
جمهوري اسالمي ايران 

  معاونت مهندسي،پژوهش و فناورى

وزارت نفت

تاسيسات نفت و گاز 

نشريه شماره 063

سال 1400





        ����ر����ر����ر����ر����
،	
�� ������� ا��غ و ��و� ����EFGن وB�C; و اA@?�رات   <=�>;، :89 ��ر"7	 6 ا2�345� 01/.�ت ,+*� ()�، '�ز و %$#و"! � 

c dEef?�ت a�b` و �� ,+*� ()��PQم MN� اKLاJ� _^ح ، \] �S�WX YZت RS TU#V� �PQ  ،�()م MN� اKLاJ� EHIر  ، ()� وزارت

 U#V�() �RS T  وgL  hi j�klوE�J� ی�.�ن ��ز� ����� و �����c� ا���د ~E|}ر ، { ،dوyz و �qNور� �WX tuvwxوr Ts�p�q� ز�Sن از En oد` ا�� 
���وژ` �\ورد� �*+, �� ا�R�a�b ،ان ����WXTU#V tوZن و a�bان ���d TU#V t   ا� `�� �� ����، د���� ،�JاKLن ا���q�r ور��i 

��ران و   . ا�� �Kدی�` �� ا��غ �!���
����� �E��> ��او¡  6 �����ر� و i.�©�ت  ��¨ § و �Kدی� ا��غ و ��
	 ١٣٧٥ ��ل  ª� �� �*+, ¬�3ن و »�ر"���qن ا�  89I و  a�bان، �®

��<�²ی�ن، ا±�° ��ز¯Eرد از �p�q�r ر وEHI ر��� ���!� ،	³´Eµ و tu¶·¸ ردE¹ d م�� ºc ، ا� <���E ارز¾¶�q  .ا�� �7NK	 ½�ار ا��ح  و ��ز¼«�K ��ز�
��رد`�، ��ÄÅ � ÆÇ اEÂÃن ÀÁ از ¿� ا� ��لÈ  از É o `دی�K� �Ê¬ Ë ���� ����� �ÌÍ�p �� ار�½ yÎEÏ ردE¹ را �Ð�?Ñ�Ò �Ê¬ Ë ;Bار ردÓ -

�Ôد.  
��رÜÝ#� و ا���ÙÚÛ ا��Øcم � ¸�ش EÖرت �7NK	، اÕر \ن �� Þ �� 1 رود����� ̂اtß �\ورد� �وژ`د` از ا� à ����á 6 ���� و ا��م âãQات و 

t��« ä§ 6 را �S ، دات��åæ/çè�S�� دن \ن ی�ر�E�é ê. 

        
        ´��ë> �?ì زاد`´��ë> �?ì زاد`´��ë> �?ì زاد`´��ë> �?ì زاد`

 �p�q�r ون�WX �p�q�r ون�WX �p�q�r ون�WX �p�q�r ون�WX  ،  ،  ،  ، ور��qN و yzور� }و�qN و yzور� }و�qN و yzور� }و�qN و yzو{    
    
        

 
 

  



��        K�wxو �íردا��K�wxو �íردا��K�wxو �íردا��K�wxو �íردا
 �Kا�?°î� �ïی� اq"ان ، »�رa�b م��á ت��ðد و ز���q¶¾ان ارزâãQ 8ñ�� ت   ��ن و�b �� ¸�ش  ������� ��و�     Eò 6 o #Üói 6ل ا��

 �éEد�ôا `،  o ��±\ ازõö÷�Ë ،�øùú � é ¨EûX ���روز� و   �����  \رزو��q  �ا� ا��þن  Zم ��áم ا� üýان 6 ا�   Äدار�.  
¬Ê�  ��ن ، ��âãQ 8ñان و ا�����»�ر"�EÂ��� q?�	 از a�bان،  Ë �� o  <�$#م »�ر�Kو`  	ì
 tß̂ا à 6   و t�� �،��و� ;Bرد ،�  ،� ��  

�Ü�Z\    � ����� ��J� و ���Ee ا�� �pو �ر��  TUر��i  K�wx و a��
� روز ا��ون ���á� د�� ا�ôر»�ران را، 6 را` ر�� و � Kدی�` و �Eµ � دا�، 
�() Ä!�� �*+, 	³´Eµ   Ä��qرزو�\ .  

�Ü#ات  ��و�  و  »�ر"p�q�  ر�Kو`»��
 ����  و "�)	 '�ز  
'&%  $   ،��q!�"# ¨E�Eط  ����� 
��\ �R�  -  ور��i t* a�b  _^ح  �وارز"?�+  �JاKLو ا �MN م�PQ�  

��-,@?�ر�  ���وز ��fر -  ��  r�p�q� E1 ���#2ا0/ و X.^رات �\ورد
  RS TU� '�ز اE¹ر �����c� و 3�� �q���é #V'�ن <�$#م 
�� '�ز ا����� �q���é'�ن <�$#م  TU#V  

  
  

�K�K�K�K4444����5555         ا�?� ا�?� ا�?� ا�?� 
    tttt****a�ba�ba�ba�b    _^ح �_^ح �_^ح �_^ح �و ارز"?�++++ �JاKLو ا �MN م�PQ�?"و ارز �JاKLو ا �MN م�PQ�?"و ارز �JاKLو ا �MN م�PQ�?"و ارز �JاKLو ا �MN م�PQ����  



فھرست مندرجات
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١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کلیات

٣ فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شیرآالت و اتصاالت

۵ فصل دوم- آزمايشات كنترل كیفیت جوش

٧ فصل سوم- عايقكاری

١٠ فصل چھارم- تعمیر و سرويس شیرھاي فوالدي

١٢ فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتیلن

١۴ فصل ششم- تعمیر تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق)

١٨ فصل ھفتم- آزمايش و راه اندازی

٢٠ فصل ھشتم - برش لوله و استقرار لوله

٢٢ فصل نھم- حفاظت از زنگ

٢۴ فصل دھم- عملیات خاكی، نمايان سازی، ھمسطح سازی حوضچه ھا 

٢٨ فصل یازدھم- انشعابات خانگی و تجاری

٣٠ فصل دوازدھم- تعويض و نصب تجھیزات كنتور و رگالتور

٣٣ فصل سیزدھم- نقشه برداری

٣۶ فصل چھاردھم- كارھای عمومی

٣٨ - مصالح پای كار١پیوست

٣٩ - دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه٢پیوست

۴٣ - شرح اقالم ھزينه باالسری٣پیوست

۴۴ - ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

۴۶ - دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جديد۵پیوست
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دستورالعمل كاربرد

١-فھرست بھاى رشته تعمیرات خطوط لوله كمربندى، تغذیه و شبكه گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل كاربرد)، كلیات، مقدمه فصل ھا، شرح و
بھاى واحد ردیف ھا و پیوست ھاى فھرست بھا به شرح زیر است :

پیوست ١: مصالح پاى كار 
پیوست ٢: دستورالعمل تجھیز و بر چیدن كارگاه 

پیوست ٣: شرح اقالم ھزینه ھاى باالسرى 
پیوست ۴: ضریب ھاى منطقه اى

پیوست ۵: دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید 
و ایستگاه تقلیل فشار داخل(CGS)این فھرست بھا براى تعمیرات خطوط لوله كمربندى، تغذیه و شبكه گاز در محدوده ھا و روستاھا از محل تامین گاز 

) در نظر گرفته شده است.CPSو ایستگاه ھای حفاظت از زنگ ((T.B.S/DRS)شھرى 
٢-نحوه برآورد ھزینه اجراى كار و تھیه فھرست بھا و مقادیر :

١-٢ شرح ردیف ھاى این فھرست بھا به نحوى تھیه شده است كه اقالم عمومى كارھاى رشته تعمیرات خطوط لوله كمربندى، تغذیه و شبكه گاز در نظر
گرفته شده است را زیر پوشش قرار دھد، در مواردى كه مشخصات فنى و اجرایى ویژه اى مورد نیاز كار  باشد، که اقالم ان با شرح ردیف ھاى این
فھرست بھا تطبیق نكند ، شرح ردیف مناسب برای آن اقالم تھیه و در انتھاى گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ھا با عالمت
ستاره مشخص شده(*) و بعنوان ردیف ھای ستاره دار نامیده می شود. بھاى واحد ردیف ھاى ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست
نرخ عوامل در كارھاى صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج مى شود ھرگاه دستورالعملى براى نحوه پرداخت ردیف ھای ستاره دار مورد نیاز

باشد متن الزم تھیه و به انتھاى فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد.
٢-٢ در این فھرست بھا به منظور سھولت دسترسى به ردیف ھاى مورد نیاز و ھمچنین امكان افزایش ردیف ھا در آینده، ردیف ھاى ھر فصل با توجه به
ماھیت آنھا، به گروه ھا و یا زیر فصل ھاى جداگانه با شماره مشخص تفكیك شده است. شماره ردیف ھاى فھرست بھا، شامل نه رقم است كه به ترتیب
از سمت چپ دو رقم اول به ترتیب شماره رسته و رشته فھرست بھا دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره زیر فصل و سه رقم آخر به شماره

ردیف اختصاص داده شده است .
ا روش دیگر، تعیین شده استی٣-٢ برای ھر یك از اقالمى كه در كلیات یا مقدمه فصل ھا، بھاى آنھا به صورت درصدی از بھاى واحد ردیف یا ردیف ھایی

باید ردیف جداگانه اى با شماره و شرح مناسب در زیر فصل مربوط پیش بینى می شود و بھاى واحد آن به روش تعیین شده محاسبه می گردد در مقابل
ردیف یاد شده درج شود .
ھایى كه شرح آنھا در این فھرست بھا موجود است، اما بدون بھاى واحد ھستند به روش تعیین شده در بند ٢-١ تھیه مى شود۴-٢ بھاى ھر واحد ردیف

.
۵-٢ شرح و بھاى ردیف ھاى موضوع بند ٢-١ و ٢-۴ باید ھنگام تھیه برآورد ھزینه اجراى به تایید کارفرما برسد.

۶-٢ در كارھایى كه جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف ھاى ٢-١ و ٢-۴ با اعمال ضریب ھاى فھرست بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجراى كار، بیشتر از
سی درصد باشد، کارفرما باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع كار به صورت ترک مناقصه، شرح و بھاى ردیف ھاى یاد شده را ھمراه با تجزیه قیمت مربوط

برای تصویب به معاونت مھندسى، پژوھش و فناوری ارسال دارد تا پس از رسیدگى و تصویب مالك عمل قرار گیرد.
٧-٢  ھنگام برآورد به جمع بھاى واحد ردیف ھاى این فھرست بھا و ھمچنین ردیف ھاى موضوع بند ھاى ٢-١ و ٢-۴ ضریب ھا و ھزینه ھای زیر، مطابق

روش تعیین شده در بند ٢-٨ اعمال خواھد شد:
١-٧-٢- ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه طبق پیوست دو

٢-٧-٢- ھزینه باالسرى طرح ھای غیر عمرانی برای کارھایی که بصورت مناقصه برگزار می شود، برابر ۴١ (چھل و یک) درصد و کارھایی که بصورت ترک
تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) برگزار می شوند برابر ٣٠ (سی) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح ھای عمرانی برای کارھایی
که بصورت مناقصه برگزار می شود، برابر ٣٠ (سی) درصد و کارھایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) برگزار می

شوند برابر ٢٠ (بیست) درصد می باشد. 
شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست سه درج شده است.

٣-٧-٢- ضریب منطقه ای مطابق پیوست ۴ 
٨-٢ براى برآورد ھزینه اجراى ھر كار، مقادیر اقالم آن بر اساس نقشه ھای اجرایى و مشخصات فنى، محاسبه شده و بر حسب ردیف ھای این فھرست

بھا اندازه گیری مى شوند . فھرستى كه شامل شماره، شرح، واحد، بھاى واحد، مقدار و مبلغ ردیف ھاست، تھیه می شود .
در این فھرست، مبلغ ھر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بھاى واحد آن ردیف است از جمع مبلغ ردیف ھاى مربوط به ھر فصل، مبلغ ھر فصل و از جمع مبلغ
فصلھا، جمع مبلغ ردیف ھاى فھرست بھا براى كار مورد نظر به دست مى آید. ضریب باالسرى، ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ھا به صورت خطی

ضرب شده و ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه به آن افزوده مى شود .
نتیجه،بر آورد ھزینه اجراى كار خواھد بود، به مدارك یاد شده، كلیات، مقدمه فصل ھا، و پیوست ھاى ١و ٣ و ۵ ضمیمه, مجموعه تھیه شده، به عنوان

فھرست بھا و مقادیر یا برآورد ھزینه اجراى كار نامیده مى شود. 
٣- مھندس مشاور یا واحد تھیه كننده برآورد باید مشخصات كامل مصالح، تجھیزات و ھمچنین منبع تھیه آنھا و به طور كلى ھر نوع اطالعاتى درباره آنھا
را، كه از نظر قیمت موثر بوده و الزم است پیمانكار برای ارايه پیشنھاد قیمت نسبت به آن آشنایى داشته باشد، تھیه و در مشخصات فنى خصوصى

پیمان درج كند. 
اگر در نظر باشد كه کار به صورت یك قلم واگذار شود، با استفاده از فھرست بھا و مقادیر برآورد ھزینه اجرای كار، بھاى اجزاى متشكله كار محاسبه و بر

مبنای آن جدول درصد اجزاى متشكله كار (جدول تفكیكى) تھیه مى شود این جدول مى بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

١
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کلیات 

١–مفاد کلیات مقدمه فصل ھا و شرح ردیف ھا، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. 
٢–شرح ردیف ھا و شرح درج شده در مقدمه فصل ھا و کلیات به تنھایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بھای واحد ھر یک از ردیف ھا در

صورتی قابل پرداخت است که کار طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فھرست بھا مطابقت داشته باشد.
٣–قیمت ھای این فھرست بھا متوسط ھزینه اجرای کارھای مربوط به رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز بوده و ھزینه ھای تعمیر و به
کارگیری نیروی انسانی، ماشین آالت و ابزار و ھمچنین تامین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالحی که تامین آن به عھده کارفرما می باشد ) بارگیری،
حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رویه ھای نظام

عمومی در بھای واحد ردیف ھای این فھرست بھا پیش بینی شده است .HSEمدیریت 
۴–قیمت ھای این فھرست بھا قیمت ھای کاملی برای انجام کار ، طبق نقشه و مشخصات فنی است، ھیچ گونه اضافه بھایی بابت سختی زمین عمق یا
ارتفاع انحنا ، دھنه ھای کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی، پراکندگی طول خط، سختی کار و صعوبت ھای دیگر که اجرای کار  را مشکل

تر یا مخصوص کند، جز آنکه به صراحت در این فھرست بھا برای آن نرخی یا اضافه بھا پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.
۵–با نتیجه گیری از مقایسه فصل ھای این فھرست بھا با یکدیگر یا مقایسه این فھرست بھا با فھرست ھای دیگر یا مقایسه آن با قیمت ھای روز با

استناد به تجزیه قیمت یا ھر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی جز آن که به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.
۶–در ھر بخش از این فھرست بھا که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنھا برای مرحله برآورد، نافذ خواھد بود.

٧–منظور از مشخصات فنی در این فھرست بھا مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه ھای اجرایی منضم به پیمان و
دستورکارھا و دستورالعمل ھای سازندگان دستگاه ھا و لوازم و یا مشخصات فنی تیپ و استانداردھای شرکت ملی گاز ایران است.

٨–در ردیف ھایی که نوع سیمان مشخص نشده است منظور سیمان پرتلند تیپ دو است.
٩–نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجھیزات مورد نیاز باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش باید به تایید کارفرما برسد.

است که در جدول(NOMINAL DIAMETER)١٠–منظور از قطر که دراین فھرست بھا،برای لوله ھا اتصاالت و شیرھا به کار برده شده است ،قطر نامی 
ھای سازندگان و استانداردھای بین المللی درج شده است.

١١–اندازه گیری کارھا بر اساس ابعاد کارھای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه ھای اجرایی، دستورکارھا و صورتجلسه ھاست با توجه به
مفاد کلیات و مقدمه فصل ھا صورت میگیرد.

١٢–در صورتی که قطر لوله مورد نیاز، بین دو قطر متوالی درج شده در ردیف ھای این فھرست بھا باشد بھای واحد آن با توجه به بھای قطرھای قبل و بعد
آن به روش میان یابی محاسبه میگردد.

١٣–عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنھا بعدًا میسر نیست، مانند گودبرداری ھا، حفر ترانشه ھا و میلگرد داخل بتن
باید مطابق آنھا با نقشه ھای اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارھا حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن با نماینده کارفرما /مھندس مشاور

صورتجلسه شود.
١۴–بابت تاثیر آبدار بودن (جمع شدن آب در کانال ) در بازدھی کار آن قسمت از عملیات واقع شده در این منطقه، عالوه بر منظور کردن ھزینه آبکشی در

فصل کارھای خاکی ١٠(ده) درصد اضافه بھا به ردیف ھای فصل مربوط اعمال میشود.
١۵–در صورت وجود ھر یک از شرایط زیر به نرخ ھای این فھرست اضافه بھایی به شرح زیر تعلق میگیرد.

١۵–١– تعمیرات و انجام عملیات در مجاورت لوله فعال نفتی،گاز و قطار شھری (مترو ) ١۵ درصد 
١۵–٢– تعمیرات و انجام عملیات در خیابان ھا و تقاطع ھای پر ترافیک در روز ٢۵ درصد

١۵–٣– تعمیرات و انجام عملیات در شب ١۵ درصد 
توضیح: محدوده خیابان ھا و تقاطع ھای پرترافیک ھر شھر در مدارک مناقصه شرح گردد.

١۶–ھزینه ھای حمل و بارگیری و باراندازی کلیه قطعات تعویضی و تعمیراتی اعم از لوله و اتصاالت و شیرآالت و.... از محل ھای نصب شده به انبار پیمانکار
یا کارفرما تا شعاع ٣٠ کیلومتر و بالعکس به محل نصب در قیمت بھای واحد ھا درج شده است.

١٧–در کارھایی که جھت برآورد ھزینه اجرای آنھا ردیفی در این فھرست بھا موجود نباشد میتوان ردیف ھای مشابه در سایر فھرست ھای بھا با اعمال
ضریب ١/٣٠ به عنوان ضریب کارھای تعمیراتی استفاده نمود.

در ھزینه ھای این فھرست منظور شده است.(HSE)١٨–ھزینه ھای رعایت کلیه موارد ایمنی، زیست محیطی 
١٩–کلیه کارھا می بایست طبق ضوابط و استانداردھای شرکت ملی گاز و نشریه ھای ۵۵ و ١٠١ سازمان برنامه و بودجه کشور انجام پذیرد.

٢٠–چنانچه طبق توافق کارفرما و پیمانکار، مصالحی که تامین آنھا در تعھد کارفرماست توسط پیمانکار تامین گردد، بھای آن براساس اسناد مورد تایید
کارفرما بعالوه ١۴ درصد ھزینه باالسری محاسبه می شود. به ھزینه مصالح یاد شده ضریب ھای پیمان اعمال نمی شود و مشمول تعدیل آحاد بھا نیز

نخواھند بود.
٢١–این فھرست بھا بر مبنای قیمت ھای سه ماھه چھارم سال ١٣٩٨ محاسبه شده است.

٢



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شیرآالت و اتصاالت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه:

ھای این فھرست بھا كه در اجرای كار تعمیرات پیش می آید استفاده می شود.این فصل برای انجام جوشكاری بر شرح ردیف ١.

