
تعالی سمهاب

 5565221ش:  ش

��� و �ود� ��ورسازمان 
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

 پیمانکارانو هاي اجرایی، مهندسان مشاور  بخشنامه به دستگاه
 704301 شماره:

تاریخ:                             1400/12/28 

1401سال  آب شرب برداري و نگهداري تأسیسات بهره بهاي واحد پایه رشته ابالغ فهرست  موضوع :

هـ  57697/ت25254به استناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیأت وزیران به شماره 
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بعد از ابالغ این بخشنامه  ها فرآیند ارجاع کار آن برآورد هزینه کارهایی که تهیهشود؛ تا براي  می

شود، مورد استفاده قرار گیرد. می شروع
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 دستورالعمل کاربرد

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 دستورالعمل کاربرد

ه نامیدبـرداري از آب  ي بهرهفهرستبهار ختصاا به کهبهره برداري، نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب شرب شته ر پایه حدوا ي. فهرستبها1

  به ،فهرستبها  يپیوستها و یفهارد حدوا يبها و حشر ،فصلها  مقدمه ت،کلیاد)، برراــ ک(دسـتورالعمل لعمل راتوـسدنـیا املـش د،میشو

 ست:ا یرز  حشر

 ي.باالسر  يهاهزینه مقالا ح) شر 1  پیوست

 تحویل کار. و تجهیز  )2  پیوست 

 ید ) کارهاي جد3پیوست 

ها (جنبی یا فرآینـدي) و تجهیـزات الکترومکانیکـال آب    برداري، نگهداري و تعمیرات از تاسیسات، ساختمان. این فهرست بها براي بهره1-1

 شرب در نظر گرفته شده است.

تعمیـر و نگهـداري از   بـرداري،  ي بهـره هـا هاي درج شده در این فهرست بها تمامی کارهاي مربوط به بخـش  . شرح و بهاي واحد ردیف1-2

هاي جزء مورد نیاز براي انجام آن موضوع است. بدیهی است که حتی در صورت عدم تاسیسات آب شرب را در برگرفته و شامل همه فعالیت

هـاي الزم  هاي جزء مرتبط تقاضاي وجه اضافه نماید و تمامی هزینهتواند جهت  فعالیتهاي جز مستتر، پیمانکار نمیاشاره مستقیم به فعالیت

در بهاي واحد ردیف محاسبه و منظور شده است. براي احداث تأسیسات محدوده جدید مورد نیاز، یا  توسعه محدود خطوط و شبکه توزیع، 

 بینی شود.استفاده گردد و در برآورد پیش باید از سایر فهارس بهاي پایهاحداث و موارد نظیر  

هاي اجرایـی موضـوع مـاده     گذاري تمامی دستگاههاي سرمایهها و پروژهو دامنه کاربرد آن طرح . حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور1-3

هـا و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران، و طـرح    222) قانون برنامه چهارم و یا ماده (160(

 باشد.صی میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوهاي سرمایهپروژه

 . نحوه برآورد هزینه اجرا  و تهیه فهرست بها و مقادیر کار.2

برداري از منابع تـامین ( چـاه، قنـات، چشـمه)،     بهره يهارکا اقالم عمومی که ستا هشد تهیه ينحو به ،فهرستبها یني ایفهارد شرح .2-1

. هدد پوشش ها و تجهیزات الکترومکانیکال تاسیسات آب شرب راانایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال، مخازن، شبکه توزیع و انشعابات، و ساختم

 ،نکند تطبیق اــ تبهــ فهرس نـیا يیفهارد حشر بام کارهاي آن قالا که ،باشد رکا زنیا ردمو ايهیژو ییاجرا وفنی  تمشخصا که ارديمو در

 رهت ستاـــعالم اـــب اـــهفـــیرد ینا. دمیشو درج جدید یفرد رهشما باطــه مربو وهگر ينتهاا و در تهیهم قالا اي آنبر مناسب یفرد حشر

ــسابر و قیمت تجزیه روش با ره دارستا يیفهارد حدوا يبها. میشوند هنامید ره دارستا يیفهارد انعنو به و مشخص ــقیم ساـ ــتهـ  ياـ

ــس يیفهارد ختداپر ايبر لعملیراستود ههرگا. دمیشو درج نظر ردمو یفرد برابر در و محاسبه ،فهرست ینا يمبنا دوره ــم ره دارتاـ  ردوـ

 . ددمیگر  ضافها جدید رهشما با طمربو فصل  مقدمه ينتهاا به و تهیه زممتنال ،باشدز اـنی

هاي هر فصل بـا   هاي جدید در آینده، ردیف هاي مورد نیاز و امکان درج ردیف . در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف2-2

 هاي جداگانه اي با شماره مشخص تفکیک شده است. فصل ها یا زیر توجه به ماهیت آنها به گروه

هاي فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدي به شـماره   ردیف شماره. 2-3

 ه است.گروه یا زیر فصل، و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شد
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هایی از این فهرست  ها، بهاي آنها به صورت درصدي از بهاي واحد ردیف یا ردیف فصل در کلیات یا مقدمه . براي هر یک از اقالمی که 2-4

تعیین شده است، باید ردیف جداگانه اي با شماره و شرح مناسـب در گـروه    بها، و یا به روش دیگري، که در مفاد این فهرست بها گفته شده

شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت ایـن اقـالم   بوط پیش بینی شود و بهاي واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه میمر

 هاي پایه محسوب می شوند. ردیف

 ،1-2 بند ره دشد  درج روش به ،حد هستندوا يبها ونبد ما، استا دموجو بها فهرست ینا در نهاآ حشر که یفهاییرد حدوا ي. بها2-5

 . میشوند بمحسو داررهستا يیفهارد نیز مقالا ینا .میشوند ینـتعی

 ماــ هنگباید  ،4-2هاي غیرپایه موضوع بند (اقالم ستاره دار) و بهاي واحد ردیف 1-2بند عموضو غیرپایه يهایفرد حدوا يبها و ح. شر2-6

 . برسد ییاجرا هستگاد تصویب به ر،کا ايجرا هزینهبررسی 

 آوردرـب مبلغ عـجم  هـب بتـنس دار،رهتاـس يهایفرد آوردبر مبلغ جمع چنانچه د،میشو ارگذوا عمومی طریقمناقصه از که هاییرکا . در2-7

 تـــسا زمال ،دــ باش صد) در30( سی از بیشتر ،شتهر ینا در تحویـل کـار،   و تجهیز هزینه لعماا ونبد غیرپایه)و  (پایه فهرستبها يیفهارد

ــته داررهستا يیفهارد تمامی حدوا يبها و  حشر ،مناقصهم نجاا از قبل ییاجرا هستگاد ــهم ،تصویب از پس را، در آن رش ــب اهرـ ــتجزی اـ  هـ

 رايوـــش تصویب توسطو  سیدگیر از پس تا دارد لساار رکشو ســازمان برنامــه و بودجــه در ،فنی عالی رايشو بیرخانهد به ط،مربو تـــقیم

 یا ودمحد مناقصه طریق از هاییکهرکا در. دگیر ارقر عمل كمالدار) هاي سـتاره  نحوه تهیه و تصویب ردیف(براساس دستورالعمل  ،فنی الیـع

 .دبو هداخو صددر  )10) و ده (15ده (ب پانزـترتی هـب هدـش داـقف یـس ،میشوند ارگذوا مناقصه تتشریفا كتر

هاي زیـر، طبـق   ها و هزینههاي غیرپایه مربوط به آن، ضریب و ردیف بهاهاي این فهرست . هنگام تهیه برآورد، به جمع بهاي واحد ردیف2-8

 ، اعمال می شود.9-2روش تعیین شده در بند 

و براي کارهایی که به صورت ترك  30/1شود برابر هاي عمرانی براي کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می. ضریب باالسري طرح2-8-1

 41/1شوند برابر هاي غیر عمرانی که به صورت مناقصه واگذار میباشد. ضریب باالسري طرحمی 20/1ر شود برابتشریفات مناقصه واگذار می

 در هنمارا انعنو به يباالسر ضریب مقالا حشر باشـد. مـی 30/1شوند، برابـر  و براي کارهاي که به صورت ترك تشریفات  مناقصه واگذار می

 باشد.می 14/1برابر ضریب باالسري فصل پنجم ست. ا هشد  درج 1 پیوست

 .2ت پیوس  لعملراستود مطابق تحویل کار و تجهیز  . هزینه2-8-2

 بــ حس رــ بمحاسـبه شـده و    ،فنی تمشخصا و ییاجرا هايس دستورالعملساابر آن، مقالا یردمقا ر،کا هر  ايجرا ۀهزین آوردبر اي. بر2-9

 و ارمقد ،حدوا يبها ،حدوا ح،شر ره،شما شامل فهرستی که. دمیشو يگیرازهندا ط،مربو ي غیرپایـه هـا یفرد و فهرستبها نـیا ياـفهـیرد

 .دمیشو تهیه ،ستا اـفهـیرد يبها

 ،لـفص رـه هـب طوـمرب يیفهارد کلي بها جمع از ست.ایف رد آن حدوا يبها در ارمقد بحاصل ضر ،یفرد هر کل يبها ،فهرست ینا در

تحویـل   و تجهیز ۀهزین و ه،شد بضري باالسر ریبـض. یدآمی ستد به نظررد مو رکا ايبر فهرست مبلغ، فصلها لغمب جمع از و فصل مبلغ

ــار، ــب ،نتیجه د،میشو ضافها آن به ک ــاپیوست و هافصل ۀمقدم ت،کلیا ه،شددیا اركمد به. دهد بواخورکا ايجرا ۀـــهزین آوردرـ  3و  2، 1 يه

ها یا بخش هایی، منضم به پیمـان تلقـی   حاضر ولو در صورت عدم درج ردیف شود. در هر حال تمام فهرست بهايمی میمهـضبهاء فهرست

 شود.می
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، نهااي آجراهزینه آورد برچنانچه احداث تأسیسات در محدوده جدید، یا توسعه محدوده خطوط و شبکه توزیع و موارد نظیر مورد نیاز باشد، 

هاي  شبخاي ین ترتیب براکه به ي یردمقاو فهرستبها . دوـیشـگانه تهیه ماجدر بهطوط شته مربورپایه ي فهرستبهاد بررلعمل کاراستودطبق 

منعکس در آن جمع نیز رت به صوو به تفکیک ر مختلفکاي بخشهاآورد رـه بـکآورد رـخالصه بگ با براه همرد، تهیه میشور مختلف کا

م (تمار کل کاايبره گارکان برچیدو نها یک فهرست تجهیز ها ترکاع ین نودر ا. میشوندمنضم ه یکدیگر ـبر، اـکان برآورد اجرايبه عنو، ستا

 گردد. در هر حال فهرست بهاي حاضر تماماً منضم به پیمان تلقی می. دها) تهیه میشوشتهر

بهـاي واحـد پایـه    هاي فصل مربوط در فهرست هاي ریزشی، در صورت ضرورت سپرکوبی و تهیه سپر از سوي کارفرما، از ردیف. در زمین3

بهاي واحد پایه رشته راه، راه آهن شود. در صورتی که سپر توسط پیمانکار تهیه گردد، از فهرستشبکه جمع آوري فاضالب استفاده می رشته

 و باند فرودگاه استفاده شود.

هاي پمپاژ، ایستگاههاي شیر و بهاي واحد کارهاي فوالدي و کارهاي بتنی و قالب بندي مربوط به منابع تامین، . بهاي واحد احداث حوضچه4

هـا در  شود. براي کارهاي حجیم و متمرکز مانند ساختمان مخزنبهاي پایه مربوطه استفاده میخطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب از فهارس 

 هاي پایه رسته ساختمان برآورد شود. صورت نیاز، هزینه این نوع کارها باید براساس فهرست

ها آن رهبادر اتیـطالعا  عنو هر  کلی رطو به ها وآن تهیه  منبع و اتتجهیز ،مصالح کاملت مشخصا باید کار. براي تهیه مصالح توسط پیمان5

 فنی تمشخصادر  و هــ تهی ،دــ باش تهــ شدا اهیـگآ آن هـب بتـنس قیمت دپیشنها یهارا ايبرپیمانکار  ستا زمال و دهبو موثر قیمت نظر از که

 . کند  درج فنی سیزربا و کیفیت لکنتر هنحو لعملراستود با اههمر نپیما خصوصی

 تمشخصا با را جنس نهما کهمورد تایید کارفرمـا،   هکنند تولید سه منا قلاحد برآورد، هکنند تهیه حدوا هـک تـسا ینا "تهیه منبع" از رمنظو 

  .کند درج رکا خصوصی فنی تمشخصا در ،میکنند دـتولی هم به یکدنز هايقیمت و مشابه

 : تعاریف. 6

 شوند. عناوین و عبارات زیر در این فهرست بها تعریف می

نظر  مورد داراییعمر  چرخه درطول که باشد،می مدیریتی و اجرایی فنی، اقدامات تمام از ترکیبی): . نگهداشت (نگهداري و تعمیرات6-1

 داشته باشد. رااستاندارد  کارکرد بتواند که باشد وضعیتی در دارایی آن تا شودمی انجام آن بازسازي یا حفظ براي

برداري، نگهداري و تعمیرات در تأسیسات  بها اشخاص حقوقی یا حقیقی که داراي تخصص بهرهدر این فهرست :نگهداشت پیمانکار. 6-2 

برگزاري مناقصه یا ترك باشند و توسط کارفرما طی فرآیند  برداري از مراجع ذیربط مینامه تعیین صالحیت بهره آب شرب بوده و داراي گواهی

بها منظور از پیمانکار همان پیمانکار شود. در این فهرست گردند، به عنوان پیمانکار نگهداشت شناخته می تشریفات مناقصه انتخاب می

 نگهداشت است.

باشد. این قبیل کارها عموما در می برداري، انجام برخی از کارها نیاز به اخذ مجوز انجام کار از سوي کارفرمادر هنگام بهره :دستور کار. 6-3

توانـد مشـخص    قرارداد پیمانکار لحاظ گردیده و داراي مقادیر کار و حجم اجرایی بوده، ولی به لحاظ موقعیت مکانی و زمانی،  اجراي آن می

ق ارجاع در نرم افزارهاي کارفرما بـا  باشد. در اینصورت دستور کار به صورت کتبی یا از طرینباشد و نیاز  به اعالم انجام آن از سوي کارفرما 

ذکر مشخصات اجرایی، اعم از مشخصات فنی اجرایی، نام کارفرما، شماره و تاریخ پیمان و شماره و تاریخ دستور کار، از سـوي کارفرمـا بـه    

 پیمانکار ابالغ خواهد شد.
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 دستورالعمل کاربرد

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
ن ساخت شناخته شده و مصوب جهـت اجـراي کـار و    هاي چوبه مجموعه استانداردها، معیارها و مشخصات فنی و نقشه .دستورالعمل:6-4

 باشد.شود که در قرارداد پیمانکار لحاظ و این مجموعه به عنوان روش کار میبرداري گفته میعملیات اجرایی در بهره

رد پیمانکـار بـه   برداري به منظور بررسی عملککارشناس یا کارشناسان متخصص از طرف کارفرما بوده که از شروع عملیات بهره . ناظر:6-5

 باشد.شود. دستورات و تاییدات کتبی ناظرین در چارچوب قرارداد داراي اعتبار می می صورت کتبی به پیمانکار معرفی

 ساعت شبانه روز است. 24ساعت کاري (اعم از صبح، عصر و شب) در طی  8بها، بازه زمانی . منظور از شیفت کاري در این فهرست6-6
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 تکلیا

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 تکلیا

 . هستند یکدیگر مکمل و تفکیک  قابل غیر ايجزا ،یفهاح ردشر و فصلها ۀمقدم ت،کلیا د. مفا1

  کـی هر حدوا يبهابلکه   ،نیست رکا کامل تمشخصا ةتعیینکنند تنهایی به و کلیات، هافصل  ۀمقدم در هشد درج موارد و یفهارد حشر .2

ــا یفاز رد ــمشخص با و دشو  منجاا فنی تمشخصا و نقشه  طبق ر،کا که ستا ختداپر قابل تیرصو دره ــتعی  تاـ ــش ینـ ــیا در هدـ  نـ

 .باشد شتهدا مطابقت نظر ردمو یفو رد اـتبهـفهرس

 دهبواي و تعمیرات تأسیسات آب شرب برداري، نگهداشت برنامهبهرهبه  طمربو يهارکا ايجرا  ۀهزین متوسط ،فهرستبها ینا ي. قیمتها3

ز (بـه اسـتثناي مصـالح و    نیا ردمو مصالح تأمین همچنینو  اربزا ت،الآماشین ،نسانیوي انیر يگیرراــ هکــ ب و أمینــ ت ياــ ههـهزین املـش و

 الحـمصنیروي انسانی و  اییـج جا به ،مصالح ازيندرابا و حمل ي،گیرربا ها  در اسناد توسط کارفرما تعهد شده است)، تجهیزاتی که تهیه آن

 در رد)وــ م بــ حس (بر ازي و تنظـیم ندراه ا هیدرولیکی مقطعی و مایشهمچنین هزینه آز. ستا رکا کاملاي جرا ،کلی رطو بهه، و گارکا در

 ت. سا هشد پیشبینی فهرستبها نـیا ياـفهـیرد دـحوا ياـبه

پراکنـدگی کـار،    بابت بهاییضافه ا هیچگونه ست.ا نقشه و دستورالعمل طبق ر،کا منجاا ايبر کاملی يهاقیمت ،فهرستبها ینا ي. قیمتها4

 ايجریري، حمل، باراندازي و موارد دیگر که اهاي کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگ ع، دهانهتفاار یاعمق کار در شب، سختی زمین، تغییر جنس، 

 ختداپر  قابل ،ستا هشد پیشبینی ضافهبهاا یا بها  آن  ايبر بها فهرست  ینا در حتاصر به  نچهآ جز ،کند صوـمخص اـی رـمشکلت را رکا

 باشد.نمی

 شـده  رمنظو ن،پیما به  منضم رکا ايجرا هزینه آوردبر در تی کهرصو در ه،گارکا نبرچید و تجهیز  هزینه به ضریب باالسري، طمربو غا. مب5

 ختداپر قابل آن به طمربو مبالغ آورد،بر در هزینهها یا ضریبها ینا پیشبینی معد رتصو در یگرد رتعبا به قابـل پرداخـت اسـت.     ،باشد

  .نمیباشد

 يقیمتها با  آن مقایسه یا ،یگرد يهافهرست با فهرستبها  ینا ۀمقایس یا ،یکدیگر با فهرستبها  ینا يفصلها  ۀمقایس از  يگیر  نتیجه . با6

  نیست.  ختداپر  قابل ،ستا هشد تعیین حتاصر به نچهآ بجز ضافیا جهو ،یگردمقایسه  عنو هر یا ،قیمت تجزیه  به دستناا یا روز

 نافذ آورد آن بخـــــشبر  ايبر تنها آن دمفا ،ستا هشد داده آوردبر محاسبه هنحواي بر لعملیراستود که بها فهرست  ینا از  بخش هر . در7

 .دبو هداخو

برداري و نگهداشت از منابع تامین (چاه، قنات ي مربوط به بهرههارفنی عمومیکات مشخصا، ین فهرستبهادر افنی ت مشخصار از . منظو8

-ت الکترومکانیکال تأسیسات آب شرب میها و تجهیزا و چشمه)، خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، مخازن، ایستگاه پمپاژ و ساختمان

 باشد. اند و شامل موارد زیر می ها منتشر شدهباشد که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سایر وزارتخانه

 سازمان برنامه و بودجه کشور -116-3استاندارد کیفیت آب آشامیدنی، نشریه شماره  -

 سازمان برنامه و بودجه کشور -117-3و روستایی، نشریه شماره  آب شهري ضوابط طراحی سامانه هاي انتقال و توزیع -

 سازمان برنامه و بودجه کشور -441راهنماي مدیریت تامین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شرب شهري و روستایی، استانداد شماره  -

 قات صنعتی ایرانموسسه استاندارد و تحقی -1011هاي میکروبیولوژیکی آب،  استاندارد  شماره ویژگی -
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 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور – 1053ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی، نشریه شماره  -آب آشامیدنی  -

سازمان برنامه  -556)، نشریه شماره308راهنماي شناخت و بررسی عوامل موثر در آب بحساب نیامده و راهکارهاي کاهش آن (استاندارد -

 و بودجه کشور

 وزارت نیرو.   –الف -66نشریه شماره  -استاندارد مهندسی آب -ی کیفی منابع آبراهنماي ارزیاب -

موسسـه اسـتاندارد و    -8394اسـتاندراد شـماره    -هاي آزمـون ها و روشویژگی -سدیم هیپوکلریت مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی-

 تحقیقات صنعتی ایران

موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات     -6591استاندارد شماره  -ندرها و مخازن گاز کلربرداري از سیلهاي ساخت و روش آزمون و بهرهویژگی -

 صنعتی ایران

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -3410استاندارد شماره  -ذخیره سازي و حمل و نقل سیلندرها کلر -

موسسـه   -7098نشـریه شـماره    -هـاي آزمـون  هـا و روش ویژگـی  -هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب براي مصارف انسـانی  -

 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شـرکت مهندسـی آب و    -هاي گندزدایی آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) تولیـد کارخانـه  برداري از سامانهدستورالعمل اصول طراحی و بهره -

 فاضالب کشور

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور -يبرداري و ایمنی در تاسیسات کلرزن گازدستورالعمل طراحی، بهره-

سازمان برنامه و بودجـه   -673نشریه شماره  -هاي فاضالبخانههاي آب و تصفیهخانههاي کلر زنی در تصفیهدستورالعمل  احداث سامانه -

 کشور

 برنامه و بودجه کشورسازمان  -133شماره  هیراهنماي نگهداري وتعمیرات تصفیه خانه هاي آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات، نشر -

 سازمان برنامه و بودجه کشور -134شماره  هینیروي انسانی در تصفیه خانه هاي آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سالمت آنان، نشر -

 سازمان برنامه و بودجه کشور -177شماره  هیراهنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفیه خانه آب، نشر-

 سازمان برنامه و بودجه کشور -179شماره  هیدر مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی، نشرراهنماي کنترل کیفیت -

 سازمان برنامه و بودجه کشور -318شماره  هیدستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاي آب، نشر -

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور -دستورالعمل اجرایی شناسایی و سامان دهی مصارف غیر مجاز آب-

 شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور -)OP203یابی (هاي نشتراهنماي شناخت انواع نشت و روش-

استاندارد شرح خدمات برداشت اطالعات و تهیه نقشه چون ساخت همراه با دستورالعمل روند نظـارت، تحویـل و صـحت سـنجی آن در      -

 ورشرکت مهندسی آب و فاضالب کش –هاي اجرایی صنعت آب و فاضالب پروژه

 شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور -صنعت آب و فاضالب کشور GISاستاندارد و پایگاه داده یکپارچه  -

 امورنظام فنی و اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور –سازمان نقشه برداري  119هاي همسان نقشه برداري، نشریه شماره دستورالعمل-

یا میلگرد نصب لوله  ،نشهاتر حفر ها،گودبرداري مانند ،نیست میسر اًبعد نهاآ  کامل سیزربا و دشومی هپوشید رکا منجاا از که پس . عملیاتی9

 از قبل و رکا ايجرا حین ،هارکا رستود و فنی تمشخصا )Asbuiltچون ساخت ( يهانقشه باها آن مطابقت باید، لوله خط مایشو آز

 هاي مورد قبول کارفرما ثبت و تأیید گردد.سامانهو یا در جلسه  رتصوناظر پروژه  با ن،شد  هپوشید
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 گردد.به شرح ذیل در آیتم ها لحاظ میحمل ي، گیرر. هزینه با10

جـایی  دن خاك مناسب، هرگونه مواد مصرفی و جابـه یسه کرازي و رندراباو حمل ي، گیررباایاب و ذهاب عوامل مربوط ، تهیه، . هزینه 10-1

قیمت هاي فصول در کیلومتر براي کلیه فعالیت 50و خارج از محدوده کارگاه تا  رد) در محدوده کارگاهحسبموخاك مازاد، نخاله مواد زائد (

ردیـف مربوطـه    05/1کیلومتر با اعمال ضریب  10کیلومتر به ازاي هر  50و مازاد بر ست ه این فهرستبها پیشبینیشدي مربوطه درایفهارد

 قابل پرداخت است. 

نماینـــــدگان کارفرمـــــا  تأیید به رشسفا از  قبل ،فنی  تمشخصا با  تطبیق نظر از ز،نیا ردمو اتتجهیز و مصالح فنی گکاتالو یا . نمونه11

 .برسد (ناظرین)

 باشد.هاي ریزشی و سنگی میبه غیر از زمین  مینز  عنو هر از  بهااین فهرست يهافصل يهایفرد در نظر ردمو مین. ز12

هاي سنگبري، مواد منفجره یا ماشین آالت سنگین، مانند بیل مکانیکی پیکور براي کندن آن استفاده از چکش . زمین سنگی، زمینی است که13

 اسب بخار، الزامی باشد. 300دار، بولدوزر با قدرت بیش از 

 ايبر و  دهنبو ورمقد سانیآ به د،گو یا نشهاتر  افطرا كخا شیزر علت به ،نقشه طبق آن نکند که دمیشو قطالا مینیز به یزشیر مین. ز14

 شیزر از  که دشو  هکند مناسبی شیب نچنا با نشهاتر یا و دگیر منجاا آن در  سپرکوبی یا بستبچو مانند خاصی يتمهیدها باید آن،  نکند

 .دشو ممانعت كخا کلی

 مینز سطح مقور  متوسطو  نشهاتر کف مقور بین  عتفاار  فختالا بهــا،ایــن فهرســت يهــافصل يهــایفدر رد ،نشهاتر  عمقاز  ر. منظو15

، نشهاتر عمق د،شو منجاا داريخاکبر تعملیا ،نشهاتر حفر ايبر مسیر زيسا دهماآ رمنظو به که ارديمو. در ستا نشهاتر فطر دو طبیعی

 . ستا داريخاکبراز  پس نشهاتر فطر دو مینز سطح مقوو ر نشهاتر کف مقور بین  عتفاار فختالا

 روي خطوط انتقال انجام شده است بابت خاکبرداري اضافه انجام شده اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.. در مواردي که خاکریزي 15-1

 . ستا هشد مشخصمنضم به قرارداد که توسط کارفرما  ییاجرا يهانقشهدر  که ،ستا نشهاتر کف ضعر ،نشهاتر ضعراز  ر. منظو16

ها يجو ،ندگیربا طریق از دارد  لحتماا که ستا هاییآب فعود تخلیه ،حوضچهيهادگوو  نشهاتر خلدا سطحی هايآب ژپمپا از ر. منظو17

. ستا  هشد  بینی پیش  طمربو  يهایفرد در ر،کا  ینا  هزینه. دشو دگو یا  نشهاتر وارد ،مینی)زیرز  هايآب يستثناا (به ورمجا ينهرها یا

ــییود ارجد از  آب ذنفو  به منجر  که آن، مانندو  یادر یا خانهرود با دگو یا  نشهاتر  ورتمجا اردمو ــا محــل خراب  یا  نشهاتر  خلدا به  اره ی

 هداخو دهستفاا مینیزیرز  آب ازتر یرز رکا  ايجرا  يبها ضافها  يهایفرد از ردمو حسب بر و هشد تلقی مینیزیرز هايآب مانند د،شو دگو

 شد.

ــاهزینه  شامل ،ستا  هشد  پیشبینی  مینیزیرز  آب ازتر یرز رکا ايجرا  يضافهبهاا رتصو  به  که  یفهایی. رد18   پیشرفت  يکند  يهـ

 تأیید  به  ريموتو  تلمبه از  دهستفاا  وملز  که ستا  ختداپر  قابل تیرصو در و ستا  ريموتو  تلمبه با  آب  تخلیه و اربدآ  محیط در رکا

  آب ازتر یرز  که  تعملیا از  قسمت  آن به ه،شد دیا يهـــایفرد. دشو  مجلس  رتصو رکا  منجاا از  پس و برسد کارفرمـــا (نـــاظرین) 

 .دمیگیر تعلق د،شو  منجاا مینیزیرز

 يیگرد  نقش و هنددمی  لتصاا  هم به را  آن  تمتعلقا یا  لوله  قطعه دو  که  ستا  میازلو و  سایلو )،joints(هـــا تصالیا از ر. منظو19

 . شد هدانخو تصالیهاا  شامل  تمتعلقا به  طمربو  يبها ضافها. نهاآ به  طمربو  يهاهمهر و  پیچ و شرهاوا ،مانند گلند ،ندارند
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 رود،می رکا به لوله جهت تغییر یا لوله از بنشعاا گرفتن ،لوله مقطع تغییر ايبر که ستا قطعاتی اعنو) اFittings( تمتعلقا از ر. منظو20

  .ستا قطر گترینرمحاسبه بز يمبنا ،نددار قطر یک از بیش که تبدیل و راه سه مانند متعلقاتی ردمو در. تبدیل رراه،چها راه، سه ،نوزا مانند

ــاولجد در که  ،ستا )NominalDiameterنامی( قطر بها ین فهرستا در قطر از ر. منظو21  درج طمربو  يهااردستاندا و نندگازسا يهــ

 .باشد هشد مشخص آن جز مگر ،ستا هشد

هاي فصول این فهرست بهاء، احتساب اقطار کمتر از قطر اعالم شده و مشخصاً قطر در نظر گرفتـه   در ردیف "تا قطر ". منظور از عنوان 22

 باشد. شده در شرح ردیف می

ها مجلس رتصو و هارکا رستودر صورت وجود د ،)Asbuiltچون ساخت ( ينقشهها در هشد  درج دبعاا سساا بر هارکا يگیر ازهند. ا23

 پیش بها فهرست ینا در يگیرازهندا ايبر ايهیژو روش که ارديمودر. دمیگیر رتصو ،هـــافصل مقدمه و  تکلیا دمفا به  توجه با که ،ستا

  .دمیشو  منجاا هشد  تعیین روش به يگیر ازهندا ،ستا هشد بینی

ــایفرد در  هشد درج لیامتو قطر دو بین ز،نیا ردمو قطر  . چنانچه24   يقطرها  يبها به  توجه با آن، حدوا  يبها ،باشد فهرستبها  ینا يه

 .دمیشو محاسبه خطی میانیابی روش به و  آن بعد و  قبل

 آن، با  مرتبط  تعملیا سایر و زمال ضافیا  يخاکریز و داريبركخا بابت ضافیي اهاهزینهتعمیرات    فصل  يهایفرد حدوا  يبها . در25

 ست.اهشد رمنظو د،گو یا نشهاتر ت درونعملیا ايجرا ايبر زمال يفضا دیجاا نیز و تمتعلقا ،هاتصالیا  محل  ايبر

  رمتو از  ناشی حجم با تغییر مرتبط ضافیا  يهـا هزینه ري،حفا ارنو مرمت و خاکی تعملیا،  اتریتعم فصل يهایفرد حدي وابها . در26

 ست. ه اشد رمنظو كخا نشست و

 يسرند كخا روي يخاکریز و يسرندك خا لوله با روي و افطرا ،یرز يخاکریز هزینهتعمیـــرات ،   فصل يیفهارد حدوا  يبها . در27

 هر منجاا  ايبر  نشهاتر حفر از حاصل يهاكخا کارفرما (ناظرین)، تشخیص  به چنانچه. سته اشد رمنظو مناسب، كخا با ،نهایی) (خاکریز

 هاي این فهرست در نظر گرفته شده است.ه، در ردیفگارکا رجخا از مناسب كخا  حمل و  تهیه يبها ،نباشد  مناسب  هشد دیا رموا از یک

 ايبر و ستا هشد درج خریـد  فصل و تجهیـزات  در   شیرها ت،متعلقا ،هـا تصالیا ،هـا لوله مانند مقالا بخشی از تهیه ،فهرستبها ینا . در28

  يهـا یفرد در ،نهاآ ازيندرابا و در هر فاصلهحمل  و يگیرربا  هزینه. شد هداخو عمل دار) رهپایه (ستا غیر مقالا بطاضو طبق ،مصالح سایر

  ست.ا هشد  بینی پیش ط،مربو

تعمیرات خطوط انتقال و شبکه توزیع هزینه تهیه آب و کلـر الزم بـراي گنـدزدایی و شستشـوي محـل        فصل هاي  . در بهاي واحد ردیف29

 د.باشبرداري به عهده پیمانکار میحادثه جهت بهره

. در مواردي که عملیات تعمیر یا تعویض و امور مشترکین مربوط (موضوع فصل سوم و چهارم) به خطوط و شبکه با تأسیسات زیربنایی، 30

بهایی براي هاي ناشی از کاهش بازدهی عملیات تعویض یا تعمیر اضافهکند، به منظور جبران صعوبتچاه جذبی، منهول فاضالب برخورد می

درصد  50الذکر است و با نظر کارفرما (ناظرین)، اضافه بها دیف تعمیر و تعویض مربوط، براي آن حادثه که داراي صعوبت فوقبهاي واحد ر

شود. این اضافه بها براي هر مورد برخورد عملیات تعویض لوله با تأسیسات زیربنایی موجود و عبور از زیر آن به نحو مناسب، با محاسبه می

شود. در حالتی که چند مورد از تأسیسات زیربنـایی موجـود در فاصـله نزدیـک و     ت است ولی شامل انشعابات خانگی نمیتایید قابل پرداخ

 مجاور هم قرار گرفته و با تعویض لوله برخورد داشته باشد، تنها معادل یک مورد برخورد در نظر گرفته خواهد شد. 
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طریق جاده دسترسی امکان پذیر نباشد، براي آن ردیف که داراي صـعوبت ذکـر شـده    . در مواردي که به منظور دسترسی به تاسیسات از 31

 درصد محاسبه خواهد شد. 30است و با نظر کارفرما، ردیف با اضافه بها تا 

ات ها و تاسیسـ . چنانچه براي حفاظت دیواره ترانشه (جلوگیري از ریزش دیواره در حین عملیات یا جلوگیري از نیروي رانش ساختمان32

 مجاور ترانشه)، با تایید کارفرما، تمهیدات خاصی مانند چوب بست یا سپرکوبی الزم باشد،  هزینه مربوط، جداگانه پرداخت خواهد شد.

. مسئولیت خسارت به تأسیسات زیربنایی و مصالح و تجهیزات کارفرما بر اثر سهل انگاري و قصور از زمان تحویل تـا نصـب و انتهـاي    33

 باشد.ه عهده پیمانکار میبرداري ببهره

هـاي کارفرمـا کـه بایـد در اسـناد      آالت، خودرو، ابزار و لوازم مورد نیاز را مطابق دستورالعمل. پیمانکار باید نیروهاي انسانی ماهر، ماشین34

اسیسـات آب را  براسـاس   بـرداري از ت بهـره  يهارکاارجاع کار ارائه شود براي اجراي عملیات بهره برداري، نگهداري، تعمیر و یا تعـویض  

 شرایط خصوصی پیمان تامین نماید.

هاي مورد نیاز مرتبط با وظایف محوله و بازآموزي پرسنل تحت امر خود در هر مقطع اقدام . پیمانکار مکلف است نسبت به کلیه آموزش35

 مانکار است. نماید و در صورت بوجود آمدن حادثه در اثر عدم آگاهی پرسنل، مسئولیت مستقیماً متوجه پی

 هاي رسیدگی به نگهداري و تعمیرات را تامین نماید.. پیمانکار مکلف خواهد بود وسایل، ماشین آالت و ابزار کار جهت تجهیز واحد36

. در صورتیکه محل تعمیر شده به تشخیص ناظر به دلیل عدم رعایت اصول فنی نصب یا تعمیرات مجدداً دچـار حادثـه گـردد پیمانکـار     37

 باشد. به انجام تعمیرات بوده و جبران خسارت وارده به تشخیص ناظرین به عهده  پیمانکار میموظف 

. در صورتیکه جهت تعمیر یا تعویض در تاسیسات منابع تامین(چاه، قنات و چشمه)، ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه توزیع، مخازن، 38

تجهیزات الکترومکانیکال تأسیسات آب شرب، نیاز به قطع آب باشد، این کار باید با ها و  هاي تصفیه و ارتقا کیفیت آب و ساختمانپکیج

 هماهنگی کارفرما انجام گیرد.

هاي آسفالت از کاتر مطابق دستورالعمل براي ابعاد و ضخامت برش و تخریب استفاده نماید. در صـورت  . پیمانکار موظف است در محل39

تخریب آسفالت مازاد بر ابعاد دستورالعمل که مورد تایید کارفرما نباشد هزینه آسفالت تخریب شده مازاد در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ 

خواهد بود. در صورتی که تخریب آسفالت بیش از اندازه حـد مجـاز شـد، در ابتـدا بایـد از       نخواهد شد و هزینه مرمت آن به عهده پیمانکار

 ناظرین اجازه رسمی داشته باشد و مازاد آن هزینه بر عهده پیمانکار است. 

 . در خصوص جرایم در شرایط خصوصی منضم به پیمان باید موارد ذیل در نظر گرفته شود:40

از زمان اعالم حادثه به پیمانکار تا پایان مراحل رفع حادثه براساس دستورالعمل زمان رفع حادثه خواهد بـود.   . حداکثر زمان رفع حادثه40-1

ده در صورت تاخیر غیرمجاز (به استثناء مواردي که از حیطه اختیارات پیمانکار خارج است مانند عدم قطع آب و ...) که به تایید ناظرین رسی

در رفع حادثه طبق هزینه پیش بینی شده در شرایط خصوصی منضم به قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد  باشد به ازاء هر ساعت تاخیر

 شد. 

هاي کارفرما خواهد بود و در صورت تاخیر و یا عدم رعایت هاي این فهرست، شرایط اجرا بر اساس دستورالعمل. در خصوص ردیف40-2

 طبق هزینه پیش بینی شده در شرایط خصوصی منضم به قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. موارد که به تایید ناظرین رسیده باشد 

 د:گیر ارقر توجه ردمو باید نیز یرز اردمو د،شو تهیه بطاضو سساا بر باید که تتجلسارصو تنظیم . در41
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 ،یــ یاجرا ينقشههادستور کارها حسب مـورد   سساا بر و تعملیا ايجرا حین در باید پیمان، در هشد تعیین اردمو در تتجلسا. صور41-1

 :باشند یرز تطالعاا قلاحد شامل و شوند تهیه خصوصی فنی تمشخصا، ومیـعم یـفن تصاـمشخ

 ،تجلسهرصو یخرتا و رهشما و نپیما عموضو ن،پیما یخرتا و رهشما ر،پیمانکا ،فرمارکا منا  -

 ،تجلسهرصو عموضو رکا ايجرا ايبر زمال فنی تتوجیها و الیلد کرذ  -

و تاسیسات و اعالم مغایرت به کارفرما و اصالح آن  تکه شامل کنترل اطالعات توصیفی و شناسنامه اي تجهیزاکافی  تتوضیحا یهارا  -

 کامل. تجزییا با نقشه ترسیم ر وکا فنی تمشخصا نبیا ،در صورت تایید کارفرما صورت گیرد

 .تعملیا محجاا و یردمقا محاسبه و رکا دننمو همتر  -

 ايبر پیمانکـار  به فرمارکا توسط بایدت تجلسارصو تمامی. برسد یا نماینده کارفرمـا  فرمارکار و پیمانکا يمضاا به باید تتجلسار. صو41-2

 قابل و دهنبو معتبر فرمارکا غبالا فاقدت تجلسارصود. شو غبالا یردمقا خالصه ولجد و رکا عموضو اههمر به ضعیتو رتصو در لعماا

ــب تتجلسارصو و اركمد زيمستندسا رمنظو به فرمارکا توسط تتجلسارصو غبالا .نمیباشد دستناا ــامسئولیت و اتتعهد از ده ووـــ  يهــ

     .کاهدنمیبهره بردار  رپیمانکا

د و ابالغ صرفا با مسوولیت و تاییـد بـاالترین   باش شتهدا مطابقت تجلسهرصو عموضو تعملیا ايجرا نماز با باید فرمارکا غبالا یخر. تا41-3

 مقام دستگاه اجرایی می تواند در زمان دیگر انجام شود.

