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  شگفتاریپ

گوي امور حمل و نقل و ترافیکی شهروندان باشـد. بـراي تحقـق    ترین سطح ممکن پاسخکالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور باید در عالی
 رایـی شـهرداري  سند راهبـردي نظـام فنـی و اج    در راستايایجاد یک نظام هماهنگ در امور اجرایی حمل و نقل و ترافیک شهري،  ،این امر

ار گرفته سازي آن در حوزه حمل و نقل و ترافیک مورد تاکید و در دستورکار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران قرتهران و پیاده
ر مربـوط  شود تا از طریق ایجاد وحدت رویه در کلیه امویم اسناد نظام فنی در بخش حمل و نقل و ترافیک، باعث میاست. در این راستا تنظ

ي و ی و قـرارداد به پدیدآوري، طراحی، احداث و نگهداري از فرآیند تصویب، نظارت بـر اجـراء و نگهـداري تـا امـور واگـذاري و نظامـات فنـ        
یت هزینه ه منظور مدیرب، بلکه ابزارهاي اجرایی برداشته شودبلندي در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده همچنین نحوه ارزیابی، نه تنها گام 

  .گیردها در اختیار مدیران قرار ملسازي روال و دستور العو زمان و همچنین شفاف

شـامل   کشـی خـط  انواع عملیـات بر  بها ناظرو اجرایی تدوین شده در بخش حمل و نقل و ترافیک شامل مشخصات فنی و فهرست فنینظام 
ده شـ بهاي ارایه  . در فهرستباشدها شامل ترسیم به روش دستی و مکانیزه میکشی با رنگ گرم، سرد، دوجزئی و انواع مختلفی از روشخط

د مطـابق بـا   گیـر کشـی معـابر کـه در شـهر تهـران مـورد اسـتفاده قـرار مـی         پوشش کاملی از موارد مورد نیاز در خط گردیده است تاسعی 
  المللی ارایه گردد. استانداردهاي جهانی و ضوابط بین

ل و ترافیک در ستاد هاي مختلف، به ویژه همکاران حوزه معاونت حمل و نقاین اسناد با بکارگیري از دانش و تجربیات اجرایی بخش تهیهدر 
ل و نقلی به بهتـرین  برداري از تجهبزات حمنیاز در تهیه و بهرهو مناطق و در قالب جلسات مستمر فنی تالش شده است تا کلیه موارد مورد 

ن اسـت نواقصـی   المقدور تضمین گردد. در عین حال ممکشکل ممکن در اسناد گنجانده شده و با اتخاذ تدابیري، حسن انجام تعهدات، حتی
  مانده باشد. ها باقینیز در برخی بخش

یج شاهد ارتقاي کیفی و هاي بعدي، به تدرها در ویرایشدر آینده نزدیک و منظور کردن آن امید است با دریافت بازخورد و کاربست اسناد
  کمی در ارائه خدمات مربوط به بکارگیري تسهیالت حمل و نقل و ترافیک باشیم.

  
   صفا صبوري دیلمی

.  شهرداري تهران یفنی و عمرانمعاون 
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   بهافهرست    - 1فصل 

 و هدف کاربردموارد   -1 -1

مشخصـات  "، مطـابق دسـتورالعمل   هاي معابر شهريکشیاجرا و نگهداري خطبها به منظور برآورد هزینه عملیات این فهرست
 هـدف از  .ي تهـران) کـاربرد دارد  نظام فنی و اجرایـی شـهردار   6-8-311(سند  "هاي معابر شهريکشیاجرا و نگهداري خطفنی 
عملیـات مربـوط    يهاوضعیتصورت و پرداخت هابرآورد هزینه در رویه وحدت ایجاد و سازيیکسان بهافهرست این تدوین و تهیه

 .باشدمی هاي معابر شهريکشیو نگهداري خطاجرا  به
هـاي غیرهمسـان مسـتلزم اخـذ مجـوز از معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک          بهاي حاضر براي طرحتبصره: استفاده از فهرست

  باشد.شهرداري تهران می
 

  بازدید از محل اجراي کار و تجهیز کارگاه -2- 1
نجـام  یمانکار در اپبایست ها و الزاماتی که میضرورتکارفرما محدوده عملیات اجرایی موضوع کار را به همراه شرایط مناقصه، 

سـت  نکار موظف انماید. پیماشرح موضوع قرارداد رعایت نموده و در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید، در اسناد مناقصه درج می
هـایی جـز آنچـه در    ه اقـالم و هزینـه  مناقصه، از محل اجراي پروژه بازدید به عمل آورده و چنانچـ  که قبل از ارائه پیشنهاد قیمت

و همچنـین   آنالیزهـا را مناسـب ندانـد    یا قیمتقیمت پیوست الف درج گردیده، براي اجراي کار ضروري تشخیص دهد  هايآنالیز
و سـایر   بـرق ب، ن عالیـم و وسـایل ایمنـی، تـامین آ    کار، تـامی هاي مربوط به ایمنی محیط هاي تجهیز کارگاه، هزینهکلیه هزینه

دد و برقـراري تـر  ایل الزم و تـامین وسـ   کاري نیروي انسانی، ترافیکهاي ناشی از شبکاري و نوبت، همچنین هزینههاي الزمانرژي
ده ص مـوارد یادشـ  قیمت درخصـو  التفاوتبها و مابهرا در ضریب پیشنهادي خود منظور نماید. پرداخت هرگونه اضافهعابران پیاده 

  .باشدپذیر نمیامکان
 هاي ترافیکی ممکن است کل یا بخشی از سـطح شـهر تهـران باشـد، لـذا پیمانکـار      تبصره: با توجه به آنکه محل اجراي پروژه

در سطح شهر  هاي مربوط به کارهاي انجام عملیات اجرایی و کلیه هزینهبایست به این موضوع توجه نموده و شرایط و صعوبتمی
  را مد نظر قرار دهد.

 
  آنالیز قیمت  -1-3

ـ ران و تسهیل کارفرما، مشاوران و پیمانکا راهنماییگردیده است، به منظور  پیوست الف ارائهجداول آنالیز قیمت که در  رآورد ب
ناد هـاي ذکرشـده در اسـ   و کمیـت هـا  ، نسبت بـه ردیـف  هاآنالیزتواند به استناد این ارائه گردیده و پیمانکار نمی هزینه اجراي کار

ناقصـه  هاي درج شده در شرح اسـناد م قرارداد، ادعایی را مطرح نماید. پیمانکار موظف است در زمان پیشنهاد قیمت، کلیه فعالیت
دي شنهاعالم ضریب پیهاي رایج بازار نسبت به ابهاي حاضر تطبیق داده و پس از مقایسه با قیمترا با آنالیزهاي منضم به فهرست

 .خود اقدام نماید
  

 مصرفیرنگ مشخصات  -1-4

 مشخصـات فنـی اجـرا و نگهـداري    " طبـق دسـتورالعمل   کشـی، خـط  در پیمانکار باید توجه داشته باشـد کـه رنـگ مصـرفی    
بنابراین قبـل   .داراي مشخصات استاندارد باشد اجرایی شهرداري تهران) نظام فنی و 6-8-311(سند  "هاي معابر شهريکشیخط

برداري شده با مشخصـات فنـی منـدرج در    که رنگ نمونهبرداري خواهد کرد و درصورتیکشی، کارفرما از رنگ نمونهاز اجراي خط
د مشخصـات فنـی مـردود اسـت و     در هر صورت رنـگ فاقـ   شود.میمطابقت نداشته باشد از اجراي آن جلوگیري  6-8-311سند 
  خواهد شد.اي از بابت آن پرداخت نهزینه
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  داراقالم ستاره -1-5
هـاي ایـن   اي براي اجراي پروژه الزم باشد و مشخصات آن با شـرح اقـالم ردیـف   در مواردي که مشخصات فنی و اجرایی ویژه 

دار بـه بـرآورد انجـام کـار اضـافه      هاي سـتاره بها مطابقت ننماید، شرح ردیف مناسب براي آن اقالم تهیه و به عنوان ردیففهرست
 30دار و پایـه) بیشـتر از   هاي بـرآورد (سـتاره  دار به مجموع مبلغ ردیفهاي ستارهبرآورد ردیفجمع مبلغ نسبت شود. چنانچه می

هـاي  دیـف بهاي ردیف یـا ر بایست قبل از انجام فرایند ارجاع کار، نسبت به تهیه و ارائه مستندات و تجزیهدرصد باشد، کارفرما می
الك عمـل  مـ از رسیدگی و تصویب توسط شوراي فنی شـهرداري تهـران   مزبور به شوراي فنی شهرداري تهران اقدام نماید تا پس 

  قرار گیرد.
  
  قیمت جدید -1-6

  شود:ها به شرح زیر عمل میاگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهاي جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن
بینـی شـده باشـد، بـراي پرداخـت      واحـد پـیش   بهاي حاضر، شرح و قیمتکار جدید ابالغی در فهرست چنانچه براي -1-6-1

 شود.  قیمت جدید باید از همان قیمت، با اعمال تمام ضرایب مندرج در پیمان استفاده 
بینی نشده باشـد،  احد و مقدار پیشبها براي کارهاي جدید، قیمت وبهاي حاضر و یا آنالیز فهرستهرستچنانچه در ف -1-6-2

شود. در این حالت، نباید مبلغ مربـوط بـه مجمـوع    شرایط عمومی پیمان عمل می 29بند ج ماده براي تعیین قیمت جدید مطابق 
  درصد مبلغ کل برآورد اولیه پیمان تجاوز نماید. 10جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار، از هاي قیمتردیف

  
  بارگیري و حمل -1-7

زینـه حمـل   بها منظور گردیده است و ههاي این فهرستبارگیري و حمل مصالح، مواد و لوازم مصرفی، در قیمت ردیف هزینه
  بایست در پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ گردد.مازاد، می

  
  تضمین کیفیت -1-8

 6-8-311کشی منـدرج در سـند   تا پایان عمر مفید خط شده توسط پیمانکاران، اجرا هايکشیتضمین کیفیت خط به منظور
  ، آزاد نخواهد شد.پیمانکار تضمین حسن انجام کار (نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران)

  
 دستورالعمل کاربرد -1-9

قابـل  ها درصورتی نیست، بلکه بهاي واحد هر یک از ردیفکننده مشخصات کامل کار ها به تنهایی تعیینشرح ردیف -1-9-1
و بهـا  مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در ردیف مـورد نظـر ایـن فهرسـت    پرداخت است که کار طبق نقشه و 

 داشته باشد.مطابقت مشخصات فنی مربوطه 
 هـاي معـابر شـهري   کشیخطعملیات  تهیه مصالح، حمل، اجرا و نگهداريبها، متوسط هزینه هاي این فهرستقیمت -2-9-1

  باشد.می
  شـماره  سـند  تهـران (  بها منظور از مشخصات فنی و عمومی، سـند نظـام فنـی و اجرایـی شـهرداري     در این فهرست -3-9-1

  باشد.و دستورکارها میهاي اجرایی )، نقشهيهاي معابر شهرکشیاجرا و نگهداري خطمشخصات فنی  311-8-6
گونـه اضـافه   یچبراي انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنـی اسـت. هـ   هاي کاملی بها، قیمتهاي این فهرستقیمت -4-9-1

  خت نیست.بینی شده است، قابل پردابها براي آن بها پیشبهایی بابت عملیات اجرایی جز آنچه به صراحت در این فهرست
روز یا با اسـتناد بـه تجزیـه     هايدیگر، یا مقایسه آن با قیمتهاي بها با فهرستگیري از مقایسه این فهرستبا نتیجه -5-9-1

  آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.جز قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به
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 ر مورد توجه قرار گیرد:بایست موارد زینظیم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضوابط مربوط، میتدر  -6-9-1
جرایی، مشخصات اهاي پیمان، باید در حین اجراي عملیات و براساس نقشه صورتجلسات در موارد تعیین شده در -1-6-9-1

  فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و شامل اطالعات زیر باشند:
 ولیـات اجرایـی   تـاریخ عم  ،، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمـان )مشاور مهندس دستگاه نظارت(یانام کارفرما،  -

  صورتجلسه.و تاریخ ه شمار
  ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه. -
ی، نـوع  (شـامل محـدوده عملیـات اجرایـ    ارائه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزئیات کامل و بیان مشخصات فنـی کار  -

  .کشی و ...)خط
  متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

ارد تعیـین شـده)   و کارفرما (در مـو  )مهندس مشاوردستگاه نظارت(یا صورتجلسه باید به مهر و امضاي پیمانکار،   -2-6-9-1
 وه موضوع کـار  براي اعمال در صورت وضعیت به همراو پیمانکار برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور 

وسـط  تغ صورتجلسـات  باشد. ابـال ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمیجداول خالصه مقادیر ابالغ شود. صورتجلسات فاقد 
  کاهد.ر نمیهاي مهندس مشاور و پیمانکاسازي مدارك و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئولیتکارفرما به منظور مستند

ئولیت مطابقت داشته باشد و ابالغ صرفاً با مسـ ا زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه بتاریخ ابالغ کارفرما باید  -3-6-9-1
 تواند در زمان دیگر انجام شود.و تایید باالترین مقام دستگاه اجرایی می

و بـه شـرح ذیـل     4الـی   1بهاي حاضر در قالب جـداول شـماره   هاي فهرستبها: ردیفهاي فهرستبندي ردیفگروه -7-9-1
   اند:بندي گردیدهگروه

کشـی بـا رنـگ گـرم     خـط  کشی با رنگ گرم: تهیه و اجرايتهیه و اجراي خط يهزینهبا موضوع  1شماره  جدول -1-7-9-1
آالت و انسـانی، ماشـین   مواد و مصالح تـا محـل اجـرا، تـأمین نیـروي      ) شامل تهیه مصالح، بارگیري و حمل6-8-311(طبق سند 

  ا عرض الزم است.کشی بتجهیزات، کنترل ترافیک، پخت رنگ، اجراي آستر و اجراي خط
در نظـر گرفتـه    کشیخطعرض میکرون متناسب با  300، بهاي اجراي آستر به ضخامت 1هاي جدول شماره تبصره: در ردیف

 جراي آسترشده است. درصورت عدم ا لحاظتر متر اضافهسانتی 5/2کشی و در هر سمت خط عرض از بیشتر آستر عرض است. شده
  .شود منظور کشیخط عرضناسب با مت 4جدول شماره  2و  1هاي ردیفبهاي اجراي آستر باید از  هاي مذکور، کسردر ردیف