ھا،عملیات الزم برای جوشكاری لوله و اتصاالت فوالدی، آماده سازی لوله ھا و اتصاالت شامل: تخلیه گاز، جفت كردن لوله٢.
ھای این فصل منظور شده است.ھای معیوب، طبق مشخصات فنی مربوط در ردیفجوشكاری و تعمیر جوش

ھزینه اصالح لوله ھای معیوب در مواردی كه پیمانكار طبق صورتجلسه لوله ھا را سالم تحویل گرفته است به عھده پیمانكار است٣.
ھای مربوط به صورت جداگانه بهھای معیوب تحویل پیمانكار شده است، ھزینه اصالح از ردیف و در مواردی كه طبق صورت جلسه، لوله 

شود.پیمانكار پرداخت می

ھای این فصل منظورتامین نیروی انسانی، ماشین آالت، لوازم و مصالح مصرفی غیر از لوله، اتصاالت، شیرھا و الكترود، در ردیف۴.
شده است.

ھای این فصل منظور شده است.ھزینه آزمایش صالحیت جوشكاران در قیمت۵.

ھای مختلف بوده و ھیچ گونه اضافه بھایی بابت تغییر ضخامت لوله ھاھای این فصل میانگین بھای عملیات برای ضخامت قیمت ۶.
باشد.قابل پرداخت نمی

می باشد.5LX65تا5L,5LXھای لوله فوالدی این فصل برای انجام عملیات در لوله ھای فوالدی قیمت ردیف ٧.

ھزینه سنگ زدن و آماده كردن سر لوله ھای سالم در قیمت ھا منظور شده است.٨.

٩.  بھای ردیف ھای اين فصل براي جوشكاری داخل و بیرون كانال منظور شده است.

٣



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شیرآالت و اتصاالت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول- آماده سازی و جوشكاری لوله، شیرآالت و اتصاالت

٨٣۶،٩٩٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٢جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی تا ٠١٠١٠٠١ ۶٣

اينچ با ھر۶اينچ تا ٣جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی از ٠١٠١٠٠٢
ضخامت

٢،٢٩٩،۵٩٠سرجوش ۶٣

٣،٢٠۵،۴٧٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٨جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٣ ۶٣

۶،٢٧۴،۵٠٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت١٠جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠۴ ۶٣

٨،٣٠٢،٨٨٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت١٢جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠۵ ۶٣

٩،٧۶٢،٧١٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت١۴جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠۶ ۶٣

١٠،٩٠١،٣۶٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت١۶جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٧ ۶٣

١١،۵٧۶،٧٨٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت١٨جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٨ ۶٣

١٣،٢٧٢،٣۴٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٢٠جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠٠٩ ۶٣

١۴،٩٩٩،٨٠٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٢٢جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٠ ۶٣

١۶،٠١۶،٧۴٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٢۴جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١١ ۶٣

١٧،١٨١،۵٩٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٢۶جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٢ ۶٣

١٧،٨١۶،۵١٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٢٨جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٣ ۶٣

١٩،۴٨٧،۴٧٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٣٠جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١۴ ۶٣

٢٣،٢٩٣،۵٨٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت٣۶جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١۵ ۶٣

٣٠،٧٣٢،٧٨٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت۴٨جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١۶ ۶٣

۴٠،٢۵٨،٧۴٠سرجوشاينچ با ھر ضخامت۵۶جوشكاری لوله، شیر و اتصاالت فوالدی ٠١٠١٠١٧ ۶٣

اينچ بطور كامل به١نصب ولدولت فوالدی يا سه راھی تخلیه تا ٠١٠١٠١٨
ھمراه سوراخ كردن لوله اصلی در كانال يا حوضچه

١،۴۵٨،٨٧٠عدد ۶٣

اينچ بطور كامل٢تا ١/۴  ١نصب ولدولت فوالدی يا سه راھی تخلیه ٠١٠١٠١٩
به ھمراه سوراخ كردن لوله اصلی در كانال يا حوضچه

٣،٢٠١،۶۶٠عدد ۶٣

اينچ بطور كامل٣و ١/٢ ٢نصب ولدولت فوالدی يا سه راھی تخلیه ٠١٠١٠٢٠
به ھمراه  سوراخ كردن لوله اصلی در كانال يا حوضچه

۴،٠٨٧،٧٨٠عدد ۶٣

اينچ بطور كامل به ھمراه  ۴نصب ولدولت فوالدی يا سه راھی تخلیه ٠١٠١٠٢١
سوراخ كردن لوله اصلی در كانال يا حوضچه

۵،۶۶٣،۴۶٠عدد ۶٣

۴



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوم- آزمايشات كنترل كیفیت جوش

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

ھای این فھرست بھا كه در اجرای كار تعمیرات پیش می آید١. این فصل برای انجام آزمایشات كنترل كیفیت جوش بر شرح ردیف
استفاده می شود.

ھایی كه توسط پیمانكار دارای مجوز، یا شركت پرتونگاری مجاز انجام شود، پیش بینی شده است و٢.ردیف ھای این فصل برای آزمایش
استفاده از آن در سایر موارد مجاز نیست.

ھای كنترل كیفیت جوش برای روزھای عادی است. در صورتی كه با درخواست یا تایید كارفرما / مھندس مشاور، كار در٣.بھای ردیف
شود.(با اعمال این ضریب، ضریب ١۵ درصدھای این فصل با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت میشب انجام شود، بھای آن بر اساس ردیف 

گیرد.)مندرج در بند ١۵-٣ از ماده ١۵ كلیات اين فھرست بھا تعلق نمی

متناسب، ظھور و(SOURCE)ھا با اشعه چشمه ۴.در نرخ پرتونگاری این فصل ھزینه عملیات آماده سازی فیلم، عكسبرداری از جوش 
ثبوت فیلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی از جمله نزدیك نشدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است.

ھای مربوط۵.ھزینه تامین و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجھیزات آن و تاسیسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینھا و ھمچنین ھزینه
ھای تجھیز و برچیدن كارگاهبه آماده نمودن دستگاه ھا، تامین وسیله نقلیه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در ھزینه 

منظور شده است.

۶.ھزینه ھای فیلم و تفسیر رادیوگرافی در نرخ ھای این فصل منظور نشده است.

٧.تفاوت ضخامت جدار لوله، شیر و اتصاالت باعث تغییر بھا در نرخ پرتونگاری نخواھد شد.

توان از ردیف اكیپ روز استفاده شود.ھا كمتر از موارد ذیل باشد می٨.در صورتی كه تعداد رادیوگرافی سرجوش

ھای ٢ الی ۶ اینچ كمتر از ١۴ سرجوش باشد.١ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

ھای ٨ الی ١۶ اینچ كمتر از ٨ سرجوش باشد.٢ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

.ھای ١٨ الی ٢٢ اینچ كمتر از ۵ سرجوش باشد٣ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

.ھای ٢۴ الی ٣٠ اینچ كمتر از ۴ سرجوش باشد۴ چنانچه رادیوگرافی سر جوش–٨

ھای باالتر از ٣۶ اینج كمتر از ٣ سرجوش یك اكیپ / روز۵ رادیوگرافی سرجوش–٨

باشد.٩.اكیپ رادیوگرافی شامل یك نفر تكنسین، یك نفر كمك تكنسین، دو نفر كارگر ساده، خودرو و سایر تجھیزات مورد نیاز می

۵



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوم- آزمايشات كنترل كیفیت جوش

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم- آزمايشات كنترل كیفیت جوش

٧۶۵،٧۴٠سرجوشاينچ٢پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠١ ۶٣

١،٣۴٣،٨۴٠سرجوشاينچ۶اينچ تا ٣پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٢ ۶٣

١،۶٢٨،۶٣٠سرجوشاينچ٨پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٣ ۶٣

١،٨۶٣،٠۵٠سرجوشاينچ١٠پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۴ ۶٣

٢،٠۶۶،۵٨٠سرجوشاينچ١٢پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۵ ۶٣

٢،٣۶۴،۶۴٠سرجوشاينچ١۴پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۶ ۶٣

٢،٧٣٢،۴٧٠سرجوشاينچ١۶پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٧ ۶٣

٣،٠٧۴،٠٣٠سرجوشاينچ١٨پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٨ ۶٣

٣،٣۵٣،۴٠٠سرجوشاينچ٢٠پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٩ ۶٣

٣،۵٩۶،۴٠٠سرجوشاينچ٢٢پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٠ ۶٣

٣،٨٧٧،٣٧٠سرجوشاينچ٢۴پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١١ ۶٣

۴،١٣۵،٨۶٠سرجوشاينچ٢۶پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٢ ۶٣

۴،۴٣١،٢٨٠سرجوشاينچ٢٨پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٣ ۶٣

۴،٧٧٢،١۵٠سرجوشاينچ٣٠پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١۴ ۶٣

۶،٢٠٣،٧٩٠سرجوشاينچ٣۶پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١۵ ۶٣

٧،٠٩٠،٠۴٠سرجوشاينچ۴٨پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١۶ ۶٣

٨،٢٧١،٧٢٠سرجوشاينچ۵۶پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠١٧ ۶٣

١۵،٧٧۵،٩٧٠اکیب روزپرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی٠٢٠٢٠١٨ ۶٣

۶



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

كاری استفاده می شود.این فصل برای انجام عملیات تعمیرات عایق١.

ھای الزم، تامین و به كارگیری نیروھای انسانی، ماشین آالت، ابزار كار و مواد مصرفی مورد نیاز، درھزینه استقرار، جابجایی ٢.
ھای این فصل منظور شده است.قیمت ردیف

ھا منظور نشده است. لیكن ھزینه ھای انبار كردن اینبھای تھیه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارھا در قیمت ردیف ٣.
اجناس در محل مناسب و نگھداری در شرایط مطلوب، خرد كردن قطران، حمل از انبار پیمانكار به پای كار و تمامی ھزینه

ھای این فصل منظور شده است.ھای مربوط در قیمت ردیف 

ھا كه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكمیل يا تعمیر عایق كاریھزینه عملیات اصالح كانال حفر شده در محل زانوھا يا خم۴.
ھای مربوط محاسبه و پرداختھای این فصل منظور نشده است و برای این موارد از فصل انجام شود، در قیمت ردیف 

گردد.می

، اندازه گیری(BONDTEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR)ھای منفذیابی ھای مربوط به انجام آزمایشھزینه۵.
ھا منظور شده است.ضخامت پوشش و ھزینه تعمیرات بعد از آزمایش، در قیمت ردیف 

ھای مربوط به جابجایی داخل كارگاه، دپو سازی وھای ثابت، ھزینهكاری در كارگاهھای مربوط به تمیزكاری و عایقدر ردیف۶.
آماده سازی برای حمل به انبار پیمانكار، منظور شده است. 

ھا، محل ھای اتصال و ھمچنین رفع معایبمنظور از تكمیل عایقكاری لوله ھای از پیش عایق شده، عایق كاری سر جوش ٧.
ھا و نظایر آن است .ایجاد شده در اثر حمل یا خم زدن لوله 

در تمام موارد عایقکاری بجز مواردی كه در شرح ردیف ذكر شده باشد، كلیه عملیات طبق مشخصات فنی، مورد نظر است.٨.

ھای این فصل، طبق استاندارد مورد تايید كارفرما در نظر گرفته شده است.عملیات زنگ زدایی و تمیز كردن لوله در ردیف٩.

در رديف ھاي تكمیل عايقكاری لوله ھا، برداشت عایق موجود، تمیز كاری و عایقکاری مجدد لحاظ شده است.١٠.

ھای این فصل برای ھر مورد تا یک متر منظور شده است در صورتی كه مازاد برعملیات مربوط به تكمیل و تعمیر عایقكاری ١١.
باشد.یك متر باشد، از فھرست بھای خطوط لوله كمربندی و تغذيه نفت و گاز با اعمال ضریب ١/٣٠ قابل محاسبه می

٧



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاری

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠١
اينچ٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر تا 

٢٨١،٢٧٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠٢
اينچ تا٣سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر  از 

اينچ۶

٣٢١،۴۵٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠٣
اينچ٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر  

٣۴٧،١٩٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠۴
اينچ١٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

٣۶٨،٨٩٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاري شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠۵
اينچ١٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر

۴٠٣،٢٨٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠۶
اينچ١۴سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

۴٣٧،۴۶٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠٧
اينچ١۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

۴٧۴،٧٧٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠٨
اينچ١٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

۵٠٩،٣٠٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠٠٩
اينچ٢٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

۵۵٢،۶٩٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١٠
اينچ٢٢سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

۵٨۶،۵٣٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١١
اينچ٢۴سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

۶۵۶،٩۴٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١٢
اينچ٢۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

٧٠٠،٧٣٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١٣
اينچ٢٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

٧۵٠،٧٨٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١۴
اينچ٣٠سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

٨٠٢،١۶٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١۵
اينچ٣۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

١،٢٣۶،٠٨٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١۶
اينچ۴٨سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

١،٩٧٧،٧٣٠مورد ۶٣

تعمیر و تكمیل عايقكاری شامل برداشت عايق موجود و تمیز كردن٠٣٠١٠١٧
اينچ۵۶سطح لوله و اندود پرايمرزنی و عايق كاری سرد به قطر 

٢،٨٢۵،٣٣٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده يا پلی اتیلن  لوله به٠٣٠١٠١٨
اينچ٢قطر تا 

٣٣١،۶٧٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن برای لوله٠٣٠١٠١٩
اينچ.۶تا٣به قطر 

٣٩٣،٠٩٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢٠
اينچ.٨لوله به قطر 

۴۵٣،۵٧٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢١
اينچ.١٠لوله به قطر 

۵٣٠،۶٧٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢٢
اينچ.١٢لوله به قطر 

۶٠٣،٨۵٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢٣
اينچ.١۴لوله به قطر 

۶٧٠،٩۴٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢۴
اينچ.١۶لوله به قطر 

٧۵٨،۴٩٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢۵
اينچ.١٨لوله به قطر 

٨۵٩،۶٢٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢۶
اينچ.٢٠لوله به قطر 

٩٧۶،٨۴٠مورد ۶٣

٨



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم- عايقكاری

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم- عايقكاری

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢٧
اينچ.٢٢لوله به قطر 

١،٠٧۴،۵٣٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢٨
اينچ.٢۴لوله به قطر 

١،١۴٩،٨۴٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٢٩
اينچ.٢۶لوله به قطر 

١،٢٣۶،۶٢٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣٠
اينچ.٢٨لوله به قطر 

١،٣٣٢،٢٠٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣١
اينچ.٣٠لوله به قطر 

١،۴٣٢،۴٧٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣٢
اينچ.٣٢لوله به قطر 

١،۵٣١،٢۶٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣٣
اينچ.٣۴لوله به قطر 

١،۶۶۵،٢۴٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن برای لوله٠٣٠١٠٣۴
اينچ.٣۶به قطر 

١،٨٢۴،٩٣٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣۵
اينچ.٣٨لوله به قطر 

٢،٠١٨،۴٨٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣۶
اينچ.۴٠لوله به قطر 

٢،٢٢٠،٣٣٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣٧
اينچ.۴٢لوله به قطر 

٢،۴۶٧،٠٣٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠٣٨
اينچ.۴۴لوله به قطر 

٢،٧٧۵،۴١٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن برای لوله٠٣٠١٠٣٩
اينچ.۴۶به قطر 

٣،١٧١،٨٩٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠۴٠
اينچ.۴٨لوله به قطر 

٣،٧٠٠،۵۴٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠۴١
اينچ.۵٢لوله به قطر 

۴،٨٢۶،٨٠٠مورد ۶٣

تكمیل عايقكاری لوله ھای از پیش عايق شده با پلی اتیلن  برای٠٣٠١٠۴٢
اينچ.۵۶لوله به قطر 

۶،٠۵۵،۴۴٠مورد ۶٣

٩
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وزارت نفت

فصل چھارم- تعمیر و سرويس شیرھاي فوالدي

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

كاری و اندود ماستیك روی شیرھا محاسبه شده است.كاری، روان١.قیمت ھای این فصل برای گریس

كاری و اندود ماستیك روی شیرھا و اتصاالت فوالدی ھزینه استقرار نفرات، ماشین آالت وكاری و روان٢.در نرخ مربوط به گریس 
ھای اين فصل منظور شدهجابجایی دستگاه ھا و تھیه لوازم و مواد مصرفی به غیر از گريس، گريس خور و ماستیك در بھای رديف

است.

٣.چنانچه شیرھا و اتصاالت در موقع تحویل به پیمانكار دارای اشکاالتی است كه در صورت جلسه تحویل درج شده باشد، ھزینه
اصالح و رفع نواقص با قیمت جدید محاسبه و به پیمانكار پرداخت می شود.

ھای چون ساخت،كاری شیرھا شامل شناسایی محل شیرھا با استفاده از نقشهكاری و روان۴.رديف ھاي بازديد، گریس
ھای مجاز وھا و جمع آوری خاک و مازاد داخل حوضچه و حمل به محل برداشتن درب حوضچه، تمیزكاری روی شیر و داخل حوضچه

تزریق گریس داخل شیر با گریس پمپ و باز و بست شیرھای دفنی و نمایان و رفع نشتی گاز احتمالی از گریس خور شیرھا و
باشد.تعویض گریس خور در صورت لزوم می

ھای مربوط قابلكاری شیرھا فقط عملیات باز و بست صورت گیرد ۶٠ درصد ردیف ھای گریسكاری و روان۵.در صورتی كه در ردیف 
باشد.پرداخت می
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١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم- تعمیر و سرويس شیرھاي فوالدي

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم- تعمیر و سرويس شیرھاي فوالدي

١٠٧،۶۵٠مورداينچ٣/۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر میتراستاپ ٠۴٠١٠٠١ ۶٣

٢٨٢،۵٧٠مورداينچ٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠٠٢ ۶٣

٣٢٢،٩۴٠مورداينچ۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠٠٣ ۶٣

٣٧۶،٧۶٠مورداينچ۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠٠۴ ۶٣

٧۴٠،٠۶٠مورداينچ٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠٠۵ ۶٣

٩۴١،٩٠٠مورداينچ١٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠٠۶ ۶٣

١،١۴٣،٧۴٠مورداينچ١٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر٠۴٠١٠٠٧ ۶٣

١،٢٧٨،٢٩٠مورداينچ١۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠٠٨ ۶٣

١،۴١٢،٨۵٠مورداينچ١٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠٠٩ ۶٣

١،۵۴٧،۴١٠مورداينچ٢٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١٠ ۶٣

١،۶٨١،٩٧٠مورداينچ٢٢بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١١ ۶٣

١،٨١۶،۵٢٠مورداينچ٢۴بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١٢ ۶٣

١،٩۵١،٠٨٠مورداينچ٢۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١٣ ۶٣

٢،٠٨۵،۶۴٠مورداينچ٢٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١۴ ۶٣

٢،٢٢٠،١٩٠مورداينچ٣٠بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١۵ ۶٣

٢،۴٢٢،٠٣٠مورداينچ٣۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١۶ ۶٣

٢،۶٩١،١۴٠مورداينچ۴٨بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١٧ ۶٣

٢،٩۶٠،٢۶٠مورداينچ۵۶بازديد،گريسكاری،روانكاری(بازوبست كردن)شیر ٠۴٠١٠١٨ ۶٣

٢٠١،٨۴٠موردمیلیمتر١۶٠الي ۶٣بازديد،بازوبست كردن شیرھای پلی اتیلن ٠۴٠١٠١٩ ۶٣

٢۶٠،٨٨٠عدداينچ در حوضچه٢ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٠ ۶٣

٢٩٨،١۵٠عدداينچ در حوضچه۴ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢١ ۶٣

٣۴٧،٨۴٠عدداينچ در حوضچه۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٢ ۶٣

۴١٧،۴١٠عدداينچ در حوضچه٨ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٣ ۶٣

۴٧۴،٣٣٠عدداينچ در حوضچه١٠ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢۴ ۶٣

۶٨٧،٢۶٠عدداينچ در حوضچه١٢ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢۵ ۶٣

٩٠٧،٣١٠عدداينچ در حوضچه١۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢۶ ۶٣

١،٣٩٩،٨۵٠عدداينچ در حوضچه١٨ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٧ ۶٣

١،٧١٨،۴٠٠عدداينچ در حوضچه٢٠ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٨ ۶٣

٢،٠١٧،٩٣٠عدداينچ در حوضچه٢٢ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٢٩ ۶٣

٢،٣١۵،٣١٠عدداينچ در حوضچه٢۴ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣٠ ۶٣

٢،٧۴٩،۴٣٠عدداينچ در حوضچه٢۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣١ ۶٣

٢،٩٣٢،٧٣٠عدداينچ در حوضچه٢٨ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣٢ ۶٣

٣،٢٣۴،۶٣٠عدداينچ در حوضچه٣٠ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣٣ ۶٣

٣،٧٩٢،٣٢٠عدداينچ در حوضچه٣۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣۴ ۶٣

۴،۵٨٢،٣٩٠عدداينچ در حوضچه۴٨ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣۵ ۶٣

۴،٨٨٧،٨٨٠عدداينچ در حوضچه۵۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٣۶ ۶٣

اينچ شامل برداشت پوشش۶تا ٢تعمیر شیرھای مدفون سايز ٠۴٠١٠٣٧
عايق شیر و تعمیر و عايقكاری شیر با عملیات مكانیكی(بدون

عملیات خاكی) بطور كامل

٢،۴٩۵،٢۵٠مورد ۶٣
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١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتیلن

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

شده است.خطوط لوله گاز شھری محاسبهاتیلنپلیاتصاالتنصببرایفصلاینھایقیمت ١.

