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 کلیات

  و هدف کاربردموارد   -6

مشخصات فنيی تهييه و   "  ق دستورالعملمطابتجهيزات ترافيکی،  نصب و به منظور برآورد هزینه عمليات تهيه بها این فهرست

 تيدوین  و تهييه  هيدف از  .تهيه شده اسيت فنی و اجرایی شهرداری تهران( نظام  6-1-981)سند شماره  "نصب تجهيزات ترافيکی

عملييات مربيوط بيه     در  هيا وضعيت صورت و پرداختاجرای کار  هزینهبرآورد  در رویه وحدت ایجاد و سازییکسان بهافهرست این

  .باشدمی ترافيکی تجهيزات تهيه و نصب

 
 بازدید از محل اجرای کار و تجهیز کارگاه -2

بيه هميراه شيرایط مناقصيه،      عملييات اجرایيی موضيوع کيار را     و محيدوده  (فصول اول تا هفيتم  مطابق) اقالم  کارفرما فهرست

بایست پيمانکار در انجام شرح موضوع قرارداد رعایت نموده و در قيمت پيشنهادی خود لحياظ نمایيد،    الزاماتی که میها و  ضرورت

اجيرای پيروژه    یيا محيدوده   نماید. پيمانکار موظف است که قبل از ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه، از محلدر اسناد مناقصه درج می

اجرای کار  درج گردیده، برای "الف"پيوست هایی جز آنچه در راهنمای آناليز قيمت  زینهبازدید به عمل آورده و چنانچه اقالم و ه

م و وسيایل  مين عالیي وط به ایمنی محيط کار، تي  های مربهای تجهيز کارگاه، هزینهضروری تشخيص دهد و همچنين کليه هزینه

هيای  و همچنيين هزینيه   برقراری تردد عابرین پياده و ترافيک، ت مين وسایل الزم و مزال های و سایر انرژی برق ،ایمنی، ت مين آب

نهادی خود منظيور  را در ضریب پيش یترافيکهای  صعوبتوسایل الزم و  سایر کاری نيروی انسانی، ت مينناشی از شبکاری و نوبت

   .است منتفیو مشابه التفاوت قيمت درخصوص موارد یادشده بها و مابهگونه اضافهپرداخت هر لذا نماید.

های ترافيکی ممکن است کل یا بخشی از سيطح شيهر تهيران باشيد، ليذا پيمانکيار        تبصره: با توجه به آنکه محل اجرای پروژه

های مربوط به کار  کليه هزینهرا همراه با  عمليات اجراییدر انجام   هرگونه صعوبتشرایط و ، نمودهبایست به این موضوع توجه  می

 خود لحاظ نماید. پيشنهاددر  را تهراندر سطح شهر 

 
 آنالیز قیمت   -9

ارائه گردیده است، به منظور راهنمایی کارفرمایان، مشاوران و پيمانکاران و تسيهيل   "الف"پيوست قيمت که در  آناليزجداول 

های ذکرشده در اسناد  کميتها و ، نسبت به ردیفآناليزهاتواند به استناد این ارائه گردیده و پيمانکار نمی هزینه اجرای کاربرآورد 

های درج شده در شرح اسيناد مناقصيه    قرارداد، ادعایی را مطرح نماید. پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، کليه فعاليت

 ضریب پيشنهادی خود اقدام نماید. پس نسبت به اعالمسبهای حاضر تطبيق داده و را با آناليزهای منضم به فهرست

 
 دار هاقالم ستار -4

 ایين  هيای  ردیيف مشخصيات بيا شيرح     ایين  ای برای اجرای پيروژه الزم باشيد و   در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه 

 شيود. چنانچيه   دار بيه بيرآورد اضيافه ميی     های ستاره تهيه و به عنوان ردیف و الزم بها مطابقت ننماید، شرح ردیف مناسب فهرست

دستگاه اجرایيی  درصد باشد،  93دار و پایه( بيشتر از  )ستاره بها های فهرست دار به ردیف های ستاره جمع مبلغ برآورد ردیف نسبت

 دبيرخانيه  بيه  مربوطيه  بهيا  تجزیه به همراه را دار های ستاره شرح و بهای واحد تمامی ردیف، مناقصهبایست قبل از انجام فرایند می

تا پس از رسيدگی و تصویب توسط شورای فنی مالک عمل قرار گيرد.ارسال دارد شورای فنی شهرداری تهران 
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 جدید قیمت -3

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

 قيميت  پرداخيت  بيرای  باشد، شده بينی پيش واحد قيمت و شرح حاضر بهای فهرست در ابالغی جدید کار چنانچه برای -3-8

  شود.  استفاده پيمان در مندرج ضرایب تمام اعمال با قيمت، همان باید از جدید

بيرای تعييين قيميت جدیيد،      ،بينی نشده باشد قيمت واحد پيش  حاضر بهای فهرست در ابالغی جدید کار چنانچه برای -3-2

جدیيد    قيميت  هيای  ردیيف  مجميوع  بيه  مربيوط  مبلغ حالت، این درشود.  میشرایط عمومی پيمان عمل  23ماده  "ج"مطابق بند 

 .را رعایت نماید شرایط عمومی پيمان 23ماده  "د"بایست حداکثر مقدار تعيين شده در بند  می
 

 حمل و بارگیری -1

هزینيه  ليذا  بها منظيور گردیيده اسيت و     های این فهرست مصالح، مواد و لوازم مصرفی، در قيمت ردیفحمل بارگيری و  هزینه

 باشد. دیگری قابل پرداخت نمیحمل 
 

 دستورالعمل کاربرد -7

هيا درصيورتی قابيل    نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف کننده مشخصات کامل کار ها به تنهایی تعيينشرح ردیف  -7-8

بهيا و  مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در ردیف ميورد نظير ایين فهرسيت     است که کار طبق نقشه و پرداخت 

  داشته باشد. مشخصات فنی مربوطه مطابقت 

  باشد. ترافيکی می تجهيزاتبها، متوسط هزینه تهيه مصالح، حمل، اجرا و نگهداری عمليات های این فهرستقيمت -7-2

و  تهيهمشخصات فنی بها منظور از مشخصات فنی و عمومی، سند نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران )فهرستدر این  -7-9

  باشد.و دستورکارها می های اجرایی (، نقشهترافيکی جهيزاتنصب ت

ه بهيایی  گونه اضياف  های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچبها، قيمتهای این فهرستقيمت -7-4

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

هيای روز یيا بيا اسيتناد بيه تجزیيه        دیگر، یا مقایسه آن با قيمت های  بها با فهرست گيری از مقایسه این فهرست با نتيجه -7-3

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

 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گيرد: میدر تنظيم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضوابط مربوط،  -7-6

هيای اجرایيی، مشخصيات    صورتجلسات در موارد تعيين شده در پيمان، باید در حين اجرای عمليات و براساس نقشه -7-6-8

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

مشاور(، پيمانکار، شماره و تاریخ پيمان، موضوع پيميان، تياریخ عملييات اجرایيی و      مهندس نام کارفرما، دستگاه نظارت )یا -

 شماره و تاریخ صورتجلسه.