 زاـمج سهـتجلرصو غالـبا و یمـتنظ از لـسه) قبـتجلرصو عوـموض با طتباار ه (درشد منجاا رکا بابت ر ازپیمانکا به ختداپر . هرگونه41-4

 .نمیباشد

 ست.اهشد  محاسبه 1400  لسا  رمچها  ماهه سه  يهاقیمت  يمبنا بر بها فهرست  ین. ا42
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 برداری  فصل اول: بهره

 مقدمه . 1

باشد. در ادامه تعاریف مربوط به این فصـل، بـه   برداري از تاسیسات آب شرب می هاي این فصل، مربوط به بهره . مفاد درج شده در ردیف1-1

 شود. ها ارائه می همراه عملیات تفصیلی ردیف

ـ رد یلیتفصـ  اتیها در جدول مربوط به عمل انجام مراحل مختلف کار ردیف نهیهز یبیچنانچه درصد تقر. 1-2 متنـاظر درج شـده باشـد،     فی

 .ردی گیمورد استفاده قرار م برآورد يمربوط است و برا فیرد اتیشده، نسبت به کل عمل نییدرصد تع

 . درصد پرداخت، مبناي تصویب نهایی نیست و چنانچه کار به طور کامل انجام نشده باشد پرداختی صورت نخواهد گرفت.1-3

 حجم تاسیسات اعالم شده از سوي کارفرما بوده و به منظور هر بازدید حجم تاسیسات مجدداً منظور نخواهد شد.. مبناي برآورد اولیه 1-4

. ثبت و گزارش: کلیه کارهاي الزم اعم از ثبت و گزارش، پایش مسـتمر (شـبانه روزي)، بازدیـد و بررسـی وضـعیت صـحت عملکـرد        1-5

هاي این فصل در نظـر  ارگیري نیروي متخصص و تجهیزات فنی الزم در مبلغ هر یک از ردیفها با به کبه کاري آن تاسیسات به منظور آماده

 گرفته شده است.

  . تعاریف 2

مصـوب و   یفـ یو ک یکمـ  ياسـتانداردها  و یفنـ  يها، راهنماهـا  دستور العمل يکه بر مبنا يمستمر يها  تیبه مجموعه فعال برداري: . بهره2-1

ـ و توز هیانتقـال، تصـف   ن،یتام زاتیو تجه ساتیاز تأس منیو ا حیو استفاده صح تیریمدون به منظور مد يها برنامه آب و فاضـالب انجـام    عی

 . ندیگو يبردار بهره رد،یگ یم

 .میدهد  انجام روزمره خدمت را یک ارائه براي ضروري هايفعالیت فرآیندها و که سازمان یا شخص بردار:. بهره2-2

شود تا به بهترین وجـه   فرآیند) انجام می سازه به اضافه تجهیزات و که بر روي یک تجهیز یا وسیله یا تاسیسات (هاي  . اپراتوري: فعالیت2-3

 هاي عادي، آماده باش، اضطراري و بحرانی عمل کند، اپراتوري گویند. هاي سازنده در حالت ممکن مطابق توصیه

، باز و بسته نمـودن  ، روشن و خاموش کردنخروجی ، کنترل محصولواد مصرفیتجهیزات و م ها عبارت از پایش، کنترل و تنظیم این فعالیت

ثبـت و  (روزانـه)،   ايهـاي دوره انجـام چـک لیسـت   ها، مطابق دستورالعمل شیرآالت، جابه جایی تجهیزات و تمیز کردن دستگاه و محیط کار

 باشند. میهاي تعریف شده به افراد مشخص هاي تعیین شده در دورهاز محل ها گزارش منظم داده

 هاي دانشی، مهارتی و جسمی براي انجام وظیفه اپراتوري را داشته باشد، اپراتور گویند. . اپراتور: به شخصی که داراي توانایی2-4

هـاي و  حـل ها، راهلب برنامه. راهبري: به فرآیندي که نتیجه آن هماهنگی و ثبت و گزارش اجزاي یک سیستم یا زیر فرآیندهاي آن در قا2-5

 سازماندهی موجود براي پاسخگویی به نیازهاي تعریف شده باشد، راهبري گویند. 

زدایی، سـختی  راهبري در آب و  فاضالب به هماهنگی و ثبت و گزارش فرایندهاي آبگیري (برداشت یا دریافت آب)، تصفیه ( متعارف، نمک

بع خودي (استحصال)، انتقال، ذخیره سازي وتوزیع با توجه به  تقاضاي مشـترکین  قابـل تعریـف    گیري و حذف فلزات سنگین)، تولید از منا

 مشخص بوده که با سطح باالتر در ارتباط می باشند. است و هرکدام از این فرآیندها داراي راهبر

 نیازهاي پیش بینی شده می کند. ریزي و سازماندهی انجام شده و با امکانات موجود،  اقدام به پاسخگویی بهراهبر در برنامه

هاي جسمی، دانشی و مهارتی که وظیفه راهبري را انجام می دهد، راهبر یا مسـؤل گوینـد.   . راهبر: به شخصی یا اشخاصی  که با توانایی2-6

، قدرت تصمیم گیـري در  هاي  کاري،  توانایی حفظ ایمنی افراد تحت امر، جسارت براي شروع کار راهبر باید داراي دانش،  مهارت در حوزه
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
گري افراد تحت پوشش و حفظ محیط زیست شرایط پیچیده ، برنامه ریزي با توجه به امکانات در اختیار،  قدرت راهنمایی و آموزش و مربی

 را داشته باشد.

نقطه ابتدا و انتهـا    يکه دارا را به عهده دارد یسامانه آبرسان ساتیاست که وظیفه جابجائی آب بین تاس یخط انتقال خط: خطوط انتقال. 2-7

 باشد. یم لیبه شرح ذ

 : به شرح ذیل استانتها  خطوط انتقال مفاهیم نقطه ابتدا و در

 یا ورودي خط:  )(نقطه دریافت خط يابتدا نقطه

ـ پمپاژ و  ستگاهیمخزن تعادل، خط انتقال، ا ه،یواحد تصف کی ر،یآبگ ن،یتواند منبع تام یخط م ينقطه ابتدا طیتوجه به شرا با  عیـ شـبکه توز  ای

 باشد.

 ( نقطه تحویل) یا خروجی خط: خط يانتها نقطه

ـ و  هیآب  به واحد تصـف  لینقطه تحو ایروستا) و  ای(مرز شهر  عیشبکه توز ،رهیمخزن ذخ کی تواند یخط م ينقطه انتها طیتوجه به شرا با  ای

 پمپاژ باشد. ستگاهیا

 :شودیبه عنوان خط انتقال محسوب م عیدو نقطه شبکه توز نیکه خط ب یطی:  شرا1تبصره

 شهر و روستا متفاوت باشد. ایدو شهر/روستا متفاوت  نیابتدا و انتها ب نقطه

 :ی شودبه عنوان خط انتقال محسوب م  عیخط انتقال و  شبکه توز نیکه خط ب یطی: شرا2 تبصره

ـ باشد خط انتقال بوده و شامل خطوط داخـل   گریروستا د ایشهر  کیدر  عیآن شبکه توز يابتدا خط انتقال و نقطه انتها نقطه  یشـهر نمـ   کی

 باشد.

(پمپـاژ   دیتول ره،یآب را از محل ذخ تیو هدا عیعبارت است از خطوط و متعلقات که در کنار هم امکان توز عیتوز شبکه: عیشبکه توز. 2-8

) بـه مقـدار الزم و بـا حـداقل     نیخط انتقال به طرف مصرف کنندگان (مشترک يهانقطه انت  ایبه شبکه که در محدوده شهر/ روستا) و  میمستق

 کند.  یم عیتوز نیو اب را به محل مشترک دساز یفراهم م ازیفشار مورد ن

 تیفیفشار و ک ان،یجر يرگی(داخل شبکه)، دستگاه اندازه پمپاژ هايستگاهیا رآالت،یشامل: خطوط لوله و اتصاالت، ش عیشبکه توز هايییدارا

 اهآب و حوضچه

   010101. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 3

. بازدید از چاه براي اطمینان از کارکرد متعارف چاه و ثبت و گزارش لرزش و صداي الکتروپمپ و اتصاالت داخـل چـاه و گـزارش بـه     3-1

 کارفرما

 ها به کارفرماالکتروپمپ و گزارش آن. قرائت و ثبت مقادیر میزان آبدهی و فشار پمپ  و دماي 3-2

 ها به کارفرما. بررسی وضعیت کابل سر چاه و سیم نگهدارنده و گزارش  وضعیت آن3-3

هـاي جـانبی (تجهیـزات بـه منظـور کنتـرل       . پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات، خاموش و روشن کردن الکتروپمپ و دسـتگاه 3-4

چـاه و تاسیسـات   نـدن  ابازگرد و به مـدار و ....) و  تحویل گیري تأسیسات چاه پس از راه اندازي و تعمیرات  TDSکدورت، رنگ، نیترات، 

 مربوطه بعد از قطعی برق

 هاي کارفرما در زمان بحران (کنترل آلودگی میکروبی در زمان سیالب، کنترل کدورت خروجی و ....). انجام دستورالعمل3-5
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 ها به کارفرما، صدا (صداي غیر عادي) و فیوزهاي کات اوت ترانس و گزارش آن. بررسی وضعیت نشت روغن3-6

هاي سیگنال، اتصاالت، دمـاي محـیط و   . بررسی وضعیت نظافت تابلو، صدا(وجود صداي غیر عادي)، بوي غیر عادي(سوختگی)، چراغ3-7

 به کارفرماها گیري و ثبت میزان آمپر و ولتاژ و گزارش آنتهویه، ظاهر تابلو، اندازه

 ها هاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم3-8

هاي سرقت، بازشدن در، خرابی حوضچه و یا اتاقک و انجام اعمال و رفتارهاي غیر متعارف در محوطه تأسیسات (از قبیل . ارایه گزارش3-9

مشکوك) و خطرات احتمالی مانند بارندگی در معرض سیل بودن چاه، گزارش خرابـی جـاده    تخلیه زباله، نصب تابلو تبلیغاتی و رفت و آمد

 دسترسی و گزارش قطع برق

 راهبري و اپراتوري چاه 010101درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به  ردیف  -1-1جدول

ــماره  ش

 ردیف
 درصد پرداخت شرح عملیات

1 
عملکرد تجهیـزات (الکتروپمـپ، تـابلو بـرق و خـط      ثبت و گزارش وضعیت چاه به لحاظ صحت 

 رانش و وضعیت کابل سر چاه و سیم نگهدارنده)
25 

2 

 هـاي  خاموش و روشن کـردن الکتروپمـپ و دسـتگاه    سات،یپایش مستمر و به موقع در محل تأس

ـ تعمي، چاه پس از راه انـداز  ساتیتأس يریگ لیو تحو یجانب ، بـه مـدار بازگردنـدان چـاه و     راتی

 ریو قرائت مقاد هاي کارفرما، ثبت، گزارشتاسیسات مربوطه بعد از قطعی برق و انجام دستورالعمل

هاي کارفرمـا در زمـان بحـران (کنتـرل آلـودگی میکروبـی در زمـان        آبدهی چاه، انجام دستورالعمل

 سیالب، کنترل کدورت خروجی و ....)

30 

3 

ها فیوزهاي کات اوت ترانس و گزارش آنبررسی وضعیت نشت روغن، صدا (صداي غیر عادي) و 

 به کارفرما

هاي بررسی وضعیت نظافت تابلو، صدا(وجود صداي غیر عادي)، بوي غیر عادي(سوختگی)، چراغ

گیري و ثبت میزان آمپر و ولتاژ و گزارش سیگنال، اتصاالت، دماي محیط و تهویه، ظاهر تابلو، اندازه

 ها به کارفرماآن

10 

 5 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنسیستمبررسی ظاهري  4

 5 گشت زنی در راستاي حفاظت از تاسیسات 5

5 
ـ غ ياتاقک و انجام اعمال و رفتارهـا  ایحوضچه و  یسرقت، بازشدن در، خراب وضعیت  گزارش  ری

 گیر بودن چاه، گزارش خطرات احتمالی سیلساتیمتعارف در محوطه تأس
25 

 100 جمع
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
: در صورت خاموش بودن چاه به منظور جلوگیري از گرفتگی پروانه، پمپ به صورت هفتگی روشن و به مدت ده دقیقه روشن 1تبصره

 بماند.

 : این ردیف براي بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 2تبصره

  010102. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 4

 آوري آب نظافت محوطه چشمه وگزارش آن به کارفرما. ثبت و گزارش براي اطمینان از آبدهی و ثبت و گزارش نظافت حوضچه جمع 4-1

هـاي جـانبی (تجهیـزات بـه منظـور کنتـرل       . پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات، خاموش و روشن کردن الکتروپمپ و دسـتگاه 4-2

 ...) و  تحویل گیري تأسیسات چشمه پس از راه اندازي و تعمیراتو . TDSکدورت، رنگ، نیترات، 

 هاي کارفرما در زمان بحران (کنترل آلودگی میکروبی در زمان سیالب، کنترل کدورت خروجی و ....). انجام دستورالعمل4-3

 داران از چشمه . مدیریت حق آبه4-4

احتمالی ناشی از بارندگی و تعرض افراد غیر مجاز به حریم چشمه و گزارش . بررسی و ثبت و گزارش خرابی جاده دسترسی، خطرات 4-5

 آن به کارفرما

 . ثبت و گزارش وضعیت شیرآالت، اتصاالت و تجهیزات موجود در محل4-6

 راهبري و اپراتوري چشمه 010102درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -2-1جدول

 پرداختدرصد  شرح عملیات شماره ردیف

1 

آوري آب، ثبت و گزارش براي اطمینان از آبـدهی و ثبـت و گـزارش نظافـت حوضـچه جمـع       

هـاي کارفرمـا در زمـان بحـران (کنتـرل      محوطه چشمه، شیرآالت، اتصاالت، انجام دسـتورالعمل 

 آلودگی میکروبی در زمان سیالب، کنترل کدورت خروجی و ....) وگزارش آن به کارفرما

70 

 10 داران از چشمه  تعامل با سایر حق آبه هماهنگی و 2

4 
بررسی و ثبت خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشـی از بارنـدگی و خطـرات احتمـالی     

 گیر بودن چشمه، تعرض افراد غیر مجاز به حریم چشمه و گزارش آن به کارفرماسیل
20 

 100 جمع

 

 تبصره: این ردیف براي بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 

  010103. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 6

 . ثبت و گزارش وضعیت قنات و نظافت حوضچه جمع آوري آب، نظافت محوطه و اتصاالت 6-1

 داران از قنات . مدیریت حق آبه6-2
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
سترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و تعرض افراد غیر مجاز به حریم قنات و گـزارش  . بررسی و ثبت و گزارش خرابی جاده د6-3

 آن به کارفرما

 . ثبت و گزارش وضعیت شیرآالت، اتصاالت و تجهیزات موجود در محل6-4

گزارش آن را بـه کارفرمـا ارائـه    ها (میل چاه) و حریم آن را از نظرنظافت (زباله، الشه حیوانات)، ریزش سازه کنترل و .  کلیه میل قنات6-5

 نماید.

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم6-6

 راهبري و اپراتوري قنات 010103درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -3-1جدول

ــماره  ش

 ردیف
 شرح عملیات

درصــد  

 پرداخت

1 
آوري آب، نظافت محوطه، شیرآالت، اتصـاالت قنـات   نظافت حوضچه جمع  ،اطمینان از آبدهیثبت و گزارش براي 

 وگزارش آن به کارفرما
40 

 10 داران از قنات هماهنگی و تعامل با سایر حق آبه 2

3 
گیر بودن بررسی و ثبت و گزارش خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و خطرات احتمالی سیل

 قنات، تعرض افراد غیر مجاز به حریم قنات و گزارش آن به کارفرما
15 

4 
هاي قنات (میل چاه) و حریم آنها از نظر نظافت (زباله، الشه حیوانات)، ریزش سازه و گزارش آن ثبت و گزارش میل

 به کارفرما
35 

 100 جمع

 
 تبصره: این ردیف براي بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 

 :010207تا   010201. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 7

 فشـار و...  ،آمپر، ولتـاژ  ریگزارش مقاد و ثبت ،وابسته، قرائت زاتیتجه میو تنظ یجانب هايخاموش و روشن کردن الکتروپمپ، دستگاه. 7-1

 فشار خروجی از پمپ

ها، وضـعیت ظـاهري پمـپ (از نظـر خـوردگی،      . بررسی وضعیت آببندي پمپ، اتصاالت پمپ روي فونداسیون، درجه حرارت بیرینگ7-2

نظافت، و ...)، سطح روانکار، اتصاالت لوله هاي خروجی و ورودي، صداي غیر عادي، لرزش و ارتعاش،  صداي غیر عادي کوپلینگ، نشـتی  

ها آن گیر، تابلو برق، تابلو فرمان و ...)و گزارشو به طور کامل صحت عملکرد الکتروپمپ و تجهیزات جانبی (شیر آالت، تانک ضربهروانکار 

 به کارفرما 

 ها به کارفرما. بررسی وضعیت نشت روغن، صدا (صداي غیر عادي) و فیوزهاي کات اوت ترانس و گزارش آن7-3
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
هاي سیگنال، اتصاالت، دماي محیط و تهویـه، ظـاهر   داي غیر عادي)، بوي غیر عادي(سوختگی)، چراغ. بررسی وضعیت صدا(وجود ص7-4

 ها به کارفرماگیري و ثبت میزان آمپر و ولتاژ و گزارش آنتابلو، اندازه

 ها و کلیه تجهیزات مرتبط در ایستگاه پمپاژ به صورت روزانه . نظافت الکتروپمپ7-5

 رکارانیو تعم رانهگیشیپ راتیبا گروه تعم یو هماهنگ ساتیمستمر و به موقع در محل تأس شیپا. 7-6

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم7-7

 پمپاژراهبري و اپراتوري ایستگاه 010207تا   010201درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف -4-1جدول

شـــماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصـــد  

 پرداخت

1 
هاي جانبی و تنظیم تجهیزات وابسته، قرائت، ثبت گزارش مقـادیر آمپـر،   خاموش و روشن کردن الکتروپمپ، دستگاه

 ولتاژ، فشار و...
50 

2 
فرمان و ....) (شیرآالت، تابلو برق، تابلو  4تا  2بررسی صحت عملکرد الکتروپمپ و تجهیزات جانبی مطابق بندهاي 

 ها ثبت و گزارش آن
30 

 10 گیرانه و تعمیرکارانپایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات و هماهنگی با گروه تعمیرات پیش 3

 10 نظافت الکتروپمپ ها و کلیه تجهیزات مرتبط در ایستگاه پمپاژ به صورت روزانه  4

 100 جمع

 
 : این ردیف براي بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 1تبصره

 .براي پرداخت اپراتور مقیم در هر شیفت نظر گرفته شده است 010207تا   010205: ردیف هاي شماره 2تبصره 

 010301. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 8

 بررسی عینی  و ثبت و گزارش به کارفرما تامین و آماده سازي وسایل، تجهیزات و نفرات متخصص براي . 8-1

 . کنترل و پیمایش واحد آبگیري حد فاصل ورودي و خروجی و محدوده آبگیر و ثبت و گزارش 8-2

 گیر  و دریچه تنظیم دبیهاي بحرانی اعم از آشغالگیر، دانه. کنترل و نظافت محل8-3

 . ارایه گزارش نهایی8-4

 هاروشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنهاي . بررسی ظاهري سیستم8-5

 راهبري و اپراتوري آبگیر  010301درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -5-1جدول 

ــماره  شـــــ

 ردیف
 شرح عملیات

ــد  درصـــــــ

 پرداخت

 30 هاي هیدرولیکی مسیر برداشت آبثبت و گزارش سازه 1

 70 گیر و دریچه تنظیم دبی  دانه ثبت و گزارش و نظافت آشغالگیر، 2

 100 جمع
 

 
 

 

١۶  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 استفاده گردد. 010207تا  010201تبصره: چنانچه آبگیر داراي ایستگاه پمپاژ و تاسیسات مشابه باشد متناسب با حجم  از ردیف 

  010303تا  010302. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 9

 . کنترل مسائل کیفی آب و ثبت و گزارش آن9-1

 قرائت، ثبت و گزارش پارامترهاي ورودي و خروجی پکیج تصفیه آب.  9-2

 هاهاي مربوط، کنترل صدا و لرزش هاي غیر معمول و ثبت و گزارش آنبا توجه به دستورالعمل ها . خاموش و روشن کردن الکتروپمپ9-3

 هاي مربوطها، ممبران وکانال. تزریق مواد شیمیایی، شستشوي صافی9-4

 مدیا، نازل، رزین و ممبران. تعویض 9-5

 هاقرائت دبی و فشار خط و ثبت و گزارش آن . باز کردن و بستن شیرآالت براي مانور و 9-6

 هاي آن و ثبت و گزارش آن گیر و خرابی . بررسی تانک ضربه9-7

 . کنترل خوردگی خطوط، شیرآالت و تأسیسات مربوط و ثبت و گزارش وضعیت آن9-8

 گیرانه و تعمیرکاران ه تعمیرات پیش. هماهنگی با گرو9-9

 . پایش مستمر تأسیسات 9-10

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم9-11

هاي تصفیه آب از قبیل واحدهاي حذف کدورت، حذف فلزات سنگین، نیترات و سختی تبصره : واحدهاي تصفیه آب با عملکرد مشابه پکیج

 اند.ها منظور شده در همین ردیف

 010302درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -6-1جدول 

 لیتر بر ثانیه (پکیج تصفیه آب) 10آب با دبی تا  راهبري و اپراتوري تصفیه خانه 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

ــد  درصـ

 پرداخت

1 
پارامترهاي میکروبیولوژي، بیولوژي و شیمیایی، وجود اشیا و ماسه بادي مسایل کیفیت آب مانند رنگ، بو، مزه،  کنترل 

 ها به کارفرمادر آب و ثبت و گزارش آن
10 

 10 قرائت و ثبت دبی و فشار ورودي و خروجی پکیج و گزارش آن  2

 15 قرائت و ثبت آمپر، ضریب قدرت، ولت و قدرت مصرفی پمپ و تأسیسات برقی و گزارش آن 3

4 
هاي غیـر معمـول و    هاي مربوط و کنترل صدا و لرزشبا توجه به دستورالعمل و روشن کردن الکتروپمپ ها  خاموش

 ثبت و گزارش آن 
15 

 10 هاي مربوط و تعویض مدیا، نازل، رزین و ممبرانها، ممبران وکانالتزریق مواد شیمیایی، شست و شوي صافی 5

6 
هاي آن، خوردگی خطوط،  گیر و خرابی بررسی دبی و فشار خط، تانک ضربهباز کردن و بستن شیرآالت براي مانور و 

 هاشیرآالت وتأسیسات و ثبت و گزارش آن
25 

 15 گیرانه و تعمیر کاران پایش مستمر تأسیسات و هماهنگی با گروه تعمیرات پیش 7

 100 جمع

 
 

 

١٧  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 این ردیف براي بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.  :1تبصره

لیتر بـر ثانیـه در    200هاي تصفیه آب (غیر از تصفیه متعارف) تا سقف برداري از پکیج) براي بهره010303:  ردیف اضافه بها مربوط (2تبصره

 نظر گرفته شده است.

  010401. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 10

 است. 010302شرح تفصیلی این ردیف مانند ردیف . 10-1

مترمکعب در روز در نظر گرفته شـده   200کن تا ظرفیت برداري از تاسیسات آب شیرین) براي بهره010402تبصره:  ردیف اضافه بها مربوط (

 است.

 10502و  010501. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 11

اي، ثبت هاي دورهها و بازدید از حوضچه شیرآالت، انجام چک لیست سرویس، ممیزي شکستگی . پیمایش مستمر مسیر خط لوله و جاده11-1

 ها و گزارش وضعیت آن

 ها، قفل و سایر وسایل زدگی، تجاوز به حریم خط انتقال، سرقت اعم از دریچه. گزارش خرابی، سیل11-2

 ها  و ثبت و گزارش آن . کنترل دبی و فشار خط، بررسی نشتی از اتصاالت داخل حوضچه11-3

 . هماهنگی و پیگیري مسئولین11-4

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم11-5

 010501درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -7-1جدول 

 راهبري و اپراتوري خطوط انتقال آب

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

درصـــد  

 پرداخت

 30 ها، بازدید از حوضچه شیر آالت  پیمایش مسیر خط  و جاده سرویس، ممیزي شکستگی 1

 20 ها، قفل و سایر وسایل زدگی، تجاوز به حریم خط انتقال، سرقت اعم از دریچهگزارش خرابی، سیل 2

 30 کنترل دبی و فشار خط، ثبت و گزارش 3

4 
مسیر خط و سایر تأسیسات وابسته و گروه تعمیرات و پیگیري به منظـور   هماهنگی با مسئولین تاسیسات موجود در

 انجام تعمیرات
20 

 100 جمع

 

به منظور پرداخت به اپراتور مقیم( حضور و پیمایش حداقل دو بار در شبانه روز و با استفاده از دو نفر نیروي آماده بـه   010502: آیتم 1تبصره

 دستگاه نظارت) در خط خواهد بود.کار  در صورت لزوم بر حسب نظر 

 : این ردیف براي بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.2تبصره

 010601. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 12

 ها. کنترل سطح آب و تاسیسات حفاظتی و سرریز مخزن و غیره، ثبت و گزارش وضعیت آن12-1

 
 

 

١٨  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
. باز و بسته نمودن شیرآالت ورودي و خروجی مخزن، بررسی حوضچه و مسیر ونت، دیوارهاي مخزن از نظر نشست، ترك خوردگی و 12-2

 نشتی 

 ها. انجام نظافت اطراف و سقف مخزن و ثبت و گزارش وضعیت آن12-3

 ها. پایش مستمر و منظم تأسیسات و ثبت گزارش وضعیت آن12-4

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنسیستم. بررسی ظاهري 12-5

 010601درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -8-1جدول 

 راهبري و ثبت و گزارش اپراتوري مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

ــد  درصـ

 پرداخت

 25 هاآن تیثبت و گزارش وضع ،مخزن زیکنترل سطح آب و سرر 1

2 
کنترل تاسیسات حفاظتی مخزن شامل درب، قفل، دوربین مداربسته، آژیر و حصارکشی محوطه و گزارش و خطـرات  

 هااحتمالی و حوادث غیر مترقبه و خرابی جاده دسترسی و ثبت و گزارش وضعیت آن
20 

 5 هابرق و گزارش خرابی آنهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات بررسی ظاهري سیستم 3

4 
باز و بسته نمودن شیرآالت ورودي و خروجی مخزن، بررسی حوضچه و مسیر ونت، دیوارهاي مخزن از نظر نشست، 

 ترك خوردگی و نشتی
25 

5 
پایش مستمرو منظم در محل تأسیسات، همکاري با گروه تعمیرات و نیز گروه نگهداشت برنامـه اي و ثبـت گـزارش    

 هاوضعیت آن
25 

 100 جمع

 

مترمکعب در نظر گرفته شده است و براي احجام بـاالتر مخـازن و تاسیسـات از جـدول ذیـل       500: این ردیف براي مخازن تا حجم 1تبصره

 استفاده گردد.

 010601ضریب اضافه بها احجام مختلف عملیات مربوط به ردیف  -9-1جدول 
 ضریب اضافه بها حجم مخزن ردیف

 5/2 2000تا  500بیش از  1

 5/7 5000تا  2000بیش از  2

 5/12 10000تا  5000بیش از  3

 75/18 10000بیش از  4

 

 
 

 

١٩  
 

 



 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
باشند در : این ردیف براي مخازن که به صورت مخازن دو قلو و یا تک قلو که داراي یک ورودي، یک خروجی و یک مدار فرمان می2تبصره 

، ایـن ردیـف بـا    (داراي ورودي، خروجی و مدار فرمان مجـزا) باشـند   قلو به صورت مجزانظر گرفته شده است و در صورتی که مخازن دو 

 براي هر یک از احجام فوق الذکر قابل محاسبه است. 2/1ضریب 

 : این ردیف براي بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.3تبصره 

   010602. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 13

 هاهاي مدیریت فشار و کنترل شبکه، پایش شبکه، ثبت وگزارش وضعیت آن برنامه. اجراي 13-1

 . تنظیم شیرهاي فشارشکن و سایر شیرآالت13-2

 هاي غیر مجاز . گزارش و پیگیري تعرض به شبکه  وانشعابات و برداشت13-3

 اپراتوري شبکه توزیع آبراهبري و   010602درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف  -10-1جدول 

شماره 

 ردیف
 شرح عملیات

ــد  درصـ

 پرداخت

 15 ها هاي مدیریت فشار و کنترل شبکه مطابق دستورالعمل اجراي برنامه 1

 15 پایش، کنترل فشار نقاط مختلف شبکه، دبی ورودي و خروجی شبکه، ثبت و گزارش 2

 15 ، ثبت و گزارش نقاط کم فشار و داراي قطع آب تنظیم شیرهاي فشارشکن ثبت وگزارش حجم آب ورودي به شبکه 3

 15 هاي غیرمجاز و صدمه به شبکه  گزارش و  پیگیري تعرض به شبکه و انشعابات و برداشت  4

5 
بررسی شبکه و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن و ارائه پیشنهاد به کارفرما درخصوص رفع مشکالت احتمالی در توزیع 

 مناسب 
20 

 20 شودشکایات مشترکین که منجر به اعزام اکیپ و بررسی میدانی میرسیدگی به  

 100 جمع

  

 : این ردیف به منظور بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.2تبصره

 010701. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 14

 . بازدید منظم و مستمر از تاسیسات گندزدایی و شارژ مخازن گندزا14-1

 . کنترل میزان تزریق ماده ي گندزدا متناسب با تولید 14-2

 . ثبت روزانه مصرف ماده ي گندزدا در چک لیست 14-3

 . اطمینان از موجود بودن ماده گندزدا مطابق با نیاز مصرفی ماهیانه 14-4

 . اطمینان از سالمت لوازم  حفاظت فردي وتجهیزات ایمنی14-5

 خیره و تزریق محلول پرکلرین. آماده سازي محلول هاي ذ14-6
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 ها. نظافت مستمر مخازن ذخیره و تزریق گندزدا مطابق دستورالعمل14-7

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم14-8

هـا  ستاندارد و ایمن مواد گندزدا مطابق دسـتورالعمل ایی صورت پذیرد که تزریق پایا، قابل اطمینان، اگونههاي ذکر شده باید به: فعالیت1تبصره

 انجام شود.

لیتر بر  30کند در نظر گرفته شده است و براي احجام بیش از لیتر بر ثانیه را گندزدایی می 30:  این ردیف براي سامانه اي که تا دبی  2تبصره

 محاسبه خواهد شد. 75/1ثانیه این ردیف با ضریب 

 منظور بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.: این ردیف به 3تبصره

  010702. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 15

 . بازدید منظم و مستمر از تاسیسات گندزدایی 15-1

 . کنترل میزان تزریق ماده ي گندزدا متناسب با تولید 15-2

یق و سایر تجهیزات موجود در تاسیسات گندزدایی و ثبت روزانـه در  . نشت یابی و بازدید از سیلندرهاي ، کلکتور، شیرآالت، خط تزر15-3

 برداريچک لیست بهره

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم15-4

 010703. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 16

 را با تمام متعلقات و تجهیزات وابسته با رعایت ضوابط ایمنی انجام دهد.  UVپیمانکار موظف است راهبري  

 به شرح زیر است:   010704. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 17

هاي در این ردیف پیمانکار باید از مناطق تحت پوشش عملیات کلرسنجی را مطابق دستورالعمل از شبکه یا مخازن مربوط انجام دهد ودر فرم

هاي مورد تایید کارفرما ثبت و در پایان ماه پس از دریافت تاییدیه از مراجع مربوط به کارفرما تحویل دهـد.  در ایـن ردیـف    و سامانهمربوط 

 تهیه قرص و کیت آزمایش  منظور نشده و با کارفرما خواهد بود.

 به شرح زیر است:  010705. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 18

 مستمر از تاسیسات گندزدایی . بازدید منظم و 18-1

 . کنترل میزان تزریق ماده ي گندزدا متناسب با تولید 18-2

 . ثبت روزانه مصرف ماده ي گندزدا در چک لیست 18-3

 . اطمینان از موجود بودن ماده گندزدا در سیلندر هاي گاز کلر مطابق با نیاز مصرفی ماهیانه 18-4

ي گاز کلر، کلکتور، شیرآالت، خط تزریق و سایر تجهیزات موجود در تاسیسـات گنـدزدایی و ثبـت    . نشت یابی و بازدید از سیلندرها18-5

 برداريروزانه در چک لیست بهره
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم18-6

  010706. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 19

 مر از تاسیسات گندزدایی . بازدید منظم و مست19-1

 . کنترل میزان تزریق ماده ي گندزدا متناسب با تولید 19-2

 . ثبت روزانه مصرف ماده ي گندزدا در چک لیست 19-3

 . اطمینان از موجود بودن ماده گندزدا در مخازن ذخیره آب ژاول مطابق با نیاز مصرفی ماهیانه 19-4

 . بازدید از مخازن ذخیره آب ژاول و اطمینان از عدم نشت از اتصاالت و شیر آالت خط تزریق 19-5

 ها. نظافت مستمر مخازن ذخیره و تزریق گندزدا مطابق دستورالعمل19-6

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم19-7

لیتر بـر   30کند در نظر گرفته شده است و براي احجام بیش از لیتر بر ثانیه را گندزدایی می 30تبصره:  این ردیف براي سامانه اي که تا دبی  

 محاسبه خواهد شد. 5/1ثانیه این ردیف با ضریب 

 به شرح زیر است:  010707. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 20

لیتر بر ثانیه  30کند در نظر گرفته شده است و براي احجام بیش از لیتر بر ثانیه را گندزدایی می 30ه اي که تا دبی . این ردیف براي سامان20-1

 محاسبه خواهد شد. 2این ردیف با ضریب 

 010801عملیات تفصیلی مربوط به ردیف .21 

 هاوضعیت آنزارش کنترل تاسیسات محوطه فضاي سبز و اعالم خرابی در صورت وجود و ثبت و گ. 21-1 

 آبیاري فضاي سبز محوطه. 21-2

 سازي محوطه فضاي سبزآماده و هاي هرزدفع علف ،پاکسازي. 21-3

 محاسبه خواهد شد. 2/1هاي ذیل این ردیف با ضریب تبصره: در صورت انجام فعالیت

 نگهداري و حفاظت از محوطه فضاي سبز.  21-4

 خاکبرداري به منظور کاشتانجام جابجایی خاك، کندن چاله و . 21-5

 حمل و استقرار و کاشت نهایی. 21-6

 بذرپاشی و اصالح محوطه فضاي سبز. 21-7

 کودپاشی و اختالط خاك. 21-8

 سم پاشی . 21-9

 010805 -010802عملیات تفصیلی مربوط به ردیف. 22

بـه منظـور حفاظـت از تاسیسـات آب شـرب و       ساعت در نظر گرفته شده و 24ساعته در طی  8. این ردیف براي پرداخت هر شیف 22-1

 است. به محل استقرار تاسیسات آب شرب جلوگیري از ورود افراد ناشناس
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 سایت مربوط به تاسیسات آب شرباز  حفاظت . 22-2

 حفاظت از تاسیسات آب شرب برحسب مورد در هنگام شب. 22-3

 هاي مخابراتی ضبط، ورود اجناس، ورود مصالح به محل سایت تاسیسـات تماسارایه گزارش روزانه از اقدامات، خرابی، ورود افراد، . 22-4

 آب شرب در زمان غیراداري در شب

 هاهاي روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آن. بررسی ظاهري سیستم22-5

 هاي سرایداري این ردیف براي یک شیفت کاري قابل پرداخت خواهد بود. : به منظور انجام فعالیت1تبصره

 قابل پرداخت خواهد بود. 010802، فقط ردیف 010805تا10803هاي : در صورت به کارگیري یک نفر در هر شیفت در ردیف2تبصره

ك)  هستند از این ردیف قابل پرداخت و مهم  مطابق مصوب شوراي امنیت کشور (شا : تاسیساتی که داراي رتبه بندي حساس 3تبصره 
 نخواهد بود.