نشده است.منظورھاردیفقیمتدرلولهرویخاکمجددبرگرداندنولولهرویازخاک برداریھزینه٢.

نواقصرفعواصالحشده باشد، ھزینهدرجتحویلجلسهصورتدركهبودهنواقصیدارایپیمانكار،بهتحویلموقعدراتصاالتچنانچه٣.

می شود.پرداختپیمانكاربهومحاسبهجدیدقیمتتعیینبا

اتیلن ھزينه كلیه عملیات نصب از جمله سوراخ کاری لوله منظور شده است.در ردیف ھای مربوط به نصب زين پلی۴.

۵.  در بھای نصب ھر عدد اتصال، ھزينه يک بار برق گذاری منظور شده است.
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١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتیلن

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم- نصب اتصاالت پلی اتیلن

میلیمتر داخل٢۵نصب اتصاالت پلی اتیلن الكتروفیوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠١
كانال

۶۵٠،٣٧٠عدد ۶٣

میلیمتر داخل۶٣نصب اتصاالت پلی اتیلن الكتروفیوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠٢
كانال

٧٩۵،٨۵٠عدد ۶٣

میلیمتر  داخل٩٠نصب اتصاالت پلی اتیلن الكتروفیوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠٣
كانال

٩١٩،۶۵٠عدد ۶٣

میلیمتر داخل١١٠نصب اتصاالت پلی اتیلن الكتروفیوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠۴
كانال

١،٠٨٩،٠۶٠عدد ۶٣

میلیمتر  داخل١٢۵نصب اتصاالت پلی اتیلن الكتروفیوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠۵
كانال

١،٣٧٩،۴٧٠عدد ۶٣

میلیمتر داخل١۶٠نصب اتصاالت پلی اتیلن الكتروفیوژن دار به قطر ٠۵٠١٠٠۶
كانال

١،٧٢۴،٣۴٠عدد ۶٣

٢٠میلیمتر با خروجی ۶٣نصب زين پلی اتیلن فیوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٠٧
میلیمتر  داخل كانال۴٠الي 

٨٩۶،٣٢٠عدد ۶٣

٢٠میلیمتر با خروجی ٩٠نصب زين پلی اتیلن فیوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٠٨
میلیمتر داخل كانال۴٠الي 

١،٧٠٠،۶٢٠عدد ۶٣

٢٠میلیمتر با خروجی ١١٠نصب زين پلی اتیلن فیوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠٠٩
میلیمتر داخل كانال۴٠الي 

١،٩٨۴،٠۵٠عدد ۶٣

٢٠میلیمتر با خروجی ١٢۵نصب زين پلی اتیلن فیوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠١٠
میلیمتر  داخل كانال۴٠الي 

٢،٠٨٨،۴٨٠عدد ۶٣

٢٠میلیمتر با خروجی ١۶٠نصب زين پلی اتیلن فیوژن دار روی لوله ٠۵٠١٠١١
میلیمتر داخل كانال۴٠الي 

٢،٢٨٩،٢٩٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١٢
میلیمتر در کنار یا داخل كانال٢۵اينچ در ٣/۴قطر 

١،٣٧٣،۶١٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١٣
میلیمتر  در کنار یا داخل كانال٢۵اينچ در ١قطر 

١،۵۵۶،٧۵٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١۴
میلیمتر  در کنار یا داخل كانال۴٠اينچ در ١قطر 

١،٧۴۵،٨٩٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١۵
میلیمتر در کنار یا داخل كانال۴٠اينچ در ١/٢۵قطر 

١،٩٠۶،٢٣٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١۶
میلیمتر  در کنار یا داخل كانال۶٣اينچ در ٢قطر 

٢،٠٣٠،۵۵٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١٧
میلیمتر در کنار یا داخل كانال٩٠اينچ در ۴قطر 

٢،٢٨٩،٣۴٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١٨
میلیمتر در کنار یا داخل كانال٩٠اينچ در ۶قطر 

٢،۶٢٣،٧۴٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠١٩
میلیمتر در کنار یا داخل كانال١١٠اينچ در ۴قطر 

٢،۶۶٨،٧٢٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠٢٠
میلیمتر  در کنار یا داخل كانال١١٠اينچ در ۶قطر 

٣،٠١٣،٠٧٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلي اتیلن با نصب يك بوشن پلي اتیلن به٠۵٠١٠٢١
میلیمتر  در کنار یا داخل كانال١٢۵اينچ در ۴قطر 

٣،٠۶٢،۴٧٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠٢٢
میلیمتر در کنار یا  داخل كانال١٢۵اينچ در ۶قطر 

٣،۶٩١،٩١٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠٢٣
میلیمتر در کنار یا داخل كانال١٢۵اينچ در ٨قطر 

۴،۶٧٠،٢۶٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠٢۴
میلیمتر در کنار یا داخل كانال١۶٠اينچ در ۶قطر 

۶،٢٢٧،٠٢٠عدد ۶٣

نصب قطعه اتصال فوالدی/پلی اتیلن با نصب يك بوشن پلی اتیلن به٠۵٠١٠٢۵
میلیمتر در کنار یا داخل كانال١۶٠اينچ در ٨قطر 

٩،٣۴٠،۵٣٠عدد ۶٣

١٣



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم- تعمیر تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق)

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

ھای این فصل منظور شده است.تامین نیروی انسانی و لوازم و ماشین آالت در ردیف١.

در صورت اسپول کردن یا نصب فلنج کور، محل کنتور بھای ردیف ھای باز و بست کردن کنتور با اعمال ضریب ٢ محاسبه٢.
گردد.می

ھای باز شده به انبار كارفرما یا پیمانكار تا شعاع سیھای حمل و باراندازی كلیه قطعات تعویضی و تعمیری از محلھزینه٣.
ھای این فصل منظور شده است.كیلومتر و یا بالعكس در ردیف 

ھای این فصل منظور نشده است .ھزینه كالیبراسیون تجھیزات اندازه گیری در ردیف ۴.

ھا منظور شدهھا و تخلیه آب از گرم كن به مخزن و بالعكس در ردیفھزینه تامین مخزن جھت نگھداری آب مقطر گرمكن ۵.
است.

ھا منظور نشده است.ھا در ردیف ھا و آب جھت شستشوی ایستگاهھزینه تھیه و حمل آب مقطر و ضد یخ جھت گرمكن۶.

ھای گازی می باشد.تعمیر اساسی ایستگاه شامل كلیه اجزا ایستگاه بجز گرمكن٧.

گردد.بررسی قطعات سیستم تزریق مواد بودار كننده و تعمیر یا تعویض قطعات نیز شامل عملیات تعمیر اساسی می٨.

ھای مربوط منظور شده است.ھای خالی در ردیفھای مركاپتان و عودت بشكهھزینه بارگیری و تخلیه بشكه٩.
شامل درصد(C.G.S.,C.G.S/T.B.S)ھای تقلیل فشار ھای بازدید، بررسی، تعویض و تعمیرات اساسی ایستگاهھزینه١٠.

باشد.ھای ذیل از مبلغ كل ردیف مربوط میردیف

درصدشرحردیف

١٠رگوالتورھا١
٢۵شات آف ولوھا٢
١٠سیفتی ولوھا٣
١۵دستگاه بودار كننده۴
١٠كنتورھا۵
٢٠فیلترھا و سپریتورھا۶
١٠شیرآالت و عملیات مشابه٧

(صنعتی، تجاری، صنعتیT.B.S/D.R.S  ھای تقلیل فشارھای بازدید، بررسی، تعویض و تعمیرات اساسی ایستگاهھزینه١١.
باشد.عمده و مسكونی و ....) به تفكیک شامل درصد ردیف ھای ذیل از مبلغ كل ردیف مربوط می

درصدشرحردیف

١۵رگوالتورھا١
٢۵شات آف ولوھا٢
١٠سیفتی ولوھا٣
١۵كنتورھا۴
٢٠فیلترھا۵
١۵شیرآالت و عملیات مشابه۶

ھای این فصل منظور نشده است. ١٢. ھزینه تھیه قطعات مورد نیاز جھت تعویض در قیمت
ھا نیاز به عملیات جوشكاری با جوش آرگون باشد ھزینه آن به صورت جداگانه قابل پرداختدر صورتی كه در تعمیرات گرمكن١٣.

ھای این فصل منظور نگردیده است.بوده و در قیمت
زداییھای تعمیرات اساسی گرمکن شامل: کلیه عملیات باز و بست کردن، بیرون کشیدن کویل، تمیزکاری، زنگبھای ردیف ١۴.

ھای سوخت گرمکن وھای کنترل و سیستمتیوب و مخزن گرمکن، تعمیر و یا تعویض بعضی از قطعات مکانیکی، سیستم
و درصد ضدیخ موجود در آب در آزمایشگاه و ارایه گزارش و تستPH,TFE,TH,TDSگرمکن و انجام آزمایش نمونه برداری از آب

باشد.ھیدرواستاتیک و نصب و راه اندازی مجدد می
كشی تا مرحله آب بندی١۵. منظور از رفع نشتی از انواع شیرآالت، اتصاالت و تجھیزات در قطرھا و كالس ھای مختلف، آچار

باشد.می

١۴
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فصل ششم- تعمیر تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق)

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم- تعمیر تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق)

اينچ ايستگاه ھای تقلیل۶تا ٢باز و بسته كردن كنتورھای توربینی ٠۶٠٢٠٠١
فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گیری جھت كالیبراسیون

٢،٣٣٧،٩١٠مورد ۶٣

اينچ ايستگاه ھای تقلیل١٢تا ٨باز و بسته كردن كنتورھای توربینی ٠۶٠٢٠٠٢
فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گیری جھت كالیبراسیون

٣،۵٠۶،٨٧٠مورد ۶٣

اينچ ايستگاه ھای١۶تا ١۴باز و بسته كردن كنتورھای توربینی ٠۶٠٢٠٠٣
تقلیل فشار به انضمام روغن کاری و اندازه گیری جھت كالیبراسیون

٨،٧٣١،٢٨٠مورد ۶٣

٢٧۴،٢٧٠موردباز و بسته كردن فشارسنج ھا و دما سنج ھا و تصحیح كننده ھا٠۶٠٢٠٠۴ ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠٠۵
متر مكعبی شامل(رگوالتورھا،شات١٠٠٠٠به ظرفیت تا CGSفشار 

آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

٣٢،٣٩٨،۶۵٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠٠۶
متر مكعبی٢٠٠٠٠تا ١٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

۶٢،۶٩١،١۵٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠٠٧
متر مكعبی٣٠٠٠٠تا ٢٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

٨۵،٠٩٧،١١٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠٠٨
متر مكعبی۵٠٠٠٠تا ٣٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

٩۴،۵۵٢،٣۴٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠٠٩
متر مكعبی٨٠٠٠٠تا ۵٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

١١٢،٧٣٨،٨۶٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١٠
متر مكعبی١٢٠٠٠٠تا ٨٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

١۴٣،۴٢٨،٣٣٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١١
متر مكعبی٢٠٠٠٠٠تا ١٢٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

١۶٣،٩١٨،٠٩٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١٢
متر مكعبی٢٠٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از  CGSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپريتورھا و شیرآالت)

٢٠۴،٨٩٧،۶٢٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١٣
شامل(رگوالتورھا،شات آف١٠٠٠٠به ظرفیت  تا CGS/TBSفشار  

ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپرايتورھا
و شیرآالت)

۴٨،۵٩٧،٩٧٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١۴
متر مكعبی٢٠٠٠٠تا ١٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGS/TBSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه بودار
كننده،كنتورھا،فیلترھا،سپرايتورھا و شیرآالت)

٨٧،۴۴۴،۵٩٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١۵
متر مكعبی١٠٠٠٠به ظرفیت  تا TBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،كنتورھا،فیلترھا و
شیرآالت)

٢١،۵٩٩،١٠٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١۶
متر مكعبی٢٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از TBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،كنتورھا،فیلترھا و
شیرآالت)

۴٣،٧٢٢،٢٩٠مورد ۶٣

١۵
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فصل ششم- تعمیر تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق)

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١٧
متر مكعبی٢٠٠٠٠به ظرفیت باالتر ازTBS,DRSفشار 

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتی ولوھا،دستگاه
كنتورھا،فیلترھاو شیرآالت)

۶٩،٩۵۵،۶٧٠مورد ۶٣

بازديد و بررسی و تعمیر اساسی تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠١٨
فشار و اندازه گیری صنعتی،تجاری مسكونی  

شامل(رگوالتورھا،شات آف ولوھا،سفتي ولوھا،كنتورھا،فیلترھاو
شیرآالت)

١۴،٠٢٧،۴٧٠مورد ۶٣

وCGSبازديد و تنظیم و سركشی دوره ای ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠١٩
متر مکعب.٣٠٠٠٠تا ظرفیت  CGS/TBSيا 

١،٠٩٧،٠۶٠مورد ۶٣

وCGSبازديد و تنظیم و سركشی دوره اي ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠٢٠
متر مکعب.١٠٠٠٠٠تا ظرفیت  ٣٠٠٠٠باالتر از CGS/TBSيا 

١،۶۴۵،۵٩٠مورد ۶٣

وCGSبازديد و تنظیم و سركشی دوره اي ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠٢١
متر مکعب.١٠٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از CGS/TBSيا 

٢،١٩۴،١٢٠مورد ۶٣

بازديد و تنظیم و سركشی دورھاي ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠٢٢
tbs/drsبا ھر ظرفیت

۵۴٨،۵٣٠مورد ۶٣

بازديد و تنظیم و سركشی دوره ای ايستگاه ھای تقلیل فشار تجاری٠۶٠٢٠٢٣
صنعتی عمده

٣٢٩،١٢٠مورد ۶٣

یا  CGSشستشو و نظافت تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار ٠۶٠٢٠٢۴
CGS/TBS بھمراه شاسی و فونداسیون٣٠٠٠٠به ظرفیت تا

مربوطه

١،٩٧٧،۵٠٠مورد ۶٣

یا  CGSشستشو و نظافت تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار ٠۶٠٢٠٢۵
CGS/TBS   به ھمراه١٠٠٠٠٠تا ٣٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از

شاسی و فونداسیون مربوطه

٢،۴١۶،٩۴٠مورد ۶٣

یا  CGSشستشو و نظافت تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار ٠۶٠٢٠٢۶
CGS/TBS به ھمراه شاسی و١٠٠٠٠٠به ظرفیت باالتر از

فونداسیون مربوطه

٣،١٠٧،۵٠٠مورد ۶٣

یاTBSشستشو و نظافت تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار ٠۶٠٢٠٢٧
DRSبه ھمراه شاسی و فونداسیون مربوطه

١،۵٠١،۵٩٠مورد ۶٣

شستشو و نظافت تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه٠۶٠٢٠٢٨
گیری تجاری صنعتی و عمده به ھمراه شاسی و فونداسیون مربوطه

١،٢۵١،٣٣٠مورد ۶٣

رفع نشتی از شیرآالت، اتصاالت  و تجھیزات ايستگاه ھای تقلیل٠۶٠٢٠٢٩
MRS,DRS,TBS,CGS/TBS,CGSفشار 

٢٧۴،٢٧٠مورد ۶٣

تا ظرفیت  CGSانجام عملیات تعمیر اساسی گرمكن ھای گازی ٠۶٠٢٠٣٠
لیتری .۵٠٠٠

١۶٢،٨۵٧،٠٨٠مورد ۶٣

با ظرفیت باالترCGSانجام عملیات تعمیر اساسی گرمكن ھای گازی ٠۶٠٢٠٣١
لیتری.١٠٠٠٠تا ۵٠٠٠از 

٢٠٧،۵٩٩،۵٧٠مورد ۶٣

با ظرفیت باالترCGSانجام عملیات تعمیر اساسی گرمكن ھای گازی ٠۶٠٢٠٣٢
لیتری .٢٠٠٠٠تا ١٠٠٠٠از 

٢۴٨،٩۵٢،٧٨٠مورد ۶٣

با ظرفیت باالترCGSانجام عملیات تعمیر اساسی گرمكن ھای گازی ٠۶٠٢٠٣٣
لیتری .٣٠٠٠٠تا ٢٠٠٠٠از 

٣٠٧،۶٧٧،٢٣٠مورد ۶٣

با ظرفیت باالترCGSانجام عملیات تعمیر اساسی گرمكن ھای گازی ٠۶٠٢٠٣۴
لیتری .۵٠٠٠٠تا ٣٠٠٠٠از 

٣٧٣،٧٢۵،۵٠٠مورد ۶٣

با ظرفیت باالترCGSانجام عملیات تعمیر اساسی گرمكن ھای گازی ٠۶٠٢٠٣۵
لیتری.٨٠٠٠٠تا ۵٠٠٠٠از 

۴۴٣،١۶٣،٠٧٠مورد ۶٣

با ظرفیت باالترCGSانجام عملیات تعمیر اساسی گرمكن ھای گازی ٠۶٠٢٠٣۶
لیتری .٨٠٠٠٠از 

۴٩١،٩٢۴،٠٢٠مورد ۶٣

سرويس و تعمیر قسمت ھای برقی ھیتر ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠٣٧
cgs-cgs/tbs

١،٨۴٧،۵۴٠مورد ۶٣

گريس كاری و بازو بسته نمودن شیرھای ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠٣٨
اينچ۶تا ٢

٢٧۴،٢٧٠مورد ۶٣

گريس كاری و بازو بسته نمودن شیرھای ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠٣٩
اينچ١٢تا ٨

۴٣٨،٨٢٠مورد ۶٣

گريس كاری و بازو بسته نمودن شیرھای ايستگاه ھای تقلیل فشار٠۶٠٢٠۴٠
اينچ٢۴تا ١۶

۶۵٨،٢۴٠مورد ۶٣

١۶



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم- تعمیر تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق)

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم- تعمیر تاسیسات ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق)

۴،٣٨٨،٢۵٠موردتزريق اودرانت به داخل مخازن دستگاه ھای بوداركننده٠۶٠٢٠۴١ ۶٣

١۶سرويس و تعويض کامل  المنتھای  فیلتر و سپرايتور به سايز تا ٠۶٠٢٠۴٢
وTBS.CGS.DRSاينچ ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری 

CGS/TBS

١،٠٩٧،٠۶٠مورد ۶٣

سرويس و تعويض کامل المنتھای فیلتر و سپرايتور به سايز باالتر٠۶٠٢٠۴٣
وTBS.CGS.DRSاينچ ايستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری ١۶از

CGS/TBS

١،۶۴۵،۵٩٠مورد ۶٣

١٧



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم- آزمايش و راه اندازی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

١. ھزینه ھای مربوط به تامین، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشین آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش مقاومت و
نشتی خطوط لوله كمربندی، تغذيه و گاز شھری و موارد ایمنی و سایر ھزینه ھای مشابه در قیمت ھا منظور شده است.