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

وع ارائه توضيحات کافی و ترسيم نقشه با جزئيات کامل و بيان مشخصات فنيی کار)شيامل محيدوده عملييات اجرایيی، ني       -

 گيرها و ...(. ها، ضربه تجهيزات ترافيکی، حفاظ

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عمليات. -

برسيد. تميامی صورتجلسيات    صورتجلسه باید به مهر و امضای پيمانکار، دستگاه نظارت )یا مهندس مشاور( و کارفرما  -7-6-2

 ابالغمقادیر و پيمانکار برای اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع کار و جداول خالصه  باید توسط کارفرما به مهندس مشاور

هيای مهنيدس   سازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئوليتصورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند ابالغشود. 

 کاهد. مشاور و پيمانکار نمی

 باید با زمان اجرای عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. صورتجلساتابالغ  و تنظيم، تهيهتاریخ  -7-6-9

 باشد. از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمی قبلهرگونه پرداخت به پيمانکار  -7-6-4
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 ضریب باالسری -8 

باشد:به شرح زیر می بهای حاضر فهرست برای باالسری ضریب

 (6الی  8فصول های های تهيه و نصب ردیف)بخش بصورت همزماننصب  قراردادهای شامل تهيه و در باالسری ضریب -1-8

 .باشد می 91/8 برابر با (7 فصل و تعمير، نگهداری و بازرسی)ردیف

 .باشد می 8183 برابر با (6الی  8فصول ) مصالح قراردادهای تهيه در باالسری ضریب -1-2

 باشد. می 91/8برابر با  (6الی  8فصول های نصب  قراردادهای نصب )ردیف درضریب باالسری  -1-9

 
 مبنای قیمت -3

 و شرایط کار در شهر تهران محاسبه شده است. 8937های سه ماهه چهارم سال بر مبنای قيمت بهافهرستاین  
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 شورای فنی شهرداری تهران

فصل اول: تهيه و نصب عالئم برجسته 

 ای بازتابنده از نوع چشم گربه

 4صفحه: 

 

 

 

 ای عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم گربهتهیه و نصب    -6فصل 

، فصيل حاضير  های  مورد استفاده در کليه ردیف (Bi-Component Epoxy Resin) یاپوکس نیچسب رز هزینه تهيه -8

 لحاظ گردیده است. در بهای واحد نصب هر ردیف

بایست ایين موضيوع در شيرایط مناقصيه درج و      گيرد، می چسب توسط کارفرما صورت میکه تامين  در قراردادهای نصب -2 

 گردد. اعمال 3-8طابق ردیف مکسربهای مربوط به تامين چسب توسط کارفرما 
 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

8-8 
به  ABSطرفه بدنه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 متر با نگين پالستيکی با چسب اپوکسی سانتی 83×83ابعاد 
 96،333 47،333 عدد

2-8 
به  ABSطرفه بدنه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 نگين پالستيکی با چسب اپوکسیمتر با  سانتی 83×83ابعاد 
 72،333 12،333 عدد

9-8 
به  ABSطرفه بدنه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 ای با چسب اپوکسی متر با نگين شيشه سانتی 83×83ابعاد 
 96،333 893،333 عدد

4-8 
طرفه سوالر با بدنه  ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 آلومينيوم با چسب اپوکسی
 838،333 663،333 عدد

3-8 
 یاپوکس نیچسب رزتهيه کسربها 

 )در صورتيکه توسط کارفرما تامين شود(
 ----- 993،333 کيلوگرم

 ----- %81 عدد طرفه عالئم دوطرفه به جای یکبها تهيه  اضافه 6-8

 

 



 8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-923-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

فصل دوم: تهيه و نصب عالئم برجسته 

 بازتابنده از نوع گل ميخ پالستيکی

 3صفحه: 

 

 

 

 گل میخ پالستیکیعالئم برجسته از نوع تهیه و نصب    -2فصل 

، فصيل حاضير  های  مورد استفاده در کليه ردیف (Bi-Component Epoxy Resin) یاپوکس نیچسب رز هزینه تهيه -8

 لحاظ گردیده است. در بهای واحد نصب هر ردیف

بایست ایين موضيوع در شيرایط مناقصيه درج و      گيرد، می چسب توسط کارفرما صورت میکه تامين  نصب یدر قراردادها -2 

 گردد. عمالااز فصل اول  3-8مطابق ردیف کسربهای مربوط به تامين چسب توسط کارفرما 
 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

2-8 
دار یکطرفه تک  عالئم برجسته بازتابنده از نوع گل ميخ پالستيکی نگين

 پيچ با چسب اپوکسی
 38،333 13،333 عدد

2-2 
دار یکطرفه دو  بازتابنده از نوع گل ميخ پالستيکی نگينعالئم برجسته 

 پيچ با چسب اپوکسی
 12،333 883،333 عدد

2-9 
دار دوطرفه تک  عالئم برجسته بازتابنده از نوع گل ميخ پالستيکی نگين

 پيچ با چسب اپوکسی
 38،333 39،333 عدد

2-4 
دوطرفه دو دار  عالئم برجسته بازتابنده از نوع گل ميخ پالستيکی نگين

 پيچ با چسب اپوکسی
 12،333 881،333 عدد

 

 



 3189بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-125-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل سوم: تهيه و نصب 

 استوانه و مخروط ترافيکی

 6صفحه: 

 

 

 

 تهیه و نصب استوانه و مخروط ترافیکی   -9فصل 

 پالک و شبرنگ مربوطه لحاظ گردیده است. ، هزینه تهيه پيچ و رولفصل حاضرهای  در بهای واحد تهيه ردیف -3
 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
ی واحد تهیه بها

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

1-3 
متر با شبرنگ  سانتی 45اورتان به طول  استوانه ترافيکی از جنس پلی

  M32ساله با سه پيچ  رده مهندسی هفت
 71،000 840،000 عدد

1-2 
متر با شبرنگ  سانتی 75اورتان به طول  استوانه ترافيکی از جنس پلی

  M32با سه پيچ ساله  رده مهندسی هفت
 71،000 3،375،000 عدد

1-1 
متر با شبرنگ رده  سانتی 75به طول  PVCاستوانه ترافيکی از جنس 

  M32ساله با سه پيچ  مهندسی هفت
 71،000 750،000 عدد

1-4 
اکسيدانت به ابعاد  یووی و آنتی آنتی ،PVCمخروط ترافيکی از جنس 

 ت نصبمتر به همراه کليه متعلقا سانتی 20×14×60
 71،000 430،000 عدد

1-5 
اکسيدانت به ابعاد  یووی و آنتی آنتی ،PVCمخروط ترافيکی از جنس 

 متر به همراه کليه متعلقات نصب سانتی 16×16×75
 71،000 490،000 عدد

 