باشد.دهد ملزم به رعایت مالحظات مرتبط با حراست  میانجام می: نیروي بهره برداري  که کار حفاظت را 4تبصره
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١تأسیسات آب شرب سال برداری و نگهداری  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠١٠١٠١ راهبری و اپراتوری چاه. ماه -حلقه  ٢,٠۵٣,٠٠٠  

 ٠١٠١٠٢ اپراتوری چشمه. راهبری و  ماه -دهانه  ١,٢٣١,٠٠٠  

 ٠١٠١٠٣ راهبری و اپراتوری قنات. ماه -رشته  ١,٢٣١,٠٠٠  

 ماه -باب  ۶۵٣,٠٠٠,١  
راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآالت ایستگاه پمپاژ به 

 لیتر بر ثانیه. ٢۵ظرفیت تا 
٠١٠٢٠١ 

 ماه -باب  ٢,٣۴٢,٠٠٠  
با   راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآالت ایستگاه پمپاژ

 لیتر بر ثانیه. ۵٠تا  ٢۵ظرفیت بیش از 
٠١٠٢٠٢ 

 ماه -باب  ٨٢٣,٠٠٠,۴  
با   راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآالت ایستگاه پمپاژ

 لیتر بر ثانیه. ١٠٠تا  ۵٠ظرفیت بیش از 
٠١٠٢٠٣ 

 ماه -باب  ٠٠٠,٢۵,۴٩۵  
راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش 

 لیتر بر ثانیه ٢٠٠تا  ١٠٠از 
٠١٠٢٠۴ 

 ماه -باب  ٠٠٠,۵۶۴,۵٠  
با   راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآالت ایستگاه پمپاژ

 لیتر بر ثانیه. ۵٠٠تا  ٢٠٠ظرفیت بیش از 
٠١٠٢٠۵ 

 ماه -باب  ١١١,٢۴٢,٠٠٠  
راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش 

 لیتر بر ثانیه ٢٠٠٠تا  ۵٠٠از 
٠١٠٢٠۶ 

 ماه -باب  ٩٧٧,٠٠٠,١٧۶  
واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش راهبری 

 لیتر بر ثانیه ٢٠٠٠از 
٠١٠٢٠٧ 

 ٠١٠٣٠١ راهبری و اپراتوری آبگیر. ماه -باب  ۵٠٠,۴١٠  

 ماه -باب  ٠٠٠,١٧,٨٣۵  
لیتر بر  ١٠آب با دبی تا  راهبری و اپراتوری تصفیه خانه 

 ثانیه (پکیج تصفیه آب).
٠١٠٣٠٢ 

 ماه -باب  ٠٠٠,٨٨۶,۴  
لیتر بر ثانیه  ۵به ازای هر  ٠١٠٣٠٢اضافه بها به ردیف 

 افزایش دبی.
٠١٠٣٠٣ 

 ماه -باب  ٧,٢۴٣,٠٠٠  
مترمکعب  ١٠اپراتوری آب شیرین کن تا حجم  راهبری و 

 در شبانه روز.
٠١٠۴٠١ 

 ماه -باب  ٠٠٠,١١۴,۵  
 ١٠ازای افزایش هر   به ٠١٠۴٠١اضافه بهای به ردیف 

 مترمکعب.
٠١٠۴٠٢ 

 ٠١٠۵٠١ اپراتوری خطوط انتقال آب. راهبری و  ماه -کیلومتر ٣۵١,٠٠٠  

 ٠١٠۵٠٢ اپراتوری خطوط انتقال آب(خط بان) راهبری و  ماه -کیلومتر ٣,٩٩٩,٠٠٠  

 ماه -باب  ٠٠٠,١,٠٢۶  
راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و 

 تاسیسات جانبی.
٠١٠۶٠١ 

 ٠١٠۶٠٢ اپراتوری شبکه توزیع آب. راهبری و  ماه -کیلومتر ٢٠۵,۵٠٠  
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 برداری  فصل اول: بهره
 ١۴٠١تأسیسات آب شرب سال برداری و نگهداری  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,١٠۶,۴  
راهبری و اپراتوری دستگاه کلریناتور محلولی برقی و 

 سازی مواد گندزدا به همراه ک�لر سنجی. آماده
٠١٠٧٠١ 

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,۵,۶۴۵  
های  -راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه

 زنی. ازن
٠١٠٧٠٢ 

 ٠١٠٧٠٣ .UV های راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه ماه -دستگاه  ۵٠٠,۵١٣  

 ٠١٠٧٠۴ کلرسنجی. مورد ٧٠٠,٣۵  

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,۵۶۶,٢  
راهبری دستگاه کلریناتور گازی به طور مستمر به همراه کلر 

 سنجی
٠١٠٧٠۵ 

 ماه -دستگاه  ٢,٠۵٣,٠٠٠  
گندزدایی دستگاه آب ژاول به همراه  راهبری و اپراتوری 

 کلر سنجی
٠١٠٧٠۶ 

 ماه -دستگاه  ١٣٢,٠٠٠,۵  
راهبری و اپراتوری دستگاه الکترولیز نمک طعام به همراه 

  کلر سنجی
٠١٠٧٠٧ 

 ماه -دستگاه  ١٣٢,٠٠٠,۵  
راهبری و اپراتوری دستگاهکلر زن دستی به همراه کلر 

 سنجی
٠١٠٧٠٨ 

 ماه -دستگاه  ۵٩٢,٠٠٠,٣  
ایی و -ایی، قطره-راهبری و اپراتوری دستگاهکلر زن کوزه

  هیدرو کلریناتور به همراه کلر سنجی
٠١٠٧٠٩ 

 ٠١٠٨٠١ انجام خدمات فضای سبز. مترمربع در سال ۵٢,٩٠٠  

 ٠١٠٨٠٢ متر مربع مساحت٢٠٠٠حفاظت از تاسیسات تا  روز -باب  ٠٠٠,١,٩۵۴  

 ٠١٠٨٠٣ متر مربع مساحت۵٠٠٠تاسیسات تا حفاظت از  روز -باب  ٣,٩٠٨,٠٠٠  

 ٠١٠٨٠۴ متر مربع مساحت١٠٠٠٠حفاظت از تاسیسات تا  روز -باب  ٨۶٢,٠٠٠,۵  

 ٠١٠٨٠۵ متر مربع مساحت١٠٠٠٠حفاظت از تاسیسات بیش از  روز -باب  ۶,۴٣٧,٠٠٠  
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 ای) فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 ای) فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه

 . مقدمه1

انتقال، مخازن و هاي این فصل مربوط به نگهداري از منابع تولید (چاه، چشمه و قنات)،  ایستگاه پمپاژ، خطوط  . مفاد درج شده در ردیف1-1

 گردد.ها ارائه می باشد. در ادامه تعاریف مربوط به این فصل به همراه عملیات تفضیلی ردیفشبکه توزیع و انشعابات آب شرب، ... می

ها در جدول مربوط به عملیات تفصـیلی ردیـف متنـاظر درج شـده باشـد،       . چنانچه درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کار ردیف1-2

 گیرد. رصد تعیین شده، نسبت به کل عملیات ردیف مربوطه است و براي برآورد استفاده قرار مید

 . درصد پرداخت، مبناي تصویب نهایی نیست و چنانچه کار به طور کامل انجام نشده باشد پرداختی صورت نخواهد گرفت. 1-3

بر عهده پیمانکار بوده و در صورت ارائه توسط کارفرما ایـن ردیـف    هاي مربوط به شستشو تامین هر گونه تجهیزات و وسایل. در ردیف1-4

 ها تهیه مواد شوینده و ضدعفونی کننده لحاظ نشده است.پرداخت خواهد شد. در هزینه واحد این ردیف 7/0با ضریب 

 ط منظور شده است.هاي این فصل تمامی ماشین آالت و تجهیزات الزم و عملیات مربودر صورت نیاز به حفاري در ردیف. 5-1

 . تعریف2

 اي گویند. گیرد، نگهداشت برنامهبودن تجهیزات و تأسیسات انجام می هاي که براي حفظ آماده  اي): به مجموعه فعالیت. نگهداشت (برنامه2-1

به طـوري کـه تمـام     معتبر بر اساس دستورالعمل و یا استانداردهاي انتخاب قسمتی از ماده مورد آزمایش(آب /فاضالب) . نمونه برداري:2-2
ترین عوامل اساسی که براي رسیدن به هدف الزم و ضـروري اسـت شـامل: انتخـاب صـحیح نقـاط نمونـه        مهم. خواص آن ماده را دارا باشد

یش و برداري، ثبت مختصات جغرافیایی محل نمونه برداري، زمان نمونه گیري، تناوب نمونه برداري، حفظ ترکیب نمونه تا زمان انجـام آزمـا  
 ثبت اطالعات و مشاهدات مورد نیاز

اي بـه طـور   شود. نمونه لحظهاي (منفرد یا مجزا): نمونه اي که در یک (زمان) لحظه مشخص از آب یا فاضالب برداشته مینمونه لحظه. 2-3
 شود.ها مخلوط نمیگیرد و با سایر نمونهمجزا مورد آزمایش قرار می

اي که در طی یک فاصله زمانی و مکانی معین از فاضالب/آب برداشـت شـده   ي لحظههاتعدادي از نمونهنمونه مرکب: با مخلوط کردن . 2-4
دهد. نمونه مرکب بـا حجـم ثابـت و    نی  نمونه برداري را نشان میاآید. نمونه مرکب میانگین مشخصات آب/فاضالب در فاصله زمبدست می

 شود.نمونه متناسب با جریان تقسیم می
  020101. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  3

طرفـه و شـیرآالت   اي، قطع و وصل، قطع سـریع، یـک  )، پروانهGate Valveاي (. این ردیف مربوط به بازدید و مانور شیرآالت دروازه3-1

 .ه گرددباشد. به منظور افزایش بها از جدول ذیل براي قطرهاي باالتر استفادمتر میمیلی 300نشانی تا قطر آتش

 افزایش قطر شیرآالت  درصد اضافه بها  -1-2جدول 

 درصد اضافه بها قطر شیرآالت ردیف

 درصد 35 600تا  300بیش از  1

 درصد 50 1000تا  600بیش از  2

 درصد 60 1400تا  1000بیش از  3

 
 گیرد:ذیل صورت می شیرآالت موارد به منظور سرویس کامل (mt)اي مکانیکال . در خصوص نگهداشت برنامه3-2
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 ای) فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 هاو ثبت گزارش آن ...) شیر و سطح گردگیري(شیر  . نظافت3-2-1

شـیر و ثبـت    بـودن  روان شـیر، کنتـرل   عملکـرد  صحت  شیر، کنترل نمودن بسته نمودن و باز شیر، مانور شیر، روانکاري . آچارکشی3-2-2

 هاگزارش آن

 شیر ظاهري نشتی، وضعیت لحاظ به ظاهري شیر، وضعیت بودن بند آب آب، کنترل نشتی، کالهک و بدنه، ها فلنج وها اتصال . بازدید3-2-3

 هاشیر و ثبت گزارش آن محور شیر، روانکاري غیرعادي صداي و رنگ، لرزش خوردگی، پوشش لحاظ به

بیان شده موارد ذیل صورت یکطرفه عالوه بر موارد  شیرآالت کامل به منظور سرویس (mt)اي مکانیکال . در خصوص نگهداشت برنامه3-3

 گیرد: می

 بسـته  هنگام در شیر دیسک ضربه صداي شیر، بررسی و بازوي شیر، خار محور محور اتصال محل نشتی اهرم، بازدید پین . روانکاري3-3-1

 هاشدن و ثبت و گزارش آن

 هات و گزارش آن. و ثب..و خوردگی ، فرسودگی استحکام، نظر از شیر وزنه و وزنه  بازوي . بازدید3-3-2

 قابل پرداخت خواهد بود. 5/0تبصره: براي شیرآالت فاقد حوضچه شیرآالت (به صورت مدفون) و داراي دریچه دسترسی این آیتم با ضریب 

 020104. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  4

عالوه بر موارد بیان شده  در  PV-آب کنترل فشار  شیرآالت  کامل به منظور سرویس (mt)اي مکانیکال . در خصوص نگهداشت برنامه4-1

 موارد ذیل الزامی است. 020101ردیف  

پایلوت،  يها لوله پایلوت، بازدید صافی پایلوت، بازدید یکطرفه شیر پایلوت، بازدید خروجی و ورودي شیر پایلوت، بازدید کامل . بازدید4-2

 پایلوت،  شیرآالت و پایلوت اتصاالت پایلوت، کشی پایلوت، آچار صافی کاري تمیز

 شیر  کالهک و کالرها وها  فلنج اتصاالت، کلیه کشی ، آچار)مانومتر(فشارسنج  . بازدید4-3

 نمـودن  بسته مرجع،  باز و رقم با آن مقایسه و فشارشکن شیر خروجی و ورودي فشار گیري، ثبت و گزارش  اندازه مدارفرمان، بازدید .4-4

 شیر فشارشکن. شیرفشارشکن، تنظیم خروجی و ورودي شیرهاي

میلی متر در نظر گرفته شده است و براي بازدید و مانور شیرآالت کنترل دبی و فشـار بـا اقطـار     200. این ردیف براي شیرآالت تا قطر 4-5

 باالتر از جدول ذیل استفاده گردد.

 درصد اضافه بها قطر شیرآالت کنترل دبی و فشار -2-2جدول 

 درصد اضافه بها شیرآالتقطر  ردیف

 درصد 12 500تا  200بیش از  1

 درصد 15 1000تا  500بیش از  2

 درصد 50  1000بیش از  3
 

  020106. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  5

 شود.شیرآالت در نظر گرفته شده است و شامل سیالب و موارد مشابه هم می . این ردیف به منظور تخلیه گل و الي حوضچه5-1
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متر در نظر گرفته شده است و براي تخلیه گل و الي حوضچه با ابعاد باالتر از جدول ذیل  1*1هاي با ابعاد تا . این ردیف براي حوضچه5-2

 استفاده گردد.

 درصد اضافه بها مریی سازي حوضچه شیرآالت -3-2جدول 

 درصد اضافه بها ابعاد حوضچه ردیف

 درصد 30 2.5*2.5تا  1*1بیش از  1

 درصد 80 6*4تا  2.5* 2.5بیش از  2

 درصد250 6*4بیش از  3

 020107. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 6

. براي هم سطح سازي ابعاد سانتی متر در نظر گرفته شده است 20این ردیف براي پایین بردن یا باال آوردن دریچه حوضچه شیرآالت تا عمق 

سطح سازي شیرآالت  قطع و وصل مشترکین این ردیـف بـا ضـریب    قابل پرداخت است. براي هم 2-3مندرج در جدول  يباالتر  اضافه بها

 قابل پرداخت است. 15/0

  020108. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  7

 . این ردیف جهت پیدا کردن محل شیر آالت با هر وسیله در نظر گرفته شده است.7-1

 گونه عملیات خاکی و حفاري منظور نشده است.. در این ردیف هیچ7-2

 به شرح زیر است:  020110تا 020109. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  8

ها مشخص است. در نظر گرفته شده است، و کلیه ماشـین آالت مـورد   . این ردیف جهت پیدا کردن محل شیرآالت ناپیدا که محدوده آن8-1

 در آن لحاظ شده است.نیاز جهت حفاري و برش زدن آسفالت 

 قابل پرداخت است. 15/0ها این ردیف با ضریب . براي پیدا کردن شیرآالت نا پیدا قطع و وصل مشترکین و مانور آن8-2

 بها استفاده گردد.. به منظور ساخت مجدد حوضچه از سایر فهارس8-3

گونه اضافه بهـایی پرداخـت نخواهـد    فظه شیر و دریچه هیچباشد، به منظور نصب مح. براي شیرآالتی که نیازي به ساخت حوضچه نمی8-4

 شد.

  020111. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  9

کنترل سطح (فلوتر) عالوه بر موارد بیان شـده  در    شیرآالت  کامل به منظور سرویس (mt)اي مکانیکال . در خصوص نگهداشت برنامه9-1

 موارد ذیل الزامی است. 020101ردیف  

پایلوت،  يها لوله پایلوت، بازدید صافی پایلوت، بازدید یکطرفه شیر پایلوت، بازدید خروجی و ورودي شیر پایلوت، بازدید کامل بازدید. 9-2

 پایلوت،  شیرآالت و پایلوت اتصاالت پایلوت، کشی پایلوت، آچار صافی کاري تمیز

 شیر کالهک و کالرها وها  فلنج اتصاالت، کلیه کشی ، آچار)مانومتر(فشارسنج  . بازدید9-3

ارتفـاع   جهت تنظـیم  خروجی و ورودي سطح آب مخزن، باز و بسته نمودن شیرآالت گیري، ثبت و گزارش  اندازه مدارفرمان، . بازدید9-4 

 آب مخزن.

 . بازدید و بررسی پایلوت جهت تنظیم سطح آب مخزن.9-5

 
 

 

٢٨  
 

 



 ای) فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
  020113تا  020112. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  10

ها، توري، الستیک آببندي، درپوش پیچ تخلیه، پیچ تنظیم توري و پیچ هواگیري و در صورت نیاز نظافت و . بازدید و بررسی بدنه و فلنج10-1

 هاسرویس آن

 .گیري جریان از این ردیف قابل پرداخت استهاي اندازه. به منظور انجام نگهداشت برنامه اي و سرویس دستگاه10-2

  020114فصیلی مربوط به ردیف  . عملیات ت11

تخلیه هوا عالوه بر مـوارد بیـان شـده در     شیرآالت  کامل به منظور سرویس (mt)اي مکانیکال اي برنامه. در خصوص نگهداشت برنامه11-1

گـارد قبـل از    داشتن، شکستگی، رسوب گرفتگی و یا سوراخ شدگی و همچنین کنترل  شـیر   ترك نظر از شیر کالهک ، بازدید020101ردیف 

 ها ضروري است.بندي بازدید گوي شیر هوا و محفظه نگهدارنده آن و رسوب زدایی آنشیر هوا از نظر آب

  به شرح زیر است:  020115. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  12

 بنديها و غیره از نظر استحکام و آبدرپوش گلندها، ها،انجام بازرسی چشمی مسیر عبور کابل. 12-1

درصد  100و  50، 25(براي شیرهاي درصدي بررسی در فواصل صفر،  کنترل تنظیمات گشتاورها بر اساس دستورالعمل سازنده عملگر. 12-2

 انجام شده و در صورت کارکرد نامناسب و یا با سر و صدا موضوع گزارش شود)

 هاي مابین عملگر و شیر/گیربکسکنترل و آچار کشی پیچ. 12-3

 ازي آزمایشی عملگر در صورت عدم استفاده مداومراه اند. 12-4

 A(صابون لیتیوم) در صورت استفاده از رابط نوع EPگریسکاري رابط عملگر با استفاده از گریس . 12-5

 گریسکاري شفت شیر بصورت جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده شیر انجام بپذیرد .. 12-6

 از فهرسـت بهـا مربـوط    ي تابلوي راه اندازي عملگرها  بر اساس شرح تابلو برق راه اندازي تـک ضـرب  دستمزد نگهدار شرح کار وتبصره: 

 .پرداخت خواهد شد

 عملیات مربوط نگهداشت برنامه اي و سرویس عملگرهاي برقی 020115درصد پرداخت ردیف   -4-2جدول 

 شرح کار ردیف
 درصــــــد

 پرداخت

 10 بنديها و غیره از نظر استحکام و آبدرپوش ها،گلندها،انجام بازرسی چشمی مسیر عبور کابل 1 

 35 کنترل تنظیمات گشتاورها بر اساس دستورالعمل سازنده عملگر 2 

 15 هاي مابین عملگر و شیر/گیربکسکنترل و آچار کشی پیچ 3 

 20 راه اندازي آزمایشی عملگر در صورت عدم استفاده مداوم 4 

 A 10(صابون لیتیوم) در صورت استفاده از رابط نوع EPگریسکاري رابط عملگر با استفاده از گریس  5 

 10 گریسکاري شفت شیر بصورت جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده شیر انجام بپذیرد .  6 

 100  جمع
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  020116. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 13

 باشد.هاي شبکه می. این ردیف جهت عملیات نوبت بندي آب در مواقع پهنه بندي که نیاز به باز و بسته کردن شیرفلکه13-1 

  020401. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  14

 . بازدید و کنترل مخازن تزریق و تخلیه رسوبات14-1

 . کنترل نمودن پمپ تزریق بر اساس دستورالعمل 14-2

 هاي کارفرما در خصوص حفظ پایداري سیستم در کل ماهنجام کلیه دستورالعمل. ا14-3

 10لیتر بر ثانیه، 20لیتر بر ثانیه را  گندزدایی می کند تعریف شده است و به ازاي افزایش هر  100ایی که تا دبی . این ردیف براي سامانه14-4

 بها به آن اضافه می گردد.درصد این ردیف به عنوان اضافه

  020402. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  15

 هاي کارفرما در خصوص حفظ پایداري سیستم در کل ماه. انجام کلیه دستورالعمل15-1

 10لیتر بر ثانیه، 20لیتر بر ثانیه را  گندزدایی می کند تعریف شده است و به ازاي افزایش هر  100. این ردیف براي سامانه اي که تا دبی 15-2

 ن ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه می گردد.درصد ای

 به شرح زیر است: 020403. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  16

 هاي زیر صورت پذیرد.اي و سرویس انژکتور فعالیت. در خصوص نگهداري برنامه16-1

 ظاهري . تمیزکاري16-1-1

 کارکرد لرزش کارکرد، بازرسی صداي چشمی، بازرسی . بازرسی16-1-2

 انژکتور به ورودي آب انژکتور، فشار به آب ورودي دبی ثبت و گیري . اندازه16-1-3

 انژکتور یکطرفه شیر انژکتور، بازدید به خروجی و ورودي آب شیر . مانور16-1-4

 انژکتور فنر و STEM . تمیزکاري16-1-5

 واتصاالت قطعات . آچارکشی16-1-6

 دیافراگم . تمیزکاري16-1-7

 فرسودگی یا روزنه وجود صورت در آن وتعویض دیافراگم بازدید .16-1-8

 قابل پرداخت خواهد بود. 1/1تبصره: در صورت تعویض دیافراگم این ردیف با ضریب 

 هاي ذیل صورت پذیرد. اي و سرویس شیر فشار شکن کلرزن گازي فعالیت. در خصوص نگهداري برنامه16-2

 خروجی و ورودي هايلوله کاري ظاهري تمیز شیر، بدنه کاري ظاهري . تمیز16-2-1

 فشارشکن شیر عادي غیر لرزش یا صدا . بازرسی نشتی گاز کلر شیر فشار شکن،16-2-2

 فشارشکن خروجی فشار تنظیم نیاز فشارشکن و در صورت شیر) وخروجی ورودي(فشار و ثبت گیري . اندازه16-2-3
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 نیاز و فرسودگی صورت فنرهاي شیر فشارشکن در وتعویض صورت نیاز و فرسودگی، بازدید. بازدید و تعویض دیافراگم و فنر در 16-2-4

 قابل پرداخت خواهد بود. 1/1تبصره: در صورت تعویض دیافراگم یا فنر این ردیف با ضریب 

 . در خصوص نگهداري برنامه اي و سرویس فیلتر کلرزن گازي فعالیت هاي ذیل صورت پذیرد.16-3

 زدایی محفظه داخلی و تعویض فیلترها در صورت نیازو رسوب اري.  تمیزک16-3-1

 . در خصوص نگهداري برنامه اي و سرویس کلریناتور کلرزن گازي فعالیت هاي ذیل صورت پذیرد.16-4

)، evapratorبرقـی، چـنج اوور، شـیر تنظـیم تزریـق، اواپراتـور (       فلومیتر، عملگـر  و رگالتور کلریناتور، وکیوم کابینت . تمیزکاري16-4-1

 خالء  دیافراگم

 غیر صداي نظر از لرزش، بازرسی نظر از فلومتر، بازرسی نوسان چشمی اتصاالت، بازرسی و لوله روي ترك نظر از چشمی . بازرسی16-4-2

 عادي

 . بررسی عدم ورود آب به دستگاه کلریناتور.16-4-3

 تنظیم تزریق)  شیر محور- اتصاالت لوله-خالء وکیوم– فلومتر( هوا نشتی . آزمایش16-4-4

 گاز، فشار منفی دبی و ثبت . اندازگیري16-4-5

 کلریناتور خروجی و ورودي شیرهاي . مانور16-4-6

 max وmin مقدار در کلریناتور عملکرد . آزمایش16-4-7

 ها مانومتر ارتباطی هاي شلنگ . بازرسی16-4-8

 آن تعویض نیاز صورت و در تنظیم تزریق شیر محور  o-ring . بازدید16-4-9

 فرسودگی یا و روزنه وجود صورت در آن وتعویض خالء دیافراگم . بازدید16-4-10

 آببندي عدم صورت در آن وتعویض شیر تنظیم تزریق  . بازدید16-4-11

 هاها و کنترل تراز بودن کپسول. کنترل صحت سالمت فونداسیون زیر کپسول16-4-12

 )evaprator. در خصوص تبخیر کننده (16-5

 . کنترل سیم مسی مانومتر16-5-1

 . کنترل میزان روغن16-5-2

 . بازرسی لوله، اتصاالت و وسایل کنترلی16-5-3

لیتر بر ثانیـه تـا    20کند تعریف شده است و به ازاي افزایش هر لیتر بر ثانیه را  گندزدایی می 100. این ردیف براي سامانه اي که تا دبی 16-6

 درصد این ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه می گردد. 10لیتر بر ثانیه،  200دبی حداکثر 

  020404. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  17

 
 

 

٣١  
 

 



 ای) فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
.  این ردیف بررسی عملکرد، سالمت وضعیت سل الکترولیز، پمپ تزریق، مکنده هیدروژن، ونـت، مخـازن آب و نمـک و آب ژاول،    17-1

 گردد.گیري، مسیر تزریق کلر و ....  را شامل مییها و تابلوهاي برق، سختفیتینگ

 .  فتینگ هاي مخزن آچارکشی شود.17-2

 . مخزن تولید شستشو و رسوبات آن تخلیه گردد.17-3

 هاي پمپ تزریق چک و در صورت خرابی تیله ها تعویض گردند.. وضعیت سوپاپ17-4
 اساس دستورالعمل انجام شود.. رسوب زدایی دیافراگم و نقطه تزریق دوزینگ پمپ بر 17-5

لیتر بر ثانیه تـا   20لیتر بر ثانیه را  گندزدایی می کند تعریف شده است و به ازاي افزایش هر  100. این ردیف براي سامانه اي که تا دبی 17-6

 گردد.درصد این ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه می 10لیتر بر ثانیه،  200دبی حداکثر 

 به شرح زیر است: 020405تفصیلی مربوط به ردیف   . عملیات18

. بازدید از عملکرد، شستشوي المپ، ثبت و گزارش مسیر جریان برق، ثبت و گزارش اتصاالت، ثبت و گزارش مسـیر ورود و خـروج   18-1

 شود.آب و گزارش آن به کارفرما را شامل می

  020406. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  19

. این ردیف به منظور  بازدید و گزارش عملکرد سیستم ازن زن از قبیل کمپرسور، پمپ، الکترودهاي تخلیه الکتریکی، دیفیـوزر تزریـق،   19-1

-و دیگر تجهیزات مربوطه را شامل می سیستم ثبت و گزارش دیجیتالی، خشک کن تبریدي، دیستراکتور، مخزن تماس ازن، سیستم خنک کن

 گردد.

  020407تفصیلی مربوط به ردیف   . عملیات20

. این ردیف به منظور بازدید و گزارش مخزن سود، مدیاها، پمپ هوا، پمپ تزریق سود، سنسورها، اتصاالت و شـیرآالت سـود و هـوا،    20-1

 شود.شور و ...را شامل میمحل ذخیره سود جامد ثبت و گزارش درصد خلوص سود، حوضچه آب آهک، دوش چشم

 است: ریبه شرح ز 020408  فیمربوط به رد یلیصتف اتیعمل. 21

 . بازدید از پمپ تزریق بر طبق دستورالعمل سازنده21-1

 . کنترل کردن کلیه اتصاالت و اطمینان از عدم نشتی21-2
 . شستشوي دیفیوزر تزریق بر اساس دستورالعمل21-3
 م در کل ماههاي کارفرما در خصوص حفظ پایداري سیست. انجام کلیه دستورالعمل21-4
  020409  فیمربوط به رد یلیتفص اتیعمل. 22

 هاي کارفرما در خصوص حفظ پایداري سیستم در کل ماه. انجام کلیه دستورالعمل22-1

 به شرح زیر است: 020410عملیات تفضیلی مربوط به ردیف . 23

 پمپ انجام شود. موارد ذیل در خصوص دوزینگ020506. عالوه بر موارد گفته شده در شرح ردیف 23-1

 . کنترل صحت عملکرد پیچ تنظیم دوزینگ23-1-1

 . در خصوص مخزن تزریق و همزن آن23-2

 . شستشو مخازن تزریق و تخلیه رسوبات23-2-1
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 . کنترل خوردگی کلیه تجهیزات همزن، اتصاالت و شیرآالت آن23-2-2

 . بازدید و کنترل صحت عملکرد تجهیزات همزن23-2-3

 روانکاري قطعات همزن طبق دستورالعمل. 23-2-4

 به شرح زیر است: 020503. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  24

 کنترل کارکرد الکتروپمپ بر اساس وضعیت دبی و جریان مصرفی . 24-1

و ایـن   دام گردددر صورت وجود نوسان ضمن گزارش نسبت به تثبیت دبی در مقادیر پایین (در حدي که نوسان آمپر حذف شود) اق.  24-2

 پراخت خواهد شد. 4/1ردیف با ضریب 

و ردیف بـا   کارفرما نسبت به خاموش کردن چاه اقدام گردد ینتوان نوسان آمپر را حذف کرد با هماهنگ یکه با کاهش دب یدر صورت. 24-3

 پرداخت خواهد شد. 2/1ضریب 

 گیري مقاومت عایقی. اندازه24-4

  020504ف  . عملیات تفصیلی مربوط به ردی25

 ریکن و زنج فیرد میبکسل، س میاتصاالت، س ها،اتاقانی هیکل يو روانکار يزکاریتم ل،یثبت و گزارش عملکرد و نحوه استقرار جرثق. 25-1

 آن تیو گزارش وضع لینظافت جرثق ل،یجرثق

 آن تیو گزارش وضع یو عرض یطول يهاحرکت يهاربکسیالکتروموتور، گ کالسکه، راهبر، ،لی، نگهدارنده رلیثبت و گزارش ر. 25-2

 آن یو گزارش موارد نشت ازیآن در صورت ن ضیو تعو لیجرثق ربکسیثبت و گزارش روغن گ. 25-3

  نچیترمز و نیو همچن لیجرثق یو عرض ی) مربوط به ترمز طولLIMITED SWITCHقطع و وصل (  يدهایصحت عملکرد کل یبررس. 25-4

   لیکنترل از راه دور جرثق موتیر نیو همچن لیجرثق یدست موتیر یبررس. 25-5

 سرویس و نگهداري برنامه اي جرثقیل سقفی020504فیمربوط به رد اتیدرصد پرداخت مراحل مختلف عمل -5-2جدول 

شرح 

 ردیف
 شرح عملیات

درصد 

 پرداخت

1 
 میبکسـل، سـ   میاتصاالت،  س ها،اتاقانی هیکل يو روانکار يزکاریتم ل،یثبت و گزارش عملکرد و نحوه استقرار جرثق

 آن تیو گزارش وضع لینظافت جرثق ل،یجرثق ریکن و زنج فیرد
30 

2 
و گزارش  یو عرض یطول يهاحرکت يهاربکسیالکتروموتور، گ ،کالسکه، راهبر،لی، نگهدارنده رلیثبت و گزارش ر

 آن تیوضع
20 

 20 آن یو گزارش موارد نشت ازیآن در صورت ن ضیو تعو لیجرثق ربکسیثبت و گزارش روغن گ 3

4 
) مربوط به ترمز طولی و عرضـی جرثقیـل و   LIMITED SWITCHبررسی صحت عملکرد کلیدهاي  قطع و وصل (

 همچنین ترمز وینچ 
20 

 10 بررسی ریموت دستی جرثقیل و همچنین ریموت کنترل از راه دور جرثقیل                                   5

 100 جمع
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  020505. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 26

 لوله، اتصاالت، مانومتر، رله، فیلترها، تسمه، پولی، مخزن، الکتروموتور و کمپرسور انجام بازرسی مسیر عبور کابل،. 26-1

 کنترل وضعیت تسمه و تنظیم آن  و در صورت نیاز تعویض آن. 26-2

 هاورت نیاز تعویض آنکنترل وضعیت فیلترهاي هوا و روغن و در ص. 26-3

 کنترل صحت کارکرد رله و در صورت نیاز تعویض آن. 26-4

 کنترل کیفیت و مقدار روغن کمپرسور و در صورت نیاز تعویض آن. 26-5

 کنترل رطوبت موجود در مخزن و در صورت نیاز تخلیه آب. 26-6

 کنترل نشتی هوا در مسیر لوله کشی و در صورت نیاز رفع نشتی.  26-7

 سرویس و نگهداشت برنامه اي کمپرسور هوا020505فیمربوط به رد اتیدرصد پرداخت مراحل مختلف عمل -6-2ول جد

 شرح عملیات ردیف
 درصد

 پرداخت

 1 
لوله، اتصاالت، مانومتر، رله، فیلترها، تسمه، پولی، مخزن، الکتروموتور و  انجام بازرسی مسیر عبور کابل،

 کمپرسور
15 

 15 تسمه و تنظیم آن  و در صورت نیاز تعویض آنکنترل وضعیت  2 

 15 هاکنترل وضعیت فیلترهاي هوا و روغن و در صورت نیاز تعویض آن  3

 10 کنترل صحت کارکرد رله و در صورت نیاز تعویض آن  4

 15 کنترل کیفیت و مقدار روغن کمپرسور و در صورت نیاز تعویض آن 5 

 15 کنترل رطوبت موجود در مخزن و در صورت نیاز تخلیه آب   6

 15 کنترل نشتی هوا در مسیر لوله کشی و در صورت نیاز رفع نشتی 7 

 100  جمع

 

 باشد.قابل پرداخت می 2/1شرح فوق براي کمپرسوهاي با الکتروموتور تک فاز میباشد در صورتی که سه فاز باشند با ضریب : 1تبصره

 هاي خنک کننده روغن این ردیف قابل پرداخت خواهد بود. اي دستگاههاي نگهداشت برنامهبه منظور انجام فعالیت: 2تبصره

 است: لیبه شرح ذ 020506 فیمربوط به رد یلیتفض اتیعمل. 27

 .  کنترل و ثبت مقادیر جریان، ولتاژ، توان مصرفی، ضریب قدرت و گزارش آن به کارفرما27-1

 ثبت مقادیر ثبت ساعت کارکرد هر الکتروپمپ، دبی و فشار پمپ و گزارش آن به کارفرما. کنترل و 27-2

 . کنترل و ثبت مقادیر مقاومت عایقی الکتروموتور و کابل با استفاده از مگر27-3

 .نظافت الکتروپمپ27-4

 . آچارکشی 27-5
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 . روانکاري الکتروپمپ27-6

 . بررسی صحت عملکرد کوپلینگ 27-7

 های وضعیت بیرینگ. بررس27-8

 ها. بررسی وضعیت پکینگ27-9

 

 020506فیمربوط به رد اتیدرصد پرداخت مراحل مختلف عمل -7-2جدول 

 سرویس و نگهداشت برنامه اي الکتروپمپ زمینی

 درصد شرح ردیف

 20 کنترل و ثبت مقادیر جریان، ولتاژ، توان مصرفی، ضریب قدرت و گزارش آن به کارفرما 1 

 20 کنترل و ثبت مقادیر ثبت ساعت کارکرد هر الکتروپمپ، دبی و فشار پمپ و گزارش آن به کارفرما   2

 25 کنترل و ثبت مقادیر مقاومت عایقی الکتروموتور و کابل با استفاده از مگر  3 

 5 نظافت الکتروپمپ   4

 10 آچارکشی   5 

 5 روانکاري الکتروپمپ   6

 5 بررسی صحت عملکرد کوپلینگ   7 

 5 هابررسی وضعیت بیرینگ   8

 5 هابررسی وضعیت پکینگ  9 

 100 جمع

 

 بهاي واحد پرداخت خواهد شد. 1/1هاي ذیل این ردیف با ضریب تبصره: در صورت انجام فعالیت

 تعویض پکینگ در صورتیکه با آچار کشی میزان نشتی مجاز کنترل نشود.

 ارتعاش سنجی و ترموگرافی الکتروپمپ 020507تفضیلی مربوط به ردیف . عملیات 28

 نقطه  12. داده برداري ارتعاشات در 28-1

 . ترموگرافی کامل الکتروپمپ28-2

 . برطرف نمودن لرزش با استفاده از تجهیزات استاندارد و اندازه گیري مجدد میزان ارتعاشات و ثبت اطالعات در رزومه تجیهز28-3

 ها بصورت پیوسته و ارائه گزارش آنالیز وضعیت ارتعاش و دماتهیه نمودار وضعیت ارتعاشات و دماي الکتروپمپ. 28-4

 نگهداشت برنامه اي و بررسی عملکرد بلوئر  020508. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 29

 و ثبت گزارش وضعیت آن روغن یسطح روغن و بدنه بلوئر از نظر نشت دیبازد. 29-1
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 و ثبت گزارش وضعیت آن هوا یرانش از نظر نشت ریمس دیبازد. 29-2

 و ثبت گزارش وضعیت آن ها هوا و نظافت آن يورود يهاعملکرد فن دیکنترل و بازد. 29-3

 و ثبت گزارش وضعیت آنحرکت  یمحور بلوئر از نظر روان دیبازد. 29-4

 و ثبت گزارش وضعیت آن صحت عملکرد یشل بودن و بررس ایو  یاز نظر فرسودگ ياتصال قابل انعطاف ورود دیبازد. 29-5

 و ثبت گزارش وضعیت آن بلوئر یو قطعات داخل یبدنه خارج يظاهر يزکاریتم. 29-6

 و ثبت گزارش وضعیت آن رانش يهوا ریعدم وجود روغن در مس دیبازد. 29-7

 و ثبت گزارش وضعیت آنها چیو محکم نمودن اتصاالت و پ یآچارکش. 29-8

 و ثبت گزارش وضعیت آن هاکردن آن برهیکال ،کنترل فشارسنج ها. 29-9

 و ثبت گزارش وضعیت آن دمنده يروانکار. 29-10

 و ثبت گزارش وضعیت آن صدا و ارتعاشات دمنده در محل نصب شده یکنترل و بررس. 29-11

 ش وضعیت آنو ثبت گزار ونیدمنده و اتصال آن به فونداس نتیکاب یکنترل و بازرس. 29-12

 ها و ثبت گزارش وضعیت آن هوا طبق دستورالعمل یبا لوله خروج يو تراز بودن دستگاه و کنترل هم محور ونیکنترل فونداس. 29-13

 دمنده هوا يدر اتاق نگهدار یمنیلوازم ا یکنترل و بازرس. 29-14

  020601. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  30

هاي کلریناتور و انبار پرکلرین با سیلندر ، جارو، تی لحاظ شده است و بر اساس این ردیف اتاقک نظافت مانند. در این ردیف ملزومات 30-1

 .گاز کلر  باید در طول ایام ماه همیشه تمیز باشد

  020602. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  31

خـاك و نخالـه، کودهـاي حیـوانی و... پاکسـازي شـود بـه        هاي هرز، . بر اساس این ردیف باید کل محوطه محصور تأسیسات از علف31-1

 گونه عوارضی براي پناهگاه جوندگان و خزندگان نداشته باشدطوریکه محوطه هیچ

 متر مربع مطابق جدول زیر عمل گردد. 400متر مربع به ازاي افزایش مساحت به نسبت مساحت   400هاي بیش از . براي محوطه31-2

 بها نظافت تاسیسات محصورضریب اضافه  -8-2جدول 

 ضریب اضافه بها مساحت محصور ردیف

 3.5 متر مربع 2000متر مربع تا  400بیش از  1

 6 متر مربع 5000متر مربع تا  2000بیش از  2

 7.5 متر مربع 10000متر مربع تا  5000بیش از  3

 10 متر مربع 10000بیش از  

 
  020603. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  32

باشد مگر به دستور کارفرمـا مسـیر نظافـت    متر مربع به مرکزیت نوع تأسیسات می 300. بر اساس  این ردیف برآورد انجام شده براي 32-1

 حریم تأسیسات عوض گردد.
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 مساحت و هزینه این ردیف محاسبه و پرداخت گردد.متر مربع به ازاي افزایش مساحت به نسبت  300هاي بیش از . براي محوطه32-2

 020606تا  020604. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  33

 . در نظافت تأسیسات برقی دقت شود حداالمکان به صورت خشک و بدون استفاده از آب صورت پذیرد.33-1

 020610تا  020607. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف   34

 گیرد: گیري جریان موارد ذیل صورت میوضچه کلیه شیرآالت و حوضچه اندازهبه طور اختصاصی در ح

 هاي همچون ساخت.. بازدید و ثبت و گزارش و بررسی صحت نقشه34-1

 هاي حوضچه صورت گیرد.. درز بندي و همچنین عایق بندي رطوبتی  فاصله بین دال34-2

ها و خاك و آب موجود از درون حوضچه تخلیه گردد به صورتی که زیر شیرآالت و اتصاالت خالی و یا بـه   . در هر بازدید کلیه نخاله34-3

 مصالح ساخت برسد. 

 . نظافت اتصاالت بر طبق دستورالعمل انجام شود.34-4

شیرآالت، (در صورت وجود آب، تخلیه آن بوسیله پمپ  هاي سطحی، زیرزمینی یا نشتی. بررسی  وضعیت حوضچه به لحاظ نفوذ آب34-5

 هاکفکش مناسب) و ثبت گزارش آن

 بندي و پالستر گزارش شود. بندي، ریزش دیواره و ... بررسی و در صورت نیاز به عایق ها از نظر پالستر، عایق . وضعیت دیواره34-6

متر از سارنیک شیرقابل رویت و امکان مانور سانتی 10اي انجام گیرد که  ونهنظافت حوضچه به گ 1*1هاي با ابعاد تا : براي حوضچه 1تبصره 

 شیر فراهم باشد.

 قابل پرداخت خواهد بود. 30/1ها با ضریب : در صورت نصب دریچه و نردبان دسترسی این ردیف2تبصره

 هاي با مساحت کف مشابه نیز قابل پرداخت است.ها براي حوضچه:  این ردیف3تبصره 

  020701. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  35

. حمل پرکلرین و مواد گندزدا در این ردیف براي وانت با راننده آموزش دیده لحاظ شده است و از حمل پرکلرین با موتور سیکلت و 35-1

 وسایط نقلیه غیر استاندارد پرهیز گردد.

  020702. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  36

براي حمل سیلندر به صورت رفت و برگشتی  با وانت و راننده آموزش دیده برآورد شده است و نیاز است وانت شـرایط  . این ردیف 36-1 

 کامل حمل سیلندر به صورت ایستاده را داشته باشد. 

   020802تا 020801هاي  . عملیات تفصیلی مربوط به ردیف37

 برداري از تأسیسات توسط پیمانکار هت نمونه. هماهنگی با رئیس آزمایشگاه و امور هاي مربوطه ج37-1

 . برداشت نمونه مطابق با دستور عمل نمونه برداري که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.37-2

ردار ، و.... ) ها و اطالعات نمونه (ساعت و تاریخ نمونه برداري ،نام نمونه ب . تکمیل فرم هاي مربوط به اطالعات شناسنامه ايِ کد محل37-3

 که از طرف کارفرما در دسترس پیمانکار قرار می گیرد.

 مطابق با دستور العمل کارفرما ISO/IEC 17025. انجام و ثبت فعالیت هاي مربوط به آخرین ویرایش استاندارد 37-4

 دهدمی . ارسال نمونه به آزمایشگاه مطابق با دستور العملی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار37-5
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 ای) فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 . تحویل نمونه به آزمایشگاه و اخذ تاییدیه از آزمایشگاه در خصوص مطابق بودن نمونه با معیارهاي پذیرش نمونه37-6

 هاي نیروي انسانی، حمل و نقل و لوازم و تجهیزات در نظر گرفته شده است. . جهت نمونه برداري کنترل کیفیت آب کلیه هزینه37-7

 هاي مشخص به کارفرما تحویل دهد.کارشناسی دقیق در خصوص نمونه برداري هاي انجام شده مطابق با فرمت. ارائه گزارشات 37-8

هاي تعریف شده در پایـان همـان روز، یـا بـر حسـب      . ارائه اطالعات الزم  پس از انجام نمونه برداري در هر روز را  در قالب فرمت37-9

 طالع رسانی گردد.ضرورت از طریق تلفن همراه سریعاً گزارش و ا

ها نیز در آن شهر مسـتقر  هاي تحویل نمونه. براي نمونه از محدوده قانونی شهرهایی که آزمایشگاه محل تحویل نمونه برداري یا مکان37-10

 قابل پرداخت خواهد بود. 5/0ها با ضریب باشد. بهاي واحد دیف

صـورت مسـتقل نبـوده و در قیمـت ردیـف      مانده آزاد بـه  دورت و کلر باقی، کpH. در هنگام نمونه برداري سنجش پارامترهاي دما، 37-11

 مربوطه در نظر گرفته شده است.

