




  قد
ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ف یر بت ون   ، 

یارات وزارت ف و ا ور  ، ت وظا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا ی ظام 
ت ر و ت  ه  د یات  تو  ی  ت   و  م ت وده یوو ی ل زمان از  ا ند ور   ، عاو ا

جاد ور ی ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه یآورد ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ل عاو ان عا د ی،  ی اص
ی،  ر گاهی  A ی، ید ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ن  دت  با سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال  ھا یتو او سا کاری و  ان ھ ن د ناسان ا صان و کار  ،
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا کاری  و ند ما ه، ورد ورپ و ل و  گام  تک A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ون  .ا ند ھم ا و ارز ن  ن سالا ی ا دیده  ، پس از  ی  ھای  ت  غ  یازده جلد  ت با ن  با ا
ی ش  ا د و دید  دوازده جلد ا ف یا ار رد ت  یی  از  ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ه، ورت  مام  تالش  ی با ا ر آن  ری و ا کار ی رود  با  ن  ر ی ا ف  آوردی ھا  ت رح رد ل  ا
ل  ،   رپوژه ھادات ، ما را   کا ات و پ مااعالم  ودن آن یاری   . 

  
 و هو خَيرُ النّاصرين
  محمد رضا مقدم

  معاون پژوهش و فناوري
  مهندسي تمعاونسرپرست  و 

  
  
  



ی دردا    و 
ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  دو

د،وده ھا تالش ی ت جا از ا ن مام م ع  آ ن  ان ا ایی و ا شان د،  ند ا ی آرزو  وزی و سال
م  .دار

ه ی و ان، از د ناسان، د ب کار ضای صا وه رم ان و ا ل   ی کار ل ن و ا ن  فدو ، ، رد
ت ی ویپ ف  رح رد ل  ت وتک ن  شار ا ، ھا  ق دیده و   و قد دا ی  و ما ون  روز ا

ت د و، درکاران را ا د ت  راه ر م  ت  ه  ند و   .م آرزو
ن  دو ی و  نا وه کار ی کار ف  ھای  رح رد یت  رو ت، گاز وپ ی  ه  ش اول( ا ا  )و

یان  ع مد غال ی –ا ند ی و  ط  وا   عاون 
ی ی آ ل  -  ع عد ھا و  ت  ن  دو وه –ر اداره     ر کار

ن آبادی ی  یابا گ    و
ی ضا یاری ر   وز 

ضا  یر ل زاده ع   اسما
ی –مد رضا  زاده  رو ت، گاز و پ کاری  ما ی و پ ند ی   ر  ن  رم ا نده    ما

  
وطا     مد رضا ا

رد دا تا ی و ا ند ری  ذا ت یا ل   د 
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فیردواحدیبها.شوندیمدهينامدار ستارهیهافیردعنوانبهومشخصستارهعالمتباها،فیردنیا.شودیمدرجدیجدفیردشمارهبامربوط،گروه
هرگاه.شودیمدرجنظرموردفیرددر برابرومحاسبه،بهافهرستنیایمبنادورهیهامتيقاساسبرومتيقهیتجزروشبادار،ستارهیها

.شودیماضافهدیجدشمارهبامربوطمقدمه فصلیانتهابهوهيتهالزممتنباشد،ازينمورددارستارهیهافیردپرداختیبرایدستورالعمل
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سمت چپازبيترتبهکهاسترقمنهشاملبها،فهرستیهافیردشماره.استشدهکيتفکمشخصشمارهبایاجداگانهیهافصلریزایهاگروه
ردیف شمارهبهآخررقمسهوفصلزیریاگروهشمارهسومرقمدوفصل،شمارهدوم،رقمدوبها،فهرسترشتهورستهشمارهبيترتبهاول،رقمدو

.استشدهدادهاختصاص
است،شدهنييتعگر،یروش دای،ییهافیردایفیردواحدیبهاازیدرصدصورتبههاآنیبهاها،فصلمقدمهایاتيکلدرکهیاقالمازکیهریبرا٣-٢
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.شوددرجشدهادی
بنددرشدهدرجروشبههستند،واحدیبهابدوناست، اماموجودبهافهرستنیادرهاآنشرحکهییهافیردواحدیبها۴-٢
.شوندیمنيي تع١-٢
نهیهزبرآوردیهنگام بررسدیبا،۴-٢بندموضوعهیرپايغیهافیردواحدیبهاو)دارستارهاقالم(١-٢بندموضوعهیرپايغیهافیردواحدیبهاوشرح۵-٢

.برسدییاجراواحدبیتصوبهکار،یاجرا
سیازشتريبکار،اجرایهزینهبرآوردمبلغبهنسبتبها،فهرستهایضریباعمال، با۴-٢ و١-٢ یموضوع بندهابرآوردمبلغجمعکهکارهایی   در۶-٢
معاونتبهتصویببرایمربوط،متيقتجزیهباهمراهرا،شدهیادردیف هایواحدبهایوشرحمناقصه،انجامازقبلبایداجراییواحدهایباشددرصد) ٣٠(

می واگذارمناقصهتشریفاتترکیاومحدودمناقصهطریقازکهکارهاییدر.رديگقرارعملمالکتصویب،ودگیيرسازپستادارندارسالمهندسیامور
.بودخواهددرصد)١٠(دهو)١۵(پانزده بيترتبهشدهیادسقفشوند،

طبق روشر،یزیهانهیهزوهابیضر،۴-٢ و١-٢های ردیفموضوعیهافیردوبهافهرستنیایهافیردواحدیبهاجمعبهبرآورد،هيتههنگام٧-٢
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 .٣وستيپدستورالعملمطابقکارگاهدنيبرچوزيتجهنهی هز٢-٧-٢
.کاریيبمهيبوکارفرماسهممهيب شامل١/٠۶٩زان يمبهاجتماعی،نيتامهایمهيبتفاوتهزینهضریب٣-٧-٢
 ۴وست ي مطابق دستورالعمل پی منطقه ایضریب ها ۴-٧-٢
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به و بر  بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاساگر در نظر باشد کار به صورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست-٩
این جدول می بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد. تهيه می شود) جدول تفکيکی(مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار

ه مربوط به واحد های صنعتی باید از فهرست های بهای واحد پایه رسته ابنيبرای برآورد هزینه اجرای ساختمان های اداری،انبارها ومحوطه سازی های -١٠
ست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن وسایر فهراستفاده شود و در مورد آماده سازی زمين و محوطه سازی های بزرگ، فهرست

هایی که سفت کاری و نازک کاری آنها مشابه ابنيه غير آن قسمت از ساختمان. يردهای بهای واحد پایه در ارتباط با تاسيسات محوطه، مبنای برآورد قرار گ
اده های مربوط به آنها در این فهرست بها پيش بينی نشده است، باید با استفصنعتی مانند اسکلت های فلزی، آجرکاری، اندودها و نقاشی است و ردیف

.تهيه گردداز فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه،برآورد آن
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اتيکل

.هستندگریکدیمکملوکيتفکقابلريغیاجزاها،فیردشرحوهافصلمقدمه،اتيکلمفاد-١

درهافیردازکیهر واحدیبهابلکهست،ينکارکاملمشخصاتکنندهنييتعییتنهابه،اتيکلوهافصلمقدمهدرشدهدرجشرحوهافیردشرح-٢

.باشدداشتهمطابقتفهرست بهانیادرشدهنييتعمشخصاتباوشودانجامیفنمشخصاتونقشهطبقکار،کهاستپرداختقابلیصورت

به ونيتامیهانهیهزشاملوبوده یمي نفت،گاز وپتروشیصنعتهيابنرشتهبهمربوطیکارهایاجرانهیهزمتوسطبها،فهرستنیایهامتيق-٣

درمصالحییجا، جابهمصالحیباراندازوحمل،یريبارگ،هيتهشامل،از،ينموردمصالحنيتامنيهمچنوابزاروآالتنيماش،یانسانیروينیريکارگ

ینيبشيپبهافهرستنیایهافیرد واحدیبهادر)موردحسببر(یاندازراهوشیآزمانهیهز.استکارکاملیاجرا،یکلطوربهو،مصالحاتالفکارگاه،

.استشده

ایعمق،ني زمیسختبابتییبهااضافهگونهچيه.استیفنمشخصاتونقشهطبقکار،انجامیبرایکاملیهامتيقبها،فهرستنیایهامتيق-۴

بهاآنیبرابهافهرستنیدرابه صراحتآنچهجزکند،مخصوصایترمشکلراکاریاجراکهگریدمواردویبارانداز،حمل،یريبارگ،سوراخهيتعب،ارتفاع

.ستينپرداختقابل،استشدهینيبشيپبهااضافهای

باشد،شدهمنظورمان،يبه پمنضمکاریاجرانهیهزبرآورددرکهیصورتدرکارگاه،دنيبرچوزيتجهنهیهزویباالسرطبقات،یهابیضربهمربوطمبلغ-۵

.استمحاسبهقابل

ایروزیهامتيبا قآنسهیمقاایگر،یدیهافهرستبابهافهرستنیاسهیمقاایگر،یکدیبابهافهرستنیایهافصلسهیمقاازیريگجهينتبا-۶

.ستينپرداختقابلاست،شدهنييتعصراحتبهآنچهبجزیاضافوجهگریدسهیمقانوعهرایمت،يقهیتجزبهاستناد

.بودخواهدنافذبرآورد،مرحلهیبراتنهاآنمفاداست،شدهدادهبرآوردنحوهیبرایدستورالعملکهبهافهرستنیاازبخشهردر-٧

دستور ومانيپبهمنضمییاجرایهانقشهدرشدهنييتعمشخصاتومانيپبهمنضمیفنمشخصاتبها،فهرستنیادریفنمشخصاتازمنظور-٨

.استلوازموهادستگاهسازندگانیهادستورالعملوکارها

.استپرتلندمانيسمنظوراست،نشدهمشخصمانيسنوعکهییهافیرددر -٩

یمواردیبراتنهااز آن،شيبحملنهیهز.استشدهمنظوربهافهرستنیایهافیردمتيقدرمصالحیباراندازولومتريک٣٠تاحمل،یريبارگنهیهز-١١

.شودیممحاسبهاست،شدهینيبشيپنقلوحملفصلمقدمهدرکه

.استنافذزينساختهشيپبتنیبراموردبرحسباست،شدهینيبشيپدرجابتنفصلمقدمهدرکهیعمومطیشرا-١٢

.برسدمشاورمهندسدیيتابهسفارشازقبل،یفنمشخصاتباقيتطبنظرازدیبااز،ينموردزاتيتجهومصالحیفنکاتالوگاینمونه-١٣

بهتوجهبا،هاستمجلسو صورتکارهادستور،ییاجرایهانقشهدرشدهدرجابعادطبقکهشده،انجامیکارهاابعاداساسبرکارها،یريگاندازه-١۴

بهیريگاندازهاست،شدهش بينی يپبهان فهرستیادریريگاندازهیبرایاژهیوروشکهیموارد در.رديگیمصورتها،فصلمقدمهواتيکلمفاد

.شودیمانجامشدهنييتعروش

باهاآنمطابقت دیبالگرد،يمنصبوهایکنیپمانندست،ينسريمبعدًاهاآنکاملیبازرسامکانوشودیمدهيپوشکارانجامازپسکهیاتيعمل-١۵

.جلسه شودصورتمشاور،مهندسباشدن،دهيپوشازقبلوکاریاجرانيحکارها،دستورویفنمشخصات،ییاجرایهانقشه

وآبدارطيدر محکارشرفتيپیکندیهانهیهزشاملاست،شدهینيبشيپینيرزمیزآبترازریزکاریاجرایبهااضافهصورتبهکهییهافیرد-١۶

ازپسوبرسدمشاورد مهندسیيتابهآن،مشابهلهيوسای یموتورازتلمبهاستفادهلزومکهشودیمپرداختیصورتدرواستیموتورتلمبهباآبهيتخل

.رديگیمتعلقم شود،انجاینيرزمیزآبترازریزکهاتيعملازقسمتآنبهشده،ادی یهافیرد.شودمجلسصورتکارانجام

.شودیمپرداختومنظورموقتیهاتيوضعتصوردر٢وستيپطبقکار،یپامصالح-١٧

.استشدهمحاسبه١٣٩٣سالچهارمماههسهیهامتيقیمبنابربهافهرستنیا-١٨
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات تخريب

معاونت امور مهندسی

عمليات تخریب -فصل اول

 نقشه های اجرایی آارهای در دست اجرا طبق دستور کارفرما یا مهندس قيمت های تخریب یا سوراخ کردن و شيار در آوردن در بتن مربوط به تغيير - ١
در واحد های در دست بهره برداری، بخشی آه تخریب می شود، . نی شده است مشاور، یا تغيير و بهسازی خط توليد آارهای در حال بهره برداری پيش بي

.متوقف در نظر گرفته شده است
وان سختی آار، هزینه جداگانه ای جز موارد پيش بينی شده در این فصل،  قيمت های فوق، برای هر ارتفاع، هر عمق، هر شكل و هر وضع است و به عن

.تعلق نمی گيرد 

اور سازه ها و تجهيزات حساس یا  بتن مجاور سازه ها و تجهيزاتی آه تخریب بتن پوششی داخل تجهيزات یا  بتن داخل مخزن های سوخت یا  بتن مج - ٢
.ت مستلزم رعایت دقيق دستورالعمل ایمنی است، مشمول قيمت های این فصل نيس

ق قت در آارگاه و باراندازی در قيمت ها منظور شده است و در صورتی آه طبهزینه جمع آوری، بارگيری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت مو - ٣
 ازشود، بهای بارگيری، حمل و باراندازی آن ، طبق ردیف های مربوط به حمل،نظر مهندس مشاور، الزم شود مصالح تخریب شده از محل انباشت موقت خارج

.، محاسبه و پرداخت می شود ١/٣یب، با اعمال ضریب فصل عمليات خاآی با ماشين، براساس حجم قسمت های تخریب شده قبل از تخر

ن و  است، با استفاده از فصل تخریب فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه تعييهزینه عملياتی از تخریب آه برای آنها ردیفی در این فصل پيش بينی نشده - ۴
.در برآورد هزینه اجرای آار منظور می شود
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات تخريب

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عمليات تخريب

متر مکعبتخريب کلی بتن غير مسلح با هر وسيله.٠١٠١٠٠٢ ۵٧

متر طول متر مربع.٠/٠٠۵سوراخ کردن دال يا ديوار بتنی، به سطح مقطع تا ٠١٠۴٠٠١ ۵٧

 متر٠/٠۵ تا ٠/٠٠۵سوراخ کردن دال يا ديوار بتنی به سطح مقطع از ٠١٠۴٠٠٢
مربع.