 



 8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-923-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل چهارم: تهيه و نصب 

 اتيلن بشکه ایمنی از جنس پلی

 7صفحه: 

 

 

 

 اتیلن تهیه و نصب بشکه ایمنی از جنس پلی   -4فصل 

 پالک و شبرنگ مربوطه لحاظ گردیده است. ، هزینه تهيه پيچ و رولفصل حاضرهای  در بهای واحد تهيه ردیف -8

 در بهيای واحيد نصيب هير ردیيف     حاضر،  فصل 9-4الی  8-4های  شن و ماسه و نمک مورد استفاده در ردیف هزینه تهيه -2

  .لحاظ گردیده است

بایسيت ایين موضيوع در شيرایط      گييرد، ميی   توسط کارفرما صورت ميی  که تامين شن و ماسه و نمک در قراردادهای نصب -9

 گردد. اعمال 3-4طابق ردیف متوسط کارفرما  نمک شن و ماسه ومناقصه درج و کسربهای مربوط به تامين 

های ترافيکيی در بهيای نصيب     هزینه تهيه گونی پالستيکی جهت پر کردن شن و ماسه و نمک و قراردادن در داخل بشکه -4

 ترافيکی لحاظ گردیده است. های بشکههای  ردیف
 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

4-8 
 7کيلوگرم( با شبرنگ رده مهندسی  7اتيلن )به وزن  بشکه ایمنی پلی

  M82کيلوگرم شن و ماسه و نمک با سه پيچ  33ساله و 
 673،333 8،433،333 عدد

4-2 
 7کيلوگرم( با شبرنگ رده مهندسی  3اتيلن )به وزن  بشکه ایمنی پلی

  M82شن و ماسه و نمک با سه پيچ  لوگرميک 33ساله و 
 673،333 8،333،333 عدد

4-9 
 7کيلوگرم( با شبرنگ رده مهندسی  88اتيلن )به وزن  بشکه ایمنی پلی

  M82شن و ماسه و نمک با سه پيچ  لوگرميک 33ساله و 
 673،333 2،933،333 عدد

4-4 
شبرنگ و شورون رده مهندسی هفت ساله برش خورده برای نصب روی 

 اتيلن  بشکه ایمنی پلی
 ----- 313،333 عدد

4-3 
 تهيه شن و ماسه و نمککسربها 

 )در صورتيکه توسط کارفرما تامين شود(
 ----- 333،333 تن

 



 3189بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-125-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 : تهيه و نصب مانع ترافيکیمپنجفصل 

 9صفحه: 

 

 

 

 تهیه و نصب مانع ترافیکی   -3فصل 

با ضخامت  8لوله نمره یست با استفاده از باهای فصل حاضر، می موضوع ردیفستک تکی فلزی موانع ترافيکی یو شکل و د -3

و در اسناد مناقصه توسط کارفرميا   شرایط خصوصی قرارداد بایست درساخته شوند. سایر مشخصات فنی این موانع می متر ميلی 1

 تعيين گردد.

این باشند.  محاسبه میقابل  7-5براساس ردیف  موانع ترافيکیبهای این نوع از : رو مسير دوچرخه از سواره جداکننده نرده -2

نيرده شيامل   های ابالغی توسط معاونت حمل و نقل و ترافيک تهيه و اجيرا گردنيد.    بایست مطابق مشخصات فنی و نقشه میموانع 

 هيا  پایيه  ومتر  سانتی 39×7با ابعاد متر با دو ردیف شبرنگ  سانتی 320به طول  متر ميلی 216با ضخامت  5ميله ميانی از لوله نمره 

متير و دو   سانتی 26×7با ابعاد  یک ردیف شبرنگ بر روی هر پایه با متر سانتی 15به طول  متر ميلی 112با ضخامت  7له نمره از لو

 باشد.تيپ میهای  مطابق نقشهمتر  سانتی 35×35×019پليت به ابعاد  و دو بيس 7گپ نمره 
 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 ()ریال

5-3 
متری به صورت رول بولتی با دو  سانتی 75مانع ترافيکی یو شکل  

 ساله بر روی هر پایه 7ردیف شبرنگ رده مهندسی 
 650،000 3،541،000 عدد

5-2 
متری به صورت دفنی با دو ردیف  سانتی 75مانع ترافيکی یو شکل 

 ساله بر روی هر پایه 7شبرنگ رده مهندسی 
 817،000 3،412،000 عدد

5-1 
متری به صورت رول بولتی با دو  سانتی 320مانع ترافيکی یو شکل  

 ساله بر روی هر پایه 7ردیف شبرنگ رده مهندسی 
 650،000 2،219،000 عدد

5-4 
متری به صورت دفنی با دو ردیف  سانتی 320مانع ترافيکی یو شکل  

 ساله بر روی هر پایه 7شبرنگ رده مهندسی 
 817،000 2،302،000 عدد

5-5 
متری به صورت رول بولتی با دو ردیف  سانتی 320دستک تکی فلزی  

 ساله 7شبرنگ رده مهندسی 
 195،000 3،272،000 عدد

5-6 
متری به صورت دفنی با دو ردیف  سانتی 320دستک تکی فلزی  

 ساله 7شبرنگ رده مهندسی 
 636،000 3،204،000 عدد

5-7 

متر به  سانتی 320رو به طول  سوارهنرده جداکننده مسير دوچرخه از 

صورت رول بولتی با دو ردیف شبرنگ بر روی ميله ميانی و یک ردیف 

 های ابالغی  شبرنگ بر روی هر پایه مطابق نقشه

 354،000 3،245،000 عدد

 



 3189بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-125-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل ششم: تهيه و نصب 

 استاپر فلزی رول بولتی و دفنی

 8صفحه: 

 

 

 

 تهیه و نصب استاپر فلزی رول بولتی و دفنی   -1فصل 

 

 واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد تهیه 

 )ریال(

بهای واحد نصب 

 )ریال(

6-3 

متر به ارتفاع  ميلی 1اینچ و ضخامت  6استاپر فلزی رول بولتی به قطر 

متر و رنگ  ميلی 250×250×6متر با درپوش محدب و صفحه  سانتی 50

 ميکرون 70ستاتيک به ضخامت الکتروا

 195،000 3،995،000 عدد

6-2 

متر به ارتفاع  ميلی 1اینچ و ضخامت  6استاپر فلزی رول بولتی به قطر 

متر و  ميلی  250×250×6متر با درپوش محدب و صفحه  سانتی 75

 ميکرون 70رنگ الکترواستاتيک به ضخامت 

 195،000 2،270،000 عدد

6-1 

متر به ارتفاع  ميلی 1اینچ و ضخامت  6استاپر فلزی رول بولتی به قطر 

متر و رنگ  ميلی 250×250×6متر با درپوش محدب و صفحه  سانتی 80

 ميکرون 70الکترواستاتيک به ضخامت 

 195،000 2،660،000 عدد

 424،000 ----- عدد بها نصب بصورت دفنی اضافه 6-4

 

 

 



 8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-923-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 و بازرسینگهداری ، تعميرفصل هفتم: 

 تجهيزات ترافيکی

 83صفحه: 

 

 

 

  و بازرسی تجهیزات ترافیکی نگهداریتعمیر،    -7فصل 

اکيپ استخراج و در  های ماهيانه آن در این روش یک اکيپ تعمير و نگهداری تعریف و هزینه قرارداد براساس روش اکيپ ماه: -8

گردد. این اکيپ در اختيار کارفرميا قيرار گرفتيه و حسيب دسيتورکارهای صيادره از سيوی         بصورت اکيپ ماه درج می فهرست بها

 نمایند. دستگاه نظارت، اقدام به انجام عمليات نگهداری و تعمير می

 باشد. میبا کارفرما  و دیگر متعلقات الزم تهيه تجهيزات و تابلوهاروش اکيپ ماه: در این روش تهيه مصالح در  -8-8

های تامين نيروی انسيانی   ماه: با توجه به آنکه کليه هزینه -عمليات برچيدن و ترميم تجهيزات ترافيکی در روش اکيپ  -8-2

و تجهيزات مورد استفاده در عمليات نگهداشت در بهای واحد ردیف اکيپ ماه لحاظ گردیده است، هيچگونيه هزینيه ميازادی بيه     

 باشد. ن و ترميم در این روش قابل پرداخت نمیپيمانکار بابت عمليات برچيد

شيامل یيک   تجهيزات ترافيکی هر اکيپ فنی نگهداری و تعمير فنی نگهداری و تعمير تجهيزات ترافيکی:   ترکيب اکيپ -8-9

دو  بيار  وانيت شيامل   و تعمير آالت مورد نياز اکيپ نگهداری تجهيزات و ماشين و ساده استادکار نصب، یک کارگر فنی و یک کارگر

 باشد. وات می 8333ل کيلو وات )با بنزین( و دری 3ژنراتور الکتریکی با راننده،  تن

به صالحدید کارفرما، شيرایط مناقصيه و محيدوده    با توجه تواند می تجهيزات ترافيکیو بازرسی تعمير  ،نگهداریاکيپ تبصره: 

ای  )به جز تابلوهای باالسری شامل صليبی، کنسيولی، دروازه نگهداری و تعمير تابلوهای ترافيکی های  شامل هزینهعمليات اجرایی 

 دار گردد. عهدهرا نيز های ترافيکی(  اتيلنی )کاشن تانک و بشکه گيرهای پلی ضربه و و ...(

ترافيکيی   اکييپ نگهيداری و تعميير تجهييزات     هير ترافيکی: تعداد تجهيزات ترافيکی تعریف شده برای تعداد تجهيزات  -8-4

  .)رابطه زیر( باشد می "معادل تابلو"عدد  2333 برابر ها و ...(ایگربه ها و چشمگيرها، استوانه)شامل تابلوها، ضربه

 + تابلو = معادل تابلو 3123 ×گير   + ضربه 3143 ×+ کاشن تانک   3137 ×  + استوانه ترافيکی 31322 ×ای  چشم گربه

 

 
 

       واحد        )ریال(بهای  واحد شرح ردیف ردیف

 837،333،333 اکيپ ماه و ...تجهيزات ترافيکی  و بازرسی نگهداریتعمير، اکيپ فنی  7-8

 



 3189بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-125-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 33صفحه: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 :الفپیوست 
 

 بها فهرست آنالیز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

82صفحه: 

 83×83به ابعاد  ABSطرفه یا دو طرفه بدنه   ای یک گربه : آناليز بهای نصب عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشمفصل اولاز  9-8و  8-8های شماره  ردیف

ای با چسب اپوکسی متر با نگين پالستيکی یا شيشه سانتی

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

تهيه چسب رزین اپوکسی8
Bi-Component Epoxy Resin))

 86،333 3133 993،333 کيلوگرم

61،311مصالح)ریال( :مجموع هزینه تهیه 

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

3132334،388 813،496ساعت -نفر استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 8

3132339،883 824،633ساعت -نفر کارگر فنی 2

3138638،638 833،667ساعت -نفر کارگر مرتبط9

3،967مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشين -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

313233839 6،884ساعت -دستگاه وات 8333دریل  8

3132338،484 36،363ساعت -دستگاه کيلو وات )با بنزین( 3ژنراتور الکتریکی 2

3139931،433 234،397ساعت -دستگاه وانت بار یک تن با راننده9

 3،317مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 83×83به ابعاد  ABSطرفه یا دو طرفه بدنه   ای یک گربه نصب عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 ای با چسب اپوکسی متر با نگين پالستيکی یا شيشه سانتی
 93،784عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

89صفحه: 

متر با  سانتی 83×83به ابعاد  ABSطرفه یا دو طرفه بدنه   ای یک گربه نصب عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم آناليز بهای :فصل اولاز  2-8شماره   ردیف

 نگين پالستيکی

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

تهيه چسب رزین اپوکسی8
Bi-Component Epoxy Resin))

 96،669 318888 993،333 کيلوگرم

 91،119مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

3133333،322 813،496ساعت -نفر استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 8

3133336،293 824،633ساعت -نفر کارگر فنی 2

3138638،638 833،667ساعت -نفر کارگر مرتبط9

 61،349مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشين -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

313333936 6،884ساعت -دستگاه وات 8333دریل  8

3133332،121 36،363ساعت -دستگاه کيلو وات )با بنزین( 3ژنراتور الکتریکی 2

31331384،769 234،397ساعت -دستگاه وانت بار یک تن با راننده9

 67،837مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

کل)ریال(مبلغ مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

به  ABSطرفه یا دو طرفه بدنه   ای یک گربه نصب عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 متر با نگين پالستيکی سانتی 83×83ابعاد 
 76،319عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

84صفحه: 