٢. ھزینه مربوط به تقسیم بندی به قطعات مورد نیاز برای آزمایش، نصب شیرھای تخلیه و ھواگیری و سایر موارد مشابه در قیمت
ھا منظور شده است .

٣. ھزینه مربوط به انجام تمام آزمایش ھای مورد نیاز، مطابق مشخصات فنی و روش تایید شده، ھمچنین تھیه گزارش ھای الزم
در قیمت ھا منظور شده است.

۴. ھزینه ھای مربوط به عملیات خاكی در این فصل منظور نگردیده است.
۵. بابت نصب بودن یا نبودن شیرھای اصلی در مسیر خط، ھنگام آزمایش با ھوا ھیچ گونه اضافه یا كسری ھایی به ردیف ھای

مربوط به آزمایش خط تعلق نمی گیرد.
۶. چنانچه به ھر دلیل كه ناشی از قصور كاری پیمانكار نباشد، از جمله تاخیر در تحویل مصالح مشخصات فنی پیمان و یا نقص
سازنده و بنا به دستور مھندس مشاور شیر آالت جدا از خط نیز مورد آزمایش با ھوا قرار گیرد، ھزینه مربوط به این عملیات، طبق

ردیف ھای مربوط به آزمایش شیرآالت محاسبه و پرداخت میگردد.
٧. بھای ردیف ھای مربوط به پر كردن خط لوله با گاز شامل موارد زیر است:

٧–١ پر كردن خط با گاز طبق نظر كارفرما.
٧–٢ ھوا گیری خط تا حصول اطمینان از پر شدن كامل خط از گاز. 

٧–٣ انجام سایر عملیات یا ھماھنگی ھای الزم تا زمان جریان كامل بدون نقص گاز در حد مورد قبول بھره بردار از خط لوله.
٨.  محاسبه ھزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط شبكه (۶٠ پوند) با دستگاه فشار سنج برای قطعات كمتر از

دویست متر معادل ٢٠٠ متر محاسبه می گردد.
٩. محاسبه ھزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت خطوط تغذیه (٢۵٠ پوند) با دستگاه فشار سنج برای قطعات كمتر از یک

پانصد متر معادل ۵٠٠ متر محاسبه می گردد.
به جای فشار سنج دو برابر قیمت ردیف ھای مربوط به آزمایشات پرداخت می گردد.١٠D.W.T. در صورت استفاده از دستگاه 

١١. در این فصل تھیه آب و مواد افزودنی آن به عھده كارفرماست ھزینه ھای مربوط به انتقال به ھر روشی كه موثرتر باشد و
ھزینه ھای تزریق مواد افزودنی و تامین تجھیزات مربوط به عھده پیمانكار است.

از رديف ھای تزريق گاز با اعمال ضریب ٠/٧ استفاده می شود. ١٢. بابت بھای تخلیه گاز داخل لوله
١٣. ھزینه ھای مربوط به تامین دستگاه نشت یاب و بوسنج در بھای ردیف ھای این فصل منظور نشده است.

١٨



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم- آزمايش و راه اندازی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ھفتم- آزمايش و راه اندازی

٢٠،٨١٠مترآزمايش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه گزارش٠٧٠١٠٠١ ۶٣

۶٣،٣٩٠متراينچ٨آزمايش مقاومت و نشتی شبكه تا ٠٧٠١٠٠٢ ۶٣

١۶٠تا ۴٠آزمايش مقاومت  و نشتی شبكه  پلی اتیلن به قطر ٠٧٠١٠٠٣
میلیمتر

۶٣،٣٩٠متر ۶٣

٧٠،۵۵٠متراينچ١۶تا ١٠آزمايش مقاومت و نشتی شبكه   ٠٧٠١٠٠۴ ۶٣

١٧١،۵١٠متراينچ۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر تا ٠٧٠١٠٠۵ ۶٣

١٨٧،١١٠متراينچ۶آزمايش مقاومت نشتي(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠۶ ۶٣

٢٠۵،٨٢٠متراينچ٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠٧ ۶٣

٢٢٨،۶٨٠متراينچ١٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠٨ ۶٣

٢٣٩،٣٢٠متراينچ١٢آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٠٩ ۶٣

٢۶٣،٨٧٠متراينچ١۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٠ ۶٣

٢٧٨،١٣٠متراينچ١۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١١ ۶٣

٢٨۵،٨۶٠متراينچ١٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٢ ۶٣

٣٠٢،۶٧٠متراينچ٢٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٣ ۶٣

٣١١،٨۴٠متراينچ٢٢آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١۴ ۶٣

٣٢١،۵٩٠متراينچ٢۴آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١۵ ۶٣

٣٣١،٩۶٠متراينچ٢۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١۶ ۶٣

٣۴٣،٠٣٠متراينچ٢٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٧ ۶٣

٣۵۴،٨۵٠متراينچ٣٠آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٨ ۶٣

٣٩۵،٨٠٠متراينچ٣۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠١٩ ۶٣

۴٩٠،٠۴٠متراينچ۴٨آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٢٠ ۶٣

۵٧١،٧١٠متراينچ۵۶آزمايش مقاومت نشتی(آزمايش ھیدرواستاتیك) لوله با قطر ٠٧٠١٠٢١ ۶٣

٢۴،٩۵٠مترتزريق گاز و تخلیه ھوا و راه اندازی شبكه توزيع٠٧٠١٠٢٢ ۶٣

٣۴،٩٨٠متراينچ(تغذيه)٨تزريق گاز به خط لوله تا قطر ٠٧٠١٠٢٣ ۶٣

٣٩،٣۵٠متراينچ(تغذيه)١۴تا ١٠تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢۴ ۶٣

۴۴،٩٧٠متراينچ(تغذيه)٢٠تا ١۶تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢۵ ۶٣

۵٢،۴٧٠متراينچ(تغذيه)٢۶تا ٢٢تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢۶ ۶٣

۶٢،٩۶٠متراينچ(تغذيه)٣٠تا ٢٨تزريق گاز به خط لوله از قطر ٠٧٠١٠٢٧ ۶٣

٧٨،٧٠٠متراينچ(تغذيه)٣۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢٨ ۶٣

٩۵،٣٩٠متراينچ(تغذيه)۴٨تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢٩ ۶٣

١٢۵،٩٢٠متراينچ(تغذيه)۵۶تزريق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٣٠ ۶٣

و ارائهCGS/TBSو CGSنشت يابی از ايستگاه ھای تقلیل فشار ٠٧٠١٠٣١
گزارش 

١،٨٠١،٨۶٠ایستگاه ۶٣

٩٩١،٠٢٠ایستگاهو ارائه گزارش TBSنشت يابی از ايستگاه ھای تقلیل فشار  ٠٧٠١٠٣٢ ۶٣

نشت يابی از ايستگاه ھای  تقلیل فشار و اندازه گیری مشتركین٠٧٠١٠٣٣
عمده و ارائه گزارش 

٨١٠،٨۴٠ایستگاه ۶٣

نشت يابی از  خطوط تغذيه , شبکه و انشعاب بوسیله دستگاه٠٧٠١٠٣۴
نشت ياب و ارائه گزارش 

١،٣١٠مترطول ۶٣

نشت يابی تجھیزات كنتور و رگوالتور از شیر قفل شونده قبل از٠٧٠١٠٣۵
رگالتور تا كنتور مشتركین خانگی-تجاری و ارائه گزارش 

٧٢،٠٧٠مورد ۶٣

٢۴٠،٢۵٠موردانجام عملیات بوسنجی از گاز شھری، تھیه و ارایه گزارش مربوطه.٠٧٠١٠٣۶ ۶٣

١٩



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - برش لوله و استقرار لوله

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

باشد كه احیانًا در حین اجرای كار پیش خواھدھای این فصل مربوط به عملیات اضافی برش سر لوله و اتصاالت می١. قیمت ردیف
ھا در زمان تحویل نیاز به برش و پخھای مناسب به پیمانكار تحویل دھد و سر لولهآمد. چنانچه كارفرما نتواند به دالیلی لوله

ھا، ازھا، برای پرداخت ھزینه برش و پخ زدن سر لولهداشته باشد، با تایید مھندس مشاور / كارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله
شود .ھای برش در این فصل با اعمال ضریب ٢/۵ استفاده میھای درج شده در ردیف نرخ 

٢. ھزینه جابجایی اضافی لوله، شیر و اتصاالت در كارگاه برای انجام عملیات برش با دسته بندی لوله ھای معیوب در قیمت ردیف
ھا منظور شده است.

كار و بالعكس در٣. ھزینه نفرات و تامین ماشین آالت، ابزار كار، سوخت و مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام كار و حمل آنھا به پای
ھا منظور شده است.قیمت ردیف 

ھای استقرار لوله در كانال، جھت بیرون آوردن لوله از داخل كانال استفاده می گردد .۴. از بھای رديف

باشد.می65LX5تا 5LXو 5Lھای اين فصل مربوط به انواع لوله ھای فوالدی۵.  بھای رديف 

۶. چنانچه براي برش لوله نیاز به تخلیه مواد و گاززدايی باشد و اين كار در عھده پیمانكار قرار گیرد، بھای آن جداگانه محاسبه
شود.می

٢٠



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - برش لوله و استقرار لوله

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - برش لوله و استقرار لوله

٣۵١،٠۶٠سر لولهاينچ٢برش لوله فوالدی به قطر تا ٠٨٠١٠٠١ ۶٣

۵٠٠،٣٨٠سر لولهاينچ۶اينچ تا ٣برش لوله فوالدی به قطر از ٠٨٠١٠٠٢ ۶٣

٧٧٣،٧٩٠سر لولهاينچ٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٣ ۶٣

٨۶۵،٩١٠سر لولهاينچ١٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠۴ ۶٣

١،٠۶٩،۶۶٠سر لولهاينچ١٢برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠۵ ۶٣

١،۵٣٢،٩١٠سر لولهاينچ١۴برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠۶ ۶٣

١،٩٢٨،۵٠٠سر لولهاينچ١۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٧ ۶٣

٢،٣٩١،٣۴٠سر لولهاينچ١٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٨ ۶٣

٢،٧٧٢،۶۵٠سر لولهاينچ٢٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠٠٩ ۶٣

٣،٠٣۶،٧١٠سر لولهاينچ٢٢برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٠ ۶٣

٣،٣۵۶،٣۶٠سر لولهاينچ٢۴برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١١ ۶٣

٣،٧۵١،٢٣٠سر لولهاينچ٢۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٢ ۶٣

۴،٢۵١،٣٩٠سر لولهاينچ٢٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٣ ۶٣

۴،٩٠۵،۴۶٠سر لولهاينچ٣٠برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١۴ ۶٣

۶،٢٠٠،٠٨٠سر لولهاينچ٣۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١۵ ۶٣

٨،۵٣۵،١۴٠سر لولهاينچ۴٨برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١۶ ۶٣

١٠،۴٣١،٨۴٠سر لولهاينچ۵۶برش لوله فوالدی به قطر  ٠٨٠١٠١٧ ۶٣

١٢٢،٢١٠سر لولهمیلیمتر٩٠میلیمتر تا ٢۵برش لوله پلی اتیلن منفرداز ٠٨٠١٠١٨ ۶٣

١٨٣،٣٢٠سر لولهمیلیمتر١۶٠میلیمتر تا ١١٠برش لوله پلی اتیلن منفرداز ٠٨٠١٠١٩ ۶٣

٣۵،۶٩٠متراينچ٢استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله تا ٠٨٠١٠٢٠ ۶٣

١٢٨،٧٣٠متراينچ۶اينچ تا ٣استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله از ٠٨٠١٠٢١ ۶٣

١۵٢،١۴٠متراينچ٨استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٢ ۶٣

١٨۴،۵٠٠متراينچ١٠استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٣ ۶٣

١٩٨،١٠٠متراينچ١٢استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢۴ ۶٣

٢۴٢،٣٢٠متراينچ١۴استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢۵ ۶٣

٢۶٢،٢٨٠متراينچ١۶استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢۶ ۶٣

٢٧٨،۶٧٠متراينچ١٨استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٧ ۶٣

٢٩٧،٢۵٠متراينچ٢٠استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٨ ۶٣

٣١٨،۴٨٠متراينچ٢٢استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٢٩ ۶٣

٣۴٢،٩٨٠متراينچ٢۴استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣٠ ۶٣

٣٧١،۵۶٠متراينچ٢۶استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣١ ۶٣

۴٠۵،٣۴٠متراينچ٢٨استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣٢ ۶٣

۴۴۵،٨٨٠متراينچ٣٠استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣٣ ۶٣

۵۵٧،٣۵٠متراينچ٣۶استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣۴ ۶٣

٧٩۶،٢١٠متراينچ۴٨استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣۵ ۶٣

١،٣١١،۴١٠متراينچ۵۶استقرار لوله در كانال(آماده اتصال نھايی)برای لوله ٠٨٠١٠٣۶ ۶٣

۴۶،۴٨٠مترمیلیمتر(آماده برای اتصال)٩٠استقرار لوله پلی اتیلن به قطر تا ٠٨٠١٠٣٧ ۶٣

میلیمتر(آماده١۶٠میلیمتر تا ١١٠استقرار لوله پلی اتیلن به قطر از ٠٨٠١٠٣٨
برای اتصال)

۶٧،۵۵٠متر ۶٣

٢١



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم- حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه

ھزینه استقرار، جابجایی الزم، به كارگیری و تامین افراد متخصص و غیر متخصص، ماشین آالت، ابزار كار و مواد مصرفی عمومی مورد١.
ھای مربوط منظور شده است.نیاز برای اجرای ھر یك از عملیات، در قیمت ردیف

ھا منظور نشده است. لیكن ھزینه ای انبار كردن این اجناس دربھای مصالحی كه تامین آنا در تعھد كارفرماست در بھای ردیف ٢.
ھایی از این قبیل در بھای ردیف ا منظورمحل مناسب و نگھداری در شرایط مطلوب حمل از انبار كارگاه به پای كار و تمام ھزینه

شده است.
ھای مربوط منظور شده است .ھزینه ھای مربوط به تعمیر عایق در محل ھای اتصال كابل به لوله در بھای ردیف٣.
عملیات حفاری ردیف ای این فصل در زمین غیر سنگی در نظر گرفته شده است چنانچه حفاری در زمین سنگی انجام گیرد، ھزینه۴.

اضافی آن با استفاده از فصل مربوط محاسبه میردد.
ھای مورد نیاز، ھندی كپ، اتصاالت، ذغال كک و۵.   در ردیف ھای این فصل مصالحی مانند آندھای فدا شونده دایم، پودر كدولد،كابل

روغن ترانس ركتیفایر و لوازم برقی منظور نگردیده است.
ھای این فصل منظور گردیده است.كلیه لوازم اندازھیری و قرائت بایستی كالیبره بوده و ھزینه كالیبراسیون این لوازم در ردیف۶.
ھزینه ھای مربوط به تھیه و ارایه گزارشات مربوط در ردیف ای این فصل منظور شده است.٧.
ھای مربوط به آندھا و باال كشیدن آندھا و متعلقات مربوط از داخل چاه آبی و تعویضھزینه ھای باز و بست كردن اتصاالت و كابل٨.

ھای مربوط منظور گردیده است.آندھا و نصب مجدد و قرار دادن در چاه در ردیف
در ردیف ھای اين فصل ھزينھای بابت تعمیر ترانس ركتیفاير منظور نشده است. ٩.

١٠. ھزینه ھای عملیات برش و پخ، جوشکاری، رادیوگرافی، زنگ زدایی، عایقکاری و تمام کارھای مکانیکی در ردیف ھای تعویض اتصال
عایقی منظور شده است.

٢٢



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم- حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نھم- حفاظت از زنگ

تعويض آندھای فنا شونده با كلیه عملیات خاكی و مكانیكال در٠٩٠١٠٠١
بسترھای افقی

١،۴٠٣،۶٧٠عدد آند ۶٣

بیرون آوردن و قراردادن مجدد آندھا در چاه ايستگاه حفاظت٠٩٠١٠٠٢
كاتديك(جھت بازدید)

٢،٣١٢،١٣٠مورد ۶٣

تعويض آندھای فرسوده با كلیه متعلقات مربوطه در ايستگاه ھای٠٩٠١٠٠٣
حفاظت كاتديك چاھی (عمودی)

١،٠٩٨،٢۶٠عدد آند ۶٣

١،۴۵٩،٩٩٠عددتعمیر و عايق  محل اتصال كابل به لوله با كلیه عملیات خاكی٠٩٠١٠٠۴ ۶٣

ارتباط الكتريكی لوله ھای ورودی و خروجی ايستگاه ھا بوسیله٠٩٠١٠٠۵
bond boxاتصال كابل به لوله و نصب به جعبه  

٣،۴۶٨،١٩٠مورد ۶٣

نمونه برداری از روغن ترانس ركتی فاير در ظروف مناسب و ارسال آن٠٩٠١٠٠۶
به آزمايشگاه

٣٧٣،۴٢٠مورد ۶٣

۵۶٠،١٣٠موردتعويض روغن ركتی فاير٠٩٠١٠٠٧ ۶٣

انجام عملیات بازوبست كردن ولتمتر،آمپرمتر،ترمومتر مربوط به ترانس٠٩٠١٠٠٨
ركتی فاير جھت كالیبراسیون

٢٨٩،٠٢٠مورد ۶٣

٧۴۶،٨۴٠موردبازديد  ، تعويض سلیكاژل ترانس ركتی فاير  یا احیای مجدد  آن٠٩٠١٠٠٩ ۶٣

٢٨٩،٠٢٠موردبازديد و اندازه گیری ولتاژ اتصاالت عايقی ايستگاه ھا و ارائه گزارش٠٩٠١٠١٠ ۶٣

۴٠۴،۶٢٠موردو ارائه گزارشij/tpبازديد و اندازه گیری ولتاژ نقاط اندازه گیری ٠٩٠١٠١١ ۶٣

۵٧٨،٠٣٠موردكنترل كارائی بسترھای آندی و تنظیم ايستگاه ھای حفاظت از زنگ٠٩٠١٠١٢ ۶٣

بازديد و تعويض فیبر  و كابلشو و پیچ و مھره برنجی داخل نقاط اندازه٠٩٠١٠١٣
TPگیری 

٢٩٨،٧٣٠مورد ۶٣

اندازه گیری ولتاژ سه قسمت ھر علمك جھت مشخص شدن٠٩٠١٠١۴
ھافیونی ھای معیوب(غالف علمك،خود علمك و ھافیونی)

١١٢،٠٣٠مورد ۶٣

٣٧٣،۴٢٠موردتعويض ھافیونی ھای معیوب٠٩٠١٠١۵ ۶٣

۶الي ٢با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه ھای  ٠٩٠١٠١۶
اينچ

٢٣،۵٩٠،٧٢٠مورد ۶٣

١٢الي ٨با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه ھای  ٠٩٠١٠١٧
اينچ

٢٨،٣٠٨،٨۶٠مورد ۶٣

الي١۶با سايز ورودی C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه ھای  ٠٩٠١٠١٨
اينچ٢٢

۴٣،٠٧۵،٢٣٠مورد ۶٣

اينچ٢۴با سايز ورودی  C.G.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه ھای  ٠٩٠١٠١٩
به باال

۵١،١٢٣،٨٨٠مورد ۶٣

٢تقلیل با سايز ورودی T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه ھای  ٠٩٠١٠٢٠
اينچ۶الي 

١٨،٨٧٢،۵٧٠مورد ۶٣

١٠الي ٨با سايز ورودی T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه ھای  ٠٩٠١٠٢١
اينچ

