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 مقدمه

 

انتشار  و با توجه بهشهري بهاي تجميعي و انتشار فهارسهاي عمراني شهري از تدوين اندرکاران طرحبا عنايت به استقبال دست

آوري و هبدايت  شببهه فرعبي جمب    نظام فني و اجرايي شهرداري تهران با موضوع مشخصات فني  6-8-61ويرايش دوم سند شماره 

گانبه  22ي منباط   هاي ارزشمند کارشناسان معاونبت فنبي و عمرانب   سال گذشته، راهنمايي دو تجربيات و با عنايت به رواناب سطحي

ها و سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهبران و کببن نظبرات    شهرداري تهران، اداره کل هماهنگي فني و عمراني مناط  و سازمان

مبورد  هباي شبهري   ها و بزرگبراه راهبهاي تجميعي حوزه معاونت فني و عمراني، فهرست  مشاوران و پيمانهاران همهار شهرداري در

ببرآورد  ببه هنگبام گرديبد تبا ببراي       1931هاي سه ماهه چهارم سال رفت و ابهامات موجود مرتف  و بر اساس قيمتبازنگري قرار گ

 و نيز ارجاع کارهاي پيمانهاري مورد استفاده قرار گيرد. 1936در سال  هاپروژه اجراي

شبهرداري، مبديران طبرح، مهندسبان      شوراي عالي فني شهرداري تهران اميدوار است که با دريافت نظرات کارشناسان و مديران

ها تصوين و ابالغ نمايد. اميد است در فضباي همهباري يبميمانه و ببا     مشاور و پيمانهاران، در آينده اسناد مشابهي را در ساير زمينه

 بگشاييم. سازي نظام فني و اجرايي شهرداري تهراناندرکار بتوانيم راهي به سوي توسعه و پيادههمهاري مهندسان و مديران دست
 

   عليرضا جاويد

 معاون فني و عمراني شهرداري تهران
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 6931شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی ي تجمیعی بهافهرست: 6/55-4-4

مشخصات فني ابق با و در تط شبکه فرعي جمع آوري و هدايت رواناب سطحي )انهار و جداول(عمليات  ارجاع کاربرآورد و تهيه براي بها فهرستاين  کاربرد: -9
تدوين شده و  «عی جمع آوري و هدايت رواناب سطحیشبکه فر »نظام فني و اجرايي شهرداري تهران با عنوان  1-5-19ويرايش دوم سند شماره مندرج در 
 کاربرد دارد.
( تطابق نداشته باشد ، مستلزم اخذ مجوز  1-5-19بهاي حاضر در کارهايي که با مشخصات فني همسان) ويرايش دوم سند شماره استفاده از فهرست: تبصره

 باشد.هاي معاونت فني و عمراني شهرداري تهران مياز ادارة کل هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمان
 ارائهة . نمايهد مهي  درج مناقصهه  اسناد در9پيوست شماره ( 9-9) جدول طبق راانهار و جداول نظر براي  مورد معابر فهرست کارفرما: کار اجراي محل از بازديد -2

 پيوسهت ) قيمت آناليز راهنماي در آنچه جزبه را هاييهزينه و اقالم چنانچه و باشدمي پروژه اجراي محل از وي بازديد منزله به پيمانکار توسط قيمت پيشنهاد
 بنهد   شهر   طبهق ) اوليه برآورد مبلغ به نسبت کارگاه نبرچيد و تجهيز هايهزينه التفاوت مابه همراه به بايد دهد، تشخيص ضروري کار اجراي براي آمده( 2
 و الزم وسهايل  تأمين کارگاه، نياز مورد برق و آب تأمين ،(HSE)ايمني تجهيزات و عالئم تأمين کارو محيط ايمني به مربوط هايهزينه و شبکاري هزينة ،(3

 .نمايد منظور خود پيشنهادي ضريب در را پياده عابر تردد برقراري

درصد مبلغ بهرآورد رديفههاي پايهه ايهن      4تا سقف ( 4)هاي تجهيز و برچيدن کارگاه را طبق رديفهاي پيوست کارفرما هزينهتجهيز و برچيدن کارگاه:  عمليات -3
ت وجهود(   فهرست بها به صورت مقطوع محاسبه و در اسناد مناقصه درج مي نمايد. پيمانکار بايد مابه التفاوت هزينهه ههاي خهود را در ايهن خصوص)درصهور     

 ( منوط به اجراي عمليات مربوط به آن رديف مي باشد.4محاسبه و در قيمت پيشنهادي خود منظور نمايد. پرداخت رديفهاي پيوست )
م فنهي و  نظها  1-5-18سند شماره موضوع  «دستورالعمل  ايمنی ترافیک محیط کاربراي پروژه هاي معابر شهري»کارفرما بايد لزوم رعايت ضوابط ايمني محيط کار: -4

جريان ترافيک در مجاورت محوطه کارگاهي نسهبت بهه    ار موظف است به منظور هدايت ايمناجرايي شهرداري تهران را در اسناد مناقصه درج نمايد و پيمانک
نهه ههاي مربوطهه را در    کاربست ضوابط دستورالعمل مذکور و ساير قوانين و الزامات جاري کشور در خصوص ايمني کارکنان و محيط کار خهود، اقهدام و هزي  

ضوابط و قوانين و الزامات ايمني، پيمانکار مشمول جريمه ريالي و ساير تنبيههات طبهق مفهاد سهند      رعايتمنظور نمايد. در صورت عدم پيشنهادي خود  قيمت
 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران مي گردد.    ( 8-5-998)شماره 

توان به ( آمده، به منظور راهنمايي پيمانکاران و تسهيل برآورد پروژه ارائه شده است و نمي2) يز قيمت که در پيوست: جداول راهنماي آنالراهنماي آناليز قيمت -8
هاي مذکور در اسناد قرارداد ادعايي را طر  نمود. پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، کارهاي خارج از ها و کميتاستناد اين راهنما، نسبت به رديف

 هاي رايج در بازار کار را در برآورد و ضريب پيشنهادي خود منظور نمايد.قيمت ها وصحت آنعدم يزهاي ارائه شده در پيوست و آنال
 اولويت با فهرست بها مي باشد . ،( اختالف باشد 1-5-19در موارديکه بين اين فهرست بها و مشخصات فني )ويرايش دوم سند شماره -1
شبکه فرعي جمع آوري و هدايت روانهاب سهطحي )انههار و    به طور کلي اين فهرست بها مربوط به عمليات بازسازي  :هرست بهارديفهاي اين ف تقسيم بندي -7

 در شهر تهران مي باشد. جداول(
ههدايت  و انجام گردد، استفاده از مقاطع همسان طبق مفاد مشخصات فنهي شهبکه فرعهي جمهع آوري      متر 51از  ترشیطولهاي بدرصورتيکه عمليات در   -7-9

باا کاد    بازسازيصل کارهاي فنظام فني و اجرايي شهرداري تهران( الزامي مي باشد و هزينه آن از رديفهاي  1-5-19 ويرايش دوم سندرواناب سطحي )

 قابل پرداخت مي باشد. (19)
رواناب و هدايت ني شبکه فرعي جمع آوري استفاده از مقاطع همسان طبق مفاد مشخصات ف انجام گردد، متر 51طولهاي کمتر از درصورتيکه عمليات در  -7-2

نظام فني و اجرايي شهرداري تهران( توصيه مي گردد ولي در اينگونه موارد اسهتفاده از مقهاطع ريهر همسهان  فقهط       1-5-19 ويرايش دوم سندسطحي )
کليه هزينه هاي ناشي از کم بودن  .اخت مي باشدقابل پرد (14فصل کارهاي مرمتی با کد )جهت مرمت انهار و جداول مجاز بوده و هزينه آن از رديفهاي 

 احجام کار روزانه و پراکندگي کار در رديف هاي اين فصل منظور شده است .
 انهار و جداول :  اجرايي هايتقسيم بندي روش -7-3
، توامهان  مجهاور آن انجهام شهود   عمليات آسفالت، فضاي سبز يها پيهاده رو    باهمزمان  ي کهبازسازي يا مرمت انهار و جداولعمليات عمليات توامان:  -7-3-9

 انجام ميگيرد . و همزمان بصورت کليو برچيدن جداول  آسفالت، بتن تخريب روشناميده مي شود . در اين 
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 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 شماره سند:

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 95/92/9318فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 



 4-4-85شماره سند:                                                                                           6931سال آوري و هدايت رواناب سطحی ی جمع شبکه فرعبهاي تجمیعی فهرست        2   

 

 

ن برچيدن کلي آسفالت، فضاي سبز يا پياده رو مجهاور آن  عمليات بازسازي يا مرمت انهار و جداولي که بصورت جداگانه و بدوعمليات ريرتوامان:  -7-3-2
 م شود، ريرتوامان ناميده مي شود.انجا

 : نحوه پرداخت عمليات توامان -5
ا هزينه هاي تخريب، بارگيري و حمل مصالح حاصل از تخريب نوار مجاور انهار و جداول، به خارج از کارگاه براي عملياتي که بصورت توامان ب کليه -5-9

 ضاي سبز يا پياده رو مجاور آن انجام شود، در رديفهاي هر دو فصل اين فهرست بها منظور شده است .     آسفالت، ف
 عمليات تغيير مقطع انهار و جداول توامان با آسفالت، فضاي سبز يا پياده رو مجاور آن، مطابق شر  ذيل پرداخت مي گردد. -5-2
رديف مربهوط   %21معادل  )آشغالگير،رسوگير،حوضچه اتصال( و براي انهار و آبگيرها %31برابر  )کانيو(براي جداول و آبروها قديمتخريب مقطع  -5-2-9

 به آن مقطع قابل پرداخت مي باشد.
رديف مربهوط   %51معادل  )آشغالگير،رسوگير،حوضچه اتصال(و براي انهار و آبگيرها  %71برابر  )کانيو(اجراي مقطع جديد براي جداول و آبروها -5-2-2

 اخت مي باشد.به آن مقطع قابل پرد
 قابل پرداخت مي باشد. 2-2-5رديفها مطابق بند  ندارد وجود آن در تخريب که الحداث ديجد معابر جداول و انهار عمليات -5-2-3
جداول چنانچه براي اجراي عمليات ريرتوامان نياز به تخريب آسفالت، بتن يا هرگونه زيرسازي قبلي در مجاورت انهار يا  : نحوه پرداخت عمليات ريرتوامان -1