طرفه یا دوطرفه سوالر با بدنه آلومينيوم با چسب اپوکسی ای یک گربه آناليز بهای نصب عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم :اولفصل از  4-8شماره   ردیف

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

تهيه چسب رزین اپوکسی8
Bi-Component Epoxy Resin))

 66،333 312 993،333 کيلوگرم

 11،111مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

3133333،322 813،496ساعت -نفر استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 8

3133336،293 824،633ساعت -نفر کارگر فنی 2

3138638،638 833،667ساعت -نفر کارگر مرتبط9

 61،349مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشين -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

313333936 6،884ساعت -دستگاه وات 8333دریل  8

3133332،121 36،363ساعت -دستگاه کيلو وات )با بنزین( 3ژنراتور الکتریکی 2

31331384،769 234،397ساعت -دستگاه وانت بار یک تن با راننده9

 67،837مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

کل)ریال(مبلغ مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

طرفه یا دوطرفه سوالر با بدنه  ای یک گربه نصب عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 آلومينيوم با چسب اپوکسی
 611،841عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

83صفحه: 

با چسب اپوکسی چدار یکطرفه یا دوطرفه تک پي آناليز بهای نصب گل ميخ پالستيکی نگين :فصل دوماز  9-2و  8-2های شماره  ردیف  

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال( مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

تهيه چسب رزین اپوکسی8
Bi-Component Epoxy Resin))

 86،333 3133 993،333 کيلوگرم

 61،311هزینه تهیه مصالح)ریال( :مجموع 

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

3133333،322 813،496ساعت -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 8

3133336،293 824،633ساعت -نفر کارگر فنی 2

3138638،638 833،667ساعت -نفر کارگر مرتبط9

 61،349مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشين -ج 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

313333936 6،884ساعت -دستگاه  وات 8333دریل  8

3133332،121 36،363ساعت -دستگاه  بنزین(کيلو وات )با  3ژنراتور الکتریکی 2

31331384،769 234،397ساعت -دستگاه  وانت بار یک تن با راننده9

 67،837مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1حمل)ریال( :مجموع هزینه 

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 36،941عدد با چسب اپوکسی چدار یکطرفه یا دوطرفه تک پي نصب گل ميخ پالستيکی نگين

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

86صفحه: 

با چسب اپوکسی چپي دودار یکطرفه یا دوطرفه  آناليز بهای نصب گل ميخ پالستيکی نگين :فصل دوماز  4-2و  2-2های شماره  ردیف

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

تهيه چسب رزین اپوکسی8
Bi-Component Epoxy Resin))

 24،733 31373 993،333 کيلوگرم

 24،731مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

انسانیبرآورد هزینه نيروی  -ب 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

31319983،393 813،496ساعت -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 8

31319983،913 824،633ساعت -نفر کارگر فنی 2

3132892،238 833،667ساعت -نفر کارگر مرتبط9

 27،116مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشين -ج 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

313199333 6،884ساعت -دستگاه  وات 8333دریل  8

3131994،782 36،363ساعت -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 3ژنراتور الکتریکی 2

31334329،326 234،397ساعت -دستگاه  رانندهوانت بار یک تن با 9

 23،648مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 86،333عدد با چسب اپوکسی چپي دودار یکطرفه یا دوطرفه  نصب گل ميخ پالستيکی نگين

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

87صفحه: 

به طول  PVCمتر )یا از جنس  سانتی 73یا  43اورتان به طول  آناليز بهای نصب استوانه ترافيکی از جنس پلی :فصل سوماز  9-9الی  8-9های شماره  ردیف

 82Mساله با سه پيچ  متر( با شبرنگ رده مهندسی هفت سانتی 73

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

313323243 823،333عدد گذاری اسپری رنگ جهت عالمت 8

 241مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

31833381،344 813،496ساعت -نفر  استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 8

31833382،468 824،633ساعت -نفر کارگر فنی 2

3132882،293 833،667ساعت -نفر کارگر مرتبط9

 92،794انسانی)ریال( :مجموع هزینه نیروی 

آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشين -ج 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

318333688 6،884ساعت -دستگاه وات 8333دریل  8

3183333،637 36،363ساعت -دستگاه کيلو وات )با بنزین( 3ژنراتور الکتریکی 2

313333276 9،128،333ساعت -دستگاه ابزار نصب تجهيزات ترافيکیجعبه 9

31883399،927 938،634ساعت -دستگاه وانت بار دو تن با راننده4

 93،172مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

به  PVCمتر )یا از جنس  سانتی 73یا  43اورتان به طول  نصب استوانه ترافيکی از جنس پلی

 82Mساله با سه پيچ  متر( با شبرنگ رده مهندسی هفت سانتی 73طول 
 72،141عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

81صفحه: 

یا  23×94×63اکسيدانت به ابعاد  یووی و آنتی ، آنتیPVCآناليز بهای نصب مخروط ترافيکی از جنس  :فصل سوماز  3-9و  4-9های شماره  ردیف

 متر به همراه کليه متعلقات نصب سانتی 96×96×73

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

313323243 823،333عددگذاری اسپری رنگ جهت عالمت 8

 241مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

31833381،344 813،496ساعت -نفر استادکار نصب تجهيزات ترافيکی 8

31833382،468 824،633ساعت -نفر کارگر فنی 2

3132882،293 833،667ساعت -نفر کارگر مرتبط9

 92،794مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

318333688 6،884ساعت -دستگاه وات 8333دریل  8

3183333،637 36،363ساعت -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 3ژنراتور الکتریکی 2

313333276 9،128،333ساعت -دستگاه جعبه ابزار نصب تجهيزات ترافيکی9

31883399،927 938،634ساعت -دستگاه وانت بار دو تن با راننده4

 93،172ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :مجموع هزینه 

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 23×94×63به ابعاد اکسيدانت  یووی و آنتی ، آنتیPVCنصب مخروط ترافيکی از جنس 

 متر به همراه کليه متعلقات نصب سانتی 96×96×73یا 
 72،141عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

83صفحه: 

کیلوگرم  99ساله و  7کیلوگرم( با شبرنگ رده مهندسي  11يا  9يا  7اتیلن )به وزن  آنالیز بهای نصب بشکه ايمني پلي :فصل چهارماز  9-4الی  8-4های شماره  ردیف

  82Mشن و ماسه و نمک با سه پیچ 

برآورد هزينه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

929909049 109,999عدد گذاری اسپری رنگ جهت عالمت 1

0
 گوني پالستیکي

کیلو شن و ماسه و نمک( 02)مناسب جهت 
42999909,999 09,999عدد

92999949,299 229,999تنشن و ماسه و نمک3

 047,921مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزينه نیروی انساني -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

