----- 

 

 

رو عملیات ترمیم پیاده  -4

 شرح ردیف
 درصد بهای بتن با عیار سیمان

 کیلوگرم 990 کیلوگرم 900 کیلوگرم 200

 %27.92 ----- ----- رو با روسازی بتن درجا و زیرسازی شنی. تهيه کليه مصالح و مرمت پياده 0171010

0171910 
رو در صورتی که به جای زیرسازی شنی،  های مرمت پياده بها به ردیف اضافه

 زیرسازی بتنی اجرا گردد.
----- 212.28% ----- 

 

  



شبکه روسازی و  بهای تجميعی مقاطع همسان پياده فهرست

 0011سال  -آوری و هدایت رواناب سطحی  فرعی جمع

 0-0-91-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 99صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 مشمول جریمه با استفاده از جداول پیوست حاضر:مثال نحوه محاسبه بهای ریالی بتن   -9

 

 رو بوا روسوازی بوتن درجوا و زیرسوازی بتنوی       مترمربع مرمت پيواده  یکریالی بتن مشمول جریمه برای  بهایبه عنوان مثال 

و از  ذیول مطوابق جودول    کيلوگرم سيمان در هر مترمکعب بتن، 991و  911درصورت تعلق جریمه به بتن اجرا شده با عيارهای 

هایی کوه   . شایان ذکر است در ردیفگردد می محاسبه درصد بهای بتن مشمول جریمهضرب بهای آیتم، در مقدار آیتم، در  حاصل

شده اسوت، در رابطوه موذکور اعموال      مشمول جریمهبا عياری که درصد بهای بتن باشند،  شامل چند نوع بتن با عيار مختلف می

 گردد. می

ف
دی

ر
 

 عملیات اجراییشرح  کد آیتم
 بهای آیتم

 )ریال(

مقدار 

 آیتم

بهای بتن  درصد بهای بتن مشمول جریمه با عیار سیمان

مشمول جریمه 

 کیلوگرم 052 کیلوگرم 022 کیلوگرم 022 )ریال(

0 0171010 

تهيه کليه مصالح و مرمت 

رو با روسازی بتن درجا  پياده

 .و زیرسازی شنی

0،719،111 0.11 ----- ----- 27.92% 019،917 

2 0171910 

های  بها به ردیف اضافه

رو در صورتی  مرمت پياده

که به جای زیرسازی شنی، 

 .زیرسازی بتنی اجرا گردد

097،111 0.11 ----- 212.28% ----- 098،879 

 192،271 :)ریال( جمع بهای بتن مشمول جریمه

 

 

 
  



 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

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

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

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و 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

 

 991پالک  -آباد  ک بهجتروبروی پار -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 0917600009         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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