 محاسبه و پرداخت گردد. 9131814الي 9131819هاي رو( آنها بايد از رديف)آسفالت، فضاي سبز يا پياده آن باشد، هزينه تخريب و اجراي طرفين
 رو( شامل موارد زير است:آسفالت، فضاي سبز و پيادهتخريب، تهيه مصالح و اجراي طرفين انهار و جداول ) -1-9
 و سهانتيمتر  31عهر    به انهار يا جداول  و برش خطوط بين آسفالت تخريب ،سانتيمتري با هر ضخامت 31اصله به ف آسفالت برشآسفالت :  -1-9-9

 بهه  آسهفالت  ، تهيهه مصهالح و اجهراي   در هر متر طول کيلوگرم 31/1 ميزان به پريمکت قيري اندود اجراي خاکبرداري هاي الزم،هر ضخامت،
 سانتيمتر 91 ضخامت و سانتيمتر 31عر  

کفسهازي مشهابه    سهانتيمتر، تهيهه مصهالح و اجهراي     41 عر  کنار انهار يا جداول به روپياده ، آسفالت، موزاييک و ...کفپوش رو: برچيدنپياده -1-9-2
 سانتيمتر 41عر   به روپياده کفسازي موجود

 تيمتر سان 31خاکريزي فضاي سبز کنار انهار يا جداول به عر  اجراي و ، تهيه مصالحخاکبرداري فضاي سبز: -1-9-3
 مقرر محاسبه و پرداخت نخواهد شد. هيچگونه اختالف بهايي بابت تخريب بيشتر از عر  131813الي 131819هاي در رديف -1-9-4
 توامان با آسفالت، فضاي سبز يا پياده رو مجاور آن، مطابق شر  ذيل پرداخت مي گردد.ريرعمليات تغيير مقطع انهار و جداول  -1-2
 قابل پرداخت مي باشد .  9-2-5و تخريب مقطع قديم مطابق بند  9-5قطع قديم مطابق بند م عوار  مجاور تخريب    -1-2-9
 قابل پرداخت مي باشد.  2-2-5مطابق بند اجراي مقطع جديد براي جداول و آبروها   -1-2-2
 .قابل پرداخت مي باشد  9141211و 9141917 هايرديف از عر  اختالف به مربوط هايهزينه و بوده سانتيمتر 81 منظور شده براي انهار مفيد عر  -91
هزينه نهر روسي مربوطه به  %48باشد و براي نهرهاي روسي بيش از يک دهانه، به ازاي هر دهانه سانتيمتر مي 21نهر روبازي با دهانه کمتر از  :نهر روسي -99

 شود.آن اضافه مي
تهيه جهدول  برو)کانيو( به عهده کارفرما مي باشد . در صورتيکه در اسناد پيمان مربوط به موارديست که تهيه جدول يا آ 9131991الي  9131911رديفهاي  -92

 25ساق   تها   فقاط  استفاده از اين رديفهها ،  و کارفرما با توجه به شرايط پروژه تامين مصالح مذکور را به عهده بگيرد يا آبرو)کانيو( به عهده پيمانکار  باشد
  مندرج در اسناد پيمان مجاز مي باشد .(  9131915تا  9131919) متناظر آن رديفهاي ريالي برآورد درصد

و ذکر گرديده، تهيه و بارگيري و حمل کليهه مصهالح    9131991الي  9131911رديفهاي  شر در تمام رديفهاي اين فهرست بها به جز آنچه به صراحت در  -93
  روانااب ساطحی  و هدايت مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوري وم ويرايش د طبق دسهتورالعمل واجراي کامل کار طبق شر  مندرج در اين فهرست بها

 .به عهده پيمانکار مي باشدنظام فني و اجرايي شهرداري تهران(  1-5-19)سند 
 منظور شده است. %58ميزان حداقل  در تمام رديفهاي اين فهرست بها تراکم دستي بستر اجراي انهار و جداول به -94

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران ايينظام فني و اجر

آوري و عی جمعشبکه فر تجمیعی بهايفهرست

 6931هدايت رواناب سطحی

 5 از 2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 شماره سند:

 تصويب:
شوراي عالي فني شهرداري تهران، 

97/9/11 

 تأيید:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 95/92/9318فني، 

 ازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهرانس تهیه: 
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آن بهه همهين    %58سانتيمترو تهيه وحمل و پخش دستي توونان و تهراکم   31در صورتيکه بستر اجراي انهار و جداول لجني باشد، لجن برداري به عمق  -98
 گردد.ر يا اضافه مبلغ به تناسب محاسبه ميقابل پرداخت مي باشد . درصورت تغيير ضخامت کس 9141719عمق  در صورت دستور کار کارفرما، از رديف 

کيلهومتر در قيمهت    31تخريب و خاکبرداري و حمل تها فاصهله    هاي حاصل ازصالح، بارگيري نخاله: هزينه بارگيري، حمل و باراندازي مبارگيري و حمل -91
 حاظ گردد.بايست در پيشنهاد قيمت لبها منظور شده و هزينه حمل مازاد بر اين ميهاي اين فهرسترديف

 طهرفين  و زير بتن برچيدن و تخريب عمليات شامل (کانيوجدول يا آبرو) تهيه مصالح و اجراي :همسان آبرو )کانيو( جدول و عمليات تهيه مصالح و اجراي -97
 و مربوطهه  عهر   بهه  بهتن  مترمکعب در کيلوگرم 211 سيمان عيار به مگر بتن اجراي خاکبرداري هاي الزم، )افقي يا کتابي(،يا آبرو جداول برچيدن ،آن

 و بنهدي قالهب  تهيه و اجهراي  بتن، مترمکعب در کيلوگرم 411 سيمان عيار با پرسي ساخته پيش بتني يا آبرو جداول اجراي و تهيه سانتيمتر، 91 ضخامت
 حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و بارگيري و سانتيمتر 98 ارتفاع و عر  به بتن مترمکعب در کيلوگرم 311سيمان  عيار به آن پشت ماهيچه بتن
 .باشدمي کارگاه از خارج به تخريب از
: تهيه مصالح واجراي انهار روباز شامل عمليات تخريب و برچيدن نهر موجود، خاکبرداري اطراف نهر با عمليات تهيه مصالح واجراي نهر روباز رير همسان -95

درصد، اجراي بتن مگر به عيهار سهيمان    58وآب پاشي وتراکم بستر به ميزان يح ورگالژ حاشيه مناسب جهت اجراي جداول و بتن ماهيچه مربوطه، تسط
 در کيلهوگرم  411ساخته پرسي با عيار سيمان سانتيمتر، تهيه و اجراي جداول بتني پيش 91کيلوگرم در مترمکعب بتن به عر  مربوطه و ضخامت  211

 بارگيري و مربوطه ارتفاع و عر  بتن به مترمکعب در کيلوگرم 311سيمان  عيار به جداول پشت ماهيچه بتن و بنديقالب تهيه و اجراي بتن، مترمکعب
 .باشدمي کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي و حمل

دال روي نهر، تخريب و  برچيدن لياتعم شامل انهار سرپوشيده تهيه مصالح واجراي :انهار سرپوشيده با جداول پيش ساخته تهيه مصالح واجراي عمليات -91
جداول و بتن ماهيچه مربوطه، تسطيح، رگالژ وآب پاشي وتراکم بستر به ميزان  اجراي جهت مناسب حاشيه با اطراف نهر برچيدن نهر موجود، خاکبرداري

جداول  اجراي و تهيه سانتيمتر، 91 و ضخامتمربوطه  عر  کيلوگرم در مترمکعب بتن به 211 سيمان عيار به مگر بتن تهيه مصالح واجراي درصد، 11
 311 سهيمان  عيار بتن ماهيچه پشت جداول به و بنديقالب کيلوگرم در مترمکعب بتن، تهيه مصالح واجراي 411بتني پيش ساخته پرسي با عيار سيمان 

 کيلهوگرم در مترمکعهب بهتن بهه     381 سهيمان  عيهار  هاي کف نهر بمربوطه، تهيه مصالح واجراي بتن ليسه و ارتفاع عر  کيلوگرم در مترمکعب بتن به
کيلهوگرم درمترمکعهب    381تهيه و نصب دال بتني مسلح روي نهر با عيار سيمان  الزم، آوريعمل سانتيمتر و 91 سانتيمتر و متوسط ضخامت 81عر 
 .باشدمي کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و بارگيري بتن و

 21خارجي مربوطه و تخريب و خاکبرداري به عر  قطر لوله به عهالوه  تهيه لوله پلي اتيلن به قطر  : Oعمليات تهيه و اجراي مجاري زير سطحي نوع  -21
رم در کيلهوگ  311سانتيمتر، نصب لوله و بتن ريزي بها عيهار    91 مربوطه و ضخامت عر  کيلوگرم در مترمکعب بتن به 311سانتيمتر بتن ريزي با عيار 

 کارگهاه  از خهارج  به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و بارگيري سانتيمتر اطراف لوله و 91 مربوطه و ضخامت عر  مترمکعب بتن به
 .باشدمي
کيلهوگرم در   311يهار  بها ع  و بتن ريهزي  Lبريدن  جدول دو طرف نهر روباز ونصب آبرو)کانيو( نوع  : 9Tعمليات تهيه و اجراي مجاري زير سطحي نوع  -29

 .باشدمي کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و و بارگيري Lمترمکعب اطرف آبرو)کانيو( نوع 
 311بها عيهار    و بهتن ريهزي   Lآبرو)کانيو( نهوع   سنگدال و بريدن  جدول دو طرف نهر روباز ونصب : 2Tعمليات تهيه و اجراي مجاري زير سطحي نوع  -22

 .باشدمي کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و و بارگيري Lکيلوگرم در مترمکعب اطرف سنگدال و آبرو)کانيو( نوع 
 2/9 ميهزان  بهه  روپيهاده  کفپهوش  برچيهدن  عمليهات  شهامل  حوضچه رسوبگير تهيه مصالح واجراي :بتني حوضچه رسوبگير تهيه مصالح واجراي عمليات -23

 بهين  آسهفالت  تخريهب  سهانتيمتر،  91 ضخامت و حوضچه به نسبت متري 58/1 حاشيه با حوضچه پيرامون آسفالت برش کانيو، جداول برچيدن ،مترمربع
تسهطيح، رگهالژ وآب    بنهدي، قالب عمليات انجام جهت مناسب حاشيه با حوضچه محل خاکبرداري سانتيمتر، 91 ضخامت به کانيو جداول و برش خطوط