متر طول ۵٧

 متر مربع که به سطح٠/٠۵ برای هر ٠١٠۴٠٠٢اضافه بها به رديف ٠١٠۴٠٠٣
مقطع اضافه شود.

متر طول ۵٧

متر طول سانتيمتر مربع.٢٠ايجاد شيار در سطوح بتنی تا سطح مقطع ٠١٠۵٠٠١ ۵٧

۴٠ تا ٢٠ايجاد شيار در سطوح بتنی تا سطح مقطع بيش از ٠١٠۵٠٠٢
سانتيمتر مربع.

متر طول ۵٧

۴٠ ، اگر سطح مقطع شيار بيش از ٠١٠۵٠٠٢اضافه بها به رديف ٠١٠۵٠٠٣
سانتيمتر مربع باشد، به ازای هر يک سانتيمتر مربع که به سطح

مقطع شيار اضافه شود.

متر طول ۵٧

  سانتيمتر وعمق تا٨شيار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ٠١٠٧٠٠٢
سانتيمتر برای اجرايی کانال های خطوط لوله و ساير تاسيسات با١٠

ماشين شيار زن .

متر طول ۵٧

١٠ به ازای هر سانتيمتر عمق بيش از ٠١٠٧٠٠٢اضافه بها به  رديف ٠١٠٧٠٠٣
سانتيمتر (کسر سانتيمتر ، يک سانتيمتر حساب مي شود)

متر طول ۵٧

تخريب هر نوع پوشش پياده روها به استثنای پوشش آسفالت و٠١٠٨٠٠١
بتن.

متر مکعب ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - عمليات خاکی و آسفالت

معاونت امور مهندسی

عمليات خاکی و آسفالت -فصل دوم

:مقدمه 
:انواع زمين ها، به صورت زیر طبقه بندی می شوند  - ١

.ی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد زمين های لجنی، زمين هایی هستند که وسایل کار با وزن طبيعی خود به حد -١-١
 قوه اسب یا وسایل مشابه، بدون استفاده از ریپر عملی ١۵٠لدوزر تا قدرت زمين های نرم، زمين هایی هستند که انجام عمليات در آنها، به وسيله بو -٢-١

.است 
 قوه اسب یا وسایل مشابه، با  استفاده از ریپر ٣٠٠ولدوزر تا قدرت زمين های سخت، زمين هایی هستند که انجام عمليات در آنها، به  وسيله ب -٣-١

.عملی است 
 منفجره ضروری باشد، یا استفاده از ماشين آالت سنگين، مانند زمين های سنگی، زمين هایی هستند که برای کندن آنها، مصرف مواد سوزا و  -۴-١

. قوه اسب، الزامی باشد٣٠٠بولدوزر با قدرت بيش از 

شود و از بابت تغيير حجم ناشی از  ا و صورت مجلس ها، محاسبه میقيمت ردیف های این فصل، براساس کار اجرا شده طبق نقشه ها، دستور کاره  - ٢
.نشست، تورم یا کوبيدن، هيچگونه پرداخت جداگانه ای به عمل نمی آید

.اک کنده شده به کنار محل پی، گود و کانال است در این فصل، منظور از ریختن خاک کنده شده در کنار محل مربوط، ریختن خ - ٣

ی ره گود یا پی کنی و پی سازی الزم باشد که در نقشه های اجرایی پيش بيندر مواردی که برای اجرای پی سازی و احداث دیوارها، فاصله ای بين دیوا - ۴
این فاصله اضافی، . مشاور تعيين و به ابعاد گود برداری یا پی کنی اضافه می شودنشده است، این فاصله در حد نياز اجرای کار،  با تشخيص و تأیيد مهندس
. رت لزوم کوبيده شده و بهای آن طبق ردیف های مربوط پرداخت شودبعد از اتمام عمليات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر و در صو

 ایی به عنوان عوارض ، ارزش قبل از استخراج  ومانند آن تعلق می گيرد ،در محل هایی که برای برداشت مصالح رودخانه ای یا ماسه بادی ، هزینه ه - ۵
در صورت عدم پيش بينی این اضافه بها، هيچگونه .  هزینه یاد شده منظور می شودهنگام تهيه برآورد ، ردیف ستاره داری به صورت اضافه بها ، برای جبران
پس از تأیيد نکار، عوارض جدید وضع شود یا ميزان آن افزایش یابد، هزینه های مربوط پرداختی انجام نمی شود، چنانچه بعد از تاریخ ارایه پيشنهاد قيمت پيما

.مهندس مشاور و کارفرما پرداخت می شود

.بهای تهيه و حمل آب مصرفی عمليات خاکی، در قيمت ها پيش بينی شده است  - ۶

وطه های صنعتی برای انجام عمليات با دست یا با وسایل مکانيکی و يا قيمت ردیف های پی کنی و گود برداري و همچنين رديفهاي آانال آني در مح - ٧
.ترآيبي از آن دو متناسب با نياز و شرایط اجرای کار می باشد

 ل و متوسط رقوم سطح زمين دو طرف کانال است و منظور از عرض کانال، عرضمنظور از عمق کانال در ردیف های این فصل ، اختالف ارتفاع بين کف کانا- ٨
.کف کانال است که در نقشه های اجرایی مشخص شده است

.نال و در امتداد مسير است بهای ردیف های حفاری کانال، شامل کندن خاک و ریسه کردن آن در کنار کا -٩

 ط لوله با وسایل مکانيکی مقدور نباشد هزینه آن از ردیف های کانال کشیدر محل هایی که به تشخيص مهندس مشاور و تأیيد کارفرما، حفر کانال خطو -١٠
.در محوطه های صنعتی پرداخت می شود

های اضافی حاصل از حفاری کانال جمع آوری و حمل شود ، هزینه آن از در صورتی که بنا به تشخيص مهندس مشاور و تأیيد کارفرما الزم شود خاک  -١١
.ردیف مربوط پرداخت می گردد 

 قابل ۵٧٠٢٠۴٠٠۵به داخل وسيله حمل تخليه شود، در این حالت نيز ردیف هرگاه خاک حاصل از پی کنی ، کانال کنی و گودبرداری ، همزمان با کندن  -١٢
.پرداخت است 

اکی که از کنار ترانشه به دپو منتقل می شود ، و یا از دپو به  در هر مورد تنها برای یک بار پرداخت می شود و اندازه گيری آن برای خ۵٧٠٢٠۴٠٠٧ردیف  -١٣
.م می شود کنار ترانشه برگشت داده شده است، برحسب حجم محل حفاری یا خاکریز انجا

له ، هزینه برداشتن خاک هم حجم مصالح روسازی و هزینه های مربوط به در قيمت ردیف های اجرای روسازی سواره و پياده روها در محل عبور خط لو -١۴
.تهيه، بارگيری، حمل و باراندازی مصالح، پيش بينی شده است

.یر اساس استفاده ميشود برای زیر سازی پی مخزن، با توجه به مشخصات فنی، از ردیف های اساس و ز -١۵

 ١/٣٠ و١/١۵ حمل مصالح در راه های آسفالتی، به ترتيب ضریب های در صورتی که خاک در راه های شنی ویا ساخته نشده حمل شود، به ردیف های -١۶
.اعمال ميشود

دن فضای خالی بين محل حفاری و کول و همچنين کول و لوله غالف منظور در ردیف نقب زنی به صورت دستی هزینه های مربوط به عمليات بنایی، پرکر -١٧
.شده است
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - عمليات خاکی و آسفالت

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - عمليات خاکی و آسفالت

برداشت خاک نباتی از محل احداث پی مخزن های نفت يا ساير٠٢٠١٠٠١
تاسيسات تا عمق الزم.

متر مکعب ۵٧

 متر و ريختن خاک٢پی کنی و گود برداری در زمين های نرم تا عمق ٠٢٠١٠٠٢
کنده شده در کنار محل های مربوط.

متر مکعب ۵٧

 متر و ريختن٢پی کنی و گود برداری در زمين های سخت، تا عمق ٠٢٠١٠٠٣
مواد حاصل در کنار محل های مربوط.

متر مکعب ۵٧

 متر و ريختن٢پي کنی و گود برداری در زمين های سنگی، تا عمق ٠٢٠١٠٠۴
مواد حاصل در کنار محل مربوط.

متر مکعب ۵٧

 متر و حمل و٢پي کني و گود برداري در زمين هاي لجني، تا عمق ٠٢٠١٠٠۵
تخليه مواد کنده شده تا محل انباشت موقت در کارکاه.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به ردبفهای پی کنی و گودبرداری هرگاه عمق پی با گود٠٢٠١٠٠۶
 متر٣ تا ٢ متر باشد برای حجم خاک واقع شده در عمق ٢بيش از 

 متر دوبار...۴ تا ٣یکبار 

متر مکعب ۵٧

 متر و٢کانال کنی در محوطه های صنعتی در زمينهای نرم تا عمق ٠٢٠١٠٠٧
ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.

متر مکعب ۵٧

 متر٢کانال کنی در محوطه های صنعتی در زمينهای سخت تا عمق ٠٢٠١٠٠٨
و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.

متر مکعب ۵٧

 متر٢کانال کنی در محوطه های صنعتی در زمينهای سنگی تا عمق ٠٢٠١٠٠٩
و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.

متر مکعب ۵٧

٢کانال کني در محوطه های صنعتی  در زمين های لجنی تا عمق ٠٢٠١٠١٠
متر و حمل و تخليه مواد کنده شده تا محل انباشت موقت در کارگاه.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها  به رديف های کانال کنی در محوطه های صنعتی٠٢٠١٠١١
 متر باشد، براي٢)هرگاه عمق کانال بيش از ٠٢٠١٠١٠ تا (٠٢٠١٠٠٧

 متر يک بار٣تا ٢حجم واقع شده در عمق 

متر مکعب ۵٧

اضافه بها، به رديف های پی کنی، گود برداری و کانال کنی درمحوطه٠٢٠١٠١٢
های صنعتی  ، در صورتی که عمليات در پايين تر از سطح آب زير

زمينی صورت گيرد.

متر مکعب ۵٧

 متر، با هر٢حفاری کانال خطوط لوله در زمين های سخت تا عمق ٠٢٠٢٠٠٢
وسيله مکانيکی.

متر مکعب ۵٧

 متر، با هر٢حفاری کانال خطوط لوله در زمين های لجنی  تا عمق ٠٢٠٢٠٠۵
وسيله مکانيکي.

متر مکعب ۵٧

هزينه چوب بست الزم برای ديواره آانال ها به منظور تأمين شرايط٠٢٠٢٠٠٨
ايمنی آار در محل هايی آه چوب بست الزم باشد ( اندازه گيری

برحسب سطح حفاظت شده ).

متر مربع ۵٧

حفر تونل(نقب) به روش دستی جهت عبور خطوط لوله در زمين غير٠٢٠٢٠١١
 متر بيرون از تونل.١٠ متر و حمل تا ٢٠سنگی تا عمق 

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های خاآريزی با خاک سرندی براي تهيه ، حمل و٠٢٠٣٠٠٣
پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی ،

به منظور بستر سازی و مانند آن.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های خاآريزی با خاک سرندی براي تهيه ، حمل و٠٢٠٣٠٠۴
پخش ماسه خاآدار (آفی) به جای استفاده از خاک سرند شده

محلی، به منظور بستر سازی و مانند آن.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های خاآريزی با خاك سرندی برای تهيه و حمل٠٢٠٣٠٠۵
سنگ قلوه رودخانه ای و اجرای خشكه چينی در آف آانال ، به

منظور بستر سازی و مانند آن.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های خاآريزی با خاک سرندی برای تهيه و حمل٠٢٠٣٠٠۶
سنگ الشه و اجرای خشكه چينی در آف آانال ،به منظور پی

سازی و مانند آن

متر مکعب ۵٧

پر کردن کانال خطوط لوله ( خاآريزی روی خاک سرندی ) با وسايل٠٢٠٣٠٠٨
ماشينی

متر مکعب ۵٧

 کيلومتری ،حمل٢تهيه مصالح رودخانه ای (توونان) از فاصله حداکثر ٠٢٠۴٠٠١
،پخش ،تسطيح  و آوبيدن آن با تراآم تعيين شده در  مشخصات

فني.

متر مکعب ۵٧

تهيه خاک مناسب از خارج، کارگاه،  حمل، پخش تسطيح  و آوبيدن٠٢٠۴٠٠٢
آن با تراآم تعيين شده در  مشخصات فنی.

متر مکعب ۵٧
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 متر و۵٠٠تهيه ماسه بادی، شامل کندن، بارگيری و حمل تا فاصله ٠٢٠۴٠٠٣
باراندازی در کنار محل مصرف.

متر مکعب ۵٧

سرند کردن خاک، شن يا ماسه، بر حسب حجم مواد سرند و مصرف٠٢٠۴٠٠۴
شده در محل.

متر مکعب ۵٧

بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی يا خاک های توده شده و حمل٠٢٠۴٠٠۵
کيلومتری٢آن با کاميون يا هر نوع وسيله مکانيکی ديگر تا فاصله 

ارمرکز ثقل برداشت و تخليه آن.

متر مکعب ۵٧

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی يا خاک ها ی توده شده، در راه های٠٢٠۴٠٠۶
٢  وقتی که فاصله حمل بيش از ٢٠۴٠٠۵آسفالتی موضوع رديف 

 کيلومتر .٢کيلومتر باشد،برای هرکيلومتر مازاد بر 

متر مکعب ۵٧

 متر با هر وسيله مكانيكی ، از۵٠جابه جايی خاک تا فاصله حداآثر٠٢٠۴٠٠٧
آنار آانال به محل دپو يا برعكس ، در مواردی آه بارگيری و باراندازی

انجام نمي شود .

