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فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۴ حمل و جابجایی مصالح در محدوده سایت

۵ حمل مصالح به انبار پیمانکار

٣ فصل اول. حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

٩ زانوھای مایتر

١١ نازل ھا

١۵ )O_LETھا (

١٧ اسپول ھا

٧ فصل دوم. پیش ساخت کارھای لوله کشی

٢٠ نصب و جوشکاری در تلمبه خانه ھا

٢٢ نصب و جوشکاری در انبارھای نفت منطقه ای

٢۴ ساخت و نصب در محل

٢٨ نصب شیر آالت و سایر ملحقات

١٩ فصل سوم. لوله کشی روزمینی

٣۴ لوله کشی

۴٢ نصب شیر آالت داخل چاھک

٣٣ فصل چھارم. لوله کشی زیرزمینی

۴۶ آزمایشات پرتو نگاری

۴٧ عملیات پیش گرم جوشکاری ھا

۴٩ )P.W.H.Tعملیات تنش زدائی(

۵٢ آزمایشات ھیدرو استاتیک

۵۴ آزمایشات با ھوای فشرده

۴۵ فصل پنجم. عملیات تکمیلی لوله کشی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۵۵ اسید شوئی

۵٧ شیرھای کنترل و اندازه گیرھا

۵٨ صافی ھا

۵٩ صفحات اریفیس

۶٠ شیرھای اطمینان

۶١ خطوط لوله کشی

۵۶ فصل ششم. عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

۶٣ بستن فلنج ھای جدا کننده

۶۶ نصب اتصال جداکننده

۶٧ بازوی بارگیری نفت

۶٨ نصب اسپرینکلر آتش نشانی

۶٩ نصب جعبه آتش نشانی

٧٠ عمیات خم کاری لوله

۶٢ فصل ھفتم. کارھای متفرقه لوله کشی

٧٢ پمپ ھا

٧۶ کمپرسورھا

٧٧ فن ھا و دمنده ھا

٧٨ محرکه ھا و مولدھا

٨٣ ماشین آالت روی تجھیزات ثابت

٧١ فصل دھم. نصب تجھیزات دوار

٨۵ تجھیزات بسته ای

٨۶ ظروف و درام ھا

٨٨ مبدل ھا

٨۴ فصل یازدھم. نصب تجھیزات ثابت و بسته ای



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٩٠ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

٩٢ بار اندازی و صفافی مصالح مخزن

٩٣ نصب جوشکاری

٩١ فصل دوازدھم. مخازن ذخیره استوانه ای

١٠٢ جرثقیل سقفی

١٠٣ باالبرھا

١٠۴ سیستم ھای انتقال نیرو

١٠۵ تجھیزات کار گاھی

١٠۶ باسکول ھا

١٠١ فصل سیزدھم. نصب تجھیزات متفرقه

١٠٨ ساخت قطعات

١١٢ نصب قطعات

١١٧ نصب ورق ھای سقف و دیوار

١١٨ کیلوگرم١٠ساخت و نصب تکیه گاه ھای سبکتر از 

١٠٧ فصل چھاردھم. عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

١٢٠ کارھای لوله کشی

١٢۵ تجھیزات

١٢٩ اسکلت فلزی

١٣٣ مصالح رنگ آمیزی

١٣۴ مخازن ذخیره

١١٩ فصل پانزدھم. عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

١٣٧ عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق

١٣۶ فصل شانزدھم. عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١۴٢ عایقکاری گرم تجھیزات

١۴٩ عایقکاری ضد آتش

١۵١ پوشش و نوار پیچی لوله ھا

١۵۴ مصالح عایقکاری حرارتی

١۶١ بارگیری و تخلیه

١۶٢ حمل

١۶٠ فصل ھفدھم. حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

١۶۴ آزمایش ھای ھیدرواستاتیکی

١۶٧ آزمایش به روش مایع نفوذی

١۶٨ آزمایش پرتونگاری

١۶٩ آزمایش با ھوای فشرده

١۶٣ فصل نوزدھم. کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

١٧١ کابل ھای قدرت و کنترل

١٧۵ کابل ھای تلفن

١٧۶ سیم ھا

١٧٧ کابل ھا و سیم ھای متفرقه

١٧٨ ماسه ریزی و آجرچینی داخل ترانشه

١٧٠ فصل بیست و یکم. کابل کشی و سیم کشی

١٨٠ سر سیم بندی کابل ھای کنترل

١٨١ سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف

١٨٣ سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط

١٨٨ نصب گلندھا

١٧٩ فصل بیست و دوم. سر سیم بندی و اتصال کابل ھا



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١٩١ نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

١٩٢ نصب کاندوئیت ھا

١٩٠ فصل بیست و سوم. نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

١٩۶ نصب پانل ھا

١٩٧ نصب ترانسفورماتورھا

١٩٨ نصب باسداکت ھا

١٩٩ نصب جعبه ھای تقسیم

٢٠٠ نصب باتری ھا

٢٠١ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

١٩۵ فصل بیست و چھارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

٢٠٣ نصب نور افکن ھا و چراغ ھای صنعتی

٢٠۴ نصب چراغ ھای رشته ای

٢٠۵ نصب چراغ ھای فلورسنت

٢٠٧ نصب چراغ ھای متفرقه

٢٠٢ فصل بیست و پنجم. نصب سیستم روشنایی

٢٠٩ نصب سیستم حفاظت کاتدی

٢١٠ نصب سیستم اتصال زمین

٢١٧ نصب سیستم برق گیر

٢٠٨ فصل بیست و ششم. نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

٢١٩ نصب سیستم تلفن

٢٢٢ نصب سیستم فراخوان

٢١٨ فصل بیست و ھفتم. نصب تجھیزات ارتباطی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٢٢۴ پانل ھای فشار متوسط

٢٢۵ پانل ھای فشار ضعیف

٢٢٨ ترانسفورمرھا

٢٢٩ موتورھا

٢٣٢ پانل ھای خاص

٢٢٣ فصل بیست و ھشتم. پیش راه اندازی و راه اندازی برق

٢٣۴ کیلومتر۵حمل بیش از 

٢٣٣ کیلومتر۵فصل بیست و  نھم. حمل بیش از 

٢٣۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی

٢۴٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات نیو ماتیکی

٢۴٢ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی

٢۴٣ ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات

٢۴٩ جعبه تقسیم و پانل ھای محلی

٢۵١ خطوط فرآیندی ابزار دقیق

٢۶١ شبکه ھوای ابزار دقیق

٢۶۶ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا

٢٧۴ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا

٢٧۶ کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت

٢٧٩ مسیر عبور کابل - سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

٢٨١ مسیر عبور کابل - کاندویت ھا

٢٣۵ فصل سی و یکم. عملیات نصب در محوطه

٢٨۵ پانل ھا

٢٨۶ ادوات نصب شده روی پانل ھا

٢٨۴ فصل سی و  دوم. تجھیزات اتاق کنترل



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٢٨٧ DCSتجھیزات جانبی 

٢٨٨ فصل سی و سوم. عملیات لوپ تست

٢٩٠ : فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

٢٩٣ - دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

٣١٠ - ھزینه باالسری٣پیوست 

٣١١ - ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد –١
این فھرست بھا برای برآورد ھزینه عملیات نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای و پرداخت ھزینه اجرای آنھا استفاده می شود. فھرست بھای
نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل ھا، شرح و بھای واحد ردیف ھا و

پیوست ھای فھرست بھا به شرح زیر می باشد:
پیوست ١ : فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی

پیوست ٢ : دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه
پیوست ٣ : شرح اقالم ھزینه باالسری

پیوست ۴ : ضریب ھای منطقه ای
جدیدنحوه تعیین قیمتپیوست ۵: دستورالعمل

نحوه تھیه برآورد ھزینه اجرای کار –٢
١ ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ردیف ھای این فھرست بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھمراه با–٢

عالمت ستاره در محل مربوط در  فھرست بھا و مقادیر کار درج می شود و بھای واحد آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھای
اختصاصی صنعت نفت تعیین می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیش گفته نباشد ، از نرخ متعارف استفاده می شود، در صورتی که
پیش بینی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیف ھای ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید ھمراه با
عالمت ستاره اضافه می شود. به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه می شود، مشابه ردیف ھای فھرست بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافه

می شود.
١، محاسبه می شود.–٢ قیمت ردیف ھایی از این فھرست  بھا که بدون قیمت بوده و دارای عالمت * ھستند نیز به شرح بند ٢–٢

نحوه تھیه برآورد ھزینه اجرای کار –٣
ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف ھای این فھرست بھا و ھمچنین ردیف ھای موضوع بند ٢، ضریب ھا و ھزینه  ھای زیر، مطابق روش تعیین شده–١–٣

٢ اعمال خواھد شد. –در بند ٣
١ ھزینه باالسری طرح ای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۵٠ (پنجاه) درصد و كارھایی كه به صورت ترك–١–٣

تشریفات مناقصه واگذار (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) می شوند برابر ٣٧ (سی و ھفت) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح ھای عمرانی برای
كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٧ (سی و ھفت) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

مناقصه) واگذار می شوند برابر ٢۶ (بیست و شش) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست ٣ درج شده است. 
ضریب منطقه ای مطابق پیوست ۴ .٢–١–٣
٣ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر ٩(نه) درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه (پیوست ٢)–١–٣

٢ برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار ، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای پیش گفته، براساس نقشه ھای اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف ھای این–٣
فھرست بھا و ردیف ھای موضوع بند ٢، اندازه گیری می شود. فھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیف ھاست تھیه می شود.

در این فھرست مبلغ ھر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بھای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیف ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ھا،
جمع مبلغ ردیف ھای فھرست بھاء برای کار مورد نظر به دست می آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ھا به صورت خطی ضرب شده و
ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می شود. به این ترتیب، بر آورد ھزینه اجرای کار حاصل می شود. مجموعه فھرست بھا و مقادیر و برآورد ھزینه

اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با اعمال ضریب پیمان مبنای پرداخت قرار می گیرد.
اگر در نظر باشد کار بصورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فھرست بھا و مقادیر و بر آورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آن

جدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گیرد.
تبصره: در مواردی که در نظر باشد ھزینه ھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما بعھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینه ھای مربوط

جداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش گفته محاسبه می شود، اضافه می گردد.
٢، با اعمال ضریب ھای فھرست بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سی–١ و ٢–٣ در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف ھای ٢–٣

(٣٠ ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیفای یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونت
مھندسی،پژوھش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد. در کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه

واگذار میوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواھد بود.

کد ردیف ھا –۴
ھر یک از ردیف ھای این فھرست بھا توسط یک کد شناسایی می شود. این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. به عنوان مثال، در مورد ردیف ھای

ھای مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژھای مختلف در گروه کارھای برقSCHگروه لوله کشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قیمت ضخامت یا 
تکمیل می شود و سپس کد فرعی به انتھای سمت راست آن اضافه می گردد.

ترکیب دو یا چند فھرست بھا –۵
در کارھایی که برای بر آورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرست بھا مورد نیاز است، فھرست بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کار که مربوط
به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست بھای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخش ھای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن

منعکس است، به عنوان فھرست بھا مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند.
برای برآورد ھزینه اجرای کارھای سیویل تاسیسات مربوط به کارھای این فھرست بھا، باید از فھرست بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و

پتروشیمی استفاده شود.

١
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کلیات
١– مفاد این کلیات و مقدمه فصل ھای مختلف و شرح ردیف ھای این فھرست بھا اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. 

٢– قیمت ھای درج شده دراین فھرست بھا متوسط ھزینه اجرای کارھای نصب در تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای است که شامل ھزینه ھای
)  و به طور كلی، اجرای كامل كار با رعایتTOOLS & CONSUMABLESنیروی انسانی( نیروھای مستقیم کار)، ماشین آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی(

عمومی، ھزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد ) و ھمچنین ھزینه  نگھداری عملیات انجام شده تاHSEمشخصات فنی و الزامات و رويه ھاي نظام مديريت 
زمان تحویل موقت می باشد. ھزینه تھیه مصالح در موارد خاص در ردیف ھای جداگانه تعیین شده است. 

٣– ھزینه حمل مصالح و تجھیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار برای گروه ھای نصب  تجھیزات، رنگ و عایق، برق و ابزاردقیق از محل انبار پیمانکار(در محدوده
کارگاه) تا محل نصب ردیف ھای نصب منظور شده است. ھزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و ھمچنین حمل از انبار پیمانکار از

ردیف ھای جداگانه منظور شده است.
۴– ھزینه داربست بندی در موارد الزم در قیمت ردیف ھای منظور شده است.

۵– ھزینه نیروھای انسانی غیرمستقیم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کیفی و سرپرستی بخش ھای مختلف اجرایی، می بایستی توسط
پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد.

۶– ھزینه ھای ساخت و نصب تکیه گاه ھا و سایر کارھای فلزی، رنگ و عایق برای گروه ھای لوله کشی، برق و ابزاردقیق، طبق ردیف ھای مربوط در گروه
تجھیزات، رنگ و عایق پیش بینی شده است.

٧– ھزینه حفر ترانشه ھای مورد نیاز در کارھای لوله کشی، کابل کشی و اجرای فونداسیون ھای تأسیسات و تجھیزات درج شده در این فھرست بھا، براساس
ردیف ھای فھرست بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه می شود.

٨– ھزینه ھای تحویل کار و اخذ تاییدھای الزم از مھندس مشاور در مراحل مختلف، در قیمت ردیف ھای این فھرست بھا منظور شده است.
٩– در ردیف ھای مربوط به گروه لوله کشی:

ھای الزم برای اتصاالت تکیه گاه ھای موقت و اقالم٩GASKET–١ تامین الکترود جوشکاری دستگاه ھا و لوله ھا و اتصاالت بعھده کارفرماست. ھزینه آھن آالت و 
مشابه مصرف شدنی از قبیل گازھای مختلف و … در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است. از این رو، تامین آنھا بعھده پیمانکار می باشد.

٩–٢ لوله ھای با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف ھای گروه لوله کشی، فوالدھای با کمتر از ١% نیکل، در مواردی که به دلیل ضخامت باالی جداره لوله
نیاز به عملیات حرارتی باشد، ھزینه عملیات پیش گفته از فصل مربوط(عملیات تکمیل لوله کشی) محاسبه می شود.

٩–٣ ھزینه عملیات پیش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف ھای فصل مربوط محاسبه می شود.
ھا و یا کالس ھایSCHو یا کالس فشار تفکیک نشده است، قیمت ارایه شده برای تمام ضخامت ھا یا ٩SCH–۴ در ردیف ھایی که بر حسب ضخامت جدار یا 

فشار می باشد.
١٠– در قیمت ردیف ھای گروه نصب تجھیزات، ھزینه نگھداری تجھیزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.

١١– در قیمت ردیف ھای گروه برق، ھزینه آزمایش ھای الزم برای تأیید صحت اجرای کار و ھزینه نگھداری تجھیزات و عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت،
منظور شده است مگر اینکه ردیف ھای آزمایش ھای یاد شده با عنوان «پیش راه اندازی و راه اندازی » در گروه مربوط پیش بینی شده باشد.

١٢– در ردیف ھای گروه ابزاردقیق:
١٢–١ برای انجام کارھای کالیبراسیون ادوات ابزاردقیق، پیمانکار باید یک کارگاه مجھز به تجھیزات مورد نیاز آزمایش داشته باشد و این تجھیزات باید دارای

گواھی کنترل کیفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
مجھز به سیستم تھویه و کنترل دما١٢COLD ROOM–٢ ادوات الکترونیکی و تابلوھای مرتبط با سیستم ھای کنترل و ابزاردقیق باید در بخشی از انبار بعنوان 

COLDنگھداری شود. در صورتی که ادوات ابزار دقیق پس از کالیبراسیون در انبار دیگری احتماًال در مجاورت کارگاه کالیبراسیون نگھداری شود، باید مشخصات 
ROOM.را داشته باشد

١٢–٣ در ھریک از ردیف ھای گروه ابزار دقیق، ھزینه تطبیق مشخصات فنی ادوات ابزاردقیق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در
دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن. در معرض دمای شدید نبودن و … منظور شده است.

) در زمان ھای آزمایش ھیدروستاتیک خطوط لوله، توسط١٢IN LINE INSTRUMENTS–۴ باز کردن و نصب مجدد دستگاه ھای آزمایش و ادوات طول خطوط لوله (
)  انجام می شود و در این رابطه ، در موارد نیاز، گروه ابزاردقیق باید اتصاالت جانبی مثل لوله ھای سیگنال نیوماتیکی و یا اتصاالت  کابلPIPINGگروه لوله کشی (

و غیره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید ھزینه ھای یاد شده  در ردیف ھای مربوط منظور شده است.   
١٣– در پیمان ھایی که برآورد ھزینه اجرای آنھا با استفاده از این فھرست بھا تھیه شده است، برای تعیین قیمت جدید باید از قیمت ھای این فھرست بھا(در

صورت وجود) با رعایت حد تعیین شده در شرایط عمومی پیمان برای کارھای اضافی، استفاده شود. به این قیمت ھا، ضریب پیمان اعمال می شود.
١۴– مبالغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه مربوط به این فھرست بھا در صورتی که در برآورد ھزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد،

قابل پرداخت است.
١۵– چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھای آن بر اساس اسناد مورد تايید كارفرما

به عالوه  ١۴ درصد ھزينه باالسری پرداخت مي شود. به ھزينه مصالح ياد شده ضريب ھای پیمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل آحادبھا نیز نخواھند بود.
١۶– این فھرست بھا بر مبنای قیمت ھای سه ماھه چھارم سال ١٣٩٩ محاسبه شده است.

٢
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فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

لوله کشی

فصل اول – حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

١–    قیمت ھای این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله كشی(تحویلی از كارفرما به پیمانكار) از محل انبار كارفرما تا انبار پیمانكار و ھمچنین حمل
.و جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای كار می باشد

:٢–    تقسیم بندی ردیف ھای این فصل به شرح زیر صورت گرفته است از این رو
.الف: ھزینه حمل مصالح( شامل بارگیری، حمل، تخلیه) از انبار كارفرما تا انبار  پیمانكار(در محدوده كارگاه)  تحت ردیف ھای جداگانه پرداخت می شود

ب: ھزینه حمل مصالح لوله كشی كه طبق نقشه ھا و مشخصات فنی باید قبل از نصب در كارگاه پیش ساخت شوند و سپس به محل نصب انتقال
.یابند، تحت ردیف ھای جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است

ج: ھزینه حمل آن بخشی از مصالح لوله كشی كه بدون پیش ساخت به محل نصب حمل می شوند، تحت ردیف ھای جداگانه بر حسب نوع مصالح
.منظور شده است

د: ھزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله كشی كه باید قبل از حمل به محل نصب در كارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، به
.صورت اضافه بھا طبق ردیف ھای مربوط محاسبه می شود

٣–    در قیمت ھای این فصل، بارگیری و یا باراندازی در انبار كارفرما، انبار پیمانكار، كارگاه پیش ساخت، كارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب
منظور شده است. ھزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله كشی و یا قطعات پیش ساخته شده در محدوده كارگاه ساخت و یا كارگاه رنگ و
سندبالست و پوشش و حمل لوله ھا و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب( یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش ھای دیگر این

.فھرست بھا منظور شده است
۴–    ردیف ھای این فصل، براساس وزن لوله ھا و سایر مصالح لوله كشی اندازه گیری می شود، و واحد آن ” تن ” می باشد كه به تفكیك درج شده در بند ٢

.محاسبه می شود

٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل و جابجایی مصالح در محدوده سایت M1HD01
٠١٠١۶٠

گروه کد

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

ALL MATERIALS ٠١١،٠٠۶،٢٧٠ تن

۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل مصالح به انبار پیمانکار - بارگیری و تخلیه M1HD0201
٠١١١۶٠

گروه کد

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS ٠١١،٢٣۴،٠٧٠ تن

۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل مصالح به انبار پیمانکار - حمل مصالح M1HD0202
٠١١٢۶٠

گروه کد

فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

لوله کشی

فصل دوم – پیش ساخت کارھای لوله کشی

١–    منظور از پیش ساخت در ردیف ھای این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات مختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ھا و مشخصات فنی در
كارگاه پیش ساخت(و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن) می باشد. كارگاه پیش ساخت، فضای سرپوشیده و یا نیمه سرپوشیده ای است
كه تجھیزات و ابزار الزم و كافی از جمله جرثقیل ، دستگاه ھای جوش و برش و …)، به منظور اجرای كارھای پیش ساخت طبق نقشه ھا و مشخصات

.فنی در آن مستقر شده است
)٢UP–    قیمت ھای عملیات پیش ساخت (براساس نقش ھای ایزومتریك ) شامل: برش ، پخ زدن (و یا آماده سازی لبه ھای پخ شده) ،  اتصال قطعات به یكدیگر(

و جوشكاری آنھا طبق مشخصات فنی می باشد. ھزینه سایر عملیات الزم شامل آزمایش ھای غیرمخرب(رادیوگرافی، مافوق صوت)، ھیدرواستاتیك و
.تنش زدایی و یا پیش گرم كردن جوش ھا، براساس ردیف ھای فصل كارھای تكمیلی لوله كشی محاسبه می شود

٣–    ھزینه جابجایی مصالح لوله كشی از مقابل كارگاه پیش ساخت و جابجایی قطعات برش خورده  و یا نیمه ساخته شده در محدوده كارگاه پیش ساخت و
حمل كارھای ساخته شده به محل بارگیری (برای ارسال به محوطه ھای رنگ و سندبالست و یا محل نصب ) در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده

.است
،(NOZZLES)۴–    ردیف ھای كارھای پیش ساخت شامل، پیش ساخت قطعات لوله كشی (اسپول) و سایر كارھای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ھا

) می باشد كه براساس  قطر، ضخامت جداره در ردیف ھای جداگانه، تفكیك شده است. در موردLETSو اتصاالت ((MITERING)ساخت زانوھای مایتر
ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكیك زاویه انشعاب و به تفكیك با صفحه تقویتی و بدون آن انجام شده است و قیمت ھای آنھا بر حسب ردیف ھای

.مربوط محاسبه می شود
)ھا اعم از اینكه در كارگاه پیش ساخت اجرا شوند و یا به دلیلLET)–O و یا(NOZZLES)۵–    در مورد كارھای خاص پیش ساخت از قبیل اتصال انشعابات

.طبیعت كار در محل نصب ساخته شوند، ھزینه اجرای آنھا  از ردیف ھای ھمین فصل محاسبه می شود
۶–    واحد اندازه گیری پیش ساخت ”اسپول ھا” تعداد ”سرجوش” اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پیش ساخت می باشد كه در نقشه ھای

.ایزومتریك لوله كشی با عالئم مشخص تعیین شده و به تأیید مھندس مشاور رسیده است
.نیز تعداد سرجوش انجام شده می باشد. در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل می باشد(NOZZLES)واحد اندازه گیری ساخت انشعابات

واحد اندازه گیری ساخت زانوھای مایتر شده، تعداد سرجوش ھای اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثًال ھرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده
.تشكیل شود ، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می شود

.بكار رفته می باشد(O – LET)، تعداد(WELDOLET, THREADOLET, ...) ھا از نوع(O – LET)واحد اندازه گیری

٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

THK<=0375زانوھای مایتر M1PFMIS1
٠٢٠١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4" ٠٣٢،٧٩٢،۶٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴٣،٣۴٩،٨٢٠ سرجوش

D=6" ٠۵٣،٨٧١،۶١٠ سرجوش

D=8" ٠۶۵،٠۶۵،۴٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧۶،٢٢۵،۶۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨٧،٠۴١،٣٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩٨،٠۵۴،٣۴٠ سرجوش

D=16" ١٠٩،٠۶٣،٢٠٠ سرجوش

D=18" ١١١٠،٠٧۵،٢٠٠ سرجوش

D=20" ١٢١١،٠٨۴،۴١٠ سرجوش

D=24" ١٣١٣،١٠۵،٠۴٠ سرجوش

D=26" ١۴١۴،١١٧،۴٨٠ سرجوش

D=28" ١۵١۵،١٢٩،٠٣٠ سرجوش

D=30" ١۶١۶،١٣٨،١١٠ سرجوش

D=32" ١٧١٧،١۴٧،۵۴٠ سرجوش

D=34" ١٨١٨،١۵٩،٩۴٠ سرجوش

D=36" ١٩١٩،١۶٨،١٧٠ سرجوش

D=38" ٢٠٢٠،١٨١،٧۶٠ سرجوش

D=40" ٢١٢١،١٩٠،٠٠٠ سرجوش

D=42" ٢٢٢٢،٢٠١،٢۴٠ سرجوش

D=44" ٢٣٢٣،٢١٢،٨٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴٢۴،٢٢٣،٠٧٠ سرجوش

D=48" ٢۵٢۵،٢٣٣،۴٣٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢۶،٢۴۵،٨٧٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢٧،٢۵٢،٩١٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢٨،٢۶۶،١١٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢٩،٢٧۴،٧۴٠ سرجوش

٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

T:0375"<THK<=0625زانوھای مایتر M1PFMIS2
٠٢٠٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4" ٠٣٣،١٨٢،٧٨٠ سرجوش

D=5" ٠۴٣،٨٠٨،۵٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵۴،٣٩٢،٣٨٠ سرجوش

D=8" ٠۶۵،٧۴٢،٧۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٧،۶٩٣،٨٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨٨،٠٠٨،۵٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩٩،١٨٢،۵٨٠ سرجوش

D=16" ١٠١٠،٣۵٣،۴۴٠ سرجوش

D=18" ١١١١،۵٢۶،۴٨٠ سرجوش

D=20" ١٢١٢،۶٩٧،٩٢٠ سرجوش

D=24" ١٣١۵،٠۴١،٨٢٠ سرجوش

D=26" ١۴١۶،٢١٣،٨٨٠ سرجوش

D=28" ١۵١٧،٣٨٧،۶٧٠ سرجوش

D=30" ١۶١٨،۵۵٨،٧۶٠ سرجوش

D=32" ١٧١٩،٧٢٨،۴٧٠ سرجوش

D=34" ١٨٢٠،٩٠١،۶٩٠ سرجوش

D=36" ١٩٢٢،٠٧۴،٣٢٠ سرجوش

D=38" ٢٠٢٣،٢۴٧،٧۶٠ سرجوش

D=40" ٢١٢۴،۴١٨،٢٢٠ سرجوش

D=42" ٢٢٢۵،۵٨٩،٣١٠ سرجوش

D=44" ٢٣٢۶،٧۶٣،١٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴٢٧،٩٣۴،١٨٠ سرجوش

D=48" ٢۵٢٩،١٠٩،١٧٠ سرجوش

D=50" ٢۶٣٠،٢٨١،٠٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧٣١،۴۴٩،۵٣٠ سرجوش

D=54" ٢٨٣٢،۶٢٢،۵٧٠ سرجوش

D=56" ٢٩٣٣،٧٩٣،۴٣٠ سرجوش

٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

T:0625"<THK<=1زانوھای مایتر M1PFMIS3
٠٢٠٣۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4" ٠٣٣،٨٠٨،۴٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴،۵۵٢،٧۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵۵،٢۴٢،٧٨٠ سرجوش

D=8" ٠۶۶،٨۵١،۵٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧٩،٢١١،٧۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨٩،۵٧١،١٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٠،٩٨٨،٩٢٠ سرجوش

D=16" ١٠١٢،۴٠۴،٣٢٠ سرجوش

D=18" ١١١٣،٨٢٢،٣٠٠ سرجوش

D=20" ١٢١۵،٢٣٧،۴٨٠ سرجوش

D=24" ١٣١٨،٠٧٠،٠۵٠ سرجوش

D=26" ١۴١٩،۴٨۶،۴٣٠ سرجوش

D=28" ١۵٢٠،٩٠۴،١٨٠ سرجوش

D=30" ١۶٢٢،٣١٩،٠٠٠ سرجوش

D=32" ١٧٢٣،٧٣١،٨٨٠ سرجوش

D=34" ١٨٢۵،١۵١،١٨٠ سرجوش

D=36" ١٩٢۶،۵۶۶،٠١٠ سرجوش

D=38" ٢٠٢٧،٩٨۵،۵٣٠ سرجوش

D=40" ٢١٢٩،٣٩٩،١۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢٣٠،٨١٣،٩٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣٣٢،٢٣٢،٠٩٠ سرجوش

D=46" ٢۴٣٣،۶۴٨،١١٠ سرجوش

D=48" ٢۵٣۵،٠۶۵،٨۶٠ سرجوش

D=50" ٢۶٣۶،۴٨٣،۶٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧٣٧،٨٩۴،٨٩٠ سرجوش

D=54" ٢٨٣٩،٣١١،۶٧٠ سرجوش

D=56" ٢٩۴٠،٧٢٧،٠٧٠ سرجوش

١٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی انشعاب با زاویه  M1PFNZNR01
٠٢١١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١١،٧٨٨،۴١٠١،٩۵۵،٢۵٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢،۴۴٣،١۵٠٢،۶٧٣،٣۶٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،٩۴٩،۴٩٠٣،٢٧١،۵٣٠٣،٩٨٨،٢۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴٣،۴۶٠،٧٢٠٣،٨٠٠،٢٣٠۴،۶٣٢،٧٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٣،٩١۵،٣۵٠۴،٣٠۴،۶۶٠۵،٢۴٧،٢۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶۵،٢٢۵،٠٣٠۵،٧۴٩،۴٨٠٧،٠٠۶،۶٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧۶،١٣٠،٩٨٠۶،٧۴۵،۶٣٠٨،٢٢۴،٢۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨۶،٩١٢،٨٢٠٧،۶٠۴،۵٠٠٩،٢٧٧،۴٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩٧،٩٢۶،٠٨٠٨،٧٣۶،٧٧٠١٠،۶۶١،٨١٠ سرجوش