کشـی بـا رنـگ    ي خـط کشی با رنگ دوجزئی: تهیـه و اجـرا  ي تهیه و اجراي خطهزینهبا موضوع  2جدول شماره  -2-7-9-1
آالت و ل اجرا، تأمین نیروي انسـانی، ماشـین  مح) شامل تهیه مصالح، بارگیري و حمل مواد اولیه تا 6-8-311دوجزئی (طبق سند 

 هايردیفاز  بر اجراي آستر، هزینه آن باید کشی است. در صورت درخواست کارفرما مبنیتجهیزات، کنترل ترافیک و اجراي خط
 پرداخت شود. 4شماره جدول  2و  1

 و اجـراي خـط   مصـالح  تهیهشامل کشی با رنگ سرد: تهیه و اجراي خط يهزینهموضوع  با 3جدول شماره  -3-7-9-1
آالت ه مصالح، بارگیري و حمل مواد اولیه تا محل اجرا، تأمین نیروي انسانی، ماشـین

مبنـا   بایـد  کشی با رنگ سرد، فیلم خشـک رنـگ 
ت. در ایـن  میکـرون اسـ   350بر اساس اجراي رنگ سرد با ضخامت فیلم خشک بـه میـزان    این جدولقرار گیرد. برآورد هزینه در 

ر، هزینه آن درصد رنگ در نظر گرفته شده است. در صورت درخواست کارفرما مبنی بر اجراي آست 3محاسبات مقدار مصرف تینر 
  پرداخت شود. 4شماره  جدول 2و  1 هايباید از ردیف
  ، اسپري و اسپري بدون هوا است.3جدول شماره  16الی  1وش اجراي رنگ سرد در ردیف تبصره: ر

کشی معـابر  زدودن خط وهاي شستشو : شامل هزینهسایر مواردتهیه و اجراي  يهزینهموضوع  با 4جدول شماره  -4-7-9-1
 رویه(تاپ کت).كالاي و هاي شیشهآستر، دانهبها و کسر بهاي اجرا یا عدم اجراي و اضافه

کشـی 
رنگ سرد (طبق سند 311-8-6)، شامل تهی 

و تجهیزات، کنترل ترافیک و اجراي خطکشی است. در اسناد پیمان اجراي خط 
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کشی لحاظ شـده  کشی مندرج در اسناد پیمان، با عرض خطخط کشی: چنانچه عرضیا کسر بهاي عرض خط اضافه -8-9-1
قیمـت بـراي دو    بهاي عرض در صـورتی کـه   براي محاسبه اضافه یا کسر باشد، متفاوت بهااین فهرست 4الی  1شماره ول ادر جد
 بهـا ی که تنها قیمت براي یک عـرض در فهرسـت  ) و در صورت1-1از رابطه ( بایستمی ،بها موجود باشدمتفاوت در فهرست عرض

  .گردد) استفاده 1-2از رابطه ( بایستمی ،موجود باشد

C =
P ∗ U

5 + R                                                               (1 −                  رابطه(1
  

 C =
P ∗ U

D + R                                                               (2 −  رابطه(1
C اضافه یا کسر بهاي عرض برحسب ریال =  
P متر= عرض بیشتر یا کمتر برحسب سانتی  

U′  برحسب ریال مترسانتی 20و  15عرض با  کشیعوامل بخش مصالح در آنالیزبهاي ردیف خط مجموع بهاي= اختالف  
  کشی)  سانتی متر مصالح خط 20و  10(یا نصف اختالف قیمت عرض         

U  =برحسب ریال مذکور کشیعوامل بخش مصالح در آنالیزبهاي ردیف خط مجموع بهاي  
D  متربها برحسب سانتیمذکور در فهرستکشی خط= عرض ردیف  
R مطابق تبصره بند حاضرندمان کارکرد نیروي انسانی و ماشین آالت ا= اضافه یا کسر بهاي ناشی از کاهش یا افزایش ر  

  باشد:و به شرح ذیل قابل محاسبه می ت) در سه حال2-1) و (1-1در روابط ( Rپارامتر تبصره: 
 1-3مطابق رابطه (متر سانتی 20کشی با عرض مازاد بر در صورت اجراي خط:(  

  

푅 =
푃 ∗ 푅′

20 ∗
푃 ∗ 2
100                                                           (3 −  رابطه(1

  

 0متر سانتی 20الی  15کشی با عرض در صورت اجراي خط=R .لحاظ خواهد گردید  
 1-4ابق رابطه (متر مطسانتی 15کشی با عرض کمتر از در صورت اجراي خط:(  

  

푅 =
푃 ∗ 푅′

15 ∗
푃 ∗ 2
100                                                           (4 −  رابطه(1

푃 متر= عرض بیشتر یا کمتر برحسب سانتی  
푅′  =مترسانتی 20کشی با عرض خط آیتمنیروي انسانی و ماشین آالت عوامل  مجموع  بهاي  

  گردد)ستفاده میو بدون تغییر در روابط فوق ا سانتیمتر 15سانتیمتر، از آیتم با عرض  20(درصورت عدم وجود آیتم با عرض 
هـاي  حاضر بـراي حـداقل ضـخامت    هايهاي مندرج در فهرستقیمتکشی: ضخامت اجراي خط اضافه یا کسر بهاي -9-9-1

 شـده توسـط  کشـی ابـالغ  خط خامتض نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران است؛ چنانچه 6-8-1/311سند  14شده در بند  قید
 .گرددزیر استفاده  هاياز فرمول ي ضخامتبها براي محاسبه اضافه یا کسربایست میباشد،  با ضخامت مذکور متفاوت کارفرما

 

퐹 =
푇 ∗ 푈

퐷   +    푉                                                         (1 −   رابطه(2
  

푉 =
푇 ∗ 푉′

퐷 ∗
10
100                                                          (2 −  رابطه(2

퐹 اضافه بهاي ضخامت برحسب ریال =  
T ضخامت بیشتر یا کمتر برحسب میکرون =  
U  =مذکور برحسب ریالکشی عوامل بخش مصالح در آنالیزبهاي ردیف خط مجموع بهاي  
D بها برحسب میکرون= ضخامت ردیف مذکور در فهرست  
V ندمان کارکرد نیروي انسانی و ماشین آالت  ر بهاي ناشی از کاهش یا افزایش را= اضافه یا کس  

V′  =کشی برحسب ریالآالت در آنالیزبهاي ردیف خطمجموع بهاي عوامل بخش نیروي انسانی و ماشین  
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اجـراي   : در صـورت پیمـان  یـا  دستورکار کارفرمـا کشی با ضخامت کمتر یا بیشتر از ضخامت مندرج در اجراي خط -10-9-1
کارفرمـا   ي اضـافی از سـوي  گونـه هزینـه  ر کارفرما یـا پیمـان، هـیچ   شده در دستورکاکشی با ضخامت بیشتر از ضخامت ابالغخط

 شود:ح زیر عمل میکشی با ضخامت کمتر به شرپرداخت نخواهد شد. در صورت اجراي خط
 %95تـا  پیمـان   یـا  فرمـا در دسـتورکار کار شـده  ضخامت عنـوان  کشی با ضخامت کمتر ازدر صورت اجراي خط -1-10-9-1

محسـوب  قبـول  قابـل  تضـخام  نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران، کسـر  6-8-1/311سند  14حداقل ضخامت قیدشده در بند 
  گیرد.و کسر بهایی به آن تعلق نمی گردیده

 ٪70تـا  پیمـان   یـا  در دسـتورکار کارفرمـا  ده شـ عنـوان  ضخامتضخامت کمتر از  کشی بااجراي خط در صورت -2-10-9-1
) 1-2( يطبق رابطـه  هران، دو برابر کسر بهانظام فنی و اجرایی شهرداري ت 6-8-1/311سند  14حداقل ضخامت قیدشده در بند 

  .گرددمیمحاسبه و از حساب پیمانکار کسر 
  14حـداقل ضـخامت قیدشـده در بنـد      ٪70ضخامت کمتر از  کشی بااجراي خط در صورت -3-10-9-1

هـاي نـامنظم و   کشـی کشـی منقطـع بـراي خـط    کشـی منقطـع: قیمـت واحـد خـط     قیمت اجراي خـط  يهمحاسب -11-9-1
  :گرددبا استفاده از فرمول ذیل محاسبه میوجود ندارد  بهاهاي منقطعی که در این فهرستکشیخط

 

W = 1.60 × H × M                                                         (3)رابطه  
W کشی (پر + خالی)) برحسب ریالکشی منقطع (طول کل خط= قیمت واحد خط 
M کشی پر برحسب ریال= قیمت واحد خط  
H  =کشی (پر + خالی)طول کل خطکشی پر به نسبت خط  

خالی)  به اضافهکشی (پر ول کل خطبهاي حاضر براساس طکشی منقطع مندرج در فهرستهاي خطتبصره: بهاي واحد ردیف
  باشد.قابل پرداخت می

بـراي  اي هـاي شیشـه  عدم اسـتفاده از دانـه  اي: در صورت هاي شیشهبهاي مربوط به عدم اجراي دانهمحاسبه کسر  -12-9-1
 %5,00 یـا کشی با رنگ گـرم  در خط متناظر با عملیات اجراییبهاي ردیف  از %1,50 بایستمیحسب مورد بر کشی محوري، خط

 .کسر گرددوضعیت پیمانکار صورت از ،کشی با رنگ سردمتناظر با عملیات اجرایی در خطبهاي ردیف  از
هاي عرضـی، فـرض   کشیهاي عرضی: در خطکشیاي در خطشیشههاي بهاي مربوط به اجراي دانه محاسبه اضافه -13-9-1

 بنی بر استفاده ازماي استفاده نشود. در صورت ابالغ دستورکار از سوي کارفرما یا دستگاه نظارت، هاي شیشهشده است که از دانه
وضـعیت پیمانکـار   بایـد در صـورت    4شـماره  جـدول   4بهاي ردیف  کشی عرضی، حسب مورد اضافهاي براي خطهاي شیشهدانه

 منظور شود.
بهاي مربوط به عدم اجراي تاپ کوت (الك رویه): در صورت عدم استفاده از تاپ کـوت (الك رویـه)   محاسبه کسر  -14-9-1

وضـعیت پیمانکـار   در صـورت  کشـی خـط باید متناسب با سـطح   4شماره جدول  5بهاي ردیف  ، حسب مورد کسرکشیبراي خط
 .منظور شود

     هاي مربوط بـه زدودن خـط  کشی: در ردیفزدودن خط يهزینه -15-9-1
اسـت. بهـاي حمـل دسـتگاه تـا محـل اجـرا، کنتـرل ترافیـک، اجـراي عملیـات زدودن و           

 آوري بقایاي رنگ از سطح معبر در محاسبات لحاظ شده است.جمع
 .باشدمیکشی، پاشش آب پرفشار به همراه مواد شوینده کشی: منظور از شستشوي خطشستشوي خط -16-9-1
ـ   هاي مربوط به خطردیفرنگ مورد استفاده در ، بهااین فهرستنوع رنگ: در  -17-9-1 ي رزیـن  ر پایـه کشی با رنـگ گـرم، ب

 ي متیل متاکریالت است.جزئی، بر پایههاي مربوط به رنگ دوردیفرنگ مورد استفاده در هیدروکربنی و 
سفید است. در صـورت ابـالغ دسـتورکار از     براي رنگ ترافیکی با فام بهاهاي این فهرستردیف آنالیزبهايفام رنگ:  -18-9-1

  دد.به بهاي ردیف مربوطه اضافه گر %2 بایستمی سوي کارفرما یا دستگاه نظارت، مبنی بر استفاده از فام دیگر،
  

سـند 6-8-311/1 
نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران، هزینهاي به پیمانکار بابت ردیف مربوطه پرداخت نمیشود.  

کشـی، روش سـایش مکـانیکی (طبـق بنـد 12-2 
دستورالعمل 311/2-8-6) منظور شده  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  6صفحه: 

 

  

  ضریب باالسري -1-10
 باشد.می 38/1برابر با   بهاي حاضرهاي فهرستکلیه ردیفضریب باالسري 

  

  مبناي قیمت -1-11
  و شرایط کار در شهر تهران محاسبه شده است. 1397هاي سه ماهه چهارم سال بر مبناي قیمت بهافهرستاین  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  7صفحه: 

 

  

 ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خط): فهرست1جدول (

 (ریال)

کشی با رنگ گرم خط  

1-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 میکرون 1500

 145´949 متر طول 4/6-8-311

2-1 

متر، با رنگ سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض مصالح و اجراي خطتهیه 
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 میکرون 1500

 190´022 متر طول 4/6-8-311

3-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهاسپري با آستر همراه با دانهگرم ترافیکی به روش 

 ش متر خالی)ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  1500

 69´936 متر طول 4/6-8-311

4-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
با ضخامت  ايهاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 هار متر خالی)چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر  1500

 69´936 متر طول 4/6-8-311

5-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 ه متر خالی)س -یک متر پر  میکرون (جهت خطوط منقطع 1500

 58´934 متر طول 4/6-8-311

6-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 ک متر خالی)ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  1500

 93´140 طول متر 4/6-8-311

7-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 نج متر خالی)پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  1500

 75´438 متر طول 4/6-8-311

8-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 شت متر خالی)ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  1500

 76´707 متر طول 4/6-8-311

9-1 

با رنگ متر، سانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 میکرون 3000

 262´512 متر طول 4/6-8-311

10-1 

متر، با رنگ سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 میکرون 3000

 341´026 متر طول 4/6-8-311

11-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 ش متر خالی)ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  3000

 121´064 متر طول 4/6-8-311

12-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 هار متر خالی)چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر  3000

 121´064 متر طول 4/6-8-311

  
  
  

بهاي واحد 
واحد  شماره دستورالعمل  شرح ردیف  ردیف 



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  8صفحه: 

 

  

  

  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خطفهرست): 1ادامه جدول (
 بهاي واحد (ریال) واحد شماره دستورالعمل شرح ردیف ردیف

کشی با رنگ گرم خط  

13-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 اي با ضخامتهاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 ه متر خالی)س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  3000

 100´591 متر طول 4/6-8-311

14-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 ک متر خالی)ی -پر میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر  3000

 164´243 متر طول 4/6-8-311

15-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 نج متر خالی)پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  3000

 131´301 متر طول 4/6-8-311

16-1 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهگرم ترافیکی به روش اسکرید با آستر همراه با دانه