تهيهه   ، AII ميلگرد اجراي و تهيه ،کيلوگرم در مترمکعب بتن 211 سيمان عيار به مگر بتن تهيه مصالح واجراي ،درصد 11پاشي وتراکم بستر به ميزان 
 ب بهتن کيلهوگرم در مترمکعه   381 سيمان عيار به ريزيبتن تهيه مصالح واجراي الزم، فلزي قطعات نصب و حوضچه اجراي و بنديقالب مصالح واجراي

 ، تهيه مصالح وسانتيمتري 98 هاياليه در آن کوبيدن همراه به حوضچه پيرامون خاکبرداري از حاصل خاک ريختن الزم، آوريعمل و ويبراتور با همراه
 

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

آوري و شبکه فرعی جمع تجمیعی بهايفهرست

 6931هدايت رواناب سطحی
 5 از 3صفحه 

 

 
 اونت فنی و عمرانیمع

 4-4-85 شماره سند:

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 95/92/9318فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 
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تهيهه  پريمکت، قيهري  انهدود  واجهراي  مصالح تهيه رو،پياده کفپوش اجراي ، نتيمترسا91 ضخامت به آسفالت اجراي و تهيه طرفين، کانيو جداول اجراي
 .باشدمي کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و مازاد خاکهاي حمل و بارگيري ومصالح 

نههر در محهل اتصهال     جهداول  برچيهدن  ،بعمترمر 5 ميزان به روپياده کفپوش برچيدن عمليات شامل :اتيلني آشغالگير پلي عمليات تهيه مصالح واجراي -24
اتيلنهي،  اجراي زهکش پيرامهون آشهغالگير، نصهب آشهغالگير پلهي      جهت مناسب حاشيه با آشغالگير محل خاکبرداري هاي ارتباطي آشغالگير به نهر،لوله

 عيهار  بهه  ريهزي بهتن  فلهزي،  دريچه يچه، نصببندي پيرامون درهاي ارتباطي آشغالگير به نهر، قالبريختن مصالح زهکش اطراف آشغالگير، نصب لوله
 مازاد خاکهاي حمل و رو و بارگيريپياده کفپوش اجراي هاي ارتباطي،طرفين لوله نهر جداول ، اجرايکيلوگرم در مترمکعب پيرامون دريچه 311 سيمان
 .باشدمي کارگاه از خارج به تخريب از حاصل هاينخاله و
 گيرد.تعلق نمي بهايياضافه Vو  II ،III ،IV تيپبابت استفاده از سيمان  -28
بهها  ههاي ايهن فهرسهت   اي براي اجراي پروژه الزم باشد و مشخصات آن بها شهر  رديهف   در مواردي که مشخصات فني و اجرايي ويژه :دارستارهاقالم  -21

شود. چنانچه جمهع مبلهغ بهرآورد    جام کار اضافه ميدار به برآورد انهاي ستارهمطابقت ننمايد، شر  رديف مناسب براي آن اقالم تهيه و به عنوان رديف
درصد باشد، کارفرما بايد قبل از انجام فرايند ارجهاع کهار نسهبت بهه ارسهال       21دار و پايه( بيشتر از بها )ستارههاي فهرستدار به رديفهاي ستارهرديف

 دگي و تصويب توسهط شهوراي عهالي فنهي    هران اقدام تا پس از رسيهاي مزبور به شوراي عالي فني شهرداري تبهاي رديف يا رديفمستندات و تجزيه
 مالک عمل قرار گيرد. ،شهرداري تهران

منضم به پيمان براي آن کار ابالرهي، قيمهت واحهد يها مقهدار       برآورد: اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهايي به پيمانکار ابالغ شود و در قيمت جديد -27
 مي شود و قيمت آن به يکي از روشهاي زير تعيين مي گردد  :بيني نشده باشد، کارجديد تلقي پيش
قيمت جديد محسوب مي گردد و  ،باشد نشده بينيپيش واحد قيمت و ، شر منضم به پيمان فهرستدر  جديد ابالري کار در صورتي که براي  -72-9

 شود.شرايط عمومي پيمان عمل مي 21براي تعيين قيمت جديد مطابق بند ج ماده 
و اين قيمت مورد توافق پيمانکار و  باشد شده بينيپيش واحد قيمت و ، شر منضم به پيمان فهرستدر  جديد ابالري کار در صورتي که براي  -72-2

 شود.شرايط عمومي پيمان عمل مي 21قيمت جديد محسوب مي گردد و براي تعيين قيمت جديد مطابق بند ج ماده  کارفرما نباشد ، 
و اين قيمت مورد توافق پيمانکار و  باشد شده بينيپيش واحد قيمت و شر منضم به پيمان  فهرستدر  جديد ابالري کار در صورتي که براي -27-3  

شرايط  21درصدي بند الف ماده  28پيمان )با رعايت سقف  در مندرج ضرايب تمام اعمال همان قيمت با از پرداخت عيناً براي کارفرما باشد ، 
 گردد.شود و قيمت جديد محسوب نمياستفاده مي پيمان(  عمومي

 باشد.ميي جمع آوري و هدايت رواناب سطحي منظور از فهرست بهاي منضم به پيمان ، فهرست بهاي تجميعي شبکه فرع :9تبصره 

 ن محاسبه شده است.و شرايط کار در شهر تهرا 9318هاي سه ماهه چهارم سال بها بر مبناي قيمتاين فهرست -25
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

آوري شبکه فرعی جمع تجمیعی بهايفهرست

 6931و هدايت رواناب سطحی 
 5 از 4صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 شماره سند:

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
اي عالي کميته کارشناسي فني و عمران شور

 95/92/9318فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 
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 شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی بهاي تجمیعی فهرست : (6جدول )

 (19کد  – کارهاي بازسازيفصل )

 
دي
ر

 

 شرح ردي   
شماره 
 دستورالعمل

 واحد 

مصالح و 
آالت و ماشین
 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

 942175 321247 مترطول 1-5-8/19 سانتيمتر  31ارتفاع  Aجدول قائم بتني نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131919
 988311 315459 مترطول 1-5-8/19 سانتيمتر  41ارتفاع  Aجدول قائم بتني نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131912
 918158 411118 مترطول 1-5-8/19 سانتيمتر  81ارتفاع  Aنوع جدول قائم بتني تهيه کليه مصالح و اجراي  9131913
 973111 817159 مترطول 1-5-8/19 سانتيمتر  11ارتفاع  Aجدول قائم بتني نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131914
 973111 414817 مترطول V 7/19-5-1نيم نهر بتني نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131918
 295947 498714 مترطول L  1/19-5-1آبرو بتني نوع کليه مصالح و اجراي تهيه  9131911
 917512 378114 مترطول L-S 1/19-5-1آبرو بتني نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131917
 911424 381745 مترطول P 91/19-5-1آبرو کوتاه بتني نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131915
ارتفاع  Aو اجراي جدول قائم بتني نوع  به رير از جدول حتهيه کليه مصال 9131911

 سانتيمتر  31

 مترطول 8/19-5-1
227447 942175 

ارتفاع  Aو اجراي جدول قائم بتني نوع  به رير از جدولتهيه کليه مصالح  9131991
 سانتيمتر  41

 مترطول 8/19-5-1
233159 988311 

ارتفاع  Aاجراي جدول قائم بتني نوع  و به رير از جدول تهيه کليه مصالح 9131999
 سانتيمتر  81

 مترطول 8/19-5-1
233159 918158 

ارتفاع  Aو اجراي جدول قائم بتني نوع  به رير از جدول تهيه کليه مصالح 9131992
 سانتيمتر  11

 مترطول 8/19-5-1
233159 973111 

 973111 221717 مترطول V 7/19-5-1بتني نوع و اجراي نيم نهر  به رير از نيم نهر تهيه کليه مصالح 9131993
 295947 235414 مترطول L 1/19-5-1و اجراي آبرو بتني نوع  به رير از آبرو تهيه کليه مصالح 9131994
 917512 235414 مترطول L-S 1/19-5-1و اجراي آبرو بتني نوع  به رير از آبرو تهيه کليه مصالح 9131998
 911424 235414 مترطول P 91/19-5-1و اجراي آبرو کوتاه بتني نوع  به رير از آبرو تهيه کليه مصالح 9131991
 381519 2527381 عدد G9  92/19-5-1آبگير چدني نوع نصب تهيه کليه مصالح و  9131219
 381519 2831587 عدد G2 92/19-5-1آبگير چدني نوع و نصب  کليه مصالح تهيه 9131212
)لوله پلي اتيلن به  Oمجراي زير سطحي نوع ح و اجراي تهيه کليه مصال 9131319

 ميليمتر( 411قطر 

 مترطول 93/19-5-1
9851117 81973 

)لوله پلي اتيلن به  Oمجراي زير سطحي نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131312
 ميليمتر( 481قطر 

 مترطول 93/19-5-1
9133711 11491 

)لوله پلي اتيلن به  Oي زير سطحي نوع تهيه کليه مصالح و اجراي مجرا 9131313
 ميليمتر( 811قطر 

 مترطول 93/19-5-1
2323914 19714 

)لوله پلي اتيلن به  Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131314
 ميليمتر( 811قطر 

 مترطول 93/19-5-1
2531197 13128 

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

آوري شبکه فرعی جمع عیتجمی بهايفهرست

 6931 سالو هدايت رواناب سطحی 
 5 از 8صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 شماره سند:

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 95/92/9318فني، 

 تهران سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهیه: 



 4-4-85شماره سند:                                                                                           6931سال آوري و هدايت رواناب سطحی ی جمع شبکه فرعبهاي تجمیعی فهرست        1   

 

 

 

 شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی بهاي تجمیعی فهرست : (6ادامه جدول )

 (19کد  – )فصل کارهاي بازسازي

 
دي
ر

 

 شرح ردي   
شماره 
 دستورالعمل

 واحد 

مصالح و 
آالت و ماشین
 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

ه پلهي اتهيلن بهه    )لول Oمجراي زير سطحي نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131318
 ميليمتر( 131قطر 

 مترطول 93/19-5-1
3417352 18941 

)لوله پلهي اتهيلن بهه     Oمجراي زير سطحي نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131311
 ميليمتر( 791قطر 

 مترطول 93/19-5-1
4312951 17571 

 )لوله پلهي اتهيلن بهه    Oمجراي زير سطحي نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131317
 ميليمتر( 511قطر 

 مترطول 93/19-5-1
8449181 79921 

)لوله پلهي اتهيلن بهه     Oمجراي زير سطحي نوع تهيه کليه مصالح و اجراي  9131315
 ميليمتر( 111قطر 