D=16" ١٠٨،٩۴٠،٣۵٠٩،٨٣۴،١٠٠١٢،٠٠٣،٢٨٠ سرجوش

D=18" ١١٩،٩٨٨،٨٣٠١٠،٩٩۴،۵١٠١٣،۴٢١،٨۶٠ سرجوش

D=20" ١٢١١،٠٣۶،٣١٠١٢،٠٧٨،٢٢٠١۴،٧۴۴،٠۴٠ سرجوش

D=24" ١٣١٣،١٣٣،٢٨٠١۴،۴۴٧،١٩٠١٧،۶٣٩،١٣٠ سرجوش

١١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی انشعاب مورب M1PFNZNR02
٠٢١٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١٢،٣٢۴،۶٣٠٢،۵۴٢،١٠٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣،١٧۶،٠٩٠٣،۴٧۵،٧٨٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣،٨٣۴،٣۴٠۴،٢۵١،٧٩٠۵،١٨۴،۶٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴،۴٩٩،۴٣٠۴،٩۴٠،٢١٠۶،٠٢١،۵۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵۵،٠٩٠،٠۴٠۵،۵٩۴،۵٧٠۶،٨٢٠،۶٢٠ سرجوش

D=8" ٠۶۶،٧٩١،۵۵٠٧،۴٧٣،٩٢٠٩،١٠٨،٩٢٠ سرجوش

D=10" ٠٧٧،٩۶٩،٧۵٠٨،٧۶٩،١٢٠١٠،۶٩٢،۶٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨٨،٩٨۵،٨٨٠٩،٨٨۴،٩٧٠١٢،٠۶٠،٠٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٠،٣٠۴،٢٢٠١١،٣۵٨،٠٠٠١٣،٨۶٠،٣٧٠ سرجوش

D=16" ١٠١١،۶٢١،۵۶٠١٢،٧٨۴،١١٠١۵،۶٠۴،٧۶٠ سرجوش

D=18" ١١١٢،٩٨۵،١٨٠١۴،٢٩٣،٣٧٠١٧،۴۴٧،٣٣٠ سرجوش

D=20" ١٢١۴،٣۴٧،٨١٠١۵،٧٠١،٢٨٠١٩،١۶٧،٩۶٠ سرجوش

D=24" ١٣١٧،٠٧٣،٠۵٠١٨،٧٨٠،۶۵٠٢٢،٩٣١،۶۴٠ سرجوش

١٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی انشعاب بازاویه  M1PFNZRE01
٠٢١٣۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١٢،۶۵٠،۶٠٠٢،٨٩٨،٣٨٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣،۶٢٠،٨١٠٣،٩۶٢،٠١٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴،٣٧٢،٣۶٠۴،٨۴٨،۵١٠۵،٨۴٧،۶٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵،١٢٩،٣۴٠۵،۶٣٣،۶٩٠۶،٧٩۶،١۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵۵،٨٠۵،٠١٠۶،٣٧٩،۴١٠٧،۶٩۶،٠٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶٧،٧۴٢،۵٣٠٨،۵٢١،۵٧٠١٠،٢٧۵،٢٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧٩،٠٨٩،٣۴٠١٠،٠٠٠،١١٠١٢،٠۶٨،٣٠٠ سرجوش

D=12" ٠٨١٠،٢۵٠،٨٩٠١١،٢٧۶،۵٠٠١٣،۶١٩،٢۵٠ سرجوش

D=14" ٠٩١١،٧۵۴،٧۶٠١٢،٩۵٨،٠۶٠١۵،۶۵۶،۶٩٠ سرجوش

D=16" ١٠١٣،٢۶٠،١٧٠١۴،۵٨٧،٧٠٠١٧،۶٣٠،٧١٠ سرجوش

D=18" ١١١۴،٨١۵،۶٩٠١۶،٣٠٩،۵۵٠١٩،٧١۵،۶۴٠ سرجوش

D=20" ١٢١۶،٣٧١،٧۶٠١٧،٩١۵،٢٩٠٢١،۶۵٩،٩۵٠ سرجوش

D=24" ١٣١٩،۴٨٣،٩٢٠٢١،۴٣٠،٢٨٠٢۵،٩١۶،٩١٠ سرجوش

١٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی انشعاب مورب M1PFNZRE02
٠٢١۴۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١٣،۴۴۵،٢٩٠٣،٧۶٩،٢٩٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴،٧٠٧،٠٠٠۵،١۵١،۴٣٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۵،۶٨۴،٠٢٠۶،٣٠۴،١٨٠٧،۶٠٣،٧٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶،۶۶٧،۴١٠٧،٣٢٢،٩۶٠٨،٨٣۵،٧۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵٧،۵۴۵،٧٧٠٨،٢٩٣،٧۵٠١٠،٠٠٧،۵۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶١٠،٠۶٧،١۵٠١١،٠٧٧،٢۶٠١٣،٣۵٧،۵٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧١١،٨١۴،٩٠٠١٣،٠٠٠،۶٩٠١۵،۶٨٧،٨٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨١٣،٣٢۶،٣٢٠١۴،۶۵٩،٣٨٠١٧،٧٠۶،٣٠٠ سرجوش

D=14" ٠٩١۵،٢٨٣،٢۴٠١۶،٨۴۴،٩١٠٢٠،٣۵٣،۶٩٠ سرجوش

D=16" ١٠١٧،٢٣٨،١٩٠١٨،٩۶٢،۴٧٠٢٢،٩٢٠،۶٣٠ سرجوش

D=18" ١١١٩،٢۶٢،٣١٠٢١،٢٠١،٧٩٠٢۵،۶٣١،۴۴٠ سرجوش

D=20" ١٢٢١،٢٨٢،۴٧٠٢٣،٢٨٩،۵۴٠٢٨،١۵٧،١٧٠ سرجوش

D=24" ١٣٢۵،٣٢٧،٧٢٠٢٧،٨۶٠،۴٨٠٣٣،۶٩٢،۴١٠ سرجوش

١۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - کربن استیل M1PFOLCS
٠٢٢١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D<1" ٠١٧١۶،۶٨٠٨۴١،١٧٠ عدد

1<=D<2" ٠٢١،٣۶٣،٨٣٠١،۴٩۴،٩٧٠ عدد

D=2" ٠٣١،۶٧٧،٧١٠١،٨٣۴،۴٨٠ عدد

D=3" ٠۴٢،٢٩٠،١٩٠٠ عدد

D=4" ٠۵٢،٧۶۶،٣٣٠٠ عدد

D=5" ٠۶٣،٢۴۶،٣٧٠٠ عدد

D=6" ٠٧٣،۶٧٢،٨٢٠٠ عدد

D=8" ٠٨۴،٨٩۵،٩۵٠٠ عدد

D=10" ٠٩۵،٧۵٣،۵٩٠٠ عدد

D=12" ١٠۶،۴٩٧،٢٠٠٠ عدد

١۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٢٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D<1" ٠١١،١٩۶،٣٠٠١،٣٢۵،٢۴٠ عدد

1<=D<2" ٠٢٢،٣١١،٣۵٠٢،۵٣١،۵٣٠ عدد

١۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و باالتر٢اسپول ھا - کربن استیل -  M1PFSFCS
٠٢٣١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١١،٢۵۴،٠٢٠١،۴٠٧،٧٩٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٧٢۴،٢٨٠١،٩٢٩،۵١٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،١٢٢،٠٢٠٢،۴٧۵،١٩٠٢،٩٩٧،۴۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،۵٢۵،۵٧٠٢،٩۴٠،٢۴٠٣،۵۵٨،۴٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،٨٩۶،٢٧٠٣،٣۶٩،۶٣٠۴،٠٧۴،٠٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،٧٧۵،۶٩٠۴،٣٨٧،٨٨٠۵،٣٠۴،۶٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴،۶٢٣،۴۶٠۵،۴۴٧،۶٨٠۶،۵٨۶،۵٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵،٣٠۵،٧٠٠۶،١٨٠،١١٠٧،۴٧٩،٠٨٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶،١٢۴،٣٢٠٧،١۴٣،٧۶٠٨،۶۵١،٨٨٠ سرجوش

D=16" ١٠۶،٩٣۶،٧۴٠٨،١٠۴،٠١٠٩،٨٢١،٢٩٠ سرجوش

D=18" ١١٧،٧۵٣،٧۵٠٩،٠۶۴،۶۶٠١٠،٩٩٣،١٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٨،۵۶٧،١٧٠١٠،٠٢٧،٣١٠١٢،١۶٣،۵١٠ سرجوش

D=24" ١٣١٠،١٩٩،٠٠٠١١،٩۴٩،٢١٠١۴،۵٠۵،٧٢٠ سرجوش

D=26" ١۴١١،٠١٧،٠١٠١٢،٩١١،٨۶٠١۵،۶٧٧،۵٣٠ سرجوش

D=28" ١۵١١،٨٣١،٠٣٠١٣،٨٧۵،۵١٠١۶،٨۴٨،٩۴٠ سرجوش

D=30" ١۶١٢،۶۴۶،۶۴٠١۴،٨٣۵،٧۶٠١٨،٠١٩،٧۵٠ سرجوش

D=32" ١٧١٣،۴۶١،٢۶٠١۵،٧٩۴،٨٠٠١٩،١٨٨،۵۵٠ سرجوش

D=34" ١٨١۴،٢٧٨،۴٧٠١۶،٧۵۶،۶۵٠٢٠،٣۶٠،٩۶٠ سرجوش

D=36" ١٩١۵،٠٩٢،٢٩٠١٧،٧١٨،٣٠٠٢١،۵٣١،٧۶٠ سرجوش

D=38" ٢٠١۵،٩٠٨،٩٠٠١٨،۶٨١،٣۵٠٢٢،٧٠۴،۵٧٠ سرجوش

D=40" ٢١١۶،٧٢۴،١٢٠١٩،۶۴١،۶٠٠٢٣،٨٧٣،٩٨٠ سرجوش

D=42" ٢٢١٧،۵۴٠،٧٣٠٢٠،۶٠٣،٢۵٠٢۵،٠۴۴،٧٩٠ سرجوش

D=44" ٢٣١٨،٣۵۵،۵۵٠٢١،۵۶۵،٩٠٠٢۶،٢١٧،٢٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴١٩،١٧١،١۶٠٢٢،۵٢۶،١۵٠٢٧،٣٨٨،٠٠٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٩،٩٨۶،۵٨٠٢٣،۴٨٩،٨٠٠٢٨،۵۶٠،٨١٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢٠،٨٠٣،٢٠٠٢۴،۴۵٢،٠۶٠٢٩،٧٣٢،٢٢٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢١،۶١۶،۴١٠٢۵،۴٠٩،٧٠٠٣٠،٩٠٠،٢٣٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢٢،۴٣۴،٠٣٠٢۶،٣٧٢،٣۵٠٣٢،٠٧١،۴٣٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢٣،٢۴٧،۴۴٠٢٧،٣٣٢،۶٠٠٣٣،٢۴٠،٨۴٠ سرجوش

١٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢اسپول ھا - کربن استیل - کوچکتر از  M1PFSFCT
٠٢٣٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D < 1" ٠١٣۴٠،٣٧٠ سرجوش

1" <=D < 2" ٠٢۴۵٧،٢۵٠ سرجوش

١٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

لوله کشی

فصل سوم – لوله کشی روزمینی

١–    عملیات موضوع ردیف ھای این فصل، اجرای كامل لوله كشی در روی زمین شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل و جوشكاری می باشد كه به
.شرح زیر تقسیم بندی شده  اند

.نصب و جوشكاری لوله ھا و اسپول ھا در محدوده  تلمبه خانه ھا١–١
ــ  ھزینه عملیات لوله كشی( نصب و جوشكاری) با قطر ٢ اینچ باالتر از بخش ھایی كه پیش ساخت شده باشد(اسپول) و یا با استفاده از قطعات از لوله
مستقیم اجرا شود، بر اساس واحد ”سرجوش” اجرا شده در محل نصب محاسبه می شود. بدیھی است ھزینه ”سرجوش ھای” اجرا شده در ساخت

.اسپول ھا، جداگانه و براساس ردیف ھای فصل دوم محاسبه می شود
ــ  ھزینه بستن فلنج ھا كه قطعات مرتبط با آنھا قبًال در محل خود نصب شده اند، بصورت ردیف ھای جداگانه و براساس ” تعداد فلنج ” محاسبه

.می شود
.ــ  در قیمت ردیف ھای موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شده است از این رو، بابت ارتفاع ھزینه اضافی محاسبه نمی شود

.نصب و جوشكاری لوله ھا در انبارھای نفت منطقه ای١–٢
ــ  ھزینه عملیات لوله كشی انبارھای نفت منطقه ای از ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می گردد. چنانچه در لوله كشی انبارھا نیاز به پیش ساخت

.قطعات لوله كشی باشد، ھزینه آن از ردیف ھای پیش ساخت(فصل دوم) محاسبه می شود
.ــ  واحد اندازه گیری لوله كشی ”سرجوش” می باشد

(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل كار١–٣
) و لوله كشی گالوانیزه بهTRACINGــ ھزینه لوله كشی با لوله ھای از جنس فوالد كربن دار و فوالد زنگ نزن با قطر كمتر از ٢ اینچ و لوله كشی حرارتی(

.قطرھای مختلف از ردیف ھای این بخش محاسبه می گردد
از ردیف ھای این فصل محاسبه می شود.(MANIFOLD)، لوله كشی ھای الزم تا محل چندراھه(STEAM TRACING)ــ  در مورد لوله كشی حرارتی

.مربوط از فصل ٢ (پیش ساخت) و نصب آن از بند بعدی ھمین فصل(نصب ملحقات واقع در مسیر خط) محاسبه می شودMANIFOLD ساخت
ــ  واحد اندازه گیری ردیف ھای موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف به استثنای لوله ھای رزینی ”مترطول”  لوله كشی انجام شده و در مورد

.سراتصال” باشد”، (RTRP) ”لوله ھای ”رزینی
، ھزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھای(STEAM TRACING)لوله كشی حرارتیMANIFOLD ــ  به استثنای ساخت و نصب

.موضوع این بند(از قبیل شیرآالت، فلنج ھا ، …)، در قیمت ردیف ھای لوله كشی منظور شده است و از بابت آنھا ھزینه اضافی محاسبه نمی شود
نصب ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھا١–۴

.ــ  ھزینه نصب اقالمی از قبیل انواع شیرآالت، شیرھای كنترل، … از ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود
محاسبه می شود. ھزینه ھای جوشكاری و(LIFTING & ERECTING)ــ قیمت ردیف ھای موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب

.یا اتصال فلنج ھای این قبیل قطعات بصورت ”سرجوش” و یا ” تعداد فلنج” از ردیف ھای موضوع بند ١–١  و یا ١–٢ محاسبه می شود
ــ  ھزینه كالیبراسیون و یا كنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقیق(شیرھای كنترل، اریفیس ھا و …)  براساس ردیف ھای مربوط در فھرست بھای گروه

.كارھای ابزاردقیق و ھزینه نصب  آنھا، براساس ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود
٢–    ھزینه سایر عملیات تكمیلی لوله كشی شامل  آزمایش ھای رادیوگرافی، ھیدرواستاتیك و … ، ھمچنین عملیات پیش گرم كردن و تنش زدایی جوشكاری ھا

.براساس ردیف ھای فصل ”كارھای تكمیلی لوله كشی” محاسبه می شود

١٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در تلمبه خانه ھا - کربن استیل(اتصاالت جوشی) M1AGFE01CS
٠٣٠١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١٣،٧٣٣،٩٨٠۴،١٩١،٠٢٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴،۶٧۴،٢٢٠۵،٢٧٨،١٢٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۵،۴٣۴،۴٩٠۶،٢٨٧،٧٠٠٧،۶۴١،٨٨٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶،٣١٧،٢٧٠٧،٣١۴،٢۴٠٨،٨٩٠،١٠٠ سرجوش

D=6" ٠۵٧،٠۵٠،۶٠٠٨،١۶۵،٣٧٠٩،٩٢۴،٢٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶٨،٧۶۵،٠٣٠١٠،١۵۴،٨٧٠١٢،٣۵١،٨٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧١٠،٩٢٧،٨۴٠١٢،٧١۵،٨١٠١۶،۴٣٣،٧٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨١٢،٩۴٢،١١٠١۴،٩٨٧،۶٨٠١٨،٢١٩،٨١٠ سرجوش

D=14" ٠٩١۵،٠٩٧،٩۵٠١٧،۴٨٣،٩٣٠٢١،٢۵۶،٨١٠ سرجوش

D=16" ١٠١٧،٠۴٣،۴۶٠١٩،٧٧٢،٩۴٠٢۴،٠۴٠،٣۴٠ سرجوش

D=18" ١١١٨،٩٩۵،٩١٠٢٢،٠۶۶،٧٢٠٢۶،٨٢٩،٨٨٠ سرجوش

D=20" ١٢٢٠،٩۴٢،۵١٠٢۴،٣۵۴،٨٢٠٢٩،۶١٩،۵٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٢۴،٨۴١،۵۶٠٢٨،٩٣٩،٧٨٠٣۵،١٩۵،٧۴٠ سرجوش

D=26" ١۴٢۶،٧٩٨،١٧٠٣١،٢٢٩،٨٨٠٣٧،٩٨۴،۵٣٠ سرجوش

D=28" ١۵٢٨،٧۴۴،٧٨٠٣٣،۵٢١،٨٢٠۴٠،٧٧۵،١۵٠ سرجوش

D=30" ١۶٣٠،۶٩٩،٢٢٠٣۵،٨١٢،٨۴٠۴٣،۵۵٨،۶٨٠ سرجوش

D=32" ١٧٣٢،۶۴٢،٧۴٠٣٨،٠٩٩،۵٣٠۴۶،٣۴٢،٩۶٠ سرجوش

D=34" ١٨٣۴،۶٠٠،٢٧٠۴٠،٣٩١،۶٣٠۴٩،١٣٧،٧۶٠ سرجوش

D=36" ١٩٣۶،۵۴٣،٧٩٠۴٢،۶٧٩،۵٧٠۵١،٩٢٢،٣٧٠ سرجوش

D=38" ٢٠٣٨،۵٠٠،۴٠٠۴۴،٩٧۴،۵٩٠۵۴،٧١١،٩١٠ سرجوش

D=40" ٢١۴٠،۴۴۴،٨۴٠۴٧،٢۶٢،۵٢٠۵٧،۴٩٨،۵٣٠ سرجوش

D=42" ٢٢۴٢،٣٩٩،۴۵٠۴٩،۵۵٢،۴۶٠۶٠،٢٨٢،٠۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣۴۴،٣۴۶،٠۵٠۵١،٨۴٨،۵٧٠۶٣،٠٧۶،٨۵٠ سرجوش

D=46" ٢۴۴۶،٣٠٠،۵٠٠۵۴،١٣۵،۵٩٠۶۵،٨۶٣،۴٧٠ سرجوش

D=48" ٢۵۴٨،٢۴۶،١٨٠۵۶،۴٢٩،۵٣٠۶٨،۶۵۶،١٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶۵٠،٢٠٢،۶٣٠۵٨،٧٢١،۶٣٠٧١،۴۴٢،٨٨٠ سرجوش

D=52" ٢٧۵٢،١۴٧،٢٣٠۶١،٠٠۶،۴٨٠٧۴،٢٢۶،٢۵٠ سرجوش

D=54" ٢٨۵۴،١٠١،۶٨٠۶٣،٢٩٨،٢۵٠٧٧،٠١۵،۶٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩۵۶،٠۴٨،٢٨٠۶۵،۵٨٩،٢٧٠٨۶،۶۴٣،١٨٠ سرجوش

٢٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در تلمبه خانه ھا - بستن فلنج ھا M1AGFE01FG
٠٣٠٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١٩٣،٣٠٠١١۶،١۶٠١٣٩،٠٢٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٣٩،٠٢٠١٧۴،٢٣٠٢٠٩،۴۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٨۵،٣۶٠٢٣١،۶٩٠٢٧٨،۶۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢٣١،۶٩٠٢٨٩،٧٧٠٣۴٧،٨۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٧٨،۶۵٠٣۴٧،٨۵٠۴١٧،۶٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣٧١،٩۵٠۴۶۴،۶٢٠۵۵٧،٣٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴۶۴،۶٢٠۵٨٠،٧٨٠۶٩۶،٣٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵۵٧،٣٠٠۶٩۶،٣٢٠٨٢۶،٠٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶۴٩،٩٨٠٨١٢،۴٧٠٠ سرجوش

D=16" ١٠٧۴٢،۶۶٠٩٢٨،۶٣٠٠ سرجوش

D=18" ١١٨٣۵،٩۵٠١،٠۴۴،٧٨٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٩٢٨،۶٣٠١،١۶٠،٩۴٠٠ سرجوش

D=24" ١٣١،١١۴،۶٠٠١،٣٩٣،٢۵٠٠ سرجوش

D=26" ١۴١،٢٠٧،٢٨٠١،۵٠٩،۴١٠٠ سرجوش

D=28" ١۵١،٢٩٩،٩۶٠١،۶٢۴،٩۵٠٠ سرجوش

D=30" ١۶١،٣٩٣،٢۵٠١،٧۴١،١٠٠٠ سرجوش

D=32" ١٧١،۴٨۵،٣١٠١،٨۵٧،٢۶٠٠ سرجوش

D=34" ١٨١،۵٧٨،۶١٠١،٩٧٣،۴١٠٠ سرجوش

D=36" ١٩١،۶٧١،٢٨٠٢،٠٨٨،٩۵٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٧۶٣،٩۶٠٢،٢٠۵،١١٠٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٨۵٧،٢۶٠٢،٣٢١،٢۶٠٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،٩۵٠،۵۵٠٢،۴٣٧،۴٢٠٠ سرجوش

D=44" ٢٣٢،٠۴٢،۶١٠٢،۵۵٣،۵٨٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴٢،١٣۵،٩١٠٢،۶۶٩،٧٣٠٠ سرجوش

D=48" ٢۵٢،٢٢٨،۵٩٠٢،٧٨۵،٨٩٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢،٣٢١،٢۶٠٢،٩٠٢،٠۴٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢،۴١٣،٩۴٠٣،٠١٧،۵٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢،۵٠٧،٢۴٠٣،١٣٣،٧۴٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩٣،٠۵٨،٣۶٠٣،٢۴٩،٨٩٠٠ سرجوش

٢١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در انبارھای نفت منطقه ای - کربن استیل M1AGFE02CS
٠٣١١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١٢،٧٠٠،٧٣٠٣،١۴۵،١۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣،۶۵۴،٢۶٠۴،٢۴٧،٣۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴،۴٣٣،٣٩٠۵،٣١٩،۴۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵،٢٢٠،٠۶٠۶،٢۵۵،۶١٠ سرجوش

D=6" ٠۵۵،٩٣٣،٣٣٠٧،١١٩،٠٢٠ سرجوش

D=8" ٠۶٧،۶٩۵،١٢٠٩،٢٢٣،۶٢٠ سرجوش

D=10" ٠٧٩،٣٧۵،٩۴٠١١،٣٧٠،٨٠٠ سرجوش

D=12" ٠٨١٠،٩۶٣،٨۶٠١٣،١۵٣،٨٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٢،٧٩٩،١١٠١۵،٣۴٧،٠٣٠ سرجوش

D=16" ١٠١۴،۶١٨،۶٧٠١٧،۵۴١،٣٢٠ سرجوش

D=18" ١١١۶،۴۴٩،۶٠٠١٩،٧٣۴،۵٣٠ سرجوش

D=20" ١٢١٨،٢٧١،٣٠٠٢١،٩٢۶،۶۴٠ سرجوش

D=24" ١٣٢١،٩٢۶،۶۴٠٢۶،٣١١،٩۶٠ سرجوش

D=26" ١۴٢٣،٧۶٠،٢٧٠٢٨،۵٠۴،۶٢٠ سرجوش

D=28" ١۵٢۵،۵٨١،٩٧٠٣٠،٧٠١،٠٨٠ سرجوش

D=30" ١۶٢٧،۴١۵،٠٨٠٣٢،٨٩٠،۴٩٠ سرجوش

D=32" ١٧٢٩،٢٣٣،۵٣٠٣۵،٠٧٨،٣١٠ سرجوش

D=34" ١٨٣١،٠۶٨،٧٩٠٣٧،٢٧٣،۶٧٠ سرجوش

D=36" ١٩٣٢،٨٨٩،۴٢٠٣٩،۴۶۶،٣٣٠ سرجوش

٢٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در انبارھای نفت منطقه ای - بستن فلنج ھا M1AGFE02FG
٠٣١٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١٩٠،١۴٠١١٢،٢٢٠١٣۴،٣١٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٣۴،٣١٠١۶٨،٣۴٠٢٠٢،٣۶٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٧٩،٠٨٠٢٢٣،٨۵٠٢۶٩،٢٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢٢٣،٨۵٠٢٧٩،٩۶٠٣٣۶،٠٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢۶٩،٢٢٠٣٣۶،٠٧٠۴٠٣،۵٣٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣۵٩،٣۵٠۴۴٨،٨٩٠۵٣٨،۴٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴۴٨،٨٩٠۵۶١،١٢٠۶٧٢،٧۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵٣٨،۴٣٠۶٧٢،٧۴٠٧٩٨،١٠٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶٢٧،٩٧٠٧٨۴،٩٧٠٠ سرجوش

D=16" ١٠٧١٧،۵١٠٨٩٧،١٩٠٠ سرجوش

D=18" ١١٨٠٧،۶۵٠١،٠٠٩،۴١٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٨٩٧،١٩٠١،١٢١،۶۴٠٠ سرجوش

D=24" ١٣١،٠٧۶،٨٧٠١،٣۴۶،٠٨٠٠ سرجوش

D=26" ١۴١،١۶۶،۴١٠١،۴۵٨،٣١٠٠ سرجوش

D=28" ١۵١،٢۵۵،٩۵٠١،۵۶٩،٩٣٠٠ سرجوش

D=30" ١۶١،٣۴۶،٠٨٠١،۶٨٢،١۶٠٠ سرجوش

D=32" ١٧١،۴٣۵،٠٣٠١،٧٩۴،٣٨٠٠ سرجوش

D=34" ١٨١،۵٢۵،١۶٠١،٩٠۶،۶٠٠٠ سرجوش

D=36" ١٩١،۶١۴،٧٠٠٢،٠١٨،٢٣٠٠ سرجوش

٢٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استیل - کوچکتر از  M1AGFFCS
٠٣٢١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١٧۵٣،٣۴٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢١،٠١۶،١۶٠ متر

٢۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - گالوانیزه M1AGFFGV
٠٣٢٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١٢٩٧،١١٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٣٣۴،٢۵٠ متر

D = 2.5" ٠٣٣۵۶،٠٣٠ متر

D = 3" ٠۴۴٢٧،۵٣٠ متر

D= 4" ٠۵۵٣۴،٢٩٠ متر

D= 6" ٠۶٧١٢،٠۵٠ متر

٢۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - کوچکتر از  M1AGFFSS
٠٣٢٣۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١٩۵۴،٠٣٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢١،٢٨۵،٧۶٠ متر

٢۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣٢۴۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١١۴٧،٧٠٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢١٩١،۵٣٠ متر

٢٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - شیر/ صافی/ مفصل انبساط
)D>=2(

M1AGIP01
٠٣٣١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١١۴٧،٠۵٠١٨٢،٨٨٠٢١٩،٩۵٠ عدد

D=3" ٠٢٢١٩،٩۵٠٢٧۴،٣٣٠٣٢٩،٣١٠ عدد

D=4" ٠٣٢٩٢،٨۶٠٣۶۵،٧٧٠۴٣٩،٢٩٠ عدد

D=5" ٠۴٣۶۵،٧٧٠۴۵٧،٨٣٠۵۴٩،٢٧٠ عدد

D=6" ٠۵۴٣٩،٢٩٠۵۴٩،٢٧٠۶۵٩،٢۵٠ عدد

D=8" ٠۶٩۶۴،٨۴٠١،٢٠۶،٩٢٠١،۴۴٩،٠٠٠ عدد

D=10" ٠٧١،٢٠۶،٩٢٠١،۵٠٩،٩۵٠١،٨١١،٢۵٠ عدد

D=12" ٠٨١،۴۴٩،٠٠٠١،٨١١،٢۵٠٢،١۵٠،٨۵٠ عدد

D=14" ٠٩١،۶٩١،٠٨٠٢،١١٢،۵۴٠٠ عدد

D=16" ١٠١،٩٣٣،١۶٠٢،۴١۵،۵٧٠٠ عدد

D=18" ١١٢،١٧٣،۴٩٠٢،٧١۶،٨٧٠٠ عدد

D=20" ١٢٢،۴١۵،۵٧٠٣،٠١٨،١۶٠٠ عدد

D=24" ١٣٢،٨٩٧،٩٩٠٣،۶٢٢،۴٩٠٠ عدد

D=26" ١۴٣،٧٩١،٠٨٠۴،٧٣٧،٧٩٠٠ عدد

D=28" ١۵۴،٠٨١،٨٨٠۵،١٠٢،٨٩٠٠ عدد

D=30" ١۶۴،٣٧۴،٨١٠۵،۴۶٧،٩٨٠٠ عدد

D=32" ١٧۴،۶۶۵،۶٢٠۵،٨٣٠،٩۶٠٠ عدد

D=34" ١٨۴،٩۵۶،۴٢٠۶،١٩۶،٠۶٠٠ عدد

D=36" ١٩٨،٧٨۶،٢۵٠١٠،٩٨١،٩٢٠٠ عدد

D=38" ٢٠٩،٢٧٢،٩٩٠١١،۵٨٩،۴۶٠٠ عدد

D=40" ٢١٩،٧۵٩،٧۴٠١٢،٢٠٠،۵۶٠٠ عدد

D=42" ٢٢١٠،٢۵٠،٠٣٠١٢،٨١١،۶۵٠٠ عدد

D=44" ٢٣١٢،٩٩٨،٢٣٠١۶،٢۴٧،٧٨٠٠ عدد

D=46" ٢۴١٣،۵٨۶،٠١٠١۶،٩٨٣،٧١٠٠ عدد

D=48" ٢۵١۴،١٧٨،۵٨٠١٧،٧١٩،۶۴٠٠ عدد

D=50" ٢۶١۴،٧٧١،١۴٠١٨،۴۶۵،١٣٠٠ عدد

D=52" ٢٧١۵،٣۵٨،٩٣٠١٩،٢٠۵،٨٣٠٠ عدد

D=54" ٢٨١۵،٩۵١،۵٠٠١٩،٩٣۶،٩٨٠٠ عدد

D=56" ٢٩١۶،۵٣٩،٢٩٠٢٠،۶٧٢،٩١٠٠ عدد

٢٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - شیرھای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣٣٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D< 2" ٠١١۵۵،٠٨٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢١٧۶،٠٩٠٢١٩،٩۵٠٢۶۴،۴۴٠ عدد