92299999,010 109,431ساعت -نفر  استادکار نصب تجهیزات ترافیکي 1

129999104,192 104,192ساعت -نفر کارگر فني 0

92222120,799 192,117ساعت -نفر کارگر مرتبط3

 497,374مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

آالت و ابزار کار ماشينبرآورد هزینه  -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

9229993,927 1,114ساعت -دستگاه وات 1999دريل  1

92299900,003 21,212ساعت -دستگاه کیلو وات )با بنزين( 2ژنراتور الکتريکي 0

929999071 3,001,999ساعت -دستگاه جعبه ابزار نصب تجهیزات ترافیکي3

927770034,200 391,194ساعت -دستگاه وانت بار دو تن با راننده4

 400,112مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

1 19

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 99ساله و  7کیلوگرم( با شبرنگ رده مهندسي  11يا  9يا  7اتیلن )به وزن  نصب بشکه ايمني پلي

 82Mکیلوگرم شن و ماسه و نمک با سه پیچ 
 007,490عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

23صفحه: 

ساله  7متری به صورت رول بولتی با دو ردیف شبرنگ رده مهندسی  سانتی 73آناليزبهای تهيه و نصب مانع ترافيکی یو شکل  :فصل پنجماز  8-3شماره   ردیف

 بر روی هر پایه

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 
 63متر و طول  ميلی 9با ضخامت  3تهيه لوله نمره 

جوشکاریای و  آميزی کوره متر به همراه رنگ سانتی
118823132،923 883،333کيلوگرم 

2
آميزی متر به همراه رنگ ميلی 9تهيه زانویی با ضخامت 

 ای و جوشکاری کوره
213333933،333 833،333عدد

318233243،333 2،333،333متر مربع عدد نوار( 4تهيه شبرنگ )9

4
تهيه مصالح و ساخت شاخک و قطعات اتصالی از انواع ورق، 

های فلزی ميلگرد و پروفيل
213333883،773 33،913کيلوگرم 

 6،349،131مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

317333826،933 813،496ساعت -نفراستاد کار نصب 8

31733317،224 824،633ساعت -نفرکارگر فنی2

814333847،394 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط9

 916،419مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

317333871،876 234،397دستگاه ساعت تن با راننده 8وانت بار  8

319933883،463 994،726دستگاه ساعت آمپر 433دستگاه جوش دیزلی 2

 288،193مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1: مجموع هزینه حمل)ریال(

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

متری به صورت رول بولتی با دو ردیف شبرنگ رده  سانتی 73نصب مانع ترافيکی یو شکل 

 ساله بر روی هر پایه 7مهندسی 
 131،138عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

28صفحه: 

ساله  7متری به صورت دفنی با دو ردیف شبرنگ رده مهندسی  سانتی 73آناليزبهای تهيه و نصب مانع ترافيکی یو شکل  :فصل پنجماز  2-3شماره   ردیف

 بر روی هر پایه

برآورد هزينه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8
 63متر و طول  ميلی 9با ضخامت  3تهيه لوله نمره 

ای و جوشکاری آميزی کوره متر به همراه رنگ سانتی
021109132،923 883،333کيلوگرم 

2
آميزی  متر به همراه رنگ ميلی 9تهيه زانویی با ضخامت 

ای و جوشکاری کوره
029999933،333 833،333عدد

921099243،333 2،333،333متر مربع عدد نوار( 4تهيه شبرنگ )9

 0,274,741مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

هزينه نیروی انسانيبرآورد  -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

121099232،311 813،496ساعت -نفراستاد کار نصب 8

121099893،331 824،633ساعت -نفرکارگر فنی2

020499296،634 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط9

 393,721مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزينه ماشین آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

تن با راننده 8وانت بار  8
دستگاه 

ساعت
234،397 121099213،318

آمپر 433دستگاه جوش دیزلی 2
دستگاه 

ساعت
994،726 92009979،643

 938،726ابزار کار)ریال( :مجموع هزینه ماشین آالت و 

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

1 19

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

رده مهندسی متری به صورت دفنی با دو ردیف شبرنگ  سانتی 73نصب مانع ترافيکی یو شکل 

 ساله بر روی هر پایه 7
 397،116 عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

22صفحه: 

 7متری به صورت رول بولتی با دو ردیف شبرنگ رده مهندسی  سانتی 823ترافيکی یو شکل آناليزبهای تهيه و نصب مانع  :فصل پنجماز  9-3شماره   ردیف

 ساله بر روی هر پایه

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 
متر به  سانتی 833متر و طول  ميلی 9با ضخامت  3تهيه لوله نمره 

ای و جوشکاری آميزی کوره رنگهمراه 
84183638،368،363 883،333کيلوگرم 

2
ای و  آميزی کوره متر به همراه رنگ ميلی 9تهيه زانویی با ضخامت 

جوشکاری
213333933،333 833،333عدد

318233243،333 2،333،333متر مربع عدد نوار( 4تهيه شبرنگ )9

4
اتصالی از انواع ورق،  تهيه مصالح و ساخت شاخک و قطعات

های فلزی ميلگرد و پروفيل
214733896،138 33،913کيلوگرم 

 2،298،916مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

317333826،933 813،496ساعت -نفراستاد کار نصب 8

31733317،224 824،633ساعت -نفرکارگر فنی2

814333847،394 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط9

 916،419مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

317333871،876 234،397دستگاه ساعت تن با راننده 8 وانت بار 8

319933883،463 994،726دستگاه ساعت آمپر 433دستگاه جوش دیزلی 2

 288،193مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1هزینه حمل)ریال( : مجموع

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

متری به صورت رول بولتی با دو ردیف شبرنگ رده  سانتی 823نصب مانع ترافيکی یو شکل 

 ساله بر روی هر پایه 7مهندسی 
 131،138عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

29صفحه: 

ساله  7متری به صورت دفنی با دو ردیف شبرنگ رده مهندسی  سانتی 823ترافيکی یو شکل آناليزبهای تهيه و نصب مانع  :فصل پنجماز  4-3شماره   ردیف

 بر روی هر پایه

برآورد هزينه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 
 833متر و طول  ميلی 9با ضخامت  3تهيه لوله نمره 

 ای و جوشکاری کورهآميزی  متر به همراه رنگ سانتی
14219198،368،363 883،333کيلوگرم

2
آميزی  متر به همراه رنگ ميلی 9تهيه زانویی با ضخامت 

ای و جوشکاری کوره
029999933،333 833،333عدد

921099243،333 2،333،333متر مربع عدد نوار( 4تهيه شبرنگ )9

 4,010,301مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزينه نیروی انساني -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