 شت متر خالی)ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  3000

 133´664 متر طول 4/6-8-311

17-1 

متر به سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض خطتهیه مصالح و اجراي 
وش رمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی 5 –متر پر سانتی 5فاصله 

 میکرون 4500اي با ضخامت هاي شیشهاکستروژن با آستر همراه با دانه

 323´213 متر طول 4/6-8-311

18-1 

متر به سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
وش رمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی 8 –متر پر سانتی 5فاصله 

 میکرون 4500اي با ضخامت هاي شیشهاکستروژن با آستر همراه با دانه

 259´430 متر طول 4/6-8-311

19-1 

متر به سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
روش  متر خالی، با رنگ گرم ترافیکی بهسانتی 10 –متر پر سانتی 5فاصله 

 میکرون 4500اي با ضخامت هاي شیشهاکستروژن با آستر همراه با دانه

 231´081 متر طول 4/6-8-311

20-1 

م کشی ارتعاشی عرضی (کاهنده سرعت) با رنگ گرتهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهدانهترافیکی به روش اکستروژن با آستر همراه با 

 میکرون 6000

 2´376´914 مترمربع 4/6-8-311

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  9صفحه: 

 

  

  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خطفهرست): 2جدول (

 واحد شماره دستورالعمل شرح ردیف ردیف
بهاي واحد 

 (ریال)

کشی با رنگ دوجزئیخط  

1-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

 میکرون

 351´338 متر طول 5/6-8-311

2-2 
متر، با رنگ سانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 میکرون 2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 374´333 متر طول 5/6-8-311

3-2 

متر، با رنگ سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

 میکرون

 449´085 متر طول 5/6-8-311

4-2 
متر، با رنگ سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 میکرون 2500به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت  دوجزئی
 477´003 متر طول 5/6-8-311

5-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه
 خالی)ش متر ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر 

 165´619 متر طول 5/6-8-311

6-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
هت میکرون (ج 2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 ش متر خالی)ش -خطوط منقطع سه متر پر 

 179´264 متر طول 5/6-8-311

7-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه
 هار متر خالی)چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر 

 165´619 متر طول 5/6-8-311

8-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
هت میکرون (ج 2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 هار متر خالی)چ -خطوط منقطع دو متر پر 

 179´264 متر طول 5/6-8-311

9-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه
 ه متر خالی)س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر 

 138´739 متر طول 5/6-8-311

10-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
هت میکرون (ج 2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 ه متر خالی)س -خطوط منقطع یک متر پر 

 151´033 متر طول 5/6-8-311

11-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه
 ک متر خالی)ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر 

 222´312 متر طول 5/6-8-311

12-2 

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض اجراي خطتهیه مصالح و 
هت میکرون (ج 2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 ک متر خالی)ی -خطوط منقطع یک متر پر 

 238´813 متر طول 5/6-8-311

  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  10صفحه: 

 

  

  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خطفهرست): 2ادامه جدول (

 شرح رديف رديف
شماره 

 دستورالعمل
 واحد

بهاي واحد 
 (ريال)

کشی با رنگ دوجزئیخط  

13-2 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

یکرون م 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه
 نج متر خالی)پ - (جهت خطوط منقطع سه متر پر 

 179´061 طول متر 5/6-8-311

14-2 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

جهت (میکرون  2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 نج متر خالی)پ -خطوط منقطع سه متر پر 

 193´385 متر طول 5/6-8-311

15-2 
متر، با رنگ سانتی 15به عرض کشی منقطع محوري تهیه مصالح و اجراي خط

یکرون م 2500اي با ضخامت هاي شیشهدوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه
 شت متر خالی)ه - (جهت خطوط منقطع پنج متر پر 

 182´162 متر طول 5/6-8-311

16-2 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

جهت (میکرون  2500اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت دوجزئی به روش 
 شت متر خالی)ه - خطوط منقطع پنج متر پر 

 196´641 متر طول 5/6-8-311

17-2 
سوار به كکشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پارتهیه مصالح و اجراي خط

با  متر، با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوتسانتی 15عرض 
 میکرون 2000ضخامت 

 312´345 متر طول 5/6-8-311

18-2 
سوار به كکشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پارتهیه مصالح و اجراي خط

با  متر، با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوتسانتی 10عرض 
 میکرون 2000ضخامت 

 229´845 متر طول 5/6-8-311

19-2 
متر، با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه تاکسی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

صورت میکرون (ب 2000دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 ک متر خالی)ی -خطوط منقطع یک متر پر 

 140´454 متر طول 5/6-8-311

20-2 
متر با رنگ سانتی 20کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 میکرون 2000روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت دوجزئی به 
 478´609 متر طول 5/6-8-311

21-2 
متر با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 میکرون 2000دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 305´075 متر طول 5/6-8-311

22-2 
متر با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض خطتهیه مصالح و اجراي 

صورت میکرون (ب 2000دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 ک متر خالی)ی -خطوط منقطع یک متر پر 

 219´500 متر طول 5/6-8-311

23-2 
متر، با انتیس 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 نمیکرو 2000رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 1´072´810 متر طول 5/6-8-311

24-2 
متر، با انتیس 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 2500ت رنگ دوجزئی ضدسرخوردگی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخام
 میکرون

 1´289´396 طولمتر  5/6-8-311

25-2 
 100متر در سانتی 100کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط

با تاپ  متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراهسانتی 10متر به عرض سانتی
 میکرون 2000کوت با ضخامت 

 1´141´012 مترمربع 5/6-8-311

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  11صفحه: 

 

  

  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خطفهرست): 2ادامه جدول (

 بهاي واحد (ریال) واحد شماره دستورالعمل شرح ردیف ردیف

کشی با رنگ دوجزئیخط  

26-2 

و  کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقفتهیه مصالح و اجراي خط
ه جزئی برنگ دوها) با ها و خط نوشتههاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش

 میکرون 2000روش دستی همراه با تاپ کوت و بدون آستر با ضخامت 

 1´844´044 مترمربع 5/6-8-311

27-2 

و  کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقفتهیه مصالح و اجراي خط
وجزئی ها) با رنگ دها و خط نوشتههاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش

 2500ضدسرخوردگی به روش دستی همراه با تاپ کوت و بدون آستر با ضخامت 
 میکرون

 2´319´433 مترمربع 5/6-8-311

28-2 

و  کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقفتهیه مصالح و اجراي خط
ه بوجزئی ها) با رنگ دها و خط نوشتههاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش

 میکرون 2000دستی همراه با تاپ کوت و با آستر با ضخامت  روش

 1´925´377 مترمربع 5/6-8-311

29-2 

و  کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقفتهیه مصالح و اجراي خط
وجزئی ها) با رنگ دها و خط نوشتههاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش

 2500همراه با تاپ کوت و با آستر با ضخامت ضدسرخوردگی به روش دستی 
 میکرون

 2´400´766 مترمربع 5/6-8-311

30-2 
ر ساعت) کیلومتر ب 60ترسیم انواع فلش و خط نوشته (سرعت کمتر از تهیه مصالح و 

 میکرون 2000با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 2´837´058 عدد 5/6-8-311

31-2 
رنگ  کیلومتر بر ساعت) با 60ترسیم انواع فلش (سرعت بیشتر از تهیه مصالح و 

 میکرون 2000دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 4´398´488 عدد 5/6-8-311

32-2 

 40متر در سانتی 40کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط
 2000اي با ضخامت هاي شیشهدستی بدون دانهمتر با رنگ دوجزئی به روش سانتی

 میکرون

 452´443 عدد 5/6-8-311

33-2 

 90متر و ارتفاع سانتی 60اي با قاعده کشی دندان کوسهتهیه مصالح و اجراي خط
 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی

 میکرون 

 636´976 عدد  5/6-8-311

34-2 

 50متر در سانتی 50کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط
 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی

 میکرون

 602´443 عدد 5/6-8-311

35-2 

 3ل ) به طوLکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی (تهیه مصالح و اجراي خط
ا سانتیمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت ب 10متر و عرض 

 میکرون 2000ضخامت 

 674´022 عدد 5/6-8-311

36-2 

ل ) به طوTکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی (تهیه مصالح و اجراي خط
وت با سانتیمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ ک 10متر و عرض  5/3

 میکرون 2000ضخامت 

 788´538 عدد 5/6-8-311

37-2 

ول ) به طLکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي (تهیه مصالح و اجراي خط
وت با سانتیمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ ک 10متر و عرض  5/5

 میکرون 2000ضخامت 

 1´238´907 عدد 5/6-8-311

38-2 

ول ) به طTپارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي (کشی تهیه مصالح و اجراي خط
با  سانتیمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت 10متر و عرض  6

 میکرون 2000ضخامت 

 1´352´030 عدد 5/6-8-311
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  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  12صفحه: 

 

  

  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خط): فهرست3جدول (

 شرح ردیف ردیف
شماره 

 دستورالعمل
 واحد

 بهاي واحد
 (ریال)

کشی با رنگ سردخط  

1-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
  میکرون

 45´726 متر طول 3/6-8-311

2-3 
متر، با رنگ سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
 میکرون

 57´336 متر طول 3/6-8-311

3-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
 ش متر خالی)ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر 

 23´571 متر طول 3/6-8-311

4-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
 خالی)هار متر چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر 

 23´571 متر طول 3/6-8-311

5-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه

6-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض مصالح و اجراي خطتهیه 

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
 ک متر خالی)ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر 

 30´441 متر طول 3/6-8-311

7-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
 نج متر خالی)پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر 

 25´311 متر طول 3/6-8-311

8-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهبا دانه آکریلیک سرد ترافیکی همراه
 شت متر خالی)ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر 

 25´701 متر طول 3/6-8-311

9-3 
 متر، با رنگ سردسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهپایه
 59´158 متر طول 3/6-8-311

10-3 
 متر، با رنگ سردسانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهپایه
 75´358 متر طول 3/6-8-311

11-3 
د متر، با رنگ سرسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

ت میکرون (جه 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهپایه
 ش متر خالی)ش -خطوط منقطع سه متر پر 

 28´248 متر طول 3/6-8-311

12-3 
د متر، با رنگ سرسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

ت میکرون (جه 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهپایه
 هار متر خالی) چ -خطوط منقطع دو متر پر 

 28´248 متر طول 3/6-8-311

  
  
  
  

 20´571 متر طول   6-8-311/3
میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر - سه متر خالی) 
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  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
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  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خط): فهرست3جدول (ادامه 

 واحد شماره دستورالعمل شرح ردیف ردیف
بهاي واحد 

 (ریال)

کشی با رنگ سردخط  

13-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض مصالح و اجراي خطتهیه 

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهسرد پایه
 ه متر خالی) س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر 

 23´937 متر طول 3/6-8-311

14-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهسرد پایه
 ک متر خالی) ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر 

 37´767 متر طول 3/6-8-311

15-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهسرد پایه
 میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر پنج متر خالی) 

 30´598 متر طول 3/6-8-311

16-3 
متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهسرد پایه
 شت متر خالی) ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر 

 31´110 متر طول 3/6-8-311

17-3 
سوار کشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركتهیه مصالح و اجراي خط

هاي نهمتر، با رنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون داسانتی 15به عرض 
 میکرون 350ضخامت فیلم خشک اي با شیشه

 72´588 متر طول 3/6-8-311

18-3 
سوار کشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركتهیه مصالح و اجراي خط

هاي نهمتر، با رنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون داسانتی 10به عرض 
 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک شیشه

 61´019 متر طول 3/6-8-311

19-3 
متر، با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه تاکسی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

شک خاي با ضخامت فیلم هاي شیشهسرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون دانه
 ک متر خالی)ی -میکرون (بصورت خطوط منقطع یک متر پر  350

 49´448 متر طول 3/6-8-311

20-3 
ک متر با رنگ سرد آکریلیسانتی 20عرض کشی به تهیه مصالح و اجراي خط
 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهبه روش دستی بدون دانه

 83´850 متر طول 3/6-8-311

21-3 
ک متر با رنگ سرد آکریلیسانتی 10کشی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهبه روش دستی بدون دانه

 60´742 متر طول 3/6-8-311

22-3 
متر با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 اي با ضخامت فیلم خشکهاي شیشهسرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
 ک متر خالی)ی -میکرون (بصورت خطوط منقطع یک متر پر  350

 49´189 متر طول 3/6-8-311

23-3 
 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

اي هاي شیشهمتر، با رنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون دانهسانتی
 میکرون 350باضخامت فیلم خشک 

 219´513 متر طول 3/6-8-311

  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  14صفحه: 

 

  

  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خط): فهرست3ادامه جدول (
 بهاي واحد (ریال) واحد شماره دستورالعمل ردیفشرح  ردیف

کشی با رنگ سردخط  

24-3 
 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

اي هاي شیشهمتر، با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانهسانتی
 میکرون 350باضخامت فیلم خشک 

 345´029 متر طول 3/6-8-311

25-3 
متر  در سانتی 100کشی باکس شطرنجی به ابعاد مصالح و اجراي خط تهیه
ی متر با رنگ سرد آکریلیک به روش دستسانتی 10متر به عرض سانتی 100

 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهبدون دانه

 417´022 مترمربع 3/6-8-311

26-3 

 اتوبوس، ممنوعیتکشی بستر ایستگاه تاکسی و تهیه مصالح و اجراي خط
ا بها) ها و خط نوشتهتوقف و هاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی (بجز فلش

اي بدون آستر با هاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
 میکرون 350ضخامت فیلم خشک 

 378´478 مترمربع 3/6-8-311

27-3 

 اتوبوس، ممنوعیتکشی بستر ایستگاه تاکسی و تهیه مصالح و اجراي خط
 ا) باهها و خط نوشتهتوقف و هاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش

اي و با آستر با هاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
 میکرون 350ضخامت فیلم خشک 

 467´944 مترمربع 3/6-8-311

28-3 
تر بر کیلوم 60از ترسیم انواع فلش و خط نوشته (سرعت کمتر تهیه مصالح و 

اي با هاي شیشهساعت) با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
 میکرون 350ضخامت فیلم خشک 

 709´806 عدد 3/6-8-311

29-3 
ت) با کیلومتر بر ساع 60ترسیم انواع فلش (سرعت بیشتر از تهیه مصالح و 

ضخامت فیلم اي با هاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
 میکرون 350خشک 