D=3" ٠٣٢۶٣،٨٢٠٣٢٩،٣١٠٣٩۵،۴٢٠ عدد

D=4" ٠۴٣۵١،۵۶٠۴٣٩،٢٩٠۵٢٧،۶۴٠ عدد

D=5" ٠۵۴٣٩،٢٩٠۵۴٩،٢٧٠۶۵٩،٢۵٠ عدد

D=6" ٠۶۵٢٧،۶۴٠۶۵٩،٢۵٠٧٩٠،٨۵٠ عدد

D=8" ٠٧١،١۵٩،٨٩٠١،۴۴٩،٠٠٠١،٧٣٨،١٠٠ عدد

D=10" ٠٨١،۴۴٩،٠٠٠١،٨١١،٢۵٠٢،١٧١،٧۵٠ عدد

D=12" ٠٩١،٧٣٨،١٠٠٢،١٧١،٧۵٠٢،۵٨١،٠٢٠ عدد

D=14" ١٠٢،٠٣٠،۶٨٠٢،۵٣۴،٠٠٠٠ عدد

D=16" ١١٢،٣١٩،٧٩٠٢،٨٩٧،٩٩٠٠ عدد

D=18" ١٢٢،۶٠٨،٨٩٠٣،٢۶٠،٢۴٠٠ عدد

D=20" ١٣٢،٨٩٧،٩٩٠٣،۶٢٠،٧۵٠٠ عدد

D=24" ١۴٣،۴٧٧،٩۴٠۴،٣۴۶،٩٩٠٠ عدد

D=26" ١۵۴،۵۴٨،٨٧٠۵،۶٨۶،۶٢٠٠ عدد

D=28" ١۶۴،٨٩٩،١١٠۶،١٢٣،٨٩٠٠ عدد

D=30" ١٧۵،٢۴٩،٣۵٠۶،۵۶١،١۶٠٠ عدد

D=32" ١٨۵،۵٩٩،۵٩٠۶،٩٩٨،۴٣٠٠ عدد

D=34" ١٩۵،٩۴٧،٧١٠١٢،۴۴٩،٢۶٠٠ عدد

D=36" ٢٠١٠،۵۴١،٣٧٠١٣،١٧۴،٠۴٠٠ عدد

D=38" ٢١١١،١٢٧،۵٩٠١٣،٩٠٩،۴٩٠٠ عدد

D=40" ٢٢١١،٧١٣،٨١٠١۴،۶۴١،٣٨٠٠ عدد

D=42" ٢٣١٢،٣٠٠،٠۴٠١۵،٣٧٣،٢٧٠٠ عدد

٢٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - مانیفلدھای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣٣٣۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 2" ٠١۵۴٠،۶٩٠ عدد

D= 2.5" ٠٢۵٩۴،٩٨٠ عدد

D = 3" ٠٣٧٠٢،٨١٠ عدد

D = 4" ٠۴٨١١،۴١٠ عدد

٣٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

TRAPنصب شیر آالت و سایر ملحقات - ارتفاع نما (سایت گالس) -  M1AGIP05
٠٣٣۴۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D< 2" ٠١١۶٩،٧۵٠ عدد

D= 2" ٠٢٢١٢،٣۴٠ عدد

D = 3" ٠٣٣١٨،۵١٠ عدد

D = 4" ٠۴۴٢۴،٠٩٠ عدد

٣١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - ھایدرانت - مانیتور M1AGIP04
٠٣٣۵۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

STANDARD SIZE ٠١٨۵٣،۵٧٠ عدد

٣٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

لوله کشی

فصل چھارم – لوله کشی زیرزمینی

١–    عملیات موضوع ردیف ھای این فصل، اجرای كامل لوله كشی در زیر زمین شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرھم كردن و جوشكاری و نصب در
.داخل ترانشه می باشد

) و خاكریزی( خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ھا) ، بطور جداگانه از فھرست بھای واحد پایه٢PIT–    ھزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شیر آالت(
.رشته ابنیه محاسبه می شود لیكن ھزینه زیرسازی لوله ھا برای استقرار لوله ھا در داخل ترانشه، در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده است

.٣–    ھزینه نصب شیرھا در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود
.۴–    در مورد لوله ھای پلی اتیلن، قیمت ھای ردیف ھای مربوط به لوله ھای پلی اتیلن برای انواع اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شود

مورد نیازSEAL WELD ۵–    در قیمت ردیف ھای لوله كشی گالوانیزه، ھزینه ”جوشكاری آب بندی” منظور نشده است. ھرگاه طبق مشخصات فنی اجرای
.باشد، ھزینه آن جداگانه محاسبه می شود

) ساختمان ھا می باشد. ھزینه لوله كشی ھای تأسیساتی۶LINE–    محدوده كارھای لوله كشی زیرزمینی این فصل مربوط به خارج از محدوده(
.ساختمان ھا در داخل محدوده آنھا، براساس فھرست بھای واحد پایه رشته تأسیسات مكانیكی محاسبه می شود

٧–    واحد اندازه گیری لوله كشی ھای با مصالح فوالد كربن دار به قطر ٢ اینچ و باالتر ، ”سرجوش” و در سایر انواع مصالح لوله كشی گالوانیزه و لوله كشی با
.مصالح فوالد كربن دار به قطر كمتر از ٢ اینچ ”مترطول” و در مورد شیرھا ”عدد” می  باشد

٣٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

THK<=0.375اینچ و باالتر" ٢کربن استیل  M1UGCSS1
٠۴٠١۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D=2" ٠١٢،٨٧٠،٧١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣،٧٨١،٧٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴،۵۴٨،۵٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵،٣٢۵،۶٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵۶،۵۶۴،١١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٨،٢۶۴،٣٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧١٠،١٣٩،٩۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨١١،۵٢٧،١١٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٣،۶۵٢،۴٢٠ سرجوش

D=16" ١٠١۵،٢٩۵،۴٣٠ سرجوش

D=18" ١١١۶،٩۴٧،١۵٠ سرجوش

D=20" ١٢١٨،۵٩٠،٧٣٠ سرجوش

D=24" ١٣٢١،٨٨۵،٩۵٠ سرجوش

D=26" ١۴٢۴،٠٠٧،٢٣٠ سرجوش

D=28" ١۵٢۵،۶۵١،٣٩٠ سرجوش

D=30" ١۶٢٧،٣٠١،٨٨٠ سرجوش

D=32" ١٧٢٨،٩۴۶،١٢٠ سرجوش

D=34" ١٨٣٠،۵٩۶،٠۵٠ سرجوش

D=36" ١٩٣٢،٢۴١،٣۴٠ سرجوش

٣۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tاینچ و باالتر٢کربن استیل  0375"<THK<=0625 M1UGCSS2
٠۴٠٢۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D=2" ٠١٣،١٩۴،٢٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴،٢١٢،۶۶٠ سرجوش

D=4" ٠٣۵،٢۵۴،٩٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶،١۵٢،٨۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵٧،۵٠۴،٧٩٠ سرجوش

D=8" ٠۶٩،۴٨٣،١٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧١٢،۶۴١،٣۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨١٣،٣٢٩،٠١٠ سرجوش

D=14" ٠٩١۵،٧۵١،٢٧٠ سرجوش

D=16" ١٠١٧،۶٩۶،٣۵٠ سرجوش

D=18" ١١١٩،۶۴۶،٠٧٠ سرجوش

D=20" ١٢٢١،۵٩۴،۴٨٠ سرجوش

D=24" ١٣٢۵،۴٩٠،۴٢٠ سرجوش

D=26" ١۴٢٧،٩٠٩،٠۵٠ سرجوش

D=28" ١۵٢٩،٨۵٨،۶٩٠ سرجوش

D=30" ١۶٣١،٨٠۵،۴٨٠ سرجوش

D=32" ١٧٣٣،٧۴٩،٠١٠ سرجوش

D=34" ١٨٣۵،٧٠٠،٣۶٠ سرجوش

D=36" ١٩٣٧،۶۴٧،٧٢٠ سرجوش

٣۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tاینچ و باالتر٢کربن استیل  0625"<THE<1 M1UGCSS3
٠۴٠٣۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D=4" ٠٣۶،٢٩١،٧١٠ سرجوش

D=5" ٠۴٧،٣٧۴،۴١٠ سرجوش

D=6" ٠۵٨،٩٢٢،٩۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶١١،٣١١،٠٢٠ سرجوش

D=10" ٠٧١۵،١۵٨،٣٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨١۵،٩۶٧،٢۴٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٨،٨٣٢،۵٢٠ سرجوش

D=16" ١٠٢١،١٩٨،٠٠٠ سرجوش

D=18" ١١٢٣،۵۶۶،۴٨٠ سرجوش

D=20" ١٢٢۵،٩٣۴،٧٢٠ سرجوش

D=24" ١٣٣٠،۶٧٢،۶٠٠ سرجوش

D=26" ١۴٣٣،۵٣۶،۴٩٠ سرجوش

D=28" ١۵٣۵،٩٠٨،٣١٠ سرجوش

D=30" ١۶٣٨،٢٧۴،٩٢٠ سرجوش

D=32" ١٧۴٠،۶٣۵،۶٠٠ سرجوش

D=34" ١٨۴٣،٠٠٩،۶٢٠ سرجوش

D=36" ١٩۴۵،٣٧۴،۵٣٠ سرجوش

٣۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فوالد گالوانیزه M1UGGV
٠۴٠۴۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<1" ٠١٣۴۶،٠٠٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٣٨٨،٩٩٠ متر

D = 2.5" ٠٣۴١۵،٢٠٠ متر

D = 3" ٠۴۴٩٧،٩٩٠ متر

D= 4" ٠۵۶٢٢،٣٩٠ متر

D= 6" ٠۶٨٢٩،٩٩٠ متر

٣٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

چدنی و داکتیل M1UGCI
٠۴٠۵۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D=3" ٠١۵۶۴،٧٣٠ متر

D=4" ٠٢۶٢٠،٨۵٠ متر

D=5" ٠٣۶٩٨،۵۶٠ متر

D=6" ٠۴٩٢٣،٨١٠ متر

D=8" ٠۵١،٠٢۶،۶٢٠ متر

D=10" ٠۶١،١٠٠،٠۶٠ متر

D=12" ٠٧١،١۵۵،١۴٠ متر

٣٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پلی اتیلن M1UGPE
٠۴٠۶۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D= 40 MM ٠١٢١٠،٩۶٠ متر

D= 50 MM ٠٢٢۴٢،۵۴٠ متر

D= 56 MM ٠٣٢۵٨،٣٣٠ متر

D= 63 MM ٠۴٢۶٨،۶٩٠ متر

D= 75 MM ٠۵٢٧١،١٣٠ متر

D= 90 MM ٠۶٢٧۶،۶۵٠ متر

D= 110 MM ٠٧٣۴۵،۵٧٠ متر

D= 125 MM ٠٨٣٧٨،۵٧٠ متر

D= 160 MM ٠٩٣٨٠،٨٢٠ متر

D= 200 MM ١٠۴١٨،٧٢٠ متر

D= 250 MM ١١۴٧۵،٧٢٠ متر

D= 315 MM ١٢۵١٣،۶١٠ متر

٣٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آز بست M1UGAB
٠۴٠٧۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D= 150 MM ٠١۵١۴،۴٧٠ متر

D= 200 MM ٠٢۶۴٩،٢۶٠ متر

D= 250 MM ٠٣٧٧٨،٧٧٠ متر

D= 300 MM ٠۴٨٨٨،٣٩٠ متر

D= 350 MM ٠۵٩٧۵،۶٢٠ متر

D= 400 MM ٠۶١،٠۵۶،٣٣٠ متر

D= 450 MM ٠٧١،١١٧،٧٣٠ متر

D= 500 MM ٠٨١،١۵٧،٧٠٠ متر

D= 600 MM ٠٩١،٢٩٨،٢٧٠ متر

۴٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢کربن استیل زیر M1UGLT
٠۴٠٨۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<1" ٠١٨۶٧،١٢٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢١،١٣١،٧٠٠ متر

۴١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASS=<600نصب شیر آالت داخل چاھک M1UGVIC1
٠۴١١۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<2" ٠١٣۶۶،۵٠٠ عدد

D=2" ٠٢۵١٠،۴۶٠ عدد

D=3" ٠٣٧۶۴،٧٩٠ عدد

D=4" ٠۵١،٠١٩،٧٢٠ عدد

D=5" ٠۶١،٢٧۴،۶۶٠ عدد

D=6" ٠٧١،۵٢٩،۵٩٠ عدد

D=8" ٠٩٢،۵۶۴،٨٩٠ عدد

D=10" ١٠٣،٢٠۵،٨٩٠ عدد

D=12" ١١٣،٨۴۶،٨٩٠ عدد

D=14" ١٢۴،۴٨٩،۶٩٠ عدد

D=16" ١٣۵،١٣٠،۶٩٠ عدد

D=18" ١۴۵،٧٧١،۶٩٠ عدد

D=20" ١۵۶،۴١٢،۶٨٠ عدد

D=24" ١۶٧،۶٩۵،۵٨٠ عدد

D=26" ١٧٨،٠٣٩،٨۶٠ عدد

D=28" ١٨٨،۶۵۵،٩۵٠ عدد

D=30" ١٩٩،٢٧۵،۴۵٠ عدد

D=32" ٢٠٩،٨٩٢،۶٨٠ عدد

D=34" ٢١١٠،۵١١،٠۴٠ عدد

D=36" ٢٢١۴،٩۵٠،۶۴٠ عدد

۴٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنصب شیر آالت داخل چاھک 600<CLASS=<1500 M1UGVIC2
٠۴١٢۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<2" ٠١۴۵٧،۶٨٠ عدد

D=2" ٠٢۶٣٧،۶٣٠ عدد

D=3" ٠٣٩۵۵،۵۴٠ عدد

D=4" ٠۵١،٢٧۴،۶۶٠ عدد

D=5" ٠۶١،۵٩٣،١٧٠ عدد

D=6" ٠٧١،٩١٢،٢٨٠ عدد

D=8" ٠٩٣،٢٠۵،٨٩٠ عدد

D=10" ١٠۴،٠٠٨،٩۵٠ عدد

D=12" ١١۴،٨٠٩،٢٩٠ عدد

D=14" ١٢۵،۶١١،۴۴٠ عدد

D=16" ١٣۶،۴١٢،۶٨٠ عدد

D=18" ١۴٧،٢١۵،٧۴٠ عدد

D=20" ١۵٨،٠١۵،١٨٠ عدد

D=24" ١۶٩،۶١٩،۴٨٠ عدد

D=26" ١٧١٠،٠۴٨،٩٧٠ عدد

D=28" ١٨١٠،٨٢٠،٢٣٠ عدد

D=30" ١٩١١،۵٩٣،٧۵٠ عدد

D=32" ٢٠١٢،٣۶۶،١٣٠ عدد

D=34" ٢١١٣،١٣٩،۶۵٠ عدد

D=36" ٢٢١٨،۶٨٧،١۶٠ عدد

۴٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASS>1500نصب شیر آالت داخل چاھک M1UGVIC3
٠۴١٣۶٠

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<2" ٠١۵۴٩،۴۵٠ عدد

D=2" ٠٢٧۶۵،٣٩٠ عدد

D=3" ٠٣١،١۴٧،۴٩٠ عدد

D=4" ٠۵١،۵٢٩،۵٩٠ عدد

D=5" ٠۶١،٩١٢،٢٨٠ عدد

D=6" ٠٧٢،٢٩۴،٣٨٠ عدد

D=8" ٠٩٣،٨۴۶،٨٩٠ عدد

D=10" ١٠۴،٨٠٩،٢٩٠ عدد

D=12" ١١۵،٧٠٨،٣١٠ عدد

۴۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

لوله کشی

فصل پنجم – عملیات تکمیلی لوله کشی

١–    ردیف ھای موضوع این فصل ھزینه اجرای عملیاتی است كه پس از اتمام كامل كارھای ساخت، نصب و جوشكاری لوله ھا(فصل ھای اول تا چھارم)
برای تكمیل كارھا طبق مشخصات فنی كارھای لوله كشی مورد نیاز می باشد كه بسته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مھندس مشاور

.انجام می شود
٢–     ھزینه انجام  آزمایش ھای كنترل جوش ھا و به روش ھای مافوق صوت، ذرات مغناطیسی و مایع نفوذی، براساس ردیف ھای فھرست بھای ژنوتكنیك و

.مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود
.٣–    تأمین اسید مورد نیاز در كارھای اسیدشوئی بعھده كارفرما می  باشد

.۴–    ھزینه ھای چشمه رادیوگرافی و تھیه تاریكخانه، در قیمت ردیف كنترل جوش ھا به روش پرتونگار منظور شده است
۵–    ھزینه تأمین آب مورد نیاز آزمایش ھای ھیدرواستاتیك در محدوده محل اجرای كار و به فاصله حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف به عھده كارفرماست

.ولی انتقال آن در داخل این محدوده به عھده پیمانكار است
۶–    واحد اندازه گیری در مورد ردیف ھای پرتونگاری و پیش گرم كردن و پس گرم كردن ( تنش زدایی ) ،  جمع اینچ قطر محل ھای مورد آزمایش، و در مورد

.ردیف ھای آزمایش ھای ھیدرواستاتیك و اسید شویی جمع اینچ متر شبكه ھای لوله كشی مورد آزمایش و اسید شویی می باشد
٧–    ھزینه ھای فیلم رادیوگرافی و داروی ظھور و ثبوت در قیمت ردیف ھا منظور نگردیده است.

۴۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۴٣۴،٩٢٠ اینچ/قطر

۴۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاریھا - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۴۶،٧٠٠ اینچ/قطر

۴٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاریھا - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۵٢١،٢۴٠ اینچ/قطر

۴٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - توسط شعلهP.W.H.Tعملیات تنش زدائی( M1CWPW01
٠۵٣١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

CARBON STEEL BELOW 2"

ND
٠١٩١٩،١٨٠ سرجوش

۴٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در محل نصبP.W.H.Tعملیات تنش زدائی( M1CWPW02FL
٠۵٣٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١۵،٢٧۵،٨١٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۵،٣۶۶،٨٠٠ سرجوش

D=1" ٠٣۵،۴۵۶،١٠٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،۶۴۶،١۵٠ سرجوش

D=2" ٠۵۵،٨٢۴،٠٩٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۶،٠١٣،٨٠٠ سرجوش

D=3" ٠٧۶،١٩٢،۶٣٠ سرجوش

D=4" ٠٨۶،۵۵۶،٣۶٠ سرجوش

D=5" ٠٩۶،٩٢٢،۵۶٠ سرجوش

D=6" ١٠٧،٢٩۴،٣۵٠ سرجوش

D=8" ١١١۴،٣١٣،۶۴٠ سرجوش

D=10" ١٢١۵،٣۴٢،٢٣٠ سرجوش

D=12" ١٣١۶،٣٧٠،٠٣٠ سرجوش

D=14" ١۴٢۵،١٢٨،٢٧٠ سرجوش

D=16" ١۵٢۶،۴۶۵،١۴٠ سرجوش

D=18" ١۶٢٧،٧٨۶،٧٧٠ سرجوش

D=20" ١٧٢٩،١١٧،٣۶٠ سرجوش

D=24" ١٨٣١،٧۶٨،٨٠٠ سرجوش

D=26" ١٩۴٣،٠۴٠،٣٣٠ سرجوش

D=28" ٢٠۴۴،۶٧٢،٣۶٠ سرجوش

D=30" ٢١۴۶،٢٩۴،٩١٠ سرجوش

D=32" ٢٢۴٧،٩٢٢،۵٨٠ سرجوش

D=34" ٢٣۴٩،۵۵٣،٨٢٠ سرجوش

D=36" ٢۴۵٢،١٩۵،٧۵٠ سرجوش

D=38" ٢۵۵٣،٨٢٧،۴٢٠ سرجوش

D=40" ٢۶۵۵،۴۴٩،١٨٠ سرجوش

D=42" ٢٧۵٨،۶٩٨،۶٢٠ سرجوش

D=44" ٢٨۶٠،٣١٨،٣٨٠ سرجوش

D=46" ٢٩۶١،٩۴۶،٨۵٠ سرجوش

D=48" ٣٠۶٣،۵٧٧،٣٠٠ سرجوش

D=50" ٣١۶۵،١٩١،١۵٠ سرجوش

D=52" ٣٢۶۶،٨٢٨،٣١٠ سرجوش

D=54" ٣٣۶٨،۴۴۵،٧٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴٧٠،٠٨٢،١٠٠ سرجوش

۵٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی در کارگاهP.W.H.Tعملیات تنش زدائی( M1CWPW02SH
٠۵٣٣۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١۴،٨۴٠،۶۵٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۴،٩٠٢،۶٢٠ سرجوش

D=1" ٠٣۴،٩۶۴،۶٩٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،٠٩١،٩٩٠ سرجوش

D=2" ٠۵۵،٢١٢،٧٨٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۵،٣۴٣،٢١٠ سرجوش

D=3" ٠٧۵،۴۶۵،٨٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨۵،٧١۵،۴۶٠ سرجوش

D=5" ٠٩۵،٩۶۵،٢٢٠ سرجوش

D=6" ١٠۶،٢١۶،۴۵٠ سرجوش

D=8" ١١١٢،٢۴٨،٣٧٠ سرجوش

D=10" ١٢١٢،٩۵١،۴١٠ سرجوش

D=12" ١٣١٣،۶۵٨،٨١٠ سرجوش

D=14" ١۴٢١،٠١٧،۵۴٠ سرجوش

D=16" ١۵٢١،٩٢٩،۶٩٠ سرجوش

D=18" ١۶٢٢،٨٣٢،۴٣٠ سرجوش

D=20" ١٧٢٣،٧۴٣،٣٣٠ سرجوش

D=24" ١٨٢۵،۵۵٧،٧۵٠ سرجوش

D=26" ١٩٣۴،٧۴۵،٨٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠٣۵،٨۵٩،۶۶٠ سرجوش

D=30" ٢١٣۶،٩۶٩،١۶٠ سرجوش

D=32" ٢٢٣٨،٠٨٠،٢٢٠ سرجوش

D=34" ٢٣٣٩،١٩٨،۴٢٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴١،٢۵۶،١۶٠ سرجوش

D=38" ٢۵۴٢،٣٧٢،٠٠٠ سرجوش

D=40" ٢۶۴٣،۴٨١،۴٩٠ سرجوش

D=42" ٢٧۴٣،٨٣٢،٣٧٠ سرجوش

D=44" ٢٨۴۶،٨١۶،۶٨٠ سرجوش

D=46" ٢٩۴٧،٩٣١،٣١٠ سرجوش

D=48" ٣٠۴٩،٠۴١،۵٩٠ سرجوش

D=50" ٣١۵٠،١۵٠،٣١٠ سرجوش

D=52" ٣٢۵١،٢۶۵،٧٢٠ سرجوش

D=54" ٣٣۵٢،٣٧۶،٠٠٠ سرجوش

D=56" ٣۴۵٣،۴٩۴،٩٨٠ سرجوش

۵١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۵٨،۵۴٠ اینچ/متر

۵٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٨،٧۵٠ اینچ/متر

۵٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات با ھوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

D<2" ٠١۶۴،۴۵٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢٣۵،۶٣٠ اینچ/متر

۵۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسید شوئی M1CWCC
٠۵۶١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶۴٢،۵۵٠ اینچ/متر

۵۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

لوله کشی

فصل ششم – عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

١–     ھزینه عملیات پیش راه اندازی لوله كشی در گروه ھای پیش راه اندازی خطوط لوله كشی ، پیش راه اندازی ملحقات لوله كشی( شیرھا، اریفیس ھا و
.صافی ھا) طبقه بندی شده است

(SPRING HANGER)٢–    ھزینه تمامی كارھای مورد نیاز پیش راه اندازی خطوط لوله كشی از جمله: فالشینگ خطوط، بازكردن تكیه گاه ھا و آویزھای موقت
و بطور كلی كارھای متعارف مورد نیاز(REINSTATEMENT)ھای مربوطGASKET ، بستن مجدد فلنج ھا و نصب(LEAK TEST)، آزمایش نشت یابی

.پیش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قیمت ردیف ھای منظور شده است
٣–    ھزینه تمامی عملیات پیش راه اندازی برای شیرھای كنترل و اطمینان، از جمله باركردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنھا( به منظور انجام كارھای
پیش راه اندازی خطوط)، نصب مجدد و انجام كنترل ھای نھایی برای صافی ھا از جمله نصب توری ھای موقت و دائم و برای اریفیس ھا، بازكردن

.و به طور كلی كارھای متعارف مورد نیاز پیش راه اندازی این گونه اقالم، در قیمت ردیف ھا منظور شده است(LINE BREAKING)اریفیس ھا، و اجرای
۴–     واحد اندازه گیری عملیات پیش راه اندازی خطوط لوله كشی ”اینچ –متر” كامل مسیرھای لوله كشی و برای شیرآالت، اریفیس ھا و صافی ھا جمع ”اینچ

.- قطر” آنھا می باشد

۵۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای کنترل و اندازه گیرھا M1PRCV
٠۶٠١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٣١٣،٧۵٠٣٩٢،٣١٠۴٧٠،٧٠٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢۴٠٧،۵١٠۵٠٩،۵٠٠٠ اینچ/قطر

۵٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صافی ھا M1PRST
٠۶١١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

CLASS<=600 ٠١١٠٣،۶٢٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢١٢٩،۴٨٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣١۵۵،۴٢٠ اینچ/قطر

۵٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صفحات اریفیس M1PROP
٠۶٢١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

CLASS<=600 ٠١٧٩،۵۵٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٩٩،۴٨٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣١١٨،٠٧٠ اینچ/قطر

۵٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

 CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای اطمینان M1PRSV
٠۶٣١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٣٠٢،۴٧٠٣٧٧،٩۶٠۴۵٣،۶٢٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢٣٩١،١٠٠۴٨٨،٩٢٠٠ اینچ/قطر

۶٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢١،۵٠٠ اینچ/متر

۶١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

فصل ھفتم – كارھای متفرقه لوله كشی

١–قیمت ردیف ھای خمكاری لوله ھا قیمت متوسط ھر مترلوله خم شده برای تمام شعاع ھا و زاویه ھای خمكاری می باشد
.