کیلومتر)  انجـام شـود ایـن ردیـف بـا       10تبصره: در صورت نمونه برداري به صورت همزمان از چندین نقطه (منابع یا مخازن با فاصله کمتر 

 قابل پرداخت است. 5/0ضریب 

 020901تفضیلی مربوط به ردیف . عملیات 38

 سانتی متري در کف مخزن در این ردیف دیده شده است. 20. تخلیه گل و الي تا ارتفاع 38-1

 مترمکعب در نظر گرفته شده است. 5000) براي شستشوي مخزن  تا سقف 020902. ردیف اضافه بها مربوط (38-2

  020 911. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف39

 ردیف براي رسوب زدایی خطوط انتقال با مواد رسوب زدا بر طبق دستورالعمل در نظر گرفته شده است. . این39-1
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 ای) دوم: نگهداشت (نگهداری برنامهفصل 

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٢٠١٠١ میلی متر ٣٠٠بازدید و مانور شیرآالت تا قطر  مورد ٠٠٠,۵٨۵  

 مورد ۴٩٠,٠٠٠,١  
 ٢٠٠بازدید و مانور شیرآالت کنترل دبی و فشار تا قطر 

 میلی متر
٠٢٠١٠۴ 

 ٠٢٠١٠۵ قرائت و ثبت داده دستگاه اندازه گیری جریان  مورد ١٠٣,٠٠٠  

 ٠٢٠١٠۶ متر. ١*١مرئی سازی شیرآالت حوضچه  مورد ٠٠٠,۶١۶,٢  

 ٠٢٠١٠٧ متر. ١*١هم سطح سازی حوضچه شیرآالت با ابعاد  مورد ٢,١۶٩,٠٠٠  

 ٠٢٠١٠٨ پیدا کردن شیرآالت ناپیدا. مورد ۵٧١,٠٠٠  

 ٠٢٠١٠٩ متر. ١*١شیرآالت ناپیدا بوسیله حفاری تا ابعاد پیدا کردن  مورد ٠٠٠,۵,۶۶۶  

 مورد ٨٠٠,٠٠٠,۶  
پیدا کردن شیر آالت ناپیدا بوسیله حفاری با ابعاد بیش از 

 متر. ٢*٢تا ابعاد  ١*١
٠٢٠١١٠ 

 ٠٢٠١١١ بازدید و مانور شیرآالت فلوتری به هر قطر مورد ٣۴٠,٠٠٠  

 ٠٢٠١١٢ متر. میلی  ٣٠٠  قطر  شیرآالت تابازدید و سرویس صافی  مورد ١,٧٠٠,٠٠٠  

 مورد ۴٠١,٠٠٠,٣  
 ٣٠٠بازدید و سرویس صافی شیرآالت به قطر بیش از 

 متر.- میلی
٠٢٠١١٣ 

 ٠٢٠١١۴ بازدید و مانور شیر آالت هوا به هر قطر. مورد ٩۵٨,٠٠٠  

 ٠٢٠١١۵ نگهداشت برنامه ای و سرویس عملگرهای برقی. مورد ١,٩٠٧,٠٠٠  

 ٠٢٠١١۶ باز و بسته نمودن شیر آالت به منظور نوبت بندی. مورد ١٠٣,٠٠٠  

 ٠٢٠١١٨ عالمت گذاری و کد گذاری شیر آالت. مورد ٢۶٨,٠٠٠  

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,۵٨۶,١  
های کلریناتور  نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه

 بطور مستمر. محلولی برقی 
٠٢٠۴٠١ 

 ماه -دستگاه  ١,٠۵٧,٠٠٠  
های کلریناتور  نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه

 محلولی بطور مستمر.
٠٢٠۴٠٢ 

 ماه -دستگاه  ٣,١٨٣,٠٠٠  
نگهداشت برنامه ای و سرویس کلریناتور گازی به طور 

 مستمر.
٠٢٠۴٠٣ 

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,١,٣٢۶  
نگهداشت برنامه ای و سرویس الکترولیز نمک طعام به 

 طور مستمر.
٠٢٠۴٠۴ 

 ٠٢٠۴٠۵ به طور مستمر. UVنگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه  ماه -دستگاه  ١,٠۵٧,٠٠٠  

 ماه -دستگاه  ۴٣٢,٠٠٠,٢  
زنی به طور  نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه ازن

 مستمر.
٠٢٠۴٠۶ 
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 ای) دوم: نگهداشت (نگهداری برنامهفصل 

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ماه -دستگاه  ۶٣٩,٠٠٠,١  
نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه خنثی کننده گاز ک�لر 

 اسکرابر.
٠٢٠۴٠٧ 

 ٠٢٠۴٠٨  سیستم تزریق آب ژاول  نگهداشت برنامه ای و سرویس ماه -دستگاه  ٠٠٠,۵٨۶,١  

 ٠٢٠۴٠٩ نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه کلرزن کوزه ای. ماه -دستگاه  ٢۶۵,۵٠٠  

 ماه -دستگاه  ٠٠٠,١,٣٧۵  
نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق مواد 

 شیمیایی.
٠٢٠۴١٠ 

 ٠٢٠۵٠٣ نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ شناور دستگاه ۵٠٠,٧۴٧  

 ٠٢٠۵٠۴ نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد جرثقیل سقفی. دستگاه ٢,٣٧٩,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠۵ نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد کمپرسور هوا. دستگاه ٢,١٢٧,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠۶ بررسی عملکرد الکتروپمپ زمینی نگهداشت برنامه ای و دستگاه ٢,٧۵٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۵٠٧ ترموگرافی و ارتعاش سنجی الکتروپمپ. دستگاه ۶۶٠,٠٠٠,٢  

 ٠٢٠۵٠٨ نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد بلوئر. دستگاه ١,٣٢٠,٠٠٠  

 ٠٢٠۶٠١ نظافت اتاقک های کلریناتور و انبار ک�لر بصورت مستمر. ماه -باب  ١,٣٢٠,٠٠٠  

 مورد ۶٨٩,٠٠٠,١  
نظافت و نگهداشت برنامه ای محوطه تاسیسات آب 

 مترمربع. ۴٠٠محصورشده تا 
٠٢٠۶٠٢ 

 مورد ۴۴٣,٠٠٠,١  
 ٣٠٠نظافت حریم منابع آبی و مخازن غیر محصور تا 

 مترمربع.
٠٢٠۶٠٣ 

 مورد ١,١٩٧,٠٠٠  
ای و نظافت مستمر ساختمان تاسیسات -نگهداشت برنامه 
 متر مربع ١٢تا  تابرقی و مکانیکی 

٠٢٠۶٠۴ 

 مورد ٠٠٠,١,٩١۶  
نظافت مستمر ساختمان های   نگهداشت برنامه ای و 

 متر مربع ۵٠٠تا  ١٢تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از 
٠٢٠۶٠۵ 

 مورد ٩٨٩,٠٠٠,۵  
نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان  

 متر مربع ۵٠٠تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از   های
٠٢٠۶٠۶ 

 مورد ٢٣٩,٠٠٠  
متر  ١*١نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد تا 

 مربع.
٠٢٠۶٠٧ 

 مورد ۵٠٠,۴٧٧  
نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد بیش از 

 متر مربع. ٢٫۵* ٢٫۵تا  ١*١
٠٢٠۶٠٨ 

 مورد ٠٠٠,٢,١٩۶  
نگهداشت برنامه ایی و نظافت حوضچه با ابعاد بیش از 

 متر. ۶*۴تا  ٢٫۵ *٢٫۵
٠٢٠۶٠٩ 

 متر مربع ٣٨٢,٠٠٠  
به ازای افزایش هر متر مربع  ٠٢٠۶٠٩اضافه بها به ردیف 

 مساحت کف.
٠٢٠۶١٠ 
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 ای) دوم: نگهداشت (نگهداری برنامهفصل 

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٢٠٧٠١ حمل پرکلرین و مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل. کیلومتر ٣٢,٩٠٠  

 کیلومتر ٠٠٠,۵۶  
) از انبار تا ٨٠-۴۵به ظرفیت ( یک عدد سیلندر گاز  حمل 

 محل پروژه و برگشت سیلندر خالی بر اساس دستورالعمل.
٠٢٠٧٠٢ 

  ۴٣ 
 –کیلوگرم 
 کیلومتر

 حمل آب ژاول بر اساس دستورالعمل.
٠٢٠٧٠٣ 

 مورد ٠٠٠,۴۶۵  
برداری (میکروبیولوژی و باکتریولوژی) از شبکه  نمونه

 ها، ثبت و گزارش. توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه
٠٢٠٨٠١ 

 مورد ٣٩۶,۵٠٠  
برداری (شیمیایی و فیزیکی) از شبکه توزیع آب،  نمونه

 ها، ثبت و گزارش.- منابع و مخازن و تصفیه خانه
٠٢٠٨٠٢ 

 مورد ٠٠٠,٨,٠٨۶  
مترمکعب (طبق  ١٠٠شستشو و گندزدایی مخازن زمینی تا 

 دستورالعمل مربوط).
٠٢٠٩٠١ 

 مترمکعب ٩٠٠,١۴  
ازا هر مترمکعب حجم مازاد به  ٠٢٠٩٠١ بها به ردیف  اضافه

 متر مکعب. ۵٠٠٠مترمکعب تا  ١٠٠بر 
٠٢٠٩٠٢ 

 ٠٢٠٩٠٣ شستشو و گندزدایی خطوط انتقال. کیلومتر ٠٠٠,٩٩۶  

 ٠٢٠٩٠۴ شستشو و گندزدایی خطوط انتقال، با آب و هوا. کیلومتر ٢,٩٠٣,٠٠٠  

 ٠٢٠٩٠۵ شستشو و گندزدایی شبکه توزیع. کیلومتر ۵٠٠,٨٧٩  

 ٠٢٠٩٠۶ مترمکعب ١٠٠شستشو و گندزدایی مخازن هوایی تا  مورد ٧,٣۶٩,٠٠٠  

 مترمکعب ١,٠٢٣,٠٠٠  
الیروبی مخازن ذخیره آب و حمل الی با هر نوع وسیله 

 متری. ۵٠مکانیکی تا فاصله 
٠٢٠٩٠٧ 

 متر مکعب ٢,٣۵٨,٠٠٠  
الیروبی چشمه و قنات و حمل الی با هر نوع وسیله 

 متری. ۵٠مکانیکی تا فاصله 
٠٢٠٩٠٨ 

 ٠٢٠٩٠٩ شستشو تانکرهای آبرسانی مورد ٠٠٠,۴٠۵,١  

 ٠٢٠٩١٠ شستشو آب انبار مورد ٢,٠٠٩,٠٠٠  

 متر ٨٩,٢٠٠  
رسوب زدایی خطوط انتقال بدون دستگاه رسوب زدایی 

 بر اساس دستورالعمل.
٠٢٠٩١١ 

 ٠٢١٠٠١ سنج قابل حمل. -سنج با دستگاه دبی دبی مورد ٢,٣٣٨,٠٠٠  
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 فصل سوم: تعمیرات
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 فصل سوم: تعمیرات

 . مقدمه1

ـ  یاتصـال جوشـ   يفـوالد  يهـا  سخت، لولـه  یس يو یپ ایو  لنیات یپل يها لوله بیو رفع ع ریفصل مشتمل بر تعم نیمفاد مندرج در ا. 1-1  ای

مرتبط  اتیو عمل انتقال و توزیع ،تاسیسات تولیدمربوط در  تازیها و تجه دستگاه ،رهایش گالس، بریفا يها لوله ،یچدن يها لوله بتنی، ،یکیمکان

 .باشد یم یخاک اتیعمل ریها نظ  با آن

 . تعاریف2

 حوادث (اتفّاقات). 2-1

به شرایطی که موجب کاهش یا قطع ارائه خدمات به یک مشترك (یا همه مشترکین) یا  موجب هدررفت آب یا ازکار افتادن دستگاهی گردد، 

 حادثه گویند.

 ) ( تجهیزات مکانیکی و برقی)Repair. تعمیر(2-2

 آن به شرایط استاندارد، تعمیر گویند. فرآیند تعمیر عبارت است از: به فرآیند تشخیص عیب یک قطعه یا دستگاه و رفع عیب و بازگرداندن 

 هاي الزم به منظور تشخیص عیب. انجام آزمایش2-2-1

 . بازکردن یا دمونتاژ بخش معیوب از روي تجهیز2-2-2

 هاي آسیب دیده . ترمیم قسمت2-2-3

 . تعویض یک یا چند قسمت از مجموعه معیوب2-2-4

 آزمایش به منظور حصول اطمینان از سالمت مجدد مجموعه. انجام تست و 2-2-5

 . نصب  یا مونتاژ بخش اصالح شده روي تجهیز یا دستگاه  مورد نظر2-2-6

-هایی با خطاي مورد تایید  کارفرما، توسط پیمانکار الزم و ضـروري مـی  یا دستگاه GPSبا استفاده از  . ثبت مختصات جغرافیایی حوادث3

 باشد.

 درصد بهاي واحد ردیف به آن تعلق خواهد گرفت. 40ورتی که عملیات رفع حادثه نیازي به حفاري نداشته باشد : در ص1تبصره

هاي این فصل دیده شده است و بابـت  : هزینه تهیه و حمل خاك مناسب (خاك نرم، شن و ماسه و ....)، خاك مازاد و نخاله در ردیف2تبصره

 گردد.بها بیان شده است پرداخت نمیآنچه به وضوح در فهرست تهیه و حمل خاك هیچ اضافه بهایی به جز

اتیلن و چدنی قابل هاي پلیهاي لولهشوند به تناسب از ردیفهاي قدیمی که در حال حاضر تولید نمیهاي شبکه. براي تعمیرات لوله4

 پرداخت است.

 انبار کارفرما تحویل گردد.. پس از تعمیرات و تعویض قطعه، قطعه و یا تجهیزات معیوب  باید به 5

گزارش کلیه تعمیرات و تعویض تأسیسات و تجهیزات و غیره در قالب فرم  ثبت حوادث و نرم افزارهاي مورد تایید کارفرمـا  ثبـت و بـه     .6

 اي ارائه گردد.همراه تجزیه و تحلیل ریشه

رفع حوادث با نظر و تایید کارفرما، به عهـده پیمانکـار واگـذار    در صورتیکه تهیه اتصاالت، متعلقات و تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر و  .7

 گردد.گردد، ردیف پرداختی از فصل پنجم این فهرست بها محاسبه می
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هـاي   هاي انجام شده، تعویض شیرآالت، اصالح شبکه و ... و ثبت اطالعات مذکور در فرمها اعم از حفاريتهیه کروکی براي کلیه فعالیت .8

 باشد.ف ناظرین به عهده پیمانکار میتحویلی از طر

ترانشه قابل قبول براي تعمیر و رفع حوادث مطابق متر طول براي هر یک از اقطار لوله در جدول زیر آورده شده است، در صورتیکه قصور  .9

ارت به تاسیسات زیر بنایی بـه  هاي اضافی اعم از عملیات خاکی، مرمت مسیر و خس پیمانکار منجر به افزایش عرض ترانشه گردد، کلیه هزینه

 عهده پیمانکار می باشد.

 ها با اقطار مختلف (برحسب مترطول) عرض ترانشه براي تمامی لوله-1-3جدول 

 متر) قطر لوله (میلی 300الی 32 500الی300 800الی500 1400الی1000 1400بیش از 

 عرض ترانشه(مترطول) 1.5 2.5 3 3.5 4

 
ها در تمامی نوع و اقطار لوله به شرح زیر در نظر گرفتـه شـده   براي انجام کامل عملیات تعمیرات و یا تعویض لوله هاي مورد نیازفعالیت .10

ها مستتر می باشد. پرداخت هزینه تعمیرات و تعویض، منوط به انجام صحیح و به موقع هر یک است و کلیه کارهاي مورد نیاز در این فعالیت

 حادثه می باشد. ها به منظور رفع از فعالیت

 آماده کردن محل تعمیر یا تعویض لوله و انجام کارهاي مقدماتی شامل تخلیه آب و گل و الي..10-1

 حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی یا دستی تا عمق مورد نظر، بیرون آوردن خاك و گل و الي از  ترانشه. .10-2

 تجهیزات مورد نیاز به پاي کاربارگیري و حمل کلیه لوازم، مصالح و . 10-3

 بیرون آوردن لوله زائد و انجام کلیه کارهاي مورد نیاز . 4-10

ها در درون ترانشه، ریختن خـاك   بندي و تسطیح و رگالژ کف ترانشه، قراردادن لوله واتصالیهاي سطحی با هر روش، شیبتخلیه آب. 10-5

 ل تعمیرات (در صورت لزوم).پاشی، کوبیدن و انجام کامسرندي، نوار اخطار، آب

ها و انجام عملیات سازي سر لوله (درصورت لزوم) تنظیم سر لولهحفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده .10-6

 جوشکاري که بر حسب مورد الزم است به طور کامل خارج از ترانشه انجام شود.

چهارراه، زانویی، تبدیل، فلنج، واشر و گلند و ... کـه،   ها مانند انواع سه راه،متعلقات و اتصاالت لوله. شرح مختصري از اجراي هر قطعه از 11

 شامل عملیات زیر است:

 اتصاالت تا پاي کار و باراندازي در محل نصب. بارگیري و حمل متعلقات و. 11-1

 انجام حفاري اضافی الزم و کلیه عملیات مرتبط با آن.. 11-2

 ش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله براي نصب متعلقات.بر .11-3

حفاظت کامل داخل متعلقات و اتصـاالت از ورود هرگونـه مـواد خـارجی، قـرار دادن متعلقـات درون ترانشـه، نصـب آنهـا و انجـام            .11-4

 هاي الزم و سایر عملیات تکمیلی الزم.جوشکاري

 030114تا 030101ردیف سخت   PVCاتیلن یا هاي پلی. مربوط به لوله12

اتـیلن و یـا   هاي پلـی این فصل، براي اجراي عملیات تعمیرات و یا تعویض لوله 11و  10هاي مندرج در بندهاي عالوه بر انجام فعالیت .12-1

PVC هاي چند الیه موارد زیر نیز حاکم می باشد. سخت یا لوله 
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 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
درصد بـه ازاي هـر یـک متـر      25هاي این فصل انجام شود،  تعیین شده در ردیف هاي بیشتر از عمقدر صورتی که رفع اتفاق در عمق .12-2

 25شود. به عنوان مثال اگر عمق  از یک متـر بیشـتر باشـد،    هاي مربوطه این فصل، برحسب مورد، اضافه می عمق بیشتر به بهاي واحد ردیف

 شود.هاي بیشتر، کسر متر به تناسب محاسبه میمقدرصد و به همین ترتیب براي ع 50=2×25متر بیشتر باشد  2درصد، اگر از  

متر لحـاظ شـده اسـت و     6سخت براي رفع اتفاق تا  PVCهاي پلی اتیلن و : حداکثر طول خاکبرداري و  رفع اتفاق در تمامی لوله 1 تبصره

 گردد.ا محاسبه و پرداخت میچنانچه نیاز به خاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از سایر فهارس به

 030314تا  030301هاي فوالدي اتصال جوشی و مکانیکی ردیف . عملیات مربوط به لوله13

هاي فـوالدي اتصـال   براي اجراي عملیات تعمیرات و یا تعویض لوله این فصل، 11و  10مندرج در بندهاي هاي عالوه بر انجام فعالیت .13-1

 .نیز حاکم می باشد استجوشی و مکانیکی ،موارد زیر 

درصد به ازاي هر یک متر عمـق   12هاي این بند انجام شود  هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفدر صورتی که رفع اتفاق در عمق .13-2

د، اگر عمق از  درص 12شود، به عنوان مثال، اگر عمق از  یک متر بیشتر باشد، هاي مربوطه این فصل، بر حسب مورد اضافه  بیشتر واحد ردیف

 شود.هاي بیشتر به تناسب محاسبه میدرصد همان ردیف و به همین ترتیب براي عمق 24=2×12دو متر بیشتر باشد 

هاي این فصل در نظر گرفته  هاي افقی و قائم، در ردیفهاي اضافی الزم براي عبور از قوسهزینه برش (فارسی برکردن) و جوشکاري .13-3

 شده است.

 ین الکترود مورد نیاز جوشکاري خط لوله به عهده پیمانکار است و باید هزینه آن را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید.تام .13-4

متـر لحـاظ شـده     6هاي فوالدي اتصال جوشی و مکانیکی براي رفع اتفاق تـا  :حداکثر طول خاکبرداري و لوله گذاري در تمامی لوله1تبصره 

 .گرددرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از سایر فهارس بها محاسبه و پرداخت میاست و چنانچه نیاز به خاکب

 

 030423تا  030421هاي بتنی ردیف . عملیات مربوط به لوله14

هاي بتنی، مـوارد زیـر   لولهاین فصل، براي اجراي عملیات تعمیرات و یا تعویض 11و  10هاي مندرج در بندهاي . عالوه بر انجام فعالیت14-1

 نیز حاکم می باشد است، 

هاي بتنی، مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، اسپیگات، فلنج، ساکت فلنج و ژوئن . اجراي هر قطعه از متعلقات و اتصاالت لوله14-2

 هاي این ردیف می باشد. ژیبو، واشر و گلند نیز جزوء فعالیت

درصد به ازاي هـر یـک متـر     16هاي این فصل انجام شود،  هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفع اتفاق در عمق. در صورتی که رف14-3

درصد، اگر  23شود. به عنوان مثال، اگر عمق  از یک متر بیشتر باشد، هاي مربوطه فصل، بر حسب مورد اضافه می عمق بیشتر  از واحد ردیف

 شود.هاي بیشتر به تناسب محاسبه میصد و به همین ترتیب براي عمقدر 32=2×16عمق دو متر بیشتر باشد 

هاي بتنی  براي رفع اتفاق تا یک شاخه  لحاظ شده است و چنانچـه نیـاز بـه    حداکثر طول خاکبرداري و لوله گذاري در تمامی لوله: 1تبصره 

 گردد.س بها محاسبه و پرداخت میخاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از سایر فهار

 030516تا  030501هاي چدنی نشکن (داکتیل) ردیف . عملیات مربوط به لوله15

هـاي چـدن نشـکن    این فصل، براي اجراي عملیات تعمیرات و یا تعویض لولـه  11و  10هاي مندرج در بندهاي . عالوه بر انجام فعالیت15-1

 رد زیر نیز حاکم می باشد است، (داکتیل)، از نوع اتصاالت فشاري، موا
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هاي چدنی نشکن (داکتیل)، مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، اسـپیگات، فلـنج،   اجراي هر قطعه از متعلقات و اتصاالت لوله .15-2

 هاي این ردیف می باشد. ساکت فلنج و ژوئن ژیبو، واشر و گلند نیز جزوء فعالیت

درصد به ازاي هـر یـک متـر     23هاي این فصل انجام شود،  هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیففاق در عمقدر صورتی که رفع ات. 15-3

درصد، اگر  23شود. به عنوان مثال، اگر عمق  از یک متر بیشتر باشد، هاي مربوطه فصل، بر حسب مورد اضافه می عمق بیشتر  از واحد ردیف

 شود.هاي بیشتر به تناسب محاسبه میبه همین ترتیب براي عمق درصد و 46=2×23عمق دو متر بیشتر باشد 

هاي چدن داکتیل  براي رفع اتفاق تا دو شاخه  لحاظ شده است و چنانچه نیاز حداکثر طول خاکبرداري و لوله گذاري در تمامی لوله: 1تبصره 

 گردد.فهارس بها محاسبه و پرداخت میبه خاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن از سایر 

 030617تا  030601ردیف   (GRP)هاي فایبرگالس عملیات مربوط به لوله .16

هـاي فـایبرگالس   فصل، براي اجراي عملیات تعمیرات و یـا تعـویض لولـه    این 11و  10بندهاي هاي مندرج در عالوه بر انجام فعالیت .16-1

(GRP)نیز حاکم می باشد است،  ، از هر کالس است، موارد زیر 

 با توجه به تغییر جنس، که می بایست توسط پیمانکار انجام گیرد. (GRP)هاي فایبرگالس بخش در خصوص لوله .16-2

مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، اسپیگات، فلنج، سـاکت   (GRP)هاي فایبرگالس اجراي هر قطعه از متعلقات چدنی لوله .16-3

 هاي این ردیف می باشد.  و ژوئن ژیبو، واشر و ... نیز جزوء فعالیت فلنج

درصد به ازاي هـر یـک متـر     26هاي این فصل انجام شود،  هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفدر صورتی که رفع اتفاق در عمق .16-4

درصـد، اگـر    23ال، اگر عمق از  یک متر بیشتر باشـد،  شود. به عنوان مثهاي مربوطه فصل، بر حسب مورد اضافه می عمق بیشتر واحد ردیف

 شود.هاي بیشتر کسر متر به تناسب محاسبه میدرصد و به همین ترتیب براي عمق2×26 = 56عمق از  دو متر بیشتر باشد

براي رفع اتفاق تا دو شاخه  لحاظ شده است و چنانچه نیاز به   (GRP)هاي حداکثر طول خاکبرداري و لوله گذاري در تمامی لوله :1تبصره 

 گردد.برداري، از سایر فهارس بها محاسبه و پرداخت میخاکبرداري و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد پرداخت هزینه آن  برحسب ماهیت بهره

 به شرح زیر است:  031702تا  031701عملیات تفضیلی مربوط به ردیف .17

 باشد.کنتور قابل پرداخت می حوضچهاین ردیف براي تعمیرات کلیه شیرآالت و اتصاالت  .17-1

 باشد.قابل پرداخت می  15/1براي تعویض کنتور مشترکین این ردیف با ضریب . 17-2

 پرداخت گردد. 7/1براي تعویض حوضچه پلیمري کنتور از این ردیف با ضریب  .17-3

 031703. عملیات تفضیلی ردیف 18

 متر به همراه حفاري و نصب محفظه دسترسی شیر  میلی 50. تعویض شیرآالت قطع و وصل انشعابات تا قطر 18-1

 50میکرون (یک الیه رنگ پرایمر و دو دست رنگ، هریک بـه ضـخامت    150تا ضخامت رنگ به میزان  031803. در بهاي واحد ردیف 19

میکرون ضـخامت   50میکرون باشد، به ازاي هر  150میکرون) در نظرگرفته شده است. چنانچه طبق دستورالعمل، ضخامت مورد نظر بیش از 

 ردیف یاد شده اضافه می شود.  درصد به بهاي واحد 15اضافی، 

 032001. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف20
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(تعویض یا نصب کلرزن گازي) کلیه اتصاالت لوله کشی از قبیل شیر یک طرفه، شیر هوا، شـیرهاي قطـع و وصـل و غیـره بـه عهـده       . 20-1

انژکتور، هیتر درایر وسـایر متعلقـات مجـزا از لولـه کشـی از       پیمانکار بوده که باید پس از دریافت کلر زن گازي و انژکتور، پمپ تامین فشار

 هاي ایاب و ذهاب و لوله کشی در این ردیف لحاظ شده است. کارفرما تحویل گرفته و در محل پروژه نصب نمایید. کلیه هزینه

  032007تا  032002. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف21

ودن دستگاه هاي گندزدا و رفع عیب در نظر گرفته شده اسـت و بابـت اجـرت تعـویض قطعـات      ها به منظور باز و بسته نماین ردیف .21-1

 معیوب هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد.

  032112تا  032104. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف22

ت تعویض قطعات معیـوب هزینـه   ها به منظور باز و بسته نمودن شیرآالت و رفع عیب در نظر گرفته شده است و بابت اجراین ردیف. 22-1

 اضافی پرداخت نخواهد شد.

 ها قابل پرداخت است.یر کنتورهاي حجمی با قطر معادل شیرآالت از این ردیفمتع. 22-2

   032120تا  032113. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف23

پیچ و مهره، واشـر مربوطـه از پـاي کـار و حمـل و      بازکردن شیرآالت از هر کالس و در هر عمق یا داخل حوضچه شامل باز نمودن . 23-1

 باراندازي و تحویل در محل انبار کارفرما.

 بارگیري و حمل شیر، متعلقات و اتصاالت مورد نیاز تا پاي کار، و باراندازي در محل نصب.. 23-2

ها درون ترانشه یا حوضـچه و نصـب آنهـا      حفاظت کامل داخل شیر از ورود هرگونه مواد خارجی، قراردادن شیر، واشر و پیچ و مهره. 23-3

 حمل و نصب شیرآالت از هر کالس و در هر عمق یا داخل حوضچه. 

 محاسبه خواهد شد. 75/1هاي مربوطه با ضریب در صورت نیاز به حفاري، آیتم. 23-4

 قابل پرداخت خواهد بود. هاي مربوط به سایر فهارس بها دیگردر صورت نیاز به عملیات جوشکاري و برشکاري از ردیف. 23-5

 در ردیف لحاظ شده است.   عملیات جمع آوري و حمل مواد زائد برحسب حجم محل حفاري. 23-6

کیلومتر در هر مورد تنها براي یک بار پرداخت می شود و اندازه گیري آن براي خـاکی   50فاصله  بیش از جابجایی خاك مصرفی تا . 23-7

شود، برحسب حجم محل حفاري به تناسب خاك جابجا شده، و براي خاکی کـه از دپـو بـه کنـار ترانشـه      که از کنار ترانشه به دپو منتقل می

 برگشت داده شده است، برحسب حجم محل خاکریز انجام می شود. 

 ها قابل پرداخت است.کنتورهاي حجمی با قطر معادل شیرآالت از این ردیف ویضتع. 23-8

  0322504تا  032501. توضیح به ردیف  24

ها به منظور انجام تعمیرات شبکه براي مناطق با شاخص حادثه شبکه (نسبت تعداد حوادث به طول شبکه طـی یـک سـال)    . این ردیف24-1

در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـراي سـایر مـوارد از        5.5انشعاب (درصد تعداد انشعاب به طول شبکه به متر) بزرگتر از و تراکم  5/0کمتر از 

 استفاده شود. 032120تا  32104و  031702تا  031604و  031004تا  030101هايردیف

 باشد.ت به شرح جدول ذیل می. تعداد نفرات، ماشین آالت و تجهیزات در نظر گرفته شده براي هر اکیپ در هر شیف24-2

 

 

 
 

 

۴۶  
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 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 توضیحات تجهیزات ماشین آالت تعداد نفرات اکیپ

یک نفر کـارگر   -یک نفر استادکار اکیپ دو نفره

فنی ماهر، یک نفر راننده بیل، یک 

 نفر راننده کمپرسی

 -بیـــل مکانیـــک(بکهو) 

ــی (  ــامیون کمپرسـ  5کـ

ــن) خــودروي پســت  -ت

 امداد

موتور پمپ کفکش، مولد  

ــاتر و  ــرق، کـ ــه  بـ کلیـ

تجهیزات الزم براي رفـع  

 اتفاق

کار گر فنی مـاهر راننـده   

 وانت نیز می باشد

دو نفـر کـارگر    -یک نفر استادکار اکیپ سه نفره

فنی ماهر، یک نفر راننده بیل، یک 

 نفر راننده کمپرسی

کــامیون  -بیــل مکانیــک 

ــی( ــن) 5کمپرســ  -تــ

 خودروي پست امداد

موتور پمپ کفکش، مولد  

ــه   ــاتر و کلیـ ــرق، کـ  بـ

تجهیزات الزم براي رفـع  

 اتفاق

کار گر فنی مـاهر راننـده   

 وانت نیز می باشد

سه نفـر کـارگر    -یک نفر استادکار اکیپ چهار نفره

فنی ماهر، یک نفر راننده بیل، یک 

 نفر راننده کمپرسی

کــامیون  -بیــل مکانیــک 

ــی ( ــن) 5کمپرســ  -تــ

 خودروي پست امداد

موتور پمپ کفکش، مولد  

ــه    ــاتر و کلیـ ــرق، کـ بـ

جهیزات الزم براي رفـع  ت

 اتفاق

کار گر فنی مـاهر راننـده   

 وانت نیز می باشد

یک نفر کـارگر   -یک نفر استادکار اکیپ انشعاب

 فنی ماهر

تجهیزات الزم براي رفـع   خودروي پست امداد

 اتفاق

کار گر فنی مـاهر راننـده   

 وانت نیز می باشد

 

حادثه انشعاب در ماه براي هر اکیپ انشعاب در ردیف لحاظ شده و بابت  60شبکه و حادثه در ماه براي هر اکیپ  15هزینه تعمیرات . 24-3

 شود.آن اضافه و یا کاهش پرداخت، اعمال نمی

 ها ضرب در تعداد شیفت مورد نیاز خواهد شد.هاي امداد به صورت شبانه روزي این ردیفتبصره: در صورت نیاز به حضور اکیپ در پست

اد حوادث از شاخص حادثه شبکه و انشعابات اعالمی کارفرما بیشتر شود پیمانکار موظـف اسـت بـه هزینـه خـود      در صورتی که تعد. 24-4

 شود.درصد بهاي مربوط به عنوان جریمه به پیمانکار اعمال می 30حادثه را برطرف کنید. مبلغی معادل 

تـا   032104و  031703تـا   031604و  006031تـا   030101و  031005تـا   031001هـاي ردیفها، در صورت استفاده از این ردیف. 24-5

 قابل پرداخت نخواهد بود. 032120

 عملیات مربوط به حمل و نصب الکتروپمپ 032406تا  032401توضیح به ردیف .25

 باشد.هاي حین نصب میاین ردیف شامل کوپل کردن پمپ و الکتروموتور، مفصل بندي و انجام آزمایشات و تست. 25-1

 قابل پرداخت خواهد بود. 35/0به منظور باالکشیدن الکتروپمپ و لوله رانش این ردیف با ضریب  .25-2

 هاي ذیل است.عملیات مربوط به دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور شناور شامل فعالیت 032411توضیح به ردیف  .26

پلینگ، خار کوپلینگ، شنگیر، قطعه اتصال دهنده، سیل مکانیکی، بدنـه  دمونتاژ و مونتاژ قسمت باالي شامل باز کردن و بستن موتور کو .26-1

یاتاقان باالیی، رینگ محفظه کابل و رینگ الستیکی کابل و رفع عیب می باشد و هزینه اضافی بابـت تعـویض قطعـه بـه پیمانکـار پرداخـت       

  نخواهد شد.
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 فصل سوم: تعمیرات
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
ردن و بستن درپوش، دیافراگم، بدنـه یاتاقـان پـایینی، بالشـتک، دیسـک      دمونتاژ و مونتاژ قسمت پایین الکتروموتور شناور شامل باز ک. 26-2

 کفگرد، خار دیسک کفگرد و رفع عیب می باشد و هزینه اضافی بابت تعویض قطعه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. 

وتـور بـاالیی و پـایینی و اصـالح     هـاي روي ر مونتاژ و مونتاژ روتور الکتروموتور شناور شامل بیرون کشیدن روتور، درآوردن بوش. د26-3 

 محور و جاي خار کوپلینگ می باشد.

خارج کردن سیم پیچی الکتروموتور شناور شامل  بازکردن سیم پیچی شامل درآوردن سیم هاي سوخته از استاتور و چوب شیار مـی   .26-4

 باشد.

تمیزکاري استاتور شامل برس زنی، رسوب زدایی، تمیزکاري داخل شیارهاي استاتور و شست و شوي داخل شـیارهاي اسـتاتور مـی     .26-5

 .باشد

 

 درصد پرداخت فعالیت مربوط به دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور شناور-2-3جدول 

 

 ردیف

 درصد شرح عملیات

  25 بازکردن قسمت باالیی موتور 1

 20 قسمت پایین موتوربازکردن  2

 5 خارج نمودن روتور 3

 20 بازکردن سیم پیچی 4

 30 تمیزکاري و شست وشوي الکتروموتور 5

 100 جمع

 

کیلووات در نظر گرفته شده است و به ازاي افزایش هر مدل توان الکتروموتور این ردیـف   5/7تبصره: این ردیف براي الکتروموتور شناور تا 

 2/1کیلووات بـا ضـریب    11و الکتروموتور با توان  1/1با ضریب  2/9پرداخت خواهد بود. براي مثال الکتروموتور با توان قابل  1/1با ضریب 

 پرداخت خواهد شد.

 یک طبقه  152عملیات مربوط به دمونتاژ پمپ مدل  032430توضیح به ردیف  .27

 گونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.اجرت تعویض قطعات هیچ این ردیف شامل باز کردن کامل و رفع عیب پمپ  بوده و بابت .27-1

یک طبقه بوده و  به ازاي افزایش هـر طبقـه از همـان تیـپ پمـپ       152هاي شناور مدل براي پمپ 032436تا  032430هاي تبصره: ردیف

درصـد   15همـین فصـل،    1-3شـماره   گردد و به ازاي افزایش هر تیپ پمپ بر اسـاس جـدول  درصد هزینه ردیف به آن اضافه می 8معادل 

 ي پایه ردیف به آن ردیف اضافه خواهد شد.هزینه

 a ×0.08 × 4طبقـه معـادل    5ریال باشد براي همان تیپ از نـوع   aیک طبقه  152براي پمپ  032430به عنوان مثال چنانچه هزینه ردیف 

 × 4پنج طبقه معـادل (  293براي پمپ تیپ   .گردداضافه می   a×15/0 × 4یک طبقه معادل  293براي پمپ تیپ  .گرددهزار ریال اضافه می 

08/0  +4 × 15/0( × a  گردد.ریال اضافه می 
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 تیپ بندي پمپ -3-3جدول 
 نوع تیپ شماره ردیف

1 152 
2 193 
3 233 
4 271 
5 293 
6    345  
7 374- 6608- 6609- 6611 
8 384 
9 425 

10 435 
11 466 
12 486 

   
 032435عملیات تفضیلی ردیف  .28 

 این ردیف بابت تست الکتروپمپ در هنگام نصب و ارائه گزارش آن به کارفرما در نظر گرفته شده است.