متر مکعب ۵٧

خاکريزی اطراف سازه ها، پخش و تسطيح و کوبيدن خاک در قشر٠٢٠۴٠٠٨
 سانتيمتر، در هر عمق و ارتفاع با تراکم تعيين شده١۵های حداکثر 

در مشخصات فنی

متر مکعب ۵٧

آب پاشی و کوبيدن سطوح خاک برداری شده يا سطح زمين طبيعی،٠٢٠۴٠٠٩
در کف ابنيه و پشت پی ها و موارد مشابه با تراکم تعيين شده در

مشخصات فنی

متر مربع ۵٧

متر مکعب در پی.١:۶بنايی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان ٠٢٠۴٠١٠ ۵٧

 درديوارها و ساير١:۶بنايی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان ٠٢٠۴٠١١
محل هايی آه باالتر از پی قرار دارند

متر مکعب ۵٧

اضافه بهای نماسازی به رديف های بنايی با سنگ الشه، در صورتی٠٢٠۴٠١٢
آه، سنگ الشه به صورت نما و به شكل موزاييكی اجرا شود.

متر مربع ۵٧

متر مکعبسنگ ريزی پشت ديوارها و پی ها(درناژ) با سنگ قلوه.٠٢٠۴٠١٣ ۵٧

متر مکعبسنگ ريزی پشت ديوارها و پی ها (درناژ) با سنگ الشه.٠٢٠۴٠١۴ ۵٧

اضافه بها به بنايی های سنگی، هرگاه عمليات بنايی پايين تر از تراز٠٢٠۴٠١۵
آب زيرزمينی انجام شود و تخليه آب با تلمبه موتوری در حين اجرای

عمليات الزامی باشد.

متر مکعب ۵٧

تعبيه درز انقطاع در بنايی های سنگی با تمام عمليات الزم و به هر٠٢٠۴٠١۶
شكل.

متر مربع ۵٧

تهيه مصالح زهكشی طبق مشخصات و به آاربردن آن در زهكشی٠٢٠۴٠١٧
ها.

متر مکعب ۵٧

تهيه و ريختن ماسه شسته رودخانه در داخل آانا لها،اطراف پی ها و٠٢٠۴٠١٨
لوله ها، آف ساختمان ها، روی بام ها معابر، محوطه ها و يا هر
محل ديگری آه الزم باشد، به انضمام پخش و تسطيح آن ها در

ضخامت های الزم.

متر مکعب ۵٧

تهيه، حمل و ريختن ماسه آفی (خاآدار) در داخل آانال ها، اطراف٠٢٠۴٠١٩
پي ها و لوله ها، آف ساختما ن ها،معابر، محوطه ها و يا هر محل
ديگری آه الزم باشد،به انضمام پخش و تسطيح آن ها در ضخامت

های الزم.

متر مکعب ۵٧

تهيه، حمل و ريختن شن طبيعی در داخل آانال ها،اطراف پی ها و٠٢٠۴٠٢٠
لوله ها، آف ساختما ن ها، معابر محوطه ها يا هر محل ديگری آه

الزم باشد،  به انضمام پخش و تسطيح آن ها در ضخامت های الزم.

متر مکعب ۵٧

تهيه، حمل و ريختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و يا هر محل٠٢٠۴٠٢١
ديگری آه الزم باشد، به انضمام پخش وتسطيح آن ها در ضخامت

های الزم.

متر مکعب ۵٧

تهيه، حمل و ريختن ماسه بادی، در داخل آانال ها،اطراف پی ها و٠٢٠۴٠٢٢
لوله ها آف ساختمان ها، روی بام ها،معابر، محوطه ها و ياهر محل
ديگری آه الزم باشد،به انضمام پخش و تسطيح آن ها در ضخامتهای

الزم.

متر مکعب ۵٧

٨٠ساخت ديوار حدود مخزن بامصالح شنی و خاک رس برای ٠٢٠۵٠٠١
سانتيمتر قسمت بااليی که با وسايل دستی ومکانيکی و با تراکم  

تعيين شده در مشخصات فنی کوبيده شود.

متر مکعب ۵٧
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ساخت ديوار حدود مخزن با مصالح شنی و خاک رس تا هر ارتفاع٠٢٠۵٠٠٢
سانتيمتر قسمت بااليی  مندرج در٨٠ازسطح زمين( به استثنای

) که با وسايل دستی وبا تراکم تعيين شده  ۵٧٠٢٠۵٠٠١رديف 
مطابق با مشخصات فنی آوبيده شود .

متر مکعب ۵٧

ساخت ديوار حدود مخزن بامصالح شنی و خاک رس تا هر ارتفاع از٠٢٠۵٠٠٣
سانتيمتر قسمت بااليی مندرج در رديف٨٠سطح زمين( به استثنای 

) که با وسايل مکانيکی طبق مشخصات فنی کوبيده۵٧٠٢٠۵٠٠١
شود.

متر مکعب ۵٧

متر مکعبتهيه مصالح زيراساس بادانه بندی تعيين شده در مشخصات فنی٠٢٠۶٠٠١ ۵٧

متر مکعبتهيه مصالح  اساس بادانه بندی تعيين شده در مشخصات فنی٠٢٠۶٠٠٢ ۵٧

پخش آب پاشی، تسطيح و کوبيدن قشرهای زير اساس به ضخامت٠٢٠۶٠٠٣
% تراکم به روش آشو اصالحی.١٠٠ سانتيمتر با حداقل ١۵تا 

متر مکعب ۵٧

پخش آب پاشی، تسطيح و کوبيدن قشرهای اساس به ضخامت٠٢٠۶٠٠۴
% تراکم به روش آشو اصالحی.١٠٠ سانتيمتر با حداقل ١۵تا ١٠

متر مکعب ۵٧

کيلوگرمتهيه مصالح و اجرای اندود پريمكت روی پی مخزن ها٠٢٠٧٠٠١ ۵٧

تهيه و اجرای بتن آسفالتی با قير مناسب و با سنگ شکسته از٠٢٠٧٠٠٢
مصالح رودخانه ای  و کوبيدن با غلطک مناسب(بازای هر سانتيمتر

ضخامت)

متر مربع ۵٧

تهيه و اجرای بتون آسفالت نرم پشت بامی در پياده روها و کوبيدن آن٠٢٠٧٠٠٣
 سانتی متر.٣با بام غلتان يا وسايل مشابه با ضخامت 

متر مربع ۵٧

متر مربع  برای هر يک سانتيمتر افزايش ضخامت.٠٢٠٧٠٠٣اضافه بها به رديف٠٢٠٧٠٠۴ ۵٧

رو و پياده رو، شامل آندن مجدد اجرای روسازی مسير لوله در سواره٠٢٠٨٠٠١
خاک روی آانال ، تهيه مصالح اساس و زيراساس ، ريختن ، پخش و

آوبيدن  آن با تراآم الزم .

متر مکعب ۵٧

اجرای روسازی مسير لوله ، شامل آندن مجدد خاك روی آانال ، آب٠٢٠٨٠٠٢
پاشی و آوبيدن بستر ، تهيه مصالح ، ريختن ، پخش و آوبيدن

آسفالت ، به انضمام تك آت و پريمكت .

متر مربع ۵٧

تهيه مصالح و اجرای آامل روسازی در مسير لوله ،با بلوك های بتني٠٢٠٨٠٠٣
به اشكال مختلف ( مانند هشت ضلعی و دمبلی  ) ، به انضمام

آندن مجدد خاك روی آانال ، آب پاشی و آوبيدن بستر .

متر مربع ۵٧

تهيه مصالح و اجرای آامل روسازی در مسير لوله ، با پوشش٠٢٠٨٠٠۴
موزاييک ، به انضمام آندن مجدد خاک روی آانال ، آب پاشی و

آوبيدن بستر .

متر مربع ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت
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قالب بندی  -فصل سوم

یا تخته چندال و یا ) چوب کاج وارداتی یا چوب روسی( از تخته نراد خارجی قالب های موضوع ردیف های این فصل ، قالب فلزی یا قالب چوبی ساخته شده - ١
.ترآيبی از آن دو است 

:منظور از ارتفاع در ردیف های این فصل، به شرح زیر است  - ٢
ار نسبت به رقوم روی پی آه ستون یا دیوار روی آن قرار می گيرد، و در  در مورد ستون و دیوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط ستون یا دیو١-٢

.طبقات بعدی، ارتفاع متوسط ستون یا دیوار نسبت به آف همان طبقه 
.دال ، ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زیرین تيرو )تاوه (  در مورد تير و دال ٢-٢

.منظور از آف طبقه در این فصل، آف سازه ای طبقه است  - ٣

کيبی  از آن دو، به صورت افقی، قایم ، مایل و یا قوسی است آه برای منظور از چوب بست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فلزی یا چوبی یا تر - ۴
.سایر تكيه گاه ها، به آار برده می شود نگهداری قالب و انتقال نيروهای  ناشی ازبتن ریزی از قالب به زمين یا

به ت افقی، قایم، مایل و یا قوسی است آه از آنها برای اتصال قطعات قالب منظور از پشت بند ، قطعات فلزی یا چوبی یا ترکيبی از چوب و فلزی بصور -۵
.یكدیگر و تقویت آنها، استفاده می شود

دقتی انجام شود آه سطح تمام شده بتن صاف و بدون برآمدگی یا فرورفتگی سطح قالب دیوارها و ستون ها و تاوه ها باید صاف باشد و قالب بندی با  -۶
. قالب در بهای ردیف های مربوط پيش بينی شده است در آارهای یاد شده چنانچه از قالب چوبی استفاده شود، هزینه رنده آردن. باشد

 قرار می سر رزوه و واشر و مهره است آه برای مقابله با فشار بتن، مورد استفادهمنظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله فلزی یا پالستيكی و ميله دو  - ٧
د، نانچه برای منابع آب، قيدهای مخصوصی برای جلوگيری از نفوذ آب مصرف شوگيرد و بهای آنها در ردیف های قالب بندی دیوارها، منظور شده است  و چ

. پيش بينی شده است ۵٧٠٣٠٨٠٠١اضافه بهای مربوط در ردیف 

.گيرد  است، مالك محاسبه قرار میدر اندازه گيری قالب بندی ها، سطوح بتن ریخته شده آه درتماس با قالب  - ٨

.اجرای آامل آار در نظر گرفته شده است در ردیف های این فصل، هزینه های پشت بند، چوب بست و باز آردن قالب و  - ٩

.، سيم و ميخ الزم، در قيمت ها منظور شده است )روغن و مانند آن ( در ردیف های قالب بندی این فصل، بهای ماده رهاساز  - ١٠

.این فصل منظور شده است بهای انجام عمليات الزم برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها، در قيمت های  - ١١

.  م پرداخت می شود ، با توجه به سطح مقطع، از ردیف های قالب بندی ستون ها و شناژهای قای)پدستال ها ( قالب بندی ستون پایه ها  - ١٢

.شود قالب بندی محل قطع بتن باید طبق نقشه یا دستور آار مهندس مشاور اجرا  - ١٣

. متر مربع از سطح قالب بندی آسر نمی شود ٠/۵در محاسبه مساحت قالب بندی، سطح سوراخ های تا  - ١۴

بندی  آنها با استفاده از روش های متعارف از جمله استفاده در ارتفاع ، آه قالبقالب بندی سازه های سنگين در ارتفاع مانند تاوه های با ضخامت زیاد و  - ١۵
 نياز به طراحی سازه خاصی می باشد ، و قالب بندی سقف اطاق آنترل بلحاظاز شمع برای نگهداری قالب ، قابل انجام نيست و برای نگهداشتن قالب ،

.محدودیت در باز نمودن قالب ها ،  شامل ردیف های این فصل نيست
   
. ، پرداخت می شود ۵٧٠٣٠٨٠٠٨ماند، اضافه بهای ردیف در مواردی آه طبق نقشه یا دستور آار مهندس مشاور، قالب در آار باقی ب - ١۶

ندی دو وجه درز آه مجاور   ، در ارتباط با درزهای انبساط و درزهای آف سازی های بتنی  ، قالب ب۵٧٠٣٠٩٠٠٢ و ۵٧٠٣٠٩٠٠١با پرداخت ردیف های - ١٧
.یكدیگر قرار گرفته اند ، پرداخت نمی شود

، با دستور آار مهندس مشاور و )در صورت نياز و اجرا (  گودها و آانال ها هزینه تخته گذاری و چوب بست الزم برای جلوگيری از ریزش خاك در پی ها، - ١٨
. پرداخت می شود ۵٧٠٣١٠٠٠١،  طبق ردیف  )سطح تماس تخته با دیواره پی ( تنظيم صورت جلسه اجرایی،  برحسب سطحی آه تخته آوبی شده است
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - قالب بندی

متر مربعتهيه وسايل و قالب بندی، پی ها و شناژهای مربوط به آن.٠٣٠١٠٠١ ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار حداکثر٠٣٠٢٠٠١
 متر باشد.۵/٣

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار بيش از٠٣٠٢٠٠٢
 باشد.۵/۵ متر و حداکثر ۵/٣

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار بيش از٠٣٠٢٠٠٣
 باشد.٧/۵ متر و حداکثر ۵/۵

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در ديوارهای بتنی که ارتفاع ديوار بيش از٠٣٠٢٠٠۴
 باشد.١٠ متر و حداکثر ۵/٧

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع٠٣٠٣٠٠١
 متر.٣/۵چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع٠٣٠٣٠٠٢
 متر.۵/۵ و حداکثر ٣/۵چهار ضلعی تا ارتفاع بيش از 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع٠٣٠٣٠٠٣
 متر.٧/۵ و حداکثر ۵/۵چهار ضلعی تا ارتفاع بيش از 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع٠٣٠٣٠٠۴
 متر.١٠ و حداکثر ٧/۵چهار ضلعی تا ارتفاع بيش از 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در تاوه ها (دال ها) در تا ارتفاع حداکثر٠٣٠۴٠٠١
 متر.۵/٣

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در تاوه ها (دال ها) در صورتی که ارتفاع٠٣٠۴٠٠٢
 متر باشد.۵/۵ تا حداکثر ٣/۵بيش از 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در تاوه ها (دال ها) در صورتی که ارتفاع٠٣٠۴٠٠٣
 متر باشد.٧/۵  تا حداکثر ۵/۵بيش از 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در تاوه ها (دال ها) در صورتی که ارتفاع٠٣٠۴٠٠۴
 متر باشد.١٠ تا حداکثر ٧/۵بيش از 

متر مربع ۵٧

متر مربع متر.٣/۵تهيه وسايل و قالب بندی، در تيرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٠٣٠۵٠٠١ ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در تيرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بيش٠٣٠۵٠٠٢
 متر باشد.۵/۵ و حداکثر ٣/۵از  

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در تيرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بيش٠٣٠۵٠٠٣
 متر باشد.٧/۵ و حداکثر ۵/۵از 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی، در تيرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بيش٠٣٠۵٠٠۴
 متر باشد.١٠ و حداکثر ٧/۵از 

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی در پله های بتنی شامل تير، دال، دست٠٣٠۶٠٠١
انداز کف پله و مانند آن در هر ارتفاع و به هر شکل.