.٢–واحد اندازه گیری ”فلنج / اتصال جدا كننده” ، ”عدد” می باشد

۶٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

>= CLASSبستن فلنج ھای جدا کننده  600 M1MSIFC1
٠٧٠١۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١١٨٧،۴۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢٨١،۴٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣٧۴،٩١٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴۶٨،٩٣٠ سرجوش

D=6" ٠۵۵۶٢،٣۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٧۴٩،٨١٠ سرجوش

D=10" ٠٧٩٣٧،٢٧٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،١٢۴،٧٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،٣١٢،١٧٠ سرجوش

D=16" ١٠١،۴٩٩،۶٢٠ سرجوش

D=18" ١١١،۶٨٧،٠٨٠ سرجوش

D=20" ١٢١،٨٧۴،۵٣٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،٢۴٩،۴۴٠ سرجوش

D=26" ١۴٢،۴٣٧،۴٩٠ سرجوش

D=28" ١۵٢،۶٢۴،٩۵٠ سرجوش

D=30" ١۶٢،٨١٢،۴٠٠ سرجوش

D=32" ١٧٢،٩٩٩،٨۵٠ سرجوش

D=34" ١٨٣،١٨٧،٣١٠ سرجوش

D=36" ١٩٣،٣٧۴،٧۶٠ سرجوش

D=38" ٢٠٣،۵۶٢،٢١٠ سرجوش

D=40" ٢١٣،٧۴٩،۶۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢٣،٩٣٧،١٢٠ سرجوش

D=44" ٢٣۴،١٢۴،۵٧٠ سرجوش

D=46" ٢۴۴،٣١٢،٠٢٠ سرجوش

D=48" ٢۵۴،۴٩٩،۴٨٠ سرجوش

D=50" ٢۶۴،۶٨۶،٩٣٠ سرجوش

D=52" ٢٧۴،٨٧۴،٣٨٠ سرجوش

D=54" ٢٨۵،٠۶١،٨۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩۵،٢۴٩،٢٩٠ سرجوش

۶٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Cبستن فلنج ھای جدا کننده 600 < CLASS <= 1500 M1MSIFC2
٠٧٠٢۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٢٣۵،٠٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣۵٢،٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴۶٨،٩٣٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵٨۵،٢۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵٧٠٣،۴٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶٩٣٧،٢٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،١٧٢،٣۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،۴٠۶،٢٠٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،۶۴٠،۶٧٠ سرجوش

D=16" ١٠١،٨٧۴،۵٣٠ سرجوش

D=18" ١١٢،١٠٩،۶٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٢،٣۴٣،۴٧٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،٨١٢،۴٠٠ سرجوش

D=26" ١۴٣،٠۴۶،٨٧٠ سرجوش

D=28" ١۵٣،٢٨٠،٧٣٠ سرجوش

D=30" ١۶٣،۵١۵،٨٠٠ سرجوش

D=32" ١٧٣،٧۴٩،۶۶٠ سرجوش

D=34" ١٨٣،٩٨۴،١٣٠ سرجوش

D=36" ١٩۴،٢١٨،٠٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠۴،۴۵٣،٠٧٠ سرجوش

D=40" ٢١۴،۶٨۶،٩٣٠ سرجوش

D=42" ٢٢۴،٩٢٢،٠٠٠ سرجوش

D=44" ٢٣۵،١۵۵،٨۶٠ سرجوش

D=46" ٢۴۵،٣٩٠،٣٣٠ سرجوش

D=48" ٢۵۵،۶٢۴،٢٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶۵،٨۵٩،٢٧٠ سرجوش

D=52" ٢٧۶،٠٩٣،١٣٠ سرجوش

D=54" ٢٨۶،٣٢٧،۶٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩۶،۵۶١،۴۶٠ سرجوش

۶۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

< CLASSبستن فلنج ھای جدا کننده 1500 M1MSIFC3
٠٧٠٣۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠٢٢٨١،۴٨٠ سرجوش

D=3" ٠٣۴٢٢،۵٢٠ سرجوش

D=4" ٠۵۵۶٢،٣۶٠ سرجوش

D=5" ٠۶٧٠٣،۴٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧٨۴٣،٨۴٠ سرجوش

D=8" ٠٩١،١٢۴،٧٢٠ سرجوش

D=10" ١٠١،۴٠۶،٢٠٠ سرجوش

D=12" ١١١،۶۶٨،٣٩٠ سرجوش

۶۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اتصال جداکننده M1MSIJ
٠٧١١۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٢۶٢،١٩٠ عدد

D=3" ٠٢٣٩٢،٣٩٠ عدد

D=4" ٠٣۵٢٣،٧٨٠ عدد

D=5" ٠۴۶۵۵،١٨٠ عدد

D=6" ٠۵٧٩۶،٨٣٠ عدد

D=8" ٠۶١،۵٧۴،۶١٠ عدد

D=10" ٠٧١،٩۶٩،٨١٠ عدد

D=12" ٠٨٢،٣۶١،٩١٠ عدد

D=14" ٠٩٢،٧۵۵،۵٧٠ عدد

D=16" ١٠٣،١۵٠،٧٧٠ عدد

D=18" ١١٣،۵۴۴،۴٢٠ عدد

D=20" ١٢٣،٩٣۶،۵٢٠ عدد

D=24" ١٣۴،٧٢۵،٣٨٠ عدد

D=26" ١۴۵،١١٩،٠٣٠ عدد

D=28" ١۵۵،۵١٢،۶٨٠ عدد

D=30" ١۶۵،٩٠٧،٨٨٠ عدد

D=32" ١٧۶،٣٠١،۵٣٠ عدد

D=34" ١٨۶،۶٩۵،١٩٠ عدد

D=36" ١٩٧،٠٨٨،٨۴٠ عدد

D=38" ٢٠٧،٣٨١،٩٠٠ عدد

D=40" ٢١٧،٧٧٢،٧۴٠ عدد

D=42" ٢٢٨،١۶٠،١٩٠ عدد

D=44" ٢٣٨،۵۴۴،٢۴٠ عدد

D=46" ٢۴٨،٩۴٠،١٨٠ عدد

D=48" ٢۵٩،٣٢٧،۶٣٠ عدد

D=50" ٢۶٩،٧١۶،٧٨٠ عدد

D=52" ٢٧١٠،١٠۴،٢٣٠ عدد

D=54" ٢٨١٠،۴٩٣،٣٧٠ عدد

D=56" ٢٩١٠،٨٨٢،۵٢٠ عدد

۶۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب بازوی بارگیری نفت M1MSLA
٠٧٢١۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D: 2" ٠١٣،٨٨٢،١٣٠ عدد

D: 3" ٠٢۵،٨٢١،٣٣٠ عدد

D: 4" ٠٣٧،٧۶٢،۴٠٠ عدد

۶٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اسپرینکلر آتش نشانی M1MSSP
٠٧٣١۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢٣٨،٣٩٠ عدد

۶٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧۴١۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢،۵۵٠،١٨٠ عدد

۶٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عمیات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧۵١۶٠

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D: 2" ٠١٢۶٠،٣٩٠ متر

D: 3" ٠٢٣٣٨،۵۴٠ متر

D: 4" ٠٣۴۶٨،٧٣٠ متر

D: 5" ٠۴۶٠٢،٨۴٠ متر

D: 6" ٠۵٧٠٣،٢٣٠ متر

٧٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل دھم – نصب تجھیزات دوار

١–مبنای تقسیم بندی و تفكیك ھزینه نصب پمپ ھا و كمپرسورھا، نوع اتصال دستگاه و محركه مربوط(با كوپلینگ یا مستقیم)، قرارگرفتن دستگاه و محركه
CLOSED ، از نوعMETERINGبودن یا نبودن می باشد. پمپ ھای(INLINE) روی یك شاسی و یا جدا از ھم و وضعیت ورودی و خروجی پمپ

COUPLEDمحسوب می شوند. در تقسیم بندی پمپ ھا و كمپرسورھا، انواع آنھا از نظر مكانیكی(مثلCENTRIFUGALو PLUNGER،GEAR ،… )و یا
.سرویس آنھا از نظر نوع سیال در ھزینه نصب تأثیری ندارد

.٢–ھزینه بارگیری و حمل از انبار پیمانكار به محل نصب در قیمت ھای این فصل منظور شده است
٣–ھزینه تأمین انواع ورق ھای فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پدگذاری و آماده سازی فونداسیون ھا و ھم محوری در قیمت ھای این بخش منظور
شده است. در مورد تجھیزات خاصی كه ورق ھای فوالدی زیرشاسی و یا شیم ھم محوری توسط سازندگان آنھا تأمین می شود، كاھش بھا منظور

.نمی گردد
.۴–ھزینه تأمین گروت برای تجھیزات دوار عمومی در قیمت ھای این فصل منظور نشده است
.۵–قیمت ھای این فصل برای اجرای مراحل مختلف كار به روش ھای گوناگون، یكسان است

۶–ھزینه نصب محرك تجھیزاتی كه شاسی مجزا دارند، از ردیف ھای مربوط به محركه ھا و مولدھا محاسبه می شود. انتخاب ردیف قیمت برای
.متحرك(پمپ، كمپرسور و …) در این حالت، وزن تجھیزات دوار، بدون وزن محرك ھای مربوط می باشد

٧–قیمت ھای این فصل، ھزینه ھای ساخت و نصب جك بولت ھای تنظیم الكتروموتورھا و پین ھای مھار تجھیزات روی پداستال ھا و یا سوراخ ھای ھواگیری
.روی ورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عملیات الزم برای نصب تا پیش راه اندازی را در بر می گیرد

٨–ھزینه نصب متعلقات جانبی تجھیزات دوار كه بر روی شاسی اصلی دستگاه نصب می شود در قیمت نصب دستگاه منظور شده  است لیكن در مورد
)،(PACKAGEDسیستم ھای جانبی از قبیل سیستم روغنكاری مجزا، سیستم ھای فیلتر ھوای ورودی برای توربین ھای گاز و یا ... به صورت

.ھزینه ھای نصب بسته به نوع تجھیزات جانبی از ردیف ھای مربوط جداگانه محاسبه می شود
به عنوان مثال كمپرسور سرویس ایجاد برودت یا كمپرسور تراكم گاز تزریقی به چاه كمپرسور انتھای یك پاالیشگاه گاز و … كه محرك آن توربین گازی با

:اجزای منفصله زیر باشد
كمپرسور یك شاسی٨–١
و توربین قدرت و گیربكس یك شاسیGAS GENERATOR دستگاه٨–٢
سیستم روغنكاری كمپرسور یك شاسی٨–٣
یك شاسیG.G سیستم روغنكاری توربین قدرت و٨–۴
كولرھای ھوایی روغن به تعداد ھر سرویس٨–۵
PACKAGE یكG.G محفظه ھوای ورودی به٨–۶
لوله كشی ھای رابط بین بسته ھای روغنكاری مختلف و تجھیزات اصلی(كمپرسور و توربین ھا) و بین كولرھای ھوایی خنك كننده روغن و٨–٧

بستھھای روغنكاری
PACKAGED ھزینه بندھای ٨–١ و ٨–٢ از ردیف ھای نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و ھزینه بندھای ٨–٣ و ٨–۴ از ردیف نصب

EQUIPMENTمحاسبه می گردد. ھزینه بند ٨–۵ براساس قیمت نصب كولرھای ھوایی و لوله كشی ھای رابط( بند ٨–٧)، براساس قیمت اقالم
.لوله كشی مختلف محاسبه می شود 

به عبارت دیگر از نظر عملیات واحد، ھر چند این مجموعه متعلق به كمپرسور است ولی ھزینه نصب ھر یك از اجزا براساس ردیف جداگانه محاسبه
.می  شود

.٩–عملیات تكمیلی نصب و پیش راه اندازی تجھیزات دوار مشتمل بر كارھای زیر می باشد
ھم محوری با متحرك در دو حالت انفصال و اتصال لوله ھای ورودی و خروجی به متحرك برای حصول اطمینان از محدوده مجاز تنش وارده به٩–١

.دستگاه توسط لوله ھا
OILER شستشوی محفظه یاتاقان ھا با حالل و پركردن محفظه ھا با روغن توصیه شده توسط سازنده و نصب٩–٢
.و گارد محافظ آنCOUPLING SPACERنصب٩–٣
در صورت نیاز وO–RING دوران آرام محور برای حصول اطمینان از نصب صحیح آب بند مكانیكی و انواع دیگر آب بندھا و نصب یا تعویض٩–۴

.پشت آنھاGLAND تنظیم
از روی محورھا و سایر قطعات دیگرRUST – PREVENTIVE پاك كردن٩–۵
.لوله ھای رفت و برگشت آب خنك كنندهSIGHT GLASS و چك كردن صحت و كامل بودن آنھا و نصبAUXILIARY نصب لوله ھای٩–۶
.نصب گاسكت ھای اصلی لوله  ھای ورودی و خروجی و سایر لوله ھای جانبی دیگر و محكم كردن اتصال لوله ھا به متحرك٩–٧

:عالوه بر كارھای عمومی پیش گفته، موارد ذیل نیز باید برای پیش راه اندازی كمپرسورھا انجام شود
فالشینگ لوله ھای روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب فیلترھای اصلی روغن و آماده سازی سیستم روغنكاری برای٩–٨

.سرویس عادی
پر كردن مخزن ھای روغن و مواد شیمیایی سیستم ھای جانبی با مواد توصیه شده توسط سازندگان٩–٩

.الزمCLEARANCE نصب یاتاقان ھای تراست و رادیال یا چك كردن آنھا از نظر صحت نصب و٩–١٠
.با یاتاقان ھای رادیال و تراستVIBRATION  PROBES اندازه گیری فاصله٩–١١
.از طریق نقاط تخلیه كف و دوران آرام روتورCASING بازرسی داخلی٩–١٢

:موارد ذیل نیز باید برای پیش راه اندازی فن ھای كولرھای ھوایی انجام شود
.چك كردن تراز و یا عمود بودن كامل محورھا٩–١٣
تنظیم زاویه پره ھا٩–١۴
(TIP CLEARANCE)اندازه گیری و یكسان سازی فاصله نوك پره ھا با رینگ اطراف٩–١۵
.چك كردن میزان كشش تسمه ھا و تنظیم آنھا طبق دستورالعمل سازنده٩–١۶
.اجرای سایر موارد مربوط به پیش راه اندازی تجھیزات دوار كه در دستورالعمل ھای آنھا منعكس شده است٩–١٧

١٠–ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی پمپ ھای دارای كوپلینگ، معادل ١۵% و ھزینه پیش راه اندازی پمپ ھای بدون كوپلینگ، معادل ۶% ھزینه نصب آنھا
.می باشد

.١١–ھزینه فالشینگ لوله ھای روغنكاری، خارج از ھزینه ھای پیش راه اندازی و از گروه لوله كشی محاسبه می شود
.١٢–ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی كمپرسورھا معادل ١٨/۵% ھزیه نصب آن می باشد

.١٣–ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی فن ھا و بلوئرھا، معادل ١٠% ھزینه نصب آنھا می باشد
، كه تحت نظارت نماینده سازنده پیش راه اندازی می شوند، ھرگاه پیمانكار نصب، نیرویSPECIAL ١۴–برای تجھیزات خاص، از قبیل توربین ھای بخار و یا گاز

.انسانی، ابزار و تجھیزات الزم برای این كار را تأمین نماید، ھزینه ھای مربوط به صورت نفر- روز و كرایه دستگاه محاسبه می شود
یا موتور درونسوز، داكت ھای انتقال دود و توربینGAS GENERATOR ، مجموعه ای از اجزایPACKAGED MODULES ١۵–منظور از توربین ھای گاز از نوع

.قدرت است كه در یك محفظه بسته و توسط سازنده به صورت یكپارچه نصب می شوند
.قرار می گیرندMACHINERY ON EQUIPMENT در گروهAGITATORS وMIXER ١۶–تجھیزاتی مانند

٧١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھا - پمپ و موتور با کوپلنگ با یک شاسی M2MAPM01
١٠٠١۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١۵٢،٠۶٠ کیلوگرم

W: 501-1250  KG ٠٢۴٠،٨٧٠ کیلوگرم

W: 1250-2500  KG ٠٣٢٩،٣۴٠ کیلوگرم

W: 2501-5000  KG ٠۴٢٢،٠٢٠ کیلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵١٧،١١٠ کیلوگرم

٧٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLOSE COUPLDپمپ ھا - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١٣٧،٨۴٠ کیلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٣٠،۶٩٠ کیلوگرم

٧٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

IN_LINEپمپ ھا - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١٣۵،٨٢٠ کیلوگرم

W: 501-1250  KG ٠٢٢٩،٨۴٠ کیلوگرم

W: 1250-2500  KG ٠٣٢٢،٠۶٠ کیلوگرم

W: 2501-5000  KG ٠۴١۶،٢٧٠ کیلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵١٢،۵٨٠ کیلوگرم

٧۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھا - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W:  UP TO 2500  KG ٠١٣٣،٨٠٠ کیلوگرم

W: 2501-5000  KG ٠٢٢۵،٢٠٠ کیلوگرم

W:  >5000  KG ٠٣١٩،٣۴٠ کیلوگرم

٧۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھا - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١٣٢،۶٠٠ کیلوگرم

٧۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا M2MAFN01
١٠٢١۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١۵١،٣٠٠ کیلوگرم

٧٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - محرکه / مولد - مونتاژ توسط سازنده M2MADR01
١٠٣١۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W:>  UP TO 5000  KG ٠١١٧،۶٩٠ کیلوگرم

W:> 5000-10000  KG ٠٢١٢،٣٧٠ کیلوگرم

٧٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - اضافه بھا برای مولدھا M2MADR02
١٠٣٢۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

ALL SIZES ٠١۶،٢٠٠ کیلوگرم

٧٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - موتورھای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣٣۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W: >UP TO 5000 KG ٠١٢١،٠۵٠ کیلوگرم

W:>5000-10000 KG ٠٢١٩،٧۶٠ کیلوگرم

W:    >10000 KG ٠٣١٧،٠٠٠ کیلوگرم

٨٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین گازی - مدول ھای بسته ای M2MADR04
١٠٣۴۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١١۴،۵٩٠ کیلوگرم

٨١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

G.Tمحرکه ھا و مولدھا - داکت ھای ورود و خروج ھوا و دود - M2MADR05
١٠٣۵۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

ALL SIZES ٠١١۶،٧١٠ کیلوگرم

٨٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماشین آالت روی تجھیزات ثابت M2MAEQ
١٠۴١۶٠

گروه کد

فصل دھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١٣٣،٠۵٠۴٢،۵٣٠ کیلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٢٨،٧۶٠٣٣،۴۴٠ کیلوگرم

٨٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(PACKAGED)فصل یازدھم – نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

مجموعه ای از دستگاه ھا و تجھیزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد كه ھمراه با لوله كشی ھا و(PACKAGED)١–منظور از تجھیزات بسته ای
كابل كشی ھای مربوط روی یك شاسی قرار دارند. پیمانكار مسُوولیت نصب و تراز كردن مجموعه را روی تكیه گاه(فونداسیون) مربوط بعھده دارد.
چنانچه طبق مشخصات فنی كارخانه سازنده این مجموعه ھا نیاز به عملیات پیش راه اندازی(از قبیل شستشوی شیمیایی، فالشینگ و …) داشته

.باشد ھزینه آن با استفاده از مبانی این فھرست بھا و با توافق كارفرما بصورت درصدی از ھزینه نصب محاسبه می شود
.٢–ھزینه كارھایی كه در دوره پیش راه اندازی تجھیزات ثابت صورت می گیرد، در قیمت ردیف ھای مربوط پیش بینی شده است

.٣–ھزینه تأمین گروت در قیمت ھای این بخش منظور نشده است
، به ھمراه پایه ھا بصورت پیش ساخته و یكپارچه تحویل شود، قیمت نصب آن معادل ٨٠% قیمت نصب(ELEVATED TANKS)۴–در مواردی كه مخزن ھا مرتفع

ظروف عمودی بر روی فونداسیون بتنی محاسبه می شود. و در صورتی كه مخزن و پایه ھا جدا از ھم برای نصب تحویل شده باشند، قیمت نصب
.پایه ھا براساس نصب سازه ھای فلزی و قیمت مخزن براساس ردیف نصب ظروف بر روی سازه ھای فلزی محاسبه می شود

یا ھیترھایی كه بصورت تیوب باندل بر روی فلنج مخزن ھا و یا ظروف دیگر نصب می شوند، از ردیف ھای۵SUCTION HEATER–برای تعیین قیمت نصب
.استفاده می شودHEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTEDمبدل ھای فلنجی

.محاسبه می شودPACKAGED EQUIPMENT ۶–ھزینه نصب كوره ھا  وبویلرھای پیش ساخته، از ردیف
٧–قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرو استاتیك مخزن ھای ذخیره(استوانه ای)، شامل لوله كشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن
طبق دستورالعمل ھا و مشخصات فنی پیمان و كنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تھیه نمودارھا و گرایش ھای مربوط، تخلیه مخزن و الیروبی

.و تمیزكاری مخزن و جمع آوری و برچیدن لوله كشی ھا و وسائل اضافی است
.٨–قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرواستاتیك مبدل ھای حرارتی، برای ھر دو قسمت پوسته و تیوب آنھا است

الزم جھت آزمایش ھیدرواستاتیك، اضافه بھایی محاسبه نمی شود و ھزینه این عملیات در قیمت آزمایش منظورBLIND FLANGE ٩–برای ساخت انواع
.شده است

١٠–برای آزمایش ھای ھیدرواستاتیك، ھزینه تأمین آب در محدوده محل اجرای كار(به شعاع حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف)  بعھده كارفرماست ولی
.انتقال آن در داخل این محدوده به عھده پیمانكار است

.١١–تأثیر تعداد نازل ھا در آزمایش ھای ھیدرواستاتیك تجھیزات نادیده گرفته می شود و قیمت یكسان برای آنھا منظور می شود

٨۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۶٠

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 2000  KG ٠١٢۵،٠٨٠ کیلوگرم

W:  >2000-5000  KG ٠٢٢١،٨٧٠ کیلوگرم

W:  > 5000 KG ٠٣١٧،٣١٠ کیلوگرم

٨۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ظروف و درام ھا - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۶٠

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG ٠١١٣،٣٠٠ کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢١١،٨٩٠ کیلوگرم

٨۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ظروف و درام ھا - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۶٠

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG ٠١١٧،٩٧٠ کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢١۵،٨١٠ کیلوگرم

٨٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مبدل ھا - نصب روی پی بتنی M2EQHE01
١١٢١۶٠

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 10 TON ٠١٨،۴۶٧،۴۶٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢۶،٩۶۵،۵۶٠ تن

W    >20  TON ٠٣۶،۴٨٠،٢۴٠ تن

٨٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مبدل ھا - نصب توسط فلنج M2EQHE02
١١٢٢۶٠

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 1 TON ٠١١٩،٣٣٨،٢٧٠ تن

W:         >1 TON ٠٢١٧،١٨٩،۵٧٠ تن

٨٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQLR
١١٣١۶٠

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 5 TON ٠١١١،١٣٧،٠٨٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٧،٧۴۵،٢۴٠ تن

٩٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل دوازدھم – مخازن ذخیره استوانه ای

١–در قیمت ردیف ھای تخلیه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور جورکردن و صفافی و چیدن ورق ھای مخزن و ھمچنین آماده کردن  محل
.صفافی منظور شده است

٢–ردیف ھای نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل نصب، تعیین مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ھا و
برش آنھا(در موارد الزم) و اصالح ورق ھای معیوب(در حد متعارف)، آھنگری در محل ھای روی ھم آمدگی ورق ھا توسط وسائل نگھدارنده و ایجاد سکو

.و تھیه تکیه گاه ھای مناسب (برای نصب بدنه) و برداشتن زوائد از روی ورق ھا می باشد
٣–ھزینه نصب و جوشکاری نازل ھا، دریچه ھا، منھول ھا، فلنج  ھا و ھمچنین ورق ھای تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و  حفاظ اطراف سقف(مخازن سقف

.ثابت) در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است
، بادبندھا(TIE RODS)، میل مھارھا(RAFTERS)، رافترھا(PURLINS)، الپه ھا(TRUSS)۴–سازه ھای سقف ثابت نوع خرپا(بدون ستون) شامل خرپاھا

(BRACINGS)و سایر قطعات اتصالی است.
RAFTER) ، ورق ھا و قطعات داخلی سقف(LOWER , UPPER DECK)۵–ردیف ھای نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق ھای پایینی و باالیی سقف

, TRUSS , COMPARTMENT , RIM , ...)،منھول ھا، فلنج ھا، ھواکش ھا، نازل ھا، تکیه گاه ھای سقف حوضچه تخلیه آب سقف و لوله مفصلی مربوط
و به طور کلی تمامی قطعات و(SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستیکی آب بندی(GUIDE POLE)غالف اندازه  گیری سطح

.اجزایی است که به نوعی به سقف شناور متصل می شوند

٩١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بار اندازی و صفافی مصالح مخزن M2TK01
١٢٠١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١١،۴۵۶،٠٧٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢١،١۴٩،۵٣٠ تن

CAP: >15000 - 45000  M3 ٠٣١،٠۵٨،١٩٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴۶٣٧،٠٣٠ تن

٩٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جوشکاری کف مخازن M2TK02
١٢١١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١۴۶،٠١۵،٣١٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢۴٢،۴٨۴،٨۶٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣۴٠،۴٢٢،٠۵٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴٣۴،٧١٩،١٣٠ تن

٩٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جوشکاری بدنه مخازن M2TK03
١٢٢١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١۶٨،۵٣۵،٨٠٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢۶٣،٩٢۶،٣۵٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣۵٩،۵٧٧،٣٧٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴۵٣،٨٠٩،٧۴٠ تن

٩۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری سقف ثابت مخازن M2TK04
١٢٣١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١۵٨،١٩٧،٢٠٠ تن

CAP: >6000 - 15000  M3 ٠٢۵٣،۶۴١،٠۴٠ تن

CAP: > 15000 - 45000 M3 ٠٣۴٩،٢٧١،٧٢٠ تن

CAP: > 45000 M3 ٠۴۴۶،٨۵٢،٠١٠ تن

٩۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری سقف شناور مخازن M2TK05
١٢۴١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١٧٢،٨٨٣،٩۴٠ تن

CAP: > 6000 - 15000  M3 ٠٢۶٧،٣٣۴،٠۵٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣۶٢،٢۴۶،۴۵٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴۵٩،۴۶۴،٩۴٠ تن

٩۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

WIND GIRDERنصب و جوشکاری  M2TK06
١٢۵١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٧٣،٧٢٠ کیلوگرم

٩٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری پله بدنه مخازن M2TK)7
١٢۶١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٨۵،۴٣٠ کیلوگرم

٩٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری سازه ھای تیر و ستونی MT2K08
١٢٧١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٧٣،١١٠ کیلوگرم

٩٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری سازه ھای خرپایی M2TK09
١٢٨١۶٠

گروه کد

فصل دوازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٨٠،۶٩٠ کیلوگرم

١٠٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)فصل سیزدھم – نصب تجھیزات متفرقه

١–ھزینه نصب جرثقیل ھای سقفی، شامل ھزینه تمامی عملیات از قبیل نصب و تراز ریل ھای دو طرف، مجموعه موتورھا و گیربكس ھا و درام و
.ساپورت ھای كابل و انجام كارھای برقی و … ، براساس ردیف ھای این فصل محاسبه می شود

٢–ھزینه نصب باسكول ھا نیز شامل انجام تمامی كارھای برقی مكانیكی تا مرحله انجام آزمایش ھای قبل از بھره برداری براساس ردیف ھای این فصل
.محاسبه می شود

.٣–انواع باالبرھای برقی و بادی با یك قیمت، نصب می شوند
۴–ھزینه نصب محرك ھای سیستم ھای انتقال توان، از قبیل الكتروموتورھا، موتورھای درونسوز و غیره، از ردیف ھای مربوط در بخش نصب تجھیزات دوار
محاسبه می شود و فقط ھزینه نصب تسمه ھا، پولی ھا، چرخ زنجیرھا، كوپلینگ ھای طویل سایر پایه ھا و بست ھا و حفاظ ھای مربوط و تنظیمات و

.ھم ترازی آنھا از ردیف ھای این بخش محاسبه می شود
.۵–ھزینه تأمین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است

١٠١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جرثقیل سقفی M2MSCR
١٣٠١۶٠

گروه کد

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١٢٠،١٠٢،٧٢٠ تن

CAPACITY:         >10 TON ٠٢١٧،٢٣٧،٩۴٠ تن

١٠٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باالبرھا M2MSHS
١٣١١۶٠

گروه کد

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

ALL SIZES ٠١٢٨،٧٧٣،۵٢٠ تن

١٠٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای انتقال نیرو M2MSTR
١٣٢١۶٠

گروه کد

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

W: UP TO 500 KG ٠١۶١،۴٠٠ کیلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢۵٠،٩٩٠ کیلوگرم

W:        >2000 KG ٠٣٣٨،٨۴٠ کیلوگرم

١٠۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات کار گاھی M2MSWE
١٣٣١۶٠

گروه کد

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

ALL TYPES ٠١١١،٧١٨،۶٣٠ تن

١٠۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باسکول ھا M2MSWB
١٣۴١۶٠

گروه کد

فصل سیزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات متفرقه

CAPACITY: <30 TON ٠١٣۶،۶٩٣،٨٣٠ تن

CAPACITY: >30 TON ٠٢٣٠،٠۴٣،۵۵٠ تن

١٠۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل چھاردھم – عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

.١–تأمین الكترود بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در ردیف ھای این فصل منظور نشده است
.٢–تأمین پیچ و مھره ھای اتصاالت اسكلت فلزی بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در قیمت ھای این فصل منظور نشده است

.٣–ھزینه ھای بارگیری مصالح فلزی از انبار پیمانكار و حمل و تخلیه و ھرگونه جابجایی ھای بعدی آنھا در قیمت ھای این فصل منظور شده است
.۴–قیمت مصالح فلزی، در قیمت ھای این بخش منظور نشده است. ھرگاه تأمین مصالح فلزی بعھده پیمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه می شود

.، محاسبه می شودSTANCHION ،SUPPORTS،… ۵–ھزینه ھای ساخت و نصب پالتفرم ھای ظروف و مخزن ھا، براساس قیمت ھای ساخت و نصب
.۶–ھزینه ھای ساخت و نصب پالتفرم ھای عملیاتی و پله ھا، براساس قیمت ھای ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شود

٧–معیار انتخاب ردیف ھای ساخت و یا نصب تكیه گاه ھا كه براساس دامنه وزنی تفكیك شده است، مجموع وزن قطعات تشكیل دھنده یك تكیه گاه
.می باشد

٨–ساخت و نصب ساپورت ھای زیر ١٠ كیلوگرم، انواع ساپورت ھای روی زمین و اطراف بدنه برج ھا، مخزن ھا، تیرھا، ستون ھای اصلی فلزی و بتنی و لوله ھا
.و …) در بر می گیرد.F.Sرا از ھر نوع(گاید، شو، آویزھای ساده، دامی، 

، ساخت و نصب تمام اجزای فلزی مرتبط با آویزھای فنری منظور شده است. قیمت نصب انواع آویزھای فنریSPRING HANGERS ٩–در ردیف قیمت نصب
.با جزئیات و موقعیت ھای مختلف نصب یكسان است

در قیمت نصب تأثیری ندارند و فقط از نظر تقسیم بندی وزنی باید در گروه مربوط خودCOUNTERWEIGHT نوع آویزھای فنری یعنی ساده یا ھمراه با
در زیر لوله و روی زمین یا سازه فلزی نصب شود ، قیمت نصب آن معادل ساپورت فلزی ھمSPRING SUPPORTقرار گیرند. اگر یك باكس فنری بعنوان

.وزنش می باشد

١٠٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت _قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چھار چوب ھا .. M2STSF01
١۴٠١۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 10-50 KG ٠١۴٣،١۵٠ کیلوگرم

W:             > 50 KG ٠٢٣٢،٣۶٠ کیلوگرم

١٠٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت _قطعات - نردبان، کیج، جان پناه،... M2STSF02
١۴٠٢۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۵١،٧٨٠ کیلوگرم

١٠٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت _قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۴٠٣۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١١٩،۴٠٠ کیلوگرم

١١٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت _قطعات - اسکلت فلزی - تیر ورق/ خرپا M2STSF04
١۴٠۴۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۴٢،٠٣٠ کیلوگرم

١١١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چار چوب ھا،... M2STFE01
١۴١١۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W:10-50 KG ٠١۵۵،۴۶٠ کیلوگرم

W:  >50 KG ٠٢۴١،۵١٠ کیلوگرم

١١٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - نردبان، کیج، جان پناه M2STFE02
١۴١٢۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۶۵،٢٣٠ کیلوگرم

١١٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)GRATINGنصب_قطعات - صفحات مشبک ( M2STFE03
١۴١٣۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١٢٢،۴٨٠ کیلوگرم

١١۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)CHEQ.PLATESنصب_قطعات - صفحات آج دار( M2STFE04
١۴١۴۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١١۵،۵٩٠ کیلوگرم

١١۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۴١۵۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۴٧،٨۴٠ کیلوگرم

١١۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ورق ھای سقف و دیوار M2STSH
١۴٢١۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

(SIDE WALLS SHEETS) ٠١٩۶،٣۴٠ متر مربع

(ROOF SHEETS) ٠٢۶٧،١٠٠ متر مربع

١١٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

١٠KGساخت و نصب تکیه گاه ھای زیر  M2STFF
١۴٣١۶٠

گروه کد

فصل چھاردھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 5 KG ٠١۴٧١،٧٣٠ عدد

W:  > 5-10 KG ٠٢١،٠١٨،٨٣٠ عدد

١١٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل پانزدھم - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

.١– قیمت ردیف ھای این فصل برای یكدست رنگ آمیزی با انواع رنگ ھا  و با ھر ضخامت یكسان می  باشد 
.كشور سوئد می باشد½SA 2 ٢– مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد

.٣– زنگ زدایی سطوح لوله ھا، با دستگاه شاتبالست یا سند بالست، به یك قیمت می باشد
.۴– به سندبالست و پرایمر لوله ھا و اسكلت فلزی، چه قبل از پیش ساخت انجام شود و چه پس از پیش ساخت، یك قیمت تعلق می گیرد

باستثنای ھزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب كه از ردیف ھای مربوط استفاده۵SHOP– سندبالست و رنگ آمیزی تجھیزات سنگین تر از ١۵ تن در(
.می شود)، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در ھر مورد باید براساس آنالیز ردیف  مربوط ارزیابی شود

.۶– ھزینه احداث سردخانه (اتاق خنك) برای نگھداری رنگ، اعم از این كه تأمین رنگ با پیمانكار یا كارفرما باشد، بعھده پیمانكار است
.٧– قیمت رنگ آمیزی، برای ابزار ھای مختلف برقی ، بادی یا دستی، یكسان است

.٨– قیمت رنگ آمیزی برای لوله ھای درون واحدھای عملیاتی و خارج از آنھا، یكسان است
.محاسبه می شودTOUCH UP ٩– بھای لكه گیری ھا در مراحل مختلف، فقط یك بار براساس قیمت ردیف

.١٠– تأمین ماسه سندبالست بعھده پیمانكار بوده و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است
.١١– چنانچه رنگ توسط پیمانكار تأمین شود، ھزینه آن براساس الیه ھای رنگ آمیزی، از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود

١٢– اضافه بھای سند بالست و رنگ آمیزی در ارتفاع بیش از ۵ متر، برای اولین ۵ متر اضافی یك بار، برای دومین ۵ متر اضافی دو بار و به ھمین ترتیب برای
.ارتفاع ھای بیشتر پرداخت می شود

١٣- منظور از اسکلت فلزی سنگین در این فصل، قطعات فلزی اصلی سازه شامل تیرھا، ستون ھا، بادبندھا و اتصاالت مربوط می باشد. 
١۴-  منظور از اسکلت فلزی سبک در این فصل، سایر ملحقات نصب شده در پروژه از قبیل نردبان، نرده محافظ، راه پله و موارد مشابه می باشد. 