 مترطول 93/19-5-1
1779731 78291 

 جدول بريدن روش به سرپوشيده نهر به روباز نهر تبديلتهيه کليه مصالح و  9131311

 (T9 سطحي زير مجراي)   L نوع بتني وآبر نصب و
 مترطول 94/19-5-1

439737 221159 

 سرپوشيده نهر به سانتيمتر 81 عر  به روباز نهر تبديلتهيه کليه مصالح و  9131391
مجهراي زيهر    (سهنگدال  و L نهوع  بتني آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحي نوع 

 مترطول 94/19-5-1
9175437 231874 

 سرپوشيده نهر به سانتيمتر 11 عر  به روباز نهر تبديلتهيه کليه مصالح و  9131399
مجهراي زيهر    (سهنگدال  و L نهوع  بتني آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحي نوع 

 مترطول 94/19-5-1
9981274 249211 

 سرپوشيده نهر به سانتيمتر 71 عر  به روباز نهر تبديلتهيه کليه مصالح و  9131392
مجهراي زيهر    (سهنگدال  و L نهوع  بتني آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحي نوع 

 مترطول 94/19-5-1
9241992 242147 

 عدد 1-5-98/19 بتنيرسوبگير تهيه کليه مصالح و اجراي  9131419
97811111 444171

4 
 عدد 1-5-91/19 پلي اتيلنيآشغالگير تهيه کليه مصالح و اجراي  9131412

42155124 411122
1 

مرمت و حمل نخاله روسازي آسفالتي به عر  تهيه کليه مصالح و  تخريب، 9131819
 سانتيمتر به هر ضخامت 31

 مترطول 919نشريه 
212114 99591 

تخريب، تهيه کليه مصالح و مرمت و حمل نخاله روسازي آسفالتي به عر   9131812
 ه عهده کارفرما باشددر صورتيکه تهيه آسفالت ب سانتيمتر به هر ضخامت 31

 مترطول 919نشريه 
912182 99591 

مرمت و حمل نخاله بارچه و فضهاي سهبز بهه    تهيه کليه مصالح و  تخريب، 9131813
 سانتيمتر با هر عمق 41عر  

 مترطول 919نشريه 
21145 23831 

 41مرمت و حمهل نخالهه پيهاده رو بهه عهر       تهيه کليه مصالح و  تخريب، 9131814
 ا هر عمقسانتيمتر ب

 مترطول 919نشريه 
974534 924251 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

آوري و شبکه فرعی جمع تجمیعی بهايفهرست

 6931 سالهدايت رواناب سطحی 

 5 از 1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

شماره 

 سند:
85-4-4 

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
يته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، کم
95/92/9318 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 
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 شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی بهاي تجمیعی فهرست : (2جدول )

 (14کد  – متر 51)فصل کارهاي مرمتی به طول کمتر از 

 
دي
ر

 

 شرح ردي   
شماره 
 دستورالعمل

 حد وا

مصالح و 
آالت و ماشین
 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

 317977 879338 مترطول - 31*91نهر روباز ريرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  9141919
 414871 785153 مترطول - 41*98نهر روباز ريرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي  9141912
 414871 521153 مترطول - 81*98جراي نهر روباز ريرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و ا 9141913
 899514 177153 مترطول - 11*98تهيه کليه مصالح و اجراي نهر روباز ريرهمسان با جدول  9141914
 877191 9993181 مترطول - 11*21تهيه کليه مصالح و اجراي نهر روباز ريرهمسان با جدول  9141918
 519187 9214788 مترطول - 51*21يه مصالح و اجراي نهر روباز ريرهمسان با جدول تهيه کل 9141911
 91بهه ازاي ههر    141911تها   141919بها به رديف هاي  يا کسر اضافه 9141917

 سانتيمتر تغيير عر  نهر روباز
 مترطول -

28917 91927 

به  41*98تهيه کليه مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جدول  9141219
سانتيمتر ) عر  داخلي نههر   51سانتيمتر و سنگدال به عر   31عمق 
 سانتيمتر ( 81

 مترطول -
9414348 417234 

سهانتيمتر و   41بهه عمهق    81*98نهر سرپوشيده ريرهمسان بها جهدول    9141212
 ( سانتيمتر 81 نهر داخلي عر ) سانتيمتر  51سنگدال به عر  

 مترطول -
9821348 844199 

به  11*98تهيه کليه مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جدول  9141213
 نههر  داخلي عر ) سانتيمتر  51سانتيمتر و سنگدال به عر   81عمق 
 ( سانتيمتر 81

 مترطول -
9152748 835751 

به  11*21تهيه کليه مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جدول  9141214
 نههر  داخلي عر ) سانتيمتر  11سنگدال به عر   سانتيمتر و 81عمق 
 ( سانتيمتر 81

 مترطول -
9117521 111811 

به  51*21تهيه کليه مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جدول  9141218
سانتيمتر ) عر  داخلي نههر   11سانتيمتر و سنگدال به عر   71عمق 
 سانتيمتر (  81

 مترطول -
2155128 521721 

 91بهه ازاي ههر    141218تها   141219بها به رديف هاي  يا کسر اضافه 9141211
 سانتيمتر تغيير عر  نهر سرپوشيده

 مترطول -
993398 27311 

سهانتيمتر بهراي   21بهه   98اضافه بها به افزايش ضهخامت سهند دال از    9141217
 سانتميتر 81نهرهاي به عر  داخلي 

 مترطول -
238229 29151 

 992435 7331324 مترمکعب - ليه مصالح و اجراي سند دال ترافيکي بتني مسلح پيش تنيدهتهيه ک 9141319
 71537 8351957 مترمکعب - تهيه کليه مصالح و اجراي سند دال ترافيکي بتني مسلح  9141312
 232218 9121379 مترمکعب - 311تهيه کليه مصالح و اجراي بتن به عيار  9141419
کيلهوگرم سهيمان در    81بابهت ههر    141419سر بها به رديف اضافه با ک 9141412

 مترمکعب بتن
 مترمکعب -

14111 1 

 74797 1 مترمربع - ليسه اي نمودن بتن کف نهرها 9141413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

آوري شبکه فرعی جمع تجمیعی بهايفهرست

 6931 سالو هدايت رواناب سطحی 
 5 از 7حه صف

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 سند:شماره 

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 95/92/9318فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 
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 جمع آوري و هدايت رواناب سطحی شبکه فرعی بهاي تجمیعی فهرست : (2جدول )ادامه 

 (14کد  – متر 51)فصل کارهاي مرمتی به طول کمتر از 

 
دي
ر

 

 شرح ردي   
شماره 
 دستورالعمل

 واحد 

مصالح و 
آالت و ماشین
 حمل
 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

 397511 9349172 مترطول - تهيه کليه مصالح و اجراي جدول سنگي با سند اليبيد 9141819
 397511 515172 مترطول - سانتيمتر  11يه کليه مصالح و مرمت آبرو بتني)کانيو( دوطرفه به عر  ته 9141119
 979311 441155 مترطول - سانتيمتر  31تهيه کليه مصالح و مرمت تک آبرو بتني )کانيو( به عر   9141112
 سهانتيمترو  31تهيه کليه مصالح و مرمت تک آبرو بتني )کهانيو( بهه عهر      9141113

 سانتيمتر  41جدول قائم بتني مجاور آن به ارتفاع 
 مترطول -

512139 318815 

سهانتيمترو   31تهيه کليه مصالح و مرمت تک آبرو بتني )کهانيو( بهه عهر      9141114
 سانتيمتر  81جدول قائم بتني مجاور آن به ارتفاع 

 مترطول -
513139 412419 

يه وحمهل و پخهش دسهتي توونهان و     سانتيمترو ته 31لجن برداري به عمق  9141719
 آن به همين عمق %58تراکم 

 متر مربع -
919113 31824 

 
 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

آوري شبکه فرعی جمع تجمیعی بهايفهرست

 6931و هدايت رواناب سطحی 
 5 از 5صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 سند:شماره 

 97/9/11هرداري تهران، شوراي عالي فني ش تصويب:

 تأيید:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 95/92/9318فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 
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 هاپيوست

 قيمت پيشنهاد و برآورد هايکاربرگ: 6پيوست 
 

 : تجزية بهاي عمليات بازسازي و مرمت انهار و جداول2پيوست 
 

 ها: مقدار سيمان, قير و فوالد مصرفي در رديف9پيوست 
 

 : رديفهاي تجهيز و برچيدن کارگاه4پيوست 
 

 روش محاسبه ضريب پيشنهادي جزء و کل : 5پيوست
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 قیمت پیشنهاد و برآورد هاي: کاربرگ6پیوست 

شابکه  مشخصات فنای  رود که طبق اع کارهاي انهار و جداول در شهر تهران به کار مياين کاربرگ براي تعيين نحوة ارائة پيشنهاد قيمت در ارج کاربرد: -9

 آيند.به اجرا در مي (شهرداري تهران نظام فنی و اجرايی 1-5-16سند وايريش دوم ) فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی
 ار ضميمه شود.پس از تعيين برندة مناقصه، بايد بدون تغيير، به قرارداد پيمانک اين کاربرگ -2
تهوان بهراي کارههاي    شود. حسب مورد مي( برآورد مي9-9:  مقادير انجام کار و نشاني انجام عمليات در کاربرگي مطابق با جدول )روش برآورد مقادير -3

هها بايهد انههار يها جهداول      نها و معابري که در آبيني نشده، درصدي را براي افزايش عمليات مشابه در نظر گرفت. الزم است نشاني و نام خيابانپيش
ويرايش دوم بايد نوع جدول يا نهر طبق   3ساخته يا مرمت شود، درج گردد تا پيمانکار بتواند قبل از ارائة پيشنهاد قيمت از محل بازديد نمايد. در ستون 

نههر يها شهمارة آن     (W)عهر  مفيهد    8شود، در سهتون  سازي مشخص ميطول نهرسازي يا جدول 4 تعيين شود. در ستون  1 -5 -19دستورالعمل 
 گردد.سازي و ... ( مشخص ميبازاضافه يا نوع عمليات )مرمت،  آبرو)کانيو(ساير مشخصات آن نظير تخريب بتن يا وجود  1شود. در ستون مشخص مي

 