121099232،311 813،496ساعت -نفراستاد کار نصب 8

121099893،331 824،633ساعت -نفرکارگر فنی2

020499296،634 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط9

 393,721انسانی)ریال( :مجموع هزینه نیروی 

برآورد هزينه ماشین آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

121099213،318 234،397دستگاه ساعت تن با راننده 8وانت بار  8

92009979،643 994،726دستگاه ساعت آمپر 433دستگاه جوش دیزلی 2

 938،726هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( : مجموع

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

1 19

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

دفنی با دو ردیف شبرنگ رده متری به صورت  سانتی 823نصب مانع ترافيکی یو شکل 

 ساله بر روی هر پایه 7مهندسی 
 397،116 عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

24صفحه: 

ساله 7متری به صورت رول بولتی با دو ردیف شبرنگ رده مهندسی  سانتی 823تهيه و نصب دستک تکی فلزی  آناليزبهای :فصل پنجماز  3-3شماره   ردیف

برآورد هزينه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال( مقدار واحد)ریال( بهایواحدشرحردیف

8 
متر به همراه  سانتی 823متر و طول  ميلی 9با ضخامت  3تهيه لوله نمره 

ای و جوشکاری آميزی کوره رنگ
727749133،843 883،333کيلوگرم 

02999939،363 46،393عدد ای و جوشکاری آميزی کوره متر به همراه رنگ ميلی 9تهيه کپ با ضخامت 2

9
ای و  آميزی کوره متر گود به همراه رنگ ميلی 9تهيه کپ با ضخامت 

جوشکاری
029999893،782 67،136عدد

929199823،333 2،333،333متر مربععدد نوار( 2تهيه شبرنگ )4

3
تهيه مصالح و ساخت شاخک و قطعات اتصالی از انواع ورق، ميلگرد و 

های فلزی پروفيل
12032961،433 33،913کيلوگرم 

 0,494,704مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزينه نیروی انساني -ب 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

129199823،138 824،633ساعت -نفرکارگر فنی 8

129199836،724 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط2

 474,393نیروی انسانی)ریال( :مجموع هزینه 

برآورد هزينه ماشین آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

921999832،722 234،397دستگاه ساعتتن با راننده 8وانت بار  8

 632،722مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

1 19

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 7متری به صورت رول بولتی با دو ردیف شبرنگ رده مهندسی  سانتی 823نصب دستک تکی فلزی 

 ساله
 983،237عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

23صفحه: 

ساله 7متری به صورت دفنی با دو ردیف شبرنگ رده مهندسی  سانتی 823تهيه و نصب دستک تکی فلزی  آناليزبهای :فصل پنجماز  6-3شماره   ردیف

برآورد هزينه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 
 823طول متر و  ميلی 9با ضخامت  3تهيه لوله نمره 

ای و جوشکاری آميزی کوره متر به همراه رنگ سانتی
727749133،843 883،333کيلوگرم 

2
آميزی  متر به همراه رنگ ميلی 9تهيه کپ با ضخامت 

ای و جوشکاری کوره
02999939،363 46،393عدد

9
آميزی  متر گود به همراه رنگ ميلی 9تهيه کپ با ضخامت 

ای و جوشکاری کوره
029999893،782 67،136عدد

929199823،333 2،333،333متر مربع عدد نوار( 4تهيه شبرنگ )4

 0,417,704مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزينه نیروی انساني -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

121119238،962 824،633ساعت -نفرکارگر فنی 8

121119873،731 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط2

 794,041مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزينه ماشین آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

929199244،936 234،397دستگاه ساعت تن با راننده 8وانت بار  8

 244،931مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

1 19

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

به صورت دفنی با دو ردیف شبرنگ رده متری  سانتی 823نصب دستک تکی فلزی 

 ساله 7مهندسی 
 161،471عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

26صفحه: 

 فیبا دو رد یبه صورت رول بولت متر یسانت 823رو به طول  از سوارهنرده جداکننده مسير دوچرخه آناليزبهای تهيه و نصب  :فصل پنجماز  7-3شماره   ردیف

 یابالغ یها مطابق نقشه هیهر پا یشبرنگ بر رو فیرد کیو  یانيم لهيم یشبرنگ بر رو

برآورد هزینه تهيه مصالح -الف 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 
 823متر و طول  ميلی 216با ضخامت  3تهيه لوله نمره 

ای و جوشکاری آميزی کوره متر به همراه رنگ سانتی
 916،763 913863 883،333کيلوگرم 

2
 93متر و طول  ميلی 912با ضخامت  7 تهيه لوله نمره

ای و جوشکاری آميزی کوره متر به همراه رنگ سانتی
 442،733 413233 883،333کيلوگرم 

9
متر گود به همراه  ميلی 912با ضخامت  7تهيه گپ نمره 

ای و جوشکاری آميزی کوره رنگ
 893،782 213333 67,136عدد

 829،233 313686 2،333،333متر مربععدد نوار( 4تهيه شبرنگ )4

3
تهيه مصالح و ساخت شاخک و قطعات اتصالی از انواع ورق،

 های فلزی ميلگرد و پروفيل
 836،381 33،913211263کيلوگرم 

 6,244,341مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

31233396،317 813،496ساعت -نفراستاد کار نصب 8

31233324،328 824،633ساعت -نفرکارگر فنی2

31433342،267 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط9

 619،273مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

31233333،337 234،397دستگاه ساعت تن با راننده 8وانت بار  8

 31،317مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال(مقداربهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1حمل)ریال( :مجموع هزینه 

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

با  یبه صورت رول بولت متر یسانت 823رو به طول  از سوارهنرده جداکننده مسير دوچرخه نصب 

 یها مطابق نقشه هیهر پا یشبرنگ بر رو فیرد کیو  یانيم لهيم یشبرنگ بر رو فیدو رد

 یابالغ

 634،682عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

27صفحه: 

 به ارتفاع متر ميلی 9اینچ و ضخامت  6آناليز بهای تهيه و نصب استاپر فلزی رول بولتی به قطر  :فصل ششماز  9-6الی  8-6های شماره  ردیف

 ميکرون 73متر و رنگ الکترواستاتيک به ضخامت  ميلی 233×233×6و صفحه  متر با درپوش محدب سانتی 33یا  73یا  33

تهيه مصالحبرآورد هزینه  -الف 

ف
دی

ر

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحدشرح

8 
متر به  ميلی 9اینچ و ضخامت  6استاپر فلزی رول بولتی به قطر 

 233×233×6متر با درپوش محدب و صفحه  سانتی 33ارتفاع 
ميکرون 73متر و رنگ الکترواستاتيک به ضخامت  ميلی