١١٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١۵٠١۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٣١٢،۵٣٠ متر مربع

١٢٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١۵٠٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٩۴،٣١٠ متر مربع

١٢١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢کارھای لوله کشی رنگ در محل نصب - قطرھای زیر  M2PAPI03
١۵٠٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٢٠٩،۵٢٠ متر مربع

١٢٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و بیشتر٢کارھای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر  M2PAPI04
١۵٠۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١١٧٨،١۵٠ متر مربع

١٢٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - لکه گیری M2PAPI05
١۵٠۵۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٩۴،٢٨٠ متر مربع

١٢۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١۵١١۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٣٧۶،٣١٠ متر مربع

١٢۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١۵١٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٧٠،٧٣٠ متر مربع

١٢۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١۵١٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١١٢٣،۴٢٠ متر مربع

١٢٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - لکه گیری M2PAEQ04
١۵١۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١۴٧،١۴٠ متر مربع

١٢٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١۵٢١۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١٢۵،۵١٠ کیلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢١٢،٧۵٠ کیلوگرم

١٢٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١۶،٧٩٠ کیلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢٢،٧٢٠ کیلوگرم

١٣٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١۵٢٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١٩،٧٠٠ کیلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢۴،٣٨٠ کیلوگرم

١٣١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - لکه گیری M2PAST04
١۵٢۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١٣،٧٧٠ کیلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢٢،٣۶٠ کیلوگرم

١٣٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح رنگ آمیزی M2PAMT
١۵٣١۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
٠١٣٠٩،٢٠٠ کیلوگرم

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢١٧٣،۵۵٠ کیلوگرم

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣٣۵١،٠٠٠ کیلوگرم

WASH PRIMER(P4) ٠۴٢٢٣،١٢٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
٠۵۶۵۴،٣٩٠ کیلوگرم

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
٠۶٣٩٨،۶١٠ کیلوگرم

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٩٢،۵٠٠ کیلوگرم

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
٠٨٣٨٨،۴٣٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
٠٩۵۴١،۵١٠ کیلوگرم

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
١٠١٨٨،٠٢٠ کیلوگرم

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣۴۴،٠٠٠ کیلوگرم

POLYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
١٢٢٢١،٨٧٠ کیلوگرم

PORE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۵۴١،۵١٠ کیلوگرم

تینر رنگ اپوکسی ١۴١٩٠،٠٠٠ کیلوگرم

١٣٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

SANDBLASTINGمخازن ذخیره -  M2PATK01
١۵۴١۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

کف مخازن سقف ثابت ٠١٣٢۵،١۴٠

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢۴٨٧،٧١٠

سطوح خارجی بدنه مخازن و

سقف ثابت
٠٣٣٩٠،١٧٠

اضافه بھا برای ارتفاع بیش از

متر۵
٠۴۴٨،٧٧٠

سند بالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵٣٨٣،٠۵٠

١٣۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

PAINTINGمخازن ذخیره -  M2PATK02
١۵۴٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

FLOATING ROOF BOTTOM ٠١١٠٣،٠٣٠

OTHER IN& OUT PART OF

TANKS
٠٢٧٣،۶٢٠

ADD.PRICE FOR

H>5M(FOR EA.5M)
٠٣٨،٨٢٠

١٣۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل شانزدھم - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق

١–برای عایقكاری شیرھای كنترل، اندازه گیرھای مقدار جریان و ھر نوع ابزاردقیق دیگر كه در امتداد محور لوله ھا نصب می شوند، قیمت یكسان و معادل
.شیرھای مكانیكی منظور می شود

.در ھر طولی كه باشند، با قیمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAUGES)٢–عایقكاری تمام سطح سنج ھا 
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرھا، قیمت یكسان محاسبه می شودTRACER ٣–به عایقكاری لوله ھای دارای

.در قیمت ھا، منظور شده استINSULATION SUPPORT RING ۴–ھزینه ساخت و نصب
.۵–به ازای ھر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی كه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢۵% قیمت ردیف مربوط منظور می شود

.۶–قیمت عایقكاری با پشم سنك یا سیلیكات كلسیم یكسان منظور می شود
.سیلیكات كلسیم استفاده شود،١٠% به قیمت عایقكاری گرم اضافه می شود(BOARD)٧–ھرگاه به جای سیلیكات كلسیم پیش ساخته، از صفحات

.٨–ھزینه عایقكاری لوله ھای بزرگتر از ٣۶ اینچ، براساس قیمت ھای عایقكاری تجھیزات، محاسبه می شود
٩–برای عایقكاری تجھیزاتی كه پوشش ورق روی آنھا ، بصورت پیش ساخته توسط سازنده دستگاه تأمین شود ، ٢٠ % از قیمت ردیف مربوطه كسر

.می شود
.١٠–سطح كار مورد محاسبه در عایقكاری تجھیزات دوار، سطح كل صندوق فلزی پوشش دھنده عایق آنھاست

.لوله ھا در كارگاه ھای ثالث، ھیچگونه اضافه بھایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPING ١١–برای
.شده توسط كارفرما، فقط ھزینه نوار پیچی سرجوش ھا و اتصاالت طبق قیمت ھای این فصل محاسبه می شودCOAT & WRAP ١٢–برای لوله ھای

محاسبه نمی شود ولی برای لوله ھای عایق شده توسطHOLIDAY TESTمی شوند، ھزینه ای بابتCOAT & WRAP ١٣–برای لوله ھایی كه توسط پیمانكار
.برای آزمایش منفذیابی و ترمیم عیوب محاسبه می گرددCOAT & WRAPكارفرما، ۵% قیمت

.می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAP بیشتر از قیمتDOUBLE COAT & DOUBLE WRAP  %25 ١۴–قیمت عایقكاری رطوبتی
،در شرایطی كه مصالح آن توسطSINGLE COAT & DOUBLE WRAP  ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAP ١۵–قیمت ھای عایقكاری

.كارفرما تأمین شود ، یكسان است
.١۶–نگھداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارھای سرد بعھده پیمانكار است و ھزینه آن در قیمت ھای این فصل منظور شده است

.١٧–به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ھا و اتصاالت پس از نصب، اضافه بھایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سرد آنھا تعلق می گیرد
١٨–قیمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوھا و سه برابر عایقكاری سرجوش ھم اندازه برای سه

.راھه ھا می باشد

١٣۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١۶٠١۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٢۴١،١٣٠ متر

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣٢٨،۵٩٠ متر

DIA: 8-12  INCH ٠٣۴٠٣،٧٨٠ متر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۴٧٩،٨٠٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵۵٨٧،٣١٠ متر

DIA: 26-36 INCH ٠۶۶٩٣،٨٣٠ متر

١٣٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیر آالت و فیتینگ ھا M2ISPH02
١۶٠٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٣٧۴،۴٩٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢٧٣۶،٨٠٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣١،١٠٠،٣٨٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴١،٣٢١،٨٩٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵١،۴٧١،۵١٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٨۴٣،٩١٠ عدد

١٣٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPH03
١۶٠٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٨٧،٢۵٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣۶٨،۴٠٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣۵۵٠،١٩٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴۶۶١،١۵٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٧٣۵،٧۶٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٩٢١،٩۶٠ عدد

١٣٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای ھمراه با لوله کشی
حرارتی

M2ISPH04
١۶٠۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٢۶٩،۶١٠ اینچ/قطر

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣۵۶،٢۵٠ اینچ/قطر

DIA: 8-12  INCH ٠٣۴٣١،۴۴٠ اینچ/قطر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۵٠۶،۶۴٠ اینچ/قطر

DIA: 18-24 INCH ٠۵۶١٣،٣۴٠ اینچ/قطر

DIA:   >24   INCH ٠۶۶٩۶،٩٢٠ اینچ/قطر

١۴٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق - سطح سنج ھا -
ادوات در طول خط

M2ISPH0501
١۶٠۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،۶٠٠،١۶٠ عدد

١۴١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سر و ته مبدل ھا و ظروف M2ISEH01
١۶١١۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣،٣٢٩،١٠٠ متر مربع

١۴٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

عايقکاري گرم تجھیزات - ديواره مبدلھا و ظروف

١۴٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مبدل ھا و ظروف M2ISEH
١۶١٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۶١۴،٨٣٠ متر مربع

١۴۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١۶١٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٩١،٠٨٠ متر مربع

١۴۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سقف مخازن M2ISEH04
١۶١۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣١٨،١٧٠ متر مربع

١۴۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - تجھیزات دوار M2ISEH05
١۶١۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٧٧۴،٢٩٠ متر مربع

١۴٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - داکت ھا و ھواکش ھا M2ISEH06
١۶١۶۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٩١،١٨٠ متر مربع

١۴٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - لبه ھای پائینی ظروف M2ISFP01
١۶٢١۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٣٧،٣٣٣،٢۵٠ متر مکعب

١۴٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١۶٢٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۶۴،٧١٣،٩٩٠ متر مکعب

١۵٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - پوشش و نوار پیچی گرم M2ISWR01
١۶٣١۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۴٧،۵٢٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢۴١،۵١٠ اینچ/متر

١۵١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی سرد M2ISWR02
١۶٣٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۵٠،۴۵٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢۴۵،٩٧٠ اینچ/متر

١۵٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی و تعمیر اتصاالت M2ISWR03
١۶٣٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٠١،۴١٠ اینچ/قطر

DIA:          > 10 INCH ٠٢٧۵،٢۴٠ اینچ/قطر

١۵٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله
ھای راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١۶۴١۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١١٧،۵١٠ اینچ/متر

١۵۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیر
آالت و فیتینگ ھا

M2ISMT0102
١۶۴٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢۴٩،١٨٠ اینچ/قطر

١۵۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق -
فلنج ھا

M2ISMT0103
١۶۴٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۵٢،٢٨٠ اینچ/قطر

١۵۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله
حرارتیtracerھای دارای

M2ISMT0104
١۶۴۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١۴۵،٩٠٠ اینچ/متر

١۵٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار
دقیق

M2ISMT0105
١۶۴۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،٣۵۴،٨٣٠ دستگاه

١۵٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم تجھیزات M2ISMT02
١۶۵۶۶٠

گروه کد

فصل شانزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

EXCHANGER & VESSEL

HEAD
٠١٣،٣٣۵،۵٧٠ متر مربع

EXCHANG. ,VESSEL,

TANKS, DUCTS
٠٢١،٣١٩،٩٢٠ متر مربع

ROTARY EQUIPMENT ٠٣١،٣٠٢،٠١٠ متر مربع

١۵٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل ھفدھم - حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

ردیف ھای این فصل ھزینه ھای تحویل تجھیزات و مصالح از كارفرما، بارگیری، حمل تا محل كارگاه (محل انبار پیمانكار) و باراندازی آنھا می باشد كه بصورت
ردیف ھای جداگانه تحت عنوان ”بارگیری و تخلیه” و ھمچنین " حمل "  محاسبه می شود. ھزینه ھای بارگیری، حمل و تخلیه از انبار پیمانكار تا محل نصب و

.یا كارگاه ھای جانبی دیگر پیمانكار در قیمت ردیف ھای نصب منظور شده است

١۶٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بارگیری و تخلیه M2TR01
١٧٠١۶٠

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا
انبار پیمانکار

W: UP TO 10 TON ٠١١،٢٣۴،٠٧٠ تن

W: 10-20 TON ٠٢١،٠٧١،۴٩٠ تن

W: 20-50 TON ٠٣٧۵۶،٨٢٠ تن

١۶١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل M2TR02
١٧١١۶٠

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا
انبار پیمانکار

W: UP TO 20 TON ٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

W: 20-50 TON ٠٢١،۵۵٠ تن/کیلومتر

١۶٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل نوزدھم- کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

١–ھزینه انجام آزمایش ھای به روش ھای ذرات مغناطیسی و اولتراسونیك بر اساس فھرست بھای ژئوتكنیك و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت
برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود. ولی ھزینه ھای آزمایش ھیدرواستاتیك، آزمایش ھای مایع نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قیمت ھای

.این بخش محاسبه می گردد
٢–قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرواستاتیک مخزن ھای ذخیره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن
طبق دستورالعمل ھا و مشخصات فنی پیمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تھیه نمودارھا و گرایش ھای مربوط، تخلیه مخزن و الیروبی

.و تمیزکاری مخزن و جمع آوری و برچیدن لوله کشی ھا و وسایل اضافی است
.الزم برای اجرای آزمایش ھیدرواستاتیك، اضافه بھایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGE ٣–برای ساخت انواع

۴–در اجرای آزمایش ھای ھیدرواستاتیك ھزینه تامین آب در محدوده محل اجرای كار به شعاع حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف بعھده كارفرماست ولی
.انتقال آن در داخل این محدوده بعھده پیمانكار می باشد

.۵–تاثیر تعداد نازل ھا در آزمایش ھیدرواستاتیك تجھیزات نادیده گرفته می شود و قیمت یكسان برای آنھا منظور می گردد
.قطعات فیلم ھا تاثیری در ھزینه رادیوگرافی نداردOVERLAP ۶–قیمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتیب میزان

١۶٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرواستاتیکی مخازن M2CWHSO1
١٩٠١۶٠

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

CAP : UP TO 6000 M3 ٠١٨۵،٨٩٠ متر مکعب

CAP :> 6000-15000 M3 ٠٢۶٠،٧٢٠ متر مکعب

CAP :> 15000-45000 M3 ٠٣۴٨،٢٧٠ متر مکعب

CAP :> 45000 M3 ٠۴٣٢،٨٨٠ متر مکعب

١۶۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - ظروف، برج ھا M2EQHS01
١٩٠٢۶٠

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٧٩٢،٠٩٠ کیلوگرم

١۶۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

S. & Tآزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - مبدل ھای از نوع  M2EQHS02
١٩٠٣۶٠

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢،٣٩٠ کیلوگرم

١۶۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
١٩١١۶٠

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
٠١٢١،٢٣٠ متر مربع

١۶٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

ALL JOINTS UP TO 50 MM THK
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش پرتونگاری M2CWGR
١٩٢١۶٠

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK
٠١١۴،۴٠٠ سانتیمتر

١۶٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش با ھوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۶٠

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

FOR ALLSTORAGE TANKS

NOZZLES
٠١٩٠٩،۵٩٠ عدد

١۶٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

كارھای برق

فصل بیست و یکم – کابل کشی و سیم کشی

١-بھای ردیف ھای این فصل براساس مترطول كابل یا سیم محاسبه می شود. در ردیف ھای مربوط به ماسه ریزی و آجرچینی واحد اندازه گیری مترمربع
.است

، می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غیر مذكور در این استاندارد(بهIPS-M-EL-270 ٢–دسته بندی كابل ھا از لحاظ سطح ولتاژ منطبق براستاندارد
.) ، از ردیف مربوط به اولین سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر(٣٣ برای ٢۴ كیلو ولت) استفاده می شودKV 24 عنوان مثال

برایSمجموع سطح مقطع ھادی ھای بكار رفته در كابل می باشد. بعنوان مثال، S محاسبه شده است. منظور ازS ٣–قیمت ھا برحسب سطح مقطع
.كابل ٣×۴ میلیمترمربع، معادل ١٢ میلیمترمربع و برای كابل ٧٠+٩۵×٣ میلیمترمربع ، معادل ٣۵۵ میلیمترمربع است

.۴-قیمت ھای این فصل براساس ٢ نوع ساختار كابل: ١ – بدون زره  ٢ – زره دار محاسبه شده است
و غیره)  در قیمت ھا منظور شده است و ھیچگونه تغییر قیمت(XLPE , PE, PVC ۵–عایق و پوشش تمامی كابل ھا در این فصل، بدون توجه به جنس آنھا

.از این بابت محاسبه نمی شود
.، اجرای كابل داخل ترانشه بتونی و یا كانال خاكی می باشد(UNDERGROUND)۶–منظور از كابل كشی زیرزمینی

٧–ھرگونه روش اجرای كابل كه در دسته بندی زیرزمینی قرار نمی گیرد( از جمله روی سینی یا نردبان كابل و داخل كاندوئیت) تحت عنوان روی زمینی
(ABOVE GROUND)طبقه بندی شده و از تفاوت ھای اجرایی جزیی چشم پوشی شده است.

٨–تمامی كارھای تكمیلی مربوط به كابل كشی شامل مرتب كردن، مھار كردن، نصب شماره كابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به
.كارفرما، در قیمت ھا منظور شده است

، ھزینه آن باید جداگانهHIGH POT TEST و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به(MEGGER TESTER)٩–آزمایش كابل با مگر تستر
.محاسبه شود

:١٠–در صورتی كه ھر رشته كابل از ابتدا تا انتھا از لحاظ محل اجرا(زیر زمینی یا روی زمینی)  تحت بیش از یك ردیف قرار گیرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
ھرگاه حداقل ٨٠% طول مسیر اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسیر اجرای آن رشته كابل تحت ھمان ردیف قرار می گیرد. در غیر اینصورت، ھر
بخش از كابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. بعنوان مثال، اگر ١٠٠ متر كابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق كنترل اجرا شود و ٨۶ متر از
مسیر اجرا زیرزمینی و ١۴ متر روی زمینی باشد، تمامی ١٠٠ متر كابل تحت ردیف مربوط به زیرزمینی قرار می گیرد.  اگر ٧٣ متر از مسیر اجرای این

.كابل زیرزمینی و ٢٧ متر روی زمینی باشد، ھر یك از این طول ھا تحت ردیف مربوط به خود قرار خواھد گرفت: ٧٣ متر زیرزمینی و ٢٧ متر روی زمینی
:١١–در محاسبه بھای ردیف ھا مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل قرقره از انبار پیمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك كابل
ــ  خواباندن كابل یا سیم در محل تعیین شده طبق نقشه و مشخصات فنی

)ــ  مرتب كردن، مھار كردن و نصب شماره كابل یا سیم(در صورت نیاز
ــ  آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحول به كارفرما

١٢–قیمت ردیف ھا بر مبنای ھادی مسی محاسبه شده است. در صورتی كه ھادی كابل آلومینیومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف ھای مربوط اعمال
.می شود

.١٣–در كابل كشی تلفن، سر سیم بندی جزو مراحل اجرایی و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است
١۴–قیمت ردیف ھای كابل تلفن بر مبنای اجرا روی سینی یا نردبان كابل محاسبه شده است. برای سایر روش ھای اجرا، از قیمت ھمین ردیف ھا استفاده

.می شود
.١۵–قطرھای مختلف ھادی در كابل ھای تلفن یكسان فرض شده است و قیمت ھا تنھا بر اساس تعداد زوج ھای ھر كابل محاسبه گردیده است

، می باشد. برای سیم كشی به روش ھای دیگر، از ھمین ردیف ھاCLOSED TYPE  ١۶–ردیف ھای سیم كشی براساس سیم كشی داخل كاندوئیت از نوع
.استفاده می شود

١٧٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۵۵،۵٨٠٧۵،٠۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2١١٠،٧٠٠١٣١،٩٠٠ ٠٢۶٣،۵١٠٨۶،٧٣٠٩۴،٠٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٣٧،٣۶٠١۶۵،٣۴٠ ٠٣٧٩،٣٧٠١٠٨،۴۵٠١١۵،٣٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2١۶٧،۴٣٠١٩۴،٣٣٠ ٠۴٩۵،٢٨٠١٣٠،٠٩٠١۴۵،٩٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢٠٣،۶۵٠٢٣۴،٢٩٠ ٠۵١٢۶،۶٩٠١۶٠،٢۴٠١٧٨،٩٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢٢٧،١۵٠٢۵٧،۵٩٠ ٠۶١۵٠،۴٧٠١٩٠،٣٠٠٢٠٢،۶٠٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢۴٣،٧٠٠٢٧١،۶٨٠ ٠٧١۶۶،٣٠٠٢١٠،٣۶٠٢٢١،٠٣٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٧۴،٨٢٠٣٠١،١۴٠ ٠٨١٨٩،٩٨٠٢۴٠،٣۶٠٢۵٣،۵۶٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣٨۴،٨۵٠۴١۴،۶٢٠ ٠٩٢٨٩،٧۴٠٣۴۴،۶١٠٣۶٠،٢١٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵۶٩،٣٢٠۶٠٧،٨٢٠ ١٠۴٣۴،۴٧٠۵١۶،٧٩٠۵٣٧،٧٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2۶٢۶،٩۶٠۶۶۶،٢٣٠ ١١۴٨٢،٧٩٠۵٧۴،٢۴٠۵٩۴،٨٨٠ متر

650 < S < =800 MM2٧۵۶،٢٠٠٧٨۵،٣٧٠ ١٢۵٩٨،۶١٠٧١٢،٠٩٠٧٣۴،٠۴٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٩۵٣،١٠٠٩٨۵،٠٢٠ ١٣٧٧٢،۴۴٠٩١٨،٧٧٠٩٢٩،٧٠٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،١١۶،۴٧٠١،١۴٨،۶٩٠ ١۴٩١٧،٢۵٠١،٠٩١،٠٩٠١،٠٩۴،٠٣٠ متر

S> 1200 MM2١،٢١٠،٢٠٠١،٢٨٣،٨٣٠ ١۵١،٠۶٢،٠۵٠١،١۴۴،۵٧٠١،١٨۶،٨۵٠ متر

١٧١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٧٢،۵٧٠٧٧،٩۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٨٣،٠٢٠٨٨،۶۵٠١١١،٨٨٠ متر

40 < S <= 64 MM2١۶١،۶٧٠١٩٠،۴٢٠ ٠٣١٠٣،۶٨٠١٠٩،٨٢٠١٣٨،٨۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٩٢،٣٠٠٢٢٠،٩١٠ ٠۴١٢۴،۴٠٠١٣١،١٩٠١۶٩،٢٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢٣٢،٩٣٠٢۶۶،۵٣٠ ٠۵١۵٣،٣٠٠١۶۶،٠۶٠٢٠۵،٨٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢۵۵،۵١٠٢٨٧،٣٩٠ ٠۶١٨١،٩٨٠١٩۶،٣٢٠٢٢٩،۶۴٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٧٢،٧١٠٣٠۵،۴٢٠ ٠٧٢٠١،٠٨٠٢١۴،٣٩٠٢۴۶،٣٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2٣٠٣،٨۴٠٣٣۵،٨۵٠ ٠٨٢٢٩،٨٣٠٢۴٢،٩٩٠٢٧٧،٨۴٠ متر

300 < S <= 450 MM2۴٢٣،٨۵٠۴۶۶،٨٩٠ ٠٩٣٣٠،١۶٠٣۵١،٣١٠٣٨٧،٩٢٠ متر

450 < S <= 500 MM2۶١٣،٢۴٠۶۶٠،۶۶٠ ١٠۴٩۵،١٣٠۵٢۶،٨۴٠۵٧٣،٨٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2۶٧٠،۴١٠٧١٧،٠٠٠ ١١۵۵٠،٢۵٠۵٨٢،٧٣٠۶٣٢،٠٠٠ متر

650 < S < =800 MM2٧٩٩،٩۶٠٨۴۶،٢۴٠ ١٢۶٨٢،٢۵٠٧٢٧،٢٨٠٧۶٢،٢٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٩٨٩،٨٣٠١،٠٢٨،٠٧٠ ١٣٨٨٠،٣٢٠٩٣٨،۴٣٠٩۶٠،٨۴٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،١۴٨،۶٩٠١،١٨١،٨۶٠ ١۴١،٠۴۵،۴۵٠١،١٢۴،٧۶٠١،١٢۵،۵١٠ متر

S> 1200 MM2١،٢٢٢،٨۴٠١،٣٠١،۶٣٠ ١۵١،١٠۵،٩۶٠١،١٧٩،٩٠٠١،١٩۴،٠٣٠ متر

١٧٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
٢١٠٣۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٧٠،۴٢٠٩٢،۵١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2١٣٧،٠٢٠١۶٣،۴٠٠ ٠٢٨٠،۴٩٠١٠۵،۶۶٠١١۵،٧٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2١۶٩،٩۶٠٢٠۴،٧۴٠ ٠٣١٠٠،۵۶٠١٣٢،٠٩٠١۴٢،٢٠٠ متر

64 < S <= 100 MM2٢٠٧،٢٣٠٢۴٠،٧١٠ ٠۴١٢٠،٧۴٠١۵٨،۴٩٠١٧٩،٧۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢۵٣،۶٨٠٢٩٢،١۴٠ ٠۵١۶٠،۶٢٠١٩۶،۶١٠٢٢٢،٠٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢٨٣،٠۴٠٣٢١،١٨٠ ٠۶١٩٠،٧۶٠٢٣٣،۴۵٠٢۵١،٣٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٣٠٣،۵١٠٣٣٨،۴٨٠ ٠٧٢١٠،٧٩٠٢۵٨،٠٣٠٢٧۴،١٢٠ متر

240 < S <= 300 MM2٣۴٢،٣٨٠٣٧۵،٢۶٠ ٠٨٢۴٠،٨۴٠٢٩۴،٨١٠٣١۴،۶٢٠ متر

300 < S <= 450 MM2۴٨٨،۶٣٠۵٢۶،۴٣٠ ٠٩٣٧١،٢٧٠۴٣٣،٠٨٠۴۵۶،٠٧٠ متر

450 < S <= 500 MM2٧٢٢،٨۵٠٧٧١،٩۴٠ ١٠۵۵۶،٨١٠۶۴٩،٣٩٠۶٨٠،٨٣٠ متر

500 < S < = 650 MM2٧٩۵،٩۶٠٨۴۶،٠٠٠ ١١۶١٨،۶۶٠٧٢١،۶۶٠٧۵٣،٠۵٠ متر

650 < S < =800 MM2٩۵٩،٩٨٠٩٩٧،١٠٠ ١٢٧۶٧،٠٩٠٨٩۴،٨١٠٩٢٩،٣٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2١،٢٠٩،٧۴٠١،٢۵٠،۴۵٠ ١٣٩٨٩،٨١٠١،١۵۴،۵٣٠١،١٧۶،٨۶٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،۴١۶،٨۵٠١،۴۵٨،٠٨٠ ١۴١،١٧۵،۴١٠١،٣٧١،٠٠٠١،٣٨۴،٧٢٠ متر

S> 1200 MM2١،۶٠٩،٣٩٠١،۶٢۴،۵۴٠ ١۵١،٣۶٠،٩۶٠١،۵٨٧،۵١٠١،۶٠٣،٣۴٠ متر

١٧٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
٢١٠۴۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٩٢،۵١٠٩۶،٠٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢١٠۵،۶۶٠١٠٩،٢٣٠١٣٧،٩۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2٢٠٠،١۵٠٢٣۵،٩٩٠ ٠٣١٣٢،٠٩٠١٣۵،٢٨٠١٧١،١٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2٢٣٨،١٨٠٢٧٣،٧٠٠ ٠۴١۵٨،۴٩٠١۶١،۴٧٠٢٠٨،۶۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢٩٠،٣٩٠٣٣٢،۴٣٠ ٠۵١٩۶،۶١٠٢٠۵،٩٧٠٢۵۵،۵١٠ متر