 (: روش برآورد نوع و حجم عملیات اجراي انهار و جداول6-6جدول )
6 2 9 4 5 1 

 ردي 
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هاي اجراي )محل

 نهر يا جدول(
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با استفاده از  1و  8هاي شود که در آن ستونمحاسبه و ارائه مي (2-9جداول طبق جدول ) :  برآورد قيمت تهيه و اجراي انهار وروش برآورد قيمت -4
ضرب ضريب از حاصل 1باشد. ستون مي 1و  4ضرب ستون حاصل 5و ستون   8و  4ضرب دو ستون حاصل 7شوند. ستون تعيين مي 2 يا9ول اجد

 آيد.دست ميبه 5و  7در مجموع دو ستون  35/9باالسري 
 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

هاي برآورد و پیشنهاد قیمت کاربرگ: 6پیوست 

آوري و هدايت شبکه فرعی جمعدر مناقصات 

 رواناب سطحی 
 2 از 9صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 سند:شماره 

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
فني و عمران شوراي عالي کميته کارشناسي 

 95/92/9318فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 
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 هزينه(: روش برآورد 2-6جدول )
6 2 9 4 5 1 7 5 3 

 واحد شر  رديف
a 
 مقدار

m 
قيمت واحد مصالح، 

آالت و حمل ماشين
 )ريال(

w 
قيمت واحد 
 دستمزد )ريال(

a × m 
قيمت مصالح، 

ت و آالماشين
 حمل )ريال(

a × w 
 دستمزد 
 )ريال(

u=9335×a×(m+w) 
جمع قيمت رديف با احتساب 

 )ريال(ضريب باالسري 

         

         

         

         

    بهاجمع کل قیمت برآوردي کارفرما طبق فهرست

 
 

( 1و  8هاي هاي واحد )ستوند را ارائه نمايد. در اين جدول بايد قيمتپيشنهاد خو( 3-9پيمانکار بايد طبق جدول ):  روش پيشنهاد قيمت توسط پيمانکار -5
 کاري، سود و هر نوع هزينة ديگر( ارائه شود. با احتساب کلية ضرايب )ضريب باالسري، کسور قانوني، هزينة تجهيز کارگاه، شب

 

 (: کاربرگ پیشنهاد قیمت پیمانکار9-6جدول )
6 2 9 4 5 1 7 5 3 

 واحد شر  رديف
a 
 مقدار

m’ 
قيمت واحد مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب همة 
 ضرايب )ريال(

w' 
قيمت واحد دستمزد 
با احتساب همة 
 ضرايب )ريال(

a × m’ 
قيمت مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب همة 
 ضرايب )ريال(

a × w’ 
دستمزد با 
احتساب همة 
 ضرايب )ريال(

a×(w’+m’) 
جمع قيمت با 
همة احتساب 
 )ريال(ضرايب 

         

         

         

         

    جمع کل قیمت پیشنهادي پیمانکار

 

 آيد.ضريب پيشنهادي ، عددي است که از حاصل تقسيم جمع قيمت پيشنهادي پيمانکار به جمع قيمت برآورد کارفرما به دست مي :ضريب پيشنهادي -1

 
 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

هاي برآورد و پیشنهاد قیمت کاربرگ: 6ست پیو

آوري و هدايت شبکه فرعی جمعدر مناقصات 

 رواناب سطحی 
 2 از 2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 4-4-85 سند:شماره 

 97/9/11شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأيید:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 95/92/9318فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهیه: 
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 (انهار و جداول)شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی تجزية بهاي عملیات : 2یوست پ

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمتر جهت تخریب آسفالت 51دستگاه کاتر به ضخامت شرح ردیف : برش الیه رویه آسفالت با 

               واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 666600 98,820 066  

 نفرساعت 666144 824099 48,4,  
( ت متصدی دستگاه برش آسفال

 )کاتر
2 

 4 مباشر  نفرساعت 666644 59,4,11 051  

 جمع 0,519  

 ماشین آالت

  524109 2414012 666144 
دستگاه 

 ساعت

کاتر تیغه -دستگاه برش آسفالت 

 بزرگ
5 

 جمع 524109  

 مصالح

 5 تیغه برش کاتر عدد 666656 249664666 24966  

 جمع 24966  

 حمل

              

 جمع 64666  

  
25,120 

 
 جمع کل
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمترو بارگیری و حمل دستی 51شرح ردیف : کندن آسفالت جهت  نواری به ضخامت 

               واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد ها کلب توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 7657.0 810758 1705  

 2 چکش گیر )مینور) نفرساعت 7657.0 1607.5 57755  

 جمع 510576  

 ماشین آالت

  550116 5780.10 7657.0 
دستگاه 

 ساعت

متر  1کمپرسور با ظرفیت حدود 

ام ( با  سی اف 587مکعب در دقیقه )

 شیلینگ 

5 

  50255 570522 7657.0 
دستگاه 

 ساعت
 2 کیلوگرم 52چکش دج بر 

  .0286 2510.12 7672.0 
دستگاه 

 ساعت
 5 تراکتور جفت دیفرانسیل با راننده

 جمع 250715  

 مصالح

              

 جمع 70777  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 670511  

 

 
 

 
 



 4-4-85شماره سند:                                                                                           6931سال آوري و هدايت رواناب سطحی ی جمع شبکه فرعبهاي تجمیعی فهرست        64   

 

 

 

 

 

 

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  تجزیه بها اقالم کار جدول

 شرح ردیف : لجن برداری وحمل دستی 

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 768777 810758 8755.  

 2 چکش گیر )مینور) نفرساعت 765277 1607.5 57577  

 جمع 180557  

 ماشین آالت

  560085 5780.10 765277 
دستگاه 

 ساعت

متر مکعب در  1کمپرسور با ظرفیت حدود 

 سی اف ام ( با شیلینگ  587دقیقه )
5 

  10.51 570522 765277 
دستگاه 

 ساعت
 2 کیلوگرم 52چکش دج بر 

  580812 2510.12 7.7877 
دستگاه 

 ساعت
 5 تراکتور جفت دیفرانسیل با راننده

 جمع 50206.  

 مصالح

              

 جمع 70777  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 5.50671  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 برچیدن جدول و سنگ دال دستی  شرح ردیف :

              واحد: مترطول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت .76511 810758 .5725  

 2 چکش گیر )مینور) نفرساعت 765008 1607.5 5.022  

 جمع 6.0118  

 ماشین آالت

  510526 5780.10 765008 
دستگاه 

 ساعت

متر مکعب در دقیقه  1کمپرسور با ظرفیت حدود 

 سی اف ام ( با شیلینگ  587)
5 

  10511 570522 765008 
دستگاه 

 ساعت
 2 کیلوگرم 52چکش دج بر 

  10250 2510.12 767222 
دستگاه 

 ساعت
 5 تراکتور جفت دیفرانسیل با راننده

 جمع .21015  

 مصالح

              

 جمع 70777  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 0.0806  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 4-4-85شماره سند:                                                                                           6931سال آوري و هدايت رواناب سطحی ی جمع شبکه فرعبهاي تجمیعی فهرست        61   

 

 

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : خاکبرداری ماشینی در زمینهای غیر سنگی

               واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مفدار هاواحدب بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 0..767 810758 1..1  

 2 سر کارگر نفرساعت 767555 5570.51 5.88  

 جمع 10510  

 ماشین آالت

  650116 .250150 767..0 
دستگاه 

 ساعت

بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت 

 اسب بخار با راننده 577حدود 
5 

 جمع 65,116  

 مصالح

              

 جمع 70777  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 170112  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : برچیدن جدول و سنگ دال ماشینی

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 7657.0 810758 1705  

 2 سر کارگر نفرساعت 767155 5570.51 1175  

 جمع 560105  

 ماشین آالت

  55020. .250150 767155 
دستگاه 

 ساعت

 577بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 اسب بخار با راننده
5 

 جمع .55020  

 مصالح

              

 جمع 70777  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 680260  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 کیلومتری 46یات خاکی و حمل تا فاصله شرح ردیف : بارگیری مواد حاصل از عمل

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 666600 914649 100  

 جمع 100  

 ماشین آالت

  5484,94 1504061 662066 
دستگاه 

 ساعت

تن  56کامیون کمپرسی با ظرفیت حدود 

 با راننده
5 

  14604 0184,60 666600 
دستگاه 

 ساعت

اسب 516لودر چرخ الستیکی به قدرت  

 بخار با راننده
2 

 جمع 41,0,,5  

 مصالح

              

 جمع 64666  

 حمل

              

 جمع 64666  

 جمع کل 5,14554  

 
 
 
 

 

 

 



    63    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-ی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی فهرست بهای شبکه فرع جدول تجزیه بها اقالم کار

 کیلوگرم در متر مکعب بتن 577شرح ردیف : تهیه و اجرای بتن با شن وماسه شسته طبیعی یا شکسته با عیار سیمان 

              واحد: متر مکعب

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 ماشینهای بتن ساز )بتونیر چی متصدی)  نفرساعت 765555 150521 550762  

 2 کارگر مرتبط نفرساعت 0...76 810758 1.0.12  

 5 استاد کار کارهای بتنی نفرساعت 765555 5010702 110.15  

 6  بنای بتن کار نفرساعت 765555 5650857 600200  

 1 کمک بنای بتن کار نفرساعت 765555 5520085 500116  

 جمع 2520211  

 ماشین آالت

لیتری 016بتونیر  نفرساعت 765555 5710086 5750128    5 

تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر  نفرساعت 765555 .257052 070762     2 

 جمع 5050107  

 مصالح

 کیلوگرم 257 50287 2.80877  
سیمان پرتلند نوع یک )سیمان معمولی ( پاکتی و 

 فله
5 

 2 میلیمتر 21شن شسته دانه بندی شده  تن 76817 2570777 5080177  

 5 ماسه شسته دانه بندی شده تن 56517 2270777 2150777  

 6 مواد افزودنی روان کننده کیلوگرم 76177 620777 250777  

 1 آب لوله کشی شهری مترمکعب 76711 520777 50556  

 جمع 0220656  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 5052.0.11  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف : لیسه ای نمودن بتن کف نهر ها

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5  بنای بتن کار نفرساعت 766777 565,857 1.0052  

 5 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 762777 .81012 50181  

 جمع 060050  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

              

 جمع 70777  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 060050  
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وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  بها اقالم کارجدول تجزیه    

 کیلوگرم سیمان 17ضافه یا کسر بها اشرح ردیف :

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

              

              

 جمع 7  

 آالتماشین 

              

 جمع 70777  

 مصالح

 کیلوگرم 17 50287 60777.  
سیمان پرتلند نوع یک )سیمان معمولی ( پاکتی 

 و فله
2 

              

 جمع 60777.  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 60777.  
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 وجداول انهار-ری و هدایت رواناب سطحی فهرست بهای شبکه فرعی جمع آو جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف تراکم بستر زیر سازی انهار و جداول به صورت دستی

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 767555 .81012 5511  

 2 سال سابقه کار 57مباشر عملیات خاکی با  نفرساعت 7672.0 5250801 5217  

 5 متصدی غلطکهای دستی نفرساعت 7672.0 110200 20165  

 6 کارگر مرتبط نفرساعت 767155 810758 6151  

 جمع 550121  

 ماشین آالت

  .0817 1550017 767555 
دستگاه 

 ساعت
 5 لیتری با راننده 51777تانکر آب پاش 

  5,167 5600017 7672.0 
دستگاه 

 ساعت
 2 کمپکتور صفحه ای

 جمع 570017  

 مصالح

 5 آب  مترمکعب 76725 520777 .20  

 جمع .20  

 حمل

              

 جمع 70777  

 جمع کل 220115  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف:تهیه و نصب سنگ دال ترافیکی بتنی مسلح پیش تنیده

              واحد: عدد

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 761777 810758 620151  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 761777 5510850 10151.  