 عملیات مربوط به بسته بندي الکتروموتور: 032437توضیح به ردیف . 29

نظر گرفته شده است و به ازاي افزایش هر مدل توان الکترموتور کیلووات در  5/7این ردیف به منظور بسته بندي الکتروموتور با توان  .29-1

 قابل پرداخت خواهد بود. 05/1این ردیف با ضریب 

 هاي زمینیاندازي الکتروپمپعملیات مربوط حمل و نصب و راه 032441تا  032438توضیح به ردیف  .30

 همراه االیمنت کردن بدون دستگاه در نظر گرفته شده است.ها به منظور نصب و راه ندازي الکتروپمپ زمینی به این ردیف .30-1

 عملیات مربوط به دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور زمینی  032445توضیح به ردیف  .31

 هاي به شرح ذیل است: این ردیف شامل فعالیت

 تعویض یا درآوردن فن خنک کننده  .31-1
 نجام تعمیرات و دسترسی به روتور و استاتور باز کردن درب جلو یا عقب الکتروموتور جهت ا .31-2
 هاي چربی زدا و پارچهاستفاده از حالل باتمیزکاري و نظافت روي روتور و استاتور از چربی و مواد زاید ناشی گریس کاري  .31-3

 هاي زمینی مدل اتاعملیات مربوط به تعویض بلبرینگ پمپ 032460تا  032458توضیح به ردیف   .32

هاي اتا پرداخت شود، به ازاي افزایش هر طبقـه پمـپ   هاي پمپیک طبقه از ردیف WKLهاي زمینی از نوع تعویض بلبرینگ پمپ به منظور
WKL   قابل پرداخت خواهد بود. 15/1ردیف معادل با ضریب 

 عملیات مربوط به دمونتاژ و مونتاژ پمپ هاي زمینی مدل اتا 032463تا  032461توضیح به ردیف  .33
-هاي اتا در نظر گرفته شده است و بابت هزینه اجرت تعویض قطعات هـیچ ها به منظور باز، بسته و رفع عیب نمودن پمپاین ردیف .33-1

 گونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.
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شـد و بـه ازاي   پرداخـت خواهـد    15/1هاي معادل با ضریب از ردیف WKLهاي زمینی مدل به منظور دمونتاژ و مونتاژ نمودن پمپ .33-2

 درصد اضافه بها به ردیف معادل تعلق خواهد گرفت. 10افزایش هر طبقه 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 مورد ٠٠٠,۶۵۶,٢  
متر و  میلی ۴٠تعمیر و رفع اتفاق لوله با هر جنس تا قطر  

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠١ 

 مورد ۴,۵٣٣,٠٠٠  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢ترانشه تا متر و عمق  میلی ٩٠تا  ۴٠ قطر بیش از 
٠٣٠١٠٣ 

 مورد ٠٣٢,٠٠٠,۶  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی  ١١٠  قطر 
٠٣٠١٠۴ 

 مورد ٩٠٨,٠٠٠,۶  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ١٢۵قطر 
٠٣٠١٠۵ 

 مورد ١٠,٠٧٣,٠٠٠  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی ١۶٠قطر 
٠٣٠١٠۶ 

 مورد ۴١٩,٠٠٠,١٠  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٠٠قطر 
٠٣٠١٠٧ 

 مورد ٠٠٠,١١,٠۶۵  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی ٢٢۵قطر 
٠٣٠١٠٨ 

 مورد ٠٠٠,١٢,١۴۶  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢۵٠قطر 
٠٣٠١٠٩ 

 مورد ٠٠٠,٨٢۴,١۴  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣١۵قطر 
٠٣٠١١٠ 

 مورد ١٧,١١٨,٠٠٠  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٢٫۵و عمق ترانشه تا  ۴٠٠تا  متر  میلی ٣١۵قطر بیش از 
٠٣٠١١١ 

 مورد ١٢٠,٠٠٠,٢۵  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٣و عمق ترانشه تا  ۶٠٠تا  متر  میلی ۴٠٠قطر بیش از
٠٣٠١١٢ 

 مورد ٣۵,۶٠٣,٠٠٠  
سی سخت به  وی و یا پی   اتیلن تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی ١٠٠٠تا  ۶٠٠قطر بیش از 
٠٣٠١١٣ 

 مورد ١,١٨٣,٠٠٠  
و یا    اتیلن نصب درپوش به هر جنس روی لوله پلی

 متر. میلی ٣٢سی سخت تا قطر  وی پی
٠٣٠٢٠١ 

 مورد ۵٠٧,٠٠٠,١  
و یا    اتیلن نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی

 متر. میلی ١٢۵تا  ٣٢بیش از   سی سخت از قطر وی پی
٠٣٠٢٠٣ 

 مورد ٢,٢۶١,٠٠٠  
و یا    اتیلن به هرجنس روی لوله پلی نصب درپوش

 متر. میلی ٢٢۵تا  ١٢۵بیش از   سی سخت از قطر وی پی
٠٣٠٢٠۴ 

 مورد ٠٠٠,۶۵۵,٢  
و یا    اتیلن به هرجنس روی لوله پلی نصب درپوش

 متر. میلی ۴٠٠تا  ٢٢۵سی سخت بیش از قطر  وی پی
٠٣٠٢٠۵ 
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 ١۴٠١شرب سال برداری و نگهداری تأسیسات آب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 مورد ۵٧٧,٠٠٠,٣  
و یا    اتیلن لوله پلی به هرجنس روی نصب درپوش

 متر. میلی۶٠٠تا  ۴٠٠سی سخت بیش از قطر  وی پی
٠٣٠٢٠۶ 

 مورد ٣,٨٣٨,٠٠٠  
و یا    اتیلن نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی

 متر. میلی ۶٠٠قطر   سی سخت بیش از وی پی
٠٣٠٢٠٧ 

 مورد ٣,٢٧٩,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٨٠تا  ۴٠قطر بیش از  به
٠٣٠٣٠١ 

 مورد ١۶٢,٠٠٠,۵  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر وعمق ترانشه تا  میلی ١٠٠به قطر 
٠٣٠٣٠٢ 

 مورد ٨,١٨٣,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٠٠تا  ١٠٠از قطر بیش 
٠٣٠٣٠٣ 

 مورد ١١,٩۵٧,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣٠٠تا  ٢٠٠بیش از قطر 
٠٣٠٣٠۴ 

  
 مورد ٠٠٠,۶٨۵,١٧

مکانیکی لوله فوالدی اتصال جوشی یا  تعمیر و رفع اتفاق 
 ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی ۴۵٠تا  ٣٠٠بیش از   به قطر

 متر.

٠٣٠٣٠۵ 

 مورد ٢٧,٣۵٠,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی ٧٠٠تا  ۴۵٠بیش از قطر 
٠٣٠٣٠۶ 

 مورد ١٩٢,٠٠٠,٣۶  
اتصال جوشی یا مکانیکی لوله فوالدی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٨٠٠به قطر 
٠٣٠٣٠٧ 

 مورد ۴۵٧,٠٠٠,۴٣  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٩٠٠به قطر 
٠٣٠٣٠٨ 

 مورد ٢۵٨,٠٠٠,۵۴  
جوشی یا مکانیکی لوله فوالدی اتصال  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ١٠٠٠به قطر 
٠٣٠٣١٠ 

 مورد ۶۵,۴۵٣,٠٠٠  
لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ۴متر و عمق ترانشه تا  میلی ١٢٠٠به قطر 
٠٣٠٣١١ 

 مورد ٨٢,٨٩١,٠٠٠  
مکانیکی لوله فوالدی اتصال جوشی یا  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ۴متر و عمق ترانشه تا  میلی  ١۴٠٠به قطر 
٠٣٠٣١٢ 

  
 مورد ٢٧٢,٠٠٠,٩۶

تعمیر و رفع اتفاق لوله فوالدی اتصال جوشی یا مکانیکی 
 ۴٫۵میلی متر و عمق ترانشه  ٢٠٠٠تا  ١۴٠٠به قطر بیش از 

 متر.

٠٣٠٣١٣ 

 مورد ۵١٩,٠٠٠,١١٣  
یا مکانیکی  تعمیر و رفع اتفاق لوله فوالدی اتصال جوشی

 متر. ۵میلی متر و عمق ترانشه  ٢٠٠٠  به قطر بیش از
٠٣٠٣١۴ 

 
 

 

۵٢  
 

 



 فصل سوم: تعمیرات
 ١۴٠١شرب سال برداری و نگهداری تأسیسات آب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 مورد ٣٧٣,٠٠٠,١٣۴  
متر و  میلی ٧٠٠  تا ۴٠٠تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر

 متر. ٣٫۵عمق ترانشه 
٠٣٠۴٢١ 

 مورد ٢۶١,١٣٨,٠٠٠  
متر  میلی ١٠٠٠تا  ٨٠٠  تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر

 متر. ٣٫۵ترانشه و عمق 
٠٣٠۴٢٢ 

 مورد ۵٩٠,٠٠٠,٣٧٢  
متر  میلی ١۴٠٠تا ١٢٠٠  تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر

 متر. ٣٫۵و عمق  ترانشه 
٠٣٠۴٢٣ 

 مورد ٢,٧۵٢,٠٠٠  
تا  ۴٠قطر بیش از   لوله چدنی نشکن، به تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٨٠
٠٣٠۵٠١ 

 مورد ٨٨٠,٠٠٠,۴  
متر  میلی ١٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢و عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵٠٢ 

 مورد ٧,٣۴١,٠٠٠  
 ١٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٠٠تا 
٠٣٠۵٠٣ 

 مورد ١١,٢٣٠,٠٠٠  
تا  ٢٠٠لوله چدنی نشکن، قطر بیش از  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣٠٠
٠٣٠۵٠۴ 

 مورد ٩۴٨,٠٠٠,١۴  
 ٣٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی ۴٠٠تا 
٠٣٠۵٠۵ 

 مورد ١۶,۴٩٠,٠٠٠  
متر  میلی ۴۵٠قطر لوله چدنی نشکن، به  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵و عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵٠۶ 

 مورد ٢٠,٣٠٩,٠٠٠  
 ۵٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵٠٧ 

 مورد ٠٠٠,٢٧,٠٢۴  
متر  میلی ۶٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵و عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵٠٨ 

 مورد ٠٠٠,۵٢۶,٣٢  
متر  میلی ٧٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵و عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵٠٩ 

 مورد ٠٠٠,٣٨,٨٠۶  
 ٨٠٠لوله چدنی نشکن، به قطرهای  تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۵١٠ 

 مورد ۴۶,۶٢٨,٠٠٠  
متر  میلی ٩٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر  اتفاق تعمیر و رفع 

 متر. ٣٫۵و عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵١١ 

 مورد ٠٠٠,۴٨,٧٠۴  
متر  میلی ١٠٠٠لوله چدنی نشکن، به قطر تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵و عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵١٢ 

 مورد ٠٠٠,۶٢۶,۶٠  
 ١٢٠٠تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن(داکتیل)،به قطر 

 متر. ٣٫۵میلی متر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠۵١٣ 

 
 

 

۵٣  
 

 



 فصل سوم: تعمیرات
 ١۴٠١شرب سال برداری و نگهداری تأسیسات آب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 مورد ۶٢٠,٠٠٠,٧٣  
تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر 

 متر. ۴میلی متر و عمق ترانشه تا  ١۴٠٠
٠٣٠۵١۴ 

 مورد ٣١٨,٠٠٠,٨۵  
تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر 

 متر. ۴میلی متر و عمق ترانشه  ١۶٠٠
٠٣٠۵١۵ 

 مورد ۵١٠,٠٠٠,١٠١  
تعمیر و رفع اتفاق لوله چئنی نشکن (داکتیل)، به قطر 

 متر. ۴٫۵میلی متر و عمق ترانشه  ١٨٠٠
٠٣٠۵١۶ 

 مورد ٣,٢٧٩,٠٠٠  
بیش   )، به قطرGRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی ٨٠تا  ۴٠از 
٠٣٠۶٠١ 

 مورد ١٩٣,٠٠٠,۵  
)، از قطر بیش از GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی ١۵٠تا  ٨٠
٠٣٠۶٠٢ 

 مورد ٠٠٠,۶٨۵,٧  
 ٢٠٠)، به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٣ 

 مورد ۶٩٣,٠٠٠,٨  
 ٢۵٠)، به قطر GRPلوله فایبرگالس ( و رفع اتفاق تعمیر 

 متر. ٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠۴ 

 مورد ٩,٨٧٩,٠٠٠  
 ٣٠٠)، به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠۵ 

 مورد ٠٠٠,۶٩۵,١٣  
بیش   به قطر )GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر، به عمق ترانشه تا  میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠از 
٠٣٠۶٠۶ 

 مورد ٨٨٩,٠٠٠,١۴  
 ۵٠٠) به قطر GRP( لوله فایبرگالس تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٢٫۵متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٧ 

 مورد ٢٠,٣٠٩,٠٠٠  
 ۶٠٠) به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٨ 

 مورد ۴۴٧,٠٠٠,٢٩  
 ٨٠٠) به قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣متر، به عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠۶٠٩ 

 مورد ٣٣٢,٠٠٠,٣۵  
 ٩٠٠) از قطر GRPلوله فایبرگالس ( تعمیر و رفع اتفاق 

 متر. ٣٫۵ متر به باال، به عمق ترانشه تا میلی
٠٣٠۶١٠ 

 مورد ٠٠٠,۴٩۵,۴٧  
 ١٠٠٠) به قطر GRPتعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گالس (

 متر. ٣٫۵میلی متر و عمق ترانشه 
٠٣٠۶١١ 

 مورد ۵٠,٠۶٧,٠٠٠  
 ١١٠٠) به قطر GRPتعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گالس (

 متر. ٣٫۵میلی متر و عمق ترانشه 
٠٣٠۶١٢ 

 مورد ۵٧,١۴٩,٠٠٠  
 ١٢٠٠) به قطر GRPتعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گالس (

 متر. ٣٫۵میلی متر و عمق ترانشه 
٠٣٠۶١٣ 

 
 

 

۵۴  
 

 



 فصل سوم: تعمیرات
 ١۴٠١شرب سال برداری و نگهداری تأسیسات آب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 مورد ۶٩,١۴٠,٠٠٠  
 ١۴٠٠) به قطر GRPتعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گالس (

 متر. ۴٫۵میلی متر و عمق ترانشه 
٠٣٠۶١۴ 

 مورد ٠٠٠,٧٩,٩٨۴  
 ١۶٠٠) به قطر GRP(تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گالس 

 متر. ۴٫۵میلی متر و عمق ترانشه 
٠٣٠۶١۵ 

 مورد ٠٠٠,٩٢,٣١۶  
 ١٨٠٠) به قطر GRPتعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گالس (

 متر. ۵میلی متر و عمق ترانشه 
٠٣٠۶١۶ 

 مورد ٩٨,٩٨٢,٠٠٠  
 ٢٠٠٠) به قطر GRPتعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گالس (

 متر. ۵میلی متر و عمق ترانشه 
٠٣٠۶١٧ 

 مترمکعب ٩٨,٠٠٠  
های ریزشی با وسیله مکانیکی،  خاکبرداری اضافی در زمین

 به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.
٠٣٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,٢٢

هایی که  های ریزشی و در محل خاکریزی در زمین
خاکبرداری اضافی انجام شده است همراه با پخش و 

 ٨۵متری با تراکم  سانتی ١۵کوبیدن خاک در قشرهای 
 درصد پروکتور استاندارد.

٠٣٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢١۵

ها و گودها، به منظور  چوب بست الزم برای دیواره ترانشه
هایی که چوب بست الزم  تأمین شرایط ایمنی کار در محل

 گیری بر حسب سطح حفاظت شده). باشد (اندازه

٠٣٠٨٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,١۶۶

های تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن  به ردیفاضافه بها 
قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود 

های زیرزمینی به حدی باشد که  و شدت تراوش آب
 استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد.

٠٣٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ٣٧١,٠٠٠,۶

برای آن  های تعمیر و رفع اتفاق لوله، اضافه بها به ردیف
قسمت از عملیات که در صورتی که حفاری در زمین سنگی 
به علت شرایط محلی با کمپرسور و چکش بادی و وسایل 

 متر انجام شود. ٢دستی و حداکثر تا عمق 

٠٣٠٩٠٢ 

 مترمکعب ٢,٨١٠,٠٠٠  
تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از 

 کاتر).
٠٣١٠٠١ 

 ٠٣١٠٠٢ تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. مترمکعب ٣٩٠,٠٠٠,۶  

 مترمکعب ٠٠٠,۴٠۵,٢  
تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، 

 در مسیر لوله.
٠٣١٠٠٣ 

 مترطول ٣٠,٣٠٠  
(اندازه گیری   متر سانتی٧تا   برش آسفالت با کاتر به عمق
 برحسب طول هر خط برش).

٠٣١٠٠۴ 

 مترمکعب ٢,٩۴٧,٠٠٠  
پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر تخریب 

 در مسیر لوله.
٠٣١٠٠۵ 

 
 

 

۵۵  
 

 



 فصل سوم: تعمیرات
 ١۴٠١شرب سال برداری و نگهداری تأسیسات آب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 مترطول ٣٠٠,۵۶  
متر مازاد  سانتی ١٠به ازای هر  ٠٣١٠٠۴اضافه بها به آیتم 

 متر. سانتی ٧بر 
٠٣١٠٠۶ 

  
 مترمکعب ٢,٧۴٠,٠٠٠

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا 
بسترتهیه مصالح زیر اساس و گود، آب پاشی و کوبیدن 

 اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم.

٠٣١١٠١ 

  
 مترمربع ٢۵٠,٠٠٠

تهیه مصالح، ریختن، پخش وکوبیدن بیندر و توپکا، همراه 
متر ضخامت  با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی

 آسفالت کوبیده شده.

٠٣١١٠٢ 

  

 مترمربع ٢٨٧,٠٠٠

شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا مرمت مسیر لوله، 
گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش 
و کوبیدن اساسی قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و 

متر ضخامت آسفالت  پریمکت، به ازای هر یک سانتی
 کوبیده شده.

٠٣١١٠٣ 

  

 مترمربع ٢,٢٠٣,٠٠٠

مسیر لوله، با تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در 
های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد  بلوک

خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، 
 ریزی و کوبیدن آن. ماسه

٠٣١٢٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٧,٠٠٠,١

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با 
یا پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه 

 گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.

٠٣١٢٠٢ 

 مترمکعب ۶٠٢,٠٠٠,٢  
ای درکف  تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه

 ترانشه، به منظور پی سازی.
٠٣١٣٠١ 

 مترمکعب ٣,٠٧٧,٠٠٠  
تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ الشه در کف ترانشه به 

 سازی. منظور پی
٠٣١٣٠٢ 

  

١۵,٧٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

اضافه بها به ردیف های رفع اتفاق لوله، در صورتی که  
حمل خاک مناسب یا خاک مازاد در هر نوع راه، در 

کیلومتر باشد به ازای هر  ۵٠صورتی که فاصله حمل بیش از 
کیلومتر به تناسب محاسبه می  ۵٠یک کیلومتر اضافه بر 

 شود.

٠٣١۶٠۴ 

 عدد ٠٠٠,۴۶۴  
و اتصاالت مربوط به محفظه کنتور تعویض کلیه شیر آالت 

 عیب. اینچ جهت رفع  ٢تا   آب به قطر
٠٣١٧٠١ 

 اینچ ٨٩,٣٠٠  
 ٨به ازای افزایش هر اینچ تا  ٠٣١٧٠١اضافه بها به ردیف  

 اینچ مشترکین شهری.
٠٣١٧٠٢ 

 مورد ۵٩٢,٠٠٠,١  
 ۵٠تعویض شیرآالت قطع و وصل انشعابات تا قطر 

 متر. میلی
٠٣١٧٠٣ 
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 مترمربع ٨٨٩,٠٠٠  
زدایی سطح خارجی لوله فوالدی به هر قطر، با برس  زنگ

 سیمی به روش ماشینی.
٠٣١٨٠١ 

 مترمربع ١,١۵٩,٠٠٠  
زدایی سطح خارجی لوله فوالدی به هر قطر، با برس  زنگ

 سیمی به روش ماسه زنی.
٠٣١٨٠٢ 

 ٠٣١٨٠٣ آمیزی سطح خارجی لوله فوالدی به هر قطر. رنگ مترمربع ١,٠۴١,٠٠٠  

 ٠٣١٩٠١ پیچی سرد لوله فوالدی، به هر قطر. لفاف مترمربع ٠٠٠,١٩۶  

 ٠٣١٩٠٢ پیچی گرم لوله فوالدی، به هر قطر. لفاف مترمربع ٠٠٠,٨٧۶  

 ٠٣١٩٠٣ های آبده به منظور جلوگیری از یخ زدگی. بندی لوله عایق مترمربع ٧۴۵,۵٠٠  

 ٠٣٢٠٠١ با تمامی متعلقات. تعویض و یا نصب کلریناتور گازی مورد ١٢,٢٨١,٠٠٠  

 ٠٣٢٠٠٢ تعمیر کلریناتور گازی. مورد ٧,٢۴١,٠٠٠  

 ٠٣٢٠٠٣ های هشداردهنده گاز ک�لر. تعمیر سامانه مورد ٠٠٠,٧۶۵,۵  

 ٠٣٢٠٠۴ تعمیرکلریناتور محلولی (برقی). مورد ٠٠٠,٢,٧٢۴  

 ٠٣٢٠٠۵ تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت ناپیوسته. مورد ٢,٠۴٢,٠٠٠  

 ٠٣٢٠٠۶ پیوسته. تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت  مورد ٢,٨٩١,٠٠٠  

 ٠٣٢٠٠٧ .UVتعمیر  مورد ۴٢٩,٠٠٠,١  

 ٠٣٢١٠۴ متر. میلی ٨٠تعمیر انواع شیرآالت تا قطر  مورد ٣,٠٨٩,٠٠٠  

 ٠٣٢١٠۵ متر. میلی ٣٠٠تا  ٨٠بیش از   تعمیر انواع شیرآالت به قطر مورد ٢١٢,٠٠٠,۶  

 ٠٣٢١٠٧ تعمیر شیرآالت هوا به هر قطر. مورد ٠٠٠,۶٩۵,٨  

 ٠٣٢١٠٨ متر. میلی  ٢٠٠تعمیر شیرآالت کنترل اتوماتیک تا قطر  مورد ۴,۴٣٠,٠٠٠  

 مورد ۵,۵٣٧,٠٠٠  
تا  ٢٠٠  تعمیر شیر آالت کنترل اتوماتیک به قطر بیش از

 میلی متر. ۴٠٠
٠٣٢١٠٩ 

 مورد ٨,٢۶١,٠٠٠  
  میلی ۴٠٠  اتوماتیک به قطر بیش از تعمیر شیرآالت کنترل

 .۶٠٠متر تا 
٠٣٢١١٠ 

 مورد ١١,٢٣٠,٠٠٠  
 ۶٠٠تعمیر شیرآالت کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 

 .١٠٠٠متر تا  میلی
٠٣٢١١١ 

 مورد ٣۵٢,٠٠٠,١۶  
میلی  ١٠٠٠  قطر بیش از تعمیر شیرآالت کنترالتوماتیک به

 متر.
٠٣٢١١٢ 

 ٠٣٢١١٣ متر. میلی ٨٠تا  ۵٠شیرآالت به قطر بیش از تعویض  مورد ١,٨۵٠,٠٠٠  

 ٠٣٢١١۴ متر. میلی ٢٠٠تا  ٨٠تعویض شیرآالت به قطر بیش از  مورد ۶١٢,٠٠٠,٢  

 ٠٣٢١١۵ .۴٠٠تا  ٢٠٠  به قطر بیش از  تعویض شیر آالت مورد ٨,٧٣٢,٠٠٠  
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 ٠٣٢١١۶ متر.میلی  ٨٠٠تا  ۴٠٠تعویض شیر آالت به قطر بیش از  مورد ١۴,۶۶٢,٠٠٠  

 ٠٣٢١١٧ میلی متر. ١٠٠٠تا  ٨٠٠تعویض شیر آالت به قطر بیش از مورد ۵١٧,٠٠٠,٢٧  

 ٠٣٢١١٨ میلی متر. ١٠٠٠تعویض شیرآالت به قطر بیش از  مورد ٠٠٠,٠٠٠,۵۵  

 ٠٣٢١١٩ میلی متر. ٨٠تعویض شیر هوا تا قطر  مورد ٠٠٠,١,٨١۶  

 ٠٣٢١٢٠ میلی متر.  ٨٠قطر بیش از تعویض شیرآالت هوا به  مورد ٢٨٨,٠٠٠,۵  

 مورد ٠٠٠,٣,٣٠۶  
 ۶۵متر و وزن تا  ١٠حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 

 کیلوگرم.
٠٣٢۴٠١ 

 مورد ٧۶٠,٠٠٠,۵  
متر و وزن بیش از  ١٠حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 

 کیلوگرم.٢٠٠تا  ۶۵
٠٣٢۴٠٢ 

 مورد ١٠,٢١٣,٠٠٠  
وزن بیش از  متر و ١٠حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 

 کیلوگرم. ١۵٠٠تا  ٢٠٠
٠٣٢۴٠٣ 

 ٠٣٢۴٠۴ تن. ۵متر با جرثقیل  ۵٠حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق  مورد ٠٠٠,٢٧,٢۴۴  

 متر ٠٠٠,۵۴۵  
متر به  ۵٠اضافه بها به ازای افزایش هر متر عمق بیش از 

 .٠٣٢۴٠۴ردیف 
٠٣٢۴٠۵ 

 مورد ٣۵,۴١٧,٠٠٠  
استفاده وجود در صورت  ٠٣٢۴٠۴اضافه بها به ردیف 

 تن به منظور نصب. ٢٠اتاقک سرچاهی و نیاز به جرثقیل 
٠٣٢۴٠۶ 

 مورد ٠٠٠,١,٣١۴  
اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با 

 .٢۵تا سایز  ٣Mاستفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا 
٠٣٢۴٠٧ 

  
 مورد ١,٩٣٨,٠٠٠

چهار رشته با اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا 
سایز بیش  ٣Mاستفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا 

 .٩۵تا  ٢۵از 

٠٣٢۴٠٨ 

  
 مورد ٢,٧٣٣,٠٠٠

اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با 
سایز بیش  ٣Mاستفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا 

 .١٨۵تا  ٩۵از 

٠٣٢۴٠٩ 

  
 مورد ۴,۵۴٨,٠٠٠

کابل های سه رشته و یا چهار رشته با اجرت مفصل بندی 
بیش  سایز ٣Mاستفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا 

 .۴٠٠تا  ١٨۵از 

٠٣٢۴١٠ 

 ٠٣٢۴١١ کیلوات. ٧٫۵الکتروموتور شناور تا   دمونتاژ و مونتاژ مورد ٠٠٠,٢,٣٣۴  

 ٠٣٢۴١۶ کیلووات. ۵٫۵سیم پیچی کامل الکتروموتور تا توان  مورد ٣,٩٣٢,٠٠٠  

 کیلو گرم ١,١٧٠,٠٠٠  
به ازای هر کیلوگرم سیم  ٠٣٢۴١۶اضافه بها به ردیف 

 مصرفی.
٠٣٢۴١٧ 

 ٠٣٢۴١٨ کیلو وات. ٢٢اجرت سربندی و تعویض کابل شناور تا  مورد ٠٠٠,١,٧٧۴  
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 مورد ٢,٠۶٣,٠٠٠  
کیلووات تا  ۴۵٫۵اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از 

 کیلو وات. ٩٢
٠٣٢۴١٩ 

 مورد ٢,٨٨٨,٠٠٠  
کیلو وات تا  ٩٣از   و تعویض کابل شناور  اجرت سربندی

 کیلو وات.  ٢٢٠
٠٣٢۴٢٠ 

 مورد ٠٠٠,۵٨۶  
اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور 

 کیلووات. ٢٢الکتروموتور شناور تا
٠٣٢۴٢١ 

 مورد ۵٠٠,٧٣٢  
اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور 

 کیلووات. ٧۵تا ٢٢الکتروموتور شناور بیش از 
٠٣٢۴٢٢ 

 مورد ٨٧٩,٠٠٠  
اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور 

 کیلووات. ٧۵الکتروموتور شناور بیش از 
٠٣٢۴٢٣ 

  
 مورد ۶١١,٠٠٠,١

اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، 
 ٢٢خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور تا 

 کیلووات.

٠٣٢۴٢۴ 

  
 مورد ٠٠٠,١,٩٠۴

اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، 
خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش 

 کیلووات. ٧۵تا  ٢٢از 

٠٣٢۴٢۵ 

  
 مورد ۴٩١,٠٠٠,٢

اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، 
خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش 

 کیلووات. ٧۵از 

٠٣٢۴٢۶ 

 مورد ٩٣۴,۵٠٠  
 ٢٢تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور تا 

 کیلووات.
٠٣٢۴٢٧ 

 مورد ٠٠٠,۵٧۴,١  
تا  ٢٢تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از 

 کیلووات. ٧۵
٠٣٢۴٢٨ 

 مورد ٢,٢٩٣,٠٠٠  
 ٧۵تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از 

 کیلووات.
٠٣٢۴٢٩ 

 ٠٣٢۴٣٠ یک طبقه. ١۵٢اجرت دمونتاژ پمپ شناور مدل  مورد ٧٧٨,٠٠٠,۴  

 ٠٣٢۴٣١ یک طبقه. ١۵٢اجرت مونتاژ پمپ شناور مدل  مورد ٠٠٠,٣,٢١۵  

 مورد ٣۶۶,۵٠٠  
اجرت تراشکاری و جا زدن رینگ طبقات، رینگ سایشی و 

 یک طبقه. ١۵٢مدل  بوش ها پمپ
٠٣٢۴٣٢ 

 مورد ۵٠٠,٧٣٢  
اجرت جوشکاری و تراشکاری محور جای خار کوپلینگ 

 یا جای خار طبقات.
٠٣٢۴٣٣ 

 ٠٣٢۴٣۴ اجرت تمیزکاری و رنگ آمیزی پمپ با رنگ مناسب. مورد ۶۴٠,٠٠٠  

 ٠٣٢۴٣۵ تست الکتروپمپ. مورد ٠٠٠,٧,٩٢۵  
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 مورد ٧۵٣,٠٠٠  
یک  ١۵٢اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم تیپ 

 طبقه.
٠٣٢۴٣۶ 

 مورد ۴٨۵,۵٠٠  
اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم الکتروموتور تا 

 کیلووات. ٧٫۵
٠٣٢۴٣٧ 

 مورد ٣,٣٧٣,٠٠٠  
حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ های زمینی با وزن 

 کیلو گرم. ۵٠تا 
٠٣٢۴٣٨ 

 مورد ٠٠٠,۶,۵١۴  
حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش 

 کیلو گرم. ١٠٠  تا ۵٠  از
٠٣٢۴٣٩ 

 مورد ١٠,١٩٧,٠٠٠  
حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش 

 .٣٠٠کیلو گرم تا  ١٠٠  از
٠٣٢۴۴٠ 

 مورد ١٧,١۵٩,٠٠٠  
 ٣٠٠  حمل و نصب و راه اندازی پمپ پمپ با وزن بیش از

 ٧۵٠کیلو گرم تا 
٠٣٢۴۴١ 

 مورد ٧٩٩,٠٠٠,۴۴  
 ٢٠٠٠اندازی پمپ با وزن بیش از  حمل و نصب و راه

 کیلوگرم.
٠٣٢۴۴٢ 

 ٠٣٢۴۴٣ کیلوگرم. ٢٠٠٠تا  ١٠٠با وزن   االیمنت کردن پمپ و موتور مورد ٠٠٠,٠٠٠,۶  

 ٠٣٢۴۴۴ کیلوگرم. ٢٠٠٠با وزن بیش از   االیمنت کردن پمپ و موتور مورد ١٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٣٢۴۴۵ کیلووات. ٢٢زمینی تا توان دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور  مورد ١,٢٨٢,٠٠٠  

  کیلو وات  ٢۵,۶٠٠  
به ازای افزایش هر یک  ٠٣٢۴۴۵اضافه بها به ردیف 

 کیلووات به توان الکتروموتور.
٠٣٢۴۴۶ 

 مورد ۶٧٢,٠٠٠,١  
دور   و کیلووات ٠٫۵سیم پیچی الکتروموتور زمینی تا توان 

٢٩٠٠RPM. 
٠٣٢۴۴٧ 

 مورد ١۶٧,٠٠٠  
در صورتی که دور  ٠٣٢۴۴٧ردیف اضافه بها به 

 باشد. ١۴۵٠RPM موتور
٠٣٢۴۴٨ 

 مورد ۵٠٠,۵٠١  
دور   در صورتی که ٠٣٢۴۴٧اضافه بها به ردیف 

 و کمتر باشد.١٠٠٠RPMالکتروموتور 
٠٣٢۴۴٩ 

 مورد ٢,٧٨٧,٠٠٠  
کیلوات ٠٫۵از   سیم پیچی الکتروموتور زمینی با توان بیش

 .٢٩٠٠RPMکیلووات و دور  ١تا 
٠٣٢۴۵٠ 

  کیلو وات  ٠٠٠,٨٣۶  
به ازای افزایش هر یک  ٠٣٢۴۵٠اضافه بها به ردیف 

 کیلووات به توان موتور.
٠٣٢۴۵١ 

 مورد ۵٠٠,٢٧٨  
در صورتی که دور  ٠٣٢۴۵٠اضافه بها به ردیف 

 باشد. ١۴۵٠RPM موتور
٠٣٢۴۵٢ 
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 فصل سوم: تعمیرات
 ١۴٠١شرب سال برداری و نگهداری تأسیسات آب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 مورد ٠٠٠,٨٣۶  
در صورتی که دور  ٠٣٢۴۵٠اضافه بها به ردیف 

 و کمتر باشد. ١٠٠٠RPM موتور
٠٣٢۴۵٣ 

 مورد ۵٠٠,۵٠١  
تعویض بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور زمینی تا توان 

 کیلووات. ۵٫۵
٠٣٢۴۵۴ 

 کیلووات ١٠,٠٠٠  
به ازای افزایش هر کیلو وات  ٠٣٢۴۵۴اضافه بها به ردیف 

 توان الکتروموتور.
٠٣٢۴۵۵ 

 مورد ۵٣۵,۵٠٠  
بلبرینگ جلو یا عقب جوشکاری،تراشکاری و اصالح جای 

 کیلووات. ١١الکتروموتور تا توان
٠٣٢۴۵۶ 

 کیلووات ١٠,٧٠٠  
به ازای افزایش هر کیلووات  ٠٣٢۴۵۶اضافه بها به ردیف 
 به توان الکتروموتور.

٠٣٢۴۵٧ 

 ٠٣٢۴۵٨ .۶۵تا  ٣٢تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل  مورد ۵٣١,٠٠٠,٢  

 ٠٣٢۴۵٩ .١٢۵تا  ٨٠پمپ های اتا از مدل تعویض بلبرینگ  مورد ۴,۶۴٠,٠٠٠  

 ٠٣٢۴۶٠ .٣٠٠تا  ١۵٠تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل  مورد ٠٠٠,۵,۴٨۴  

 ٠٣٢۴۶١ اتا.  ۶۵تا  ٣٢و مونتاژ الکتروپمپ   دمونتاژ مورد ۵,۶٠٧,٠٠٠  

 ٠٣٢۴۶٢ اتا. ١٢۵تا  ٨٠و مونتاژ الکتروپمپ   دمونتاژ مورد ٧٢٩,٠٠٠,۶  

 ٠٣٢۴۶٣ اتا. ٣٠٠تا ١۵٠و مونتاژ الکتروپمپ   دمونتاژ مورد ٠٠٠,٨,٠۴۴  

 ٠٣٢۴۶۴ دو طبقه. ٢٠٠ mcو مونتاژ الکتروپمپ   دمونتاژ مورد ٢۵,۵۴٣,٠٠٠  

 ٠٣٢۵٠١ تعمیرات انشعابات با به کارگیری اکیپ دو نفره. اکیپ روز ٠٣٧,٠٠٠,۵  

 ٠٣٢۵٠٢ اکیپ دو نفره.تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری  اکیپ روز ١١,٧٨٩,٠٠٠  

 ٠٣٢۵٠٣ نفره. ٣تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ  اکیپ روز ۶٨٨,٠٠٠,١٧  

 ٠٣٢۵٠۴ تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ چهار نفره. اکیپ روز ٨٧٧,٠٠٠,٢۴  
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 امور مشترکین فصل چهارم: 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 امور مشترکین فصل چهارم: 

 . تعریف1

ـ مربوط از خدمات پا يها نامه نییآ ایهستند که در قالب ضوابط  یحقوق ای یقیاشخاص حق نیمشترک. 2-1 آب و فاضـالب   يهـا  شـرکت  داری

 .کنند یاستفاده م

فصل به منظور وصول مطالبات مطابق شرایط درج شده در شرایط خصوصی  پیمان در نظر گرفته شـده اسـت و در صـورت وصـول      . این2

 پیش از  درصد گفته شده و یا  عدم وصول مطابق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان اقدام خواهد شد.

ر آیتم قطع انشعاب مشترکین به دلیل عدم پرداخت قبض و صدور اخطاریـه  الذکتبصره:  در صورت پرداخت وصول مطالبات به صورت فوق

 قابل پرداخت نخواهد بود.

برداري مشکوك غیرمجاز، کنتورهـاي   پیمانکار موظف است سیاهه موارد تغییر کاربري، انشعابات غیرمجاز، تغییر قطر انشعاب، موارد بهره .3

 ت ساخت و ساز را به ناظرین گزارش دهد.خراب، جابجایی کنتور، و استفاده از آب شرب جه

گیـرد. پیمانکـار    ها بر اساس دستور ناظرین صورت مـی . پیگیري تعویض کنتورهاي خراب و نصب سریع کنتورهاي مشترکین و پلمپ آن4

جـا و نصـب    ارد جابههاي فنی و استاند گردد شیر فلکه و شیر یک طرفه را نیز بر اساس نقشهموظف است در انشعاباتی که کنتور تعویض می

 نماید. براي پرداخت هزینه تعویض کنتور از ردیف مربوط در فصل سوم استفاده گردد.

بهاء و مصارف غیرمتعـارف بـه عهـده     هماهنگی بین ناظرین، نیروي انتظامی محل، و دیگر مراجع مربوط براي وصول آب . مسئولیت ایجاد 5

 پیمانکار است. 

نامه مربوط، با مشترکین پرمصرف برخورد نموده و در  و دستور کارفرما به منظور توزیع عادالنه آب و برابر آیین . پیمانکار باید با هماهنگی6

 صورت لزوم نسبت به قطع موقت انشعاب اقدام نماید.

 040105و  040104،  040103،  040101هاي . توضیح به ردیف7

ها از نظر صحت قرائت ها، کنتورهاي خراب، و فاقدین کنتـور  پیمانکار  موظف است در اولین دوره قرائت کنتورها نسبت به بررسی آن .7-1

پیش  اقدام نموده و در صورت وجود مغایرت، مورد را کتبا به ناظرین اعالم نماید. چنانچه بعد از تحویل پروژه و انجام اولین قرائت، مغایرتی

باشد و در این رابطه چنانچه به مشترکین خسارتی وارد شود و یا ادعـاي خسـارت مطـرح شـود، پیمانکـار       ئولیت متوجه پیمانکار میآید، مس

 باشد. موظف به پرداخت آن می

 بندي مورد تایید کارفرما صورت پذیرد. الزم است عملیات مشروح زیر طبق برنامه زمان  .7-2

 ئت کنتورها براي مشترکین تحت پوشش قرا تحویل سیاهه یا پوشه . 7-2-1

 ها به ناظرینتکمیل سیاهه قرائت کنتورها و تحویل آن. 7-2-2

 تهیه و صدور قبض و توزیع آن طبق برنامه زمانبندي. 7-2-3

 قرائت و توزیع قبوض خارج از ردیف مطابق دستورالعمل کارفرما. 7-2-4

 طابق دستورالعمل کارفرما اقدام گردد.تبصره: در صورت انجام قرائت و توزیع قبض در محل م
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 امور مشترکین فصل چهارم: 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
اشتراك بر اساس تقسـیمات کشـوري در نظـر     2000ها براي قرائت و توزیع قبوض هر دوره در مناطق شهري و روستایی تا این ردیف. 7-3

 اشتراك بر طبق جدول ذیل پرداخت صور گیرد. 2000گرفته شده است و به منظور پرداخت  براي مناطق داراي بیش از 

 ضریب پرداخت نسبت به تعداد اشتراك -1-4دولج

 ضریب پرداخت بدون توزیع قبض ضریب پرداخت با توزیع قبض تعداد اشتراك ردیف

 3/1 1 اشتراك 2000تا  1

 15/1 8/0 اشتراك10000تا  2000بیش از  2

 1/1 7/0 100000تا   10000بیش از  3

 05/1 65/0 100000بیش از  4

 

هاي آب و فاضالب، هر منطقه به عنوان شـهر مجـازي تلقـی    داراي منطقه بندي  مجزا بر اساس محدوده عملیاتی شرکتتبصره: در شهرهاي 

 شود.می

براي پرداخت هزینه هر پیام در یک ساختار پیامک در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال اگر تعداد کاراکترها بـه انـدازه    040106. ردیف  8

هـا هزینـه واجـد تعلـق خواهـد      گیرد و در صورتی که بیش از یک پیامک باشد به تعداد پیامـک واحد ردیف تعلق مییک پیامک باشد هزینه 

 گیرد.گرفت. به این ردیف تعدیل تعلق نمی

 040301 توضیح به ردیف .9

براي قطع انشعاب مشترکین  مطابق آیین نامه عملیاتی به هر دلیل از محل شیر قطع و وصل پشت درب مشترك و یا شیر  این ردیف . 9-1

 که هزینه پلمپ نیز در بهاي ردیف لحاظ شده است.   چکمه اي لوله محفظه بودهسویچی داخل حوضچه مشترك و مرمت اطراف 

باشد و در صورت قطع مصارف غیر مجاز مصرف غیر مجاز با برقراري انشعاب غیر مجاز  میجهت قطع و جمع آوري  040302ردیف  .10

 قابل پرداخت است. 8/0بدون برقراري انشعاب غیر مجاز  این ردیف با ضریب

د. بـه منظـور   باش مربوط به شناسایی مصرف غیر مجاز با برقراري انشعاب غیر مجاز  آن با روش مورد نظر پیمانکار، می 040304ردیف  .11

 قابل پراخت است. 8/0شناسایی مصارف غیر مجاز بدون برقراري انشعاب غیر مجاز  این ردیف با ضریب 

 موضوع عملیات نصب انشعابات جدید مشترکین: 040305. توضیح به ردیف 12

اقدام نموده و گـزارش آنـرا بـه همـراه     پس از اعالم ناظرین،  روز  2پیمانکار موظف است نسبت به وصل انشعابات جدید حداکثر طی . 12-1

تکمیل فرم مشخصات کنتور، حداکثر ظرف مدت یک هفته به ناظرین اعالم نماید.. هزینه تامین تمـامی لـوازم و تجهیـزات انشـعاب در ایـن      

 ردیف لحاظ نشده است.