متر مربع ۵٧

قالب بندی جعبه های جای ميل مهار و سوراخ های عبور از٠٣٠٧٠٠١
٢۵۵تاسيسات داخل بتن، هر گاه سطح مقطع باالی هر يک تا 

سانتيمتر مربع باشد.

متر مربع ۵٧

قالب بندی جعبه های جای ميل مهار و سوراخ های عبور از٠٣٠٧٠٠٢
٢۵۵تاسيسات داخل بتن، هر گاه سطح مقطع باالی هر يک 

 سانتيمتر مربع باشد.١۵٠٠سانتيمتر تا 

متر مربع ۵٧

قالب بندی با استفاده از قالب فلزی، پشت بند،چوب بست،٠٣٠٧٠٠٣
داربست، سكوها و تمام تجهيزات الزم برای قالب های لغزنده قايم،

با سطح مقطع ثابت.

متر مربع ۵٧

اضافه بها به رديف قالب بندی ديوارها در صورتی که به جای بولت از٠٣٠٨٠٠١
فاصله نگهدارهای مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود.

متر مربع ۵٧

اضافه بها به رديف های قالبندی براي سطوح منحنی، به استثنای٠٣٠٨٠٠٢
ستون ها.

متر مربع ۵٧

اضافه بها به رديف های قالب بندی ستون ها و شناژهای قائم هر٠٣٠٨٠٠٣
گاه مقطع آنها منحنی و غير چهار ضلعی باشد.

متر مربع ۵٧

اضافه برای قالب بندی تاوه ها (دال ها) و تيرهای شيبدار، در صورتی٠٣٠٨٠٠۴
 درصد باشد.۵که شيب آنها بيش از 

متر مربع ۵٧

متر مربعاضافه بهای قالب بندی در محل قطع بتن.٠٣٠٨٠٠۵ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - قالب بندی

اضافه بها به رديف های قالب بندی پی ها و شناژهای مربوط هر گاه٠٣٠٨٠٠۶
 متر باشد.٢٠مجموع مساحت قالب بندی هر سازه منفرد کمتر از 

متر مربع ۵٧

اضافه بها به رديف های قالب بندی، در صورتی که عمليات قالب٠٣٠٨٠٠٧
بندی زير تراز آب های زير زمينی انجام شود.

متر مربع ۵٧

اضافه بهای قالب بندی، در صورتی که قالب الزاما در کار باقی٠٣٠٨٠٠٨
بماند(قالب گم شده)

متر مربع ۵٧

اضافه بها براي حكمی بودن قالب بندی، با استفاده از تخته نراد٠٣٠٨٠٠٩
خارجی، برای بتن نمايان (اآسپوز).

متر مربع ۵٧

اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی ديوارها،تيرها و ستون ها، با٠٣٠٨٠١٠
استفاده از قالب فلزی.

متر مربع ۵٧

قالب بندی درز انبساط در بتن، با تمام وسايل الزم به  استثنای درز٠٣٠٩٠٠١
انبساط در کف سازی های بتنی.

متر مربع ۵٧

تعبيه انواع درز در کف سازي های بتنی در موقع اجرا، با تمام وسايل٠٣٠٩٠٠٢
الزم بدون پرکردن آن.

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل، چوب بست و تخته کوبی به انضمام تيرک های الزم٠٣١٠٠٠١
براي جلوگيری از ريزش خاک در پی ها، گودها و کانال ها در هر

عمق.

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل، ساخت قالب چوبی به منظور تعبيه بازشو و جايگذاری٠٣١٠٠٠٢
) آردن آن. اندازه گيری برopenningآن برای بتن ريزی و خارج (

حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.

متر مربع ۵٧

تهيه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درشناژهای افقی٠٣١٠٠٠٣
روی ديوار در هر ارتفاع.

متر مربع ۵٧

متر مربعتهيه وسايل و قالب بندی تيرها و ستون های پيش ساخته بتنی.٠٣١١٠٠١ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - کارهای فوالدی

معاونت امور مهندسی

آارهای فوالدی  -فصل چهارم

:مقدمه
.یيد مهندس مشاور برسد ميلگردهای آجدار، از نظر نوع و مطابقت آنها با مشخصات فنی باید به تأ - ١

 و گيرد، وزن آار ، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها ، مشخصات، دستور آارهادر مورد ردیف هایی آه پرداخت بهای واحد  آنها براساس وزن آار صورت مي - ٢
. آارخانه سازنده، محاسبه و منظور می شود صورتجلسه های تنظيمی و به مأخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های

ه اری ها، و همچنين سنگ زدن و مانند آن، منظور شده و از این بابت، اضافدر تمام ردیف های این فصل، بهای جوشكاری، برشكاری، پرچكاری و سوراخ آ - ٣
.وجهی پرداخت نمی شود 

.لحيم، پرچ و مانند  آن، در قيمت های واحد مربوط منظور شده است هزینه های مربوط به تهيه و مصرف الكترود، پيچ و مهره، مفتول یا سيم،  - ۴

. متر در نظر گرفته شده است ١٠قيمت ردیف های این فصل برای آارهای تا ارتفاع حداآثر  - ۵

مانند، براساس صورتجلسه های تنظيمی و طبق  قرار گرفته  و در بتن باقی میبهای خرك های مورد نياز آه به منظور حفظ فاصله ميلگردها مورد استفاده - ۶
.  قابل پرداخت است ۵٧٠۴٠١٠٠٢ردیف

هرگاه تهيه ميل مهارهای به . ، به وسيله آارفرما تأمين می شود)در مواردی آه الزم است ( و شابلن مربوط به نصب آنها  ) Anchor bolt( ميل مهارها  - ٧
. پرداخت می شود۵٧٠۴٠۶٠٠١ ميليمتر به عهده پيمانكار باشد، بهای تهيه آن از ردیف ٢۵قطر تا

ا نصب شابلن آنها و استقرارآامل ميل مهارها، در ردیف های نصب ميل مهارهبهای تهيه قطعات فوالدی تكيه گاهی برای استقرار و نصب ميل مهارها یا  -٨
.    منظور شده است 

بهای اجرای تکيه گاه های لوله ها در .  مربوط به اجرای تکيه گاه های خطوط لوله و گذرگاه های آنها است ۵٧٠۴١٣٠٠٣ تا ۵٧٠۴١٣٠٠١شرح و بهای  -٩
.براساس فهرست های مربوط پرداخت ميگردد " متناسبا) هیپاالیشگاه ها ، واحدهای بهره برداری ، تلمبه خانه ها و واحدهای سر چا(واحدهای صنعتی 
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - کارهای فوالدی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - کارهای فوالدی

١٠تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر تا ٠۴٠١٠٠١
ميليمتر برای  بتن مسلح با سيم پيچی الزم.

کيلوگرم ۵٧

١٨ تا ١٢تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر ٠۴٠١٠٠٢
ميليمتر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم.

کيلوگرم ۵٧

١٠تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار به قطر تا ٠۴٠٢٠٠١
ميليمتر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم.

کيلوگرم ۵٧

١٨ تا ١٢تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار به قطر ٠۴٠٢٠٠٢
ميليمتر  برای بتن مسلح باسيم پيچی الزم.

کيلوگرم ۵٧

 و بيش٢٠تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد آجدار به قطر ٠۴٠٢٠٠٣
 ميليمتر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم.٢٠از 

کيلوگرم ۵٧

تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش ساخته شده (مش) از ميلگرد ساده٠۴٠٣٠٠١
به انضمام بريدن و کار گذاشتن همراه با سيم پيچی الزم.

کيلوگرم ۵٧

تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش ساخته شده (مش) از ميلگرد آجدار٠۴٠٣٠٠٢
به انضمام بريدن و کار گذاشتن همراه با سيم پيچی الزم.

کيلوگرم ۵٧

اضافه بها به رديف های ميلگرد هرگاه عمليات پايين تر از آب های زير٠۴٠۴٠٠١
زمينی انجام شود.

کيلوگرم ۵٧

اضافه بهای مصرف ميل گرد، وقتی به صورت خرپا در تيرچه های٠۴٠۴٠٠٢
پيش ساخته سقف سبك بتنی مصرف شود.

کيلوگرم ۵٧

کيلوگرمتهيه و نصب ميل مهار دو سر رزوه با مهره.٠۴٠۴٠٠٣ ۵٧

  )با مهره مربوطstud boltتهيه و نصب انكربولت، ميل مهار و استاد ( ٠۴٠۴٠٠۴
٩٠ST تا ۴۵ST.از فوالد 

کيلوگرم ۵٧

در صورتی آه قطر بولت۴٠۴٠٠۴ و ۴٠۴٠٠٣اضافه بها به رديف های ٠۴٠۴٠٠۵
 ميلی متر باشد.۵٠بيش از 

کيلوگرم ۵٧

کيلوگرم ميليمتر تا قبل از بتن ريزی.٢۵نصب ميل مهار به قطر تا ٠۴٠۵٠٠١ ۵٧

کيلوگرم ميليمتر تا قبل از بتن ريزی.۵٠ تا ٢۵نصب ميل مهار به قطر ٠۴٠۵٠٠٢ ۵٧

کيلوگرم ميليمتر تا قبل از بتن ريزی.٧۵ تا ۵٠نصب ميل مهار به قطر ٠۴٠۵٠٠٣ ۵٧

کيلوگرم ميليمتر تا قبل از بتن ريزی.٧۵نصب ميل مهار به قطر بيش از ٠۴٠۵٠٠۴ ۵٧

کيلوگرم ميليمتر.٢۵تهيه ميل مهار به قطر تا ٠۴٠۶٠٠٧ ۵٧

کيلوگرم ميلي متر٢۵تهيه ميل مهار بقطر بيش از ٠۴٠۶٠٠٨ ۵٧

) با بولت های تمامinsert plateتهيه و نصب قطعات فلزی تکيه گاه (٠۴٠٧٠٠١
رزوه، با سوراخ کردن در روی سطوح بتن مسلح و استفاده از چسب

مخصوص برای پر کردن اطراف

کيلوگرم ۵٧

تهيه نصب دريچه و درپوش های آهنی از ورق ساده يا آجدار، سپری،٠۴١١٠٠١
نبش، تسمه و ساير پروفيل های الزم.

کيلوگرم ۵٧

کيلوگرمتهيه و نصب دريچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل.٠۴١١٠٠٢ ۵٧

تهيه و نصب عاليم چدنی برای تعيين نوع و موقعيت تجهيزات لوله٠۴١١٠٠٣
کشی طبق ابعاد تعيين شده درنقشه نمونه شامل تمام هزينه های

تهيه مصالح چدنی و پايه بتنی مربوط

عدد ۵٧

کيلوگرمتهيه ونصب پله از ميلگرد و لوله فوالدی در ديوار حوضچه شيرآالت.٠۴١٢٠٠١ ۵٧

تهيه و نصب لوله فوالدی گالوانيزه برای هواآش سقف يا برای تخليه٠۴١٢٠٠٢
حوضچه شيرآالت .

کيلوگرم ۵٧

تهيه ، ساخت و آار گذاشتن تكيه گاه خطوط لوله روی زميني با٠۴١٣٠٠١
) مربوط ، و گذرگاه های روی لوله ها وسازهPIPE SHOEآفشک  ( 

های مشابه از تيرآهن ، نبشی و ورق .

کيلوگرم ۵٧

تهيه ، ساخت و آار گذاشتن تكيه گاه خطوط لوله روی زميني با٠۴١٣٠٠٢
) مربوط ، از لوله و ورق .PIPE SHOEآفشک  ( 

کيلوگرم ۵٧

کيلوگرمتهيه و نصب ورق های آجدار برای پوشش سطوح با جوشکاری الزم.٠۴١٣٠٠٣ ۵٧

کيلوگرم) از ورق فوالدی.pull boxتهيه و نصب جعبه های (٠۴١۴٠٠١ ۵٧

تهيه و ساخت قطعات فوالدی از نبشی، سپری،ورق، تسمه، ميلگرد٠۴١۵٠٠١
و مانند آن به انضمام شاخک ها الزم با جوشکاری، برشکاری سوراخ

کردن و ساييدن و نصب در داخل .

کيلوگرم ۵٧

١۴
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - کارهای فوالدی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - کارهای فوالدی

تهيه و اجرای ميل گرد، سپری، ناودانی يا نبشی در ديوارهای بنايی٠۴١۵٠٠٢
غير باربر برای مهار ديوار به ستون ها يا تير.