٢٣،۵٩٠،٧٢٠مورد ۶٣

اينچ١٢با سايز ورودی  T.B.Sتعويض اتصال عايقی ايستگاه ھای  ٠٩٠١٠٢٢
به باال

٢٨،٣٠٨،٨۶٠مورد ۶٣

٢،٨۴۶،۶٢٠مورداحیای سیستم اتصال زمین(چاه ارت)٠٩٠١٠٢٣ ۶٣

بازديد و اندازه گیری آمپر از آندھا و اندازه گیری سطح آب چاه ھای٠٩٠١٠٢۴
حفاظت از زنگ

١۴۶،١٩٠مورد ۶٣

اينچ چاه خشك پس از١٢ريختن و كوبیدن ذغال كك دور لوله غالفی ٠٩٠١٠٢۵
آند گذاری

١۶۴،۴٧٠مترطول ۶٣

باز كردن ترانس معیوب و بارگیری و حمل جھت تعمیر و نصب و راه٠٩٠١٠٢۶
اندازی مجدد آن

١٠،٣۴١،۴٣٠مورد ۶٣

۵٧٨،٠٣٠مورد(بدون عملیات خاکی)Cad Weldاتصال كابل به لوله به روش ٠٩٠١٠٢٧ ۶٣

٠موردpin brizingاتصال کابل به لوله به روش ٠٩٠١٠٢٨ ۶٣

٢٣



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم- عملیات خاكی، نمايان سازی، ھمسطح سازی حوضچه ھا 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

بھای واحد احداث حوضچه شیر در ردیف ھای مرتبط شامل بھای انجام كارھای الزم به شرح ذيل میاشد:–١
انجام عملیات خاكی الزم در زمین غیر سنگی، تسطیح، آب پاشی و كوبیدن كف خاک برداری شده.·
تھیه و ریختن بتن ١۵٠ كیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن (بتن الغر)·
ھا و غیره.قالب بندی و چوب بست یا داربست الزم ھمراه با تعبیه سوراخ ای محل عبور لوله·
تھیه و اجرای بتن با عیار ٣٠٠ كیلو گرم سیمان در متر مكعب بتن.·
تھیه و اجراي میلگرد آجدار شامل بریدن، خم كردن و كار گذاشتن و سیم پیچی.·
خاكریزی اطراف حوضچه با خاك محل ·
تسطیح و پاک کردن محل، جمع آوری و حمل مواد زاید به محل ھای مجاز و سایر عملیات تکمیلی الزم.·

منظور از عمق حوضچه فاصله بین كف تمام شده داخل تا زیر سقف حوضچه است.–٢
بری، یا ماشین آالت سنگین باحداقل قدرتھای بادی سنگزمین سنگی زمینی است كه برای كندن آن استفاده از چكش –٣

شود.ھا غیر سنگی نامیده می٣٠٠ قوه اسب الزامی باشد. سایر زمین
ھای اطراف  كانال به آسانی مقدورشود كه كندن آن طبق نقشه، به علت ریزش خاكزمین ریزشی به زمینی گفته می–۴

نبوده و برای كندن آن باید تمھیدھای خاصی مانند چوب بست یا سپر كوبی انجام داد یا كانال با چنان شیبی كنده شود كه
از ریزش كلی خاک ممانعت كند ھزینه عملیات اضافی مربوط به زمینای ریزشی بر حسب مورد جداگانه پرداخت می-

شود.
ھای این فصل، اختالف ارتفاع بین كف كانال و متوسط رقوم سطح دو طرف كانال است.منظور از عمق كانال در ردیف –۵
ھای اجرایی مشخص شده است.منظور از عرض كانال عرض كف كانال است كه در نقشه–۶
ھای حفاری كانال، شامل كندن خاك و ریختن آن در اطراف كانال است.بھای ردیف –٧
ھای اضافی بابت افزایش حجم ناشی از تورم یا نشست خاک در نظر گرفته شدهھای این فصل ھزینهدر قیمت ردیف–٨

است.
ھا و مواد زاید بر حسب حجم محل حفاری به تناسب خاك جابه جا شده اندازه گیریھای جمع آوری و حمل خاک ردیف–٩

میود.
ھایی كه به تشخیص مھندس مشاور/كارفرما، حفر كانال با وسایل مكانیكی مقدور نباشد و حفاری با دست انجامدر محل–١٠

بر كار دستیشود. حفاری با استفاده از كمپرسور و دجھای حفاری كانال با دست پرداخت میگیرد، ھزینه آن از ردیف 
محسوب می شود.

ھای اضافی حاصل از حفاری جمع آوری ودر صورتی كه بنا به تشخیص مھندس مشاور و تایید كار فرما الزم شود خاك –١١
حمل شود، ھزینه آن از ردیف مربوط  پرداخت می شود.

ھای سنگی، آبدار، باتالقی و لجنی) جھت پر كردن كانال وھای حاصل از حفاری (بجز در زمینفرض بر آن است كه خاک –١٢
خاک سرندی قابل استحصال و مناسب است مگر آن كه صریحًا در اسناد مطلب دیگری ذكر شده باشد.

ھای زیر زمینی)ھزینه تخلیه و دفع آب ھای سطحی كه احتمال دارد از طریق بارندگی يا نھرھای مجاور (به استثنای آب –١٣
ھای این فصل منظور شده است در موارد مجاورت كانال با رودخانه یا دریا و مانند آن كه منجر بهوارد كانال شود، در ردیف 

نفوذ آب از جدار دیوار به داخل شود مانند آب  ھای زیرزمینی تلقی شده و بر حسب مورد از ردیف مربوط استفاده خواھد
شد. 

ھایھزینه نفرات و تھیه ماشین آالت و تجھیزات و مصالح ساختمانی و غیر ساختمانی و آسفالت، مواد مصرفی در ردیف –١۴
این فصل منظور شده است.

منظور از حوضچه مدفون، حوضچه سایت ھول و حوضچه غیر مدفون، حوضچه منھول یا نفر رو می باشد.–١۵
در رديف مربوط به تھیه و نصب دال بتني مصلح ھزينه تھیه میلگرد منظور نشده است.–١۶
در بھای رديفھای اين فصل ھزینه ھای تھیه مصالح غیر اختصاصی، بارگیری، حمل و تخلیه در محل عملیات لحاظ شده–١٧

است.
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فصل دھم- عملیات خاكی، نمايان سازی، ھمسطح سازی حوضچه ھا 

سانت با ھر وسیله،توده۵تخريب و كندن آسفالت به ضخامت ١٠٠١٠٠١
نمودن در كنار كانال،بارگیری،حمل و تخلیه

٢۴۶،٨٩٠متر مربع ۶٣

اضافه بھا نسبت به رديف فوق به ازاي ھر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠٠٢
سانت-كسر سانتیمتر به تناسب محاسبه مي شود.۵مازاد بر 

۵١،٩۴٠متر مربع ۶٣

سانت(اندازه گیری بر حسب٧برش آسفالت با كاتر به ضخامت تا ١٠٠١٠٠٣
طول ھر خط برش)

۴۵،١۴٠مترطول ۶٣

اضافه بھا نسبت به رديف فوق به ازای ھر سانت اضافه ضخامت١٠٠١٠٠۴
سانت(اندازه گیری بر حسب طول ھر خط برش)كسر٧مازاد بر 

سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود.

۵،٢١٠مترطول ۶٣

۴،٨٠٩،٠۶٠متر مکعبتخريب انواع بتن غیر مسلح با ھر عیان سیمان١٠٠١٠٠۵ ۶٣

۵،۴٩۵،٨٠٠متر مکعبتخريب انواع بتن مسلح با ھر عیار سیمان و بريدن میلگرد١٠٠١٠٠۶ ۶٣

برچیدن كف آجری با موزايیك با ھر نوع مالت و توده نمودن در كنار١٠٠١٠٠٧
كانال،بارگیری،حمل و تخلیه در محل مجاز

٢٠٧،٢۴٠متر مربع ۶٣

متر و٢حفر كانال در زمین غیر سنگی با وسايل دستی تا عمق ١٠٠١٠٠٨
ريختن خاك ھای كنده شده در كنار كانال

۴۴٨،٧٩٠متر مکعب ۶٣

حفر كانال در زمین سنگی يا قطعات بزرگ سنگ با وسايل دستی و١٠٠١٠٠٩
متر و ريختن خاكھای كنده شده در كنار كانال٢كمپرسور تا عمق

۴،٨٧٩،٧۴٠متر مکعب ۶٣

متر و ريختن٢حفر كانال در زمین لجنی با وسايل دستی تا عمق ١٠٠١٠١٠
خاك ھای كنده شده در كنار كانال

٧٨٩،٣١٠متر مکعب ۶٣

اضافه بھا به حفاری كانال به روش دستی،در صورتی كه عمق كانال١٠٠١٠١١
يك بار و حجم واقع۴تا ٢متر باشد برای حجم واقع بین ٢بیش از 

متر دو بار و به ھمین ترتیب برای عمق ھای بیشتر۶تا ۴بین 

١٧٧،۴٧٠متر مکعب ۶٣

اضافه بھای حفاری كانال به روش دستی در صورتی كه عملیات١٠٠١٠١٢
پايین تر از سطح آب زيرزمینی صورت گیرد و برای آبكشی حین

اجرای كار به كار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

۴٨١،٠٠٠متر مکعب ۶٣

متر و٢حفر كانال در زمین غیرسنگی با وسايل ماشینی تا عمق ١٠٠١٠١٣
ريختن خاكھای كنده شده در كنار كانال

١٠٩،٩٠٠متر مکعب ۶٣

حفر كانال در زمین سنگی يا قطعات بزرگ سنگ با بیل مكانیكی و١٠٠١٠١۴
متر٢چكش ھیدرولیكی تا عمق 

١،٠٩٢،٣۵٠متر مکعب ۶٣

متر و ريختن٢حفر كانال در زمین لجنی با وسايل ماشینی تا عمق ١٠٠١٠١۵
خاكھای كنده شده در كنار كانال

١۴١،۵٧٠متر مکعب ۶٣

اضافه بھای به حفاری كانال به روش ماشینی،در صورتی كه عمق١٠٠١٠١۶
متر يكبار و حجم۴تا ٢متر باشد برای حجم واقع بین ٢كانال بیش از 

متر دوبار  و به ھمین ترتیب برای عمق ھای بیشتر۶تا ۴واقع بین 

١۶،٨٧٠متر مکعب ۶٣

اضافه بھای به حفاری كانال به روش ماشینی در صورتی كه عملیات١٠٠١٠١٧
پايین تر از سطح آب زيرزمینی صورت گیرد و براي آبكشی حین

اجرای كار،به كار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

٣۶،٠۴٠متر مکعب ۶٣

كیلومتر از مركز٣٠تھیه خاك مناسب شامل كندن،بارگیری. حمل تا ١٠٠١٠١٨
ثقل برداشت و ريختن در كنار كانال

۶۶١،٠۴٠متر مکعب ۶٣

كیلومتر و٣٠تھیه ماسه بادی،شامل كندن بارگیری و حمل تا ١٠٠١٠١٩
باراندازی در كنار كانال

٧٣٨،١١٠متر مکعب ۶٣

بارگیری مواد حاصل از ھر نوع عملیات خاكی،غیرلجنی و حمل با ھر١٠٠١٠٢١
متر و تخلیه ان در مواردی كه استفاده از۵٠نوع وسیله دستی تا 

ماشین برای حمل ممكن نباشد.

۴٧۶،۴٠٠متر مکعب ۶٣

متر حمل اضافی با وسايل دستی و۵٠اضافه بھا به رديف فوق برای ١٠٠١٠٢٢
متر به تناسب محاسبه مي شود.۵٠كسر 

٣٣۵،١٧٠متر مکعب ۶٣

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاكی يا خاك ھای توده شده و حمل١٠٠١٠٢٣
كیلومتری١٠آن با كامیون يا ھر نوع وسیله مكانیكی ديگر تا فاصله 

مركز ثقل برداشت و تخلیه آن.

۵٨،۶٨٠متر مکعب ۶٣

حمل مواد حاصل از عملیات خاكی يا خاكھای توده شده وقتی كه١٠٠١٠٢۴
كیلومتر به ازای ھر كیلومتر.١٠فاصله حمل بیش از 

٢١،٧١٠متر مکعب ۶٣

كیلوگرم٣٠٠تھیه و نصب دال بتنی و پیش ساخته (مسلح)با عیار ١٠٠١٠٢۵
سیمان در متر مكعب برای دال روی كانال ھا،نھرھا و يا به عنوان پل

روی جوی ھا و موارد مشابه.

١١،۴۵۶،٩۴٠متر مکعب ۶٣

٢۵
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فصل دھم- عملیات خاكی، نمايان سازی، ھمسطح سازی حوضچه ھا 

بازسازی سطح كانال با موزايیك ايرانی با مالت ماسه سیمان يك به١٠٠١٠٢۶
پنج

٨٧٧،٠۵٠متر مربع ۶٣

ريختن خاك ھا يا مصالح سنگ موجود در كنار پی ھا گودھا و كانال١٠٠١٠٢٧
١۵ھا به درون پی ھا گودھا و كانال ھا در قشرھای حداكثر 

سانتیمتر در ھر عمق و ارتفاع و پخش و تسطیح الزم.

١۴٧،٧٢٠متر مکعب ۶٣

١۵آب پاشي و كوبیدن خاك ھای پخش شده در قشرھای حداكثر ١٠٠١٠٢٨
درصد طبق مشخصات فنی٩۵سانتیمتر تراكم 

٢٨۴،۵٧٠متر مکعب ۶٣

۶الي ٢شناسايی و نمايان سازی دريچه حوضچه شیرھای مدفون ١٠٠١٠٢٩
میلی متر و نقاط اندازه گیری١۶٠الي ۶٣اينچ و شیرھای پلی اتیلن 

پتانسیل كه روی انھا را اسفالت و غیره پوشانده باشد و حمل مواد
زائد به محل ھای مجاز.

۵٣١،٩٠٠مورد ۶٣

شناسايی و نمايان سازی دريچه حوضچه شیرھای منھول١٠٠١٠٣٠
شبكه،خطوط تغذيه و ھواكش ھا،تخريب اسفالت و غیره روي دريچه
و جمع اوری و حمل و تخلیه نخاله ھای حاصله به محل ھای مجاز .

٧٩٧،٨۵٠مورد ۶٣

ھمسطح سازی حوضچه ھا شامل : برش آسفالت یا بتن و کندن١٠٠١٠٣١
اطراف و بیرون آوردن حوضچه و حمل مواد زائد به محل مجاز  و

زیرسازی و نصب مجدد آن ، تھیه مصالح , بازسازی اطراف آن و پخش
۶٣اينچ و ۶الي ٢و کوبیدن آسفالت یا بتن برای شیرھای به قطر 

میلیمتر و نقاط اندازه گیری پتانسیل بطور كامل.١۶٠الي 

٣،١٨٧،١٧٠مورد ۶٣

الي۶٣تھیه مصالح،ساخت و نصب حوضچه بتنی برای شیرھای ١٠٠١٠٣٢
با نصب قاب وSC-6966/Bاينچ طبق نقشه  ۶الی٢میلیمتری و ١۶٠

دريچه چدنی یا کامپوزیت طیق  مشخصات فنی بطور كامل.

۴،٣٣١،٧٨٠مورد ۶٣

تھیه مصالح ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط آزمايش پتانسیل و١٠٠١٠٣٣
اتصال عايقی و كابل كشی و اتصال كابل به لوله ،طبق نقشه

SP-6026/B  با نصب قاب و دريچه چدنی یا کامپوزیت طیق
مشخصات فنی بطور كامل

٧،٧٢١،۵٢٠مورد ۶٣

حفاری اطراف حوضچه شیرھای مدفون تا زیرشیر(جھت تعمیرات١٠٠١٠٣۴
شیر)، شامل برداشتن حوضچه  بتنی و نصب مجدد آن و خاكريزی

،آبپاشی و كوبیدن اطراف آن و تھیه مصالح,ترمیم و زيرسازی و
آسفالت یا بتن و تمیزكاری و حمل مواد زائد به محل مجاز .

۴،٠٨٠،٩٩٠مورد ۶٣

حفاری اطراف حوضچه شیرھای مدفون تا روی شیر(جھت تعمیرات١٠٠١٠٣۵
اسپندل،تلسکوپی و میله گریس خور)، شامل برداشتن حوضچه  

بتنی و نصب مجدد آن و خاكريزی ،ابپاشی و كوبیدن اطراف آن و تھیه
مصالح,ترمیم و زيرسازی و آسفالت یا بتن و تمیزكاری و حمل مواد

زائد به محل مجاز .

٣،۴٩٧،٩٩٠مورد ۶٣

تھیه مصالح ساخت و نصب عالئم نشان دھنده موقعیت شیرھا و١٠٠١٠٣۶
نقاط آزمايش پتانسیل ولوله ھا طبق نقشه و مشخصات فنی بطور

:line marker-sm-6021كامل   no/-9

٧،١۶٧،٠۴٠مورد ۶٣

تھیه مصالح و ساخت و نصب تابلوی نشان دھنده خطوط لوله(ماركر١٠٠١٠٣٧
١٠sm-6021/no: پلیت) طبق نقشه شماره

٧۶٢،٧٧٠مورد ۶٣

تھیه مصالح و ساخت و نصب تابلوي نشان دھنده خطوط لوله(ماركر١٠٠١٠٣٨
بطور كامل.١١sm-6021/no: ) طبق نقشه شماره

٢،۶٧٩،٠٨٠مورد ۶٣

تھیه مصالح و انجام عملیات آسفالت يا بتن ریزی اطراف دريچه١٠٠١٠٣٩
میلیمتري يا نقاط١۶٠الي ۶٣اينچ يا ۶الي ٢حوضچه شیرھاي 

اندازه گیري پتانسیل تخريب شده و حمل مواد زائد به محل مجاز

۶٨۴،٠٢٠مورد ۶٣

اينچ بدون بلودان كه١٢،١٠،٨ھمسطح سازی حوضچه شیرھای ١٠٠١٠۴٠
sc-6118/aطبق نقشه به شماره ٨٠*٨٠دارای يك دریچه به ابعاد 

٨،٣١۶،٨١٠مورد ۶٣

اينچ بدون بلودان با دو٨،١٠،١٢ھمسطح سازی حوضچه شیرھای ١٠٠١٠۴١
٨٠*٨٠ھواكش در طرفین اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد 

سانت بوده طبق نقشه شماره۵٠*۵٠سانت و دو دريچه به ابعاد 
sc-6117/a.

٩،۴٣٢،۵٩٠مورد ۶٣

٢اينچ با يك عدد بلودان ٨،١٠،١٢ھمسطح سازی حوضچه شیرھای ١٠٠١٠۴٢
اينچ و دو ھواكش در طرفین اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد۴يا 

سانت طبق نقشه۵٠*۵٠سانت و سه دريچه به ابعاد ٨٠*٨٠
.sc-6062يا sc-6063شماره  

١٠،١٢٠،٠۵٠مورد ۶٣

٢۶
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معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دھم- عملیات خاكی، نمايان سازی، ھمسطح سازی حوضچه ھا 

۴يا ٢اينچ با بلودان ٨،١٠،١٢ھمسطح سازی حوضچه شیرھای ١٠٠١٠۴٣
اينچ و دو ھواكش در طرفین اين حوضچه داراي يك دريچه به ابعاد

سانت بوده  طبق۵٠*۵٠سانت و چھار  دريچه به ابعاد ٨٠*٨٠
.sc-6064يا sc-6116نقشه شماره  

١٢،۴٨۵،٧٩٠مورد ۶٣

اينچ بدون  بلودان  با  دو٢۴تا ١۶ھمسطح سازی حوضچه شیرھای ١٠٠١٠۴۴
متر٢٫١*١٫١ھواكش در طرفین اين حوضچه دارای يك دريچه به ابعاد 

. sc-6065aبوده  و طبق نقشه شماره  ۵٠*۵٠و دو  دريچه به ابعاد 

١۴،٧١۵،۶٩٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١اينچ كه دارای يك دريچه ۴يا ٢مانند رديف فوق با دو بلودان ١٠٠١٠۴۵
اينچ.٣٠سانت بوده و مربوط به شیرھای ۵٠*۵٠متر و چھار دريچه 

١٨،٢۴٠،٧٣٠مورد ۶٣

تخلیه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه ھای منھول و حمل  به١٠٠١٠۴۶
محل مجاز و تمیزكاری و نظافت داخل حوضچه.