              

 جمع 5520658  

 ماشین آالت

  15605.0 5810.21 565555 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 15605.0  

 مصالح

  .055.0826 .055.0826 56666 
متر 

 مکعب
 5 سنگ دال ترافیکی )پیش تنیده(

              

 جمع 055.0826.  

 حمل

  0780555 0780555 5.7777 
متر 

 مکعب
 5 حمل سنگدال

 جمع 078555  

 جمع کل 0061500.5  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 شرح ردیف:تهیه و نصب سنگ دال ترافیکی بتنی مسلح

              واحد: عدد

 ردیف شرح واحد رمفدا بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 761777 810758 620151  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 761777 5510850 10151.  

              

 جمع 5520658  

 ماشین آالت

 دستگاه ساعت 565555 5810.21 15605.0  
تن با  0تن با کامیون  4جرثقیل کفی 

 راننده
5 

 جمع 15605.0  

 مصالح

 5 سنگ دال ترافیکی )پیش تنیده( متر مکعب 56666 0..0..605 0..0..605  

              

 جمع 0..0..605  

 حمل

 5 حمل سنگدال متر مکعب 567777 0780555 0780555  

 جمع 078555  

 جمع کل 101750.76  

 

 

 

 



    25    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-عی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی فهرست بهای شبکه فر جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمتر 17*57*57شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب جدول 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 766777 810758 560751  

 2 بنای سفت کار درجه یک ساعتنفر 762777 5510850 2001.0  

 جمع 50185.  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 5 17*57*57جدول  قالب 26666 5.0.77 050277  

  1.0001 502.50... 767617 
متر 

 مکعب
 2 کیلوگرم سیمان در مترمکعب 577تهیه و اجرای بتن با عیار 

  1.0551 5052.0.11 767177 
متر 

 مکعب
 5 کیلوگرم سیمان در مترمکعب 277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 جمع 58.0557  

 حمل

 5 17*57*57جدول  قالب 26666 10877 510.77  

 جمع 51.77  

 جمع کل 2.00815  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمتر 17*67*51دیف:تهیه مصالح و نصب جدول شرح ر

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 766105 810758 580801  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت .76228 5510850 5501.5  

 جمع 070850  

 تماشین آال

              

 جمع 70777  

 مصالح

 5 17*67*51جدول  قالب 26666 20177. 5210877  

 2 کیلوگرم سیمان در مترمکعب 577تهیه و اجرای بتن با عیار  متر مکعب 767617 ...502.50 1.0001  

 5 مترمکعبکیلوگرم سیمان در  277تهیه و اجرای بتن با عیار  متر مکعب 767117 5052.0.11 501.8.  

 جمع 2660165  

 حمل

 5 17*67*51جدول  قالب 26666 510877 510.77  

 جمع 51.77  

 جمع کل 5160185  



    27    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمتر 17*17*51شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب جدول 

   واحد: ولمتر ط
شماره 

 ردیف :
          

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 766105 810758 580801  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت .76228 5510850 5501.5  

 جمع 070850  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 5 17*17*51جدول  قالب 26666 050677 56.0877  

  1.0001 502.50... 767617 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

  .501.8 5052.0.11 767117 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
5 

 جمع 2.10165  

 حمل

 5 17*17*51جدول  قالب 26666 260877 610.77  

 جمع 61.77  

 جمع کل 5810185  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمتر 17*7.*51شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب جدول 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد کلبها  توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 761555 810758 610516  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 0..762 5510850 500217  

 جمع 820.66  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 5 17*7.*51جدول  قالب 26666 5700.77 2510277  

 متر مکعب 767617 ...502.50 1.0001  
کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 متر مکعب 767117 5052.0.11 501.8.  
کیلوگرم سیمان در  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
5 

 جمع 5550165  

 حمل

 5 17*7.*51جدول  قالب 26666 210077 110677  

 معج 11677  

 جمع کل 6010180  

 

 

 

 



    23    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمتر 17*7.*27شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب جدول 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 76.677 810758 16,621  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 765277 5510850 660068  

              

 جمع 110502  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 5 17*7.*27جدول  قالب 26666 5280177 2100777  

 متر مکعب 767617 ...502.50 1.0001  
کیلوگرم سیمان در  577هیه و اجرای بتن با عیار ت

 مترمکعب
2 

 متر مکعب 767.77 5052.0.11 00.72.  
کیلوگرم سیمان در  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
5 

 جمع 5850500  

 حمل

 5 17*7.*27جدول  قالب 26666 670277 870677  

 جمع 87677  

 جمع کل 1.70161  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  ل تجزیه بها اقالم کارجدو

 سانتیمتر 67*87*51شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب جدول 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 رگر مرتبطکا نفرساعت 768777 810758 80755.  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 766777 5510850 110151  

              

 جمع ..52501  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 5 17*7.*27جدول  قالب 26166 5720577 2110217  

  1.0001 502.50... 767617 
متر 

 مکعب

کیلوگرم  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 سیمان در مترمکعب
2 

  .501.8 5052.0.11 767117 
متر 

 مکعب

کیلوگرم  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 سیمان در مترمکعب
5 

 جمع 5050115  

 حمل

 5 17*7.*27جدول  قالب 26166 200577 00017.  

 جمع 0017.  

 جمع کل 1.10071  

 

 

 

 

 

 

 

 



    96    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-ای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی فهرست به جدول تجزیه بها اقالم کار

 سانتیمتر 7.*17*51شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب نیم نهر به ابعاد 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 761555 810758 610516  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 0..762 5510850 50,217  

 جمع 820.66  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 5 سانتیمتر 7.*17*51نیم نهر به ابعاد  قالب 26666 5720877 2710.77  

 متر مکعب 767277 ...502.50 210255  
کیلوگرم  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 در مترمکعب سیمان
2 

 متر مکعب 767877 5052.0.11 .17055  
کیلوگرم  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 سیمان در مترمکعب
5 

 جمع 52701.1  

 حمل

 5 سانتیمتر 7.*17*51نیم نهر به ابعاد  قالب 26666 210.77 110277  

 جمع 11277  

 جمع کل 6.20855  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  کار جدول تجزیه بها اقالم

 Lشرح ردیف:تهیه مصالح و نصب آبرو)کانیو( 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 760205 810758 .5086.  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت .765.5 551,850 170817  

 جمع .5520.1  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 L 5آبرو)کانیو(  قالب 56666 5510677 5510677  

  280580 502.50... 767221 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

  1100.1 5052.0.11 767817 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
5 

 جمع 2110110  

 حمل

 L 5آبرو)کانیو(  قالب 56666 650177 650177  

 جمع 65177  

 جمع کل 6560515  

 

 

 

 



    99    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول هاران-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 L-sشرح ردیف:تهیه مصالح و نصب آبرو)کانیو( 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 76.677 810758 160621  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 765277 5510850 660068  

 جمع 110502  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 L-s 5آبرو)کانیو(  قالب 56666 5550777 5550777  

  280580 502.50... 767221 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

  1100.1 5052.0.11 767817 
متر 

 مکعب

گرم سیمان در کیلو 277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
5 

 جمع 2510510  

 حمل

 L-s 5آبرو)کانیو(  قالب 56666 2.0277 2.0277  

 جمع 2.277  

 جمع کل 5.70121  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 Pو( شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب آبرو)کانی

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 76.677 810758 160621  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 765277 5510850 660068  

              

 جمع 110502  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 P 5آبرو)کانیو(  قالب ,5668 820577 170766  

 متر مکعب 767221 ...502.50 280580  
کیلوگرم سیمان  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 در مترمکعب
2 

 متر مکعب 767817 5052.0.11 1100.1  
کیلوگرم سیمان  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 در مترمکعب
5 

 جمع 2560275  

 حمل

 P 5آبرو)کانیو(  قالب ,5668 270577 220257  

 جمع 22257  

 جمع کل 5510185  

 

 

 



    95    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 G5شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب آبگیر 

              واحد: عدد

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 56.777 810758 55.07.2  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 56.777 5510850 2250051  

 جمع 5110875  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 G5 5آبگیر  قالب 56666 200170777 200170777  

  .50205 502.50... 767172 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

  560786 5052.0.11 767521 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 جمع .20820051  

 حمل

              

 جمع 7  

 جمع کل 505800510  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  تجزیه بها اقالم کار جدول

 G2شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب آبگیر 

              واحد: عدد

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 56.777 810758 55.07.2  

 2 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 56.777 5510850 225,051  

 جمع 5110875  

 ماشین آالت

              

 جمع 70777  

 مصالح

 G2 5آبگیر  قالب 56666 201770777 201770777  

  570287 502.50... 767267 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

  10100 5052.0.11 767781 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  277تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 جمع 201510810  

 حمل

              

 جمع 7  

 جمع کل 208110.18  

 

 

 

 



    97    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 677هیه مصالح و نصب مجاری زیر سطحی با لوله پلی اتیلن به قطر شرح ردیف:ت

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 767650 810758 50165  

 2 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 767551 .81012 5261  

 5  بنای بتن کار نفرساعت 7677.1 5650857 70181  

 6 کمک بنای بتن کار نفرساعت 767551 5520085 ..501  

 جمع 00566  

 ماشین آالت

  1051. 5810.21 767551 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع .1051  

 مصالح

 5 میلیمتر 677لوله پلی اتیلن به قطر  وگرمکیل 226866 150777 505.00177  

  2110056 502.50... 762566 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 جمع 506.50.56  

 حمل

 5 میلیمتر 677لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 226866 177 550617  

 جمع 55617  

 جمع کل 506800086  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 617شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب مجاری زیر سطحی با لوله پلی اتیلن به قطر 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 انینیروی انس

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 767611 810758 508.1  

 2 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 767512 .81012 55.5  

 5  بنای بتن کار نفرساعت .76770 5650857 50706  

 6 کمک بنای بتن کار نفرساعت 767512 5520085 50071  

 جمع 80755  

 ماشین آالت

  10865 5810.21 767512 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 10865  

 مصالح

 5 میلیمتر 617لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 296866 150777 506050177  

 متر مکعب 762.51 ...502.50 .552061  
کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 جمع .5087.051  

 حمل

 5 میلیمتر 617لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 296866 177 560617  

 جمع 56617  

 جمع کل 508560077  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 177به قطر شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب مجاری زیر سطحی با لوله پلی اتیلن 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 767177 810758 60212  

 2 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 7675.0 .81012 5611  

 5  بنای بتن کار نفرساعت 767785 5650857 50582  

 6 کمک بنای بتن کار نفرساعت 7675.0 5520085 50887  

 جمع 80852  

 ماشین آالت

  .0620 5810.21 7675.0 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 0620.  