140 < S <= 190 MM2٣١٨،۴۵٠٣۵٨،۴٣٠ ٠۶٢٣٣،۴۵٠٢۴٣،۵۴٠٢٨۵،٠٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٣٣٩،٩٠٠٣٨٠،٨١٠ ٠٧٢۵٨،٠٣٠٢۶۵،٨٧٠٣٠۵،٧٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2٣٧٨،۵۵٠۴١٨،۶۴٠ ٠٨٢٩۴،٨١٠٣٠١،۴٣٠٣۴۴،٨٢٠ متر

300 < S <= 450 MM2۵٣٨،۴١٠۵٩٣،٢۴٠ ٠٩۴٣٣،٠٨٠۴۴۴،۶۵٠۴٩١،٣١٠ متر

450 < S <= 500 MM2٧٧٨،٩۵٠٨٣٩،٢٨٠ ١٠۶۴٩،٣٩٠۶۶۶،٩٢٠٧٢۶،٧٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2٨۵١،٣۵٠٩١٠،٧١٠ ١١٧٢١،۶۶٠٧٣٧،۵۶٠٨٠٠،٣٠٠ متر

650 < S < =800 MM2١،٠١۵،٧١٠١،٠٧۴،٧٧٠ ١٢٨٩۴،٨١٠٩٢٠،۶٩٠٩۶۵،١٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2١،٢۵۶،۵۶٠١،٣٠۵،٢۴٠ ١٣١،١۵۴،۵٣٠١،١٨٧،٩٧٠١،٢١۶،۴٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،۴۵٨،٠٨٠١،۵٠٠،٣١٠ ١۴١،٣٧١،٠٠٠١،۴٢۴،٠١٠١،۴٢۴،٨١٠ متر

S> 1200 MM2١،۶٢۴،٩۵٠١،۶۴٠،۶٩٠ ١۵١،۵٨٧،۵١٠١،۶۴٨،٧٧٠١،۶١٨،۴٠٠ متر

١٧۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای تلفن ELCW02
٢١١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

N<=12 PAIRS ٠١١٧٨،٠٩٠ متر

12< N < 60 PAIRS ٠٢٢۴٨،٧٢٠ متر

60< N < 100 PAIRS ٠٣٣٢٠،۴٩٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴٣٩١،۵٩٠ متر

١٧۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیم ھا ELCW03
٢١٢١۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S < = 0.5  MM2 ٠١٢۶،٧۶٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٣۵،۶٧٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣۴۴،۶۴٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴۵٨،٠٣٠ متر

١٧۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھا و سیم ھای متفرقه ELCW04
٢١٣١۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١٢٣۶،٠۴٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٢٨٢،١٨٠ متر

١٧٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماسه ریزی و آجرچینی داخل ترانشه ELCW05
٢١۴١۶٠

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

LAYING SAND ٠١٢٢۶،٧۵٠ متر مربع

LAYING BLOCKS ٠٢٣٢١،٣۵٠ متر مربع

١٧٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

كارھای برق

فصل بیست و دوم - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

.سیم است. واحد اندازه گیری گلند عدد می باشد(CORE )١–واحد اندازه گیری ردیف ھای این فصل، سر یا انتھای كابل شامل یك یا چند رشته
.می باشد HEAT SHRINK ٢–بھای ردیف ھای سرسیم بندی كابل ھای فشار ضعیف و كنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابلشو و سر سیم و

٣–بھای ردیف ھای سرسیم بندی كابل ھای فشار متوسط( بیش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ كیلو ولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابل شو و سر
.، می باشد (CONNECTION KIT)كابل

.ھزینه  آن جداگانه محاسبه می شودHIGH POT TEST ۴–آزمایش ھای الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به
۵–بھای اتصال(مفصل بندی) كابل ھای فشار متوسط، ٢/۴ برابر بھای ردیف ھای سرسیم بندی ھمان كابل ھاست. ھرگاه در موارد خاص و با نظر

.مھندس مشاور نیاز به اتصال سایر انواع كابل ھا، باشد بھای ھر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سرسیم بندی كابل مربوط می باشد
:۶–در محاسبه بھای ردیف ھای سرسیم بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  جدا كردن پوسته و عایق و نصب كابلشو یا سر سیم

ــ  نصب شماره سیم و كابل
ــ  پوشاندن قسمت ھای برقدار ھادی با استفاده از نوار چسب یا روش ھای مشابه طبق مشخصات فنی

ــ  بستن سرسیم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی
ــ   آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال (در صورت نیاز) و تحویل به كارفرما

:٧–در محاسبه بھای ردیف ھای مفصل بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ  فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  جدا كردن پوسته و عایق
ــ  مفصل بندی طبق مشخصات فنی

ــ  آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحویل به كارفرما

١٧٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37
CORE رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای کنترل ELTJ01
٢٢٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=1 MM2٢٩٧،٨۶٠۴١٨،٣٨٠ ٣٩٢،٧٨٠ ٠١۵٧،٩٨٠١۴٩،٩٨٠٢٢٢،٠۴٠ سر

1< S <= 2.5 MM2۵۵١،۶٠٠٧٧۴،٨١٠ ٧٢٧،٣٧٠ ٠٢١٠٧،٣٨٠٢٧٧،٧۶٠۴١١،٢٠٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٧٠۶،٠٣٠٩٩١،٧۵٠ ٩٣١،٠١٠ ٠٣١٣٧،۴٢٠٣۵۵،۵١٠۵٢۶،٣۵٠ سر

١٨٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١١۶،٣٨٠ ٠١٣۶،٧٩٠۵٧،٩١٠٨٢،٩٣٠ سر

2.5< S <=10 MM2١۴۵،۴٩٠ ٠٢۴۶،٠٠٠٧٢،۴١٠١٠٣،۶٨٠ سر

10< S <=35 MM2٢١٨،٢١٠ ٠٣۶٨،٩٨٠١٠٨،۶٠٠١۵۵،۵٣٠ سر

35< S <=95 MM2٣۶٣،٧١٠ ٠۴١١۴،٩٩٠١٨٠،٩٩٠٢۵٩،٢٠٠ سر

95< S < 185 MM2۵٨١،٩٠٠ ٠۵١٨٣،٩٧٠٢٨٩،۵٨٠۴١۴،٧٣٠ سر

185< S <=300 MM2٨٠٠،٠٩٠ ٠۶٢۵٢،٩۶٠٣٩٨،١٧٠۵٧٠،٢۶٠ سر

300< S <500 MM2١،٠٩١،٠۶٠ ٠٧٣۴۴،٩۵٠۵۴٢،٩٧٠٧٧٧،۶٢٠ سر

500<S MM2١،۴۵۴،٧٣٠ ٠٨۴۵٩،٩٣٠٧٢٣،٩٧٠١،٠٣۶،٨٣٠ سر

١٨١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١٣٣،۵٧٠ ٠١۴١،٢٨٠۶۴،٨١٠٩٢،٢٨٠ سر

2.5< S <=10 MM2١۶۶،٩٧٠ ٠٢۵١،۶٠٠٨١،٠٣٠١١۵،٣۵٠ سر

10< S <=35 MM2٢۵٠،۴٣٠ ٠٣٧٧،٣٩٠١٢١،۵٣٠١٧٣،٠۴٠ سر

35< S <=95 MM2۴١٧،٣٨٠ ٠۴١٢٨،٩٨٠٢٠٢،۵۶٠٢٨٨،٣٧٠ سر

95< S <= 185 MM2۶۶٧،٨٢٠ ٠۵٢٠۶،٣٩٠٣٢۴،٠٩٠۴۶١،۴٠٠ سر

185< S <=300 MM2٩١٨،٢۴٠ ٠۶٢٨٣،٧٧٠۴۴۵،۶١٠۶٣۴،۴١٠ سر

300< S <=500 MM2١،٢۵٢،١۴٠ ٠٧٣٨۶،٩٧٠۶٠٧،۶۶٠٨۶۵،٠٩٠ سر

500<S MM2١،۶۶٩،۵٢٠ ٠٨۵١۵،٩۶٠٨١٠،٢٢٠١،١۵٣،۴٩٠ سر

١٨٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت۶٫۶سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0301
٢٢٢١۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٠٨٧،٧٧٠ ٠١١،٠٣١،٠۴٠١،۵۶۵،۴٢٠٢،٠۴۴،٣۴٠ سر

35< S <=95 MM2٣،٣٣٩،٢۵٠ ٠٢١،۶۵٠،٨۵٠٢،۵٠۴،٠۶٠٣،٢۶٩،۵٣٠ سر

95< S <= 185 MM2۵،٠١٣،٩٣٠ ٠٣٢،۴٧۴،٣۵٠٣،٧۵٧،٩۴٠۴،٩٠۶،۵٣٠ سر

185< S <=300 MM2۶،۶٨١،٨٩٠ ٠۴٣،٢٩٨،٨۶٠۵،٠٠٨،۴٩٠۶،۵۴١،٣٣٠ سر

300< S <=500 MM2٨،٣۵٢،٣٧٠ ٠۵۴،١٢۶،۵۵٠۶،٢۶٢،٩١٠٨،١٧۵،٨٠٠ سر

500<S MM2١٠،٠٢٢،٢٧٠ ٠۶۴،٩۵٠،٨۴٠٧،۵١۴،۴٨٠٩،٨١٢،٠٠٠ سر

١٨٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت١١سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0302
٢٢٢٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٣٩٩،٢٩٠ ٠١١،١٧٧،۶۵٠١،٧٩٧،١۶٠٢،٣۴۶،٨١٠ سر

35< S <=95 MM2٣،٨٣٨،۵٨٠ ٠٢١،٨٨۴،٩٩٠٢،٨٧۴،٠٢٠٣،٧۵۵،٢٩٠ سر

95< S < 185 MM2۵،٧۵٩،٧٠٠ ٠٣٢،٨٢٧،۴٩٠۴،٣١٢،٩٧٠۵،۶٣۵،٣٣٠ سر

185< S <=300 MM2٧،۶٧٨،٢٩٠ ٠۴٣،٧۶٧،۴۶٠۵،٧۵١،٨١٠٧،۵١١،٧٢٠ سر

300< S <=500 MM2٩،۵٩٨،٢٨٠ ٠۵۴،٧٠٩،٩۶٠٧،١٨٨،٧٢٠٩،٣٩٠،٠۴٠ سر

500<S MM2١١،۵١٨،٠١٠ ٠۶۵،۶۵٢،۴۵٠٨،۶٢۵،٠٣٠١١،٢۶٩،٢٧٠ سر

١٨۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت٢٠سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0303
٢٢٢٣۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٧٨۴،۴٨٠ ٠١١،٣۵٨،۶٨٠٢،٠٨٢،۵٢٠٢،٧٢٢،٩۵٠ سر

35< S <=95 MM2۴،۴۵۶،۴٩٠ ٠٢٢،١٧٢،٧۶٠٣،٣٣٣،٠١٠۴،٣۵۶،٢۴٠ سر

95< S <= 185 MM2۶،۶٨۶،٧٣٠ ٠٣٣،٢۶٠،٢٧٠۵،٠٠١،٧٧٠۶،۵٣٧،۴٨٠ سر

185< S <=300 MM2٨،٩١٢،٩٨٠ ٠۴۴،٣۴۵،٢٧٠۶،۶۶٨،٨٠٠٨،٧١۴،٧۴٠ سر

300< S <=500 MM2١١،١۴۴،٠٢٠ ٠۵۵،۴٣٣،۵٨٠٨،٣٣۵،٠۴٠١٠،٨٩٣،٩٣٠ سر

500<S MM2١٣،٣٧٠،۶١٠ ٠۶۶،۵٢٠،٢٩٠١٠،٠٠١،۴٩٠١٣،٠٧٢،١١٠ سر

١٨۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت٣٣سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0304
٢٢٢۴۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٣،۴۶٨،١۵٠ ٠١١،۶٨٢،۵١٠٢،۵٩٠،٩۴٠٣،٣٨٧،٨۵٠ سر

35< S <=95 MM2۵،۵۴٩،٧٨٠ ٠٢٢،۶٩١،۴٣٠۴،١۴۵،۶٨٠۵،۴٢٢،٢٠٠ سر

95< S <= 185 MM2٨،٣٢٣،٨۵٠ ٠٣۴،٠٣۴،٠٧٠۶،٢١٧،١٣٠٨،١٣٠،٢١٠ سر

185< S <=300 MM2١١،٠٩٧،٠۴٠ ٠۴۵،٣٨٠،٩۴٠٨،٢٨٩،٧۵٠١٠،٨۴٠،١۶٠ سر

300< S <=500 MM2١٣،٨٧١،٩١٠ ٠۵۶،٧٢۵،٨٨٠١٠،٣۶١،۶٧٠١٣،۵۵١،٨٢٠ سر

500<S MM2١۶،۶۴٧،۶٢٠ ٠۶٨،٠٧۴،۴٢٠١٢،۴٣۵،٠۵٠١۶،٢۶٣،١۶٠ سر

١٨۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت۶۶سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0305
٢٢٢۵۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2۴،٢٠١،۵۴٠ ٠١٢،٠٢۶،٩٧٠٣،١٣۴،۴٩٠۴،١٠٢،۴١٠ سر

35< S <=95 MM2۶،٧٢۵،۶٩٠ ٠٢٣،٢۴۵،٩۴٠۵،٠١۵،٠٣٠۶،۵۵٨،٢۵٠ سر

95< S <= 185 MM2١٠،٠٨٣،١۴٠ ٠٣۴،٨۶۵،٣٩٠٧،۵٢١،٣۵٠٩،٨۴۵،۶٣٠ سر

185< S <=300 MM2١٣،۴۴۵،٨٧٠ ٠۴۶،۴٩۴،١۵٠١٠،٠٣٩،٧٩٠١٣،١٢۵،٧٩٠ سر

300< S <=500 MM2١۶،٨٣٧،۴٧٠ ٠۵٨،١١٧،٧٩٠١٢،۵٢٨،١٨٠١۶،۴٢۵،٢٧٠ سر

500<S MM2٢٠،١١٨،٣١٠ ٠۶٩،٧٣١،٩۴٠١۵،٠۴٩،٣۵٠١٩،۶٨٩،٠۶٠ سر

١٨٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١۴٠،۵١٠١۶٣،٠٧٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١۶٨،٢۴٠١٩۴،۴٨٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٩۶،۴۴٠٢٢٧،٧۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢٢۴،۶٣٠٢۶٠،۵۴٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣٣۶،٩۶٠٣٩١،٢٧٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۴٢١،٠٨٠۴٨٨،٢٨٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٨١۴،٨٩٠٩۴۴،٢۴٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،٣۴٩،٢١٠١،۵۶٢،٣٣٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،١٩١،٣٧٠٢،۵٣٨،٩٠٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٢،٩٢٢،١۴٠٣،٣٨۶،١٣٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،۶۵٢،٩١٠۴،٢٣٢،۴٣٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢۴،٢١۴،٩۶٠۴،٨٨۴،٢۵٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣۴،٧٧۶،۵۵٠۵،۵٣۴،۶٨٠ عدد

١٨٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١٩٢،٠٧٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٢٣٠،٣٨٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٢۶٩،۶٣٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٣٠٧،۴٩٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵۴۶٢،١۶٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۵٧٧،١٢٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧١،١١۶،٨۵٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،٨۴٨،١٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٣،٠٠٢،۴٣٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠۴،٠٠٣،٨۶٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١۵،٠٠۴،٨٣٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢۵،٧٧۴،٩۴٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣۶،۵۴۴،۵٩٠ عدد

١٨٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

كارھای برق

فصل بیست و سوم - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت ھا

١–بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل( قطعات مستقیم و درپوش ) و كاندوئیت برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب قطعات خاص سینی و
.نردبان كابل(زانو، سه راه و چھارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.٢–در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت، ھزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است 
٣–ھزینه ساخت و نصب تكیه گاه ھا(ساپورت ھا) در ردیف ھای این فصل منظور نشده است و برای تعیین بھای آنھا، باید به ردیف ھای فصل ھای مربوط

.مراجعه شود
.۴–نصب سینی و كاندوئیت روی انواع  تكیه گاه ھا بصورت یكسان در نظر گرفته شده است

۵–در ردیف ھای مربوط به سینی و نردبان و كابل و كاندوئیت، ھزینه تھیه پیچ، مھره، پرچ، رولپالگ و امثال آنھا منظور نشده است. این قبیل لوازم، توسط
.كارفرما تھیه می شود یا ھزینه تھیه آن جداگانه محاسبه می شود

نصب اتصاالت مربوط جزو ھزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت اتصاالت،(CLOSED TYPE)۶–در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت از نوع بسته
.ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود

٧–زانو، سه راه، چھارراه و بطور كلی قطعات خاص سینی یا نردبان كابل در این فصل بصورت پیش ساخته فرض شده است و ردیف ھای مربوط تنھا شامل
.ھزینه نصب می باشد. در صورتی كه این قطعات در كارگاه توسط پیمانكار ساخته شود، ھزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود

.٨–در محاسبه بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ  حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب

ــ  نصب قطعات روی تكیه گاه ھا شامل: برش در طول ھای الزم و نصب
ــ  تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن قطمعات نصب شده

طبق مشخصات فنی(EARTH BONDING )ــ  نصب اتصاالت زمین
ــ  لكه گیری محل ھای برش در صورت نیاز

ــ  تحویل به كارفرما
:٩–در محاسبه بھای ردیف ھای نصب كاندوئیت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب
)ــ  برش و رزوه كردن سر كاندوئیت ھا(در صورت نیاز

ــ  نصب اتصاالت
ــ  نصب بست ھا و كاندوئیت ھا

)ــ  نصب بوشینگ ھا(در صورت نیاز
ــ  تنظیم و تراز كردن خطوط و تحویل به كارفرما

١٩٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی ELTC01
٢٣٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

W<= 10 CM ٠١۴٢،٨٨٠۴۵٨،٨٣٠٢٣٢،۵٠٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢۵٣،۶٧٠۶٨٨،٩۶٠٣٠٩،۴٩٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣۶٩،۶٨٠٨۶١،٢٢٠٣۴٨،٠٣٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٨٠،۵٢٠١،٠٣٣،٠١٠٣٨۶،۵۶٠ متر

80 < W CM ٠۵١٠٧،٣١٠١،١۴۶،٨٩٠۴۶٣،۵٣٠ متر

١٩١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١١٩۵،٨٨٠١١٧،٨۵٠ متر

3/4" diam ٠٢٢٣۵،۵۴٠١۴٢،١۵٠ متر

1" diam ٠٣٣١۵،٠٧٠١٩٢،٧۵٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٣۶٢،٧۵٠٢١۴،۴٠٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵۴٠٧،١٠٠٢۴٧،٠۵٠ متر

2" diam ٠۶۴٣٠،۴٧٠٢۶۵،۵٢٠ متر

2 1/2" diam ٠٧۴٧١،۵٨٠٢٨٣،۵٨٠ متر

3" diam ٠٨۵٠٩،۵٨٠٣٠١،٣١٠ متر

3 1/2" diam ٠٩۵۶۵،٨۵٠٣٣٨،٨٨٠ متر

4" diam ١٠۶۶٨،٢٩٠۴٠۶،٧١٠ متر

5" diam ١١٧٨۵،١٢٠۴٧۶،۵٣٠ متر

6" diam ١٢٨۵٣،۵۶٠۵١۶،۵٢٠ متر

١٩٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

3/4" diam ٠١٢٧٨،۴٢٠ متر

1 1/2" diam ٠٢۴۴٧،۵٨٠ متر

١٩٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - پی.وی.سی ELTC02PV
٢٣١٣۶٠

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١۴۴،٠٨٠ متر

3/4" diam ٠٢۵٣،۵١٠ متر

1" diam ٠٣٧٠،٨٧٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٨١،٢٨٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٩٢،۶٢٠ متر

2" diam ٠۶٩٨،٠۶٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١٠۶،۵١٠ متر

3" diam ٠٨١١۵،۴۶٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١٢٧،٣٧٠ متر

4" diam ١٠١۵٠،۵٩٠ متر

5" diam ١١١٧٧،٧٨٠ متر

6" diam ١٢١٩۴،۶٧٠ متر

١٩۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

كارھای برق

فصل بیست و چھارم - نصب پانل، ترانسفورماتور، باس داکت، باتری و جعبه تقسیم

١–بھای ردیف ھای نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری ، برحسب كیلوگرم و بھای ردیف ھای نصب باس داكت، برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب جعبه
.تقسیم، پریزھای صنعتی و ایستگاه كنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

٢–ھزینه ساخت و نصب فریم ھا، راك ھا، تكیه گاه ھا و امثال آنھا در ردیف ھای این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعالیت ھا، از ردیف ھای
.فصل ھای مربوط استفاده می شود 

.٣–ردیف ھای این بخش ، شامل نصب تجھیزات و تثبیت  آنھا به انواع تكیه گاه ھا ( فریم، ساپورت و غیره ) می باشد 
۴–در صورتی كه جعبه تقسیم از نوع پانل روشنایی باشد بھای نصب آن شامل ھزینه سرسیم بندی تمام سیم ھا و كابل ھای خروجی است. در سایر انواع

.جعبه تقسیم، برای سر سیم بندی باید از ردیف ھای فصل مربوط استفاده كرد
:۵–در محاسبه بھای نصب پانل ھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل پانل ھا از انبار پیمانكار به محل نصب(در صورت نیاز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  تثبیت مكانیكی شامل بستن پیچ ھای پانل ھا به كف و پیچ ھای رابط بین پانل ھای مجاور

ــ  تنظیم و تراز كردن پانل ھا از لحاظ افقی و عمودی
)ــ  تكمیل ارتباط الكتریكی بین پانل ھا( در صورت نیاز 

ــ  آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما
:۶–در محاسبه بھای نصب ترانسفورماتورھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن

ــ  بازدید نھایی و تحویل به كارفرما
:٧–در محاسبه بھای نصب باس داكت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  نصب ساپورت خاص باس داكت به تكیه گاه ھای موجود

ــ  نصب قطعات به ساپورت ھا و برقراری اتصال الكتریكی و مكانیكی بین قطعات طبق مشخصات فنی
ــ  تنظیم و تراز كردن افقی و عمودی
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما

:٨–در محاسبه بھای نصب باتری، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ حمل از انبار پیمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر

ــ  تكمیل اتصاالت الكتریكی و مكانیكی و تحویل به كارفرما
:٩–در محاسبه بھای نصب جعبه ھای تقسیم، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر

ــ  آزمایش و تحویل به كارفرما

١٩۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب پانل ھا ELPTPN
٢۴٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 25     KG ٠١٨۶،٠٩٠ کیلوگرم

25 < W <= 50  KG ٠٢٧١،٣١٠ کیلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣۵٩،۵۴٠ کیلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴۵۴،٠٨٠ کیلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵۴٨،١۵٠ کیلوگرم

W    > 500   KG ٠۶٣٩،٩٨٠ کیلوگرم

١٩۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ترانسفورماتورھا ELPTTR
٢۴١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 1000     KG ٠١٣٢،٠۵٠ کیلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢٢۵،۶۴٠ کیلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣١٩،٨۵٠ کیلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴١۶،۴٩٠ کیلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵١٢،۴٣٠ کیلوگرم

W    > 30000  KG ٠۶١٠،۶٩٠ کیلوگرم

١٩٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باسداکت ھا - با اتصاالت پیچ و مھره ای ELPTBD01
٢۴٢١۶٠

گروه کد

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 50  KG/M ٠١۵،٩٣٧،٣١٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢١١،٧۵۴،١٩٠ متر

W  > 100 KG/M ٠٣١۴،٨۴٧،٧٨٠ متر

١٩٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جعبه ھای تقسیم ELPTJB
٢۴٣١۶٠

گروه کد

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 2   KG ٠١٩٣٧،٨٨٠ عدد

2 < W <= 10  KG ٠٢١،١٠١،٢۶٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣٣،٠٧١،٩۶٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴۶،١۶٨،۴٢٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵١١،٠٧١،۴٠٠ عدد

W    > 100   KG ٠۶١٣،۶٠٢،۵٧٠ عدد

١٩٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باتری ھا ELPTRY
٢۴۴١۶٠

گروه کد

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 5   KG ٠١٧٠،٢٢٠ کیلوگرم

5 < W <= 15  KG ٠٢۵٩،٨٠٠ کیلوگرم

W   > 15  KG ٠٣۴٧،٢۴٠ کیلوگرم

٢٠٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۶٠

گروه کد

فصل بیست و چھارم -  کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

ALL TYPES ٠١٣،٩١٢،۵۴٠٣،٢٧٧،۶٩٠ عدد

٢٠١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

كارھایبرق

فصل بیست و پنجم - نصب سیستم روشنايي

.١–بھای رديف ھای اين فصل براساس تعداد محاسبه مي شود
٢–بھای رديف ھای نصب چراغ شامل ھزينه ھای پیش مونتاژ چراغ نمي شود. در صورت نیاز به پیش مونتاژ چراغ در كارگاه، ھزينه آن جداگانه محاسبه

.مي شود
.٣–بھای رديف ھای نصب چراغ شامل ھزينه سرسیم بندی داخل چراغ نیز مي باشد

۴–ھزينه ساخت و نصب ھر نوع پايه و تكیه گاه برای تجھیزات اين فصل، با استفاده از رديف ھای فصل ھای مربوط محاسبه مي شود
.۵–رديف ھای اين فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پايه، تكیه گاه، براكت و غیره مي باشد

:۶–در محاسبه بھای نصب چراغ ھا، ھزينه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرايی زير منظور شده است
ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب

ــ  آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  كارھای تكمیلی مانند نصب المپ، اتصال زمین

ــ آزمايش، روشن كردن و تحويل به كارفرما

٢٠٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب نور افکن ھا و چراغ ھای صنعتی ELIL01
٢۵٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١٣،٨١٢،٣٣٠٣،۴٠۴،٣١٠ عدد

P   > 1000 WATT ٠٢۴،۵٠٣،۴۵٠۴،٠٧٠،۴٣٠ عدد

٢٠٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای رشته ای ELIL02
٢۵١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

P  <= 100 WATT ٠١٣،١٣٠،٧٣٠٢،٧٢٢،٣٠٠ عدد

P    > 100 WATT ٠٢٣،٨١٢،٣٣٠٣،۴٠۴،٣١٠ عدد

٢٠۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۶٠

گروه کد

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٢،۴۶٧،٩٠٠٢،٩۵٠،٠٢٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٢،۶۶٣،٢٠٠٣،١۵٢،١٣٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٢،٩۴٧،۵٣٠٣،۴۶۵،۴٢٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٣،١۵٢،۵۴٠٣،۶۴٣،٠٣٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٣،۵۵۵،٧۶٠۴،٠۴۶،٠٨٠ عدد

٢٠۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٢،٧۶۵،٠۶٠٣،٢۶۴،١٧٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٢،٩۴٧،۵٣٠٣،۴۶۵،۴٢٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٣،٢۶٧،۶٣٠٣،٧۵۵،٩٨٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٣،۴۶٧،۶۴٠٣،٩۵٧،٢٢٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٣،٨۴٧،۶۵٠۴،٣١۶،۴١٠ عدد

٢٠۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای متفرقه ELIL04
٢۵٣١۶٠

گروه کد

فصل بیست و پنجم -  کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

PHOTOCELL ٠١٣،٣٢٢،٩١٠ عدد

٢٠٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

كارھای برق

فصل بیست و ششم - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

١–بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای ذغال ریزی داخل چاه كه برحسب كیلوگرم و تسمه مسی كه برحسب مترطول
.محاسبه می شود

.٢–برای اجرای كابل و سیم سیستم ھای این فصل، از بھای ردیف ھای فصل كابل كشی و سیم كشی استفاده می شود 
٣–بھای نصب میله ارت تا طول ٢/۵ متر و با  روش ضربه ای دستی(فرو كردن میله داخل زمین)، محاسبه شده است. در صورتی كه طول بیش از ٢/۵ متر
باشد، بابت ھر مترطول اضافی معادل۵٠% به بھای ردیف اضافه می شود. ھرگاه برای فروكردن میله از دریل واگن یا وسیله مشابه آن استفاده شود،

.ھزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود
:۴–در محاسبه بھای نصب تجھیزات این فصل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به كارفرما

٢٠٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

TEST &BPUND BOX-EXP

TYPE
٠١۴،٩٢١،۴٠٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢۴،١٢٧،٢٩٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣۴،۶۶٠،٢٣٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴٣،٨۶۶،١٢٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵١،٠٩٠،٨٣٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٩١١،٩۵٠ دستگاه

SPLICING KIT& LINE TAB ٠٧٩٨٨،۴٠٠ دستگاه

REFERNCE CELL ٠٨۴،٩١۴،٠٧٠ دستگاه

٢٠٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

W <= 2 KG ٠١٩٧٩،٧٨٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢١،۶٣٣،٢۶٠ دستگاه

٢١٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - کدولد (مسی) ELER02CW
٢۶١٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

S <= 35 MM2 ٠١٧٠۶،١٣٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢٨٨۴،٨٧٠ عدد

S  > 70  MM2 ٠٣١،٠۵۶،۵٨٠ عدد

٢١١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - الکترود (میله) زمین ELER02GR
٢۶١٣۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١۵،٣٢٣،٣٩٠ عدد

٢١٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - اتصال به تجھیزات ELER02CE
٢۶١۴۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

S <= 35 MM2 ٠١٣١٢،١٢٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢۴٣۶،٧٢٠ عدد

S  > 70  MM2 ٠٣۵۶١،٣۵٠ عدد

٢١٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

ALL SIZES ٠١٢۶٢،۶٣٠ متر

٢١۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - مخلوط زغال سنگ ELER02CK
٢۶١۶۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٧٨،٩٨٠ کیلوگرم