٩١۶،٩٩٠مورد ۶٣

تھیه مصالح و احیای چاھك نفوذ آب داخل حوضچه ھای منھول و١٠٠١٠۴٧
حمل مواد زائد به محل مجاز مطابق نقشه ھای استاندارد.

۵٠٩،٢٨٠مورد ۶٣

٨٠*٨٠تھیه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١٠۵٠
سانتیمتر (شامل: پلیت.بتون.جوشكاری و....) بطور كامل.طبق

sc-6032/aنقشه.

١٢،١٠۶،۶٣٠مورد ۶٣

٢٫١*١٫١تھیه مصالح،ساخت و نصب قاب و دريچه حوضچه با ابعاد ١٠٠١٠۵١
بطورsc-6065متر(شامل: پلیت.بتون.جوشكاری و....) طبق نقشه 

كامل.

٣١،۴٠٢،٧٧٠مورد ۶٣

تھیه مصالح.ساخت و نصب قاب و دريچه مربوط به ھواكش حوضچه١٠٠١٠۵٢
ھای شیر بطور كامل.

٣،١١٨،١١٠مورد ۶٣

٢٧



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم- انشعابات خانگی و تجاری

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه

انجام كارھای این فصل پس از اتمام كار لوله گذاری شھری و آزمایش آن انجام می شود. لذا ممكن است بین اجرای این دو١.
قسمت كار اختالف زمانی وجود داشته باشد و برای لوله گذاری انشعاب احتیاج به حفاری جدید و برداشتن عایق قسمتی از لوله
شبكه و تمیزكاری آن و عایق کاری مجدد پس از نصب سه راه مخصوص انشعاب باشد. در نتیجه گروه نصب انشعاب شامل افراد و

تجھیزات مورد نیاز بوده كه بر حسب مورد در ردیفھای این فصل منظور شده است.
و مشخصات فنی آن و ھمچنین كلیه عملیات نصب انشعابات پلیاتیلنSM-6007كلیه عملیات نصب انشعابات فلزی طبق نقشه  ٢.

و مشخصات فنی آن انجام میگیرد.SC-6959و SC-7040و SM-6231و SM-6230طبق نقشه 
در نرخ ھای این فصل ھزینه كارھای خاكی و مكانیكی منظور شده است ٣.
كلیه ھزینه مربوط به تھیه ماشین آالت، ابزار مخصوص و مصالح مندرج در ردیف ھای مربوط و نفرات در نرخ ردیف ھای این فصل۴.

منظور شده است.
در نرخ ھای این فصل ھزینه مربوط به آزمایش انشعاب منظور شده است .۵.
در این فصل زمین از نوع غیر سنگی میباشد.۶.
صعوبت ناشی از عملیات خاكی و مكانیكی منظور شده است.(TEE SERVICE)در نرخ عملیات تی سرویس ٧.
جھت محاسبه بھای عملیات تخریب آسفالت، بتن و موزاییک از فصل عملیات خاكی استفاده میگردد.٨.
كلیه شرح عملیات در این فصل مربوط به انشعابات جدید پراكنده و تعمیر انشعابات میباشد و استفاده از نرخ ھای این فصل برای٩.

سایر عملیات گاز رسانی مجاز نمیباشد.
در بھای رديف ھای اين فصل منظور شدهTFغالف، درپوش الستیكی و نگھدارنده ١٠PVC. ھزینه تھیه، بارگیری،حمل و نصب لوله 

است.
١١. ھزینه تھیه كروكی انشعابات در ردیف ھای این فصل منظور شده است.

٢٨



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم- انشعابات خانگی و تجاری

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدھم- انشعابات خانگی و تجاری

اينچ فوالدی شامل١یا ¾ عملیات تعمیر كف خواب انشعابات گازدار ١١٠١٠٠٢
عملیات خاكی و مكانیكی  بطور كامل به انضمام تی سرویس

١،۴٢٧،١۶٠مترطول ۶٣

میلی متر  پلی اتیلن٢۵عملیات تعمیر كف خواب انشعابات گازدار  ١١٠١٠٠٣
شامل عملیات خاكی و مكانیكی بطور كامل به انضمام تی سرویس

١،٢٩۶،۴١٠مترطول ۶٣

اينچ فوالدی شامل١یا ¾  عملیات جابجايی عمودی علمك گازدار ١١٠١٠٠۴
عملیات خاكی و مكانیكی بدون عملیات كف خواب طبق نقشه ھای

sm-6007 وsc-7040بطور كامل

٢،٧٩٨،٣٢٠مورد ۶٣

میلی متر پلي اتیلن٢۵عملیات جابجايی عمودی علمك گازدار ١١٠١٠٠۵
شامل عملیات خاكی و مكانیكی بدون عملیات كف خواب طبق

در ديوار غیرسنگی  و بازسازی شیار بطورsm-6231نقشه ھای 
كامل

٣،٨٠٢،٣۶٠مورد ۶٣

عملیات جمع آوری انشعابات فوالدی/پلی اتیلن،قسمت عمودی و١١٠١٠٠۶
افقی علمك شامل عملیات خاكی و مكانیكی طبق نقشه ھای

استاندارد و حمل و تحويل به انبار كارفرما بطور كامل

٣،٧٨٣،٣۵٠مورد ۶٣

تغییرات لوله كشی داخلی قبل از كنتور مشتركین در ھر سايز١١٠١٠٠٧
جابجايی رايزر-ونصب تجھیزات و تزريق گاز مشتركینی كه انشعاب آن

يا چندقلو باشد و به علت تقاضای يكی از دو مشترك سیستم٢ھا 
لوله كشی ديگری بعد از جابجايی تغییر مي يابد.

۴،٨١٧،٣٣٠مورد ۶٣

عملیات جمع آوری شیر پیاده رو انشعابات فوالدی شامل كلیه١١٠١٠٠٨
اينچ (نیپل)¾  عملیات خاكی و مكانیكی ھمراه با جايگزينی لوله  

سانت بجای شیر جمع آوری شده و تحويل يه انبار۴٠بطور تقريبی 
كارفرما بطور كامل

۴،۶۴٢،٢٩٠مورد ۶٣

تعويض علمك بر اثر خسارت وآسیب ديدن شامل حفاری پای١١٠١٠٠٩
علمك.محل تی سرويس.پايین دادن مغزی تی سرويس.برش علمك

خسارت ديده قبل از زانو. ساخت و نصب علمی جديد.جوشكاری و پر
كردن محل ھای حفاری شده مطابق مشخصات فنی به ھمراه تھیه

لوله گالوانیزه و بست ھا در پوش ھای مربوطه طبق نقشه
SM-6007 وSC-7040.بطور كامل

۴،١٧٠،٢٩٠مورد ۶٣

عملیات نصب كف خواب فوالدی مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١٠١٠
عملیات خاكی و مكانیكی بطور كامل.

۶۵٧،١۶٠مترطول ۶٣

عملیات نصب كف خواب پلی اتیلن  مازاد بر نقشه استاندارد شامل١١٠١٠١١
عملیات خاكی و مكانیكی بطور كامل.

۴٩٠،٣۶٠مترطول ۶٣

٢٩



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم- تعويض و نصب تجھیزات كنتور و رگالتور

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه 

ھای این فصل بھای تامین مصالح و اتصاالت منظور نشده است.در ردیف١–

ھای اینآالت و تجھیزات الزم جھت بارگیری، حمل و باراندازی، نصب و تعویض كنتور و رگوالتور در ردیفھزینه نفرات، ماشین٢–
فصل منظور شده است.

ھای مسكونی ھزینه ھای نصب یك عدد رگوالتور و دو عدد كنتور از ردیف مربوط و مازاد بر آن بشرح ذیل پرداختدر مجتمع٣–
گردد.می

از ٣ تا ۶ عدد كنتور ٩٠ درصد مبلغ مربوط به نصب كنتور تكی به تعداد كنتورھای نصب شده.٣–١
از ٧ تا ١٢ عدد كنتور ٨٠ درصد مبلغ مربوط به نصب كنتور تكی به تعداد كنتورھای نصب شده.٣–٢
از ١٢ عدد كنتور به باال ٧٠ درصد مبلغ مربوط به نصب كنتور تكی به تعداد كنتورھای نصب شده.٣–٣

تھیه سیم و سرب و دستگاه پلمپ به عھده كارفرما می باشد.۴–

٣٠



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم- تعويض و نصب تجھیزات كنتور و رگالتور

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدھم- تعويض و نصب تجھیزات كنتور و رگالتور

ويك عددG6يا G4بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور ١٢٠١٠٠١
رگالتور و اتصاالت مورد نیاز.

۶٢٧،٢٧٠مورد ۶٣

ويكG16يا G10بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور ١٢٠١٠٠٢
عدد رگالتور و كلیه اتصاالت مورد نیاز.

١،٠۴۵،۴۵٠مورد ۶٣

و يك عددG25بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور ١٢٠١٠٠٣
رگالتور و كلیه اتصاالت مورد نیاز.

١،۵۶٨،١٨٠مورد ۶٣

بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور  فلنجی١٢٠١٠٠۴
G40,G65,G100.و رگالتور كلیه اتصاالت مورد نیاز

٣،١٣۶،٣۶٠مورد ۶٣

٩۴،٠٩٠موردبارگیری، باراندازی و حمل ونصب يك سه راھه.١٢٠١٠٠۵ ۶٣

و كلیهG6يا G4بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور ١٢٠١٠٠۶
اتصاالت مورد نیاز.

۴١٨،١٨٠مورد ۶٣

و كلیهG16يا  G10بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور ١٢٠١٠٠٧
اتصاالت مورد نیاز.

٨٣۶،٣۶٠مورد ۶٣

و كلیه اتصاالتG25بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور ١٢٠١٠٠٨
مورد نیاز.

١،٣۵٩،٠٩٠مورد ۶٣

G100يا G65يا G40بارگیری، حمل و باراندازی و نصب يك عدد كنتور ١٢٠١٠٠٩
و كلیه اتصاالت مورد نیاز.

٢،٧١٨،١٨٠مورد ۶٣

و يك عدد رگالتور و كلیهG6يا G4بارگیری، حمل و نصب دو عدد كنتور ١٢٠١٠١٠
اتصاالت مورد نیاز.

١،٠۴۵،۴۵٠مورد ۶٣

و يك عدد رگالتور وG16يا G10بارگیری، حمل و نصب دو عدد كنتور ١٢٠١٠١١
كلیه اتصاالت مورد نیاز.

١،٣۵٩،٠٩٠مورد ۶٣

و يك عدد رگالتور و كلیهG25بارگیری، حمل و نصب دو عدد كنتور ١٢٠١٠١٢
اتصاالت مورد نیاز.

٢،٣٠٠،٠٠٠مورد ۶٣

بارگیری، حمل باراندازی و باز نمودن كنتور موجود-معیوب يا تغییر١٢٠١٠١٣
.كلیه اتصاالت موردG6يا G4ظرفیتی و نصب كنتور جديد با ظرفیت 

نیاز.

٧٨۴،٠٩٠مورد ۶٣

بارگیری، حمل باراندازی و باز نمودن كنتور موجود-معیوب يا تغییر١٢٠١٠١۴
وكلیه اتصاالتG16يا G10ظرفیتی و نصب كنتور جديد با ظرفیت 

مورد نیاز.

١،٠۴۵،۴۵٠مورد ۶٣

بارگیری، حمل باراندازی و باز نمودن كنتور موجود-معیوب و نصب١٢٠١٠١۵
كنتور جديد با تجھیزات سیستم لوله كشي داخلی به علت تعمیر

وكلیه اتصاالت موردG25) با ظرفیت top conection-يا sideنوع كنتور(
.conectionنیاز 

١،٩۴٧،۴٨٠مورد ۶٣

بارگیری، حمل باراندازی و باز نمودن كنتور موجود-معیوب -و نصب١٢٠١٠١۶
كنتور جديد با تجھیزات سیستم لوله كشی داخلی به علت تعمیر

-G40) با ظرفیت top conection-يا sideنوع كنتور( G65-G100وكلیه
اتصاالت مورد نیاز .

٢،٣٣۶،٩٨٠مورد ۶٣

متر مكعبي و١٠يا ۵بارگیری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١٠١٧
عودت رگالتور معیوب به کارفرما

٧٣١،٨٢٠مورد ۶٣

متر مكعبي و عودت٢٠بارگیری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١٠١٨
رگالتور معیوب به کارفرما

٨٨٨،۶۴٠مورد ۶٣

متر مكعبي و عودت۴٠بارگیری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتور ١٢٠١٠١٩
رگالتور معیوب به کارفرما

١،٠۴۵،۴۵٠مورد ۶٣

متر مكعبي و۴٠بارگیری،حمل ، باراندازی و  تعویض  رگالتورباالتر از ١٢٠١٠٢٠
عودت رگالتور معیوب به کارفرما

١،۵۶٨،١٨٠مورد ۶٣

تعويض مھره گلوئی كنتور با مھره ھای سوراخ دار و پلمپ گلوئی١٢٠١٠٢١
كنتور

٠مورد ۶٣

عملیات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نیاز به تعويض كنتور یا تغییر١٢٠١٠٢٢
در سیستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آمیزی و نصب

.G6و G4اتصاالت مربوط جھت كنتور 

١،٢٧٣،٠٠٠مورد ۶٣

عملیات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نیاز به تعويض كنتور یا تغییر١٢٠١٠٢٣
در سیستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آمیزی و نصب

.G16و G10اتصاالت مربوط جھت كنتور 

١،۵٩١،٢۵٠مورد ۶٣
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فصل دوازدھم- تعويض و نصب تجھیزات كنتور و رگالتور

عملیات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نیاز به تعويض كنتور یا تغییر١٢٠١٠٢۴
در سیستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آمیزی و نصب

.G25اتصاالت مربوط جھت كنتور 

٢،١٨٩،۴٠٠مورد ۶٣

عملیات اصالح محل نصب كنتور(در صورت نیاز به تعويض كنتور یا تغییر١٢٠١٠٢۵
در سیستم) شامل برشكاری، جوشكاری، رنگ آمیزی و نصب

.G100الي G40اتصاالت مربوط جھت كنتور 

٣،١٨٢،۵١٠مورد ۶٣

٣٢
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مقدمه

باشد.برداری کشوری می تعاریف و اصطالحات به کار برده شده در این فصل مطابق تعاریف سازمان نقشه ١.

ھای برداشت مختصات علمک، شیر، نقاط اندازه گیری و دیگر عوارض گازی مشھود و برداشت مسیر لوله از روی ترمیم٢.   ھزینه
ھا در ردیف ھای ۶٣١٣٠٢٠٠۵ و ۶٣١٣٠٢٠٠۶ لحاظآسفالت، تیر چراغ برق و تلفن و درب امالک و راستای طولی جوی ھا و پل

گردیده و ھزینه دیگری تعلق نمی گیرد.

تھیه نقشه ١/٢٠٠ در ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠۶ صرفًا برای مکان ھایی است که جزییات مورد نیاز محل (از قبیل تداخل لوله ھا) در٣.
.نقشه ١/٢٠٠٠ تھیه شده گویا نمی باشد

در ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠٧ عکس برداری ھوایی با پھپاد، صرفًا برای مناطقی است که با مقایسه نقشه ھای اولیه با تصاویر ماھواره۴.
ای آرشیو ، تغییرات ساخت و ساز زیاد ایجاد شده باشد.

در برآورد و محاسبه مقدار ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠٧ صرفًا مساحت پارسل، میدان، بلوار و فضای سبز مالک عمل بوده و معابر لحاظ نمی۵.
گردد.

ھای ۶٣١٣٠٢٠٠٩ و ۶٣١٣٠۴٠٠١ ، ردیف ھای ۶٣١٣٠٢٠٠۵ و ۶٣١٣٠٢٠٠۶ برای کارھای متناظر  قابل پرداختبا احتساب ردیف۶.
باشد.نمی 

دستورالعمل ھای "تھیه بیلت و ازبیلت" و " مدل داده" که از طرف شرکت ملی گاز ایران ابالغ  گردیده است حسب مورد مالک٧.
باشد.محاسبه در این فصل می

مبنای محاسبه در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١١ ، مقدار متناظر طول نقشه اسکن شده می باشد.٨.

ھزینه ھای برش نقشه و چسباندن در آلبوم اولیه در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١١ منظور گردیده است.٩.

ھای ۶٣١٣٠٣٠٠۵ و ۶٣١٣٠۴٠٠۵ ، فیلد اطالعات توصیفی طبق دستورالعمل مدل داده می باشد.منظور از واحد عدد در ردیف١٠.

۶٣١٣٠۴٠٠۵  فیلدھای توصیفی عمومی مشمول (موضوع ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٢) و فیلدھایی که نرم افزار به صورت اتوماتیکردیف١١.
تولید می کند، نمی باشد.

ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠۵ شامل به روز رسانی محدوده امالک در نقشه ھای پایه (بیلت) با استفاده از تصاویر ماھواره (پارسل) مد نظر١٢.
در تھیه نقشه ھای بیلت بوده و ھزینه آن در قیمت تھیه بیلت پیش بینی شده است.

در قاچ مربوط به محل قرارUTM(WGS-84)در ردیف ۶٣١٣٠٢٠٠۵ و ۶٣١٣٠٢٠٠۶ سیستم مختصات و بیضوی نقشه ھای بیلت ١٣.
گیری تعیین می گردد. در برداشت ھا ضریب مقیاس مربوط بایستی رعایت و نقشه ھا نبایستی دارای مختصات محلی باشد.

مبنای محاسبه نقشه ھای ازبیلت در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٠ طول سطح افق مسیر لوله گذاری می باشد.١۴.

نقشه و با تعریف الگو وLayoutھزینه شیت بندی و چاپ نقشه ھا به لحاظ از بین نرفتن مختصات زمین مرجع نقشه در قسمت ١۵.
و تولید نقشه ھای شماتیک باProduction Mappingو Data Driven Pagesو یا ابزار Xrefو Xclipقالب نمایش نقشه با دستورات 

در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٣ منظور شده است.ArcGISوAutoCad Mapدر نرم افزارھای Schematicابزار 

ھزینه انجام عملیات شماره گذاری شیت، ترسیم خط برش، شماره شیت در رجوع به نقشه بعد،گریدبندی و خطوط متساوی١۶.
البعد، ترسیم جھت شمال و آدرس نویسی و گویا سازی و اصالح نمادھای نقشه و تکمیل و ترسیم راھنمای نقشه و فرا داده در

در ردیف ۶٣١٣٠٢٠١٠ منظور شده است.Layoutقسمت 

ای و لوازم جانبی و ھزینهھای رایانه ھای این فصل ھزینه تھیه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع کاغذ و سیستم در کلیه ردیف . ١٧
تھیه لوح فشرده مورد نیاز برای انجام کار منظور شده است.
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فصل سیزدھم- نقشه برداری

١۵،۴٩٠مترپیاده كردن مسیر و رنگ ريزی١٣٠١٠٠١ ۶٣

ترسیم نقشه ھای كار اجرا شده تعمیراتی از روی کروکی بر روي١٣٠١٠٠٢
١:١٠٠٠،١:٢٠٠) رقومی معابر با مقیاس ھای Builtنقشه ھای خام (

و ارایه یک لوح فشرده حاوی نقشه ھا و یک نسخه پالت١:٢٠٠٠یا 
طبق استانداردھا و مشخصات فنی

١۵،۴٩٠متر ۶٣

اصالح شیت نقشه ھا ازبیلت تایید شده جھت درج در آلبوم موجود١٣٠١٠٠٣
منطقه مورد نظر  و ارایه آن در دو نسخه.