 مصالح

 5 میلیمتر 177لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 416066 150777 508270077  

  5070.56 502.50... 762158 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 در مترمکعب
2 

 جمع 205150556  

 حمل

 5 میلیمتر 177لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 416066 177 500817  

 جمع 50817  

 جمع کل 202260676  
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 وجداول انهار-که فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی فهرست بهای شب جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 1.7شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب مجاری زیر سطحی با لوله پلی اتیلن به قطر 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 بطکارگر مرت نفرساعت .76711 810758 60026  

 2 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 767581 .81012 1..5  

 5  بنای بتن کار نفرساعت 767715 5650857 50555  

 6 کمک بنای بتن کار نفرساعت 767581 5520085 20781  

 جمع 10015  

 ماشین آالت

  00565 5810.21 767581 
دستگاه 

 ساعت
با رانندهتن  0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 00565  

 مصالح

 5 میلیمتر 1.7لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 6066,, 150777 202010077  

  658056. 502.50... 765556 
متر 

 مکعب
 2 کیلوگرم سیمان در مترمکعب 577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 جمع .20.10086  

 حمل

 5 میلیمتر 1.7اتیلن به قطر لوله پلی  کیلوگرم 6066,, 177 220517  

 جمع 22517  

 جمع کل 200500521  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 57.شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب مجاری زیر سطحی با لوله پلی اتیلن به قطر 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 767.21 810758 10551  

 2 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 767278 .81012 5805  

 5  بنای بتن کار نفرساعت 767576 5650857 50600  

بتن کارکمک بنای  نفرساعت 767278 5520085 20517    6 

 جمع 550751  

 ماشین آالت

  80756 5810.21 767278 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 80756  

 مصالح

 5 میلیمتر 57.لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 106,66 150777 2080.0677  

 متر مکعب 765005 ...502.50 60.07.1  
کیلوگرم سیمان  577بتن با عیار تهیه و اجرای 

 در مترمکعب
2 

 جمع 5051206.1  

 حمل

 5 میلیمتر 57.لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 106,66 177 280277  

 جمع 28277  

 جمع کل 505110058  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 057شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب مجاری زیر سطحی با لوله پلی اتیلن به قطر 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 767056 810758 0706.  

 2 ی یا میر کشکارگر نقشه بردار نفرساعت 767258 .81012 2565  

 5  بنای بتن کار نفرساعت 767551 5650857 50.88  

 6 کمک بنای بتن کار نفرساعت 767258 5520085 20.81  

 جمع 520181  

 ماشین آالت

  10582 5810.21 767258 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 10582  

 مصالح

 5 میلیمتر 057لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 056966 150777 50877..50  

  1610125 502.50... 766526 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 جمع 602700525  

 حمل

 5 میلیمتر 057لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 056966 177 510177  

 جمع 51177  

 جمع کل 602.60115  

 

 

 



    49    6931سال  تجمیعی شبکه فرعی جمع آوري و هدايت رواناب سطحی هاي بفهرست                                                                                          4-4-85شماره سند: 

  

 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 877شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب مجاری زیر سطحی با لوله پلی اتیلن به قطر 

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 یروی انسانین

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 767855 810758 00780  

 2 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 767208 .81012 2618  

 5  بنای بتن کار نفرساعت 767551 5650857 50107  

 6 کمک بنای بتن کار نفرساعت 767208 5520085 50555  

              

 جمع 560.80  

 ماشین آالت

  570052 5810.21 767208 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 570052  

 مصالح

 5 میلیمتر 877لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 856566 150777 60.6.0577  

  .200871 502.50... 76610. 
متر 

 مکعب

کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 جمع 102050171  

 حمل

 5 میلیمتر 877لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 856566 177 610117  

 جمع 61117  

 جمع کل 105660816  
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 وجداول انهار-فهرست بهای شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی  جدول تجزیه بها اقالم کار

 میلیمتر 177یر سطحی با لوله پلی اتیلن به قطر شرح ردیف:تهیه مصالح و نصب مجاری ز

              واحد: متر طول

 ردیف شرح واحد مفدار بهاواحد بها کل توضیحات

 نیروی انسانی

 5 کارگر مرتبط نفرساعت 765777 810758 80176  

 2 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 767555 .81012 2118  

 5  بنای بتن کار نفرساعت 7675.0 5650857 205.6  

 6 کمک بنای بتن کار نفرساعت 767555 5520085 50011  

 جمع 500.21  

 ماشین آالت

  520816 5810.21 767555 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 0تن با کامیون  4جرثقیل کفی   5 

 جمع 520816  

 مصالح

 5 میلیمتر 177به قطر  لوله پلی اتیلن کیلوگرم 5516666 150777 108.10777  

 متر مکعب 761062 ...502.50 0260581  
کیلوگرم سیمان در  577تهیه و اجرای بتن با عیار 

 مترمکعب
2 

 جمع 01810581.  

 حمل

 5 میلیمتر 177لوله پلی اتیلن به قطر  کیلوگرم 5516666 177 100177  

 جمع 10177  

 جمع کل 0.0005.6.  
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 هاسيمان, قير و فوالد مصرفي در رديف: مقدار 9پيوست 
 

 بازسازي کارهاي فصل

 
دي
ر

 

 واحد  شرح ردي   
سیمان 

(kg) 
 فوالد
(k g) 

kقیر) g) 

 1 1 8/38 مترطول سانتيمتر  31ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجراي جدول قائم بتني نوع  9131919
 1 1 8/45 مترطول سانتيمتر  41اع ارتف Aتهيه کليه مصالح و اجراي جدول قائم بتني نوع  9131912
 1 1 8/84 مترطول سانتيمتر  81ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجراي جدول قائم بتني نوع  9131913
 1 1 8/11 مترطول سانتيمتر  11ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجراي جدول قائم بتني نوع  9131914
 1 1 1/85 مترطول Vي نوع تهيه کليه مصالح و اجراي نيم نهر بتن 9131918
 1 1 5/81 مترطول  Lتهيه کليه مصالح و اجراي آبرو بتني نوع  9131911
 1 1 4/83 مترطول L-Sتهيه کليه مصالح و اجراي آبرو بتني نوع  9131917
 1 1 4/45 مترطول Pتهيه کليه مصالح و اجراي آبرو کوتاه بتني نوع  9131915
ارتفاع  Aو اجراي جدول قائم بتني نوع  رير از جدولبه  تهيه کليه مصالح 9131911

 سانتيمتر  31

 مترطول
8/23 1 1 

ارتفاع  Aو اجراي جدول قائم بتني نوع  به رير از جدولتهيه کليه مصالح  9131991
 سانتيمتر  41

 مترطول
8/24 1 1 

ع ارتفا Aو اجراي جدول قائم بتني نوع  به رير از جدول تهيه کليه مصالح 9131999
 سانتيمتر  81

 مترطول
8/24 1 1 

ارتفاع  Aو اجراي جدول قائم بتني نوع  به رير از جدول تهيه کليه مصالح 9131992
 سانتيمتر  11

 مترطول
8/24 1 1 

 1 1 1/22 مترطول Vو اجراي نيم نهر بتني نوع  به رير از نيم نهر تهيه کليه مصالح 9131993
 1 1 5/23 مترطول Lو اجراي آبرو بتني نوع  آبرو به رير از تهيه کليه مصالح 9131994
 1 1 5/23 مترطول L-Sو اجراي آبرو بتني نوع  به رير از آبرو تهيه کليه مصالح 9131998
 1 1 5/23 مترطول Pو اجراي آبرو کوتاه بتني نوع  به رير از آبرو تهيه کليه مصالح 9131991
 8/92 1 88/97 عدد  G9نوع تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدني  9131219
 8/92 1 1/5 عدد G2تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدني نوع  9131212
)لوله پلي اتيلن به  Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131319

 ميليمتر( 411قطر 

 مترطول
3/71 1 1 

لي اتيلن به )لوله پ Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131312
 ميليمتر( 481قطر 

 مترطول
9/71 1 1 
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 بازسازي کارهاي فصلادامه 

 
دي
ر

 

 واحد  شرح ردي   
سیمان 

(kg) 
kفوالد) g) 

kقیر) g

) 

)لوله پلهي اتهيلن بهه     Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131313
 ميليمتر( 811قطر 

 مترطول
9/55 1 1 

)لوله پلهي اتهيلن بهه     Oمصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  تهيه کليه 9131314
 ميليمتر( 811قطر 

 مترطول
4/11 1 1 

)لوله پلهي اتهيلن بهه     Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131318
 ميليمتر( 131قطر 

 مترطول
2/993 1 1 

لهي اتهيلن بهه    )لوله پ Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131311
 ميليمتر( 791قطر 

 مترطول
7/921 1 1 

)لوله پلهي اتهيلن بهه     Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131317
 ميليمتر( 511قطر 

 مترطول
3/941 1 1 

)لوله پلهي اتهيلن بهه     Oتهيه کليه مصالح و اجراي مجراي زير سطحي نوع  9131315
 ميليمتر( 111قطر 