کيلوگرم ۵٧

١۵
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پ



١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايی

معاونت امور مهندسی

بتن درجا و عمليات بنایی با سنگ -فصل پنجم

:مقدمه

بتن ریزی باید با روش و ماشين . انجام شود ) تراك ميكسر (  سازهای خودرو در آارهای این فصل، ساخت بتن باید با دستگاه بتن ساز و حمل آن با بتن - ١
.آالتی آه در مشخصات فنی پيمان تعيين شده است، اجرا شود

. است، مگر آنكه به صراحت، نوع دیگری تعيين شده باشد در ردیف های این فصل، منظور از سيمان به طور عام سيمان پرتلند معمولی - ٢

.توجه به مشخصات فنی پيمان خواهد بود انتخاب نوع شن و ماسه به صورت طبيعی یا شكسته، برای مصرف در بتن، با  - ٣

ختن بتن به اشكال مختلف، مرتعش آردن بتن ، صعوبت ریختن بتن در بتن هزینه دانه بندی مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف، ری - ۴
یف و تخليه آن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه های مربوط ، در بهای ردمسلح و هرگونه افت ناشی از متراآم آردن بتن، ریخت و پاش ناشی از حمل

.شود جداگانه ای بابت آن پرداخت نمیدرمواردی آه خنك آردن یا گرم آردن بتن یا مصالح آن الزم است ، هزینه . ها منظور شده است

. آن آه در فصل مربوط در نظر گرفته شده است ، پرداخت نمی شودبرای اجرای بتن نما، هيچگونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب بندی  - ۵

 متر مكعب یا آمتر باشد، از حجم بتن آسر ٠/٠۵ده در بتن، آه حجم هر یك در اندازه گيری، حجم جعبه جای ميل مهارها و سایر فضاهای خالی تعبيه ش  - ۶
.نمی شود

.در مورد افزودنی های بتن طبق فصل کارهای متفرقه عمل می شود   - ٧

. ،  پرداخت می شود ۵٧٠۵٠٣٠٠١اضافه بهای هزینه بتن ریزی پله ها و پاگردها، از ردیف   - ٨

 درصد اضافه پرداخت می ٢٠با ) بنایی با سنگ الشه در دیوارها  (۵٧٠۵١٢٠٠٢دیفهزینه اجرای پله سنگی در دیوار حدود مخازن و یا دیوارهای حایل،  از ر -٩
.شود

. ، قابل پرداخت نيست ۵٧٠۵٠٣٠٠١با پرداخت این ردیف، ردیف .  ، به سطح شيبدار روی بتن تعلق ميگيرد۵٧٠۵٠٣٠٠٢اضافه بهای ردیف   - ١٠

به بتن ریزی سقف ها ، اضافه بهای ردیف . وقتی قابل پرداخت است آه آرم بندی مورد نياز بوده و اجرا شده باشد  ،) آرم بندی (  ، ۵٧٠۵٠۴٠٠١ردیف  - ١١
.آرم بندی تعلق نمی گيرد 

 ، پرداخت نمی ۵٧٠۵٠۴٠٠١ ، بهای ردیف ۵٧٠۵٠۴٠٠٢نيست و با پرداخت بهای ردیف  ) Lean Concrete( اضافه بهای بتن ریزی آف شامل بتن الغر  - ١٢
.شود

. جزو عمليات نصب است )grouting(  آالت و ستون ها با مالت مخصوص آار تهيه مصالح و پر آردن فضای جعبه جای ميل مهارها و زیر صفحه ماشين - ١٣
ه واگذار مواردی است آه به دالیلی در نظر باشد این نوع آارها به پيمانكار ابنيردیف های پيش بينی شده در این فصل در مورد اجرای آار یاد شده ، برای

.د و مدارك پيمان تصریح شده و در برآورد هزینه اجرای آار منظور شود شود آه در این حالت ، باید انجام آن به وسيله پيمانكار ابنيه در اسنا

.  نيست None Shrinkageاین مالت از نوع مالت های .  ، طبق مشخصات فنی به وسيله پيمانكار تهيه می شود۵٧٠۵٠۵٠٠١مالت موضوع ردیف  - ١۴

. ، تهيه مالت مخصوص منظور نشده است ۵٧٠۵٠۶٠٠١در ردیف  - ١۵

. ، مستلزم دستور آار مهندس مشاور است ۵٧٠۵٠٨٠٠١اجرای ردیف  - ١۶

١۶
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايی

تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته، با٠۵٠١٠٠١
 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.١٠٠

متر مکعب ۵٧

تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته، با٠۵٠١٠٠٢
 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.١۵٠

متر مکعب ۵٧

تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته، با٠۵٠١٠٠٣
 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.٢٠٠

متر مکعب ۵٧

تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته، با٠۵٠١٠٠۴
 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.٢۵٠

متر مکعب ۵٧

تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته، با٠۵٠١٠٠۵
 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.٣٠٠

متر مکعب ۵٧

تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته، با٠۵٠١٠٠۶
 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.٣۵٠

متر مکعب ۵٧

تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته، با٠۵٠١٠٠٧
 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن.۴٠٠

متر مکعب ۵٧

آيلوگرم سيمان در متر١۵٠تهيه و اجرای بتن سبك با پوآه معدنی و ٠۵٠١٠٠٨
مكعب بتن

متر مکعب ۵٧

آيلوگرم سيمان در متر١۵٠تهيه و اجرای بتن سبك با پوآه صنعتی و ٠۵٠١٠٠٩
مكعب بتن.

متر مکعب ۵٧

تهيه و اجرای بتن سبك، با مواد شيميايی آف زا يا مشابه آن، با٠۵٠١٠١٠
٨٠٠ آيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن با وزن مخصوص حداآثر ١۵٠

آيلوگرم در متر مكعب (وزن مخصوص بتن سخت شده مالک است).

متر مکعب ۵٧

دسيمتر مکعبتهيه و اجرای گروت برای زيربيس پليت و محل های الزم.٠۵٠١٠١١ ۵٧

دسيمتر مکعبتهيه و اجرای گروت اپوآسی برای زيربيس پليت و محل های الزم.٠۵٠١٠١٢ ۵٧

اضافه بها به رديف های تهيه و اجرای بتن، برای بتن ريزی ستون ها،٠۵٠٢٠٠١
ديوارها و تيرها.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های تهيه و اجرای بتن ريزی ديوارهای با ضخامت٠۵٠٢٠٠٢
 سانتيمتر و کمتر، به ازاء هر يک سانتيمتر کسر ضخامت نسبت۴٠
 سانتيمتر.۴٠به 

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های تهيه و اجرای بتن، برای بتن ريزی ستون ها٠۵٠٢٠٠٣
 سانتيمتر باشد٣٠و تيرها که حداقل يکی از ابعاد آن کوچکتر از 

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های تهيه و اجرای بتن در ديوارها و ستون های با٠۵٠٢٠٠۴
 متر تا۵ متر برای حجم های واقع در ارتفاع بيش از ۵ارتفاع بيش از 

 متر.١٠

متر مکعب ۵٧

اضافه بهابه رديف های تهيه واجرای بتن برای بتن ريزی اطراف سازه٠۵٠٢٠٠۵
های فلزی بعنوان حفاظت از آتش

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف های تهيه و اجرای بتن، برای بتن ريزی سقف ها٠۵٠٣٠٠١
و همچنين تيرها و شناژهايی که همراه سقف بتن ريزی شوند.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف تهيه و اجرای بتن، برای بتن ريزی در شيب بيش٠۵٠٣٠٠٢
 درصد که نياز به قالب بندی نداشته باشد.۵از 

متر مربع ۵٧

اضافه بها براي کف سازی بتنی که اجرای کرم بندی برای بتن ريزی٠۵٠۴٠٠١
الزامی است(حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده، مالک

محاسبه است).

متر مکعب ۵٧

متر مکعباضافه بها برای بتن ريزی کف با هر و سيله و به هر ضخامت.٠۵٠۴٠٠٢ ۵٧

تهيه و اجراي مالت مخصوص برای پر کردن فضای جعبه جا ی ميل٠۵٠۵٠٠١
مهار ها و زير  صفحه ماشين آالت و زير صفحه ستون ها.

دسيمتر مکعب ۵٧

 هر گاه الزم باشد مالت به وسيله۵٧٠۵٠۵٠٠١اضافه بها به رديف ٠۵٠۶٠٠٢
پمپ تزريق شود.

دسيمتر مکعب ۵٧

متر مکعباضافه بها به هر نوع بتن ريزی که پايين تر از سطح آب انجام شود.٠۵٠٧٠٠١ ۵٧

متر مربعليسه ای کردن و پرداخت کردن سطوح بتنی در صورت لزوم .٠۵٠٨٠٠١ ۵٧

متر مربعمضرس کردن، آجدار کردن، شيار انداختن يا راه راه کردن در حين اجرا٠۵٠٩٠٠١ ۵٧

اضافه بها برای مصرف سيمان اضافی، نسبت عيار درج شده در٠۵١٠٠٠١
 استفاده شود.١رديف های بتن ريزی، در صورتی که از سيمان نوع 

کيلوگرم ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايی

 ( ضد سولفات) در بتن و يا مالت۵اضافه بها برای مصرف سيمان نوع ٠۵١٠٠٠٢
١.های بنايی به جای سيمان نوع 

کيلوگرم ۵٧

 در بتن و يا مالت های بنايی به٢اضافه بها برای مصرف سيمان نوع ٠۵١٠٠٠٣
١.جای سيمان نوع 

کيلوگرم ۵٧

٠۵١١٠٠١

مفروش آردن با بلوک های بتنی پيش ساخته و بند کشی با مالت
ماسه سيمان

متر مربع ۵٧

 کيلو گرم آهک شکفته در متر١۵٠شفته ريزی با خاک محل  و ٠۵١١٠٠٢
مکعب شفته.

متر مکعب ۵٧

شفته ريزی با خاک تهيه شده مناسب شن دار از خارج محل با٠۵١١٠٠٣
آيلوگرم آهک شكفته در متر مكعب شفته.١۵٠

متر مکعب ۵٧

 سانتيمتر روی سطح١٠پخش يک اليه ماسه بادی به ضخامت ٠۵١٢٠٠١
شيبدار.

متر مکعب ۵٧

 در ديوارها و ساير١:٣بنايی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان ٠۵١٢٠٠٢
محل هايی که باالتر از پی قرار دارند.

متر مکعب ۵٧

متر مکعبتعبيه درز انقطاع در بنا های با عمليات  الزم و به هر شکل.٠۵١٢٠٠٣ ۵٧

متر مربع١:٣بند کشی نمای سنگی باسنگ الشه وبا مالت ماسه سيمان ٠۵١٢٠٠۴ ۵٧

 سانتيمتر روی سطوح قائم با مالت٢اندود سيمان به ضخامت حدود ٠۵١٣٠٠١
١:٣ماسه سيمان 

متر مربع ۵٧

۴ تا ٣ به ضخامت متوسط ١:٣اندود سيمان با مالت ماسه سيمان ٠۵١٣٠٠٢
سانتيمتر روی سطح افقی.

متر مربع ۵٧

 روی ديوارها به عرض١:۶ساختن در پوش دو طرفه با مالت ماسه ٠۵١۴٠٠١
 سانتيمتر با تعبيه آبچکان ، درز٧ سانتيمتر و ضخامت متوسط ٨٢

انبساط و قالب بندی.

متر طول ۵٧

 روی ديوارها به عرض١:۶ساختن در پوش دو طرفه با مالت ماسه ٠۵١۴٠٠٢
 سانتيمتر با تعبيه آبچکان،درز٧ سانتيمتر و ضخامت متوسط ٧٠

انبساط وقالب بندی.

متر طول ۵٧

 روی ديوارها به عرض١:۶ساختن در پوش دو طرفه با مالت ماسه ٠۵١۴٠٠٣
 سانتيمتر با تعبيه آبچکان،درز٧ سانتيمتر و ضخامت متوسط ٣٠

انبساط وقالب بندی.

متر طول ۵٧

حلقه چاهبازسازی مجدد طوقه چاه و قنات در مسير خطوط لوله٠۵١۵٠٠١ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل ششم - بتن پيش ساخته

معاونت امور مهندسی

بتن پيش ساخته  -فصل ششم

:مقدمه 

. مربوط از فصل قالب بندی، جداگانه  پرداخت می شود بهای قالب بندی تيرها و ستون های بتنی پيش ساخته، با استفاده از ردیف - ١

.هزینه قالب بندی منظور شده است ) ساخت ونصب دال های بتنی پيش ساخته  (۵٧٠۶٠۶٠٠١در قيمت ردیف   -٢

 آن به طور جداگانه و طبق ردیف های مربوط از فصل آارهای فوالدی پرداختهزینه تهيه و نصب ميلگرد در ردیف های این فصل منظور نشده است و بهای  - ٣
.می شود

.از ، منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گيرد در قيمت ردیف های این فصل، بهای پرآردن محل اتصاالت با مصالح مورد ني - ۴

.ها، جداگانه از فصل های مربوط پرداخت می شود  این نوع هزینه. هزینه انجام عمليات خاآی در ردیف های این فصل منظور نشده است - ۵

. ، برحسب مورد به تمام حجم تير بتنی پيش ساخته تعلق می گيرد ۵٧٠۶٠٢٠٠٢اضافه بهای ردیف  - ۶

و ) نسبت به عيار تعيين شده در ردیفها ( برای پرداخت هزینه سيمان اضافی .  است ١سيمان در نظر گرفته شده در ردیف های این فصل، سيمان نوع  - ٧
.  ا استفاده می شود اضافه بهای نوع سيمان، برحسب مورد، از ردیف های مربوط در فصل بتن درج

هزینه بارگيری ، حمل و باراندازی تيرها، ستون ها و دال .  ر فرما برسد محل ساخت قطعات پيش ساخته بتنی باید به تأیيد مهندس مشاور و تصویب آا - ٨
فاصله یك آيلومتر در ردیف های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه حمل های پيش ساخته از محل ساخت به محل دپو و از محل دپو به محل نصب برای

. آيلومتر در نظر گرفته شده است ٢٠بهای این ردیف، برای حمل های تا فاصله .  ، پرداخت می شود ۵٧٠۶٠٧٠٠١مازاد بر یك آيلومتر ، با استفاده از ردیف

.داخت ها برحسب مورد، طبق مقدمه فصل بتن درجا می باشد سایر ضوابط مربوط به اجرای بتن پيش ساخته و نحوه اندازه گيری ها و پر - ٩
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل ششم - بتن پيش ساخته

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم - بتن پيش ساخته

 کيلو گرم۴٠٠ساخت تيرها يا ستون های بتنی پيش ساخته با عيار ٠۶٠١٠٠١
 متر يا کمتر، بارگيری و حمل به دپوی محل١٠سيمان و به طول 

ساخت و باراندازی.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف تهيه و اجرای تيرها و ستون های پيش ساخته، به٠۶٠٢٠٠٢
 متر که به طول تير اضافه شود.۵ازای هر 

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف تهيه و اجرای تيرها و ستون های بتنی پيش٠۶٠٣٠٠١
ساخته،هرگاه  تير يا ستون پيش ساخته به صورت تنيده پيش

کشيده باشد.