هـاي  متر بر اساس دسـتورالعمل میلی 32 این ردیف براي نصب یک انشعاب با تمامی متعلقات و اتصاالت و حفاري و تسطیح تا قطر. 12-2

 کارفرما منظور شده است.

و در صورت افـزایش   5/0در صورت نصب انشعاب به صورت تفکیکی (کلکتوري)به ازاي افزایش یک انشعاب این ردیف با ضریب . 12-3

ي هـر انشـعاب مـازاد بـر دو انشـعاب قابـل       بـه ازا  25/0انشعاب به ازاي هر انشعاب مازاد بر دو انشعاب با ضریب  2تعداد انشعاب بیش از 

 پرداخت خواهد بود.
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 امور مشترکین فصل چهارم: 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 هاي فصل سوم پرداخت گردد.از ردیف و همچنین اضافه بهاي مربوطه عملیات کاتر زنی، تخریب و مرمت. 12-4

 این ردیف براي نصب انشعاب به هر روش در نظر گرفته شده است.. 12-5

 قابل پرداخت است. 25/0ین ردیف با ضریب در صورت انجام عملیات نصب بدون حفاري ا. 12-6

 موضوع عملیات قطع انشعاب مشترکین: 040307. توضیح به ردیف 13

 .این ردیف براي قطع انشعاب مشترکین که بر اساس آیین نامه عملیاتی و قرارداده منعقده به تعهدات خود عمل ننموده اند قابل استفاده است

 ربوط به استاندارد سازي انشعابات قدیمی:عملیات م 040601. توضیح به ردیف 14

این ردیف به منظور پرداخت براي استاندارد سازي کامل انشعابات از محل کمربند تا  حوضچه کنتور بـوده و جمـع آوري انشـعابات    . 14-1

 قدیمی در حین استاندارد سازي در هزینه ردیف در نظر گرفته شده است. 

و نوسازي از محل شیر قطع و وصل تا  محفظـه   60/0کمربند تا شیر قطع و وصل  این ردیف با ضریب در صورت نوسازي از محل . 14-2

 قابل پرداخت است. 40/0کنتور با ضریب 

 باشد.: منظور از حوضچه کنتور، کنتور، محفظه و تمامی اتصاالت و متعلقات داخل محفظه می1تبصره

 گرفته شده است. : استانداردي حوضچه در این ردیف در نظر2تبصره 

درصـد هزینـه ایـن ردیـف مربـوط بـه        50هزینه تمامی وسایل، ایاب و ذهاب و نظایر آن منظور شـده اسـت.    040601. در بهاي ردیف 15

درصد هزینه استاندارد سازي از شیز انشعاب تا انتهاي حوضچه  کنتور است و در صورت  50استاندارد سازي انشعاب (شیر قطع و وصل) و 

 قابل پرداخت نیست. 040603از این ردیف، ردیف  استفاده

 باشد.مربوط به جمع آوري کلیه لوازم انشعاب قبلی و قطع از محل شیر شبکه می 040603ردیف  .16

 جایی کنتور مشترکین:موضوع عملیات جابه 040602. توضیح به ردیف 17

-ردن اساس، جابه جایی عرضی و طولی) در نظر گرفته شده است و هیچجایی کنتور در کلیه سطوح (باال آواین ردیف به منظور جابه. 17-1

 گونه اضافه بهایی بابت جابه جایی کنتور پرداخت نخواهد شد.

انجام عملیات پیمایش، شامل پیمایش اماکن، اطالعات کنتور، مصارف  ، ثبت و گزارش نوع کاربري مشـترکین    040801. در بهاي ردیف 18

 غی کارفرما و تحویل فرم اطالعات به کارفرما برابر دستور کارفرما دیده شده است.مطابق دستورالعمل ابال
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 امور مشترکین فصل چهارم: 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  واحد پایه رشته بهرهفهرست بهای 

  
       

 مقدار کل (ریال) بهای
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ در هر دوره. قرائت کنتور  مشترک ٢٢,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠٢ تهیه و صدور قبوض. مشترک ۵۶٠,٢  

 ٠۴٠١٠٣ توزیع قبوض هر دوره. مشترک ١٠٠,١۴  

 ٠۴٠١٠۴ گونه اخطاریه. تهیه و توزیع هر  مشترک ٢٢,٧٠٠  

 ٠۴٠١٠۵ صدور و توزیع قبض در محل. قرائت، مشترک ٢٨,٠٠٠  

 پیام ٢٣۵  
توزیع قبوض و اخطاریه به صورت ارسال پیام، به ازای هر 

 پیام.
٠۴٠١٠۶ 

 ٠۴٠٢٠۴ پلمپ کنتور مشترکین به هر روش. مشترک ۵٠٠,٣١  

 ٠۴٠٣٠١ قطع انشعاب مشترکین غیر مجاز(دارای شیر قطع کن). مشترک ۵٨٠,٠٠٠  

 مشترک ۵,۵٣٨,٠٠٠  
انشعاب غیر مجاز به همراه جمع آوری آن (فاقد شیر  قطع

 قطع کن).
٠۴٠٣٠٢ 

 ٠۴٠٣٠٣ (دارای شیر قطع کن).  انشعاب مشترکین وصل مجدد  مشترک ۴۴۶,۵٠٠  

 ٠۴٠٣٠۴ شناسایی انشعابات غیر مجاز. مشترک ٣,٣۵٩,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠۵ نصب انشعاب جدید مشترکین. مشترک ٠٠٠,١٠۴,۴  

 ٠۴٠٣٠٧ قطع انشعاب مشترکین. مشترک ٠٠٠,٣٩۶  

 ٠۴٠۴٠١ نصب پالک مشترکین قدیمی. تهیه و  مشترک ۵٠٠,٨١  

 مشترک ٣٩۵,۵٠٠  
های مشترکین جدید  ثبت و گزارش، تشکیل و تکمیل پرونده

 و قدیم.
٠۴٠۵٠١ 

 ٠۴٠۶٠١ استانداردسازی انشعابات قدیمی.  مشترک ۴,۴٧٧,٠٠٠  

 ٠۴٠۶٠٢ کنتور مشترکین.جایی   جابه مشترک ١,٠۵٣,٠٠٠  

 ٠۴٠۶٠٣ جمع آوری انشعاب قدیمی. مشترک ٠٠٠,٢,١٣۵  

 مشترک ۵٢٧,٠٠٠  
واقعی  و یا ثبت و گزارش کاربری  بازدید از انشعابات خاص 

 مشترکین.
٠۴٠٧٠١ 

 ٠۴٠٨٠١ انجام پیمایش و جمع آوری اطالعات. مشترک ٠٠٠,۴۴  
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 فصل پنجم تامین مواد و مصالح
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 فصل پنجم تامین مواد و مصالح

پایـه خطـوط انتقـال آب و    هاي فهارس بهـاي   . جهت تهیه لوله از نوع فوالدي، چدنی نشکن، فایبر گالس، پلی اتیلن، پی وي سی از ردیف1

 شبکه توزیع در برآورد استفاده گردد.

 زانوي، چهارراه، راه، انواع سه مانند ، فوالدي يها لوله فوالدي متعلقات تهیه عملیات از مختصري شرح ،050101 ردیف در شده درج . مفاد2

 است. الزم، يها مهره و پیچ و واشرها با فلنج، ساکت و فلنج اسپیکات فلنج، گلند، کوالر، تبدیل،

 راه، انـواع سـه   ماننـد  نشـکن،  چدنی يها لوله نشکن چدنی متعلقات تهیه عملیات از مختصري شرح ، 050201 ردیف در شده درج . مفاد3

 است. الزم، يها مهره و پیچ و واشرها با ، فلنج ساکت و فلنج اسپیکات فلنج، گلند، کوالر، تبدیل، زانویی، چهارراه،

 25و جهت درصد  40اتمسفر  16اتمسفر می باشد و جهت فشار کار  10. قیمت هاي در نظر گرفته شده در این فصل براي فشار کار 4

-و این اضافه بها فقط شامل شیرآالت و متعلقات لوله میمبلغ ردیف به صورت اضافه بهاء محاسبه و پرداخت می گردد  درصد 50اتمسفر 

 باشد.

محاسبه گردیده است چنانچه افزایش تیپ پمپ برابر  152این ردیف  براي یک طبقه پمپ تیپ  051166شفت توضیح به ردیف . 5

درصد هزینه واحد این ردیف به ازاي افزایش هر واحد تیپ به آن اضافه و چنانچه در یک تیپ  15فصل سه داشته باشیم  3-3جدول شماره 

 گردد.به ازاي افزایش هر یک طبقه به هزینه واحد آن اضافه میدرصد 12تعداد طبقات آن افزایش پیدا کند معادل 

جهت تهیه اتصاالت و متعلقات  از نوع پلی اتیلنی است. 050342تا  050302. لوازم درج شده در ردیف 6
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 فصل پنجم تامین مواد و مصالح
 ١۴٠١ برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۵٠١٠١ فوالدی. های  متعلقات لوله کیلوگرم ۵٠٠,۴٠٨  

 ٠۵٠٢٠١ نشکن.- های چدنی متعلقات لوله کیلوگرم ٢٨٣,٠٠٠  

 عدد ۶١٠,٠٠٠,١١  
 ۶۵سانتی متری جهت لوله چدنی تا قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.
٠۵٠٢٠٢ 

 عدد ١۴,۶٢٨,٠٠٠  
سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.١٠٠تا  ۶۵بیش از 
٠۵٠٢٠٣ 

 عدد ١۵,۵۵٧,٠٠٠  
سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.١۵٠تا  ١٠٠بیش از 
٠۵٠٢٠۴ 

 عدد ١٨,٣۴٣,٠٠٠  
سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر. ٢٠٠
٠۵٠٢٠۵ 

 عدد ٢٢,٩٨٧,٠٠٠  
سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر. ٢۵٠
٠۵٠٢٠۶ 

 عدد ٠۶٢,٠٠٠,٣۵  
سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر. ٣٠٠
٠۵٠٢٠٧ 

 عدد ٠٠٠,۴٠,٠۵۴  
بیش از   سانتی جهت لوله چدنی به قطر٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر. ۴٠٠تا  ٣٠٠
٠۵٠٢٠٨ 

 عدد ۴٢,٢۶٠,٠٠٠  
 ۵٠٠  سانتی جهت لوله چدنی به قطر٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.
٠۵٠٢٠٩ 

 عدد ٠٠٠,۵۵۴,٧٧  
 ۶٠٠  سانتی جهت لوله چدنی به قطر٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.
٠۵٠٢١٠ 

 ٠۵٠٣٠٢ میلی متر. ٢٠سه راه به قطر  عدد ١۶۴,۵٠٠  

 ٠۵٠٣٠٣ میلی متر. ٢۵  سه راه به قطر عدد ٢٣۵,۵٠٠  

 ٠۵٠٣٠۴ میلی متر. ٣٢سه راه به قطر  عدد ٣۶٣,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٠۵ میلی متر. ۴٠سه راه به قطر  عدد ٧۶٣,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٠۶ میلی متر. ۵٠سه راه به قطر  عدد ٠٠٠,١,٠٧۴  

 ٠۵٠٣٠٧ میلی متر. ۶٣سه راه به قطر  عدد ٠٠٠,١,٩۵۶  

 ٠۵٠٣٠٨ میلی متر. ٧۵سه راه به قطر  عدد ۶٧٠,٠٠٠,٣  

 ٠۵٠٣٠٩ میلی متر. ٩٠سه راه به قطر  عدد ۴,۴٠٧,٠٠٠  

 ٠۵٠٣١٠ میلی متر. ١١٠سه راه به قطر  عدد ٠٠٠,١۶۵,۶  

 ٠۵٠٣١١ میلی متر. ١٢۵سه راه به قطر  عدد ۴٩٨,٠٠٠,٨  

 ٠۵٠٣١۴ میلی متر ٢٠تا   اتصال به قطر عدد ٧٠٠,۶۶  
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 فصل پنجم تامین مواد و مصالح
 ١۴٠١ برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۵٠٣١۵ میلی متر. ٢۵اتصال به قطر  عدد ۶٠٠,٧٧  

 ٠۵٠٣١۶ میلی متر. ٣٢اتصال به قطر  عدد ١٢۴,۵٠٠  

 ٠۵٠٣١٧ میلی متر. ۴٠اتصال به قطر  عدد ٢۶۶,۵٠٠  

 ٠۵٠٣١٨ میلی متر. ۵٠اتصال به قطر عدد ۵٠٠,٣٣٧  

 ٠۵٠٣١٩ میلی متر. ۶٣اتصال به قطر  عدد ٠٠٠,۴٩۶  

 ٠۵٠٣٢٠ میلی متر. ٧۵اتصال به قطر  عدد ٠٠٠,١,٠٩۶  

 ٠۵٠٣٢١ میلی متر. ٩٠اتصال به قطر  عدد ٢,١۵٠,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٢٢ میلی متر. ١١٠اتصال به قطر  عدد ٣,٣٧٣,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٢٣ میلی متر. ١٢۵اتصال به قطر  عدد ٨١٠,٠٠٠,۴  

 ٠۵٠٣٢۶ میلی متر. ٢۵تا قطر   کمربند عدد ٧٣,٧٠٠  

 ٠۵٠٣٢٧ میلی متر. ۵٠قطر تا  ٢۵کمربند بیش از  عدد ٠٠٠,١١۶  

 ٠۵٠٣٢٨ میلی متر. ١١٠تا  ۵٠قطر   کمربند بیش از عدد ٣٠۶,۵٠٠  

 ٠۵٠٣٢٩ میلی متر. ١۴٠تا  ١٢۵قطر   کمربند بیش از عدد ۶٢٩,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٣٠ میلی متر. ١۶٠تا  ١۴٠کمربند بیش از قطر عدد ١,١٧٩,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٣١ میلی متر. ٢٠٠تا  ١۶٠قطر   کمربند بیش از عدد ٠٠٠,۶۵۵,١  

 ٠۵٠٣٣٢ میلی متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠قطر   کمربند بیش از عدد ٢,٣٨١,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٣٣ میلی متر. ٣١۵تا  ٢۵٠کمربند بیش از قطر  عدد ٠٠٠,٣,١٧۵  

 عدد ٠٠٠,۴٧۴,١٢  
لوله پلی اتیلن به قطر سانتی متری جهت ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.۵٠
٠۵٠٣٣۴ 

 عدد ٧۵٠,٠٠٠,١۵  
سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.٩٠تا  ۵٠بیش از 
٠۵٠٣٣۵ 

 عدد ٠٠٠,١۶,۵٠۶  
سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.١٢۵تا  ٩٠بیش از 
٠۵٠٣٣۶ 

 عدد ٠٠٠,١٨,١۴۴  
سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.١۶٠
٠۵٠٣٣٧ 

 عدد ٢٠,١۶٠,٠٠٠  
سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.٢٠٠
٠۵٠٣٣٨ 

 عدد ٢۴,۵٧٠,٠٠٠  
سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.٢۵٠
٠۵٠٣٣٩ 
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 فصل پنجم تامین مواد و مصالح
 ١۴٠١ برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٣٩٨,٠٠٠,٣۴  
سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به  ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر. ٣١۵  قطر
٠۵٠٣۴٠ 

 عدد ۴٣,٠٩٢,٠٠٠  
سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر  ٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر.۴٠٠تا  ٣١۵  بیش از
٠۵٠٣۴١ 

 عدد ٧۵,۶٠٠,٠٠٠  
پلی اتیلن به  سانتی متری جهت لوله٣٠کلمپ آب بند 

 میلی متر. ۵٠٠  قطر
٠۵٠٣۴٢ 

 عدد ٠٠٠,٢,٢۶۴  
فایبرگالس با فشار کار  های  متعلقات فایبرگالس لوله

١٠PN. 
٠۵٠۴٠١ 

 ٠۵٠۵٠١ سی. وی -های پی -متعلقات لوله عدد ٢۴٣,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,٨,٢٣۶  
 ۵٠به قطر اسمی  تهیه شیر قطع و وصل کشویی فوالدی 

 متر. میلی
٠۵٠۶٠١ 

  
٨٩,٩٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ٣٠٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۵٠۶٠١ اضافه بها به ردیف 
متر مربع افزایش مساحت سطح  متر به ازای هر سانتی میلی

 مقطع نامی شیر قطع و وصل کشویی فوالدی.

٠۵٠۶٠٢ 

 ٠۵٠۶٠٣ متر. میلی ۵٠تهیه شیر یکطرفه فوالدی به قطر  عدد ٣۶١,٠٠٠,١۶  

  
٢٢۴,۵٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ٨٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۵٠۶٠٣ اضافه بها به ردیف 
متر مربع افزایش مساحت سطح  متر به ازای هر سانتی میلی

 مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فوالدی.

٠۵٠۶٠۴ 

 ٠۵٠۶٠۵ متر. میلی ١٠٠تهیه شیر یکطرفه فوالدی به قطر  عدد ٣٠٧,٠٠٠,٣۵  

  
١۴٢,۵٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ۵٠٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۵٠۶٠۵ اضافه بها به ردیف 
مترمربع افزایش مساحت سطح  متر به ازای هر سانتی میلی

 مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فوالدی.

٠۵٠۶٠۶ 

 ٠۵٠۶١١ متر. میلی ٨٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ۵٧,٩۴٠,٠٠٠  

 ٠۵٠۶١٢ متر. میلی ١٠٠شیر فشارشکن فوالدی به قطر تهیه  عدد ٩۴٠,٠٠٠,٨۶  

 ٠۵٠۶١٣ متر. میلی ١۵٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ١۴٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۵٠۶١۴ متر. میلی ٢٠٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ١٩٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۵٠۶١۵ متر. میلی ٢۵٠تهیه شیر فشارشکن فوالدی به قطر  عدد ٢١٧,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,۴٨۶,١٣  
های متقابل و واشر و پیچ  تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج

 متر. میلی ۶٠و مهره به قطر 
٠۵٠٧٠١ 

 عدد ٠٠٠,١۴,۴۶۴  
های متقابل و واشر و پیچ  تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج

 متر. میلی ٨٠و مهره به قطر 
٠۵٠٧٠٢ 
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 فصل پنجم تامین مواد و مصالح
 ١۴٠١ برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶۶٠,٠٠٠,١٧  
های متقابل و واشر و پیچ  چدنی همراه با فلنجتهیه شیر هوا 

 متر. میلی ١٠٠و مهره به قطر 
٠۵٠٧٠٣ 

 ٠۵٠٧٠۴ متر. میلی ٣٠٠دار چدنی به قطر  ای فلنج تهیه شیر پروانه عدد ١٢٢,٠١٠,٠٠٠  

  
١٣٠,۵٠٠ 

سانتی  -عدد 
 متر مربع

 ٧٠٠برای قطرهای باالتر تا  ٠۵٠٧٠۴ اضافه بها به ردیف 
متر مربع افزایش مساحت سطح  ازای هر سانتیمتر به  میلی

 دار چدنی. ای فلنج مقطع نامی شیر پروانه

٠۵٠٧٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٢۵,۴۴۶  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ١۵٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠١ 

 عدد ٣٠,٩٩٠,٠٠٠  
پیچ و  ) همراه با واشر وD.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٢٠٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٢ 

 عدد ۴٢,٨١٠,٠٠٠  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٢۵٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٣ 

 عدد ۵٣,٢٨٨,٠٠٠  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٣٠٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠۴ 

 عدد ٠٠٠,۵٩,٨٧۵  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ٣۵٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠۵ 

 عدد ٨١٩,٠٠٠,٨۶  
) همراه با واشر و پیچ و D.Jتهیه قطعه قابل پیاده کردن (

 متر. میلی ۴٠٠مهره به قطر 
٠۵٠٨٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٢۶۶,۵  
داخلی همراه با فلنج و تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات 

 متر. میلی ۵٠واشر و پیچ و مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٧ 

 عدد ۶٠٩,٠٠٠,٧  
تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و 

 متر. میلی ۶۵واشر و پیچ و مهره به قطر 
٠۵٠٨٠٨ 

 عدد ١١,١۶٣,٠٠٠  
تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و 

 متر. میلی ٨٠و پیچ و مهره به قطر واشر 
٠۵٠٨٠٩ 

 عدد ۶٨٨,٠٠٠,١١  
تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و 

 متر. میلی ١٠٠واشر و پیچ و مهره به قطر 
٠۵٠٨١٠ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٣۶

زمینی دوسیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع  کابل 
NYY  مترمربع، برای نصب در داخل  میلی ٢×١٫۵به مقطع
 ترانشه.

٠۵٠٩٠١ 

  
 مترطول ١٨٠,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×١٫۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠٢ 
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 مترطول ٢٨٠,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×۴به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠٣ 

  
 مترطول ٣۶٠,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×۶به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠۴ 

  
 مترطول ۵٧٨,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×١٠به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠۵ 

  
 مترطول ٩٢٠,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×١۶به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠۶ 

  
 مترطول ١,٣٩٠,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×٢۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠٧ 

  
 مترطول ١,٨٩٠,٠٠٠

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×٣۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠٨ 

  
 مترطول ۶٩٢,٠٠٠,٢

زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٢×۵٠به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩٠٩ 

  
 مترطول ١٧٨,٠٠٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×١٫۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١٠ 

  
 مترطول ٢۵٧,٠٠٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×٢٫۵به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴١٣

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×۴به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٨٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×۶به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١٣ 
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 مترطول ٩٢٩,٠٠٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×١٠به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١۴ 

  
 مترطول ١,٣٩١,٠٠٠

زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپالستیک از  کابل 
مترمربع، برای نصب در  میلی ٣×١۶به مقطع  NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠۵٠٩١۵ 

  

 کیلوگرم ۴٧٠,٠٠٠,٢

شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و ارت با 
عالیم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و 

های نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه  محیط رطوبت و
کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار 

ها،  متوسط، با تمامی اتصاالت مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره
واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور 
و بست های مخصوص، بدون ایزوالتورها و افت مصالح 

 مربوط.

٠۵١٠٠١ 

  

 عدد ۶٨٠,٠٠٠

مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به شکل 
سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ 
مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با 

های مسی  گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه صاعقه
یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 

آمپر و با قدرت اتصال  ۴٠٠های تا  ولت برای شینه ١٠٠٠
 کیلوآمپر. ۵٠تا  ٣٠کوتاه 

٠۵١٠٠٢ 

  

 عدد 

مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به شکل 
سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ 
مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه 

های مسی یا  روی شینه گیرهای استاندارد برای نصب
آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 

آمپر و با  ١٠٠٠آمپر تا  ۵٠٠های از  ولت برای شینه ١٠٠٠
 کیلوآمپر. ۵٠تا  ٣٠قدرت اتصال کوتاه 

٠۵١٠٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,۵۵٣

آمپر با  ١۶کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته 
) قطع زیر بار، بطور ١  -٢ولت، قابل ( ٢٣٠ولتاژ حداکثر 

 کامل.

٠۵١٠٠۴ 

  
 عدد ۶٠٠,٠٠٠

آمپر با  ١۶کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 
) قطع زیر بار، ١ -٠ -٢ولت،قابل ( ۴١۵ولتاژ حداکثر 

 بطور کامل.

٠۵١٠٠۵ 

 عدد ١,٣٨٨,٠٠٠  
، ١٠٠٫۵، ٧۵٫۵ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 ١۵٠٫۵ ،٢٠٠٫۵. 
٠۵١٠٠۶ 
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 عدد ٠٠٠,٩٧۴  
، ٢۵٠٫۵ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .۴٠٠٫۵ و  ٣٠٠٫۵
٠۵١٠٠٧ 

 عدد ٨٠٣,٠٠٠  
، ۵٠٠٫۵ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .٨٠٠٫۵ و  ٧۵٠٫۵، ۶٠٠٫۵
٠۵١٠٠٨ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠  
، ١٠٠٠٫۵تبدیل ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت 

 .١۵٠٠٫۵ و  ١٢٠٠٫۵
٠۵١٠٠٩ 

 عدد ١,٧٠٠,٠٠٠  
، ٢٠٠٠٫۵ ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .٣٠٠٠٫۵و  ٢۵٠٠٫۵
٠۵١٠١٠ 

  
 عدد ٢,١۵٧,٠٠٠

کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی 
آمپر با فیوز مربوط به طور  ٣٢ولت و جریان نامی  ۵٠٠

 کامل.

٠۵١٠١١ 

  
 عدد 

 ٢٢  چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب 
 ۶تا   ٢های مختلف،با المپی به قدرت  متر، به رنگ میلی

  ولت. ۶و یا  ٢۴یا ١١٠یا ٢٢٠وات، 

٠۵١٠١٢ 

 ٠۵١٠١٣ های پیچی. صفحه انتهایی برای نگهداری ترمینال عدد ٣١,٢٠٠  

 ٠۵١٠١۴ ترمینال پیچی.ریل فلزی برای نصب  مترطول   

 ٠۵١٠١۵ ها روی ریل. بست فلزی برای نگهداری ترمینال عدد ۶٧٠,٣  

  
 عدد 

ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل 
هایمخصوص برای نصب کلید  پیچ، مهره و پرچ و بست

 اتوماتیک مینیاتوری.

٠۵١٠١۶ 

 عدد ۴٩,٠٠٠  
ازجنس ترموپالستیک برای ای  ترمینال پیچی با بدنه

 متر مربع. میلی ٢٫۵هایی تا مقطع  هادی
٠۵١٠١٧ 

 عدد ۶٠٠,۶١  
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپالستیک برای هادی 

 مترمربع. میلی  ۶تا  ۴هایی به مقطع 
٠۵١٠١٨ 

 ٠۵١١٠٢ کیلووات.  ٧٫۵بوش کوتاه رتور برای الکتروموتور تا  عدد ۶۴٩,٠٠٠,٣  

 ٠۵١١٠٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٠٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ٧٠,٣٠٠  

 ٠۵١١٠۴ کیلووات. ٧٫۵بوش بلند روتور الکتروموتور تا توان  عدد ٨۶٣,٠٠٠,۴  

 ٠۵١١٠۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٠۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٠٠,٢٩  

 ٠۵١١٠۶ کیلووات. ٧٫۵الکتروموتور تا توان  بوش یاتاقان باال عدد ٠٠٠,٠۵۴,۴  

 ٠۵١١٠٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٠۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴٠٠,٧٩  

 ٠۵١١٠٨ کیلووات. ٧٫۵بوش یاتاقان پایین الکتروموتور تا توان  عدد ٠٠٠,۵,۶٧۶  

 ٠۵١١٠٩ کیلووات.به ازای افزایش هر  ٠۵١١٠٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ٩۶,۴٠٠  
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 ٠۵١١١٠ کیلووات. ٧٫۵ بوش روی محور الکتروموتور تا توان  عدد ٠٠٠,٢,٠٢۶  

 ٠۵١١١١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ٣٩,٧٠٠  

 ٠۵١١١٢ کیلووات. ٧٫۵دیافراگم الکتروموتور تا توان  عدد ٠٠٠,٢۴۴  

 ٠۵١١١٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١٢به ردیف اضافه بها  کیلووات ٩۴٠,۴  

 عدد ٣,٣۴٣,٠٠٠  
 ٧٫۵تا توان  گرد برای الکتروموتور  بالشتک به عالوه کف 

 کیلووات.
٠۵١١١۴ 

 ٠۵١١١۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢۵۶,۵٠٠  

 ٠۵١١١۶ کیلووات. ٧٫۵الکتروموتور تا توان گرد  فیبردیسک کف عدد ٢,٨۴١,٠٠٠  

 ٠۵١١١٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١١۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ٩٠٠,٣۶  

 ٠۵١١١٨ کیلووات. ٧٫۵گرد برای الکتروموتور تا توان  یاتاقان کف عدد ٣۴٢,٠٠٠,۶  

 ٠۵١١١٩ کیلووات.به ازای افزایش هر  ٠۵١١١٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٠٠,٨١  

 سری ٩٨١,٠٠٠,۴  
 ٧٫۵الکتروموتور تا توان  گرد برنزی  های یاتاقان کف لقمه

 کیلووات.
٠۵١١٢٠ 

 ٠۵١١٢١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٠٠,١۶٣  

 ٠۵١١٢٢ کیلووات. ٧٫۵بندی الکتروموتور تا توان  واشر مسی آب عدد ۴٠٠,٧١  

 ٠۵١١٢٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ٨,٩۴٠  

 ٠۵١١٢۴ کیلووات. ٧٫۵شن گیر پمپ با واشر تنظیم الکتروموتور تا  عدد ٢,٣٨٨,٠٠٠  

 ٠۵١١٢۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ٣٩,١٠٠  

 عدد ۴٠۶,۵٠٠  
 ٧٫۵الکتروموتور تا توان  ( فنر استیل)  کاسه نمد موتور

 کیلووات.
٠۵١١٢۶ 

 ٠۵١١٢٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٢۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ١٠,٨٠٠  

 ٠۵١١٢٨ کیلووات. ٧٫۵الستیک دیافراگم الکتروموتور تا توان  عدد ٧٧٢,٠٠٠  

 ٠۵١١٢٩ افزایش هر کیلووات.به ازای  ٠۵١١٢٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ١٢,٨٠٠  

 ٠۵١١٣٠ کیلووات. ٧٫۵ای برای الکتروموتور تا توان  فیبر کنگره عدد ٢,٨۴١,٠٠٠  

 ٠۵١١٣١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢٢,٧٠٠  

 ٠۵١١٣٢ کیلووات. ٧٫۵تا توان  کوپلینگ الکتروموتور  عدد ۶۴٩,٠٠٠,٣  

 ٠۵١١٣٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴٠٠,٢٨  

 ٠۵١١٣۴ کیلووات. ٧٫۵خار کوپلینگ الکتروموتور تا توان  عدد ٩٧۴,۵٠٠  

 ٠۵١١٣۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ١٣,١٠٠  
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 ٠۵١١٣۶ کیلووات. ٧٫۵  پیچ کوپلینگ الکتروموتور تا توان عدد ٧٢,٩٠٠  

 ٠۵١١٣٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ١٣,١٠٠  

 ٠۵١١٣٨ کیلووات. ٧٫۵چدنی ته موتور الکتروموتور تا توان  عدد ١,٩۴٧,٠٠٠  

 ٠۵١١٣٩ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١٣٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ٣٠٠,١۵  

 ٠۵١١۴٠ کیلووات. ٧٫۵دار الکتروموتور تا توان  پیچ آب والف عدد ۴٠۶,۵٠٠  

 ٠۵١١۴١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵۶٠,٢  

 سری ۴۴۵,۵٠٠  
ی اتصال دهنده الکتروموتور تا  پیچ و مهره استیل با قطعه

 کیلووات. ٧٫۵توان 
٠۵١١۴٢ 

 ٠۵١١۴٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴٢اضافه بها به ردیف  کیلووات ٣,٢٠٠  

 سری ۴٠۶,۵٠٠  
الکتروموتور   پیچ و مهره و واشر استیل موتور دو سر دنده

 کیلووات. ٧٫۵تا توان 
٠۵١١۴۴ 

 ٠۵١١۴۵ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵,۶٩٠  

 ٠۵١١۴۶ کیلووات. ٧٫۵پایینی موتور الکتروموتور تا  یاتاقان عدد ١١٠,٠٠٠,۴  

 ٠۵١١۴٧ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۴۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ٧٧,٣٠٠  

 ٠۵١١۴٨ کیلووات. ٧٫۵یاتاقان باالیی موتور الکتروموتور تا توان  عدد ٩٩٧,٠٠٠,۵  

 ٠۵١١۴٩ افزایش هر کیلووات.به ازای  ٠۵١١۴٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٠٠,١٢٠  

 ٠۵١١۵٠ کیلووات. ٧٫۵کاسه چهار پایه الکتروموتور تا توان  عدد ٠٠٠,٧,٠۴۵  

 ٠۵١١۵١ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١١۵٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٠٠,۵٠  

 عدد ٣,٣١٩,٠٠٠  
 ٧٫۵قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ الکتروموتور تا توان 

 کیلووات.
٠۵١١۵٢ 

 ٠۵١١۵٣ به ازای افزایش هر کیلووات. ٠۵١٢۵١اضافه بها به ردیف  کیلووات ١۴٨,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,٢۴۴  
بندی کابل الکتروموتور تا توان  الستیک و تفلون آب

 کیلو وات.  ٧٫۵ 
٠۵١١۵۴ 

 ٠۵١١۵۵ به ازای افزایش هر کیلو وات. ٠۵١١۵۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۴,۵۵٠  

 ٠۵١١۵۶ کیلووات.  ٧٫۵ تا توان  برای الکتروموتور  Uالستیک  عدد ١۶٢,٠٠٠  

 ٠۵١١۵٧ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۵۶اضافه بها به ردیف  کیلووات ٢,٨٣٠  

 ٠۵١١۵٨ کیلووات.  ٧٫۵ چوب شیار برای الکتروموتور تا توان  سری ٠٠٠,١,٠۵۵  

 ٠۵١١۵٩ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۵٨اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵١٠,٨  

 ٠۵١١۶٠ کیلووات. ٧٫۵نگهدارنده ساچمه الکتروموتور تا توان  عدد ٩٣٧,٠٠٠  

 ٠۵١١۶١ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۶٠اضافه بها به ردیف  کیلووات ٠٠٠,٣۶  
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 عدد ٩٧۴,۵٠٠  
 ٧٫۵ گرد برای الکتروموتور تا توان  خار دیسک کف

 کیلووات.
٠۵١١۶۴ 

 ٠۵١١۶۵ به ازای افزایش هر کیلووات.  ٠۵١١۶۴اضافه بها به ردیف  کیلووات ۵٠٠,١٢  

 ٠۵١١۶۶ .١۵٢طبقه تیپ  ١شفت مرکزی پمپ  عدد ٠٠٠,۴۵۵,٢  

 ٠۵١١۶٧ بوش واسطه. سری ٣,٨١٧,٠٠٠  

 ٠۵١١۶٨ .١۵٢گی) تیپ  بوش استیل محفظه فشار (کله عدد ١,٩۵٠,٠٠٠  

  ١٧۵,۵٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١۶٨اضافه بها به ردیف 

٠۵١١۶٩ 

 ٠۵١١٧٠ .١۵٢گی) تیپ  بوش الستیکی محفظه فشار(کله عدد ١,٣۴٩,٠٠٠  

  ١۶۶,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٧٠اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧١ 

 ٠۵١١٧٢ .١۵٢خار تیپ شنگیر پمپ با  عدد ٠٠٠,۴٣۴,٢  

  ٣٢۶,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٧٢اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧٣ 

 ٠۵١١٧۴ .١۵٢رینگ جای پروانه تیپ  عدد ٠٠٠,١,٨٢۴  

  ٢٣٣,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٧۴اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧۵ 

 ٠۵١١٧۶ .١۵٢کلگی تیپ  عدد ٠٠٠,٠١۴,۴  

  ۴۵٠,۵٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٧۶اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٧٧ 

 ٠۵١١٧٨ بوش الستیکی. عدد ٠٠٠,٢,٣۴۶  

 ٠۵١١٧٩ بوش برنجی. عدد ۵٠٩,٠٠٠,٢  

 ٠۵١١٨٠ .١۵٢بوش استیل روی شافت در محل طبقه تیپ  عدد ۶١٢,٠٠٠,١  

  ٢٧۶,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٠اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨١ 

 ٠۵١١٨٢ .١۵٢تیپ  چتری سوپاپ  عدد ٠٠٠,۶٠۶,١  

  ۶٨٣,۵٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٢اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨٣ 

 ٠۵١١٨۴ توری استیل. عدد ٢,٧٢٨,٠٠٠  

 ٠۵١١٨۵ .١۵٢تیپ  فنر چتری سوپاپ  عدد ۵٧٠,٠٠٠  
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  ١٧٢,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨۵اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨۶ 

 ٠۵١١٨٧ .١۵٢تیپ  میل چتری سوپاپ  عدد ۵٠٠,۶٣٢  

  ٢٠٠,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٧اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٨٨ 

 ٠۵١١٨٩ .١۵٢تیپ  رینگ برنجی سوپاپ  عدد ٠٠٠,۵١۵,١  

  ۴٣۴,٠٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 به ازای افزایش هر تیپ پمپ.  ٠۵١١٨٩اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٩٠ 

 ٠۵١١٩١ .١۵٢محفظه سوپاپ تیپ  عدد ۴,۴١١,٠٠٠  

  ٩٩٠,۵٠٠ 
تیپ  -مورد 

 پمپ
 هر تیپ پمپ.به ازای افزایش   ٠۵١١٩١اضافه بها به ردیف 

٠۵١١٩٢ 

 ٠۵١١٩٣ سیم به منظور سیم پیچی الکتروموتور شناور کیلو گرم ١٩٧,٠٠٠,۴  

 ٠۵١١٩۴ سیم برای سیم پیچی الکتروموتور زمینی و کفکش کیلو گرم ٣,٠٣٩,٠٠٠  
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 های توزیع  انشعابات و شبکه فصل هفتم : نشت یابی

 
 باشد.یابی میهاي متداول نشتهاي توزیع آب با روشهاي نامرئی در انشعابات و شبکههاي این فصل شامل شناسایی نشت. ردیف1

هر دلیلی در  بند نبودن آنها بهها، اتصاالت و شیرآالت مدفون و یا آب. منظور از نشت در این فصل هر گونه خروج آب از شکستگی لوله2
 یابی شناسایی شده است.انشعابات، شبکه توزیع یا خطوط انتقال بوده که در سطح زمین قابل رویت نبوده و با استفاده از تجهیزات نشت

یابی، شناسایی نشت و گزارش آن بابت عملیات مرتبط با پیمایش با تجهیزات نشت فصلهاي درج شده در این شرح و بهاي واحد ردیف. 3
 بایست از فصل سوم همین فهرست بها برآورد گردد.ده و عملیات رفع نشت میبو

فشارسنجی محلی بر  رفع نشت شناسایی شده، خاکریزي واز موضع و میزان نشت،  از تمامی مراحل حفاري، کشففیلم و . تهیه عکس 4
و هزینه اضافی بابت آن میمه صورت وضعیت گردد یابی ضجلسات نشتیابی بوده و باید به همراه صورتعهده پیمانکار یا مشاور نشت

 گردد.پرداخت نمی

هاي مورد تائید کارفرما مورد گذاري محل نشت، به دو طریق مکاتبه اداري یا اعالم به سامانه. اطالع رسانی نشت به کارفرما پس از عالمت5
 قبول است.