٢١۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - صفحه اتصال زمین ELER02EL
٢۶١٧۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١١،١١١،٠٩٠ عدد

٢١۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم برق گیر ELER03
٢۶٢١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ششم -  کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین،
برق گیر و حفاظت کاتدی

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠١١،٧٠۵،۶٣٠ دستگاه

ARRESTER ٠٢٣،٢٩١،۶۴٠ دستگاه

DISCONNECTON KIT ٠٣٣۶۵،٢١٠ دستگاه

٢١٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

كارھای برق

فصل بیست و ھفتم - نصب تجھیزات ارتباطی

.١–بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود
.٢–ھرگونه سرسیم بندی كابل ھا و سیم ھای ورودی به تجھیزات این فصل، جزو ھزینه نصب منظور شده است

.٣–ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه می شود
.۴–ردیف ھای این فصل، شامل سرسیم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد

.۵–ردیف ھای این فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیه گاه، براكت و غیره می باشد
:۶–در محاسبه بھای نصب تجھیزات ارتباطی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به كارفرما

٢١٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١۴،٣۵۶،۴۶٠ دستگاه

٢١٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - جعبه ترمینال ELCOTP02
٢٧٠٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

1 TO10-PAIR ٠١٣،٢١٨،۶٣٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٣،۶٢٠،١٠٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣۴،٠١٩،١٠٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴۴،٨١٨،۶٩٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵۶،٠٢٠،۶۴٠ دستگاه

٢٢٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - اکوستیک ھود ELCOTP03
٢٧٠٣۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١۴،٠٩٣،١۴٠ دستگاه

٢٢١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھفتم -  کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١١،٩۴٢،٢١٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢١،۶١٧،٨٧٠ دستگاه

LOUDSPEAKER(INDOOR) ٠٣٢،٢۶٧،۶۶٠ دستگاه

LOUDSPEAKER(OUTDOOR) ٠۴٢،۵٩٣،١١٠ دستگاه

٢٢٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

كارھای برق

فصل بیست و ھشتم - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

١–با توجه به اینكه پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم برق، بخش تفكیك ناپذیری از كار نصب تجھیزات برقی می باشد از این رو، برای ھر سیستم،
آزمایش ھا و بازبینی ھای الزم قبل از برقدار كردن سیستم، بشرح پیوست١ مندرج در انتھای دفترچه،  فھرست شده است. ھرگاه الزم باشد

.آزمایش ھایی اضافه بر موارد فھرست شده انجام شود، ھزینه آنھا جداگانه محاسبه می شود
٢–تأمین دستگاه ھا و ابزار الزم برای آزمایش ھای پیش راه اندازی و راه اندازی، بعھده پیمانكار است و از این بابت ھزینه جداگانه  ای محاسبه نمی شود. در
مواردی كه از تجھیزات ویژه در كار استفاده شود و این تجھیزات نیاز یه دستگاه ھا یا ابزار خاص پیش راه اندازی داشته باشد، كارفرما این دستگاه ھا و

.ابزارآالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختیار پیمانكار قرار می دھد. تعیین این گونه موارد بعھده مھندس مشاور است
، ھزینه آنHIGH POT TEST ٣–آزمایش ھای مربوط به عایقی تجھیزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز به استفاده از

.جداگانه محاسبه می شود
، پانل ھای مربوط بهVSDS ۴–در این فصل پانل ھای عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی كه پیش راه اندازی و راه اندازی پانل ھای خاص( مانند

.بسته ھای یكجا خرید و غیره) مورد نظر باشد، ھزینه ھای مربوط باید جداگانه محاسبه شود

٢٢٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١۴،٣۶٠۴،٧٠٠۴،١٢٠ کیلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢٢،٩۴٠٣،١۴٠٢،٨۶٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،٨٣٠١،٩۶٠١،٨٧٠ کیلوگرم

٢٢۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای قدرت ELPC0201
٢٨١١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١۴،٢٩٠ کیلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢٣،٨٨٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣٣،۶٨٠ کیلوگرم

٢٢۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای ام_سی_سی ELPC0202
٢٨١٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٩٨٠،۴٣٠ خروجی

٢٢۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای روشنایی ELPC0203
٢٨١٣۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٢٢،٨٨٠ کیلوگرم

٢٢٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسفورمرھا ELPC03
٢٨٢١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

S <= 1 MVA ٠١٣،٢٧٠٣،٩٢٠٠ کیلوگرم

1 < S <= 2.5 MVA ٠٢٢،٢٠٠٢،۶٧٠٢،۶١٠ کیلوگرم

2.5 < S <= 10 MVA ٠٣١،٧۶٠١،٩۶٠١،٩٧٠ کیلوگرم

S> 10 MVA ٠۴٩٩٠١،١١٠١،٠٨٠ کیلوگرم

٢٢٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت١موتورھا - تا  ELPC0401
٢٨٣١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UO TO 50 KW ٠١٧۴٢،۴٣٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢١،١٨٨،۶۴٠ دستگاه

٢٢٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت۶/۶تا ١موتورھا - بزرگتر از  ELPC0402
٢٨٣٢۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UO TO 500 KW ٠١١،۴۴٣،٩٧٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢٢،۴٧۶،۴٣٠ دستگاه

٢٣٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت١١تا ۶/۶موتورھا - بزرگتر از  ELPC0403
٢٨٣٣۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١١،۶۵٠،٩۶٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢٢،٨٨٩،١٧٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣٣،٧١۴،۶۵٠ دستگاه

٢٣١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای خاص ELPC05
٢٨۴١۶٠

گروه کد

فصل بیست و ھشتم -  کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١۶،٢٧٠ کیلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢۴،۵٨٠ کیلوگرم

P > 50 KW ٠٣٣،٩٢٠ کیلوگرم

٢٣٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر۵کارھای برق - حمل بیش از –  فصل بیست و  نھم 

كارھای برق

فصل بیست و نھم - حمل بیش از ۵ کیلومتر تجھیزات کارھای برقی

ردیف ھای این فصل بابت اضافه بھا حمل تجھیزات و مصالح تحویلی به پیمانكار در مواردی است كه فاصله انبار كارفرما تا محل نصب بیش از ۵ كیلومتر می باشد.
ھزینه ھای تحویل مصالح، بارگیری و تخلیه و حمل تا ۵ كیلومتر در قیمت ھای نصب منظور شده است و فقط ھزینه حمل مازاد بر ۵ كیلومتر از ردیف ھای این فصل

.بر اساس "تن - كیلومتر" محاسبه می شود

٢٣٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر۵کارھای برق - حمل بیش از –  فصل بیست و  نھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر۵حمل بیش از  ELTR
٢٩٠١۶٠

گروه کد

کیلومتر۵کارھای برق - حمل بیش از –  فصل بیست و  نھم 

FOR ALL WIEGHTS AND

DISTANCS
٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

٢٣۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و یكم - عملیات نصب در محوطه

١–دستگاه ھای ابزاردقیق در محوطه

١–در ھر یك از ردیف ھای این فصل، ھزینه عملیات نصب ادوات ابزاردقیق شامل تحویل گیری از كارفرما، كالیبراسیون، بازرسی محل نصب، نصب و 
.آزمایش و تحویل كار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل ھای اجرایی منظور شده است

, MASTER  ORIFICE) مانند فرستنده ھای جریان از انواع مغناطیسی، ٢LINE INSTRUMENTS–در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله(
ULTRASONIC , CORIOLIS , VORTEXتوربینی ، انواع شیرھای كنترل و قطع و وصلی و فرستنده ھا و جمع كننده ھای مقادیر

، لوله ھای ونتوری، شیرھای اطمینان و غیره كه دارای جھت مشخصیFLOW TOTALEZERS و یا(INTEGRAL ORIFICE FLOW)جریان
انجام می شود، تمامی فعالیت ھایی كه باید توسط گروه ابزاردقیق صورت گیرد، از جمله(PIPING)می باشند و نصب آنھا توسط گروه لوله كشی

تست ھای عملكرد، كالیبراسیون، تطبیق با مشخصات فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش ھای بازرسی و تحویل كارھای
.انجام شده، طبق دستورالعمل ھای اجرایی، منظور شده است

.٣–ھزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله كشی محاسبه می شود
.۴–ھزینه نصب برای كالس ھای مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقیق یكسان منظور شده است

.۵–در صورتی كه ادوات ابزاردقیق روی پكیج ھا نصب شده باشد، قیمت ھر یك از ردیفھای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود
TRANSMITTERS ( P/DP/LT,TT)     ضریب ٠/۴        نوع دستگاه
SWITCHES ( F.P.L.T)     ضریب ٠/۵        نوع دستگاه
SOv/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب ٠/٣۵      نوع دستگاه
T/C & RTDضریب ٠/٣        نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERERضریب ٠/٧۵      نوع دستگاه

باشد ، بابت ھزینه(PROTECTION BOX OR HEATING BOX )۶–در مواردی  كه نیاز به نصب ادوات ابزاردقیق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم كننده
نصب جعبه و اضافه كاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل ۵۵% قیمت ردیف مربوط(ردیف ھای نصب ادوات) اضافه محاسبه

.می شود

٢٣۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - فرستنده ھا INFEFIEL01
٣١٠١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

P/DP/T TR WITH

CAPILLARY
٠١۵،١۶٨،۶٣٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT

CAPILLARY
٠٢۴،٣٧۶،٧۵٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣۴،۴٩۵،٨٢٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEI
٠۴۴،۶٩٠،۴٩٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵۴،٩٧٢،۴٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٩،٧١۶،٩١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧١٠،۴٢٠،٩٣٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨١١،۵٢۵،۶٩٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠٩٨،١٩٨،٩٢٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٨،۶١١،٧٩٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٩،٣۶۵،٢٣٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢٨،۶۴۵،۶٠٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣١۵،٢۵۶،۵٢٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴۶،٢٧١،۶٢٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵۶،١۵۵،٢٢٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧١۶،١٩١،٩۴٠ دستگاه

٢٣۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - نمایشگرھا سوییچ ھا INFEFIEL02
٣١٠٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٧،٧۴٣،٣۴٠ دستگاه

LEVEL SWITCHE

INT.FLOAT TYPE
٠٢۶،۶۶٢،۶٠٠ دستگاه

LEVEL SWITCHE

VIBRATION TYPE
٠٣٣،١٩٣،١١٠ دستگاه

FLOW,

PRESS.,TEMP.SWITCHES
٠۴٣،٨۴۶،٣١٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵٢،٧٢١،٩٢٠ دستگاه

٢٣٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - شیرھای مغناطیسی و
حسگرھا

INFEFIEL03
٣١٠٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

SOLENOID VALVES ٠١١،۶۵٢،٢۴٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢۴،٠٢۵،۴٧٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣٣،۶٧۶،۴۴٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴١،٩٠٠،٨۴٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٢،١١۴،۶٩٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶۶،۴٣٧،۵۶٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧۶،۵۴١،١٨٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨١،۶۵۵،٢۶٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩٢،٧۴۴،٧٢٠ دستگاه

SIREN ١٠٣،٨٠۴،٣۶٠ دستگاه

٢٣٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - ترموکوپل ھا و  INFEFIEL04
٣١٠۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١١،٢٩٩،٩٣٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢١،٧٧۶،٧٧٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣۴،۶١۵،٩١٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴١،٢٠٣،۴۴٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵١،٢۴۶،۴٠٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶١،۵٨۵،٨١٠ دستگاه

٢٣٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیو ماتیکی - فرستنده ھا INFEFIPN01
٣١٠٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

P/DP/T TR. WITH

CAPILLARY
٠١۵،٨٢۵،٩٩٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT

CAPILLARY
٠٢۵،٣۵٧،٨۴٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣١٠،٩۵٠،٧٨٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴١١،۶٩۴،٢٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵١٢،٨۶٠،٨۶٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠۶٩،٣۴٧،٧۵٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧٩،٧٨٣،٧۴٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨١٠،۵٧٩،٣۶٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩۵،۶٨٩،٢۴٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠۵،٨٩۴،٢١٠ دستگاه

٢۴٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیو ماتیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIPN02
٣١٠٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٨،۶١۴،٢١٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٧،١٩٧،٢٩٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣۴،۵٨٢،۴۴٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴٢،٧٢١،٩٢٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٧،٢٢٠،۴١٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٨،۴٣٩،١٣٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧١،١٢٨،۴۴٠ دستگاه

٢۴١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی INFEFIME
٣١١١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL GAUGES ٠١۴،٧۵٩،٠٢٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢١٠،۵٢٢،٢۴٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣٢،۵٧٧،۴١٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴٣،٠٣٨،٢٢٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵٣،٣٢۵،۶۶٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶۵،٣۴٣،۵۴٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧٢،۵٧٧،٠٠٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨٣،٢٨۴،٨٨٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩٣،٣٩۵،٧٠٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠۵،٨۶٨،١۴٠ دستگاه

٢۴٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،٨٩٠،۶٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴،٣۵۴،٩١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،۶٨۶،۵٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۶،٣۵۵،٣٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٨،٩۶۴،٨٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶١۵،٠۴٠،۶٧٠ عدد

٢۴٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،۴٠٢،٨۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴،٠۶١،٨۵٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،۴٩١،٩١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۴،٨٩٢،٠٩٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٧،٠١٣،٩٠٠ عدد

OVER 32" ٠۶١١،١٣٨،۶٩٠ عدد

٢۴۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،۴٠٢،٨۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٣،٨۶٧،١٧٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،١٩٨،٨۴٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۵،٨۶٧،۵٨٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٨،۴٧٧،١۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶١۴،٠۶۵،١٨٠ عدد

٢۴۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
اطمینان

INFEFICA04
٣١١٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،٢۶٩،۶۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٣،٨٩۴،٣٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،۴۵٠،۶۴٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۵،٠۴١،١۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵۶،٨٠٧،١٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١١،٠٣٧،٩۴٠ عدد

٢۴۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفیس

INFEFICA05
٣١١٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٢۴۵،۵۶٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۴٣۴،٢۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۶٣٣،٧۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٨۵٧،١٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۴۴١،٢۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،١٧۴،٠٢٠ عدد

٢۴٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج ھای در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٩۶٩،٠٩٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،۴٢٨،٩٢٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،٧٩۶،٩٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٣،١۶۵،٠۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،۵٣٣،١١٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،٨٠٨،۴٢٠ عدد

٢۴٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

جعبه تقسیم و تابلوھاي كنترل محلي.2

ھزينه نصب تجھیزات اين فصل، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسیم و يا تابلوھاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقیق نصب شده روي١-
.آن مي باشد

براي نصب جعبه تقسیم ھاي محلي از نوع فیلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ كیلو گرم منظور میشود١-
در صورتي كه در تابلوھاي محلي، ادوات ابزار دقیق تعبیه شده باشد كه نیاز به آزمايش و تنظیم داشته باشد، ھزينه مربوط به كالیبراسیون آنھا، از٢-

.رديف ھاي كالیبراسیون ادوات ابزار دقیق نصب شده تابلوھاي كنترل (از بخش نصب تجھیزات اتاق كنترل) محاسبه مي شود
براي نصب تجھیزات با وزن باالتر از ١٠٠ كیلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع ھاي باالتر تا ٣٠ متر، يا ضريب ١/٠۶ و باالتر از ٣٠ متر، با٣-

.ضريب ١/١٢ نسبت به قیمت رديف مربوط، محاسبه مي شود

٢۴٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جعبه تقسیم و پانل ھای محلی INFEJB
٣١٢۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١٨٣،٠٢٠ کیلوگرم

W 26-50 KG ٠٢۶۶،٨۵٠ کیلوگرم

W 51-100 KG ٠٣۵١،٣۵٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴۵٠،٢٨٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵٣٣،٣۵٠ کیلوگرم

W: >500 ٠۶٢۶،٩٢٠ کیلوگرم

٢۵٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

خطوط  فرآيندي ابزار دقیق.3
ھزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پیش فرض استفاده از مانیفلد پیش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانیفلد در كارگاه،١-

.ھزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود
.، در صورت نیاز، فقط ھزينه ساخت و نصب مانیفلد محاسبه مي شودCAPILLARY براي برخي ادوات دقیق با خطوط٢-
براي حالتھايي كه خطوط فرآيندي بصورت تركیبي طراحي شده باشند، در صورتي كه بیش از ٨٠% تعداد اتصاالت از يك جنس باشند، ھزينه نصب از٣-

.رديف مربوط به ھمان جنس محاسبه مي شود، در غیر اينصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از ھر جنس، از رديفھاي متناظر محاسبه مي گردد
براي جداسازي سیال فرآيند از ادوات ابزار دقیق، ھزينه نصب آن از رديف مربوط براي ھر عدد جداگانه محاسبه ميSEAL POT در صورت استفاده از۴-

.شود
.در تمام رديف ھاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظور شده است۵-
.، ھزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله كشي، محاسبه مي شودPWHT در صورت نیاز به عملیات حرارتي۶-
.در ھر يك از رديف ھاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت (فیتینگ ھا، شیرھا و ساير متعلقات مورد نیاز) منظور شده است٧-

٢۵١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)DP(

INFEPP01
٣١٣١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١٣،۴٢٢،٣١٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١۶،٧۶٨،١٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١۶،۴٢٢،٢٣٠ مجموعه

٢۵٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP02
٣١٣٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٩،۴٣٩،٧۶٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١١،٩٢٣،٠٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١١،۶٨٧،۵٨٠ مجموعه

٢۵٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) فشار
سنج ھا

INFEPP03
٣١٣٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۵،٠٩٨،٣۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،۴٣٢،۵٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،٣١۶،٧١٠ مجموعه

٢۵۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)DPلوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - تیوبینگ (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP04
٣١٣۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۵،٢٧۶،٨٢٠ مجموعه

٢۵۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Pلوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - تیوبینگ (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP05
٣١٣۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٣،٠٣٣،١٩٠ مجموعه

٢۵۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - تیوبینگ (ھوک آپ) فشار
سنج ھا

INFEPP06
٣١٣۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢،٨٩٠،١٢٠ مجموعه

٢۵٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - پیش ساخت سه راھه INFEPP07
٣١٣٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۴،١٨٠،٠٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٣٩٠،٠١٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،٠٢٩،١١٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٢،٠١٨،۵٢٠ مجموعه

٢۵٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - پیش ساخت پنج راھه INFEPP08
٣١٣٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۶،٩۶۶،۴١٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١٠،١١٧،٧٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٩،۴٣۶،٠٧٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٢،۶٣٨،٩۵٠ مجموعه

٢۵٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندی ابزار دقیق - محفظه ھای جداکننده INFEPP09
٣١٣٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،۴٠٠،۶٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،٩٩۶،٢٣٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،٨٧٨،٣۴٠ مجموعه

٢۶٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

شبكه خطوط ھواي ابزار دقیق.3
.در ھر يك از رديف ھاي اين فصل، ھزينه نصب تمامي فیتینگ ھا، شیرھا و ساير متعلقات مربوط در مسیر لوله كشي، منظور شده است١-
.در ھر يك از رديف ھا، تمامي آزمايش ھاي تكمیلي عملیات نصب و تحويل كار به كارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده است٢-
در رديف ھاي مربوط به لوله ھاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرھاي از ١/۴ تا ١/٢ اينچ، نصب تمامي فیتینگ ھا و متعلقات مورد نیاز، منظور شده٣-

.است
در زمان ھاي آزمايش خطوط ھوايي ابزار دقیق، بايد از خطوط ايزوله شود و ھزينه ھاي بازكردن اتصاالت و اتصال مجدد آنھا پس از آزمايش خطوط، در۴-

.رديف ھاي مربوط منظور شده است

٢۶١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - لوله کشی گالوانیزه INFEAP01
٣١۴۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

D: 1/2" ٠١٣٠٨،٢١٠ دستگاه

D: 3/4" ٠٢٣٨٣،۶٩٠ دستگاه

D: 1" & 1 1/2" ٠٣۴۵٧،٩٢٠ دستگاه

٢۶٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای مسی INFEAP02
٣١۴۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZES ٠١٢٩٨،٢٣٠ دستگاه

٢۶٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۴٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZES ٠١٣۵۵،٠٩٠ دستگاه

٢۶۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - مخزن ھای ھوا INFEAP04
٣١۴٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZES ٠١١،۵١٠،٠٠٠ دستگاه

٢۶۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

كابل كشي ھا و اتصاالت.5
در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، عملیات تكمیلي نصب شامل زدن شماره كابل ، بستن كمربند پالستیكي و يا فلزي براي مھار كابل و نصب عالئم١-

. ، منظور شده است(CABLE MARKER ) مشخصه مسیر كابل در موارد نیاز
. در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، تمامي بازرسي ھا و آزمايش ھا و تحويل كار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده است٢-
. رديف ھاي مربوط به كابل كشي زيرزمیني ، اجراي كابل داخل ترانشه بتوني يا كانال خاكي را شامل مي شود٣-
. در رديف ھاي مربوط به كابل كشي روي زمیني ، اجراي روي سیني ، نردبان كابل و يا داخل كاندوئیت يكسان در نظر گرفته شده است۴-
در صورتي كه اجراي حداقل ٨٠% از طول يك كابل در مسیر مشخصي ( مثأل زير زمیني ) انجام شود ، ھزينه آن از رديف مربوط محاسبه میگردد در۵-

. غیر اين صورت ، قیمت كار انجام شده به نسبت طول مسیر كابل تحت رديف مربوط محاسبه مي شود
. در رديف ھاي كابل كشي زير زمیني اين فصل ، عملیات خاكي ترانشه ھا منظور نشده است۶-
. ھزينه كابل كشي براي كابل ھاي فیلد باس عینا" از رديف ھاي متناظر كابل كشي سیگنال (با توجه به تعداد رشته ھا) پرداخت میشود٧-
و نصب كابلشو ، آرايش سیم ھا و(WIRE  NUMBRING ) در ھر يك از رديف ھاي سر سیم بندي و اتصاالت ، عملیات شماره گذاري سیمھا٨-

. آزمايش ھاي مورد نیاز منظور شده است

٢۶۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای سیگنال

INFECB010101
٣١۵١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٧١،٧٢٠۵٨،٧٨٠۴٧،٩۵٠ متر

12-20 CORES ٠٢٧۵،٩٠٠۶٢،٢٣٠۵٠،۶٧٠ متر

22-30 CORES ٠٣٨١،٧٢٠۶٧،٢٢٠۵۴،۶٩٠ متر

32-40 CORES ٠۴٨۶،٧٢٠٧١،١٢٠۵٧،٩٠٠ متر

42-50 CORES ٠۵٩٧،۵١٠٨٠،٠٠٠۶۵،١١٠ متر

>50 CORES ٠۶١٣٠،٠۶٠١٠۶،۶٨٠٨۶،٨٣٠ متر

٢۶٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای ترموکوپل

INFECB010102
٣١۵٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٧۵،٩٠٠۶٨،٣٩٠۵٠،۶٧٠ متر

12-20 CORES ٠٢٨۶،٧٢٠٧٨،١١٠۵٧،٩٠٠ متر

22-30 CORES ٠٣٩٧،٢٣٠٨٧،٨۵٠۶۵،٨١٠ متر

32-40 CORES ٠۴١٠٨،۴٠٠٩٧،۶٠٠٧١،۶٨٠ متر

42-50 CORES ٠۵١٣٠،٠۶٠١١٧،١٨٠٨۶،٨٣٠ متر

>50 CORES ٠۶١۶٠،١٩٠١۴۴،٣٩٠١١۵،۴٣٠ متر

٢۶٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١۵٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٧۵،٩٠٠۶٨،٣٩٠۵٠،۶٧٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٨۶،٧٢٠٧٨،١١٠۵٧،٩٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣١٠٨،۴٠٠٩٧،۶٠٠٧٢،٣٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴١٣٠،٠۶٠١١٧،١٨٠٨۶،٨٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵١۶٠،١٩٠١۴۴،٣٩٠١١۵،۴٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶١٩٠،٣٢٠١٧١،٣۶٠١٣٧،١٠٠ متر

٢۶٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای سیگنال

INFECB010201
٣١۵۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٨١،١٩٠۶١،٨۵٠ متر

12-20 CORES ٠٢٨۵،٨۶٠۶۵،٣٩٠ متر

22-30 CORES ٠٣٩٢،۵٨٠٧٠،۵٧٠ متر

32-40 CORES ٠۴٩٨،٠۵٠٧۴،٧١٠ متر

42-50 CORES ٠۵١١٠،٢٠٠٨٣،۶٧٠ متر

>50 CORES ٠۶١۴٧،٠٣٠١١١،٩٩٠ متر

٢٧٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای ترموکوپل

INFECB010202
٣١۵۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٨۵،٨٢٠۶۵،٣٩٠ متر

12-20 CORES ٠٢٩٨،٠۵٠٧۴،٧١٠ متر

22-30 CORES ٠٣١١٠،٣١٠٨۴،٠٢٠ متر

32-40 CORES ٠۴١٢٢،۵٧٠٩٣،٣٩٠ متر

42-50 CORES ٠۵١۴٧،٠٣٠١١١،٩٩٠ متر

>50 CORES ٠۶١٨٢،۴٩٠١۴٩،٠۴٠ متر

٢٧١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١۵۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٨۵،٨۶٠۶۵،٣٩٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٩٨،٠۵٠٧۴،٧٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣١٢٢،۵٧٠٩٣،٣٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴١۴٧،٠٣٠١١١،٩٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵١٨٢،۴٩٠١۴٩،٠٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶٢١۶،٧١٠١٧٧،٠٨٠ متر

٢٧٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - کابل ھای نوری-کواکسیال INFECB0104
٣١۵٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢٠١،۶٣٠ متر

٢٧٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١۵٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١۴٢،٣٣٠١١٩،٩٧٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١۶٩،۴٠٠١۴٢،۶۵٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٩٨،١١٠١۶۶،۵۴٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢٢۶،٨٧٠١٩٠،٩١٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣۴٠،٠۶٠٢٨۵،۶٩٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۴٢۵،٣۶٠٣۵٧،٨٣٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٨٢٢،٠١٠۶٩١،٧٨٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،٣۶٠،٩٩٠١،١۴۵،٢۶٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،٢١٠،۵٠٠١،٨۶٠،١۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٢،٩۴٨،۴١٠٢،۴٨١،٠٠٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،۶٨۵،٨٩٠٣،١٠١،۴٠٠ عدد

٢٧۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد انفجار - فلزی INFECB0202
٣١۵٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١٧١،٧١٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٢٠۶،٢٣٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٢٣٩،٧۶٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢٧۴،٢٢٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵۴١٢،٣۵٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۵١۵،٢۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٩٩۶،٠٨٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،۶۴٨،۶٣٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،۶٧٨،٣۵٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٣،۵٧١،۴٨٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١۴،۴۶۵،۴٩٠ عدد

٢٧۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١۶٠۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٧٩،٧۶٠١۴٧،٨۴٠١٧١،۵۴٠ سر

5-10 CORES ٠٢١٩٩،٨۶٠٣٧٠،٠٠٠۴٢٧،۶١٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢٨٨،٨۴٠۵٣۴،٧٣٠۶١۶،۴٨٠ سر

22-30 CORES ٠۴٣٨٢،۵٩٠٧٠٩،١۵٠٨١۵،٩٠٠ سر

32-40 CORES ٠۵۴٩٧،۴٢٠٩٢٠،٨٠٠١،٠۵٧،٨٢٠ سر

42-50 CORES ٠۶٧٢٧،٠٩٠١،٢١٧،١۵٠١،٢٩٩،٧۴٠ سر

>50 CORES ٠٧١،٢١۶،٩۴٠١،٣۶٧،٣۴٠٠ سر

٢٧۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١۶١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٧۴،٨٩٠١٣٨،٧۵٠١۶٠،٩٣٠ سر

5-10 CORES ٠٢١٨٨،٣۴٠٣۴٩،٠٣٠۴٠٣،٠٨٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢٧٣،١۵٠۵٠۶،۴۶٠۵٨۴،٢٨٠ سر

22-30 CORES ٠۴٣۶٢،۵۴٠۶٧٢،٢٨٠٧٧٣،٠٨٠ سر

32-40 CORES ٠۵۴٧٢،٠٧٠٨٧۴،۵٢٠١،٠٠۵،٢٣٠ سر

42-50 CORES ٠۶۶٩١،١۵٠١،١۵٧،۶٨٠١،٢٣٧،٣۶٠ سر

>50 CORES ٠٧١،١۵۶،۶١٠١،٨۴۵،٣٣٠٠ سر

٢٧٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١۶٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١۶٢،٧٧٠١١۶،٢۴٠١٣۴،٨٣٠ سر

5-10 CORES ٠٢١۶٣،٠٩٠٣٠١،۵٢٠٣۴٧،٩٨٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢۴١،٢۶٠۴۴۶،٧٨٠۵١۴،۴٨٠ سر

22-30 CORES ٠۴٣٢٣،٩٣٠۵٩٩،۶۶٠۶٩٠،١۶٠ سر

32-40 CORES ٠۵۴٢٧،٩٣٠٧٩٢،٠١٠٩٠٩،٧٢٠ سر

42-50 CORES ٠۶۶۴٠،١٩٠١،٠۶١،٣۴٠١،١٠۴،۶٠٠ سر

>50 CORES ٠٧١،٠٩١،۵۶٠١،٧١۵،٣٨٠٠ سر

٢٧٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

مسیرھاي كابل.6
بصورت پیش ساخته فرض شده است . در غیر(CROSS , TEE, ELBOW ,…) در تمام رديف ھاي اين فصل ، اتصاالت مورد نیاز میاني سیني و نردبان١-

. اين صورت ، ھزينه ساخت قطعات پیشگفته بايد جداگانه محاسبه شود
. ھزينه نصب پیچ و مھره و مانند آنھا كه در اتصال سیني ھا و نردبان ھاي كابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف ھاي مربوط منظور شده است٢-
. در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، بازرسي كار انجام شده و تحويل آن طبق مشخصات فني منظور شده است٣-
در ھر يك از رديف ھاي مربوط به سیني و نردبان كابل ، برحسب نیاز بايد ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ، تسمه ھاي۴-