متر مکعب ۵٧

اضافه بها به رديف تهيه و اجرای تيرها و ستون های بتنی پيش٠۶٠٣٠٠٢
ساخته، چنانچه تير  پيش ساخته به صورت تنيده پس کشيده باشد.

متر مکعب ۵٧

 متر و١٠بارگيری تيرها يا ستون های بتنی پيش ساخته به طول ٠۶٠۴٠٠١
کمتر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب و نصب آن.

عدد ۵٧

١٠بارگيری تيرها يا ستون های بتنی پيش ساخته به طول بيش از٠۶٠۴٠٠٢
 متر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب و نصب آن.١۵متر تا 

عدد ۵٧

١۵بارگيری تيرها يا ستون های بتنی پيش ساخته به طول بيش از٠۶٠۴٠٠٣
 متر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب و نصب آن.٢٠متر تا 

عدد ۵٧

 متر٢٠بارگيری تيرها يا ستون های بتنی پيش ساخته به طول بيش ٠۶٠۴٠٠۴
 متر، از دپوی محل ساخت و حمل به محل نصب و نصب آن.٢۵تا 

عدد ۵٧

 کيلو٣۵٠ساخت، حمل و نصب دال های بتنی پيش ساخته، به عيار ٠۶٠۶٠٠١
سيمان در متر مکعب، برای پل روی کانال ها و موارد مشابه.

متر مکعب ۵٧

 متر مربع با بتن٠تهيه و نصب جدو لهای بتنی پيش ساخته با سطح ٠۶٠۶٠٠٢
 گرم سيمان در متر مكعب و١ آيلو / مقطع بيش از ٢۵٠به عيار 

١:۵مالت ماسه سيمان 

متر مکعب ۵٧

 آيلو٣٠٠تهيه و نصب دال بتنی پيش ساخته (مسلح)، با عيار ٠۶٠۶٠٠٣
سيمان در متر مكعب، برای دال روی آانال ها، نهرها و يا به عنوان

پل روی جوی ها و موارد مشابه.

متر مکعب ۵٧

تهيه، ساخت و نصب قطعات بتنی پيش ساخته برای و آارهای٠۶٠۶٠٠۴
 آيلو سيمان در٣٠٠) تكيه گاه لوله pipe sleeperمشابه، با عيار (
متر مكعب بتن.

متر مکعب ۵٧

بهای حمل تيرها، ستون ها يا دال های بتنی پيش ساخته به طول٠۶٠٧٠٠١
 متر و کمتر، در صورتی که فاصله حمل از محل ساخت تا محل دپو١٠

وازمحل دپو تا محل نصب بيش .

متر مکعب ۵٧

 متر که به طول تير،۵، به ازای هر ۵٧٠۶٠٧٠٠١اضافه بها به رديف ٠۶٠٧٠٠٢
ستون يا دال اضافه شود.

متر مکعب ۵٧

تهيه مصالح و ساخت و نصب وزنه های تعادلی روی لوله های زيرتر٠۶٠٨٠٠١
از آب ، از بتن پيش ساخته .

متر مکعب ۵٧

تهيه مصالح و ساخت و نصب بتن پوششی سطح خارجی لوله ها٠۶٠٨٠٠٢
 آيلوگرم سيمان در٣٠٠آه در زير سطـــح آب قرار مي گيرد ، به عيار 

يك متر مكعب بتن و با هر ضخامت به صورت پيش ساخته

متر مکعب ۵٧

، به عيار تهيه و نصب آالورت های بتنی پيش ساخته ( بدون سقف )٠۶٠٩٠٠١
 آيلوگرم سيمان در هر متر مكعب بتن .٣٠٠

متر مکعب ۵٧

 به ابعاد حدود٣٠٠تهيه و نصب کول بتنی پيش ساخته با عيار ٠۶٠٩٠٠٢
سانتيمتر با پر کردن پشت کول.١٢٠×٨٠

متر ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم - کارهای متفرقه

معاونت امور مهندسی

کارهای متفرقه -فصل هفتم

:مقدمه

بتن و شستشوی آن با آب، اجرای یک الیه آستر با دستگاه مخصوص، ردیف دستمزد اجرای پوشش سطوح بتنی با ماده آب بند شامل تميزکاری سطح  -١
.لکه گير و اجرای الیه رویه است 

.ار نصب می شوند،  ردیف نصب آنها در این فصل پيش بينی می شود کارهایی که تأمين مصالح آنها در تعهد کارفرما بوده و به وسيله پيمانک - ٢

هيه آنها باید در هر مورد، ردیف جداگانه ای با توجه به مشخصات فنی دستمزد مصرف افزودنی های بتن در این فصل پيش بينی شده است ولی برای ت - ٣
در هر حالت، لزوم استفاده از افزودنی های بتن و مشخصات مورد .  صورت گيرد٢ند مورد نياز در برآورد هزینه اجرای کار پيش بينی شود و پرداخت آن طبق ب

.نياز آنها باید به تأیيد مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد

ينی ، در صورتی پرداخت می شود که در اسناد و مدارک پيمان، انجام آن پيش ب )   Curing Compound( ردیف پوشش سطح بتن با ماده عمل آورنده  - ۴
.شده باشد

.به عهده کارفرماست  ) Fly Ash( تهيه خاکستر نرم  - ۵
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم - کارهای متفرقه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم - کارهای متفرقه

بريدن درزها در روسازي های بتنی پس از بتن ريزی با وسايل و ابزار٠٧٠١٠٠١
الزم.

دسيمتر مکعب ۵٧

تهيه مصالح و پر کردن درزهای کف سازی های بتنی با ماسه٠٧٠٢٠٠١
آسفالت بر حسب حجم درز.

دسيمتر مکعب ۵٧

تهيه مصالح و پر کردن درزهای کف سازی های بتنی با آیروالستيک و٠٧٠٢٠٠٢
الستيک متراکم شونده و يا مشابه آنها بر حسب حجم درز.

دسيمتر مکعب ۵٧

تهيه مصالح و اندود پرايمر و پر کردن درزهای عميق کف سازی های٠٧٠٢٠٠٣
بتنی با آیروالستيک و مواد پرکننده مانند پالستوفوم، بر حسب حجم

درز.

دسيمتر مکعب ۵٧

 کيلوگرم٢عايقکاری رطوبتی با يک قشر اندود قير روی سطح بتن، با ٠٧٠٣٠٠١
قير در يک مترمربع.

متر مربع ۵٧

تهيه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده بان و قابسازی فلزی آف پله٠٧٠۴٠٠١
ها از نبشی، سپری، ناودانی و ميل گرد ورق و مانندآن، با جاسازي

و دستمزد نصب يراق آالت همراه با جوشكاری و ساييدن الزم.

کيلوگرم ۵٧

تهيه، ساخت و نصب دريچه ها، درپوش ها و آف سازی های فوالدی٠٧٠۴٠٠٢
با ورق ساده يا آجدار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و ساير

پروفيل های الزم با جوش آاری و ساييدن

کيلوگرم ۵٧

عايق آاری حرارتی با عايق پشم شيشه با روآش آاغذ آرافت به٠٧٠۵٠٠١
 آيلو گرم در متر مكعب.١۶ ميلی متر و به وزن مخصوص ٢۵ضخامت 

متر مربع ۵٧

عايق آاری حرارتی با عايق پشم سنگ با روآش آاغذ آرافت به٠٧٠۵٠٠٢
 آيلوگرم در مترمكعب.٣٠ ميلی متر و وزن مخصوص ۵٠ضخامت 

متر مربع ۵٧

کيلوگرمتهيه ماده آب بند سطحی بتن.٠٧٠۶٠٠١ ۵٧

متر مربعدستمزد اجرای پوشش سطح بتن با ماده آب بند.٠٧٠۶٠٠٢ ۵٧

متر مربعدستمزد پوشش سطح بتن با ماده عمل آورنده بتن.٠٧٠۶٠٠٣ ۵٧

متر مربعدستمزد پوشش ماده ضد اسيد روی سطح بتن حوضچه ها.٠٧٠۶٠٠۴ ۵٧

کيلوگرمتهيه چسب بتن برای استفاده در محل قطع بتن.٠٧٠٧٠٠١ ۵٧

متر مربعدستمزد مصرف چسب بتن در محل قطع بتن.٠٧٠٧٠٠٢ ۵٧

تهيه و نصب پالستوفوم (يونوليت) سفيد يا الوان به ضخامت يک٠٧٠٨٠٠١
سانتيمتر، با تمام وسايل نصب بدون زيرسازی.

متر مربع ۵٧

 به ازای هر يک سانتيمتر که به۵٧٠٧٠٨٠٠١اضافه بها به رديف ٠٧٠٨٠٠٢
ضخامت يک سانتيمتر اضافه شود. کسر يک سانتيمتر به تناسب

محاسبه مي شود.

متر مربع ۵٧

تهيه و نصب دريچه های چدنی حوضچه ها يا آانال ها،يا آارهای٠٧٠٨٠٠٣
مشابه آن.

کيلوگرم ۵٧

تهيه و نصب لوله گالوانيزه به عنوان هواآش در سقف مخزن های٠٧٠٨٠٠۴
بتنی.

کيلوگرم ۵٧

کيلوگرمتهيه و نصب تورسيمی گالوانيزه حصاری (فنس)، با لوازم اتصال.٠٧٠٨٠٠۵ ۵٧

تهيه مصالح ( بدون هزينه بست ) و وسايل و اجرا ی بست به٠٧٠٩٠٠١
وسيله تپانچه

عدد ۵٧

 گرم در متر١۵٠تهيه و نصب نايلن (فيلم پلي اتيلن) به وزن حدود ٠٧٠٩٠٠٢
مربع، برای اطراف بتن که نايلن الزامٌا در کار باقی بماند.

متر مربع ۵٧

 سانتيمتر از جنس١۵) به عرض Water Stopتهيه و نصب آب بند (٠٧١٠٠٠١
پی. وی. سی.

متر طول ۵٧

١۵، برای هر يک سانتيمتر اضافه بر ۵٧٠٧١٠٠٠١اضافه بها به رديف ٠٧١٠٠٠٢
سانتيمتر.

متر طول ۵٧

 سانتيمتر از جنس١۵) به عرض Water Stopتهيه و نصب آب بند (٠٧١١٠٠١
الستيک.

متر طول ۵٧

 ، برای هر يک سانتي متر۵٧٠٧١١٠٠١اضافه بها نسبت به رديف ٠٧١١٠٠٢
 سانتيمتر.١۵اضافه بر 

متر طول ۵٧

کيلوگرمتهيه و نصب لوله های پی. وی. سی. در بتن.٠٧١٢٠٠١ ۵٧

متر مکعبدستمزد مصرف افزودنی های بتن.٠٧١۴٠٠١ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم - کارهای متفرقه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم - کارهای متفرقه

متر مکعبدستمزد مصرف خاکستر نرم در بتن.٠٧١۵٠٠١ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - حمل

معاونت امور مهندسی

حمل -فصل هشتم

:مقدمه

محل مصرف و وسيله پيمانكار از محل تحویل تا انبار آارگاه  و از انبار آارگاه تا به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی تمام مصالح تهيه شده به  - ١
 آيلومتر، در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها در نظر ٣٠، برای مسافت تا مصالحی آه تأمين آنها در تعهد آارفرماست از انبار آارگاه تا محل مصرف

ای این فصل پرداخت می شود و  آيلومتر، برای فوالد، سيمان و مصالح سنگی، برحسب مورد براساس ردیف ه٣٠گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر
.شود ای پرداخت نمی برای سایر مصالح، هيچگونه هزینه حمل جداگانه

مقادیر .  آيلومتر مورد استفاده قرار ميگيرد، به شرح زیر تعيين می شود٣٠ آه در محاسبه هزینه حمل مازاد بر ١مقادیر هر یك از مصالح نامبرده در بند  - ٢
.اسبه مقادیر مصالح یا سایر موارد نيست تعيين شده تنها برای احتساب هزینه های حمل است و قابل استناد برای مح

. درصد اتالف سيمان، محاسبه می شود ۶يار سيمان در بتن به اضافه  سيمان برای تهيه بتن و قطعات پيش ساخته بتنی، مقدار سيمان، براساس ع١-٢
. تن شن و ماسه محاسبه می شود٢/٢، برای هر متر مكعب انواع بتن و محصوالت بتنی، )شن و ماسه (  مصالح سنگی ٢-٢
ی و اتصالی اول، مانند انواع تيرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، لوله و ورق های تقویت فوالد، به ازای هر آيلوگرم  فوالد مصرفی از ميلگرد و پروفيل های متد٣-٢

. آيلوگرم بابت حمل منظور می شود ١/٠۵آه براساس مشخصات فنی و نقشه های اجرایی مشخص می شود،

.مبدأ حمل سيمان، برای پرداخت هزینه حمل، به شرح زیر تعيين می شود  - ٣
در این حالت محل خرید باید قبال به تأیيد . أ حمل، محل آارخانه مربوط است در صورتی آه سيمان مستقيمًا از آارخانه های داخلی خریداری شود،  مبد١-٣

.مهندس مشاور و تصویب آارفرما برسد 
آه سيمان مورد نظر را در ( أ حمل، محل نزدیكترین آارخانه سيمان داخلی  در صورتی آه سيمان مستقيمًا از آارخانه های داخلی خریداری نشود، مبد٢-٣

.، می باشد  )زمان خرید توليد می آند 

.مبدأ فوالد، برای پرداخت هزینه حمل به شرح زیر تعيين می شود  - ۴
رخانه زیع فلزات وزارت بازرگانی خریداری شود ، مبدأ حمل برای خریدهای از آا در صورتی آه فوالد مستقيمًا از آارخانه های داخلی یا مرآز تهيه و تو١-۴