 1´432´726 عدد 3/6-8-311

30-3 
متر با رنگ سانتی 40متر در سانتی 40ترسیم باکس شطرنجی تهیه مصالح و 

 اي با ضخامت فیلم خشکهاي شیشهسرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
 میکرون 350

 140´191 عدد 3/6-8-311

31-3 
متر و سانتی 60اي با قاعده دندان کوسهترسیم خط کشی تهیه مصالح و 

هاي متر با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانهسانتی 90ارتفاع 
 میکرون  350اي با ضخامت فیلم خشک شیشه

 165´258 عدد 3/6-8-311

32-3 
متر با رنگ سانتی 50متر در سانتی 50ترسیم باکس شطرنجی تهیه مصالح و 

 اي با ضخامت فیلم خشکهاي شیشهدستی بدون دانهسرد آکریلیک به روش 
 میکرون 350

 160´578 عدد 3/6-8-311

33-3  
ه ب) Lکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی (تهیه مصالح و اجراي خط

هاي متر با رنگ سرد به روش دستی بدون دانهسانتی 10متر و عرض  3طول 
 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک شیشه

 158´448 عدد 3/6-8-311

34-3 
ه ب) Tکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی (تهیه مصالح و اجراي خط

متر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون سانتی 10متر و عرض  5/3طول 
 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 186´959 عدد 3/6-8-311

35-3 
 )Lپارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي (کشی تهیه مصالح و اجراي خط

متر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون سانتی 10متر و عرض  5/5به طول 
 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 293´697 عدد 3/6-8-311

36-3 
 )Tکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي (تهیه مصالح و اجراي خط

متر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون سانتی 10عرض متر و  6به طول 
 میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 320´591 عدد 3/6-8-311



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  بهافصل اول: فهرست
  15صفحه: 

 

  

  ١٣٩٨هاي معابر شهري سال کشیبهاي خط): فهرست4جدول (

 شرح ردیف ردیف
شماره 

 دستورالعمل
 واحد

بهاي واحد 
 (ریال)

واردسایر م  

1-4 
نسبت  متر (در روش ماشینی)سانتی 20اجراي آستر با عرض  اضافه یا کسر بهاي

 يهاي ممتد محورکشیهاي خطبه ردیف
 16´101 متر طول 4/6-8-311

2-4 
سبت نمتر (در روش ماشینی) سانتی 25اضافه یا کسربهاي اجراي آستر با عرض 

 يهاي ممتد محورکشیهاي خطبه ردیف
 23´240 متر طول 4/6-8-311

 21´600 مترمربع 311-8-1/6 عرضی کشیهاي خطاي نسبت به ردیفهاي شیشهبهاي اجراي دانهاضافه  3-4

 125´235 مترمربع 311-8-1/6 هاکشیوت (الك رویه) در خطبهاي عدم اجراي تاپ ککسر 4-4

 497´833 مترمربع 311-8-2/6 کشی (با روش سایش مکانیکی) زدودن خط 5-4

 20´937 مترمربع 311-8-2/6 معابر شهري هايکشیشستشوي خط 6-4

  
  
  
  

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  شوراي فنی شهرداري تهران

  هايکاربرگفصل دوم: 
   قیمت پیشنهاد و برآورد

  16صفحه: 

 

  

  قیمت پیشنهاد و برآورد هايکاربرگ     - 2فصل 

  کاربردموارد  -2-1
رود که طبق ار میکشی معابر در شهر تهران به کپیشنهاد قیمت در ارجاع کارهاي خط این کاربرگ براي تعیین نحوة ارائه

پس از تعیین  این کاربرگ آیند.ه اجرا در میب» نظام فنی و اجرایی) 6-8-311کشی (سند مشخصات فنی و مقاطع همسان خط«
 ضمیمه شود. اسناد پیمان مناقصه، باید بدون تغییر، به برنده

  روش برآورد مقادیر -2-2
توان براي کارهاي شود. حسب مورد می) برآورد می5مقادیر انجام کار و نشانی انجام عملیات در کاربرگی مطابق با جدول (

ها باید ها و معابري که در آننشانی و نام خیابان نشده، درصدي را براي افزایش عملیات مشابه در نظر گرفت. الزم استبینیپیش
اید نوع ب 3در ستون  پیشنهاد قیمت، از محل بازدید نماید. ينکار بتواند قبل از ارائهکشی انجام شود، درج شود تا پیماخط
شود. در رج میکشی و تعداد دعرض، طول، سطح خط 7تا  4هاي تعیین شود. در ستون 4 -8 -311کشی طبق دستورالعمل خط

 ) ضروري است.6شود. این اطالعات براي تکمیل جدول (پایین جدول، جمع عملیات مندرج در باالي جدول درج می ردیف

 کشی): برآورد نوع و حجم عملیات خط5جدول (

 ردیف -1
  ام و نشانی معابرن -2

 کشی)هاي خط(محل

 کشیمشخصات خط

 )(متر طول -5 رض (متر)ع -4 کشیخط تیپ -3
طح س -6

 (مترمربع)
 تعداد -7

       
       
       

    جمع کل
  

  هزینه اجراي کارروش برآورد  -2-3
 ) تعیین5با استفاده از جدول ( 4شود که در آن ستون ) محاسبه و ارائه می6کشی طبق جدول (هاي خطبرآورد قیمت پروژه

  شود.ضرب و محاسبه می مجموع کل جدول در ضریبِ باالسرياست و  5و  4ضرب دو ستون حاصل 6شود. ستون می

  برآورد هزینه ):6جدول (
1 2 3 4 5 6 

  a واحد شرح ردیف
 مقدار

m  
بهاي واحد 

 (ریال)

a × m  
 جمع قیمت ردیف (ریال)

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  بهابرآوردي کارفرما طبق فهرست هزینهجمع کل 

  بها با احتساب ضریب باالسريبرآوردي کارفرما طبق فهرست هزینهجمع کل 
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  شوراي فنی شهرداري تهران

  هايکاربرگفصل دوم: 
   قیمت پیشنهاد و برآورد

  17صفحه: 

 

  

  روش پیشنهاد قیمت  -2-4
) با احتساب 6و  5هاي (ستون هاي واحدپیشنهاد خود را ارایه نماید. در این جدول باید قیمت 7 پیمانکار باید طبق جدول

اصل ضرب ح 6ستون . ه شودئدیگر) ارا هر نوع هزینهتجهیز کارگاه، سود و  ضریب باالسري، کسور قانونی، هزینهکلیۀ ضرایب (
  باشد. می 5و  4هاي ستون

 پیشنهاد قیمت ):7جدول (

  

 ضریب پیشنهادي -2-5

ل هزینه جمع ک"به  ،"قیمت پیشنهادي پیمانکارکل جمع "، عددي است که از حاصل تقسیم پیمانکار ضریب پیشنهادي
 . شودو تا سه رقم از اعشار محاسبه می آیدبه دست می "بها با احتساب ضریب باالسريبرآوردي کارفرما طبق فهرست

                           = ..................   
جمع کل قیمت پیشنهادي پیمانکار

  ضریب پیشنهادي=   جمع کل هزینه برآوردي کارفرما طبق فهرستبها با احتساب ضریب باالسري

 واحدز بهاي اهاي پیمانکار با استفاده کلیه پرداختشود و توضیح : ضریب پیشنهادي پیمانکار برنده، ضریب پیمان نامیده می
  .یمان، به پیمانکار پرداخت خواهد گردیدبها و با اعمال ضریب پمندرج در فهرست

   

  
  

1 2 3 4 5 6 

 a واحد شرح ردیف
 مقدار

w'  
 قیمت واحد (ریال)

a × w'  
 جمع قیمت ردیف با احتساب ضریب باالسري (ریال)

       
       
       

  جمع کل قیمت پیشنهادي پیمانکار
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  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  18صفحه: 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الفپیوست 
  

 بهافهرست آنالیز
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  19صفحه: 

 

  

ش اسپري متر، با رنگ گرم ترافیکی به روسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هاي: آنالیز ب1از جدول شماره 1- 1ردیف شماره 
  میکرون 1500اي با ضخامت هاي شیشهدانهبا آستر همراه با 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 104,580 0.49800 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 12,200 0.06000 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 3,240 0.07200 45,000  کیلوگرم اي روپاششیشههاي دانه 3

 120,020 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3نیروي آکس گیري ( 8

 9,789 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 حمل(ریال) :مجموع هزینه 

        
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ی به متر، با رنگ گرم ترافیکسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون 1500اي با ضخامت هاي شیشهروش اسپري با آستر همراه با دانه

 145,949  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  20صفحه: 

 

  

اسپري  متر، با رنگ گرم ترافیکی به روشسانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هايب: آنالیز 1از جدول شماره 2- 1ردیف شماره 
  میکرون 1500اي با ضخامت هاي شیشهبا آستر همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 139,440 0.66400 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 20,333 0.10000 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 25آستر (با عرض  2

 4,320 0.09600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3
 164,093 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت  کشیمسئول گروه خط 1
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خطخط نگه دار  5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3نیروي آکس گیري ( 8

 9,789 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 هزینه ماشین آالت و ابزار کاربرآورد  -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2

 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5ظرفیت  کن رنگ گرم باگرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3

 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4

 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5

 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 ابزار کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و 
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 ی بهمتر، با رنگ گرم ترافیکسانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 190,022  متر طول  میکرون 1500اي با ضخامت هاي شیشهروش اسپري با آستر همراه با دانه

         
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  21صفحه: 

 

  

ش اسپري متر، با رنگ گرم ترافیکی به روسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هاي: آنالیز ب1از جدول شماره 3- 1ردیف شماره 
  ش متر خالی)ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  1500اي با ضخامت شیشههاي با آستر همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 38,346 0.18260 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 4,473 0.02200 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 1,188 0.02640 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 44,007 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3نیروي آکس گیري ( 8

 9,789 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خط خودرو 1

 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت رانندهکامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با  4
 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

یکی به متر، با رنگ گرم ترافسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 میکرون (جهت خطوط 1500اي با ضخامت هاي شیشهروش اسپري با آستر همراه با دانه

  شش متر خالی) -متر پر منقطع سه 
 69,936  متر طول

  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  22صفحه: 

 

  

وش رمتر، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط بهاي : آنالیز1از جدول شماره 4- 1ردیف شماره 
  هار متر خالی)چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر  1500اي با ضخامت هاي شیشهاسپري با آستر همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 38,346 0.18260 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 4,473 0.02200 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 1,188 0.02640 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 44,007 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3آکس گیري (نیروي  8

 9,789 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4

 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت راننده نیسان دو تن با 5

 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
یکی به متر، با رنگ گرم ترافسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 میکرون (جهت خطوط 1500اي با ضخامت هاي شیشهروش اسپري با آستر همراه با دانه
  خالی) چهار متر -منقطع دو متر پر 

 69,936  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  23صفحه: 

 

  

وش متر، با رنگ گرم ترافیکی به رسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض طتهیه مصالح و اجراي خي : آنالیز بها1شمارهاز جدول  5- 1ردیف شماره 
  ه متر خالی)س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  1500اي با ضخامت هاي شیشهاسپري با آستر همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 28,760 0.13695 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 3,355 0.01650 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2

 891 0.01980 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3
 33,005 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت زناپراتور خودرو آستر  4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3نیروي آکس گیري ( 8

 9,789 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف         

یکی به متر، با رنگ گرم ترافسانتی 15محوري به عرض  کشی منقطعتهیه مصالح و اجراي خط
 میکرون (جهت خطوط 1500اي با ضخامت هاي شیشهروش اسپري با آستر همراه با دانه

  )سه متر خالی -منقطع یک متر پر 
 58,934  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  24صفحه: 

 

  

وش متر، با رنگ گرم ترافیکی به رسانتی 15عرض  کشی منقطع محوري بهتهیه مصالح و اجراي خط هاي: آنالیز ب1از جدول شماره 6-1ردیف شماره 
  ک متر خالی)ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  1500اي با ضخامت هاي شیشهاسپري با آستر همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 58,565 0.27888 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 6,832 0.03360 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2

 1,814 0.04032 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3
 67,211 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال) بهاي  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5(کشی خط نگه دار خط 5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7

 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3نیروي آکس گیري ( 8

 9,789 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشین -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار 
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف         

ی به متر، با رنگ گرم ترافیکسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
نقطع میکرون (جهت خطوط م 1500اي با ضخامت هاي شیشهاسپري با آستر همراه با دانهروش 

  یک متر خالی) -یک متر پر 
 93,140  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  25صفحه: 

 

  

وش متر، با رنگ گرم ترافیکی به رسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هاي: آنالیز ب1از جدول شماره 7- 1ردیف شماره 
  نج متر خالی)پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  1500اي با ضخامت هاي شیشهآستر همراه با دانهاسپري با 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 43,140 0.20543 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 5,032 0.02475 203,333  کیلوگرم میکرون)300ضخامت متر با سانتی 20آستر (با عرض  2
 1,337 0.02970 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 49,509 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3نیروي آکس گیري ( 8

 9,789 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده کامیونت 4
 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ی به متر، با رنگ گرم ترافیکسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
نقطع میکرون (جهت خطوط م 1500اي با ضخامت هاي شیشهروش اسپري با آستر همراه با دانه

  پنج متر خالی) -سه متر پر 
 75,438  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  26صفحه: 

 

  

ش متر، با رنگ گرم ترافیکی به روسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هايب: آنالیز 1از جدول شماره 8- 1ردیف شماره 
  شت متر خالی)ه -(جهت خطوط منقطع پنج متر پر  میکرون 1500اي با ضخامت هاي شیشهاسپري با آستر همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 44,245 0.21069 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 5,163 0.02539 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 1,371 0.03046 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 50,778 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,083 0.00600 180,436  نفرساعت کشیخطاپراتور خودرو  2
 849 0.00600 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 2,113 0.02000 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 566 0.00400 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 849 0.00600 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 2,243 0.01800 124,605  نفرساعت نفر) 3نیروي آکس گیري ( 8

 9,789 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
         

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,072 0.00125 4,057,200  ساعت دستگاه زن رنگ گرم خودرو خط 1
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 2,158 0.00875 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 1,508 0.00500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 1,607 0.00357 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 16,140 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

کی به متر، با رنگ گرم ترافیسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
نقطع ممیکرون (جهت خطوط  1500اي با ضخامت هاي شیشهروش اسپري با آستر همراه با دانه

  خالی)هشت متر  -پنج متر پر 
 76,707  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  27صفحه: 

 

  