یابی در هزینه واحد این ردیف لحاظ شده است و بابت آن اضافه بهایی هزینه استفاده از کلیه دستگاه ها و تجهیزات مربوط به نشت . 6
 پرداخت نخواهد شد

یابی در نظر گرفته شده است که بنا به صالحدید کارفرما و شرایط محلی منطقه مورد هاي نشت. در این فصل دو روش جهت برآورد پروژه7
روش ) و 070106الی  070101هاي اساس پیمایش شبکه و شناسایی نشت (آیتمیابی بر باشد. قسمت اول نشتیابی قابل انتخاب مینشت

در صورت استفاده از هر . مالك برآورد براي نشت یابی باشدمی) 070205الی  070201هاي (آیتم بر اساس شناسایی مورديیابی دوم نشت
 ها، گروه دیگر قابل پرداخت نخواهد بود.یک از گروه آیتم

گردد و سیر انشعاب از کمربند تا کنتور مشترك (حتی نشت از محل انشعاب گیري) جزء  نشت انشعاب محسوب می. نشت بر روي م8
 بایست بر اساس قطر لوله انشعاب صورت پذیرد.پرداخت هزینه می

 باشد.. اگر بیش از یک نشت بر روي یک انشعاب وجود داشت، فقط یکبار هزینه شناسایی نشت آن انشعاب قابل پرداخت می9
گیري در محل محاسبه و بر اساس به صورت اندازه 070205و  070106در آیتم  (حجم نشت بر حسب لیتر در دقیقه) . میزان جریان نشت10

گیري میزان نشت در این روش با نظارت کارفرما بر دستورالعمل ابالغی از طرف شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام گیرد. اندازه
 باشد.یابی میپیمانکار نشتعهده 

در مناطقی که فشار شبکه در طول روز پائین و در نتیجه میزان نشت در شب و روز (زمان شناسایی و زمان حفاري) متفاوت است، در  .11
 باشد.صورت وجود اثرات نشت (مانند تغییر رنگ لوله یا بستر آن و ...) نشت قابل قبول می

شده است، موضوع  یاطالع رسان یابینشت مانکاریکه به عنوان نشت از طرف پ یدر نقاط يت پس از حفاردر صورت مشاهده نشدن نش .12
 ،يحفار ب،یتخر اتیعمل نهینشت، هز ییشناسا نهیو دستگاه نظارت صورتجلسه شده و عالوه بر عدم پرداخت هز مانکاریپ ندهیبا حضور نما

 . گرددیکسر م مانکاریپ تیاخذ شده از صورت وضع يمجوزها نهیو هز شهمرمت روکش تران ،يزیخاکر

 يآورجمع يهاشبکه ،یسطح يآبها يآورجمع يها(مانند شبکه زینو جادیو وجود عوامل ا یابیمحل نشت طیتبصره: با توجه به شرا   
ت را که فاقد نشت باشد، معاف از شده به عنوان نش ی% از کل نقاط اطالع رسان10حداکثر  تواندیفاضالب کم عمق و ...) دستگاه نظارت م

 .دیاعالم نما مهیجر
 070101. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 13

هاي نامرئی و تهیه گزارش از یابی به منظور شناسایی نشتاین ردیف مربوط به پیمایش شبکه و انشعابات با استفاده از تجهیزات نشت .13-1
  باشد.توزیع میبرآورد صرفاً طول شبکه و معیار  باشدآن می
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هاي پیمایش شده و یا اس مکانپیاین آیتم زمانی قابل پرداخت است که پیمانکار مستندات مد نظر کارفرما از جمله مختصات جی. 13-2

 صورت جلسه ناظرین را ارائه نماید.
باشد، به  براي مشترك الزامی میهاي مربوطه ورود به محدوده ملکی، ممیزي و تکمیل فرم یابی انشعاب کهعملیات نشتجهت انجام . 13-3

 قابل پرداخت است. 02/0با ضریب   ازاي هر رشته انشعاب این آیتم
 070106تا  070102عملیات تفضیلی مربوط به ردیف   .14
 قابل پرداخت می باشد. 070106یا ردیف  070105تا  070102هزینه نشت هاي شناسایی شده از ردیف هاي . 14-1

 070205تا  070201عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  .15 

 هاي فوق هزینه پیمایش شبکه و انشعابات لحاظ شده و بابت آن اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.در ردیف. 15-1
 قابل پرداخت می باشد. 070205یا ردیف  070204تا  070201هزینه نشت هاي شناسایی شده از ردیف هاي . 15-2
 301070 فیمربوط به رد یلیصتف اتیعمل .16
 این آیتم براي شیرهاي مدفون و شناسایی نشده نیمه بسته که توسط دستگاه نشت یاب شناسایی می شود قابل پرداخت خواهد بود. .16-1
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 های توزیع  فصل هفتم : نشت یابی انشعابات و شبکه
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 کیلومتر ۵١٧,٠٠٠,٣  
یابی شبکه و انشعابات موجود در -انجام عملیات نشت

 مسیر.
٠٧٠١٠١ 

 مورد ٠٠٠,٩٠۵,۴  
شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های شناسایی نشت در 

 میلی متر بر اساس پیمایش. ۴٠تا قطر 
٠٧٠١٠٢ 

  
 مورد ٩,١٩٨,٠٠٠

شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های 
میلی متر بر اساس  ٨٠میلیمتر تا قطر  ۴٠بزرگتر از قطر 

 پیمایش.

٠٧٠١٠٣ 

 مورد ٢١,٨۶٩,٠٠٠  
های بزرگتر از  توزیع بر روی لولهشناسایی نشت در شبکه 

 متر بر اساس پیمایش. میلی ١٢۵میلیمتر تا قطر  ٨٠قطر 
٠٧٠١٠۴ 

 مورد ٢٣,٩٢٢,٠٠٠  
 ١۵٠قطر   های شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله

 متر و بزرگتر بر اساس پیمایش. میلی
٠٧٠١٠۵ 

 لیتر بر دقیقه ۶٢٨,٠٠٠  
و شبکه توزیع بر نشت شناسایی شده بر روی انشعاب 

 اساس پیمایش.
٠٧٠١٠۶ 

 مورد ٣۶٣,٠٠٠,١۴  
 ۴٠شناسایی نشت در انشعاب بر روی لوله های تا  قطر 

 میلی متر.    
٠٧٠٢٠١ 

 مورد ١۶٨,٠٠٠,١۶  
های  شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله

 میلی متر. ٨٠تا قطر   میلیمتر۴٠بزرگتر از قطر
٠٧٠٢٠٢ 

 مورد ٠٠٠,٣٢,١١۶  
های بزرگتر از  شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله

 میلیمتر. ١٢۵تا قطر   میلیمتر ٨٠قطر
٠٧٠٢٠٣ 

 مورد ٠٠٠,٣٩,٩۶۴  
 ١۵٠قطر  های شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله

 میلیمتر و بزرگتر.
٠٧٠٢٠۴ 

 ٠٧٠٢٠۵ شبکه توزیع.نشت شناسایی شده بر روی و  لیتر بر دقیقه ١,٠٩٠,٠٠٠  

 مورد ٣٠٧,٠٠٠,۴  
شناسایی شیرآالت ناپیدا نیمه بسته بوسیله دستگاه نشت 

 یاب.
٠٧٠٣٠١ 
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 آب و فاضالب تیفیو نظارت بر ک شیفصل هشتم: پا

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 آب و فاضالب تیفیو نظارت بر ک شیفصل هشتم: پا

 . مقدمه 1

-. مهـم به طوري که تمام خواص آن ماده را دارا باشـد است   انتخاب قسمتی از ماده مورد آزمایش(آب/فاضالب) برداري نمونه از . هدف1-1

 حفـظ  و گیـري  نمونـه  تنـاوب  گیـري،  نمونه زمان گیري، نمونه نقاط: جمله از است الزم مقصود این به رسیدن براي که اساسی عوامل ترین
 .باشدمی آزمایش اجراي زمان تا نمونه ترکیب

. هدف از انجام آزمون هاي آب و فاضالب تعیین و تشخیص مواد موجود در آب یا فاضالب و مقایسـه آن بـا اسـتانداردهاي موجـود و     1-2
 باشد.میتعیین وضعیت کیفیت آن 

 باشد.هاي الزم به طور کامل میها با در نظرگرفتن کلیه تمهیدات و پیگیري هاي این فصل، هزینه کامل انجام ردیف. قیمت1-3
  . تعاریف 2

در  براي تعیین وتشخیص مواد موجود در آب یا فاضالب ها و استانداردهایی بر اساس دستورالعملانجام آزمایش :آزمون آب و فاضالب. 2-1
 هاي ثابت و یا سیارمی باشد.زمان و شرایط تجهیزاتی و محیطی مشخص شده در مکان

 باشد.می  pH. پارامتر هاي فیزیکی: شامل پارامتر هاي دما، کدورت، رنگ، بو و2-2 
سوء در کوتاه مـدت یـا   . مواد شیمیایی معدنی سمی: آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است که پتانسیل سمی کردن آب و ایجاد عارضه 2-3

 دراز مدت در سالمت انسان را دارند.
. مواد شیمیایی معدنی غیر سمی:مواد شیمیایی معدنی است که معموال بصورت طبیعی یافت می شوند و وجود برخـی از آن هـا در حـد    2-4

 مطلوب براي انسان ضروري است
باشـد و شـامل   ود که در ساختار مولکـولی خـود داراي عنصـر کـربن مـی     . مواد شیمیایی آلی: به مجموعه مواد غیر معدنی اطالق می ش2-5

 باشند.هاي آلیفاتیک ،هیدروکربن هاي آروماتیک و سایر مواد میهیدروکربن
. آفت کش ها: هر ماده یا مخلوطی از مواد که به منظور پیشگیري ،انهدام یا کنترل هر آفتی شامل ناقلین عوامل بیمـاري زا بـه انسـان یـا     2-6
یوانات،گونه هاي ناخواسته از گیاهان یا حیواناتی که سبب خسارت در طول دوره تولید،فرآوري،انبارداري،حمل و نقل و بازار رسـانی مـواد   ح

 غذایی،محصوالت کشاورزي ،چوب و علوفه استفاده می شود
به منظور زدودن یا غیر فعال کردن تمامی عوامل  . گندزداها:عبارتند از عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که براي تصفیه ي آب آشامیدنی و2-7

 میکروبی بیماري زا به کار می رود
. محصوالت جانبی گندزدایی:محصوالت جانبی گندزدایی شامل موادي است که در نتیجه واکنش مواد گندزدا با پیش ساز ها ( پیش ساز 2-8

 ش با مواد گندزدا محصوالت جانبی تولید می کنند) تولید می شوندها واکنشگر هایی اعم از ترکیبات آلی و معدنی هستند که در واکن
 ) در آب آشامیدنی گفته می شود.-OCL) و یون هیپو کلریت(HOCL. کلر آزاد باقی مانده: به مجموع اسید هیپو کلرو (2-9
تی شده که نتیجه آن تشکیل ترکیبات هسـته  . مواد رادیو اکتیو: موادي است متشکل از هسته هاي ناپایدار،که بطور خودبخود دچار تغییرا2-10

 اي ناپایدارتر است.
شود. به آن نمونه منفرد یا مجزا نیز گفته مـی شـود.   نمونه اي که در یک لحظه مشخص از آب یا فاضالب برداشته می :. نمونه لحظه اي2-11

 نمی شود. نمونه لحظه اي به طور مجزا مورد آزمایش قرار می گیرد و با سایر نمونه ها مخلوط

با مخلوط کردن تعدادي از نمونه هاي لحظه اي که در طی یک فاصله زمانی و مکانی معین، از فاضالب برداشـت شـده،    :مرکب . نمونه2-12
بدست می آید. نمونه مرکب میانگین مشخصات فاضالب در فاصله زمانی نمونه برداري را نشان مـی دهـد. نمونـه مرکـب ممکـن اسـت بـه        

به کمک وسایل خودکار برداشت شود و به دو نوع مختلف تقسیم می شوند: نمونه مرکب بـا حجـم ثابـت و نمونـه مرکـب      صورت دستی یا 
 متناسب با جریان.
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 آب و فاضالب تیفیو نظارت بر ک شیفصل هشتم: پا

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 . الزامات عمومی3
پـارامتر  ها، متناسب با نوع . در نمونه برداري از آب یا فاضالب، ظروف انتخابی و روش نمونه برداري و شرایط نگهداري و ارسال نمونه3-1

ـ    ی، مورد آزمایش (فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژي، بیولوژي، ریزآالینده هاي معدنی یا فلزات سنگین، ریزآالینده هاي آلی یا سـموم و مـواد آل
ب، پرتوها و ...) و براساس محل نمونه برداري (شیر برداشت، چاه، چشمه، قنات، کانال، استخر یا حوض هاي تصفیه خانه هاي آب یا فاضال

هاي ابالغی از طرف کارفرمـا  بایست طبق دستورالعملمخزن سد یا آبگیر در عمق هاي مختلف و...) متفاوت بوده و بدین منظور پیمانکار می
نمونه برداري را انجام دهد. بدیهی است تأمین تمام شرایط الزم از جمله تهیه ظروف نمونه برداري متناسب، شستشو و استریل نمودن ظروف 

 ه نمونه برداري، رعایت زمان استاندارد تحویل نمونه، شرایط نگهداري نمونه از زمان نمونه برداري تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه وو نحو
 برداري استاندارد به عهده پیمانکار می باشد. سایر شرایط مورد نیاز براي انجام یک نمونه

، کلر آزاد باقیمانده و...) در زمان عملیـات نمونـه   PH ،ECاي مورد نیاز (دما، کدورت،  . داشتن تجهیزات الزم و انجام آزمایشات لحظه3-2
هاي مربوطه ضروري بوده و درصورتی که کارفرما تجهیزات مربوطه رایا آزمایشگاه مجهز در اختیار داشـته باشـد   برداري و ثبت آنها در فرمت

مانکار قرار می دهد و در غیر این صورت تهیه این تجهیزات به عهده پیمانکار مـی باشـد.   آن را  به صورت امانت تا پایان قرارداد در اختیار پی
 بدیهی است تمام تجهیزات تحویلی در پایان قرارداد به صورت صحیح و سالم به کارفرما تحویل داده شود.  

نه برداري مرکب از نوع حجم ثابت یا متناسب بـا  . انجام نمونه برداري در تصفیه خانه فاضالب به صورت نمونه برداري لحظه اي یا نمو3-3
 جریان می باشد.

 ،يولوژیبـاکتر  ،ییایمیشـ  ،یکـ یزی(ف شیمتناسب بـا نـوع پـارامتر مـورد آزمـا      انجام آزمونفاضالب، روش  ایآب  انجام آزمون هايدر . 3-4
ـ  ای یآل يها ندهیزآالیر ن،یفلزات سنگ ای یمعدن يها ندهیزآالیر ،يولوژیب منظـور   نیپرتوهـا و ...) و متفـاوت بـوده و بـد     ،یسموم و مواد آل
الزم  طیتمـام شـرا   نیاست تـأم  یهیرا انجام دهد. بد هاي مربوطهآزمایشاز طرف کارفرما  یابالغ يطبق دستورالعمل ها ستیبا یم مانکاریپ

 باشد.  یم مانکاریاستاندارد به عهده پ آزمون کیانجام  يبرا

خانه فاضالب  هیدر تصف انیمتناسب با جر ایاز نوع حجم ثابت  آماده سازي و مرکب سازي براي تهیه نمونه هاي مرکب عملیاتانجام . 3-5
 باشد. یمبه عهده پیمانکار 

 هاي مشخص به کارفرما تحویل دهد.. پیمانکار بایستی گزارشات کارشناسی دقیق در خصوص آزمون هاي انجام شده مطابق با فرمت3-6

 با نرم افزار هاي مربوط به انجام آزمون، محاسبات و ثبت نتایج  بر عهده کارشناسان پیمانکار می باشد. کار 3-7

هاي تعریف شـده در پایـان همـان روز تکمیـل     . پیمانکار موظف است پس از انجام آزمون درهر روز اطالعات الزم را  در قالب فرمت3-8
 ت از طریق تلفن همراه سریعاً گزارش و اطالع رسانی نماید.نموده و تحویل کارفرما نماید. یا بر حسب ضرور

 باشد.. مسئولیت انجام درستی آزمون (دقت و صحت) بر عهده پیمانکار می3-9

ساخت محیط کشت/ محلول ها و اسـتاندارد   دریافت نمونه، ثبت مشخصات نمونه در دفاتر و فرم هاي مربوطه، شامل. عملیات آزمون 3-10
، انجام محاسبات،  ISO/IEC 17025کالیبراسیون و بررسی میانی تجهیزات، انجام آزمون، انجام کارهاي مرتبط با استاندارد  هاي مورد نیاز،

شستشوي ظروف آزمایش، نظافت تجهیزات و سطح کار مطابق   کارفرما، نظر مورد افزارهاي نرم در هاداده ها و دفاتر مربوطه، ثبتتکمیل فرم
 است که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد.هایی با دستور عمل

. پیمانکار موظف است آزمون هاي الزم بر روي نمونه هاي دریافتی را در زمان و تاریخی که کارفرما طبق دستور عمل بـراي پیمانکـار   3-11
 مشخص می کند انجام دهد.

ود نداشته باشد، پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرمـا آزمـون را   . در صورتی که به هر دلیلی امکان انجام آزمون در آزمایشگاه وج3-12
 در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما انجام دهد. 

 پیش بینی شده است. 084701 تا 080101. هزینه انجام کالیبراسیون تجهیزات به صورت مستقل نبوده و در ردیف هاي انجام آزمون 3-13
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و حفظ و تداوم آن براي آزمایشگاه در پارامترهاي نمونـه بـرداري و    17025به پیاده سازي گواهینامه ایزو . پیمانکار می بایستی نسبت 3-14

) طبق دستور کارفرما در برنامه PTپارامترهاي انجام آزمون اقدام نماید. براي این منظور سایر موارد نظیر انجام آزمون هاي کفایت تخصصی (
 کاري قرار گیرد. 

 Scopeشـود، بهـاي واحـد پارامترهـایی کـه شـامل        ISO/IEC17025ي  نامـه  که آزمایشگاهی موفق بـه اخـذ گـواهی   . در صورتی 3-15
 باشد.قابل پرداخت می 4/1ي مذکور است  با ضریب  نامه گواهی

 قابل پرداخت خواهد بود. 25/1. هزینه انجام عملیات در خصوص نمونه فاضالب با ضریب 3-16

 هزینه هاي مستمر آزمایشگاه در ردیف هاي انجام آزمون لحاظ نگردیده است.. هزینه تجهیزات، در 3-17

 .. هزینه تعمیرات دستگاهی به عهده پیمانکار می باشد3-18
 . هزینه خرید تجهیزات جدید و همچنین هزینه تعمیرات اساسی دستگاه هاي مستهلک کارفرما، به عهده کارفرما می باشد. 3-19
 به شرح زیر است: 084701تا  080101به ردیف هاي  . عملیات تفصیلی مربوط4

 . هماهنگی با رئیس آزمایشگاه(نماینده کارفرما یا ناظر مقیم)  جهت تحویل گرفتن نمونه4-1
. آماده سازي محیط کشت، معرف ها، محلول ها و استاندارد هاي مورد نیاز و استریل ظروف و محیط کشت جهت آزمون هاي میکروبی 4-2

 دستور عمل ابالغی از طرف کارفرمامطابق با 

 . کالیبراسیون و بررسی میانی تجهیزات طبق دستور عمل ابالغی کارفرما4-3
 .انجام آزمون مطابق با دستور عمل ابالغی از طرف کارفرما4-4
 مطابق با دستور عمل کارفرما ISO/IEC 17025. انجام فعالیت هاي مربوط به الزامات استاندارد 4-5
 هاي خام و انجام محاسبات در فرم ها یا دفاتر مطابق درخواست کارفرماداده. ثبت 4-6
 هاي نهایی در نرم افزار مطابق با درخواست کارفرما. ثبت داده4-7
 . ارایه گزارش کار به مسئول مربوطه4-8
 گیري از نرم افزار و ارایه آمار و اطالعات .گزارش4-9
 ابق با دستور عمل کارفرما. نظافت و نگهداري از تجهیزات مط4-10
 . شست شو و استریلیزاسیون ظروف آزمایشگاهی و نظافت سطح کار4-11
 . دفع بهداشتی زباله هاي آزمایشگاه4-12
 080101. عملیات تفضیلی ردیف 5

 بیکربنـات و   ،سختی دائم ، سـختی موقـت،منیزیم ،کربنـات،   TDS شامل پارامتر هاي محاسباتی. انجام آزمون آب و فاضالب به روش 5-1

CO2.می باشد 
 080201. عملیات تفضیلی ردیف 6

شامل پـارامتر هـاي سـختی کـل، سـختی کلسـیم ،قلیائیـت متیـل اورانژ،قلیائیـت فنـل            تیتراسیون. انجام آزمون آب و فاضالب به روش 6-1
 می باشد  H2S و  CO2 فتالئین،قلیائیت کل،کلسیم،کربنات،کلرور،

 080301. عملیات تفضیلی ردیف 7

شامل پارامتر هـاي پتاسیم،سدیم،کلسـیم،آمونیوم،لیتیوم،باریوم وسـیلیکات     Flamephotometry. انجام آزمون آب و فاضالب به روش 7-1
 .می باشد

 080601و  080501و 080401. عملیات تفضیلی ردیف 8
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 آب و فاضالب تیفیو نظارت بر ک شیفصل هشتم: پا

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
، کربوفـوران  ،بنتـازون  ،آتـرازین  شـامل پـارامتر هـاي     HPLC و GC/ MASS  ، GC. انجـام آزمـون آب و فاضـالب  بـه روش     8-1

یازده و دوازده بنـزو   ، سه و چهار بنزو فلورآنتن ، فلورآنتن ، یک و دو دي کلرو پروپان ، کلرو پروپان 3یک و دو دي برومو  ، کلروتولورون

 ،سـیمازین  ،پروپانیـل  ،پرمتـرین  ،وفنـل پنتاکلر ،مولینات ، متوالکلر ، پیرین سی دي ایندنو یک، دو ، سه ، یک دو از ده بنزو پیربلن ، فلورآنتن

 کلـردان  ، آلدرین آلدرین/دي ایزوپروتورون ، ایپوپلی ساکارید ،نرونوکسین ،هپاتاتوکسین ،فنوپروپ ،دي کلروپروپ ،تري فلور آلین ،پیرودات

 ،هپتاکلرو هپتاکلراپوکسید ،کلرواتندي  2و1،دي کلرو اتان 2و1،دي کلرو دي فنیل تري کلرواتان ،د.د.ت ،دي کلروفنوکسی استیک اسید 4و2،

 4متیـل   ،دي برموکلرومتان ،برمودي کلرومتان ،برموفرم ،کلروفرم ،آالکلر ،اي ترکیبات حلقوي چند هسته ،متوکسی کلر ،لیندن ،هگزاکلروبنزن

 ،دیـازینون  ،پنتاکلروفنـل  ،متـالین  پنـدي  ،تري کلروفنوکسی پروپیونیک اسید، شاخص فنل بر حسب فنل -5و4و2،2-کلرفنوکسی استیک اسید

دي کلرو  ،مونو کلرو استیک اسید ،هپتاکلر ،سیلوکس ،دیلدرین ،تري هالومتان ،پاراتیون ،سوین ،ترفالن ،السو ،DDE، DDD ،کلروپریفوس

دي برومـو اسـتیک اسـید ،پروپـازین وتـر بوتیـل آزیـن فپرمیکـارب          ، مونـو برومـو اسـتیک اسـید     ،تري کلـرو اسـتیک اسـید    ،استیک اسید
تري کلرواتان ،تري کلرواتن 2و1و1دي کلرو اتان ، بنزن ، 1و1و-2و1وامیترین،تربوترین،ماالتیون وپاراتیون وسبتی الزین ،متازاکلر ،ایندوسولفان 

  ایلن و سایر سموم پر مصرف  می باشدتري کلرو اتن وکلرو بنزن وپارا متا ز2و1و1دي کلرو پروپن ،تولوئن 3و1، 
محاسبه مـی شـود و در صـورتیکه     HPLC و  GC/MASS ،GCتوسط دستگاه Run )هزینه انجام آزمون به ازاي هر روش(متد یا . 8-2

 می شود محاسبه Run )داده شود کل هزینه مربوط به آن روش(متد یا  Run )فقط در خواست انجام آزمون یک پارامتر از هر روش(متد یا 
 080801تا  080701. عملیات تفضیلی ردیف 9

 Atomic Absorbtion (Flame) ،Atomic Absorbtion (Furnace)  ،Atomic انجـام آزمـون آب و فاضـالب بـه روش هـاي     

Absorbtion(VGA) ،  TOC, Polarographic  روي ،جیـوه  ،بـر  ،باریوم ،آنتیموان ،آلومینیوم ،استرانسیوم ،آرسنیکشامل پارامترهاي، 

،آهـن ، منگنـز ،قلـع و انـدازه      وانـادیوم  ،نیکل، مولیبدن  ،نقـره ،مولیبدن ،مـس ،کرم ،ظرفیتی 6کرم  ،کبالت ،کادمیوم ،سیانور ،سلنیوم ،سرب
  گیري کربن آلی کل می باشد.

  080901عملیات تفضیلی ردیف  .10
امل پــــــــارامتر هــــــــاي شـــــــ  Spectrophotometric. انجـــــــام آزمــــــــون آب و فاضـــــــالب بــــــــه روش   10-1

ظرفیتی در نمونـه   6و کروم  TOC, CODسیلیس،آهن،منگنز،فلوراید،سولفات،فسفات،برماید،نیترات،نیتریت،سیلیکات،آمونیوم ،بر ،دترجنت 
 و چربی در نمونه فاضالب می باشد. TPآب و فاضالب و 

 081001.توضیح به ردیف11
شـامل پـارامتر هـاي پتاسـیم، سدیم،منیزیم،منگنز،کلسـیم، آمونیـوم، لیتیـوم،         کرومـاتوگرافی یون . انجام آزمون آب و فاضالب به روش 11-1

 فلوراید،سولفات، فسفات، بروماید،نیترات،نیتریت وکلرور و پارامتر هاي کلرات،کلریت و برمات می باشد.
باشد. در صورتیکه فقط  شود) می حساب می  Run(هر ستون یک   Runبه ازاي هر  یون کروماتوگرافیها به روش . هزینه انجام آزمون11-2

 محاسبه می شود. Run داده شود کل هزینه مربوط به آن  Run در خواست انجام آزمون یک پارامتر از هر 
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 آب و فاضالب تیفیو نظارت بر ک شیفصل هشتم: پا

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١٠١ انجام آزمون آب به روش محاسباتی. مورد ۵٧,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠١ انجام آزمون آب به روش تیتراسیون. مورد ٠٠٠,١٩۶  

 ٠٨٠٣٠١ انجام آزمون آب به روش فلیم فتومتری. مورد ٠٠٠,١٩۶  

 ٠٨٠۴٠١ .RUNبه ازای هر  GC MASSانجام آزمون آب به روش  مورد ١,٣٣٣,٠٠٠  

 ٠٨٠۵٠١ .RUNبرای هر  GCSانجام آزمون آب به روش  مورد ۵٧۶,۵٠٠  

 ٠٨٠۶٠١ .RUNبه ازای هر  HPLCانجام آزمون آب به روش  مورد ۴٢٣,٠٠٠,١  

 ٠٨٠٧٠١ انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش شعله. مورد ۵٠٠,٢۴٨  

 ٠٨٠٧٠٣ انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش کوره. مورد ۵٠٠,٢۴٨  

 ٠٨٠٧٠۵ ).VGAانجام آزمون آب به روش جذب اتمی ( مورد ۵٠٠,٢۴٨  

 ٠٨٠٨٠١ .Polarographicانجام آزمون آب به روش  مورد ۵٠٠,٢۴٨  

 ٠٨٠٩٠١ .Spectrophotometricانجام آزمون آب به روش  مورد ۵٠٠,٢٨٢  

 ٠٨١٠٠١ انجام آزمون آب به روش یون کروماتوگرافی. مورد ۵٠٠,٢۴٨  

 مورد ۵٠٠,٢٣٧  
روغن و گریس درآب به روش   انجام آزمون

Gravimetric. 
٠٨١١٠١ 

 ٠٨١١٠٣ .Gravimetricدر نمونه آب به روش  TDSانجام آزمون  مورد ۵٠٠,٢٣٧  

 ٠٨١١٠۵ در نمونه آب. Gravimetricانجام آزمون سولفات به روش  مورد ٣٣٩,٠٠٠  

 ٠٨١٢٠١ .N.T.Uانجام آزمون کدورت به روش  مورد ۴٠٠,٣٨  

 ٠٨١٣٠١ .Visual Comparisionبه روش   انجام آزمون رنگ مورد ۴٠٠,٣٨  

 مورد ۵٠٠,٧٠٠  
به روش تعیین دانه بندی و ضریب یکنواختی سیلیس 

 غربالگیری.
٠٨١۴٠١ 

 ٠٨١۵٠١ انجام آزمون در نمونه آب به روش الکترومتری. مورد ۴٠٠,٩٠  

 ٠٨١۶٠١ .T.O.Nانجام آزمون بو در نمونه آب به روش  مورد ۴٠٠,٢٩  

 ٠٨١٧٠١ انجام آزمون طعم در نمونه آب. مورد ۴٠٠,٢٩  

 مورد ۵۶,۵٠٠  
روش دستگاهی در نمونه انجام آزمون کلر آزاد باقی مانده به 

 آب.
٠٨١٨٠١ 

 ٠٨١٩٠١ در نمونه آب. Nesslerبه روش  NH۴انجام آزمون  مورد ٢١۴,۵٠٠  

 ٠٨٢٠٠١  به روش مانومتری در نمونه آب. BOD۵انجام آزمون  مورد ٠٠٠,٢٢۶  

 ٠٨٢١٠١ در نمونه آب. Closeبه روش  CODانجام آزمون  مورد ٠٠٠,٢٩۴  

 ٠٨٢٢٠١ در نمونه آب. TOCآزمون انجام  مورد ٠٠٠,٢٩۴  
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 آب و فاضالب تیفیو نظارت بر ک شیفصل هشتم: پا

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٨٢٣٠١ انجام آزمون سورفاکتانت در نمونه آب. مورد ٣٧٣,٠٠٠  

 ٠٨٢۴٠١ انجام آزمون نیتروژن کجلدال در نمونه فاضالب. مورد ٠٠٠,٢٢۶  

 مورد ۵٠٠,٣٢٧  
میکرونی در ٠,۴۵با استفاده از صافی   SBOD۵انجام آزمون 

 نمونه فاضالب.
٠٨٢۵٠١ 

 مورد ٣٩۵,۵٠٠  
میکرونی در ٠,۴۵با استفاده از صافی   SCODانجام آزمون 

 نمونه فاضالب.
٠٨٢۶٠١ 

 ٠٨٢٧٠١ در نمونه فاضالب.TSSانجام آزمون  مورد ٢١۴,۵٠٠  

 ٠٨٢٨٠١ در نمونه فاضالب.VSSانجام آزمون  مورد ٣٣٩,٠٠٠  

 ٠٨٢٩٠١ در نمونه فاضالب.MLSSانجام آزمون  مورد ٣٣٩,٠٠٠  

 ٠٨٣٠٠١ در نمونه فاضالب.MLVSSانجام آزمون  مورد ۴٠٧,٠٠٠  

 ٠٨٣١٠١  در نمونه فاضالب.SSانجام آزمون  مورد ۵٠٠,٢۴٨  

 ٠٨٣٢٠١ .Calculativدر نمونه فاضالب با روش SVIانجام آزمون  مورد ٧٠,١٠٠  

 ٠٨٣٣٠١ در نمونه فاضالب.TSانجام آزمون  مورد ۵٠٠,١۶٩  

 ٠٨٣۴٠١ تخم انگل در نمونه فاضالب.انجام آزمون  مورد ۵٠٠,٧۶٨  

 ٠٨٣۵٠١ انجام آزمون با استفاده از کیت تجاری. مورد ٢٠٠,۴۵  

 ٠٨٣۶٠١ .SSMدر نمونه فاضالب با روش  TOCانجام آزمون  مورد ۵٠٠,٣۶١  

 ٠٨٣٧٠١ در نمونه آب. HPCانجام آزمون  مورد ١١٣,٠٠٠  

 ٠٨٣٨٠١ در نمونه آب. PA انجام آزمون باکتریولوژی به روش مورد ۶٧,٨٠٠  

 ٠٨٣٩٠١ در نمونه آب.  MPNانجام آزمون باکتریولوژی به روش  مورد ١٨١,٠٠٠  

 ٠٨۴٠٠١ در نمونه آب. MFانجام آزمون باکتریولوژی به روش مورد ۵٠٠,٢٠٣  

 مورد ۵٠٠,٢٠٣  
انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی آگار در نمونه 

 آب.
٠٨۴١٠١ 

 مورد ۵٠٠,٢٠٣  
انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی براث در نمونه 

 آب.
٠٨۴٢٠١ 

 مورد ١,٩٢١,٠٠٠  
کیفی در نمونه  PCRانجام آزمون باکتریولوژی به روش 

 آب.
٠٨۴٣٠١ 

 مورد ٢,٢۶٠,٠٠٠  
کمی در نمونه  PCRانجام آزمون باکتریولوژی به روش 

 آب.
٠٨۴۴٠١ 
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 آب و فاضالب تیفیو نظارت بر ک شیفصل هشتم: پا

 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مورد ۵٠٠,٧٠٠

بیولوژی در نمونه آب شامل سیانوسفیه، انجام آزمون 
کلروفیسه، دیاتومه، پرتوزوا، روتیفر، کرستاسه، نماتد، سستد، 

 ترماتد.

٠٨۴۵٠١ 

 ٠٨۴۶٠١ انجام آزمون ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در نمونه آب. مورد ١,٩٢١,٠٠٠  

 مورد ۵٠٠,٧٠٠  
آزمون جارتست برای یک منعقدکننده یا کمک منعقدکننده در 

 تصفیه خانه های آب.
٠٨۴٧٠١ 
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 تاسیسات آب و فاضالب  چون ساخت ینقشه هافصل نهم : 
 ١۴٠١نگهداری تأسیسات آب شرب سال برداری و  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 تاسیسات آب و فاضالب  چون ساخت ینقشه هافصل نهم : 

 مقدمه:. 1

 باشدابالغی میچون ساخت  هیشرح خدمات برداشت اطالعات و تههاي انجام کار بر اساس استاندارد ردیف. 1-1

 سانتیمتر می باشد. 5سانتیمتر و دقت ارتفاعی  20حداقل دقت مورد نیاز براي برداشت اطالعات مکانی دقت مسطحاتی . 1-2

 .باشد  WGS 84با بیضوي مبنا  UTMهاي مذکور سیستم تصویرمسطحاتی نقشهمبناي سیستم . 1-3

ارتفاعی عوارض، موظف به انجام عملیات ترازیابی در محدوده منطقه پروژه با هماهنگی کارفرما  Zپیمانکار به منظور بدست آوردن بعد . 1-4
 باشد. می

نبود پیمانکار موظف به کافی و پس از تایید کارفرما منطقه مورد نظر به تعداد  در صورتی که نقاط مبناي سازمان نقشه برداري کشور در. 1-5
به  شناسنامه نقاط مذکور بوده و در انتها موظف به در اختیار گذاشتن  انتقال آنها به داخل منطقه طبق استاندارد سازمان نقشه برداري کشور

 نیز باید رعایت گردد torscale facهاي طوالنی  ضمناً در مسافت می باشد.کارفرما 

با پهپاد و  ییهوا يعکسبردار، ساخت بنچمارك، ترازیابی،  NCCپرداخت هزینه هرگونه عملیات مرتبط با انتقال مختصات، انتقال نقاط . 1-6
 پذیرد.و اسکن زیر سطحی بر اساس فهرست بهاء سازمان نقشه برداري صورت می ارتوفوتو هیته

گردد. و استفاده از طرح هاي هدي، شمیم و... پیشنهاد می RTKاستفاده از روش  و GNSSاستفاده از  ،رداشتبه منظور تسریع در ب. 1-7
. مالك نماید، استفاده داشته باشدتواند از دوربین توتال استیشن و یا هر وسیله دیگري که دقت مورد نظر کارفرما را همچنین پیمانکار می

 ید روش برداشت اطالعات می باشد.أیارزیابی کارفرما دقت نقاط با ت

 .پیمانکار موظف است طی برداشت عوارض نسبت به تدقیق نقشه هاي شهري و روستایی محدوده پروژه اقدام نماید. 1-8
ه استاندارد پایگامطابق با  انشعاباتو  ، فاضالببه جمع آوري و تکمیل اطالعات توصیفی تمام تاسیسات اجرا شده آب موظفپیمانکار . 1-9

 باشد.داده یکپارچه صنعت آب و فاضالب کشور ابالغی می

-باشد پس از برداشت کلیه تأسیسات و عوارض شبکه آب و فاضالب و تکمیل اطالعات توصیفی مربوط، کلیه الیهپیمانکار موظف می. 1-10

نماید. خروجی  GIS Readyمرتبط را ترسیم و سیسات أآوري فاضالب و تهاي انتقال و توزیع آب و انتقال و جمعهاي اطالعاتی اعم از شبکه
و بدون  سیسات مرتبط باید به تفکیک با مقیاس مورد نظر در قالب فرمت ژئودیتابیسأهاي اطالعاتی شبکه آب و فاضالب و تاین مرحله الیه

 خطاهاي توپولوژیک باشد.

 GISاستاندارد با  جهت پاکسازي ایرادات ترسیمی اطالعات مطابقبایست نسبت به ایجاد ساختار توپولوژي بر روي داده ها می پیمانکار. 1-11

Ready :سازمان نقشه برداري از قبیل موارد  ذیل اقدام نماید 

 کلیه نقاط اتصال خطوط شبکه توزیع و خطوط آبرسانی در (Junction)ایجاد گره . 1-11-1

 )under shoot\overاصالح رد شدگی و نرسیدگی(. 1-11-2
1-11-3 . itSpl کردن خطوط در محل اتصاالت 

 )intersection-selfاصالح خطوط خود متقاطع (. 1-11-4
 )overlapping) و همپوشان(duplicateحذف خطوط اضافی، تکراري(. 1-11-5
 و پلیگونهاي زائد Sliver -Gapحذف . 1-11-6

 انطباق لبه ها در فایلهاي مجاور. 1-11-7

 انتهاي لوله و ...) بر عوارض خطی نشیرآالت، کنتور مشترکین، بستانطباق عوارض نقطه اي ( . 1-11-8

هاي همسان نقشه از جمله دستورالعملرعایت کلیه استانداردهاي سازمان نقشه برداري کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور . 1-12
 الزامی است.  ) 119(نشریات شماره برداري 
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  Roverو  Baseمربوط به اطالعات  GNSSفایل ازبیلت، فایل خام و پردازش شده نقاط برداشتی توسط  پیمانکار موظف است همراه با. 1-13

الزامی  GSIرا ارائه نماید. همچنین در صورت استفاده از دوربین، ارائه فایل خام  نقاط برداشتی توسط دوربین با فرمت  RINEXبا فرمت 
 .است

ه از نرم افزار خاص در برداشت مختصات یا تکمیل فرم هاي اطالعات توصیفی، پیمانکار موظف به در صورت الزام کارفرما در استفاد. 1-14
 باشد. در غیر این صورت پرداختی صورت خواهد گرفت.برداشت و ارائه اطالعات درخواستی فقط تحت آن نرم افزار می

 تعریف:. 2
زمین. مقیاس در نقشه، نوع هندسی  روي مشابه افقی طول به نقشه روي هشد گیري اندازه طول نسبت از است عبارت نقشه در مقیاس: . 2-1

کند.  با توجه به اینکه عوارض منتسب به شرکتهاي آب و فاضالب بر عوارض و همچنین تعداد  و تنوع کالسهاي هر عارضه را تعیین می
باشند، لذا مقیاس سوي سازمان نقشه برداري کشور می از 2000/1روي نقشه هاي پایه شهري تعریف شده، و این نقشه ها داراي استاندارد 

گردد. در این میان برداشت اطالعات مکانی مربوط به امالك و تعیین می 2000/1اصلی مورد ارزیابی براي کلیه عوارض آب و فاضالب 
 تعیین شده است.500/1مستغالت با توجه به استاندارد تعیین شده در قالب کاداستر کشوري با مقیاس 

این گیرد.  ها صورت می گیري موقعیت براي محاسبه مکان یک سیستم مرجع یا تقریبی از سطح زمین است که در آن اندازه بیضوي مبناء: . 2-2
 گردیده است:انتخاب با مشخصات ذیل  WGS84 بیضوي مبنا در ایران 

 متر 6378137اندازه نصف قطر بزرگ: -

 متر 6356752اندازه نصف قطر کوچک: -

 298/1ندازه فشردگی: ا-

 8181919/0 اندازه خروج از مرکزیت:-

2-3 .UTM: ام یوتی اختصار به که معکوس مرکاتور جهانی مختصات سامانه )UTM (از که است تصویر سیستم نوعی شود، می خوانده 
 نمایش نوعی مختصاتی سامانه این. گیرد می بهره زمین سطح روي بر موقعیت نمودن مشخص جهت دوبعدي دکارتی مختصات دستگاه

 رود. می کار به آن ارتفاع از مستقل زمین روي بر موقعیت نمایش براي و است افقی موقعیت

2-4.GDB  ژئودیتابیس یا :GDB  فرمت استاندارد نرم افزارArcGIS باشد.می 

تا حد ملک و فاصله افقی  عوارض انشعاب آب و فاضالب منظور از مترکشی نسبت به حدود امالك، برداشت فاصله عموديمترکشی: . 2-5
همچنین در مترکشی عوارض و تاسیسات شیکه آب و فاضالب، باید فاصله عارضه  می باشد. به کمک متر فلزي تا حد چپ یا راست ملک

 گوشه ثابت در نقشه پایه صورت پذیرد. 2تا 

2-6.RINEX هاي زمینی، پارامترهاي ناوبري ماهواره هاي : فرمتی براي ارائه فایلهاي مشاهداتی ایستگاهGNSS  و نیز پارامترهاي اتمسفري
 است.