١١،١١٠متر ۶٣

صحت سنجی و بروزرسانی نقشه ھای ازبیلت رقومی یکپارچه١٣٠٢٠٠١
موجود دارای اسکلت استاندارد و زمین مرجع نمودن اولیه به کمک

تصاویر ماھواره در مرحله اول و تدقیق نھایی با برداشت نقاط کنترلی
GPSمولتي فرکانس

٣۵٠متر ۶٣

صحت سنجی و زمین مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه ھای ازبیلت١٣٠٢٠٠٢
رقومی یکپارچه فاقد اسکلت استاندارد (مانند چرخش و جابجایی
عوارض ) به کمک تصاویر ماھواره در مرحله اول و تدقیق نھایی با

مولتي فرکانسGPSبرداشت نقاط کنترلی 

١،٣٨٠متر ۶٣

صحت سنجی و زمین مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه ھای ازبیلت١٣٠٢٠٠٣
رقومی شیت بندی  شده به کمک تصاویر ماھواره اي و تدقیق نھایی

مولتي فركانسGPSبا برداشت نقاط کنترلی 

١،٧٨٠متر ۶٣

بابت۶٣١٣٠٢٠٣و۶٣١٣٠٢٠٢،۶٣١٣٠٢٠١اضافه بھا به ردیف ھای ١٣٠٢٠٠۴
استاندارد سازی تمامی الیه ھا و بلوکھای اتوکد مطابق دستورالعمل

تھیه بیلت و ازبیلت گازرسانی 

٢٠متر ۶٣

انجام عملیات نقشه برداري، کارتوگرافي(نقشه کشی) بمنظور تھیه١٣٠٢٠٠۵
گازرساني بصورت زمین١/٢٠٠٠نقشه بیلت (نقشه خام) به مقیاس 

مرجع و ترسیم پارسل با استفاده از تصاوير ماھواره  مطابق با
دستورالعمل 

۶،٨٣٠متر ۶٣

انجام عملیات نقشه برداري، کارتوگرافي(نقشه کشی) بمنظور تھیه١٣٠٢٠٠۶
گازرساني بصورت زمین١/٢٠٠نقشه بیلت (نقشه خام) به مقیاس

مرجع ھمراه با ترسیم پارسل امالک با استفاده از تصاویر ماھواره و
مطابق با دستورالعمل 

١٧،٠٩٠متر ۶٣

عملیات تھیه عکسھای ارتوفوتو با پھپاد با اندازه پیکسل زمینی١٣٠٢٠٠٧
١٠cmطبق دستورالعمل فوتوگرامتری سازمان نقشه برداری كشور

١٨١،٢٩٠ھکتار ۶٣

سازمان نقشه برداری یا١/٢٠٠٠روز آمد سازی نقشه ھای پایه ١٣٠٢٠٠٨
دیگر ارگانھا، با استفاده از عکس ھای ھوایی (ارتوفتو شده) با پھپاد

و ترسیم پارسل، بلوار، میدان و فضاي سبز

١٣٠،٩۶٠ھکتار ۶٣

سازمان نقشه برداری یا١/٢٠٠٠روز آمد سازی نقشه ھای پایه ١٣٠٢٠٠٩
دیگر ارگانھا، به روش نقشه برداری مستقیم زمینی و ترسیم پارسل

با استفاده از تصاویر ماھواره ای 

٨۵۴،٣١٠ھکتار ۶٣

انجام  کارتوگرافی (نقشه کشی) و داده آمایی (برداشت اطالعات١٣٠٢٠١٠
توصیفی از اسناد موجود) جھت تھیه نقشه ازبیلت با استفاده از
کروکي ھاي اجرایی و ازبیلتھای کاغذی و یا با استفاده از نتایج

آشکارسازی (لوله یاب یا سونداژ)  بر روي نقشه بیلت  مطابق با
دستورالعمل 

٢،٧٣٠متر ۶٣

ایجاد  بانک اطالعات مکانی و توصیفی ھمراه با اتصال به اسناد١٣٠٢٠١١
ذخیره سازی شده(نقشه ھای اسکن شده و فایل ھای رقومی و

تصویر اسکن علمک و کروکی) در آرشیو الکترونیکی (شامل
کدگذاری و قابلیت جستجو) طبق دستورالعمل 

١١۶،٨۶٠متر ۶٣

نمودن نقشه ھا (حذفGISreadyانجام عملیات آماده سازی و ١٣٠٢٠١٢
و کنترل تمامGeometric Networkخطاھای توپولوژیک شبکه و ایجاد 

Conectivity ھا و تھیهGeodatabase از نقشه ھایNetworkورود ،
اطالعات توصیفي عمومي (سايز، جنس، فشار) و ذخیره سازی در

پایگاه داده اطالعات مکانی)

٨٠متر ۶٣

سانتي متر و٣٠با عرض ١/٢٠٠شیت بندي نقشه ھاي  ازبیلت ١٣٠٢٠١٣
درLocation Mapو Key Mapمتر و ترسیم نقشه ۶طول حداکثر 

،گویا سازی، ترسیم راھنما و تکمیل اطالعاتLayoutقسمت 
فراداده ھمراه با ترسیم جزییات و مقطع طولی در صورت نیاز و خط

برش و شماره گذاری شیت نقشه ھمراه با تھیه چاپ دو سری
نقشه و آلبوم مطابق دستورالعمل 

٢،١٨٠متر ۶٣
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فصل سیزدھم- نقشه برداری

Bingsو GoogleMapتھیه تصاویر ماھواره (کل استان)  از آرشیو ھای ١٣٠٢٠١۴
و راه اندازی٢٠تا ٠) از  Zoom Levelsشامل كل سطوح بزرگنمايي (

با استفاده از نرم افزار متن باز ژئوسرور بصورت آفالینWMSسرویس 
در شبکه داخلی

٣،٩٠٠کیلومتر مربع ۶٣

جانمایی و بروزرسانی مکانی شماره علمک انشعاب بر روی١٣٠٣٠٠١
پارسل ھا با استفاده از نقشه ھای کد آدرس با تحلیل مکانی و ذخیره

سازی در پایگاه داده مکانی

١،١٧٠مورد ۶٣

مرجع با دقت زیر یک متر (بهبرداشت مکان علمک ھا به صورت زمین١٣٠٣٠٠٢
ھر روش) و برداشت اطالعات توصیفی  طبق مدل داده و ترسیم
اتوماتیک کف خواب علمک و ذخیره سازی در پایگاه داده مکانی

۶،٣۵٠عدد ۶٣

بروزرسانی و بازنگری کف خواب علمکھایی که اتوماتیک ترسیم١٣٠٣٠٠٣
شده اند لیکن نیاز به اصالح و ترسیم به صورت شماتیک دارند

منطبق بر واقعیت مکانی 

١٧٩،۶٩٠مورد ۶٣

انطباق کروکی علمک با موقعیت مکانی علمک، اسکن١٣٠٣٠٠۴
کروکی،انتقال اطالعات توصیفی به بانک اطالعات مکانی

٣٣،٣٩٠عدد ۶٣

TPاصالح و شماره گذاری شماره شیرھا، خطوط شبکه گازرسانی، ١٣٠٣٠٠۵
و ذخیره سازي در پايگاه داده مكاني بر اساس دستورالعمل

١١،۶٩٠عدد ۶٣

برداشت عوارض نقطه ای مشھود گازی (دریچه شیر، دریچه بلودان،١٣٠۴٠٠١
TP باندباکس، مارکر، ونت) با دستگاه ،GPSمولتی فرکانس نقشه

ھمراه با اطالعات توصیفی مطابق مدل داده١٠cmبرداری با دقت زیر 
و ذخیره سازی در پایگاه داده مکانی 

١٨٩،٢۵٠عدد ۶٣

برداشت عوارض سطحی (ایستگاه ھا، ساختمانھای اداری و١٣٠۴٠٠٢
مولتی فرکانس نقشه برداری با دقت زیرGPSعملیاتی) با دستگاه 

١٠cmو برداشت اطالعات توصیفي و ذخیره سازی در پایگاه داده
مکانی 

١،١٨٧،٠۵٠مورد ۶٣

انجام عملیات آشکارسازی لوله ھای فلزی مدفون فاقد ازبیلت به١٣٠۴٠٠٣
دقیق وGPSبه کمک دستگاه ١٠cmکمک لوله یاب  با دقت حداکثر 

ترسیم کروکی

۶،٩٩٠متر ۶٣

انجام عملیات آشکارسازی ، تفسیر و ترسیم کروکی لوله ھای پلی١٣٠۴٠٠۴
با خطاي حداکثرGPRاتیلن مدفون فاقد ازبیلت با استفاده از لوله یاب 

۵٠cm و برداشت با استفاده از دستگاهGPSمولتي فركانس

٣٢،١٩٠متر ۶٣

ترسیم محدوده ھای سطحی از قبیل زون، ساب زون، بخش و قطعه١٣٠۴٠٠۵
خط سیر، محدوده ھای کنتورخوانی، و ھر نوع بلوک بندی دیگر  و

(محدوده تحت پوشش ھر شیر و ھرTISو EISھمچنین محدوده 
CISایستگاه با در نظر گرفتن مشترکین و محدوده ملک مربوطه) و 

بصورت یک الیه توپولوژیک سطحی و ذخیره سازی در پایگاه داده
مکانی

٣٢،٧۴٠عدد ۶٣

٣۵
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وزارت نفت

فصل چھاردھم- كارھای عمومی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه

كانالوارد)زمینیزیرھایآب استثنایبه(مجاور نھرھاییابارندگیطریقازدارداحتمالكهسطحیھایآبدفعوتخلیه١.ھزینه
جدارازآبنفوذبهمنجركهآن،مانندودریایارودخانهباكانالمجاورتموارداست درشدهبینیپیشفصلاینھایردیفدرشود،
.شدخواھداستفادهمربوطردیفازموردبرحسبوشدهتلقیزیرزمینیھایآبمانندشود،داخلبهدیواره

فصلاینھایردیف درآسفالت مواد مصرفیوساختمانیغیروساختمانیمصالحوتجھیزاتوآالتماشینتھیهونفرات٢.ھزینه
.استشدهمنظور

.باشدمیرونفریامنھولحوضچهمدفون،غیرمنظور از حوضچهوھولسایتحوضچهمدفون،حوضچهاز٣.منظور

است و در صورت تھیه، بھای آن از فھرستنشدهمنظورفصلاینھایردیف درھاایستگاهشستشویجھتآبحملوتھیه۴.ھزینه
گردد.بھای نرخ عوامل محاسبه می

كاریكاری و عايق كاری تراش كاری، جوش خورھا شامل كلیه عملیات برش۵. بھای افزايش ارتفاع تلسكوپی و میله اسپندل رابط گريس
ھای عملیات خاكی و بتنی لحاظ نگرديده است.می باشد و ھزينه 

٣۶
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وزارت نفت

فصل چھاردھم- كارھای عمومی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چھاردھم- كارھای عمومی

باز كردن ، تمیزكاری و رنگ آمیزی با تھیه رنگ روغنی مرغوب درجه١۴٠١٠٠١
يك روی عالئم نشان دھنده فلزی موقعیت شیرھا ، نقاط آزمايش
پتانسیل ، حك كردن و شابلن نويسی مشخصات روی آن و نصب

مجدد .

۵۶٩،٢٣٠مورد ۶٣

عملیات نصب يا تعويض دريچه ھای چدنی شیرھای مدفون و نقاط١۴٠١٠٠٢
اندازه گیری 

٣٣٧،٧٠٠مورد ۶٣

۵٠۶،۵۵٠موردعملیات نصب يا تعويض دريچه ھای چدنی شیرھای غیرمدفون ١۴٠١٠٠٣ ۶٣

٠موردتھیه و نصب درب محافظ شیرھای مدفون از نوع پلیكا١۴٠١٠٠۴ ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آمیزی شیرھای بلودان معلق داخل١۴٠١٠٠۵
اينچ بطور کامل۶الي ٢حوضچه ( منھول ) به قطر 

٨٣٧،۴١٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آمیزی شیرھای معلق شبكه داخل١۴٠١٠٠۶
اينچ بطور کامل١٢الي ٨حوضچه ( منھول ) به قطر 

١،٣١٠،۶٠٠مورد ۶٣

نظافت ، زنگ زدائی و رنگ آمیزی شیرھای معلق شبكه داخل١۴٠١٠٠٧
اينچ به باال  بطور کامل١۶حوضچه ( منھول ) به قطر 

١،٩٧۶،٣۵٠مورد ۶٣

نظافت ، تمیزكاری شیرھای معلق شبكه داخل حوضچه  ( منھول )١۴٠١٠٠٨
اينچ ( بدون زنگ زدائی و رنگ آمیزی ) بطور کامل۶الي ٢به قطر 

٢۵٢،۶٧٠مورد ۶٣

نظافت ، تمیزكاری شیرھای معلق شبكه داخل حوضچه  ( منھول )١۴٠١٠٠٩
اينچ به باال ( بدون زنگ زدائی و رنگ آمیزی ) بطور کامل٨به قطر 

۶٠٣،٠۵٠مورد ۶٣

تھیه و نصب بست علمك ھای فوالدی و پلی اتیلن   ( زيری و رويی )١۴٠١٠١٠
با پیچ و مھره مربوطه 

٢۶٨،١١٠مورد ۶٣

تھیه مصالح و اجرای زنگ زدائی و رنگ آمیزی انشعابات فوالدی از زير١۴٠١٠١١
رگوالتور تا شیر قفل شونده 

١٣٩،۵٧٠مورد ۶٣

تھیه مصالح و نصب درب ھای الكی باال و پائین رگوالتور ھای خانگی١۴٠١٠١٢
در ھر سايز

٨۴،٩٢٠مورد ۶٣

وCGSبوته كنی  در داخل محوطه ايستگاه ھای تقلیل فشار  ١۴٠١٠١٣
CGS/TBSپوشیده شده از بوته  و خارج كردن ريشه ھای آن و نظافت

کامل محل.

٧،۵٢٠متر مربع ۶٣

T.B.Sنظافت و شستشوی محوطه ايستگاه ھای تقلیل فشار  ١۴٠١٠١۴
/D.R.S وCPSوحمل مواد زاید

١۶،۵۵٠متر مربع ۶٣

تھیه مصالح واجرای زنگ زدایی ، نظافت و رنگ آمیزی کامل شاسی١۴٠١٠١۵
ایستگاه تقلیل فشار.

۴٠۶،۶٠٠متر مربع ۶٣

تھیه مصالح واجرای زنگ زدایی ، نظافت و رنگ آمیزی کامل١۴٠١٠١۶
تاسیسات مکانیکی ایستگاه تقلیل فشار (لوله واتصاالت )

۴۴،٣٨٠اینچ متر ۶٣

تھیه و تعويض بوشن الستیكی انشعابات فوالدی و پلی اتیلن (باال و١۴٠١٠١٧
پایین )

۴٨،۴١٠مورد ۶٣

تعويض شیر قفل شونده انشعابات فوالدی و پلی اتیلن با انجام کلیه١۴٠١٠١٨
عملیات خاکی و مکانیکی(به ھمراه باز و بستن تی سرویس) بطور

کامل

١،۶٨۴،٧٣٠مورد ۶٣

نظافت داخل حوضچه شیرھای مدفون ونقاط اندازه گیری پتانسیل١۴٠١٠١٩
وحمل مواد زاید به محلھای مجاز

٣١۵،٧۴٠مورد ۶٣

تخلیه آب و لجن و خاك موجود در حوضچه ھای منھول و بارگیری و١۴٠١٠٢٠
حمل و تخلیه آن در محلھای مجاز و تمیزكاری و نظافت داخل حوضچه 

١،٠٣٩،٧٨٠مورد ۶٣

تھیه مصالح و زنگ زدایی ,تمییز کاری و رنگ آمیزی سايبان ترانس١۴٠١٠٢١
رکتي فاير و درب و حصار فلزي ايستگاھھا

۵٣٣،٨٩٠متر مربع ۶٣

افزايش ارتفاع تلسكوپی ومیله اسپندل و رابط گريس خور  شیرھای١۴٠١٠٢٢
اينچ كارھای مكانیكي ( به استثنای عملیات خاكی)۶تا ٢مدفون 

٢،٨٩٣،٩٧٠عدد ۶٣

٣٧
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وزارت نفت

- مصالح پای كار١پیوست

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٣٨
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وزارت نفت

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه٢پیوست

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستور العمل تجھیز و بر چیدن كارگاه

ھای مختلف تھیه شده است، از این رو، برای كارھای مربوط به ھر رشته،این دستورالعمل به صورت عمومی و برای استفاده در رشته 
باید تناسب ماھیت و نیاز آن كار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

١– تعاریف 
ھا و تداركاتی است كه پیمانكار باید برای دوره اجرا انجام دھد، تا آغاز و ھمچنین انجام١ تجھیز كارگاه عبارت است از عملیات، اقدام–١

عملیات موضوع پیمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی پیمان، میسر شود.
گیرد، مانندبرداری قرار میشود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بھرهھایی گفته میھای پشتیبانی، به ساختمان٢ ساختمان–١

سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعاتبندی، باطریھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری، آرماتورھای سر پوشیده، شامل كارگاهكارگاه
آالت، انبارھای سرپوشیده، انبارھای مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانكار، اتاقھای سرپوشیده ماشینپیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه

.محل ترانسفورماتورھا و مولدھای برق، ایستگاه سوخت رسانی
ھا، مورد استفادهشود كه برای افراد مستقر در كارگاه و سرویس دادن به آنھایی گفته میھای عمومی به ساختمان ٣ ساختمان –١

خانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه،خوری، آشپزھای مسكونی، غذاسرا، ساختمانقرار گیرد، مانند دفاتر كار، نمازخانه، مھمان
ھای سرپوشیده.خانه ، پاركینگرختشویخانه، تلفن

ھای ھدایت آب وھای سطحی و فاضالب، ایجاد خاك ریز و كانالآوری و دفع آببندی، سیستم جمع۴ محوطه سازی شامل خیابان–١
ھای رو باز، حصاركشی، تامینھای ورزشی، پاركینگتمھیدات دیگر برای حفاظت كارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارھای رو باز، زمین

روشنایی محوطه، تامین تجھیزات ایمنی و حفاظت و كارھای مشابه است.
ھایی از كارگاه است كه در آن آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای كار، از سوی كارفرما۵ منظور از ورودی كارگاه ،محل یا محل–١

شود. مشخصات ورودی كارگاه برای تامین ھر یك از نیازھای پیش گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیینتامین و تحویل پیمانكار می
شود.می

ھایی از كارگاه است كه با توجه به طرح جانمایی تجھیز كارگاه، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت۶ انبار كارگاه، محل یا محل–١
شود.ھا استفاده میھای مربوط از آندستور العمل

٧ راه دسترسی راھی است كه یكی از راه ھای موجود كشور را به كارگاه وصل كند.–١
شود.ھای سرویس، راه ھایی است كه برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می٨  راه–١
ھایی ھستند كه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزان و مانند آن را به طور مستقیم یاھای ارتباطی، راه٩ راه–١

با واسطه راه ھای دیگر، به محل اجرای عملیات وصل می كند.
شد، اما به علت انجام عملیات١٠راه انحرافی، راھی است كه برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی كه قبال از مسیر موجود انجام می–١

موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.
آالت به روشھا، تاسیسات و ھمچنین ماشینھای تجھیز و بر چیدن كارگاه، فراھم كردن ساختمان١١ منظور از تامین در شرح ردیف–١

ھای مربوط بهھا از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین، اقداماحداث یا نصب در كارگاه یا در اختیار گرفتن آن
ھاست.برداری از آننگھداری و بھره

ھای موقت، خارج كردن مصالح، تجھیزات، ماشین آالت، و١٢ برچیدن كارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان–١
ھای تحویلی كارفرما طبقدیگر تداركات پیمانكار از كارگاه، تسطیح، تمیز كردن و در صورت لزوم به شكل اول بر گرداندن زمین ھا و محل

نظر كارفرما است.