ش اسکرید متر، با رنگ گرم ترافیکی به روسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هاي: آنالیز ب1از جدول شماره 9- 1ردیف شماره 
  میکرون 3000اي با ضخامت هاي شیشهبا آستر همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 207,900 0.99000 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 12,200 0.06000 203,333  کیلوگرم  میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 3,240 0.07200 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 223,340 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6

 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7

 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8
 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4

 2,277 0.00755 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5

 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

به روش  متر، با رنگ گرم ترافیکیسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض و اجراي خط تهیه مصالح
  میکرون 3000اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید با آستر همراه با دانه

 262,512  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  28صفحه: 

 

  

وش با رنگ گرم ترافیکی به رمتر، سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال1از جدول شماره 10- 1ردیف شماره 
  میکرون 3000اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید با آستر همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 277,200 1.32000 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 20,333 0.10000 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 25آستر (با عرض  2
 4,320 0.09600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 301,853 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8

 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2

 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3

 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4

 2,277 0.00755 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5

 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6
 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ی به متر، با رنگ گرم ترافیکسانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون 3000ضخامت اي با هاي شیشهروش اسکرید با آستر همراه با دانه

 341,026  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  29صفحه: 

 

  

وش رمتر، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی1از جدول شماره 11- 1ردیف شماره 
  ش متر خالی)ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  3000اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید با آستر همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 76,230 0.36300 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 4,473 0.02200 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 1,188 0.02640 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 81,891 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4

 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8

 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4

 2,277 0.00755 301,604  دستگاه ساعت با راننده نیسان دو تن 5

 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6
 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح ردیف

ی به متر، با رنگ گرم ترافیکسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
نقطع ممیکرون (جهت خطوط  3000اي با ضخامت هاي شیشهروش اسکرید با آستر همراه با دانه

  شش متر خالی) -سه متر پر 
 121,064  متر طول



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  30صفحه: 

 

  

  

وش رترافیکی به  متر، با رنگ گرمسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال1از جدول شماره 12- 1ردیف شماره 
  هار متر خالی)چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر  3000اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید با آستر همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 76,230 0.36300 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 4,473 0.02200 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20(با عرض آستر  2
 1,188 0.02640 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 81,891 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8

 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
         

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 2,277 0.00755 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

کی به متر، با رنگ گرم ترافیسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
منقطع  میکرون (جهت خطوط 3000اي با ضخامت هاي شیشهبا دانهروش اسکرید با آستر همراه 

  چهار متر خالی) -دو متر پر 
 121,064  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  31صفحه: 

 

  

وش رمتر، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال1از جدول شماره 13- 1ردیف شماره 
  ه متر خالی)س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  3000اي با ضخامت هاي شیشهدانهاسکرید با آستر همراه با 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 57,173 0.27225 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1

 3,355 0.01650 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2

 891 0.01980 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 61,418 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8

 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت خودروي رنگ گرم با رانندهکامیونت کشنده  4
 2,277 0.00755 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف                  

کی به متر، با رنگ گرم ترافیسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
منقطع  میکرون (جهت خطوط 3000ضخامت اي با هاي شیشهروش اسکرید با آستر همراه با دانه

  سه متر خالی) -یک متر پر 
 100,591  متر طول

  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  32صفحه: 

 

  

وش رمتر، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال1از جدول شماره 14- 1ردیف شماره 
  ک متر خالی)ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  3000ضخامت اي با هاي شیشهاسکرید با آستر همراه با دانه

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 116,424 0.55440 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1

 6,832 0.03360 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2

 1,814 0.04032 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3
 125,070 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8

 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خط خودرو 1
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت رانندهکامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با  4
 2,277 0.00755 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

کی به متر، با رنگ گرم ترافیسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
منقطع  میکرون (جهت خطوط 3000اي با ضخامت هاي شیشهروش اسکرید با آستر همراه با دانه

  یک متر خالی) -متر پر  یک
 164,243  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  33صفحه: 

 

  

وش متر، با رنگ گرم ترافیکی به رسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط بهاي : آنالیز1از جدول شماره 15- 1ردیف شماره 
  نج متر خالی)پ -پر میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر  3000اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید با آستر همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 85,760 0.40838 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 5,032 0.02475 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 1,337 0.02970 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 92,129 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8

 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 2,277 0.00755 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

به  متر، با رنگ گرم ترافیکیسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
نقطع میکرون (جهت خطوط م 3000اي با ضخامت هاي شیشهروش اسکرید با آستر همراه با دانه

  پنج متر خالی) -سه متر پر 
 131,301  متر طول

  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  34صفحه: 

 

  

وش رمتر، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی1از جدول شماره 16- 1ردیف شماره 
  شت متر خالی)ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  3000اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید با آستر همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 87,959 0.41885 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 5,163 0.02539 203,333  کیلوگرم میکرون)300متر با ضخامت سانتی 20آستر (با عرض  2
 1,371 0.03046 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 94,492 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت  کشیمسئول گروه خط 1

 1,635 0.00906 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,514 0.00906 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 3,190 0.03019 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 855 0.00604 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 1,282 0.00906 141,549  نفرساعت نیروي فنی آکس گیري 7
 3,387 0.02718 124,605  نفرساعت نفر) 4نیروي آکس گیري ( 8

 14,780 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,668 0.00189 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت (تراك با راننده)زن خودرو آستر 2
 4,382 0.00189 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 3,258 0.01321 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4

 2,277 0.00755 301,604  ساعت دستگاه نیسان دو تن با راننده 5

 2,426 0.00539 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6
 24,392 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :
         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
ی به متر، با رنگ گرم ترافیکسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

نقطع ممیکرون (جهت خطوط  3000اي با ضخامت هاي شیشهروش اسکرید با آستر همراه با دانه
  هشت متر خالی) -پنج متر پر 

 133,664  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  35صفحه: 

 

  

 5 –متر پر سانتی 5متر به فاصله سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي1از جدول شماره 17- 1ردیف شماره 
  میکرون 4500اي با ضخامت هاي شیشهمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به روش اکستروژن با آستر همراه با دانهسانتی

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 255,360 1.21600 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 16,267 0.08000 203,333  کیلوگرم میکرون)300آستر (با ضخامت  2
 4,770 0.10600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 276,397 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,221 0.01231 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 2,221 0.01231 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 1,742 0.01231 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 2,057 0.01231 167,089  نفرساعت زناپراتور خودرو آستر  4
 4,336 0.04103 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 1,162 0.00821 141,549  نفرساعت سازرنگ 6

 13,739 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 10,386 0.00256 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 5,935 0.00256 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 5,935 0.00256 2,318,400  دستگاه ساعت  تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 4,427 0.01795 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 3,094 0.01026 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 3,299 0.00733 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 33,077 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر تیسان 5متر به فاصله سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
هاي ا دانهاکستروژن با آستر همراه بمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به روش سانتی 5 –پر 

  میکرون 4500اي با ضخامت شیشه
 323,213  متر طول

  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  36صفحه: 

 

  

 8 –متر پر سانتی 5متر به فاصله سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی1از جدول شماره 18- 1ردیف شماره 
  میکرون 4500اي با ضخامت هاي شیشهروش اکستروژن با آستر همراه با دانهمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به سانتی

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 196,432 0.93539 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 12,513 0.06154 203,333  کیلوگرم میکرون)300آستر (با ضخامت  2
 3,669 0.08154 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 212,614 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,221 0.01231 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 2,221 0.01231 180,436  نفرساعت کشیخطاپراتور خودرو  2
 1,742 0.01231 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 2,057 0.01231 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4
 4,336 0.04103 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 1,162 0.00821 141,549  نفرساعت سازرنگ 6

 13,739 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 10,386 0.00256 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1
 5,935 0.00256 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 5,935 0.00256 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 4,427 0.01795 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 3,094 0.01026 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 3,299 0.00733 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 33,077 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 –متر پر سانتی 5متر به فاصله سانتی 20ارتعاشی محوري به عرض کشی تهیه مصالح و اجراي خط
اي با هاي شیشهمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به روش اکستروژن با آستر همراه با دانهسانتی 8

  میکرون 4500ضخامت 
 259,430  متر طول

  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  37صفحه: 

 

  

 –متر پر سانتی 5متر به فاصله سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا1از جدول شماره 19- 1ردیف شماره 
  میکرون 4500اي با ضخامت هاي شیشهمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به روش اکستروژن با آستر همراه با دانهسانتی 10

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 170,241 0.81067 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 10,844 0.05333 203,333  کیلوگرم میکرون)300آستر (با ضخامت  2
 3,180 0.07067 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 184,265 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,221 0.01231 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 2,221 0.01231 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 1,742 0.01231 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 2,057 0.01231 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 4

 4,336 0.04103 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خطخط نگه دار  5

 1,162 0.00821 141,549  نفرساعت سازرنگ 6
 13,739 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 10,386 0.00256 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 5,935 0.00256 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 5,935 0.00256 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 4,427 0.01795 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 3,094 0.01026 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5
 3,299 0.00733 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6

 33,077 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح ردیف

متر تیسان 5متر به فاصله سانتی 20کشی ارتعاشی محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
هاي ا دانهبمتر خالی، با رنگ گرم ترافیکی به روش اکستروژن با آستر همراه سانتی 10 –پر 

  میکرون 4500اي با ضخامت شیشه
 231,081  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  38صفحه: 

 

  

کستروژن کشی ارتعاشی عرضی (کاهنده سرعت) با رنگ گرم ترافیکی به روش اتهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی1از جدول شماره 20- 1ردیف شماره 
  میکرون 6000اي با ضخامت هاي شیشهبا آستر همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,703,100 8.11000 210,000  کیلوگرم رنگ گرم 1
 81,333 0.40000 203,333  کیلوگرم میکرون) 400آستر (با ضخامت  2
 23,850 0.53000 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 3

 1,808,283 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 27,939 0.15484 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 27,939 0.15484 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 21,917 0.15484 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 25,872 0.15484 167,089  نفرساعت آستر زناپراتور خودرو  4
 54,538 0.51613 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 5
 14,612 0.10323 141,549  نفرساعت سازرنگ 6

 172,817 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف
 130,885 0.03226 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ گرم خودرو خط 1

 74,792 0.03226 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 2
 74,792 0.03226 2,318,400  دستگاه ساعت تن 3,5کن رنگ گرم با ظرفیت گرمبا دستگاه پیش 1926کامیون  3
 55,693 0.22581 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده 4
 38,916 0.12903 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 5

 20,736 0.04608 450,000  عدد کله قندي ایمنی 6
 395,814 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

وش رکشی ارتعاشی عرضی (کاهنده سرعت) با رنگ گرم ترافیکی به تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون 6000اي با ضخامت هاي شیشهاکستروژن با آستر همراه با دانه

 2,376,914  متر طول

  
  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  39صفحه: 

 

  

روش اسکرید  سانتیمتر، با رنگ دوجزئی به 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي2مارهاز جدول ش  2-2و  1- 2ردیف شماره 
  میکرون یا با تاپ کوت 2500اي با ضخامت هاي شیشههمراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

ف
ردی

  

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح
  ايهاي شیشهدانه

مبلغ کل(ریال) با 
  تاپ کوت

 290,000 290,000 0.75000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 0 3,240 0.07200 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2
 18,000 0 0.02000 900,000  کیلوگرم رویه)تاپ کوت (الك  3

 308,000 293,240 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب           

ف
ردی

  

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح
  ايدانه هاي شیشه

مبلغ کل(ریال) با 
  تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت کارگر رنگ ریز 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 5

 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (دار خطخط نگه  6
 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج           

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3
 5,846 0.01299 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د           

یف
رد

  

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح

1         0 
 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
هاي سانتیمتر، با رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

  میکرون  2500اي با ضخامت شیشه
 351,338  متر طول

 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 با  سانتیمتر، با رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت

 میکرون  2500ضخامت 
 374,333  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  40صفحه: 

 

  

  
ه روش سانتیمتر، با رنگ دوجزئی ب 20کشی ممتد محوري به عرض خطتهیه مصالح و اجراي  : آنالیز بهاي2مارهاز جدول ش  4-2و  3- 2ردیف شماره 

  میکرون یا با تاپ کوت 2500اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید همراه با دانه

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

ف
ردی

  

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح
  ايدانه هاي شیشه

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 386,667 386,667 1.00000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 0 4,320 0.09600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2
 24,003 0 0.02667 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 3

 410,670 390,987 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 انسانی برآورد هزینه نیروي -ب           

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  دانه هاي شیشه اي

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت کارگر رنگ ریز 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 5
 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 6

 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار کار -ج           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3
 5,846 0.01299 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

          
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ا سانتیمتر، ب 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهرنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

  میکرون  2500
 449,085  متر طول

ا سانتیمتر، ب 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت  با ضخامت 

 میکرون 
 477,003  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  41صفحه: 

 

  

  

ه روش سانتیمتر، با رنگ دوجزئی ب 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي2ارهاز جدول شم 6-2و  5- 2ردیف شماره 
  ش متر خالی)ش -میکرون یا با تاپ کوت (جهت خطوط منقطع سه متر پر  2500اي با ضخامت هاي شیشههمراه با دانه اسکرید

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  ايدانه هاي شیشه

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 106,333 106,333 0.27500 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 0 1,188 0.02640 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 6,597 0 0.00733 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 3

 112,930 107,521 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب           

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  دانه هاي شیشه اي

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت کارگر رنگ ریز 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 5
 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 6

 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 و ابزار کار برآورد هزینه ماشین آالت -ج           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3
 5,846 0.01299 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

سـانتیمتر،   15کشی منقطع محوري به عرض مصالح و اجراي خطتهیه 
اي با ضـخامت  هاي شیشهبا رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

  ش متر خالی)ش -میکرون  (جهت خطوط منقطع سه متر پر  2500
 165,619  متر طول

سـانتیمتر،   15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضـخامت  با رنگ 

 ش متر خالی)ش -میکرون  (جهت خطوط منقطع سه متر پر 
 179,264  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  42صفحه: 

 

  

ه روش سانتیمتر، با رنگ دوجزئی ب 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي2ارهاز جدول شم 8-2و  7- 2ردیف شماره 
  هار متر خالی)چ -میکرون یا با تاپ کوت (جهت خطوط منقطع دو متر پر  2500اي با ضخامت هاي شیشههمراه با دانهاسکرید 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  دانه هاي شیشه اي