 مترطول
3/972 1 1 

 جدول بريدن روش به سرپوشيده نهر به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبديل 9131311

 (T9 سطحي زير مجراي)   L نوع بتني آبرو نصب و
 مترطول

8/92 1 1 

 سرپوشيده نهر به سانتيمتر 81 عر  به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبديل 9131391
مجهراي زيهر    (سهنگدال  و L نهوع  بتنهي  آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحي نوع 

 مترطول
32 1 1 

 سرپوشيده نهر به سانتيمتر 11 عر  به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبديل 9131399
مجهراي زيهر    (سهنگدال  و L نهوع  بتنهي  آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحي نوع 

 مترطول
35 1 1 

 سرپوشيده نهر به سانتيمتر 71 عر  به زروبا نهر تهيه کليه مصالح و تبديل 9131392
مجهراي زيهر    (سهنگدال  و L نهوع  بتنهي  آبرو نصب و جدول بريدن روش به

 T2)سطحي نوع 

 مترطول
44 1 1 

 4/34 248 131 عدد تهيه کليه مصالح و اجراي رسوبگير بتني 9131419
 2/25 1 228 عدد تهيه کليه مصالح و اجراي آشغالگير پلي اتيلني 9131412
تخريب، تهيه کليه مصالح و مرمت و حمل نخاله روسازي آسفالتي به عر   9131819

 سانتيمتر به هر ضخامت 31
 مترطول

1 1 8/94 

تخريب، تهيه کليه مصالح و مرمت و حمل نخاله بارچهه و فضهاي سهبز بهه      9131812
 سانتيمتر با هر عمق 41عر  

 مترطول
1 1 1 

 41مرمت و حمهل نخالهه پيهاده رو بهه عهر       تخريب، تهيه کليه مصالح و  9131813
 سانتيمتر با هر عمق

 مترطول
2/22 1 1 
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 مرمتي کارهاي فصل

 
دي
ر

 

 (kgسیمان ) واحد  شرح ردي   
 فوالد

(k g) 
kقیر) g) 

 1 1 8/54 مترطول 31*91تهيه کليه مصالح و اجراي نهر روباز ريرهمسان با جدول  9141919
 1 1 8/995 مترطول 41*98جراي نهر روباز ريرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و ا 9141912
 1 1 4/941 مترطول 81*98تهيه کليه مصالح و اجراي نهر روباز ريرهمسان با جدول  9141913
 1 1 2/919 مترطول 11*98تهيه کليه مصالح و اجراي نهر روباز ريرهمسان با جدول  9141914
 1 1 8/959 مترطول 11*21ر روباز ريرهمسان با جدول تهيه کليه مصالح و اجراي نه 9141918
 1 1 3/915 مترطول 51*21تهيه کليه مصالح و اجراي نهر روباز ريرهمسان با جدول  9141911
سهانتيمتر   91به ازاي ههر   141911تا  141919اضافه بها به رديف هاي  9141917

 تغيير عر  نهر روباز
 مترطول

8/1 1 1 

به  41*98مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جدول تهيه کليه  9141219
سانتيمتر ) عر  داخلي نههر   51سانتيمتر و سنگدال به عر   31عمق 
 سانتيمتر ( 81

 مترطول
2/934 5/1 1 

سهانتيمتر و   41بهه عمهق    98*98نهر سرپوشيده ريرهمسان بها جهدول    9141212
 ( سانتيمتر 81 نهر داخلي عر ) سانتيمتر  51سنگدال به عر  

 مترطول
8/959 5/1 1 

به  11*98تهيه کليه مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جدول  9141213
 نههر  داخلي عر ) سانتيمتر  51سانتيمتر و سنگدال به عر   81عمق 
 ( سانتيمتر 81

 مترطول
5/219 7/5 1 

به  11*21ول تهيه کليه مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جد 9141214
 نههر  داخلي عر ) سانتيمتر  11سانتيمتر و سنگدال به عر   81عمق 
 ( سانتيمتر 81

 مترطول
7/292 7/5 1 

به  51*21تهيه کليه مصالح و اجراي نهر سرپوشيده ريرهمسان با جدول  9141218
سانتيمتر ) عر  داخلي نههر   11سانتيمتر و سنگدال به عر   71عمق 
 سانتيمتر (  81

 ولمترط
5/294 7/5 1 

سهانتيمتر   91به ازاي ههر   141218تا  141219اضافه بها به رديف هاي  9141211
 تغيير عر  نهر سرپوشيده

 مترطول
2/99 9/9 1 

سهانتيمتر بهراي   21بهه   98اضافه بها به افزايش ضهخامت سهند دال از    9141217
 سانتميتر 81نهرهاي به عر  داخلي 

 مترطول
8/98 8/2 1 

 1 58 379 مترمکعب يه کليه مصالح و اجراي سند دال ترافيکي بتني مسلح پيش تنيدهته 9141319
 1 88 379 مترمکعب تهيه کليه مصالح و اجراي سند دال ترافيکي بتني مسلح  9141312
 1 1 395 مترمکعب 311تهيه کليه مصالح و اجراي بتن به عيار  9141419
کيلهوگرم سهيمان در    81بابهت ههر    141119اضافه با کسر بها به رديف  9141412

 مترمکعب بتن
 مترمکعب

83 1 1 

 1 1 1 مترمربع ليسه اي نمودن بتن کف نهرها 9141413
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 مرمتي کارهاي فصلادامه 

 
دي
ر

 

 (kgسیمان ) واحد  شرح ردي   
 فوالد

(k g) 

kقیر) g

) 

 1 1 8/23 مترطول تهيه کليه مصالح و اجراي جدول سنگي با سند اليبيد 9141819
 1 1 1/78 مترطول سانتيمتر  11تهيه کليه مصالح و مرمت آبرو بتني)کانيو( دوطرفه به عر   9141119
 1 1 8/37 مترطول سانتيمتر  31تهيه کليه مصالح و مرمت تک آبرو بتني )کانيو( به عر   9141112
يمترو سهانت  31تهيه کليه مصالح و مرمت تک آبرو بتني )کهانيو( بهه عهر      9141113

 سانتيمتر  41جدول قائم بتني مجاور آن به ارتفاع 
 مترطول

8/15 1 1 

سهانتيمترو   31تهيه کليه مصالح و مرمت تک آبرو بتني )کهانيو( بهه عهر      9141114
 سانتيمتر  81جدول قائم بتني مجاور آن به ارتفاع 

 مترطول
4/79 1 1 

پخهش دسهتي توونهان و     سانتيمترو تهيه وحمهل و  31لجن برداري به عمق  9141719
 آن به همين عمق %58تراکم 

 متر مربع
1 1 1 
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 رديفهاي تجهیز و برچیدن کارگاه : 4پیوست 
 واحد ردي  شرح شماره

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار  9911919

 مقطوع تامين و تجهيز انبار کارگاه 9911912
 مقطوع دفاتر کار مهندس ناظر و مهندس مشاورتامين و تجهيز  9911913
 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار کارفرما 9911914
 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار آزمايشگاه 9911918
 مقطوع تامين رذاي کارمندان نظارت، مهندسين مشاور و آزمايشگاه و کارفرما 9911219
( و حفاظهت  HSEو محيط زيسهت )  هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت 9911319

 و ملزومات مندرج در اسناد پيمان 4براساس توضيحات بند  ،کار
 مقطوع

 مقطوع تامين آب کارگاه 9911419
 مقطوع تامين برق کارگاه 9911412
 مقطوع تامين سوخت و سيستم سوخت رساني کارگاه 9911413
 مقطوع تامين شبکه اينترنت کارگاه 9911414
 مقطوع امين اياب و ذهاب کارگاهت 9911418
 مقطوع تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي در موارد الزم 9911819
تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليهه در مهوارد    9911812

 الزم
 مقطوع

 مقطوع بيمه کارگاه 9911119
 مقطوع برچيدن کارگاه 9911719
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 : روش محاسبه ضريب پیشنهادي جزء و کل5وست پی
اين فهرست بها ) کاربرگ هاي برآورد و پيشنهاد  9پيوست در مناقصاتي که با استفاده از اين فهرست بها انجام مي گيرد ضريب قرارداد مطابق شر   -9

 گيرد.قيمت ( محاسبه و به رديفهاي تجهيز و برچيدن کارگاه نيز تعلق مي

استفاده گردد، مقاطع همسان پياده رو سازي يا رو تعمير و ترميم معابر سواره يه رير ازاين فهرست بها از يک يا دو فهرست بهادر مناقصاتي که ب -2

ضريب حاصل از کاربرگ هاي برآورد و پيشنهاد قيمت اين فهرست بها به عنوان ضريب جزء تلقي مي گردد و ضريب کل حاصل تقسيم قيمت 

مت پيشنهادي دو يا سه فهرست بها( با احتساب هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه به جمع برآورد کل دو يا سه فهرست پيشنهادي کل ) مجموع قي

 بها و تجهيز و برچيدن کارگاه مي باشد .

بها تهيه و در اسناد  بديهي است در اين حالت کارفرما بايد فقط يک برآورد تجهيز و برچيدن کارگاه با سقف چهار درصد کل برآورد دو يا سه فهرست

 .گيردمي تعلق نيز کارگاه برچيدن و تجهيز رديفهاي به کلمناقصه درج نمايد و ضريب 
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 نظرات و پيشنهادات
 

 

 خواننده گرامي

 آن و کرده دستورالعملن اي تهيه به مبادرت برجبته، کارشناسان نظر از استفاده با تهران شهرداري اجرايي و فني نظام دفتر   

 ارتقاي و بهبود نيازمند اثر ناي ترديدبي فراوان، تالش وجود با ت.اس نموده عرضه کشور مهندسي جامعه به استفاده، براي را

 ت.اس کيفي

 و مقررات تهميل در راا م ود،خ هايپيشنهاد و نقدها ا ارائهب که دارد انتظار گرامي خوانندگان از رو،ناي از   

 .کنيممي قدرداني شما نظر تدق و همهاري از پيشاپيش .رسانند ياري اجرايي و فني نظام هايالعملدستور

 

 

 

 

 
 

 شهرداري مرکزي ساختمان ، بهشت خيابان شهر، پارک جنوبي ضل  تهران، نشاني براي مکاتبه:

.      ايياجر و فني نظام دفتر شورا، امور و شهري ريزي،توسعهبرنامه معاون دوم، طبقه تهران،

 11698852تلفن تماس: 

Email: info.budget@Tehran.ir 
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