یب در این حالت محل خرید یا تحویل باید قبال به تأیيد مهندس مشاور و تصو. های داخلی ، محل آارخانه و برای خریدهای از مرآز، محل تحویل است
.آارفرما برسد 

 گرفته زیع فلزات وزارت بازرگانی خریداری نشود ، مبدأ حمل شهر تهران، در نظر در صورتی آه فوالد مستقيمًا از آارخانه های داخلی یا مرآز تهيه و تو٢-۴
.می شود 

محل ( مبدأ حمل مصالح یاد شده برای پرداخت هزینه حمل، محل تحویل . محل خرید مصالح سنگی باید به تأیيد مهندس مشاور و تصویب آارفرما برسد - ۵
.آنها است ) خرید

. شود بهای حمل سيمان فله، طبق ردیف های حمل سيمان پاآتی و فوالد پرداخت می - ۶

. شود بهای حمل شن و ماسه بتن، طبق ردیف های سيمان پاآتی و فوالد محاسبه می - ٧

در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده مسافتی برای . اه و ترابری استمبنای تعيين مسافت حمل نزدیكترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت ر - ٨
. مشاور مسافت آنها تعيين می شود آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله طبق نظر مهندس

. درصد، پرداخت می شود٣٠های این فصل به اضافه در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود ، بهای ردیف  - ٩
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بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حمل

 کيلومتر تا فاصله٣٠حمل سيمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر ٠٨٠١٠٠١
 کيلومتر.٧۵

تن/کيلومتر ۵٧

 کيلومتر تا فاصله٧۵حمل سيمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر ٠٨٠١٠٠٢
 کيلومتر.١۵٠

تن/کيلومتر ۵٧

 کيلومتر تا فاصله١۵٠حمل سيمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر ٠٨٠١٠٠٣
 کيلومتر.٣٠٠

تن/کيلومتر ۵٧

 کيلومتر تا٣٠٠حمل سيمان پاکتيی و فوالد، نسبت به مازاد بر ٠٨٠١٠٠۴
 کيلومتر.۴۵٠فاصله 

تن/کيلومتر ۵٧

 کيلومتر تا فاصله۴۵٠حمل سيمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر ٠٨٠١٠٠۵
 کيلومتر.٧۵٠

تن/کيلومتر ۵٧

تن/کيلومتر کيلومتر.٧۵٠حمل سيمان پاکتی و فوالد، نسبت به مازاد بر ٠٨٠١٠٠۶ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 (دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه)١پيوست 

معاونت امور مهندسی

، از این رو ، برای کارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب العمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است این دستور
.ماهيت و نياز آن کار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

تعاریف   - ١
وع پيمان، ر باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موض تجهيز کارگاه، عبارت از عمليات، اقدام ها و تدارکاتی است که پيمانکا١-١

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان، ميسر شود

نی عمليات اجرایی، مورد بهره برداری قرارمی گيرند، مانند کارگاه های  ساختمان های پشتيبانی،  به ساختمان هایی گفته می شود که برای پشتيبا٢-١
طری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پيش ساخته و مانند آن، سرپوشيده، شامل کارگاه های تاسيساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، با
ایستگاه فجره، آزمایشگاه پيمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده، انبار مواد من

.سوخت رسانی

دادن به آنها، مورد استفاده قرارگيرد، مانند دفاتر به ساختمان هایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس   ساختمان های عمومی،٣-١
.يدهنوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشوی خانه، تلفنخانه، پارکينگ های سرپوشکار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نا

ضالب، ایجاد خاکریز و کانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر برای محوطه سازی، شامل خيابان بندی، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فا۴-١
 ی، پارکينگ های روباز، حصار کشی، تامين روشنایی محوطه، تامين تجهيزاتحفاظت کارگاه در مقابل سيل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمين های ورزش

.ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است

حویل پيمانکار ، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای کار، از سوی کارفرما تامين و ت منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن، آب۵-١
.خصوصی پيمان تعيين می شودمشخصات ورودی کارگاه برای تامين هر یک از نيازهای پيشگفته، در شرایط . می شود

های مایی تجهيز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل  انبار کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جان۶-١
.مربوط، از  آنها استفاده می شود

.صل کند راه دسترسی، راهی است که یکی از راه های موجود کشور را به کارگاه مت٧-١

.حداث می شود  راه های سرویس، راه هایی است که برای دسترسی به محل اجرای عمليات ا٨-١

ه های دیگر،  مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه را  راه های ارتباطی، راه هایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه٩-١
.به محل عمليات متصل می کند

ال از مسير موجود انجام می شد، اما به علت انجام عمليات موضوع پيمان  راه انحرافی، راهی است، که برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی که قب١٠-١
.قطع شده است، احداث شود

ساختمان ها، تأسيسات و همچنين ماشين آالت، به روش احداث یا نصب در  منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه، فراهم کردن ١١-١
.ی از آنهاستید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره بردارکارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل، به صورت خر

برگرداندن زمين هایی که برای ایجاد آوری، خارج نمودن مصالح، وسایل،  تجهيزات، ماشين آالت، و به شکل اول   برچيدن کارگاه، عبارت است از جمع١٢-١
کردن ساختمان های پيش ساخته، جمع این عمليات، شامل تخریب ساختمان ها در صورت عدم نياز کارفرما، پياده . کارگاه از سوی کارفرما تحویل شده است

نظر کارفرما، ن آالت و تجهيزات پيمانکار از کارگاه، تسطيح و تميز کردن محوطه، طبق آوری مصالح اضافی و خارج کردن آنها از کارگاه، خارج کردن وسایل، ماشي
. و همچنين کارهایی که مشابه اینها می باشد

روش تهيه برآورد -٢
 برای از هر کار و همچنين، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و ني١-٢

گاه این پيوست، برحسب قيمت های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن کار تجهيز کارگاه را تعيين و بر مبنای آن، هزینه
درج نماید و چنانچه مشخصات  قطـوع  برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر،های محل اجرای عمليات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صورت م

برای ساختمان هایی که احداث می شود، ارزش مصالح . بينی کند يمان، پيشای برای تجهيز و برچيدن کارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پ  ویژه
در مورد ساختمان های پيش ساخته، مانند کاروان ها و قطعات پيش . ر می شودبازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظو

جهيز رمایه گذاری آنها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تساخته ساختمان ها، مانند قاب های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهالک و س
یک فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه برای کل در پيمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها . و برچيدن کارگاه، منظور می شود

.کار تهيه می گردد

جرا در نظر گرفته می های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور ميگردد، به صورت موقت و برای دوره ا  ساختمان ها، تأسيسات و راه هایی که در برآورد هزینه٢-٢
 يسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پيش بينی شدهبه منظور تقليل هزینه های تجهيز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأس. شود

در این حالت، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای . شود يز کارگاه استفاده میاست و در دوره اجرا نياز خواهد بود، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجه
ساختمان های چنانچه برای تأمين آب، برق، گاز، مخابرات و راه های کارگاه یا تأمين . واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می شود

بينی می شود استفاده گردد، با زیربنایی که  برای دوران بهره برداری از طرح پيشمسکونی، اداری، پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد، از تأسيسات جنبی یا
نظور ت، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن کارگاه، متوجه به اینکه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده اس

.رچيدن کارگاه، منظور خواهد شدهزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و ب” نمی گردد و صرفا

چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط. رایط خصوصی پيمان، مشخص شود نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوران اجرا، باید در ش٣-٢
برای دوران اجرا الزم باشد، باید انجام آن در شرایط خصوصی کشی، و کابل کشی،مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال

.پيمان، پيش بينی شود

ن، نصب را به عهده بگيرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آ چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه ۴-٢
و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه ) دیماند(ای ثابت برق تيرهای برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخــت تعرفه ه

 نخواهد درج می شود و هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن کارگاه، منظوراست، تعهدات کارفرما در این زمينه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان
زو  برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقيمانده جچنانچـه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه  آن. شد

.های تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بينی می شود  هزینه

آب که  احداث چاه آب را به عهده بگيرد، در حالت استفاده از  شبکه لوله کشی  در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا۵-٢
 عميقهزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاهکارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت
ز و زمينه، در شرایط خصوصی پيمان درج شده و هزینه ای از این بابت در تجهيیا نيمه عميق و پرداخت هزینه های  برداشت آب، تعهدات کارفرما در این
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رفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه  آب، به عهده کا. برچيدن کارگاه منظور نمی شود
.جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور خواهد شد برگشت در پایان کار ،

در صورتی . ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد۶-٢
خواهد  ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر چيدن کارگاه منظور نکه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد

 آهن تفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهدر حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با اس. شد
.ينی می شود محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه پيش ب

ز زمينه عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی ا با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز کارگاه ب٧-٢
 برآورد هزینه ار را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کرده و هزینه اجاره آن  را جزو تجهيز کارگاه توسط پيمانکار تامين شود، باید تأمين زمين ازسوی پيمانک

.های تجهيز وبرچيدن کارگاه منظور نماید

رد تجهيز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع تسهيالت   به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مو٨-٢
. قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کند دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهيز کارگاه در اختيار پيمانکار

ماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته، درب های واحد ردیف های فصل های  هزینه تجهيز کارگاه های مانند تأسيسات، آهنگری، تراشکاری، نجاری، آر٩-٢
.رگاه، هزینه ای منظور نمی شودمربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف های تجهيز و برچيدن کا

 ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه  هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت، در١٠-٢
.ای در ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمی شود

های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف های هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات، درب های واحد ردیف های فصل ١١-٢
.تجهيز وبرچيدن کارگاه، منظور نمی شود

. این فهرست بها پيش بينی شده است) هزینه مستمر کارگاه(ری  هزینه غذای کارمندان و کارگران پيمانکار در کارگاه ، در هزینه باالس١٢-٢

 گاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، درشرایط خصوصی در کارهایی که تأمين غذای کارمندان کارفرما ، دستگاه نظارت و آزمایش١٣-٢
.شود يز و برچيدن کارگاه، منظور میپيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجه

.و آزمایشگاه توسط پيمانکار، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيست پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز کارفرما، دستگاه نظارت ١۴-٢

حجم عمليات مربوط به راه های انحرافی، براساس فهرست بهــای . خواهد شد هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور ن١۵-٢
.ورد می شودآهن، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، منظور و برآ پایه رشتـه راه، باند فرودگاه و زیرسای راه

ا اه نظارت و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها، ب نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، دستگ١۶-٢
.می شودتوجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد

 و ۵٧۴٢٠٩٠٠١  و ۵٧۴٢٠٣٠٠٣ تا ۵٧۴٢٠٣٠٠١ مربوط به ردیف های  جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن کارگاه، بدون احتساب هزینه های١٧-٢
در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعيين شده، . تر شود  فهرست تجهيز وبرچيدن کارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيش۵٧۴٢١٠٠٠١

.یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاو نت امور مهندسي  برسدبيشتر باشد، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه

 در صد مبلغ برآورد هزينه اجراي آار بدون هزينه هاي تجهيز و بر۴ه ميزان آارهاي مربوط به فهرست پايه رشته ابنيه صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي ب١-١٧-٢
چيدن آارگاه

شده بيشتر نشود، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آنها، به ميزان سقف تعيين ١٧-٢ در کارهایی که هزینه تجهيز و برچيدن آنها از حدود تعيين شده در بند ١٨-٢
.یف های تجهيز و برچيدن کارگاه، ضروری نيست، تعيين و به صورت یک قلم و مقطوع، پيش بينی می شود و تفکيک آن به رد١٧-٢در بند

شرایط کلی  - ٣
پس از تأیيد بل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز کارگاه را تهيه کرده و  پيمانکار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز کارگاه و ق١-٣

.دستگاه نظارت ، آن را مبنای تجهيز کارگاه قرار دهد

های ين آب، برق، گاز و تلفن، پيمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان  کارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأم٢-٣
ساختمان،  چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در دوران دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث

.معرفی می نماید

در . درای تجهيز کارگاه و همچنين شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برسان پيمانکار موظف است عمليات تجهيز کارگاه را، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣
.ن است رگاه در اسناد و مدارک پيمان درج شده باشد، پيمانکار ملزم به رعایت آمواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عمليات تجهيز و برچيدن کا

ی د تجهيز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده است، هر نوع تسهيالت دیگر به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مور۴-٣
تعهدات کارفرما در زمينه تجهيز و . هد،  باید آن را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کندکه کارفرما در نظر دارد برای تجهيز کارگاه در اختيار پيمانکار قرار د

ن که موردانجام خواهد شد، تجهيز مازاد بر موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمابرچيدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پيمان پيش بينی شده است،
چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان مبلغ پيمان تغيير کند،.  این بابت، انجام  نخواهد شدنياز انجام کار است، به هزینه پيمانکار خواهد بود و پرداخت اضافی از

 دستورالعمل نحوه تعيين قيمت ١ بند ١موضوع تبصره (افی، تنها برای قيمت جدید مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن کارگاه تغيير نخواهد کرد و هزینه تجهيز اض
.قابل پرداخت خواهد بود ،)جدید

، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در ۴ز و برچيدن کارگاه، با توجه به مفاد بند  هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، در صورت تأمين هر یک از ردیف های تجهي۵-٣
.ردیف های مربوط، پرداخت خواهد شد

، تا سقف مبلغ پيش بينی شده۴-۴ه است نيز، هزینه یاد شده مطابق بند در پيمان هایی که هزینه تجهيز و برچيدن آنها به صورت یک قلم تعيين شد: تبصره
.پرداخت می شود

ی و ای تجهيز کارگاه احداث می کند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوز پيمانکار، موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان های کارگاه را بر۶-٣
.سيل، بيمه کند 
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 (دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه)١پيوست 

معاونت امور مهندسی

به استثنای تجهيز انجام  (تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز کارگاه . برچيده شوند ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز کارگاه، باید پس از انجام کار ٧-٣
ساختمان ها و تأسيسات تجهيز کارگاه که توســط پيمانکار در زمين  به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته،. متعلق به پيمانکار است ،)شده توسط کارفرما

