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 کاربرد  دستورالعمل

 ١٣٩٨ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 کاربرد  دستورالعمل

 

 ترمیم و بازسازي نوار حفاري  بهاي  ختصار فهرستا  به  که ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري  رشته  واحد پایه  بهاي  . فهرست1

 . ستا ها واحد ردیف  و بهاي  ، شرح کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده

در   نعتیص هاي و مجتمع  مناطق یا ها و شهرها، شهرك : مانندمختلف شهري   در نقاط ترمیم و بازسازي نوار حفـاري  بها براي فهرست  این. 2

 . است  شده  نظر گرفته

باشد و نحوه عمل  برداري اولیه می بها براي برآورد هزینه عملیات برگرداندن مسیر حفاري به حالت عملکرد بهره . استفاده از این فهرست3

 باشد.  براي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري به شرح (یکی از دو روش) زیر می

فوقانی (قشر اساس، قشر بیندر و قشر توپکا) توسط شهرداري، طبق مشخصات  هاي . ترمیم و بازسازي نوار حفاري فقط در الیه3-1

برداري اولیه و اخذ این هزینه  شود. در این صورت هزینه عملیات برگرداندن مسیر حفاري به حالت عملکرد بهره فنی انجام می

داري مسوول اجراي مرمت نوار توسط شهرداري از دستگاه مسوول اجراي حفاري براي نصب تأسیسات زیربنایی است و شهر

هاي زیرین طبق مشخصات فنی مربوط هستند. فهرست بهاي  دار ترمیم الیه هاي مذکور عهده هاي فوقانی و دستگاه حفاري براي الیه

هاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري از   ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري، مربوط به اخذ هزینه

 باشد. می اي، شرکت مخابرات، شرکت گاز و ... هاي برق منطقه اي، شرکت هاي آب و فاضالب منطقه شرکت

تواند انجام قشر اساس، قشر بیندر و قشر توپکا را نیز حسب درخواست دستگاه متقاضی حفاري و پس از تشخیص  . شهرداري می3-2

نماید. در این صورت تضمین حسن انجام کار به مدت دو سال به توانایی و تخصص پیمانکار مربوط، به دستگاه اجرایی واگذار 

 عهده دستگاه مذکور خواهد بود.

صاحب  مانکاریرا به پ ينوار حفار يو بازساز میدر نظر داشته باشد کار ترم ينوار حفار ياجرا یمتقاض ییدستگاه اجرا که  یدر صورت .4

 ای يگذار : لولهرینظ ينوار حفار يو بازساز میترم اتیعمل يها نهیبرآورد هز يبرا تواند ی)، م2-3(مطابق بند  دیواگذار نما تیصالح

شده  هیارا 5برآورد در بند  هی(روش ته. دیاستفاده نما 9/0 بیبها با اعمال ضر فهرست نیا يها فیدر اسناد مناقصه از رد ،یکش کابل

 است.)

 کار بها و مقادیر ستفهر  دفترچه کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه5

دهد.  را پوشش  ترمیم و بازسازي نوار حفاري  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي  بها، به فهرست  این  هاي ردیف  . شرح1ـ5

  بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  در مواردي

  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح

ار در دفترچه مشخصات د الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  هاي ردیف  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره

 هاي دوره مبناي این فهرست، و براساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  بهاي فنی خصوصی درج شود.

 شود. می  مورد نظر درج  محاسبه و در برابر ردیف

  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینه  . براي2ـ5

واحد،   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي ردیف

 شود. می  ، تهیه هاست ردیف  مقدار و مبلغ
 
 

 

١  
 

 



 کاربرد  دستورالعمل

 ١٣٩٨ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
کار   براي  فهرست  مبلغ ها، ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این

 شده  تهیه  مجموعه و  شده  ضمیمه نیز  ، کلیات شده یاد  مدارك  بود. به کار خواهد  اجراي  ، برآورد هزینه و نتیجه آید می  دست  موردنظر، به

 .شود می  نامیده )کار  اجراي  برآورد هزینهم به پیمان (منض بها و مقادیر کار  فهرست  عنوان  به

بها با در نظر گرفتن تمام عملیات ترمیم و بازسازي، طبق جزییات مندرج در شرح ردیف و مشخصات فنی  هاي واحد این فهرست قیمت .6

ت پراکندگی کار، سختی زمین، تغییر بهایی باب بوده و سختی کار بابت انحنا، عمق و غیره در آن در نظر گرفته شده است و هیچ اضافه

جنس، عمق یا ارتفاع، و موارد دیگر که اجراي کار را مشکل یا مخصوص کند، به جز مواردي که به صراحت بیان شده است، قابل 

 پرداخت نیست.