2-7 .GCP) نقاط کنترل زمینی :Ground Control Point( اي و عکسهاي هوایی جهت تدقیق سازي و ژئورفرنس نقشه ها، تصاویر ماهواره
-ها پیاده میها، تصاویر و عکسرت دقیق برداشت شده و روي نقشهکه مختصات آنها به صو است نیزم يرو ینقاطگردد و شامل استفاده می

 گردد. 

 باشد.می 2000/1پارسل: منظور از پارسل در نقشه هاي پایه شهري و روستایی، محدوده عرصه هر ملک در نقشه هاي پایه با مقیاس .2-8

شود. توپولوژي یک فرایند ریاضی براي  ولوژي تعریف میبا توپ  GISروابط فضایی (مکانی) درخطاهاي توپولوژیک: توپولوژي شامل . 2-9
(نقطه، خط و پلیگون) است که شامل پیوستگی و اتصال خطوط، جهت خط، طول خط،  مکانیهاي  عارضهبراي  مکانیتعریف روابط 
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داشته و چارچوبی براي  را نگه روابط مکانیاست. یک مدل توپولوژي، اطالعات  عارضه اي با عارضه دیگرو مجاورت  همسایگی

 .کندوتحلیل پیشرفته داده مکانی را فراهم می تجزیه
2-10 .GIS Ready:  و ابهامات موجود،  کیتوپولوژ ياطالعات خام، رفع خطاها شیرایو لقبی از هاداده سازيآماده يتهایبه مجموعه فعال

به  ای GIS ستمسی در هاداده سازيرا آمادهچسبهاي موجود در نرم افزار) (از بانک اطالعات توصیفی و یا بر یفیاضافه کردن جداول توص
  .ندگوییم GIS Readyاصطالح 

 : 090102الی  090101عملیات تفصیلی مربوط به ردیف هاي . 3
 ها و حوضچه ها تنها برداشت مختصات مرکز آنها مدنظر است.در برداشت منهول. 3-1

بسته به وسعت نقشه، دقت تصاویر و عکسها و مقیاس مدنظر متفاوت است لذا قبل از برداشت  GCPsبا توجه به اینکه تعداد . 3-2
 بایست تعداد مورد نیاز آن در منطقه با کارفرما هماهنگ گردد.مختصات، می

 :090104الی  090103عملیات تفصیلی مربوط به ردیف هاي . 4
در صورتی که خارج از حوضچه شیرآالت  2000/1با مقیاس مام انواع اتصاالت آنها شیرآالت و تمختصات پیمانکار موظف به برداشت . 4-1

 باشد.و شیرخانه قرار دارند می

 فقط باید به صورت مترکشی برداشت گردد.، اعم از شیرآالت و اتصاالت عوارض داخل حوضچهتمام . 4-2

برخورد شبکه آب و فاضالب با سایر عوارض و محل  درجه) 51محل خمیدگی لوله ها (باالي مختصات پیمانکار موظف به برداشت . 4-3
 .باشدمی خدماتی (گاز ، برق ، مخابرات و...)،

 : 090105عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  . 5
 برداشت گردد. تعداد نقاط برداشتی باید با هماهنگی 500/1برداشت امالك آب و فاضالب و عوارض سطحی (پلیگونی باید با مقیاس . 5-1

 کارفرما مشخص گردد.

منظور از عوارض سطحی شامل تمام عوارضی است که در پایگاه داده استاندارد ابالغی کارفرما به صورت پلیگون تعریف شده به جز . 5-2
 باشد.حوضچه شیرآالت و شیرخانه می

 : 090108الی   090106عملیات تفصیلی مربوط به ردیف هاي . 6
 هر اشتراك و سیفون شیر قطع و وصل، موقعیت کنتورانشعابات آب و فاضالب و متعلقات آن شامل  موقعیت تپیمانکار ملزم به برداش. 6-1

 باشد.میاستاندارد به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود امالك و با استفاده از متر 

تصویر ماهواره است به طوریکه به ازاي هر اشتراك، پیمانکار ملزم به برداشت موقعیت مشترك و پیاده سازي آن بر روي نقشه پایه یا . 6-2
 یک نقطه در مرکز پارسل شهري یا روستایی قرار گیرد.

 ها ترسیم در نرم افزار نیز دیده شده و براي آن پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت.در این ردیف. 6-3

 : 090204الی   090201عملیات تفصیلی مربوط به ردیف هاي . 7
 بایست بدون هرگونه خطاي توپولوژیک اعالم شده از سوي کارفرما صورت گیرد.رسیمات میت. 7-1

 گیرد.مثل اتوکد، میکرواستیشن و... هیچ پرداختی صورت نمی GISبابت ترسیم عوارض در فضاي نرم افزارهاي غیر از . 7-2

صورت پلیگونی برداشت گردد به جز حوضچه شیرخانه و منظور از عوارض سطحی، تمام عوارضی است که از طرف کارفرما باید به . 7-3
 شیرآالت.

 :090305الی  090301عملیات تفصیلی مربوط به ردیف هاي . 8
مطابق با  انشعاباتاجرا شده آب ، فاضالب و  ساتیتمام تاس یفیاطالعات توص لیو تکم ينسبت به جمع آور ستیبا یم پیمانکار. 8-1

 .دیاقدام نما کارفرمااستاندارد 
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بعد از  ای قبل کارفرما نظر با است ممکن مرتبط تاسیسات و فاضالب و آب شبکه غیرمکانی هايعوارض مکانی و موجودیت هايفرم. 8-2

 .باشدمی زنی هاشروع عملیات اجرایی تغییر و تعدادي فرم به آنها اضافه گردد که مشاور موظف به تکمیل اطالعات این فرم
در غیر اینصورت پرداختی صورت  گردد لیتکم لدهایتمام ف ه ودقت کافی را به عمل آورد یفیباید در تکمیل اطالعات توص پیمانکار. 8-3

 گیرد.نمی
مذکور داشته باشد می تواند سریعا نظرات خود را به  يدر خصوص فرمت و اطالعات فرمها لییمشاور نظر اصالحی و تکم چنانچه. 8-4

 يو اصالحات توسط کارفرما در فرمها راتییو تصویب، تغ دیگذاشته و در صورت تائ انیظارت کارفرما در مصورت مکتوب با دستگاه ن
 .گرفتجدید مورد استفاده قرار خواهد 

هفته به  کی ظرف رادر اثر مدفون یا نامرئی بودن هر عارضه   فییموظف است گزارش مربوط به عدم برداشت اطالعات توص مشاور. 8-5
 دستگاه نظارت ارائه نماید. 

 يخطوطی که شدت جریان فاضالب باال می باشد مانند کلکتورها در. در خصوص برداشت اطالعات توصیفی منهول هاي فاضالب، 8-6
 .شت نمایدالزم با بهره بردار فاضالب را انجام داده و سپس اقدام به بردا هاي هماهنگیقبل از برداشت  پیمانکار موظف استاصلی، 

در صورتی که اطالعات توصیفی برداشت شده در نرم افزار به مختصات مکانی آن عارضه متصل نگردد، هیچ پرداختی صورت نخواهد . 8-7
 گرفت

 برداشت نهیشده باشد کل هز مانکاریپ لیو تحو هیتوسط کارفرما ته یفیبرداشت اطالعات توص لیموباتحت که نرم افزار  ییهادر پروژه. 8-8
 .محاسبه خواهد شد 0.7 بیبا ضر  GISاطالعات و ورود آن به نرم افزار

 :090402و  090401عملیات تفصیلی مربوط به ردیف هاي . 9
 باشد.مدنظر کارفرما بر روي نقشه هاي موجود می GIS Readyاین ردیف مخصوص پروژه هاي رفع خطاهاي توپولوژیک و . 9-1

 باید فعالیتهاي زیر صورت پذیرد: GIS Readyدر عملیات . 9-2

 منتقل گردد. GISتمام اطالعات مکانی و جزئیات نقشه به فضاي . 9-2-1

الیه هاي مکانی از هم تفکیک شده و با نام و آلیاس و فیلدهاي توصیفی پایگاه داده استاندارد و مورد تایید کارفرما در ژئودیتابیس . 9-2-2
 وارد شود.

 تصات تصحیح شده و در صورت وجود اعوجاجات هندسی، ژئورفرنس گردد.نقشه از نظر مخ. 9-2-3

 ها و اطالعات توضیحی بر روي نقشه، به اطالعات توصیفی منتقل گردد.تمام برچسب. 9-2-4
 خطاي توپولوژیک مدنظر کارفرما در الیه هاي مکانی حذف شده و عوارض اضافی و ابهامات موجود رفع گردد.. 9-2-5

 : 090403فصیلی مربوط به ردیف عملیات ت. 10
هاي عمومی، هاي شهري و روستایی، کاربريبروز رسانی نقشه پایه شامل تصحیح و به روز آوري تمام عوارض شهري  شامل پارسل. 10-1

 باشد.ها، میادین و... و نام آنها میخیابانها، کوچه

 : 090503الی  090501عملیات تفصیلی مربوط به ردیف هاي . 11
 ، مابقی ردیف ها قابل استفاده نخواهد بود.309050تا  090501در صورت استفاده از ردیفهاي . 11-1

 باشد.برداشت اطالعات مکانی عوارض و تاسیسات مرتبط در این ردیف ها به صورت مترکشی می. 11-2

گردد و یا محدوده مد نظر همراه با  شبکه و تاسیسات آب موجود با فرمت ژئودیتابیس تحویل پیمانکار می GISدر حالت یک،  نقشه . 11-3
 در سامانه تحت وب قابل برداشت است. 

گردد. در این حالت پیمانکار موظف در حالت دو،  نقشه محدوده و شبکه و تاسیسات آب موجود با فرمت اتوکد تحویل پیمانکار می. 11-4
 و با فرمت ژئودیتابیس تحویل کارفرما نماید و در صورت تایید کارفرما جهت شروع عملیات اقدام نماید.  GIS Readyابتدا نقشه را است 
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 تاسیسات آب و فاضالب  چون ساخت ینقشه هافصل نهم : 
 ١۴٠١نگهداری تأسیسات آب شرب سال برداری و  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
در حالت سه،  نقشه پایه شهري و عوارض شبکه وتاسیسات وجود ندارد. در این حالت تصویر ماهواره اي محدوده پروژه تحویل . 11-5

مانکار موظف است ابتدا تصویر ارائه شده توسط کارفرما را رقومی کرده و عوارض نقشه پایه شهري را از تصویر گردد و پیپیمانکار می
استخراج نماید. سپس نقشه وکتوري تحت فرمت ژئودیتابیس و بدون هرگونه خطاي توپولوژیک را تحویل کارفرما نموده و در صورت تایید، 

 جهت شروع عملیات اقدام نماید. 
 : 090504یات تفصیلی مربوط به ردیفعمل.12
هاي مرتبط با برداشت موقعیت و تکمیل فرم اطالعات توصیفی مشترکین حذف مابقی ردیف 409050در صورت استفاده از ردیف . 12-1

 خواهد شد. 
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 تاسیسات آب و فاضالب  چون ساخت ینقشه هافصل نهم : 
 ١۴٠١سال برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مورد ١٧٠,٠٠٠

با  GCPبرداشت مختصات منهول، حوضچه و نقاط 
نرم  افزار  پیاده سازی در  همراه با ٢٠٠٠٫١مقیاس  

GIS  .به ازای هر مورد 

٠٩٠١٠١ 

  
 مورد ۵٠٠,١٠١

برداشت مختصات منهول و حوضچه به صورت مترکشی 
پیاده سازی در نرم افزار   با ٢٠٠٠٫١همراه با مقیاس 

GIS  .به ازای هر مورد 

٠٩٠١٠٢ 

  
 مورد ٠٠٠,١٢۴

برداشت مختصات اتصاالت، شیرآالت، خمیدگی لوله، 
پیاده   همراه با ٢٠٠٠٫١تاسیسات با مقیاس  تقاطع لوله ها با

 به ازای هر مورد.  GISسازی در نرم افزار 

٠٩٠١٠٣ 

  

 مورد ٧۴,۴٠٠

برداشت مختصات اتصاالت، شیرآالت، خمیدگی لوله، 
تقاطع لوله ها با تاسیسات به صورت مترکشی با مقیاس 

به ازای   GISپیاده سازی در نرم افزار   همراه با ٢٠٠٠٫١
 مورد.هر 

٠٩٠١٠۴ 

  
 مورد ٣٠٠,٠٠٠

برداشت مختصات گوشه های ملک جهت برداشت 
پیاده   همراه با ۵٠٠٫١عوارض سطحی و چاهها با مقیاس 

 به ازای هر مورد.  GISسازی در نرم افزار 

٠٩٠١٠۵ 

  

 مورد ۵٠٠,٢٧٠

برداشت موقعیت مشترک، انشعاب آب و فاضالب، شیر 
مشترک، محل سیفون و قطع و وصل مشترک، کنتور آب 

به ازای هر  GISپیاده سازی آنها بر روی نقشه در نرم افزار 
 اشتراک.

٠٩٠١٠۶ 

 مورد ٨٩,٧٠٠  
پیاده سازی   برداشت موقعیت مشترک و کنتور آب همراه با 

 به ازای هر اشتراک. GISآنها بر روی نقشه در نرم افزار 
٠٩٠١٠٧ 

 مورد ۴٠,٣٠٠  
درج بر روی نقشه در نرم افزار برداشت موقعیت مشترک و 

GIS  .به ازای هر اشتراک 
٠٩٠١٠٨ 

  
 کیلومتر ٩٩,٧٠٠

ترسیم خطوط و شبکه آب و فاضالب در نرم 
از روی نقاط برداشت شده به ازای هر   GIS  افزار

 کیلومتر.

٠٩٠٢٠١ 

 کیلومتر ٧٠٠,٩۵  
و شبکه آب و فاضالب در نرم   ترسیم خطوط

 اسکن شده به ازای هر کیلومتر. از روی نقشه  GIS  افزار
٠٩٠٢٠٢ 

  
 مورد ٧٩,٧٠٠

ترسیم سطوح امالک، ابنیه و سایر عوارض سطحی 
از روی مختصات نقاط برداشت شده با دقت   شرکت

 به ازای هر ملک.  GIS  در نرم افزار ۵٠٠٫١

٠٩٠٢٠٣ 

  
 مورد ۴٣,٨٠٠

ترسیم سطوح امالک، ابنیه و سایر عوارض سطحی 
به   GIS  نقشه اسکن شده در نرم افزاراز روی   شرکت

 ازای هر ملک.

٠٩٠٢٠۴ 
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 تاسیسات آب و فاضالب  چون ساخت ینقشه هافصل نهم : 
 ١۴٠١سال برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مورد ١٩۶,۵٠٠

برداشت اطالعات توصیفی لوله و حوضچه شبکه توزیع و 
انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار 

GIS .به ازای هر فرم 

٠٩٠٣٠١ 

  
 مورد ١۶٠,٠٠٠

شبکه برداشت اطالعات توصیفی اتصاالت و شیرآالت 
توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم 

 به ازای هر فرم. GISافزار 

٠٩٠٣٠٢ 

  
 مورد ۵٠٠,١۴٠

برداشت اطالعات توصیفی عوارض مرتبط با انشعاب آب 
و فاضالب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار 

GIS .به ازای هر فرم 

٠٩٠٣٠٣ 

  
 مورد ۵٠٠,٢٠٩

اطالعات توصیفی شبکه و منهول فاضالب با برداشت 
متر و کمتر همراه با اتصال آن به  ۵٠فاصله منهول 

 به ازای هر فرم. GISمختصات مکانی در نرم افزار 

٠٩٠٣٠۴ 

  
 مورد ٢٢٩,٠٠٠

برداشت اطالعات توصیفی شبکه و منهول فاضالب با 
متر همراه با اتصال آن به  ۵٠فاصله منهول بیش از 

 به ازای هر فرم. GISمکانی در نرم افزار مختصات 

٠٩٠٣٠۵ 

 کیلومتر ٠٠٠,۶٩۴  
رفع خطاهای توپولوژیک تمام عوارض نقشه شبکه های 

 فاضالب و مشترکین به ازای هر کیلومتر.  آب،
٠٩٠۴٠١ 

  
 هکتار ۵٠٠,٨۶٧

انتقال اطالعات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و 
 GISو  GISفاضالب از نرم افزارهای دیگر به فضای 

Ready .به ازای هر هکتار 

٠٩٠۴٠٢ 

  
 هکتار ١,٣٠١,٠٠٠

بروز رسانی نقشه پایه شهری و روستایی به کمک تصویر 
ماهواره ای دقیق و یا برداشت زمینی و رفع خطاهای 

 توپولوژیک آن به ازای هر هکتار.

٠٩٠۴٠٣ 

  
 کیلومتر ۵٠٠,١٧٣

و  زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه شبکه های آب
فاضالب و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی به 

 ازای هر کیلومتر.

٠٩٠۴٠۴ 

 هکتار ۵٠٠,٧٣٧  
زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه پایه شهری و 

 روستایی و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی.
٠٩٠۴٠۵ 

  

 کیلومتر ١,٣۵٢,٠٠٠

 GISبرداشت مختصات مکانی، اطالعات توصیفی و 
Ready  شبکه های آب و فاضالب، مشترکین و تاسیسات

مرتبط در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با 
 ) به ازای هر کیلومتر.١فرمت ژئودیتابیس (حالت 

٠٩٠۵٠١ 
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 تاسیسات آب و فاضالب  چون ساخت ینقشه هافصل نهم : 
 ١۴٠١سال برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 کیلومتر ٠٠٠,٨,١١۵

 GISبرداشت مختصات مکانی، اطالعات توصیفی و 
Ready  شبکه های آب و فاضالب، مشترکین و تاسیسات
در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با مرتبط 

 ) به ازای هر کیلومتر.٢فرمت اتوکد (حالت 

٠٩٠۵٠٢ 

  

 کیلومتر ١٠,٨٢٠,٠٠٠

 GISبرداشت مختصات مکانی، اطالعات توصیفی و 
Ready  شبکه های آب و فاضالب، مشترکین و تاسیسات

مرتبط در صورت عدم وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات 
 به ازای هر کیلومتر. )٣(حالت 

٠٩٠۵٠٣ 

 مشترک ۵٠٠,١١١  
برداشت موقعیت مشترکین، همراه با تکمیل فرم اطالعات 

 . GISتوصیفی و پیاده سازی در نرم افزار 
٠٩٠۵٠۴ 
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 شرح اقالم هزینه های باالسری  .١پیوست 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 شرح اقالم هزینه های باالسری  .١پیوست 

 شود.  هزینه باالسري، به طور کلی به هزینه باالسري عمومی و هزینه باالسري کار، به شرح زیر تفکیک می
 . هزینه باالسري عمومی 1

 این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر: 
 . هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي، شامل نیروي انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداري و مالی، تدارکات و خدمات. 1-1

 و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي (سهم کارفرما) به انضمام هزینه بیمه بیکاري کارکنان دفتر مرکزي. . هزینه بیمه هاي عمومی 1-2

 شود.  . هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه هاي ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می1-3

 مرکزي گذاري یا اجاره محل دفتر  . هزینه سرمایه1-4

 . هزینه نگهداري دفتر مرکزي 1-5

 . هزینه استهالك وسایل دفتري دفتر مرکزي 1-6

 . هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزي 1-7

 . هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزي 1-8

 . هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي1-9

  . هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزي 1-10
 . هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي 1-11

 ها. . هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه1-12

 ها. . هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه1-13

 ها . هزینه هاي متفرقه، شامل هزینه هاي حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آن1-14

 اي دفتر مرکزي. هزینه عوارض دهیاري بر1-15
 . هزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه هاي نگهداري و بهر ه برداري از انبار مرکزي 1-16

 . هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه هاي دفتر مرکزي 1-17

 . هزینه باالسري کار 2

 هزینه هاي درج شده در زیر: این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را با کار مشخصی مربوط کرد، مانند 
 . هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است: 2-1

 . هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، باتوجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است. 2-1-1
 . هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. 2-1-2
 نامه ها، که شامل موارد زیر است:  . هزینه ضمانت2-2

 . هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات 2-2-1
 . هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت 2-2-2
 . هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجراي کار 2-2-3
 . هزینه مالیات 2-3

 . هزینه صندوق کارآموزي 2-4

 . سود پیمانکار 2-5

 هرست بها همان محدوده کار است)، که شامل موارد زیر است: . هزینه هاي مستمرکارگاه (که در این ف2-6
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 شرح اقالم هزینه های باالسری  .١پیوست 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
. هزینه دستمزد نیروي انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداري، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه 2-6-1

 کارگاه، منظور نشده است. هاي فهرست بها و هزینه تجهیز و تحویل  دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف
 . هزینه نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسی و آزمایش قرار می گیرد. 2-6-2
 . هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط، براي کار مربوط. 2-6-3
 . هزینه تهیه نسخه هاي اضافی اسناد و مدارك پیمان. 2-6-4
 . هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار. 2-6-5
 . هزینه پذیرایی کارگاه. 2-6-6
 . هزینه هاي پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوالن کارگاه و هزینه هاي متفرقه.2-6-7
 . هزینه تأمین وسیله نقلیه براي تدارکات کارگاه. 2-6-8
 . هزینه فتوکپی، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات. 2-6-9
 هاي پیمانکار.  . هزینه آزمایش2-6-10
 . هزینه هاي مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حفاظت کار. 2-6-11
 . هزینه هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار. 2-7

 . هزینه هاي تهیه عکس و فیلم در حد نیاز کار. 2-7-1
 . هزینه تهیه نقشه هاي کارگاهی.2-7-2
 . هزینه تهیه نقشه هاي چون ساخت. 2-7-3
 . هزینه هاي برنامه ریزي و ثبت و گزارش پروژه. 2-7-4
 . هزینه هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت. 2-7-5
 به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.  . هزینه هاي مربوط2-7-6

) هزینه دستمزد نیروي انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت جزو هزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از ایـن بابـت   1توضیح 
 هزینه اي در هزینه هاي باالسري منظور نشده است. 

رفرما و بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه و همچنین هزینه عوارض دهیـاري  ) در طرح هاي عمرانی، چون هزینه هاي بیمه سهم کا2توضیح 
ها در هزینه هاي باالسـري  شود، هزینه اي از بابت آن(براي پیمان هاي مشمول)، توسط دستگاه هاي اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می

 منظور نشده است. 
طبق قوانین جاري کشور مشمول قراردادهاي مربوط به انجام کار بـا اسـتفاده از فهرسـت     کلیه کسورات قانونی نظیر بیمه و مالیات و غیره که

هاي پیمانکاران کسر و به حساب مربوط واریز خواهد شـد. ضـمنا   شود به عهده پیمانکاران و طبق ضوابط از صورت وضعیتبهاء مذکور می
 قانون تامین اجتماعی است. 38کلیه کسورات قانونی مشمول ماده 
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 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 

 این پیوست، به صورت عمومی و براي استفاده در رشته بهره برداري، نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب شرب تهیه شده است. 
 . تعاریف 1

انجـام شـود، تـا آغـاز و انجـام دادن       مورد نظـر ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره  تجهیز عبارت از عملیات، اقدام. 1-1
در خصوص موضوع این فهرست بها تجهیز به معنی استقرار گروه یا افرادي در  عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، میسر شود.

فرآیندها و  عیب یابی و رفع عیب اي، برداري، نگهداري برنامهآالت مناسب براي بهره هاي مورد نظر با ابزارها، تجهیزات و ماشین محل یا محل
 باشد.می اي  تاسیسات آب شرب با رعایت اصول ایمنی و حرفه

 هاي سامانه تامین و انتقال آب شرب عبارت است از: براي هر یک از مولفهمحدوده کار  .1-2

 هاها در آن واقع هستند و جاده دسترسی آناي که چاهمحدودهتمام ها، چاه
 ،محدوده محصور یا توافق شده تصفیه خانه، خانه هیتصف

 پمپاژ،  ستگاهیا ، محدوده محصور یا توافق شدهپمپاژ ستگاهیا
 اي که آب شیرین کن در آن واقع شده یا محصور یا توافق شده،، محدودهکننیریآب ش

 دسترسی در آن واقع است، هاي و جاده اي که خط و حریم آن خطوط انتقال، کل محدوده
 اي که مخزن در آن واقع است یا توافق شده، محدوده مخازن،

 .باشدیمآن واقع هاي دسترسی در اي که شبکه و راهمحدوده شبکه و انشعابات، 
هاي  گیرند، مانند کارگاه قرار می استفادهشود که براي پشتیبانی عملیات بهره برداري، مورد  هاي پشتیبانی، به ساختمانی گفته می ساختمان.  1-3

آالت، انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار ، اتاق محل ترانسـفورماتورها   هاي سرپوشیده ماشین هاي تاسیساتی، تعمیرگاه سرپوشیده، کارگاه
 و مولدهاي برق ، ایستگاه سوخت رسانی و ...

دادن به آنها مورد استفاده قرارگیـرد، ماننـد    شود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرویس هاي عمومی، به ساختمانی گفته می . ساختمان1-4
ینـگ  دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان هاي مسکونی، غذاخوري، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفن خانه، پارک

 هاي سرپوشیده. 

ها تاسیسات و ماشین آالت، به روش احـداث یـا نصـب در     فراهم کردن ساختمان ل،یهاي تجهیز و تحو منظور از تامین در شرح ردیف. 1-5
هاي مربوط به نگهداري و بهره بـرداري   ها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامکارگاه یا در اختیار گرفتن آن

  هاست.از آن
هـاي   سـاختمان یـا تحویـل دادن   و  لـوازم آوري مصالح،  جمع و نگهداري به صورت برداري خاتمه عملیات بهره از است عبارت . تحویل1-6

تمیـز کـردن و    ، محـدوده کـار  آالت و دیگـر تـدارکات پیمانکـار از     ماشین لوازم،، خارج کردن مصالح، پشتیبانی یا عمومی در اختیار پیمانکار
 .باشد میهاي تحویلی کارفرما،  برگرداندن محل

 . روش تهیه برآورد2

. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده براي اجراي آن، اقتصادي 2-1
ترین روش براي تجهیز کار را تعیین و برمبناي آن ، هزینه هاي مربوط را طبق ردیف هاي پیش بینی شده در فهرست این پیوسـت، برحسـب   

حل اجراي کار به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف هاي مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصـات ویـژه اي بـراي    قیمت هاي م
شود،  تجهیز و تحویل کار الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. در پیمان هایی که از چند فهرست بهاي واحد استفاده می

 شود. و تحویل کار براي کل کار تهیه میتنها یک فهرست تجهیز 

هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، باتوجه به  شود، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان تبصره: در پیمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می
 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط بین کارفرما و پیمانکار توافق می

 
 

 

٩٩  
 

 



 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
ن آب، برق، گاز و مخابرات کار در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه براي انتقال آب، بـرق،  . نحوه تأمی2-2

ي گاز و برقراري ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسري یا محلی تا محل مورد استفاده در کار، اقدامات لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، بـرا 
 هداري الزم باشد، باید چگونگی انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.برداري و نگ دوره بهره

. چنانچه تدارك و تامین برق رسانی برعهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد گردیده و پس از کسر هزینه هاي قابل برگشت در پایان کار، 2-3
 شود.  بینی میباقیمانده جزو تجهیز کار پیش

کارفرما در نظر داشته باشد، آب رسانی تا مبدا سامانه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، بسته به مورد و شرایط موضوع الزم . چنانچه 2-4
  است موارد در شرایط پیمان مالحظه و منظور شود. 

ین صورت گیـرد، بایـد موضـوع تـأمین     برداري و نگهداري، از سوي پیمانکار تامین زم . چنانچه به هر دلیل الزم باشد براي عملیات بهره2-5
 کار، منظور شود. هاي تجهیز  برآورد هزینه زمین از سوي پیمانکار در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده و هزینه آن جزو 

شـده اسـت،   مابین در مورد تجهیز کار به عهـده کارفرمـا گذاشـته     . به استثناي تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان فی2-6
هرنوع تسهیالت دیگري که کارفرما در نظر دارد براي تجهیز و تحویل کار در اختیار پیمانکار قراردهد، باید در شرایط خصوصی پیمان پـیش  

 بینی شود.

هاي فصل هایی مانند تأسیسات، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهاي واحد ردیف  . هزینه تجهیز کارگاه2-7
شود. هزینه تجهیز تعمیرگاه هاي ماشـین آالت در هزینـه سـاعتی ماشـین      اي منظور نمی هاي مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه

. هزینه غـذاي کارمنـدان پیمانکـار ، در    8-2   شود.  آالت، در ردیف هاي مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه اي منظور نمی
هایی براي تأمین غذاي کارگران پرداخت کند،  هزینه هاي مستمر پیش بینی شده است. در کارهایی که الزم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه

 شود.  این هزینه جزو هزینه هاي تجهیز و تحویل کار منظور می

. در کارهایی که تأمین غذاي کارمندان کارفرما و آزمایشگاه، در محدوده کار ضـروري اسـت، شـمار اسـتفاده کننـده از غـذا در شـرایط        2-9
 شود.  هاي تجهیز و تحویل کار ، منظور می شود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه خصوصی پیمان تعیین می

 .و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجراي کار مجاز نیست ناظرینپیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، . 2-10
 . شرایط کلی3

را به  . کارفرما در صورت لزوم با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان براي تأمین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار3-1
دستگاه هاي اجرایی و سازمان هاي دولتی براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز وتلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیـق یـا نیمـه عمیـق و     

 موارد مشابه براي استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند. 

باتوجه به شرایط منطقه، درحد متعارف بـه انجـام برسـاند، در     . پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کار را، در مدت زمان تعیین شده ،3-2
ت مواردي که دستورالعمل اجرایی ویژه اي، براي عملیات تجهیز و تحویل کار در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعای

  آن است.
شود. تجهیز مـازاد   اد و مدارك پیمان پیش بینی شده است، انجام می. تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و تحویل کار، در حدي که در اسن3-3

شود،  یبرموارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نم
هاي تجهیز اضافی، تنها براي  کند و هزینهتجهیز و تحویل کار تغییر نمی چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان، تغییر کند، مبلغ مقطوع

 قیمت جدید مطابق دستورالعمل مربوط، قابل پرداخت است. 

، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف هـاي  4. هزینه تجهیز و تحویل کار، در صورت تأمین هریک از ردیف ها ، با توجه به مفاد بند 3-4
 شود.  میمربوط، پرداخت 

، بـدون  تحویلجمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و  هایی که هزینه تجهیز و تحویل آن ها به صورت یک قلم تعیین شده است، در پیمان -تبصره
میلیـارد ریـال    100و براي برآورد تا مبلـغ   0420205، 040206، 420303،  0420302و  0420301 هاي هاي مربوط به ردیف احتساب هزینه
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میلیـارد   200درصد و براي برآورد بـا مبلـغ بـاالتر از     4میلیارد ریال از میزان  200میلیارد تا مبلغ  100درصد  و براي  بیش از 5از میزان نباید 
 . بیشتر شود هاي تجهیز و تحویل کاربدون هزینه مبلغ برآورد هزینه اجراي کار درصد 2 نباید از میزان ریال 

گیرد یا حسب ضرورت احدث  زینه خود، ساختمان ها و تأسیسات موقت را براي تجهیز کار در اختیار می. پیمانکار موظف است به ه3-5
 کند ، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزي و سیل، بیمه کند. می

ز انجـام کـار برچیـده    هاي تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس ا هاي موقت و تأسیسات مربوط به تجهیز که در زمین . ساختمان3-6
هـا و   شوند، تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کار (به استثناي تجهیز انجام شده توسط کارفرما) متعلق به پیمانکار است. بـه جـز سـاختمان   

ز کارفرمـا  ها و تأسیسات تجهیز کار که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده اسـت، مـورد نیـا    قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان
ها و تأسیسات یاد شده به ها، براساس نرخ متعارف دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمانباشد، بهاي مصالح بازیافتی آن

 شود.  کارفرما واگذار می

 . نحوه پرداخت 4

ها درج  ه آن ها، محاسبه شده و در صورت وضعیتتحویل کار، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط ب هاي تجهیز و  . هزینه هریک از ردیف4-1
 شود.  می

شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب  ها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میهایی که تأمین آن هزینه ردیف  -تبصره
شود و چنانچه به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت  پیشرفت آن بخشی از کار محاسبه می

 شود.  می
 شود.  ها منظور می تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار، درصورت وضعیت . هزینه تجهیز و تحویل کار، پس از احتساب4-2

  باشد به قرار زیر است: ها مینیاز اکیپ حوادث که پیمانکار نگهداشت ملزم به تامین آن . حداقل تجهیزات مورد 5
 . چراغ گردان5-1

 . نورافکن سیار5-2

 دث. صندوق جاسازي شده در بخش عقب ماشین امداد و حوا5-3

 . انواع آچار خط، آچار قطع و وصل5-4

 و دستگاه قرائت کنتور GPS. چراغ سیار، سیم سیار، چراغ قوه، 5-5

  . بیل، کلنگ، پتک و سطل5-6

 . قالب و چکش5-7

 . چکمه، بارانی، لباس متحدالشکل (مطابق دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)5-8

 . دستگاه جوش و برش5-9

 گوشی، انبر قفلی و غیرهگیري، کالغی، پیچانواع آچار و ابزار از جمله آچار فرانسه، لوله. 5-10

 . نوار ایمنی و اعالم هشداردهنده5-11

 آالت. موتور آبکش، بیل مکانیکی، کاتر، کمپرسور و سایر ماشین5-12

 . موتور برق سیار5-13

 . جرثقیل5-14

 طی همراه. تجهیزات و لوازم مخابراتی و ارتبا5-14
 . وسایل ایمنی فردي5-15
 . و سایر ملزومات به تشخیص کارفرما5-16
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 فهرست ردیف هاي تجهیز و تحویل کار 

 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

420101 
تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص 

 پیمانکار
  مقطوع

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102

  مقطوع تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار 420103

  مقطوع تأمین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران 420201

  مقطوع تأمین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202

420203 
انجام معاینات پزشکی دوره اي به طور کامل براساس  

 هاي طب کار و اخذ کارت سالمتآزمایش
  مقطوع

420204 
انجام آزمایشات پزشکی دوره اي متناسب با نوع کار و 

 تاسیسات آبرسانی
  مقطوع

420205 
تامین تجهیزات حفاظت فردي ویژه پروژه (لباس مخصوص 

حفاظتی تمام صورت، فیلتر ماسک  ضد نفوذ دو تیکه گاز کلر،
 و دستکش ضد اسید)

  مقطوع

420206 
تامین تجهیزات حفاظت فردي ویژه پروژه (لباس مخصوص 

ماسک حفاظتی نیم  صورت و  ضد نفوذ گاز کلر تک فیلتر،
 دستکش ضد اسید)

  مقطوع

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما 420301

  مقطوع تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار کارفرما  420302

  مقطوع تأمین غذاي کارمندان کارفرما  420303

420306 
) و HSEبهداشت و محیط زیست(  هزینه برقراري نظام ایمنی،

 هاي مندرج در اسناد پیمانبراساس دستورالعمل  حفاظت کار،
  مقطوع

420401 
پشتیبانی و تجهیز انبارهاي سرپوشیده، تأمین ساختمان هاي 

 آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
  مقطوع

  مقطوع تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت 420402

  مقطوع رسانی داخل محدوده تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب 420501

  مقطوع رسانی داخل محدوده تأمین برق در محدوده کار و شبکه برق 420502

  مقطوع هاي مخابراتی در محدوده کار تأمین سامانه 420503

 
 

 

١٠٢  
 

 



 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
  مقطوع تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار 420504

  

 
 

 

١٠٣  
 

 



 . تجهیز و تحویل کار٢پیوست 
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

  مقطوع رسانی در محدوده کار تأمین سامانه سوخت 420505

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کار 420601

  مقطوع بیمه تجهیزات در محدوده کار 420701

  مقطوع تحویل کار 420702

  مقطوع جمع هزینه تجهیز و تحویل کار

 

 
 

 

١٠۴  
 

 



 جدید کارهای .٣ پیوست
 ١۴٠١برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته بهره

  
 جدید کارهای .٣ پیوست

 
برداري از تاسیسات  ها، در قراردادهاي پیمانکاري نگهداري و بهره ها و پیوست . فهرست بهاي حاضر شامل: کلیات، دستورالعمل کاربرد، فصل1

 گردد.  آب شرب، به عنوان فهرست بهاي منضم به پیمان تلقی می

 بینـی  پیش ردیف یا نحوه پرداخت آن، براي بها در این فهرست که شود، ابالغ پیمانکار به جدیدي کارهاي یمان،پ موضوع چارچوب در . اگر2

  .شود عمل می مابین مطابق ضوابط مربوط در شرایط عمومی پیمان فی جدید قیمت تعیین براي نشده باشد،
 شود. به آن اعمال می 14/1ضریب باالسري کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها  ) چنانچه  1تبصره 

 و اسناد در بینی شده پیش تجهیز به نسبت اضافی تجهیز نتیجه در و جدید تجهیزات پیوست، این موضوع کارهاي اجراي براي ) چنانچه 2تبصره 
 توافق کار پیمان، تحویل و تجهیز مقطوع مبلغ درصد 25 تا حداکثر پیمانکار با ها، آن هزینه و تجهیز اضافی اقالم مورد در باشد، نیاز پیمان مدارك

 شود. می
 

 
 

 

١٠۵  
 

 



 تشکر و قدردانی
 

هایی بوده که از زمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست    
) و نظام فنی 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

)، به منظور ایجاد 1400/ 03/ 08هـ مورخ  57697/ت 25254و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات وزیران به شماره 
شود. این فهارس از نوع گروه  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه

اي واحد به شود. اولین فهرست هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می االجرا) بوده و به دستگاه اول (الزم
هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست 1355پایه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به
نظران ارزشمندي که در  م مدیران، کارشناسان و صاحبداشت زحمات تما داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی

 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45طول 
، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یکپارچه 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه راي برآورد بهنگام طرح ها و پروژکشور ب
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

بهاي  هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر  1401ه رشته بهره برداري و نگهداري تاسیسات آب شرب واحد پای

 گردد. می
  توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 
 

 کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته بهره برداري و نگهداري تاسیسات آب شرب:
 برنامه و بودجه کشورسازمان 

 رئیس امور نظام فنی اجرایی مشاورین و پیمانکاران فر سیدجواد قانع
 فرمسعود شکیبایی

 اللهی طاهر فتح
 

  کاوه هنري
  امیر جهانشاهی

 
 وزارت نیرو – شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 )فاضالبآب و (مسوول کمیته فنی راهبري فهرست بها در شرکت  حمیدرضا کشفیسید 
 سیدعلیرضا طباطبایی

 شهریار بهارلویی
 

  قهفرخی قنبريسحر 
  علی محرابی
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