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 106,333 106,333 0.27500 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 0 1,188 0.02640 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2
 6,597 0 0.00733 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 3

 112,930 107,521 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب           

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  دانه هاي شیشه اي

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت کارگر رنگ ریز 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 5
 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 6

 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 و ابزار کار برآورد هزینه ماشین آالت -ج           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3
 5,846 0.01299 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 سانتیمتر، 15کشی منقطع محوري به عرض مصالح و اجراي خطتهیه 
اي با ضخامت هاي شیشهبا رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

  هار متر خالی)چ -میکرون  (جهت خطوط منقطع دو متر پر  2500
 165,619  متر طول

 سانتیمتر، 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت با رنگ 

 هار متر خالی)چ -میکرون  (جهت خطوط منقطع دو متر پر 
 179,264  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  43صفحه: 

 

  

روش  سانتیمتر، با رنگ دوجزئی به 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي2مارهاز جدول ش 10-2و  9- 2ردیف شماره 
  ه متر خالی)س -میکرون یا با تاپ کوت (جهت خطوط منقطع یک متر پر  2500اي با ضخامت هاي شیشههمراه با دانه اسکرید

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  ايدانه هاي شیشه

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 79,750 79,750 0.20625 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 0 891 0.01980 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2
 4,950 0 0.00550 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 3

 84,700 80,641 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب           

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف
  ايهاي شیشهدانه

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت ریز کارگر رنگ 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت  نفر) 4تاپ کوت زن ( 5
 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 6

 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3
 5,846 0.01299 450,000  عدد ایمنی کله قندي 4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

سانتیمتر، با  15کشی منقطع محوري به عرض خط تهیه مصالح و اجراي
 2500اي با ضخامت هاي شیشهرنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه
  ه متر خالی)س -میکرون  (جهت خطوط منقطع یک متر پر 

 138,739  متر طول

سانتیمتر، با  15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
ون میکر 2500اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت رنگ دوجزئی به روش 

 ه متر خالی)س -(جهت خطوط منقطع یک متر پر 
 151,033  متر طول

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  44صفحه: 

 

  

ه روش سانتیمتر، با رنگ دوجزئی ب 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي2مارهاز جدول ش 12- 2و  11- 2ردیف شماره 
  ک متر خالی)ی -میکرون یا با تاپ کوت (جهت خطوط منقطع یک متر پر  2500اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  ايهاي شیشهدانه

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 162,400 162,400 0.42000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 0 1,814 0.04032 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2
 10,080 0 0.01120 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 3

 172,480 164,215 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب           

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  ايهاي شیشهدانه

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت کارگر رنگ ریز 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 5
 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 6

 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 اربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار ک -ج           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3
 5,846 0.01299 450,000  عدد ایمنیکله قندي  4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

سانتیمتر،  15کشی منقطع محوري به عرض خطتهیه مصالح و اجراي 
اي با ضخامت هاي شیشهبا رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

  ک متر خالی) ی -میکرون  (جهت خطوط منقطع یک متر پر  2500
 222,312  متر طول

سانتیمتر،  15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500با رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 ک متر خالی) ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر 
 238,813  متر طول

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  45صفحه: 

 

  

ه روش بسانتیمتر، با رنگ دوجزئی  15عرض کشی منقطع محوري به تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي2مارهاز جدول ش 14- 2و  13- 2ردیف شماره 
  نج متر خالی)پ -میکرون یا با تاپ کوت (جهت خطوط منقطع سه متر پر  2500اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید همراه با دانه

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  ايهاي شیشهدانه

کل(ریال)  مبلغ
  با تاپ کوت

 119,627 119,627 0.30938 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 0 1,337 0.02970 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2
 7,425 0 0.00825 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 3

 127,052 120,964 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب           

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  دانه هاي شیشه اي

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت کارگر رنگ ریز 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 5
 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 6

 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت رانندهنیسان دو تن با  3
 5,846 0.01299 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ا بسانتیمتر،  15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت هاي شیشهرنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

  نج متر خالی) پ -میکرون  (جهت خطوط منقطع سه متر پر  2500
 179,061  متر طول

ا بسانتیمتر،  15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 نج متر خالی) پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر 
 193,385  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  46صفحه: 

 

  

ی به روش سانتیمتر، با رنگ دوجزئ 15عرض کشی منقطع محوري به تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي2مارهاز جدول ش 16- 2و  15- 2ردیف شماره 
  شت متر خالی)ه -میکرون یا با تاپ کوت (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  2500اي با ضخامت هاي شیشهاسکرید همراه با دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  ايهاي شیشهدانه

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 122,693 122,693 0.31731 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 0 1,371 0.03046 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2
 7,614 0 0.00846 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 3

 130,307 124,064 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب           

مبلغ کل(ریال) با   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
  دانه هاي شیشه اي

مبلغ کل(ریال) 
  با تاپ کوت

 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 3,937 3,937 0.02182 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2
 3,089 3,089 0.02182 141,549  نفرساعت اپراتورکمک  3
 1,813 1,813 0.01455 124,605  نفرساعت کارگر رنگ ریز 4
 8,235 0 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 5
 7,685 7,685 0.07273 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 6

 28,696 20,461 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 18,460 0.00455 4,057,200  دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئیخودرو خط 1
 7,848 0.03182 246,637  دستگاه ساعت کامیونت کشنده خودرو رنگ دوجزئی 2
 5,483 0.01818 301,604  دستگاه ساعت با راننده نیسان دو تن 3
 5,846 0.01299 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 37,637 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د           

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 سانتیمتر، 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
اي با هاي شیشهبا رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با دانه

هشت  -میکرون  (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  2500ضخامت 
  متر خالی) 

 182,162  متر طول

 سانتیمتر، 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 2500با رنگ دوجزئی به روش اسکرید همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 شت متر خالی) ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر 
 196,641  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  47صفحه: 

 

  

 15سوار به عرض ایستگاه تاکسی و پاركکشی پارکینگ سواري، تهیه مصالح و اجراي خط نالیز بهاي: آ2از جدول شماره 17- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000متر، با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 255,200 0.66000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 2,000 1.14300 1,750  متر نواري پهنچسب  2
 643 0.00714 90,000  عدد غلطک رنگ 3
 18,000 0.02000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 275,843 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 6,709 0.03718 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 6,709 0.03718 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2
 6,172 0.04953 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3
 5,234 0.04953 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 24,823 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 673 0.01190 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1
 7,181 0.02381 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2
 3,825 0.00850 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 11,679 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

سوار به پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركکشی تهیه مصالح و اجراي خط
متر، با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با سانتی 15عرض 

  میکرون 2000ضخامت 
 312,345  متر طول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  48صفحه: 

 

  

متر، با سانتی 10سوار به عرض پاركکشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی2از جدول شماره 18- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 178,640 0.46200 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 2,000 1.14300 1,750  متر چسب نواري پهن 2
 643 0.00714 90,000  عدد غلطک رنگ 3
 12,060 0.01340 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 193,343 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 6,709 0.03718 180,436  نفرساعت  کشیخطمسئول گروه  1
 6,709 0.03718 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2
 6,172 0.04953 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3
 5,234 0.04953 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 24,823 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار کار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 673 0.01190 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1
 7,181 0.02381 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2
 3,825 0.00850 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 11,679 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :
         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
سوار به عرض پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركکشی تهیه مصالح و اجراي خط 

 2000متر، با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی 10
  میکرون

 229,845  متر طول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  49صفحه: 

 

  

ش دستی متر، با رنگ دوجزئی به روسانتی 10کشی ایستگاه تاکسی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال2از جدول شماره 19- 2ردیف شماره 
  ک متر خالی)ی - میکرون (بصورت خطوط منقطع یک متر پر  2000همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 89,320 0.23100 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 2,000 1.14300 1,750  متر نواري پهنچسب  2
 643 0.00714 90,000  عدد غلطک رنگ 3
 10,080 0.01120 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 102,043 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 7,225 0.04004 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 7,225 0.04004 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2
 6,646 0.05334 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3
 5,636 0.05334 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 26,732 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 673 0.01190 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1
 7,181 0.02381 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2
 3,825 0.00850 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 11,679 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ئی به متر، با رنگ دوجزسانتی 10ایستگاه تاکسی به عرض کشی تهیه مصالح و اجراي خط
ر میکرون (بصورت خطوط منقطع یک مت 2000روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

  یک متر خالی) -پر 
 140,454  متر طول

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  50صفحه: 

 

  

وش دستی متر با رنگ دوجزئی به رسانتی 20عرض کشی ایستگاه اتوبوس به تهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا2از جدول شماره 20- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 340,267 0.88000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 3,000 1.71400 1,750  متر چسب نواري پهن 2
 1,890 0.02100 90,000  عدد غلطک رنگ 3
 24,003 0.02667 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 369,159 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 20,102 0.11141 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 20,102 0.11141 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2
 18,515 0.14859 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3
 15,701 0.14859 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 74,421 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 هزینه ماشین آالت و ابزار کاربرآورد  -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,019 0.03570 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 21,535 0.07140 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 11,475 0.02550 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 35,029 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

به روش  متر با رنگ دوجزئیسانتی 20ایستگاه اتوبوس به عرض کشی تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون 2000دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 478,609  متر طول

  
  
  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  51صفحه: 

 

  

دستی  متر با رنگ دوجزئی به روشسانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی2از جدول شماره 21- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 178,640 0.46200 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 3,000 1.71400 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 1,926 0.02140 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 12,060 0.01340 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 195,626 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 20,102 0.11141 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1
 20,102 0.11141 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2
 18,515 0.14859 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 15,701 0.14859 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 74,421 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,019 0.03570 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1
 21,535 0.07140 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2
 11,475 0.02550 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 35,029 کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار 
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط 
  میکرون 2000دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت دوجزئی به روش 

 305,075  متر طول

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  52صفحه: 

 

  

دستی  متر با رنگ دوجزئی به روشسانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی2از جدول شماره 22- 2ردیف شماره 
  خالی) یک متر - یک متر پر میکرون (بصورت خطوط منقطع  2000همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 89,320 0.23100 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 3,000 1.71400 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 1,926 0.02140 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 10,080 0.01120 900,000  کیلوگرم رویه)تاپ کوت (الك  4
 104,326 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 21,649 0.11998 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 21,649 0.11998 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 19,939 0.16002 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 16,909 0.16002 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 80,146 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,019 0.03570 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 21,535 0.07140 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 11,475 0.02550 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 35,029 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 
 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
میکرون (بصورت  2000با ضخامت  دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت

  ک متر خالی)ی -خطوط منقطع یک متر پر 
 219,500  متر طول

  
  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  53صفحه: 

 

  

ئی به روش متر، با رنگ دوجزسانتی 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال2از جدول شماره 23- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 812,001 2.10000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1
 4,935 2.82000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 3,600 0.04000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 72,000 0.08000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 892,536 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 33,121 0.18356 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 33,121 0.18356 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 30,486 0.24466 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 25,852 0.24466 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 122,580 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 3,326 0.05880 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 35,469 0.11760 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 18,900 0.04200 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3
 57,695 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با رنگ دوجزئی سانتی 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون 2000دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت به روش 

 1,072,810  متر طول

  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  54صفحه: 

 

  

وجزئی متر، با رنگ دسانتی 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط نالیز بهاي: آ2از جدول شماره 24- 2ردیف شماره 
  میکرون 2500ضدسرخوردگی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 982,501 2.25000 436,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی ضدسرخوردگی 1

 4,935 2.82000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 3,600 0.04000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 72,000 0.08000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 1,063,036 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 46,913 0.26000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 46,913 0.26000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 40,497 0.32500 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 34,342 0.32500 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 168,665 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 3,326 0.05880 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 35,469 0.11760 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 18,900 0.04200 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 57,695 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با رنگ سانتی 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط 
  میکرون 2500همراه با تاپ کوت با ضخامت دوجزئی ضدسرخوردگی به روش دستی 

 1,289,396  متر طول

  
  
  
  
  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  55صفحه: 

 

  

 10متر به عرض سانتی 100متر در سانتی 100کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال2از جدول شماره 25- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000ضخامت متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با سانتی

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 714,561 1.84800 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 16,800 9.60000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 10,800 0.12000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 60,300 0.06700 900,000  کیلوگرم رویه)تاپ کوت (الك  4
 802,461 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 64,957 0.36000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 64,957 0.36000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 59,810 0.48000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 50,720 0.48000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 240,444 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 5,657 0.10000 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1
 60,321 0.20000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2
 32,130 0.07140 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 98,107 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر به سانتی 100متر در سانتی 100کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط
 2000رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت متر با سانتی 10عرض 

  میکرون
 1,141,012  متر مربع

  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  56صفحه: 

 

  

قوش نکشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقف و هاشور و تهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا2از جدول شماره 26- 2ردیف شماره 
  یکرونم 2000ت ها) با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت و بدون آستر با ضخامخیابانی و بزرگراهی (بجز فلش ها و خط نوشته 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

بهاي   واحد  شرح  ردیف
مبلغ   مقدار  واحد(ریال)

  کل(ریال)
 1,546,668 4.00000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 8,400 4.80000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 117,000 0.13000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 1,674,768 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

بهاي   واحد  شرح  ردیف
مبلغ   مقدار  واحد(ریال)

  کل(ریال)
 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 29,905 0.24000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 25,360 0.24000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 120,222 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ماشین آالت و ابزار کاربرآورد هزینه  -ج 

بهاي   واحد  شرح  ردیف
مبلغ   مقدار  واحد(ریال)

  کل(ریال)
دستگاه  کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

  ساعت
56,565 0.05000 2,828 

دستگاه  نیسان دو تن با راننده 2
  ساعت

301,604 0.10000 30,160 
 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 49,054 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

بهاي   واحد  شرح  ردیف
مبلغ   مقدار  واحد(ریال)

  کل(ریال)
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

                  
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ور و ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقف و هاشکشی بستر، تهیه مصالح و اجراي خط
ستی دنقوش خیابانی و بزرگراهی (بجز فلش ها و خط نوشته ها) با رنگ دوجزئی به روش 

  میکرون 2000همراه با تاپ کوت و بدون آستر با ضخامت 
 1,844,044  متر مربع

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  57صفحه: 

 

  