88،113،333 8،113،333عدد

2
متر به  ميلی 9اینچ و ضخامت  6استاپر فلزی رول بولتی به قطر 

  233×233×6متر با درپوش محدب و صفحه  سانتی 73ارتفاع 
ميکرون 73متر و رنگ الکترواستاتيک به ضخامت  ميلی

82،273،333 2،273،333عدد

9
متر به  ميلی 9اینچ و ضخامت  6استاپر فلزی رول بولتی به قطر 

 233×233×6متر با درپوش محدب و صفحه  سانتی 33ارتفاع 
ميکرون 73متر و رنگ الکترواستاتيک به ضخامت  ميلی

82،663،333 2،663،333عدد

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب  

ف
دی

ر

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحدشرح

813833823،138 824،633ساعت -نفرکارگر فنی 8

813833836،724 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط2

292،373مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار کار -ج   

ف
دی

ر

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحدشرح

832،722 316333 234،397 دستگاه ساعت تن با راننده 8وانت بار  8

 632،722مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

ف
دی

ر

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال( واحدشرح

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 متر به ميلی 9ضخامت اینچ و  6نصب استاپر فلزی رول بولتی به قطر 

 متر با درپوش محدب و صفحه سانتی 33 یا 73 یا 33 ارتفاع

 ميکرون 73 ضخامت به الکترواستاتيک رنگ و متر ميلی 233×233×6

 983،237 عدد

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

21صفحه: 

بها نصب استاپر فلزی بصورت دفنی آناليز بهای اضافه :فصل ششماز  4-6شماره   ردیف

مصالحبرآورد هزینه تهيه  -الف 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

برآورد هزینه نيروی انسانی -ب 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

818833891،982 824،633ساعت -نفرکارگر فنی 8

818833887،233 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط2

 233،112مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

316633867،334 234،397دستگاه ساعت تن با راننده 8وانت بار  8

 617،334ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :مجموع هزینه 

حمل -د 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 13

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

بهای واحد)ریال(واحدشرح ردیف

 429،331عددبها نصب استاپر فلزی بصورت دفنی اضافه

-----

-----



8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

4-4-923-2سند شماره : 
شورای فنی شهرداری تهران

ضمائم

23صفحه: 

و ...تجهيزات ترافيکی  و بازرسی نگهداری تعمير، آناليز بهای اکيپ فنی :فصل هفتماز  8-7شماره   ردیف

مصالحبرآورد هزینه تهيه  -الف 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 3

 1مجموع هزینه تهیه مصالح)ریال( :

هزینه نيروی انسانیبرآورد  -ب 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

86321،163،763 813،496ساعت -نفراستاد کار نصب 8

86383،396،133 824،633ساعت -نفرکارگر فنی2

86386،336،723 833،667ساعت -نفرکارگر مرتبط9

 13،769،281مجموع هزینه نیروی انسانی)ریال( :

برآورد هزینه ماشين آالت و ابزار کار -ج 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

13413،823 6،884ساعت -دستگاه  وات 8333دریل  8

134،323،233 36،363ساعت -دستگاه  کيلو وات )با بنزین( 3ژنراتور الکتریکی 2

938،63482396،832،413ساعت -دستگاه  با رانندهوانت بار دو تن 9

 46،211،811مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار)ریال( :

حمل -د 

مبلغ کل)ریال( مقدار بهای واحد)ریال(واحدشرحردیف

8 3

 1مجموع هزینه حمل)ریال( :

واحد)ریال(بهای واحدشرح ردیف

611,321,111اکيپ ماهو ...تجهيزات ترافيکی  و بازرسی نگهداری تعمير، اکيپ فنی

-----

-----



 3189بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-125-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 10صفحه: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-925-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 98صفحه: 

 

 

 

 شرح اقالم باالسری:

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

 شود. می

هزینه باالسری عمومی -6

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

و مالی، هزینه دستمزد نيروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری  -8-8 

 تدارکات و خدمات.

های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما(، به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر هزینه بيمه -8-2

 مرکزی.

های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه -8-9

 شود. یم

 هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.  -8-4

 هزینه نگهداری دفتر مرکزی. -8-5

 هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی. -8-6

 هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی. -8-7

 هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی. -8-1

 هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی. -8-3

 هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی. -8-80

 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی. -8-88

 ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه -8-82

 ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -8-89

 ها.مانند آنهای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و های متفرقه، شامل هزینههزینه -8-84

 هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی. -8-85

 برداری از انبار مرکزی.های نگهداری و بهرههزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه -8-86

 ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه -8-87

هزینه باالسری کار -2

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

 های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:هزینه -2-8

 هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است. -2-8-8

 که نزد کارفرماست.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار  -2-8-2

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

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-8



 8931بهای تجهيزات ترافيکی سال  فهرست

 4-4-925-2سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 92صفحه: 

 

 

 

 هزینه ضمانتنامه پيش پرداخت -2-2-2

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

 هزینه ماليات. -2-9

 سود پيمانکار. -2-4

 ارد زیر است:های مستمر کارگاه، که شامل موهزینه-2-5

 هزینه، دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه -2-5-8

 هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. -2-5-2

 هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پيمان. -2-5-9

 هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار. -2-5-4

 های متفرقه.های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینههزینه -2-5-5

 ، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.هزینه فتوکپی -2-5-6

 های پيمانکار. هزینه آزمایش -2-5-7

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

 های تهيه عکس و فيلم.هزینه -2-6-8

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

 (.As Built Drawingهای چون ساخت )هزینه تهيه نقشه -2-6-9

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه -2-6-4

 های نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه -2-6-5

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

دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعيمرگاه ماشين آالت جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده ( هزینه 8توضيح 

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

 

 

 



 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شنهاداتيپ و نظرات
  

  يگرام خواننده
  

رده العمل كتورن دسيا نظام فني و اجرايي شهرداري تهران با استفاده از نظر كارشناسان برجسته، مبادرت به تهيهدفتر 
و ارتقاي  زمند بهبودثر نياا، به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بي ترديد اين و آن را براي استفاده

  كيفي است.
  

قررات و كميل مرا در تاز اين رو، از خوانندگان گرامي انتظار دارد كه با ارائه نقدها و پيشنهادهاي خود، ما 
  هاي نظام فني و اجراي ياري رسانند.دستورالعمل

  
  كنيم.پيشاپيش از همكاري و دقت نظر شما قدرداني مي

  

  

 559پالك  -آباد روبروي پارك بهجت -خيابان حافظ شمالي  -تهران نشاني براي مكاتبه:
  1597614413         ساختمان معاونت فني و عمراني شهرداري تهران؛ كدپستي : 

  
Email: Technical-council@Tehran.ir  
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