پیوست بخشنامه شماره  هاي اي کارهاي پیمانکاري رشته توزیع آب مطابق با جدول هاي منطقه بها، ضریب هاي واحد این فهرست به قیمت .7

 شود. اعمال می 30/04/1394مورخ  69416/94

هاي باالسري، تجهیز و برچیدن کارگاه، ضریب صعوبت کار در نقاط داراي ترافیک سنگین،  ها، تمام هزینه در قیمت واحد ردیف .8

 ابل اعمال نیست. اي به آن ق هاي خدمات مشاوره و نظارت منظور گردیده و هیچ گونه ضریب یا بهاي اضافه هزینه

بهاي ابالغی با اعمال شاخص گروهی فصل هشتم (عملیات  هاي آخرین فهرست بها منتشر نشود، بهاي ردیف چنانچه در سالی فهرست .9

 گیرد. بهاي واحد پایه شبکه توزیع آب مورد تعدیل قرار می خاکی و مرمت حفاري) فهرست
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  کلیات
 ١٣٩٨شهری سال فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر 

  
  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  شرح و  مفاد کلیات. 1

هـا در   از ردیـف   واحـد هـر یـک     بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی  ، به کلیاتدر   شده  درج  ها و شرح ردیف  . شرح2

 و ردیف مورد نظـر  بها  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  صورتی

 .باشد  داشته  مطابقت

و   تـأمین   هـاي  هزینـه   و شـامل   بوده ترمیم و بازسازي نوار حفاري  رشته  به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این  هاي ت. قیم3

کارفرمـا    توسـط هـا   آن  تهیـه  که  و تجهیزاتی  مصالح  استثناي  مورد نیاز (به  مصالح  تهیه  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي  کارگیري به

 . کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  ، وبه مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل )، بارگیري استتعهد شده 

  دیگر، وجه  مقایسه  ، یا هر نوع یمتق  تجزیه روز یا استناد به  هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست  فهرست  این  . با مقایسه4

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  جز آنچهه ب  اضافی

و دستور کارها   اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان  مشخصات فنی منضم بهبها،   فهرست  در این  فنی  . منظور از مشخصات5

 . است

 کشی یا نظایر آن انجام گردد.  گذاري، کابل شود که در آن عملیات لوله ه مسیري اطالق می. نوار حفاري ب6

 هاي مربوط براي بازگرداندن مسیر به شکل اولیه انجام شود.  . ترمیم و بازسازي نوار حفاري، مجموعه عملیاتی است که طبق شرح ردیف7

آوري و بارگیري و حمل خاك به  ها و جمع و آسفالت به هر فاصله و باراندازي آنهاي بارگیري، حمل مصالح زیراساس، اساس  . تمام هزینه8

 هاي مربوط منظور شده و از این بابت هیچگونه هزینه دیگري به آن قابل اعمال نیست.  هاي واحد ردیف هر فاصله در قیمت

شود که مسیر نوار حفاري داراي قشرهاي زیراساس  می براي ترمیم قشر زیراساس و اساس بوده و در صورتی از آن استفاده 010105. ردیف 9

 و اساس بوده ولی آسفالت رویه آن انجام نشده باشد. 