نقوش  و هاشور و توقفتهیه مصالح و اجراي خط کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت  الیز بهاي: آن2از جدول شماره 27- 2ردیف شماره 
 2500ا ضخامت بتاپ کوت و بدون آستر  ها) با رنگ دو جزئی ضد سرخوردگی به روش دستی همراه باها و خط نوشتهبزرگراهی(بجز فلش خیابانی و

  میکرون
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,965,002 4.50000 436,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی ضدسرخوردگی 1

 8,400 4.80000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 144,000 0.16000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 2,120,102 هزینه تهیه مصالح(ریال) :مجموع 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 40,598 0.22500 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 40,598 0.22500 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 37,382 0.30000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 31,700 0.30000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 150,278 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,828 0.05000 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3
 49,054 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
و  فتوقتهیه مصالح و اجراي خط کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت 

ئی و جزرنگ دهاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش ها و خط نوشته ها) با 
 2500ضد سرخوردگی به روش دستی همراه با تاپ کوت و بدون آستر با ضخامت 

  میکرون

 2,319,433  متر مربع

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  58صفحه: 

 

  

وش خیابانی کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقف و هاشور و نقتهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی2از جدول شماره 28- 2ردیف شماره 
  نمیکرو 2000(بجز فلش ها و خط نوشته ها) با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت و با آستر با ضخامت و بزرگراهی 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,546,668 4.00000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 81,333 0.40000 203,333  کیلوگرم میکرون) 400با ضخامت  آستر (پرایمر 2

 8,400 4.80000 1,750  متر چسب نواري پهن 3

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 4

 117,000 0.13000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 5
 1,756,101 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 نیروي انسانیبرآورد هزینه  -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 29,905 0.24000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 25,360 0.24000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 120,222 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,828 0.05000 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3
 49,054 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 حمل(ریال) :مجموع هزینه 

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

هاشور  وکشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقف تهیه مصالح و اجراي خط
ش ه روبو نقوش خیابانی و بزرگراهی (بجز فلش ها و خط نوشته ها) با رنگ دوجزئی 

  میکرون 2000 دستی همراه با تاپ کوت و با آستر با ضخامت
 1,925,377  متر مربع

  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  59صفحه: 

 

  

قوش کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقف و هاشور و نتهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا2از جدول شماره 29- 2ردیف شماره 
 2500خامت تر با ضتاپ کوت و با آس خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش ها و خط نوشته ها)  با رنگ دوجزئی ضدسرخوردگی به روش دستی همراه با

  میکرون
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 1,965,002 4.50000 436,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی ضدسرخوردگی 1

 81,333 0.40000 203,333  کیلوگرم میکرون) 400آستر (پرایمر با ضخامت  2

 8,400 4.80000 1,750  متر چسب نواري پهن 3

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 4

 144,000 0.16000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 5
 2,201,435 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 40,598 0.22500 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 40,598 0.22500 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 37,382 0.30000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 31,700 0.30000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 150,278 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

         
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,828 0.05000 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 49,054 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :
         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
ف و کشی بستر، ایستگاه تاکسی، اتوبوس، ممنوعیت توقتهیه مصالح و اجراي خط

زئی دوج هاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی(بجز فلش ها و خط نوشته ها)  با رنگ
 2500ضدسرخوردگی به روش دستی همراه با تاپ کوت و با آستر با ضخامت 

  میکرون

 2,400,766  متر مربع

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  60صفحه: 

 

  

نگ دوجزئی رکیلومتر بر ساعت) با  60تهیه مصالح و ترسیم انواع فلش و خط نوشته (سرعت کمتر از  لیز بهاي: آنا2از جدول شماره 30- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  کل(ریال) مبلغ  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,088,002 5.40000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 14,000 8.00000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 9,000 0.10000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 162,000 0.18000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 2,273,002 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 108,262 0.60000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 108,262 0.60000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 99,622 0.79950 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 84,481 0.79950 105,667  نفرساعت نفر) 2( کشیخط نگه دار خط 4

 400,626 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 9,446 0.16700 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 100,434 0.33300 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 53,550 0.11900 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3
 163,430 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ر ساعت) بکیلومتر  60تهیه مصالح و ترسیم انواع فلش و خط نوشته (سرعت کمتر از 
  میکرون 2000با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 2,837,058  عدد

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  61صفحه: 

 

  

ه روش بکیلومتر بر ساعت) با رنگ دوجزئی  60لش (سرعت بیشتر از فتهیه مصالح و ترسیم انواع  : آنالیز بهاي2جدول شمارهاز  31- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000دستی همراه با تاپ کوت و با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,139,736 8.12000 386,667  کیلوگرم دوجزئیرنگ اکریلیک  1

 24,000 13.71429 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 15,429 0.17143 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 252,000 0.28000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 3,431,165 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 انسانیبرآورد هزینه نیروي  -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 185,587 1.02855 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 185,587 1.02855 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 170,890 1.37145 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 144,917 1.37145 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 686,981 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 16,161 0.28570 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 172,337 0.57140 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 91,845 0.20410 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 280,342 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 حمل(ریال) :مجموع هزینه 

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ا رنگ بکیلومتر بر ساعت)  60تهیه مصالح و ترسیم انواع فلش (سرعت بیشتر از 
  میکرون 2000دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت و با ضخامت 

 4,398,488  عدد

  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  62صفحه: 

 

  

متر با رنگ دوجزئی سانتی 40متر در سانتی 40کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط هايب: آنالیز 2از جدول شماره 32- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 247,467 0.64000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 4,200 2.40000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 28,800 0.03200 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4
 283,167 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 29,905 0.24000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 25,360 0.24000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4
 120,222 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,828 0.05000 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 49,054 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :
 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :
         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
 40متر در سانتی 40کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط

 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی
  میکرون 

 452,443  عدد

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  63صفحه: 

 

  

متر با رنگ سانتی 90متر و ارتفاع سانتی 60اي با قاعده کشی دندان کوسهاجراي خطتهیه مصالح و  لیز بهاي: آنا2از جدول شماره 33- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 417,600 1.08000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 4,200 2.40000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 43,200 0.04800 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 467,700 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف
 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 29,905 0.24000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 25,360 0.24000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 120,222 هزینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع 

         
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,828 0.05000 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 49,054 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد ردیفشرح 

 90 متر و ارتفاعسانتی 60اي با قاعده کشی دندان کوسهتهیه مصالح و اجراي خط
  یکرون م 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی

 636,976  عدد

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  64صفحه: 

 

  

متر با رنگ دوجزئی سانتی 50متر در سانتی 50کشی باکس شطرنجی به ابعاد خطتهیه مصالح و اجراي  ز بهاي: آنالی2از جدول شماره 34- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت 

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 386,667 1.00000 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 4,200 2.40000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 39,600 0.04400 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 433,167 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 29,905 0.24000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 25,360 0.24000 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 120,222 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 2,828 0.05000 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1
 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2
 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 49,054 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  واحد(ریال)بهاي   واحد شرح ردیف

 50متر در سانتی 50کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط
 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی

  میکرون 
 602,443  عدد

  
  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  65صفحه: 

 

  

 10رض متر و ع 3به طول  (L)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی تهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا2از جدول شماره 35- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 535,920 1.38600 386,667  کیلوگرم  رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 4,253 2.43000 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 1,928 0.02142 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 35,100 0.03900 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 577,201 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف
 15,481 0.08580 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 15,481 0.08580 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 14,242 0.11430 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 12,078 0.11430 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 57,283 هزینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع 

         
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,019 0.03570 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 21,544 0.07143 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 15,975 0.03550 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 39,538 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 3ل به طو (L) کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقیتهیه مصالح و اجراي خط
ا سانتیمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت ب 10متر و عرض 

  میکرون  2000ضخامت 
 674,022  عدد

  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  66صفحه: 

 

  

عرض  متر و 5/3ل طو به (T)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی خطتهیه مصالح و اجراي  الیز بهاي: آن2از جدول شماره 36- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی 10

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

 625,241 1.61700 386,667  کیلوگرم رنگ اکریلیک دوجزئی 1

 7,009 4.00500 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 2,249 0.02499 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 40,950 0.04550 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 675,448 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

 18,062 0.10010 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 18,062 0.10010 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 16,616 0.13335 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 14,091 0.13335 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 66,830 هزینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع 

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,363 0.04177 56,565  دستگاه ساعت زنکیلووات (با بنزین) و هم 5ژنراتور الکتریکی  1

 25,206 0.08357 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 18,691 0.04154 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 46,259 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد ردیفشرح 

ه ب (T) کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی تهیه مصالح و اجراي خط
ا متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه بسانتی 10متر و عرض  5/3طول 

  میکرون  2000تاپ کوت با ضخامت 
 788,538  عدد

  
  

مبلغ کل(ریال)   مقدار   بهاي واحد(ریال)   واحد   شرح   ردیف  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  67صفحه: 

 

  

عرض  ومتر  5/5طول به  (L)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي مصالح و اجراي خطتهیه  لیز بهاي: آنا2از جدول شماره 37- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی 10

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 982,521 2.54100 386,667  کیلوگرم دوجزئیرنگ اکریلیک  1

 11,001 6.28650 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 3,543 0.03937 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 64,350 0.07150 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 1,061,416 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 28,383 0.15730 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 28,383 0.15730 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 26,111 0.20955 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 22,143 0.20955 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 105,019 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 3,702 0.06544 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 39,489 0.13093 301,604  دستگاه ساعت با رانندهنیسان دو تن  2

 29,282 0.06507 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 72,473 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

به  (L)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي تهیه مصالح و اجراي خط
اپ متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تسانتی 10متر و عرض  5/5طول 

  میکرون 2000کوت با ضخامت 
 1,238,907  عدد

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  68صفحه: 

 

  

 10ض متر و عر 6به طول  (T)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي تهیه مصالح و اجراي خط هايب: آنالیز 2از جدول شماره 38- 2ردیف شماره 
  میکرون 2000متر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت با ضخامت سانتی

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 1,071,841 2.77200 386,667  کیلوگرم اکریلیک دوجزئیرنگ  1

 12,002 6.85800 1,750  متر چسب نواري پهن 2

 3,856 0.04284 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 70,200 0.07800 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 4

 1,157,898 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 انسانی برآورد هزینه نیروي -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
 30,963 0.17160 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 30,963 0.17160 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 28,485 0.22860 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 24,155 0.22860 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 114,566 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 4,064 0.07184 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 43,354 0.14375 301,604  دستگاه ساعت دو تن با راننده نیسان 2

 32,148 0.07144 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 79,566 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف
1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف         

ل به طو (T)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي تهیه مصالح و اجراي خط
ا بمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی همراه با تاپ کوت سانتی 10متر و عرض  6

  میکرون 2000ضخامت 
 1,352,030  عدد

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  69صفحه: 

 

  

افیکی متر، با رنگ آکریلیک سرد ترسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض ي خطتهیه مصالح و اجرا : آنالیز بهاي3شمارهاز جدول  1- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشههمراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 31,590 0.16200 195,000  کیلوگرم آکریلیک سرد + تینررنگ  1

 3,240 0.07200 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 34,830 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط نگه دار خط 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 آالت و ابزار کار برآورد هزینه ماشین -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنکشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد ایمنیکله قندي  4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با رنگ سانتی 15کشی ممتد محوري به عرض اجراي خط تهیه مصالح و
ک اي با ضخامت فیلم خشهاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
  میکرون 350

 45,726  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  70صفحه: 

 

  

فیکی آکریلیک سرد ترامتر، با رنگ سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی2از جدول شماره 2- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشههمراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 42,120 0.21600 195,000  کیلوگرم رنگ آکریلیک سرد + تینر 1

 4,320 0.09600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 46,440 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت اپراتورکمک  3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط نگه دار خط 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت سردزن رنگ خودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنکشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
متر، با رنگ سانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

 350 اي با ضخامت فیلم خشکشیشه هايآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه
  میکرون

 57,336  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  71صفحه: 

 

  

یکی متر، با رنگ آکریلیک سرد ترافسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هايب: آنالیز 3از جدول شماره 3- 3ردیف شماره 
  ش متر خالی)ش -سه متر پر میکرون (جهت خطوط منقطع  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشههمراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 11,505 0.05900 195,000  کیلوگرم رنگ آکریلیک سرد + تینر 1

 1,170 0.02600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 12,675 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط خط نگه دار 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنخودرو خطکشنده  2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه

  ش متر خالی) ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر 
 23,571  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  72صفحه: 

 

  

افیکی متر، با رنگ آکریلیک سرد ترسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی3از جدول شماره 4- 3ردیف شماره 
  هار متر خالی)چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر  350فیلم خشک اي با ضخامت هاي شیشههمراه با دانه

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 11,505 0.05900 195,000  کیلوگرم رنگ آکریلیک سرد + تینر 1

 1,170 0.02600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 12,675 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط نگه دار خط 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنکشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل - د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 350 اي با ضخامت فیلم خشکشیشههاي آکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه

  هار متر خالی) چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر 
 23,571  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  73صفحه: 

 

  

متر، با رنگ آکریلیک سرد سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال3از جدول شماره 5- 3ردیف شماره 
  ه متر خالی)س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  350ضخامت فیلم خشک اي با هاي شیشهترافیکی همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 8,775 0.04500 195,000  کیلوگرم رنگ آکریلیک سرد + تینر 1

 900 0.02000 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 9,675 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط نگه دار خط 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنکشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل - د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
م اي با ضخامت فیلشیشههاي رنگ آکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه

  ه متر خالی)س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  350خشک 
 20,571  متر طول

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  74صفحه: 

 

  

افیکی متر، با رنگ آکریلیک سرد ترسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی3از جدول شماره 6-3ردیف شماره 
  ک متر خالی)ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  350ضخامت فیلم خشک اي با هاي شیشههمراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 17,745 0.09100 195,000  کیلوگرم رنگ آکریلیک سرد + تینر 1

 1,800 0.04000 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 19,545 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط نگه دار خط 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنکشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل - د         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 350 اي با ضخامت فیلم خشکشیشههاي آکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه

  ک متر خالی) ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر 
 30,441  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  75صفحه: 

 

  

افیکی متر، با رنگ آکریلیک سرد ترسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط ز بهاي: آنالی3از جدول شماره 7- 3ردیف شماره 
  نج متر خالی)پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  350ضخامت فیلم خشک اي با هاي شیشههمراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 13,065 0.06700 195,000  کیلوگرم رنگ آکریلیک سرد + تینر 1