آن به پيمانکار، آنها، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه کارفرما اجرا شده است، مورد نياز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی
.ساختمان ها و تأسيسات یادشده، به کارفرما واگذار می شود

  شود، کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از ساختمان های تجهيز کارگاه و در صورتی که براساس شرایط عمومی پيمان، پيمان خاتمه داده شده یا فسخ٨-٣
س منتخب دو در اختيار گرفته و ارزش آنها را بر اساس قيمت تعيين  شده توسط کارشنالوازم و اثاثيه مربوط به  آنها را که برای ادامه کار مورد نياز است،

بدیهی است هزیه برچيدن آن ثسمت از کارگاه که برچيده نشده . ار منظور نمایدطرف، پس از کسر وجوه پرداخت شده به پيمانکار، به حساب مطالبات پيمانک
.است، به پيمانکار پرداخت نخواهد شد

نحوه پرداخت  -۴
.ليات مربوط به آنها، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود هزینه هر یک از ردیف های تجهيز و برجيدن کارگاه، به تناسب پيشرفت عم١-۴

شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پيشرفت آن بخش از  هزینه ردیف هایی که تأمين آنها به صورت خرید خدمات یا اجاره انجام می: تبصره
.فت عمليات موضوع پيمان، محاسبه و پرداخت می شودکار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پيشر

.پيمانکار، در صورت وضعيت ها منظور می شود هزینه تجهيز وبرچيدن کارگاه، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی ٢-۴

.عيت منظور و پرداخت می شود هزینه برچيدن کارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن کارگاه، در صورت وض٣-۴

ح زیرهيز و برچيدن کارگاه  آنها، به صورت یک قلم پيش بينی شده است، به  شر روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، در پيمان هایی که هزینه تج۴-۴
:است

:از و پتروشيميدر کارهای مربوط به  فهرست های بهای رشته کارهای ابنيه صنعتی نفت و گ١-۴-۴
.ی شروع عمليات پيمان الزم است  درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه، پس از تجهيز کارگاه در حدی که برا۴۵ــ 
.ن  درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيما۴۵ــ 
. درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه، پس از برچيدن کارگاه١٠ــ 

 باشد قلم بوده ليکن در اسناد و مدارک پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی نشدهدر پيمان هایی که برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آنها به روش یک:تبصره
.نيز مطابق این بند منظور ميگردد
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 (دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه)١پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 (دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه)١پيوست 

مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار۴٢٠١٠٠١ ۵٧

مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار۴٢٠١٠٠٢ ۵٧

مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۵٧

مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۵٧

تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمايشگاه

مقطوع ۵٧

تامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمايشگاه

مقطوع ۵٧

مقطوعتامين غذای کارمندان مهندس مشاور،کارفرما و آزمايشگاه۴٢٠٣٠٠٣ ۵٧

تامين ساختمان های پشتيبانی به انضمام هزينه تجهيز انبارهای۴٢٠۴٠٠١
سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانکار و موارد مشابه

مقطوع ۵٧

مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره۴٢٠۴٠٠٢ ۵٧

مقطوعتامين و تجهيز  ساختمان های عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۵٧

مقطوعمحوطه سازی۴٢٠۴٠٠۴ ۵٧

مقطوعاحداث چاه آب عميق يا نيمه عميق۴٢٠۵٠٠١ ۵٧

مقطوعتامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠١ ۵٧

مقطوعتامين برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٢ ۵٧

مقطوعتامين سيستم هاي مخابراتي داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۵٧

مقطوعتامين سيستم گازرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠۴ ۵٧

مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۵٧

مقطوعتامين راه های دسترسی۴٢٠٧٠٠١ ۵٧

مقطوعتامين راه های سرويس۴٢٠٧٠٠٢ ۵٧

مقطوعتامين راه های ارتباطی۴٢٠٧٠٠٣ ۵٧

مقطوعتامين اياب و ذهاب کارگاه۴٢٠٧٠٠۴ ۵٧

تامين پی و سکو برای نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد۴٢٠٨٠٠١
مصالح، سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، مولدهای برق و مانند

آنها

مقطوع ۵٧

نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازی آنها، يا تامين آنها از راه۴٢٠٨٠٠٢
خريد خدمات يا خريد مصالح

مقطوع ۵٧

بارگيری، حمل و باراندازی ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و بر۴٢٠٨٠٠٣
عکس

مقطوع ۵٧

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی در کارهای مربوط به مخزن های۴٢٠٩٠٠١
نفت

مقطوع ۵٧

مقطوعتامين آزمايشگاه و تاريک خانه با تجهيزات مربوط و تجهيز کارگاه۴٢١٠٠٠١ ۵٧

مقطوعحفظ يا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه۴٢١١٠٠١ ۵٧

مقطوعبيمه تجهيز کارگاه۴٢١٢٠٠١ ۵٧

مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٣٠٠١ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 (مصالح پای کار)٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

 يمان، مورد نياز باشد، و با توجه به برنامه زمانبندی اجرای آار ، طبقمصالح پای آار، به مصالحی اطالق می شود آه برای اجرای عمليات موضوع پ - ١
هنگام ورود مصالح به آارگاه ، باید . ر شود آه قابل اندازه گيری یا شمارش باشد مشخصات فنی توسط پيمانكار تهيه و در آارگاه به طور مرتب به شكلی انبا
.ضور مهندس مشاور تنظيم شودصورتجلسه ورود آه در آن نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده  است، با ح

ده است  و هيچ  آيلومتر و باراندازی مصالح در آارگاه به صورت منظم ، در نظر گرفته ش٣٠در قيمت ردیف های فهرست ضميمه، هزینه بارگيری، حمل تا  -٢
.خواهد شد  آيلومتر مصالح ، به استثنای موارد درج شده در فصل حمل ونقل، انجام ن٣٠گونه پرداختی برای  حمل مازاد بر 

 درصد بهای مصالح پای آار و هزینه ٧٠د و برای تقویت بنيه مالی پيمانكار، هنگام تهيه صورت وضعيت موقت، مقدار مصالح پای آار، اندازه گيری می شو - ٣
در صورت وضعيت ، با احتساب ضریب های منطقه ای، هزینه باالسری و پيشنهادی پيمانكار، )برای مصالحی آه مشمول هزینه حمل مازاد می شوند( حمل 

.ها منظور می شود

 مگر رماست و پيمانكار حق خارج آردن آنها را از محوطه آارگاه نخواهد داشت،تمام مصالح پای آار ، پس از منظور شدن در صورت وضعيت ، متعلق به آارف - ۴
چنانچه در صورت وضعيت منظور ( در این صورت، پس از آسر آن از صورت وضعيت . مصالحی آه برای اجرای عمليات موضوع پيمان، ضرورتی نداشته باشد

.ارج آندتواند با پيشنهاد مهندس مشاور و موافقت آارفرما، آنها را از آارگاه خ ، پيمانكار می)شده باشد

 سایر  است و پيمانكار باید آنها را در محل مناسبی آه در مقابل عوامل جوی ومسيوليت حفظ و نگهداری مصالح پای آار، درمدت پيمان، به عهده پيمانكار - ۵
.عوامل مصون باشد انبار آند 

پای آار در صورت وضعيت های موقت در نظر گرفته شده است و قابل استفادهنرخ تعيين شده در فهرست مصالح پای آار، تنها برای محاسبه بهای مصالح  - ۶
.یا استناد در سایر موارد نيست 

مصالح مازاد بر مصرف . طعی، نباید هيچ نوع مصالح پای آار منظور شوددر آخرین صورت وضعيت موقت پس از تحویل موقت و همچنين در صورت وضعيت ق - ٧
.ر از آارگاه خارج شودآه در آارگاه باقی مانده و متعلق به پيمانكار است، باید توسط پيمانكا

، نرخ مصالح پای آار ، با استفاده از فهرست نرخ عوامل در آارهای در مواردی آه براساس شرایط عمومی پيمان، پيمان فسخ یا خاتمه داده شود: تبصره
. درصد مصالح پای آار، در صورت وضعيت قطعی منظور می شود ١٠٠ ، ٣ درصد درج شده در بند ٧٠صنعت نفت، تعيين شده و به جای
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 (مصالح پای کار)٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 (مصالح پای کار)٢پيوست 

متر مکعبماسه شسته۴۵٠١٠٠١ ۵٧

متر مکعبشن شسته۴۵٠٢٠٠١ ۵٧

تنسيمان پرتلند نوع يک پاکتی۴۵٠٣٠٠١ ۵٧

تنسيمان پرتلند نوع يک فله۴۵٠٣٠٠٢ ۵٧

تنسيمان پرتلند نوع دو پاکتی۴۵٠٣٠٠٣ ۵٧

تنسيمان پرتلند نوع دو فله۴۵٠٣٠٠۴ ۵٧

تنسيمان پرتلند نوع پنج پاکتی۴۵٠٣٠٠۵ ۵٧

تنسيمان پرتلند نوع پنج فله۴۵٠٣٠٠۶ ۵٧

کيلوگرمانواع تير آهن۴۵٠۴٠٠١ ۵٧

کيلوگرمانواع تير آهن بال پهن۴۵٠۴٠٠٢ ۵٧

کيلوگرمانواع ناودانی۴۵٠۴٠٠٣ ۵٧

کيلوگرمانواع نبشی۴۵٠۴٠٠۴ ۵٧

کيلوگرمانواع سپری۴۵٠۴٠٠۵ ۵٧

کيلوگرمانواع ورق سياه۴۵٠۵٠٠١ ۵٧

کيلوگرمانواع ميلگرد ساده۴۵٠۶٠٠١ ۵٧

کيلوگرمانواع ميلگرد آجدار۴۵٠۶٠٠٢ ۵٧

متر مکعبتراورس خارجی۴۵٠٧٠٠١ ۵٧

متر مکعبتخته نراد خارجی۴۵٠٧٠٠٢ ۵٧

متر مکعبتراورس ايرانی۴۵٠٨٠٠١ ۵٧

متر مکعبتخته و الوار ايرانی۴۵٠٨٠٠٢ ۵٧

کيلوگرمانواع الکترود ايرانی۴۵٠٩٠٠١ ۵٧
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 - شرح اقالم هزينه باالسری٣پيوست 

معاونت امور مهندسی

:ر، به شرح زیر تفکيک می شودهزینه باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کا

.هزینه باالسری عمومی - ١
:ربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیراین هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی م

.رکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت ش١-١
.،  به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما( هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی ٢-١
.مندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کار٣-١
.   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی۴-١
.   هزینه نگهداری دفتر مرکزی۵-١
.   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی۶-١
.   هزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی٧-١
.   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی٨-١
.   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی٩-١
. هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی١٠-١
. هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی١١-١
. هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها١٢-١
. هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها١٣-١
.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها  هزینه های متفرقه،شامل هزینه١۴-١
. هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی١۵-١
.نبار مرکزی هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از ا١۶-١

.هزینه باالسری کار - ٢
:های درج شده در زیر توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می

: هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است١-٢
.پيمانکار است هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد ١-١-٢
. هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست٢-١-٢

: هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است٢ -٢
. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات١-٢-٢
. هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت٢-٢-٢
. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار٣-٢-٢
. هزینه ماليات٣-٢
. هزینه صندوق کارآموزی۴-٢
. سود پيمانکار۵-٢
: هزینه های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است ۶-٢
همچنين، .  مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری،١-۶-٢

.نه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده استهزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزی
.زمایشگاه قرارميگيرد هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، دستگاه نظارت  و آ٢-۶-٢
. کار مربوط هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای٣-۶-٢
. هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پيمان۶-۴-٢
.ینه غذای کارگران پيمانکار هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار و همچنين هزینه و یا کمک هز۶-۵-٢
. هزینه پذیرایی کارگاه۶-۶-٢
. هزینه پست، سفر مسيوالن کارگاه و هزینه های متفرقه٧-۶-٢
. هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه٨-۶-٢
. هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات٩-۶-٢
.  هزینه های تهيه مدارک فنی و تحویل کار٧-٢
. هزینه های تهيه عکس و فيلم١-٧-٢
).Shop Drawings( هزینه تهيه نقشه های کارگاهی ٢-٧-٢
).As Built Drawings( هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  ٣-٧-٢
. هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه۴-٧-٢
. هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

اعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه س. ١توضيح 
.هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح
.هزینه ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

.و بيمه بيکاری، پيش بينی نشده است)  درصد٢٠(مه سهم کارفرما  در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بي. ٣توضيح
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 -هزينه منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

:جدول ضريب های منطقه ای -۴پيوست
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١٣٩۴ابنيه صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد۵پيوست 

معاونت امور مهندسی

زم شود ها استفاده شده است، چنانچه در چهارچوب موضوع پيمان، اجرای کارهایی الدر پيمان هایی که برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست ب
:ين بهای واحد این نوع کارها به شرح زیر عمل خواهد شدکه برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای کار موجود نباشد، برای تعي

،  موجود باشد،)که برآورد هزینه اجرای کار با استفاده از آن تهيه شده است(در این فهرست بها ) شرح و بهای واحد(در صورتی که ردیف کارهای یاد شده  - ١
 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر ٢۵جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها، نباید از . شداز ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد

.شود

ک هيز کارگاه اضافی نسبت به تجهيز کارگاه پيش بينی شده در اسناد و مدارچنانچه برای اجرای کارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تج: تبصره
 درصد مبلغ مقطوع تجهيز و٢۵مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداکثر تا . ار توافق خواهد شدپيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها، با پيمانک

.د بود مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت امور مهندسی، قابل پرداخت خواهبرچيدن کارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد،

ضریب باالسری،( های پيمان  تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب١ردیف هایی که قيمت آنها طبق بند  - ٢
.،  می گردد)منطقه ای، پيشنهادی پيمانکار و برحسب مورد، سایر ضریب های مربوط

.ر مقادیر کار در شرایط عمومی پيمان رعایت شوددر تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيي - ٣
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