. در صورتي كه بصورت آماده تأمین شده باشد ، توسط پیمانكار نصب شود(EARTH  BOUNDING STRAP ) ھم ارتباطي ارت
. ھزينه نصب سیني ھا و اتصاالت اعم از فلزي و غیر فلزي بصورت يكسان محاسبه میگردد۵-

٢٧٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیر عبور کابل - سینی ھا و نردبان ھای فوالدی INFETR01
٣١٧٠۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

W <= 10 CM ٠١٢٣١،٠٠٠۶۶٧،١٣٠۶۵،١٩٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٣٠٧،۴٩٠١،٠٠١،٣۵٠٨١،۵٣٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣٣۴۵،٧٨٠١،٢۵٢،٣۵٠١٠۵،٩١٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴٣٨۴،٠٧٠١،۵٠٢،٠١٠١٢٢،٣٣٠ متر

80 < W CM ٠۵۴۶٠،۵۴٠١،۶۶۶،٢۴٠١۶٣،٠۴٠ متر

٢٨٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیر عبور کابل - کاندویت ھا - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٧١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١١٨٩،٢٣٠١٢٩،٩۵٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٢٢۶،٢١٠١۵۶،٩٣٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٣٠٢،٢۶٠٢١٢،۵١٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٣۴٨،١۴٠٢٣٧،۴۶٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٣٩٠،٣٣٠٢٧٣،٢۶٠ متر

2" DIAM. ٠۶۴١۴،۶٨٠٢٩١،۴۴٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧۴۵١،٩۵٠٣١٣،١٧٠ متر

3" DIAM. ٠٨۴٨٨،۶٣٠٣٣۴،١٨٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۵۴٢،٨٢٠٣٧۶،١٣٠ متر

4" DIAM. ١٠۶۴٢،٢٠٠۴۴٩،٠٠٠ متر

5" DIAM. ١١٧۵۴،۴١٠۵٢۵،۶٠٠ متر

6" DIAM. ١٢٨٢۵،٧٣٠۵٧٣،١٢٠ متر

٢٨١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیر عبور کابل - کاندویت ھا - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٧٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

D: 3/4 " ٠١٣٩٣،٣٠٠ متر

D: 1  " ٠٢۶٣٣،٧٣٠ متر

٢٨٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیر عبور کابل - کاندویت ھا - پی. وی. سی INFETR02PV
٣١٧٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١۴١،٢١٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۴٩،۵٢٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣۶۶،۶٨٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٧۶،٠٧٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٨۶،٣٧٠ متر

2" DIAM. ٠۶٩١،۵٩٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٠٠،١٢٠ متر

3" DIAM. ٠٨١٠٧،۵١٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١١٩،٠٨٠ متر

4" DIAM. ١٠١۴١،٠٠٠ متر

5" DIAM. ١١١۶۶،٢٧٠ متر

6" DIAM. ١٢١٧٨،۶٩٠ متر

٢٨٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و دوم - تجھیزات اتاق کنترل

١–در ھر یك از ردیف ھای این فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلوھای سیستم ھای كنترل(مانند تابلو
.، اعالم حریق ، ...) می باشد FCS, ESD, DCSمارشالینگ، 

٢–ھزینه بستن پیچ و مھره و مانند آنھا كه در نصب تجھیزات این بخش به روی فریم ھا، ساپورت ھا و امثال آنھا بكار می رود، در ردیف مربوط منظور شده
.است

.٣–در ھر یك از ردیف ھا، تمامی آزمایش ھای جاری مورد نیاز در تكمیل عملیات نصب و تحویل كار به كارفرما منظور شده است
۴–كالیبراسیون ادواتی كه روی تابلوھای كنترل نصب می شود، حتی در صورتی كه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف ھای جداگانه و با در نظر

.گرفتن جابجایی ھای الزم در محدوده كارگاه و در صورت نیاز بازكردن و بستن مجدد روی تابلو محاسبه شده است
۵–در ردیف ھای نصب تابلوھای اتاق كنترل، اجرای كابل ھای میانی از یك تابلو به تابلوی دیگر و اتصاالت آنھا منظور نشده است و برای برآورد آنھا، از

.ردیف ھای متناظر در كابل كشی و اتصاالت استفاده می شود
۶–در صورت نیاز به اجرای كارھای اضافی روی تابلوھا( مثًال نصب تجھیزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقیق، یا مسیر كابل و … )، ھزینه عملیات

.اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری، سیم كشی داخل تابلو و غیره در زمان اجرا تعیین محاسبه می شود

٢٨۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا INCRPN
٣٢٠١۶٠

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

W: UP TO 100 KG ٠١١١٢،٣۴٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٩۶،۶۴٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٩۶،۶۴٠ کیلوگرم

W: >500 KG ٠۴٩٢،۵١٠ کیلوگرم

٢٨۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات نصب شده روی پانل ھا INCRPI
٣٢١١۶٠

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١٣،۶۴٩،٠۵٠ دستگاه

ELEC.

IND.CONTROLLER/RECOR

DR

٠٢۶،٢٧٣،٠٣٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣٣،٧۴٩،٩٧٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴٣،٩۵١،٨٢٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵۶،۵٧۵،٨٠٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶٣،٧۴٩،٩٧٠ دستگاه

٢٨۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

DCSتجھیزات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۶٠

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١٣،۵٢٨،٩١٠ دستگاه

٢٨٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

كارھای ابزار دقیق

فصل سی و سوم - عملیات لوپ تست

.١–ردیف ھای این فصل ، تمامی لوپ ھای فیلدباس الكترونیكی و نیوماتیكی را شامل می شود
٢–منظور از لوپ باز ، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق كنترل و یا روی تابلوی محلی ختم

.می گردد
٣–منظور از لوپ بسته، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و تا كنترل كننده روی تابلوی محلی یا در اتاق كنترل ادامه

.كه معموًال یك شیر كنترل است ادامه می یابد(FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرك نھایی
۴–تمامی عناصر میانی از جمله نمایشگرھای محلی، سوئیچ ھا، عناصر محاسبه گر و غیره كه در مسیر یك لوپ قرار دارند باید كنترل شده و در قیمت

.ھمان لوپ منظور شود
۵–اگر خروجی یك كنترل كننده ورودی كنترل كننده دیگری قرار گیرد، از عنصر اندازه گیر تا خروجی كنترل كننده اول یك لوپ بسته و از ورودی كنترل كننده دوم

.تا محرك نھایی نیز یك لوپ محاسبه می شود
۶–سیستم ھای كنترل ترتیبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بیشتر نیز به ازای ھر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه

.می شود

٢٨٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات لوپ چک INLP
٣٣٠١۶٠

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

CLOSED LOOPS ٠١۶،۶٣۵،٩٠٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢٣،۶٨۶،١۵٠ لوپ

٢٨٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

 -LV Power & control cables
 -MV cables

II) CONNECTION

 -Termination
 -Cable ends
 -Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -AC Distribution board
 -DC Distribution board
 -Inc. upstream CB

 - ٢CHECKS
 -Batteries connection
 -Liquid level of each cell and density
 -Cells leakage
 -Panel alignment
 -Earthing connection
 -Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued)
 -Cable cooling fan
 -Relay setting
 -Voltmeter, ammeter, lamps
 -Inverter transfer time
 -Continuity of output : With loss of main input

 :With change over Float / Boost
 :With change over, Boost / Float

 -Local & remote alarms
 -Abnormal noise
 -Inverter output adj volt
 -Inverter output frequency
 -Rectifier charging
 -Cont. circuit operation
 -Supply voltage …V
 -Output voltage …V
 -Change rate (Boost) …A
 -Change rate (tricle) …A

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Starter unit
 -Motor winding - stator
 -Motor with cable - rotor

 - ٢CHECKS
 -Rotator free
 -Bearing lubrication
 -DE and NDE bearing
 -Earthing connection
 -Control station
 -Starter unit
 -Control circuit operation
 -Direction of rotation
 -Mechanical interlocks
 -Winding resistance
 -No load current
 -No load run (4 hour)
 -Starting current (If there is Ammeter)
 -Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Starter unit
 -Motor winding : stator
 -Motor winding : rotor
 -Motor with cable

 - ٢CHECKS
 -Rotator free
 -Bearing lubrication
 -Bearing temperature
 -Earthing connection
 -Control station
 -Starter unit
 -Control circuit operation
 -Direction of rotation
 -Mechanical interlocks
 -Winding resistance
 -Starting current
 -Starting time
 -No load current
 -No load run (4-6 hour)
 -Machine vibrations
 -Bearing noise level
 -Each phase current
 -Resistance temperature detectors
 -temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Upstream CB
 -Busbar system
 -Busduct

 - ٢CHECKS
 -Switchgear alignment
 -Earthing connections
 -Cont. circuit operation
 -Incoming CB
 -Anchor bolts and clamps tightness
 -Upstream CB
 -Busbar covers fixing
 -Degree of protection of enclosure
 -Relays setting and check
 -Mechanical interlocks
 -Voltmeter reading
 -Phase rotation
 -Busduct
 -Electrical interlock
 -Tripping from relays
 -Remote electrical closing / tripping
 -Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Upstream CB
 -Busbar system
 -High pot test (if needed)

 - ٢CHECKS
 -Switchgear alignment
 -Earthing connections
 -Control circuit operation
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Busbar bolts and clamps tightness
 -Space heaters circuits
 -Busbar covers fixing
 -Upstream CB
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

 -Relays setting and check
 -Mechanical interlocks

 -Voltmeter reading
 -Phase rotation
 -Electrical interlock
 -Tripping from relays
 -PT tests
 -CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -HV winding to earth
 -HV winding continuity test
 -LV winding to earth
 -HV to LV winding
 -HV Feeder unit

 - ٢CHECK
 -Oil leakage
 -Oil level
 -Silicagel condition
 -Earthing connection at star point and frame
 -Oil insutation test (breakdown voltage)
 -Bushing integrity
 -Polarity of terminals
 -Valves correct position
 -Phase sequence
 -Control circuit operation & identification
 -Tap changer
 -HV feeder
 -Mechanical interlocks
 -Buchholz relay alarm & trip operation:
 -Temperature indicator alarm operation set at … C
 -Temperature indicator trip operation set at … C
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

پیوست ٢ - دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه

این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است ، از این رو ، برای كارھای مربوط به ھر رشته ، باید به تناسب
.ماھیت و نیاز آن كار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

١–تعاریف
تجھیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدام ھا و تداركاتی است كه پیمانكار باید برای دوره اجرا انجام دھد، تا آغاز و ھمچنین انجام عملیات موضوع پیمان،١–١

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پیمان، میسر شود

ساختمان ھای پشتیبانی   به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بھره برداری قرار می گیرند، مانند كارگاه ھای١–٢
پیش ساخته و مانندسرپوشیده، شامل كارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری ، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی ، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

آن، تعمیرگاه ھای سرپوشیده ماشین آالت، انبارھای سرپوشیده ، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانكار، اتاق محل ترانسفورماتورھا و مولدھای برق،
. ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان ھای عمومی،  به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای افراد مستقر در كارگاه و سرویس دادن به آنھا، مورد استفاده قرارگیرد، مانند١–٣
دفاتر كار، نمازخانه، مھمان سرا، ساختمان ھای مسكونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پاركینگ ھای

. سرپوشیده

محوطه سازی ، شامل خیابان بندی ، سیستم جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاكریز و كانالھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برای١–۴
حفاظت كارگاه در مقابل سیل ، فضای سبز ، انبارھای روباز ، زمین ھای ورزشی ، پاركینگ ھای روباز، حصار كشی ، تامین روشنایی محوطه ، تامین

. تجھیزات ایمنی و حفاظت و كارھای مشابه است

منظور از ورودی كارگاه ،محل یا محل ھایی از كارگاه است كه در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای كار، از سوی كارفرما تامین و تحویل١–۵
. پیمانكار می شود. مشخصات ورودی كارگاه برای تامین ھر یك از نیازھای پیش گفته ، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود

انبار كارگاه ، محل یا محل ھایی از كارگاه است كه با توجه به طرح جانمایی تجھیز كارگاه ، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل ھای١–۶
. مربوط ، از  آنھا استفاده می شود

. راه دسترسی ، راھی است كه یكی از راه ھای موجود كشور را به كارگاه متصل كند١–٧

. راه ھای سرویس ، راه ھایی است كه برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود١–٨

راه ھای ارتباطی، راه ھایی است كه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه ھای١–٩
.دیگر ، به محل اجرای عملیات متصل می كند

راه انحرافی ، راھی است ، كه برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی كه قبال از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات موضوع١–١٠
.پیمان قطع شده است ، احداث شود

منظور از تأمین در شرح ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، فراھم كردن ساختمان ھا، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت ، به روش احداث یا نصب در١–١١
كارگاه یا در اختیار گرفتن آنھا از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین، اقدام ھای مربوط به نگھداری وبھره برداری از

. آنھاست

برچیدن كارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح، تأسیسات و ساختمان ھای موقت ، خارج كردن مصالح ، تجھیزات ، ماشین آالت و دیگر تداركات١–١٢
. پیمانكار از كارگاه، تسطیح،تمیز كردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمین ھا و محل ھای تحویلی كارفرما، طبق نظر كارفرما است

٢–روش تھیه برآورد

مھندس مشاور یا واحد تھیه كننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نیاز ھر كار و ھمچنین ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین٢–١
روش برای تجھیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن ، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه این
پیوست ، برحسب قیمــت ھای محل اجرای عملــیات و با منظـور نمودن ھزینه ھای باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد كرده و در برابر
ردیف ھای مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژھای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پیمان ، پیش
بینی كند. برای ساختمان ھایی كه احداث میشود، ارزش مصالح بازیافتی، از ھزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنھا منظور می
شود. در مورد ساختمان ھای پیش ساخته، مانند كاروانھا و قطعات پیش ساخته ساختمان ھا، مانند قابھای فلزی، ھزینه حمل و نصب،
استھالك و سرمایه گذاری آنھا، در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود. در پیمان ھایی كه

.از چند رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود، تنھا یك فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه برای كل كار تھیه می گردد
ساختمان ھا، تأسیسات و راه ھایی كه در برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر٢–٢

گرفته می شود. به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز كارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه در طرح برای دوره بھره
برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود ، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز كارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد
و مدارك پیمان درج شود. در این حالت، ھزینه آنھا با استفاده از فھرست ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه اجرای كار
منظور می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق ، گاز ، مخابرات و راه ھای كارگاه یا تأمین ساختمان ھای مسكونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا
سایر موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه  برای دوران بھره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده گردد، با توجه به اینكه ھزینه آنھا
در ردیف ھای فصل ھای مربوط پیش بینی شده است، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و برچیدن كارگاه،منظور نمی گردد و

.صرفا” ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، منظور خواھد شد
نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات كارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز و٢–٣

برقراری ارتباط مخابراتی، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی كارگاه، لوله كشی، كانال كشی ، و كابل كشی ، برای دوران اجرا الزم باشد،
باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.

چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد، كه كارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات٢–۴
آن ،نصب تیرھای برق، كابل كشی از برق شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق(دیماند) و ھزینه ھای انشعاب و اشتراك برق
و سایر كارھای  مشابه است، تعھدات كارفرما در این زمینه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و ھزینه ای از این بابت
در تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور نخواھد شد. چنانچـــه تدارك برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد، ھزینه  آن برآورد و پس از كسر

.ھزینه ھای قابل برگشت در پایان كار، باقیمانده جزو ھزینھھای تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله كشی٢–۵

آب كه كارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخت ھزینه ھای اشتراك و انشعاب آب و سایر كارھای مشابه
است، یا احداث چاه عمیــــق یا نیمه عمیــق و پرداخت ھزینه ھای برداشت آب ، تعھدات كارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصی پیمان درج
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

.شــده و ھزیـنه ای از این بابت در تجھیــز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه  آب، به عھـده كارفرما نباشد، ھزینه آن پس از كسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان
. كار ، جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، منظور خواھد شد

چنانچه برای دسترسی به كارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود٢–۶
. در صورتی كه براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده كارفرما باشد ، ھزینه ای از این بابت در ردیف ھای تجھیز و بر
چیدن كارگاه منظور نخواھد شد . در حالتی كه احداث راه دسترسی به عھده كارفرما نباشد ، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای واحد پایه

. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز كارگاه به عھده كارفرماست ، چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمین تجھیز كارگاه توسط پیمانكار تامین شود ، باید تأمین زمین ازسوی پیمانكار را در شرایط  خصوصی پیمان پیش بینی كرده و
.ھزینه اجاره آن  را جزو  برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نماید

به استثنای تعھداتی كه در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز كارگاه به عھده كارفرما گذاشته شده  است ، ھر نوع٢–٨
. تسھیالت دیگری كه كارفرما در نظر دارد برای تجھیز كارگاه در اختیار پیمانكار قراردھد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كند

ھزینه تجھیز كارگاه ھایی مانند تاسیسات ، آھنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته،درب ھای واحد ردیف ھای٢–٩
. فصل ھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه ، ھزینه ای منظور نمی شود

ھزینه تجھیز تعمیرگاه ھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیف ھای فصل ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت،٢–١٠
.ھزینه ای در ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود

ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، درب ھای واحد ردیف ھای فصل ھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، ھزینه ای در٢–١١
.ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه، منظور نمی شود

ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در٢–١٢
کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه یا کمک ھزینه ھایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این ھزینه جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن

.کارگاه منظور می شود
در كارھایی كه تأمین غذای كارمندان كارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه، در كارگاه ضروری است، شمار استفاده كننده از غذا، درشرایط٢–١٣

.خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود
پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار ، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز٢–١۴

.نیست
ھزینه راه ھای انحرافی ، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد . حجم عملیات  مربوط به راه ھای انحرافی ، براساس٢–١۵

. فھرست بھــای پایه رشتـه راه ،راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر كار ، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سكونت كاركنان كارفرما ، مھندسی مشاور و آزمایشگاه، در اسناد  مناقصه درج شده، ھزینه٢–١۶

.اجرای آنھا، با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن كارگاه ، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف ھای ۴٢٠٣١٠١ و ۴٢١٣١٠١ و  ۴٢١۴١٠١ فھرست٢–١٧

تجھیز و برچیدن كارگاه ، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود . در صورتی كه در موارد استثنایی . این ھزینه از حد تعیین شده ، بیشتر
. باشد ، ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع كار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مھندسی برسد

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات٢–١٧–١
.، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه(NGL) گازی

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز، به میزان ۵/٢٧–١٧–٢
.درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای، به میزان ٩ درصد مبلغ٢–١٧–٣
.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا، به میزان ١٠ درصد مبلغ٢–١٧–۴
.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

٣–شرایط كلی

پیمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز كارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز ، طرح جانمایی تجھیز كارگاه را تھیه كرده و پس از٣–١
. تأیید مھندس مشاور ، آن را مبنای تجھیز كارگاه قرار دھد

كارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پیمانكار را به دستگاه ھای اجرایی و٣–٢
سازمان ھای دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه ، برای استفاده

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پیمانكار موظف است عملیات تجھیز كارگاه را ، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز كارگاه و ھمچنین شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام٣–٣

برساند. در مواردی كه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عملیات تجھیز و برچیدن كارگاه در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد ، پیمانكار ملزم
. به رعایت آن است

تعھدات كارفرما در زمینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، در حدی كه اسناد  و مدارك پیمان پیش بینی شده است ، انجام می شود، تجھیز مازاد بر موارد یا٣–۴
مبالغ پیش بینی شده در پیمان كه مورد نیاز انجام كار است، به ھزینه پیمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت، انجام نمی شود. چنانچه طبق
شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر كند، مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه تغییر نمی كند و ھزینه تجھیز اضافی، تنھا برای قیمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است
ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، در صورت تأمین ھر یك از ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در٣–۵

. ردیف ھای مربوط ، پرداخت خواھد شد

پیمانكار ، موظف است به ھزینه خود ، ابنیه و ساختمان ھای كارگاه را برای تجھیز كارگاه احداث می كند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و٣–۶
. سیل ، بیمه كند

ساختمان ھا و تأسیسات مربوط به تجھیز كارگاه كه در زمین ھای تحویلی كارفرما احداث شده است، باید پس از انجام كار برچیده شوند . تجھیزات و٣–٧
مصالح بازیافتی تجھیز كارگاه ( به استثنای تجھیز انجام شده توسط كارفرما ) ، متعلق به پیمانكار است . به جز ساختمان ھا و قطعات پیش ساخته ،
چنانچه ساختمان ھا و تأسیسات تجھیز كارگاه كه توســط پیمانكار در زمین كارفرما اجرا شده است، مورد نیاز كارفرما باشد، بھای مصالح بازیافتی
آنھا، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانكار ، ساختمان ھا و تأسیسات یادشده، به كارفرما واگذار می شود

.

نحوه پرداخت۴–

در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده است ھزینه ھر یك از۴–١
. ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنھا، محاسبه شده و در صورت وضعیت ھا درج می شود

تبصره : ھزینه ردیف ھایی كه تأمین آنھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود ، چنانچه مربوط به بخشی از كار باشد، به تناسب

٢٩۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

پیشرفت آن بخش از كار محاسبه می شود و در صورتی كه به كل كار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه و
. پرداخت می شود

. ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار، در صورت وضعیت ھا منظور می شود۴–١–١

. ھزینه برچیدن كارگاه ، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود۴–١–٢

روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا، بصورت درصدی پیش بینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست ھای بھای واحد پایه۴–٢
، نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و(NGL) رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی

:ایستگاه ھای تراکم گاز، نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای و نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه ، پس از تجھیز كارگاه در حدی كه برای شروع عملیات پیمان الزم است
. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه ، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه ،پس از برچیدن كارگاه

تبصره: در پیمانھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم بوده لیكن در اسناد و مدارك پیمان نحوه پرداخت آن پیش بینی
.نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد

٢٩۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان ١
۴٢٠١۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پیمانکار

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز محل سکونت

کارگران پیمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار پیمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢٩۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران ٢
۴٢٠٢۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢٩٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور ٣
۴٢٠٣۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مھندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مھندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامین غذای کارمندان،

کارفرما، مھندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢٩٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان ھای عمومی

۴
۴٢٠۴۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ساختمان ھای

پشتیبانی به انضمام ھزینه

تجھیز انبارھای سر پوشیده،

آزمایشگاه پیمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٢٩٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

احداث چاه آب ۵
۴٢٠۵۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

احداث چاه آب عمیق یا نیمه

عمیق
٠١٠ مقطوع

٣٠٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

۶
۴٢٠۶۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامین برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامین سیستم ھای مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامین سیستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامین سیستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٣٠١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی ٧
۴٢٠٧۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین راھھای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامین راه ھای سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامین راه ھای ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٣٠٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

ایاب و ذھاب ٨
۴٢٠٨۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ایاب و ذھاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب
ماشین آالت

٩
۴٢٠٩۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین پی و سکو برای نصب

ماشین آالت و تجھیزات

سیستم تولید مصالح،

سیستم تولید بتن، کارخانه

آسفالت، مولدھای برق و

مانند آنھا

٠١٠ مقطوع

نصب ماشین آالت و تجھیزات

و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگیری، خمل و باراندازی

ماشین آالت و تجھیزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٣٠۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست فلزی ١٣
۴٢١٣۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تھیه، نصب و برچیدن داربست

فلزی در کارھای مربوط به

مخزنھای نفت

٠١٠ مقطوع

٣٠۵



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشگاه و تاریکخانه ١۴
۴٢١۴۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجھیزات مربوط و

تجھیزکارگاه برای انجام

آزمایش ھای پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٣٠۶



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

انحراف موقت نھرھا ١۵
۴٢١۵۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

حفظ یا انحراف موقت نھرھای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٣٠٧



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

بیمه ١۶
۴٢١۶۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

بیمه تجھیز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٨



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

برچیدن کارگاه ١٧
۴٢١٧۶٠

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

برچیدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٩



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- شرح اقالم ھزینه باالسری٣پیوست 

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

١ – ھزینه باالسری عمومی.
این ھزینه از نوع ھزینه  ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه  ھای درج شده در زیر:

١–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ ھزینه بیمه ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،  به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
١–۴   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
١–۶   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   ھزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   ھزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   ھزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ ھزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ ھزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ھا.
١–١٣ ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ھا.

١–١۴ ھزینه ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.
١–١۵ ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – ھزینه باالسری کار.
این ھزینه، از نوع ھزینه  ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:

٢–١ ھزینه ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

٢–١–٢ ھزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ ھزینه ضمانت نامه ھا، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.

٢–٢–٢ ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
٢–٢–٣ ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ ھزینه مالیات.
٢–۴ ھزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پیمانکار.
٢–۶ ھزینه  ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :

٢–۶–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. ھمچنین،
ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.
٢–۶–٣ ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

٢–۶–۴ ھزینه تھیه نسخه ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.
٢–۶–۵ ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .

٢–۶–۶ ھزینه پذیرایی کارگاه.
٢–۶–٧ ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه  ھای متفرقه.

٢–۶–٨ ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.
٢–٧  ھزینه  ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ ھزینه ھای تھیه عکس و فیلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ ھزینه تھیه نقشه ھای کارگاھی (

).٢As Built Drawings–٧–٣ ھزینه تھیه نقشه ھای چون ساخت  (
٢–٧–۴ ھزینه ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ ھزینه  ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح  ١. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه  ای در
ھزینه  ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٢. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش
افزوده و ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت

آن ھا  در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٣.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه
ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا  در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

٣١٠



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام

استان ھا ردیف

1/04 تبریز - آذرشھر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - كلیبر - ورزقان

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان شرقی

1/07 ارومیه و خوی
آذربایجان

غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان غربی

1/11 بیله سوار
اردبیل 3

1/08 سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/04 اصفھان - مباركه

اصفھان 41/15 (دناكوه) - خور و بیابانكسمیرم

1/07 سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 اشتھارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شھرستان ھای استان البرز

1/21 مھران - دھلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشھر 71/15 جم - دیر- عسلویه - كنگان

1/08 سایر شھرستان ھای استان  بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران 81/04 شمیرانات - دماوند

1 سایر شھرستان ھای استان تھران

1/08 شھركرد

چھار محال و
بختیاری 91/16 اردل - كوھرنگ - لردكان - كیار

1/10 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری 

1/10 بیرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نھبندان

1/18 بشرویه - درمیان - زیر كوه - طبس

1/14 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی 

٣١١



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/05 مشھد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگیران) - كالت

1/11 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شیروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/08 اھواز - باوی - حمیدیه - دزفول - كارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - ھویزه(نیسان)

1/09 اندیمشك - بندرماھشھر - بھبھان - رامشیر - رامھرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/10 شاھرود(بیارجمند) - میامی
سمنان 15

1/08 سایر شھرستان ھای استان سمنان

1/14 زاھدان

سیستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بھار - خاش - زابل

1/22 ایرانشھر - زھك - میر جاوه - نیمروز - ھامون - ھیرمند - سراوان

1/27 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان

1/05 شیراز

فارس 17

1/17 الرستان(بیرم)

1/15 المرد - مھر

1/12 اقلید - خنج - جھرم - گراش

1/08 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - كوھین

1/08 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شھرستان ھای استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشیو)
كردستان 20

1/13 سقز - دیواندره(سارال - كرفتو) - بیجار(كرانی - چنگ الماس)

٣١٢



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/19 بانه
كردستان 20

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - كھنوج - منوجان

كرمان 211/10 رفسنجان - كرمان

1/14 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/10 كرمانشاه

كرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشیرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(كالشی) - قصرشیرین -
گیالن غرب

1/13 سایر شھرستان ھای استان  كرمانشاه

1/12 بویراحمد  - كھگیلویه (سوق) - گچساران
كھگیلویه و
بویر احمد 231/20 بھمنی(گرمسیری)-  كھگیلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شھرستان ھای استان كھگیلویه و بویراحمد

1/18 بندر تركمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد كاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع اند

1/12 كالله - گالیكش - گمیشان - آق قال(وشمگیر)

1/09 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/08 رشت

گیالن 25
1/19 رودسر(رحیم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سیاھكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/12
ساری(چھاردانگه - دودانگه - كلیجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - كالردشت - نكا (ھزا رجریب) - نوشھر (كجور) - بھشھر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقعند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مركزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/10 بندر عباس  ھرمزگان 29

٣١٣



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/24 ابوموسی - بشاگرد

ھرمزگان 291/21 پارسیان - جاسك

1/16 سایر شھرستان ھای استان ھرمزگان

1/11 تویسركان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - كبودرآھنگ(شیرین سو) -
نھاوند(زرین دشت) ھمدان 30

1/07 سایر شھرستان ھای استان ھمدان

1/18 ابركوه(بھمن) - بھاباد(آسفیج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابركوه - بھاباد - خاتم

1/12 سایر شھرستان ھای استان یزد

٣١۴



١۴٠٠نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 

بھا استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كهھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرستدر پیمان
:برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

بھا( كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجوددر صورتی كه ردیف كارھای یاد شده( شرح و بھای واحد) در این فھرست١-
ھا، نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیهبھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیفھای موجود این فھرستباشد، از ردیف

.پیمان بیشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای كارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز كارگاه اضافی نسبت به تجھیز كارگاه پیش بینی شده در اسناد
و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجھیز و ھزینه آنھا، با پیمانكار توافق خواھد شد. مبلغ تجھیز و برچیدن اضافی، حداكثر تا ٢۵ درصد
مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه پیمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مھندسی،

.پرداخت خواھد بودپژوھش و فناوری، قابل

ھای مندرج در پیمان(مانند ضریببھا، مشمول اعمال تمام ضریبھای این فھرستشود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آنھا طبق بند ١ تعیین میردیف٢-
. گرددمیھای مربوط)پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود٣-

٣١۵