٢ – روش تھیه برآورد 
١ 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–٢

بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدنھای پیشھای مربوط را طبق ردیف ترین روش برای تجھیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن، ھزینه 
سری به صورت مقطوع برآورد كرده و در برابرھای باالھای محل اجرای عملیات و با منظور نمودن ھزینهكارگاه این پیوست، بر حسب قیمت

ردیف ھای مورد نظر درج نماید. و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان پیش
شود، ارزش مصالح بازیافتی، از ھزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آن منظورھایی كه احداث میبینی كند. برای ساختمان

ھای فلزی ، ھزینه حملھا ، مانند قاب ھا و قطعات پیش ساخته ساختمانھای پیش ساخته، مانند كاروانمی شود. در مورد ساختمان 
ھا، در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه منظور می شود درگذاری آنو نصب، استھالك و سرمایه

شود.شود ، تنھا یك فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه برای كل كار تھیه میبھای واحد استفاده میھایی كه از چند رشته فھرست پیمان
گردد، به صورت موقت و برای دورهھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور میھایی كه در برآورد ھزینه ھا، تاسیسات و راه ٢ ساختمان –٢

یا زیربنایی كه در طرحھای تجھیز كارگاه، با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبیاجرا در نظر گرفته می شود. به منظور تقلیل ھزینه
برای دوره بھره برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود، از تجھیزات یاد شده به عنوان تجھیز كارگاه استفاده می شود

ھا با استفاده از فھرست ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه ودر این حالت، ھزینه آن.و این موضوع در اسناد و مدارك پیمان درج شود
در برآورد ھزینه اجرای كار منظور می شود. چنانچه برای تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راه ھای كارگاه یا تامین ساختمان ھای

یا زیر بنایی كه برای دوران بھره برداری از طرح پیش بینی می شود استفادهمسكونی، اداری، پشتیبانی و سایر موارد، از تجھیزات جنبی
ای برای ایجاد تاسیسات یاد شده درھای فصل ھای مربوط پیش بینی شده است ھزینهھا در ردیفگردد، با توجه به این كه ھزینه آن

ھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه منظورگردد و صرفًا ھزینه نگھداری و بھره برداری آنتجھیز و بر چیدن كارگاه، منظور نمی
خواھد شد.

٣ نحوه تامین آب، برق و گاز و مخابرات كارگاه در دوران اجرا باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب و–٢
كشی برای دوران اجراكشی و كابلكشی، كانال برق و گاز و برقراری ارتباط مخابراتی از شبكه سراسری يا محلی تا ورودی كارگاه، لوله

الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود.
۴ چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد كه كارھای آن شامل نصب ترانسفور ماتورھا–٢

ھای انشعاب وو متعلقات آن، نصب تیرھای برق، كابل كشی از شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخت تعرفه ھای ثابت برق (دیماند) و ھزینه
اشتراك برق و سایر كارھای مشابه است، تعھدات كارفرما در این زمینه، به طور مشخصی در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و

ای از این بابت در تجھیز و بر چیدن كارگاه، منظور نخواھد شد. چنانچه تدارك برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آنھزینه
شود.ھای تجھیز و بر چیدن كارگاه محسوب میھای قابل برگشت در پایان كار، باقیمانده جزو ھزینه برآورد و پس از كسر ھزینه

۵ در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارك آبرسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب را به عھده بگیرد، در حالت استفاده از شبكه لوله–٢
كشی آب كه كارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخت ھزینه ھای اشتراك و انشعاب آب و سایر كارھای

ھای برداشت آب، تعھدات كارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصیمشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق. پرداخت ھزینه 
شود.ای از این بابت در تجھیز و بر چیدن كارگاه منظور نمیپیمان درج شده و ھزینه

ھای قابل برگشت درچنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب، به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن پس از كسر ھزینه

٣٩
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ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور خواھد شد.پایان كار، جزو ھزینه
۶ چنانچه برای دسترسی به كارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش–٢

ای از این بابت دربینی شود. در صورتی كه بر اساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده كارفرما باشد، ھزینه
ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد. در حالتی كه احداث راه دسترسی به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن با استفاده ازردیف

آھن و باند فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و بر چیدن كارگاه پیش بینیفھرست بھای واحد پایه رشته راه، راه
شود.می

فرما در نظر داشته باشد،٧  با وجود این طبق شرایط عمومی پیمان تامین زمین برای تجھیز كارگاه به عھده كارفرماست، چنانچه كار–٢
تمام یا بخشی از زمین  تجھیز محل كارگاه توسط پیمانكار تامین شود، باید تامین زمین از طرف پیمانكار را در شرایط خصوصی پیمان

بینی كرده و ھزینه اجاره آن را جزو برآورد ھزینه ھای تجھیز و بر چیدن كارگاه منظور نماید.پیش
٨ به استثنای تعھدھایی كه در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز كارگاه به عھده كارفرما گذاشته شده است، ھر–٢

نوع تسھیالت دیگری كه كارفرما در نظر دارد برای تجھیز كارگاه در اختیار پیمانكار قرار دھد، باید آن را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی
كند.

٩ ھزینه تجھیز كارگاه ھایی مانند تاسیسات، آھنگری، تراشكاری، نجاری، آرماتور بندی وساخت قطعات پیش ساخته، در بھای واحد–٢
شود.ای منظور نمی، ھزینهتجھیز و بر چیدن كارگاهھایھای مربوط محاسبه شده است و از این بابت، در ردیفھای فصلردیف 

ھای مربوط در نظر گرفته شده است و ازھای فصلآالت، در ردیفآالت در ھزینه ساعتی ماشینھای ماشین١٠ ھزینه تجھیز تعمیرگاه–٢
شود.ھای تجھیز و بر چیدن كارگاه منظور نمیای در ردیفاین بابت، ھزینه

١١ ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، در بھای واحد ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه شده است و از این بابت–٢
شود. ای در ردیف تجھیز و بر چیدن كارگاه منظور نمیھزینه

١٢ ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه ) این فھرست بھا پیش بینی شده–٢
است.

١٣ در كارھایی كه تامین غذای كارمندان كارفرما ،مھندس مشاور و آزمایشگاه ،در كارگاه ضروری است، شمار استفاده كننده از غذا، در–٢
شود.شرایط خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن بطور مقطوع برآورد، و جزو ھزینه ھای تجھیز و بر چیدن كارگاه، منظور می

١۴ پیش بینی ھزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار، در برآورد ھزینه اجرای عملیات–٢
مجاز نیست.

ھای انحرافی، برھای تجھیز و بر چیدن كارگاه منظور نخواھد شد، حجم عملیات مربوط به راه١۵ ھزینه راه ھای انحرافی، جزو ردیف –٢
اساس فھرست بھای پایه رشته راه،راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر كار، منظور و برآورد می

شود .
١۶ نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سكونت كاركنان كار فرما و مھندسین مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج–٢

شود.ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد میھا، با توجه به نقشهشده، ھزینه اجرای آن
۶٣۴٢٠٣٠٠١ فھرست تجھیز و برچیدنھای مربوط به ردیف١٧ جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز و بر چیدن كارگاه، بدون احتساب ھزینه–٢

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.

١ كار ھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه–١٧–٢
اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه.

٣–شرایط كلی
بندی شده تجھیز كارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز، طرح جانمایی تجھیز كارگاه را تھیه١ پیمانكار موظف است با توجه به برنامه زمان–٣

كرده و پس از تایید مھندس مشاور، آن را مبنای تجھیز كارگاه قرار دھد. 
ھای٢  كارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تامین آب، برق، گاز و تلفن پیمانكار را به دستگاه–٣

ھای دولتی برای گرفتن انشعابات و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق یا موارد مشابه برای استفاده موقتاجرایی و سازمان 
در دوران ساختمان، معرفی می نماید.

٣  پیمانكار موظف است عملیات تجھیز كارگاه را در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز كارگاه و ھمچنین شرایط منطقه، در حد متعارف–٣
ای برای عملیات تجھیز و بر چیدن كارگاه در اسناد و پیمان درج شده باشد،به انجام برساند. در مواردی كه مشخصات فنی اجرایی ویژه

پیمانكار ملزم به رعایت آن است.
۴ تعھدات كارفرما در زمینه تجھیز و بر چیدن كارگاه، در حدی كه اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود، تجھیز–٣

مازاد بر مبالغ یا موارد پیش بینی شده در پیمان كه مورد نیاز انجام كار است، به ھزینه پیمانكار می باشد و پرداخت اضافی از این بابت
كند و ھزینه تجھیزانجام نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ تغییر كند، مبلغ مقطوع تجھیز و بر چیدن كارگاه تغییر نمی

اضافی تنھا برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند یك دستور العمل تعیین قیمت جدید ) قابل پرداخت است.
ھای تجھیز و برچیدن كارگاه با توجه به مفاد بند چھار تا سقف مبلغ۵ ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، در صورت تامین ھر یك از ردیف –٣

پیش بینی شده پرداخت می شود.
۴ ، تا سقف–ھا به صورت یك قلم تعیین شده است، نیز ھزینه یاد شده مطابق بند ۴ھایی كه ھزینه تجھیز و برچیدن آنتبصره:در پیمان 

شود.بینی شده پرداخت میمبلغ پیش
کند، در برابر حوادث اتفاقیھای كارگاه را که برای تجھیز كارگاه احداث می۶ پیمانكار موظف است به ھزینه خود، ابنیه و ساختمان–٣

.بیمه كند
ھای تحویلی كارفرما احداث شده است، باید پس از انجام كار برچیدهھا و تجھیزات مربوط به تجھیز كارگاه كه در زمینن ٧ ساختما–٣

ھا وشوند. تجھیزات و مصالح بازیافتی تجھیز كارگاه (به استثنای تجھیز انجام شده توسط كار فرما متعلق به پیمانكار است. بجز ساختمان
ھا و تاسیسات تجھیز كارگاه در زمین كار فرما ساخته شده باشد، مورد نیاز كار فرما باشد، بھایقطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان

ھا و تاسیسات به كارفرماھا بر اساس نرخ متعارف روز و با توافق دو طرف و با پرداخت وجه آن به پیمانكار ساختمانمصالح بازیافتی آن
شود.واگذار می

۴–نحوه پرداخت

بینی شده است ھزینه ھرقلم در اسناد و مدارك پیمان پیشھا به روش یكھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آندر پیمان١ –۴
.شودھا درج میھا، محاسبه شده و در صورت وضعیت ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنیك از ردیف 

ھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میشود ، چنانچه مربوط به بخشی از كار باشد، به تناسبھایی كه تأمین آنتبصره : ھزینه ردیف 
شود و در صورتی كه به كل كار مربوط شود ، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه وپیشرفت آن بخش از كار محاسبه می

۴٠
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.شودپرداخت می
. شودھا منظور می١ ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار، در صورت وضعیت–١–۴
.شود٢ ھزینه برچیدن كارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می–١–۴

ھای بھایبینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست پیشھا، بصورت درصدی٢ روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آن–۴
:رشته تعمیرات خطوط لوله كمربندي، تغذيه و شبكه گاز 

. ٣٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از تجھیز كارگاه در حدی كه برای شروع عملیات پیمان الزم است
. ۶٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

.١٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از برچیدن كارگاه

ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنتبصره: در پیمان قلم بوده لیكن در اسناد و مدارك پیمان نحوه پرداخت آنھا به روش یك
گردد بینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور میپیش

۴١
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(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه٢پیوست

٠مقطوعتامین و تجھیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار۴٢٠١٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامین و تجھیز محل سکونت کارگران پیمانکار۴٢٠١٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامین و تجھیز ساختمان ھای اداری و دفاتر کار پیمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامین و تجھیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار۴٢٠١٠٠۴ ۶٣

٠مقطوعتامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۶٣

تامین و تجھیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مھندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۶٣

تامین و تجھیز ساختمان ھای اداری و دفاتر کار کارفرما، مھندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعتامین غذای کارمندان، کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه۴٢٠٣٠٠٣ ۶٣

تامین ساختمان ھای پشتیبانی به انضمام ھزینه تجھیز انبارھای سر۴٢٠۴٠٠١
پوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعتامین و تجھیز انبار مواد منفجره۴٢٠۴٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامین و تجھیز ساختمان ھای عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعمحوطه سازی۴٢٠۴٠٠۴ ۶٣

٠مقطوعاحداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق۴٢٠۵٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامین سیستم ھای مخابراتی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠۴ ۶٣

٠مقطوعتامین سیستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۶٣

٠مقطوعتامین راھھای دسترسی۴٢٠٧٠٠١ ۶٣

٠مقطوعتامین راه ھای سرویس۴٢٠٧٠٠٢ ۶٣

٠مقطوعتامین راه ھای ارتباطی۴٢٠٧٠٠٣ ۶٣

٠مقطوعتامین ایاب و ذھاب کارگاه۴٢٠٨٠٠١ ۶٣

تامین پی و سکو برای نصب ماشین آالت و تجھیزات سیستم تولید۴٢٠٩٠٠١
مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، مولدھای برق و مانند

آنھا

٠مقطوع ۶٣

نصب ماشین آالت و تجھیزات و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا از راه۴٢٠٩٠٠٢
خرید خدمت یا خرید مصالح

٠مقطوع ۶٣

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آالت و تجھیزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۶٣

تھیه، نصب و برچیدن ورق ھای فلزی با ضخامت و استقامت مناسب۴٢٠٩٠٠۴
برای تامین عبور افراد یا وسائل نقلیه شھری روی کانال ھای حفر

شده.

٠مقطوع ۶٣

تامین آزمایشگاه و تاریک خانه با تجھیزات مربوط و تجھیزکارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش ھای پرتونگاری

٠مقطوع ۶٣

٠مقطوعحفظ یا انحراف موقت نھرھای زراعی موجود در محدوده کارگاه۴٢١۵٠٠١ ۶٣

٠مقطوعبیمه تجھیز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۶٣

٠مقطوعبرچیدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۶٣

۴٢



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- شرح اقالم ھزينه باالسری٣پیوست

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

١ – ھزینه باالسری عمومی.
ھای درج شده در زیر:ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینهاین ھزینه از نوع ھزینه

١–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،١–٢ ھزینه بیمه

ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.١–٣  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه
١–۴   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
١–۶   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.١–٧   ھزینه 
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.
ھا.١–١٢ ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه

ھا.١–١٣ ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.١–١۴ ھزینه

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.
ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:این ھزینه، از نوع ھزینه 

ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:٢–١ ھزینه
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.
ھا، که شامل موارد زیر است:٢– ٢ ھزینه ضمانت نامه

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.
ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :٢–۶ ھزینه

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.

ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.٢–۶–۴ ھزینه تھیه نسخه
٢–۶–۵ ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .

٢–۶–۶ ھزینه پذیرایی کارگاه.
ھای متفرقه.٢–۶–٧ ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه

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.
ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.٢–٧  ھزینه

ھای تھیه عکس و فیلم.٢–٧–١ ھزینه
).Shop Drawingsھای کارگاھی (٢–٧–٢ ھزینه تھیه نقشه
).As Built Drawingsھای چون ساخت  (٢–٧–٣ ھزینه تھیه نقشه

ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.٢–٧–۴ ھزینه
٢–٧–۵ ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.٢–٧–۶ ھزینه

ای درتوضیح  ١. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه 
ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.ھزینه

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

ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.آن ھا  در ھزینهبابت 

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 باالسری، در نظر گرفته نشده است.آن ھا  در ھزینهھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت 

۴٣
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ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام استان ھا ردی

ف

1 تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشھر-عجب شیر-
بناب آذربایجانشرقی ١

1/03 سایر شھرستان ھای استان آذربایجانشرقی

1/05 ارومیه-خوی

آذربایجانغربی ٢1/12 چالدران-تكاب-سردشت

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذربایجانغربی

1/03 خلخال-گرمی-كوثر
اردبیل ٣

١ سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/10 سمیرم (دناكوه) - خوروبیابانك
اصفھان ۴

١ سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شھرستان ھای استان البرز

1/18 مھران و دھلران 
ایالم ۶

1/13 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزایر خارگ و فارسی

بوشھر ٧1/10 دیر-جم-كنگان

1/04 سایر شھرستان ھای استان بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران ٨1/04 شمیرانات- دماوند

١ سایر شھرستان ھای استان تھران

1/13 كوھرنگ چھارمحال و
بختیاری ٩

1/06 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری

1/20 نھبندان

خراسان جنوبی ١٠1/10 بیرجند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی

1/14 درگز-كالت - خواف

خراسان رضوی ١١
1/10 بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشھد

1/06 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/06 بجنورد
خراسان شمالی ١٢

1/10 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/06 اللی-مسجدسلیمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اھواز- دزفول- اندیمشك- رامھرمز-شوش- شوشتر

1/03 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 ماه نشان- طارم

زنجان ١۴1/04 زنجان

1/06 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/04 تمامی شھرھای استان سمنان سمنان ١۵
1/22 ایرانشھر-سراوان-میرجاوه-ھامون - ھیرمند

سیستان و
بلوچستان ١۶

1/17 خاش-چاه بھار - زابل

1/12 زاھدان

1/25 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان 

۴۴



١۴٠٠تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

1/09 قیروكازرین-خنج-المرد-مھر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١ شیراز- آباده-مرودشت-كازرون-فسا

1/04 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/10 الموت
قزوین ١٨

1/05 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/06 خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

1/04 سایر شھرستان ھای استان قم

1/17 بانه

كردستان ٢٠1/13 سقز -مریوان-سرو آباد

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/13 كھنوج-منوجان

كرمان ٢١
1/08 جیرفت-عنبرآباد

١ كرمان-رفسنجان

1/04 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/15 ثالث باباجانی-گیالن غرب-قصرشیرین
كرمانشاه ٢٢

1/09 سایر شھرستان ھای استان كرمانشاه

1/11 تمامی شھرھای استان كھگیلویه و بویراحمد كھگیلویه و
بویراحمد ٢٣

1/12 مناطقی كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع ھستند

گلستان ٢۴1/12 مراوه تپه

1/06 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/03 آستارا - طوالش - ماسال-سیاھكل- رودبار - املش
گیالن ٢۵

١ سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/12 الیگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

1/08 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/10 مناطقی كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع ھستند

مازندران ٢٧1/06 رامسر-تنكابن-سوادكوه-گلوگاه 

1/04 سایر شھرستان ھای استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دلیجان-زرندیه
مركزی ٢٨

1/03 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/20 جزیره ایوموسی

ھرمزگان ٢٩1/15 جاسك و جزیره قشم

1/04 بندر عباس

1/04 تمامی شھرستان ھای استان ھمدان ھمدان ٣٠
1/08 بافق-ابركوه-خاتم

یزد ٣١
1/05 سایر شھرستان ھای استان یزد

۴۵
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دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید

ھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنا از این فھرست بھا استفاده شده است، چنانچه در چھار چوب موضوعدر پیمان 
پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كه برای آنا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد برای تعیین واحد این نوع كار ھا به

شرح ذیل عمل خواھد شد 
١. در صورتی كه در ردیف كارھای یاد شده (شرح و بھای واحد) در این فھرست بھا (كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن

ھای موجود این فھرست بھا به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغتھیه شده است موجود باشد، از ردیف 
ھا، نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.مربوط به این ردیف 

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 كارگاه پیمان میواند توافق شود و در

صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری قابل پرداخت خواھد بود.
ھایھای این فھرست بھا، مشمول اعمال تمام ضریب ھا طبق بند یك تعیین می شود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آن٢. ردیف

ھای مربوط ) میردد.مندرج در پیمان (مانند ضریب پیشنھادی پیمانكار و بر حسب مورد ضریب
٣. در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود.

۴۶