 محاسبه شده است.  1397هاي سه ماهه چهارم سال  هاي این فهرست براساس قیمت . بهاي واحد ردیف10
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 فصل یکم.
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فصل یکم.
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 فصل یکم.
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢,٢۶٧,٠٠٠

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در سواره رو و معابر، به 
متر شامل : کندن مجدد نوار حفاری به  سانتی ۶٠عمق 
متر، آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه، تهیه،  سانتی ۶٠عمق 

متر  سانتی ۵٠ضخامت پخش و کوبیدن قشرهای اساس به 
درصد، تهیه و اجرای قشر اندود نفوذی  ٩۵و تراکم 

(پریمکت)، تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر آستر 
متر، تهیه و اجرای اندود  سانتی ۶(بیندر)، به ضخامت 

سطحی (تک کت)، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه 
های  متر و حمل تمامی خاک سانتی ۴(توپکا)، به ضخامت 

ی. اجرای کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با اضاف
 آالت مورد نیاز. وسایل دستی یا ماشین

٠١٠١٠١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۵٣۶,٢

 ٨٠ها، به عمق  ترمیم و بازسازی نوار حفاری در بزرگراه
 ٨٠متر شامل : کندن مجدد نوار حفاری به عمق  سانتی
متر، آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه، تهیه، پخش و  سانتی

متر و تراکم  سانتی ٧٠کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت 
درصد، تهیه و اجرای قشر اندود نفوذی (پریمکت)،  ٩۵

و کوبیدن آسفالت قشر آستر (بیندر)، به تهیه پخش 
متر، تهیه و اجرای اندود سطحی (تک  سانتی ۶ضخامت 

کت)، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه (توپکا)، به 
های اضافی.  متر و حمل تمامی خاک سانتی ۴ضخامت 

اجرای کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با وسایل 
 آالت مورد نیاز. دستی یا ماشین

٠١٠١٠٢ 

  

 مترمربع ١,٨۵١,٠٠٠

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در بزرگراه، سواره رو و 
متر شامل : کندن مجدد نوار  سانتی ٢٠معابر، به عمق 

متر، آبپاشی و کوبیدن کف  سانتی ٢٠حفاری به عمق 
 ١٠ترانشه، تهیه، پخش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 

اجرای قشر اندود درصد، تهیه و  ٩۵متر و تراکم  سانتی
نفوذی (پریمکت)، تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر 

متر، تهیه و اجرای اندود  سانتی ۶آستر (بیندر)، به ضخامت 
سطحی (تک کت)، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه 

های  متر و حمل تمامی خاک سانتی ۴(توپکا)، به ضخامت 
اضافی و مواد زاید، اجرای کارها به طور کامل طبق 

 آالت مورد نیاز. مشخصات فنی با وسایل دستی یا ماشین

٠١٠١٠٣ 
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 فصل یکم.
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٣۴۵

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا 
گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و 
اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن با تراکم الزم و حمل 

حجم مصالح زیر اساس گیری برحسب  مواد زاید و اندازه
اجرای کارها به طور کامل طبق  و اساس کوبیده شده.

 آالت مورد نیاز. مشخصات فنی با وسایل دستی یا ماشین

٠١٠١٠۵ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٩١١

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش 
متر، شامل : کندن مجدد نوار  سانتی ٢٠آسفالت، به عمق 
متر، تسطیح، آبپاشی و کوبیدن  سانتی ٢٠حفاری به عمق 

کف ترانشه یا گود، تهیه، پخش و کوبیدن قشرهای اساس 
متر، تهیه و اجرای قشر اندود نفوذی  سانتی ١۵به ضخامت 

(پریمکت)، تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه 
های  متر و حمل تمامی خاک سانتی ۵(توپکا)، به ضخامت 

امل طبق مشخصات فنی با اضافی. اجرای کارها به طور ک
 آالت مورد نیاز. وسایل دستی یا ماشین

٠١٠١٠۶ 

  

 مترمربع ٨٨۵,۵٠٠

رو، با پوشش  ترمیم و بازسازی نوار حفاری، در پیاده
متر، شامل : کندن مجدد  سانتی ٢٠قطعات بتنی، به عمق 

خاک روی ترانشه یا گود، آبپاشی و کوبیدن بستر، طبق 
کف با قطعات بتنی و مشخصات فنی و اجرای فرش 

زیرسازی مربوط، مطابق وضعیت موجود قبل از حفاری و 
 های اضافی. حمل خاک

٠١٠١٠٧ 
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