 1,350 0.03000 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 14,415 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت اپراتورکمک  3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط نگه دار خط 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت سردزن رنگ خودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنکشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با رنگ سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
 350 اي با ضخامت فیلم خشکهاي شیشهآکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه

  نج متر خالی) پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر 
 25,311  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  76صفحه: 

 

  

متر، با رنگ آکریلیک سرد سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال3از جدول شماره 8- 3ردیف شماره 
  شت متر خالی)ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  350با ضخامت فیلم خشک اي هاي شیشهترافیکی همراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 13,455 0.06900 195,000  کیلوگرم رنگ آکریلیک سرد + تینر 1

 1,350 0.03000 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 14,805 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت اپراتورکمک  3

 2,029 0.01920 105,667  نفرساعت نفر) 6کشی (خط نگه دار خط 4

 4,440 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت سردزن رنگ خودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زنکشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، با سانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط 
م اي با ضخامت فیلهاي شیشهرنگ آکریلیک سرد ترافیکی همراه با دانه

  شت متر خالی)  ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  350خشک 
 25,701  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  77صفحه: 

 

  

ي آبی همراه با متر، با رنگ سرد پایهسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط بهاي : آنالیز3از جدول شماره 9- 3ردیف شماره 
  میکرون 350ضخامت فیلم خشک اي با هاي شیشهدانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 45,360 0.16200 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 3,240 0.07200 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 48,600 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5(کشی خط نگه دار خط 4

 4,102 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)آستر زن (کشنده خودرو خطکامیونت کشنده  2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ي ایهمتر، با رنگ سرد پسانتی 15کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون   350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآبی همراه با دانه

 59,158  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  78صفحه: 

 

  

ي آبی همراه با متر، با رنگ سرد پایهسانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا3از جدول شماره 10- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 مصالحبرآورد هزینه تهیه  -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 60,480 0.21600 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 4,320 0.09600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 64,800 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 4

 4,102 نیروي انسانی(ریال) :مجموع هزینه 

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)کامیونت کشنده آستر زن (کشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 هزینه حمل(ریال) : مجموع

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ي ایهمتر، با رنگ سرد پسانتی 20کشی ممتد محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآبی همراه با دانه

 75,358  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  79صفحه: 

 

  

ي آبی متر، با رنگ سرد پایهسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض جراي خطتهیه مصالح و ا : آنالیز بهاي3شمارهاز جدول  11- 3ردیف شماره 
  ش متر خالی)ش -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشههمراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

 16,520 0.05900 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 1,170 0.02600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 17,690 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 4

 4,102 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)کامیونت کشنده آستر زن (کشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت با رانندهنیسان دو تن  3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

د متر، با رنگ سرسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط 
 میکرون (جهت 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهپایه

  ش متر خالی)ش -خطوط منقطع سه متر پر 
 28,248  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  80صفحه: 

 

  

ي آبی همراه با متر، با رنگ سرد پایهسانتی 15وري به عرض کشی منقطع محتهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي3از جدول شماره 12- 3ردیف شماره 
  هار متر خالی)چ -میکرون (جهت خطوط منقطع دو متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 16,520 0.05900 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 1,170 0.02600 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 17,690 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 4

 4,102 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)کامیونت کشنده آستر زن (کشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت دو تن با رانندهنیسان  3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ي یهمتر، با رنگ سرد پاسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
طع میکرون (جهت خطوط منق 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآبی همراه با دانه

  چهار متر خالی)  -دو متر پر 
 28,248  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  81صفحه: 

 

  

ي آبی همراه با متر، با رنگ سرد پایهسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط اي: آنالیز به3از جدول شماره 13- 3شماره ردیف 
  ه متر خالی)س -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 12,488 0.04460 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 891 0.01980 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 13,379 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 4

 4,102 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)کامیونت کشنده آستر زن (کشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت دو تن با رانندهنیسان  3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
ي آبی همتر، با رنگ سرد پایسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط 

تر ممیکرون (جهت خطوط منقطع یک  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشههمراه با دانه
  سه متر خالی)  -پر 

 23,937  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  82صفحه: 

 

  

ي آبی متر، با رنگ سرد پایهسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط بهاي : آنالیز3از جدول شماره 14- 3شماره ردیف 
  ک متر خالی)ی -میکرون (جهت خطوط منقطع یک متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشههمراه با دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 25,396 0.09070 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 1,814 0.04030 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 27,210 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 4

 4,102 انسانی(ریال) :مجموع هزینه نیروي 

         
 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)کامیونت کشنده آستر زن (کشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 حمل(ریال) :مجموع هزینه 

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

د متر، با رنگ سرسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط 
 میکرون (جهت 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهپایه

  ک متر خالی)ی -خطوط منقطع یک متر پر 
 37,767  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  83صفحه: 

 

  

ي آبی همراه با متر، با رنگ سرد پایهسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال3از جدول شماره 15- 3ردیف شماره 
  نج متر خالی)پ -میکرون (جهت خطوط منقطع سه متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 مصالحبرآورد هزینه تهیه  -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 18,704 0.06680 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 1,337 0.02970 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 20,041 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 4

 4,102 نیروي انسانی(ریال) :مجموع هزینه 

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)کامیونت کشنده آستر زن (کشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 هزینه حمل(ریال) : مجموع

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ي یهمتر، با رنگ سرد پاسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
طع میکرون (جهت خطوط منق 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآبی همراه با دانه

  پنج متر خالی) -سه متر پر 
 30,598  طولمتر 

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  84صفحه: 

 

  

ي آبی همراه متر، با رنگ سرد پایهسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا3از جدول شماره 16- 3ردیف شماره 
  شت متر خالی)ه -میکرون (جهت خطوط منقطع پنج متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهبا دانه

 هزینه تهیه مصالحبرآورد  -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 19,180 0.06850 280,000  کیلوگرم رنگ سرد پایه آب 1

 1,373 0.03050 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 2

 20,553 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 866 0.00480 180,436  نفرساعت کشیاپراتور خودرو خط 2

 679 0.00480 141,549  نفرساعت کمک اپراتور 3

 1,691 0.01600 105,667  نفرساعت نفر) 5کشی (خط نگه دار خط 4

 4,102 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابز -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,318 0.00100 2,318,400  دستگاه ساعت زن رنگ سردخودرو خط 1

 1,644 0.00700 234,787  دستگاه ساعت زن)کامیونت کشنده آستر زن (کشنده خودرو خط 2

 1,206 0.00400 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 3

 1,287 0.00286 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 6,455 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 متر، با رنگ سردسانتی 15کشی منقطع محوري به عرض تهیه مصالح و اجراي خط 
میکرون (جهت  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهي آبی همراه با دانهپایه

  خالی)تر مهشت  -خطوط منقطع پنج متر پر 
 31,110  متر طول

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  85صفحه: 

 

  

متر، سانتی 15سوار به عرض کشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركتهیه مصالح و اجراي خط الیز بهاي: آن3از جدول شماره 17- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهبا رنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون دانه

 هزینه تهیه مصالحبرآورد  -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 34,710 0.17800 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 1,600 0.91429 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 514 0.00571 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 36,824 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 4,125 0.02286 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 4,125 0.02286 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 3,798 0.03048 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 1,610 0.01524 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 13,658 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 5,746 0.01905 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 8,828 0.00476 1,854,721  دستگاه ساعت زنخودرو پارکینگ 2

 4,473 0.01905 234,787  دستگاه ساعت کشنده خودرو خط زن 3

 3,060 0.00680 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 22,107 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

سوار کشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركتهیه مصالح و اجراي خط
هاي نهمتر، با رنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون داسانتی 15به عرض 

  میکرون  350اي با ضخامت فیلم خشک شیشه
 72,588  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  86صفحه: 

 

  

متر، با سانتی 10سوار به عرض کشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركتهیه مصالح و اجراي خط بهاي : آنالیز3از جدول شماره 18- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 23,141 0.11867 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 1,600 0.91429 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 514 0.00571 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 25,255 مصالح(ریال) :مجموع هزینه تهیه 

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 4,125 0.02286 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 4,125 0.02286 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 3,798 0.03048 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 1,610 0.01524 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 13,658 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 5,746 0.01905 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 8,828 0.00476 1,854,721  دستگاه ساعت زنخودرو پارکینگ 2

 4,473 0.01905 234,787  دستگاه ساعت کشنده خودرو خط زن 3

 3,060 0.00680 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 22,107 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

سوار به عرض کشی پارکینگ سواري، ایستگاه تاکسی و پاركتهیه مصالح و اجراي خط
اي با هاي شیشهبدون دانهمتر، با رنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه سانتی 10

  میکرون  350ضخامت فیلم خشک 
 61,019  متر طول



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  87صفحه: 

 

  

وش متر، با رنگ سرد آکریلیک به رسانتی 10کشی ایستگاه تاکسی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط هايب: آنالیز 3از جدول شماره 19- 3ردیف شماره 
  ک متر خالی)ی -میکرون (بصورت خطوط منقطع یک متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهمکانیزه بدون دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 11,569 0.05933 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 1,600 0.91429 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 514 0.00571 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 13,683 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 4,125 0.02286 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 4,125 0.02286 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 3,798 0.03048 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (خطکارگر  3

 1,610 0.01524 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 13,658 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 اربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار ک -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 5,746 0.01905 301,604  دستگاه ساعت دو تن با رانندهنیسان  1

 8,828 0.00476 1,854,721  دستگاه ساعت زنخودرو پارکینگ 2

 4,473 0.01905 234,787  دستگاه ساعت کشنده خودرو پارکینگ زن (نیسان) 3

 3,060 0.00680 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 22,107 کار(ریال) :مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار 

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 متر، با رنگ سردسانتی 10کشی ایستگاه تاکسی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
ون میکر 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک به روش مکانیزه بدون دانه

  ک متر خالی)ی -(بصورت خطوط منقطع یک متر پر 
 49,448  متر طول

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  88صفحه: 

 

  

 بدونمتر با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی سانتی 20کشی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال3از جدول شماره 20- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 46,215 0.23700 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 2,400 1.37143 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,543 0.01714 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 50,158 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 6,187 0.03429 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 6,187 0.03429 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 5,696 0.04571 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (خطکارگر  3

 2,416 0.02286 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 20,486 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 8,617 0.02857 301,604  دستگاه ساعت دو تن با رانندهنیسان  1

 4,590 0.01020 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 13,207 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ه بمتر با رنگ سرد آکریلیک سانتی 20کشی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهروش دستی بدون دانه

 83,850  متر طول

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  89صفحه: 

 

  

 متر با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدونسانتی 10کشی به عرض اجراي خطتهیه مصالح و  ز بهاي: آنالی3از جدول شماره 21- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 23,108 0.11850 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 2,400 1.37143 1,750  متر رول) 12نواري پهن (چسب  2

 1,543 0.01714 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 27,050 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 6,187 0.03429 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 6,187 0.03429 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 5,696 0.04571 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 2,416 0.02286 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 20,486 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 8,617 0.02857 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 4,590 0.01020 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 13,207 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

روش  متر با رنگ سرد آکریلیک بهسانتی 10کشی به عرض تهیه مصالح و اجراي خط
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدستی بدون دانه

 60,742  طولمتر 

  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  90صفحه: 

 

  

به روش  متر با رنگ سرد آکریلیکسانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض تهیه مصالح و اجراي خط الیز بهاي: آن3از جدول شماره 22- 3ردیف شماره 
  ک متر خالی)ی -میکرون (بصورت خطوط منقطع یک متر پر  350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدستی بدون دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 11,554 0.05925 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 2,400 1.37143 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,543 0.01714 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 15,496 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 6,187 0.03429 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 6,187 0.03429 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 5,696 0.04571 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 2,416 0.02286 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خطخط نگه دار  4

 20,486 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 8,617 0.02857 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 4,590 0.01020 450,000  عدد قندي ایمنیکله  2

 13,207 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر با رنگ سانتی 10کشی ایستگاه اتوبوس به عرض مصالح و اجراي خطتهیه 
 اي با ضخامت فیلم خشکهاي شیشهسرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه

  ک متر خالی)ی -میکرون (بصورت خطوط منقطع یک متر پر  350
 49,189  متر طول

  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  91صفحه: 

 

  

رد متر، بارنگ سسانتی 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض اجراي خط تهیه مصالح و نالیز بهاي: آ3از جدول شماره 23- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي باضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک به روش مکانیزه بدون دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 115,830 0.59400 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 4,200 2.40000 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,350 0.01500 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 121,380 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 10,826 0.06000 180,436  نفرساعت کشیخط مسئول گروه 1

 10,826 0.06000 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 9,968 0.08000 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 8,453 0.08000 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 40,074 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار کار -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 15,080 0.05000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 23,184 0.01250 1,854,721  دستگاه ساعت زنخودرو پارکینگ 2

 11,739 0.05000 234,787  دستگاه ساعت کشنده خودرو خط زن 3

 8,055 0.01790 450,000  عدد کله قندي ایمنی 4

 58,059 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  واحد(ریال)بهاي   واحد شرح ردیف
 50کشی ایست و بلوك عابر پیاده به عرض تهیه مصالح و اجراي خط

اي هاي شیشهمتر، بارنگ سرد آکریلیک به روش مکانیزه بدون دانهسانتی
  میکرون 350باضخامت فیلم خشک 

 219,513  متر طول



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  92صفحه: 

 

  

د آکریلیک متر، بارنگ سرسانتی 50و بلوك عابر پیاده به عرض  کشی ایستتهیه مصالح و اجراي خط الیز بهاي: آن3از جدول شماره 24- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي باضخامت فیلم خشک هاي شیشهبه روش دستی بدون دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 115,830 0.59400 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 4,200 2.40000 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,350 0.01500 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 121,380 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 44,841 0.24851 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 44,841 0.24851 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 41,273 0.33123 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 35,000 0.33123 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 165,954 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 آالت و ابزار کاربرآورد هزینه ماشین  -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 3,326 0.05880 56,565  دستگاه ساعت کیلووات (با بنزین) و همزن 5ژنراتور الکتریکی  1

 35,469 0.11760 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 18,900 0.04200 450,000  عدد کله قندي ایمنی 3

 57,695 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

                  
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

متر، بارنگ سانتی 50پیاده به عرض کشی ایست و بلوك عابر تهیه مصالح و اجراي خط
 350اي باضخامت فیلم خشک هاي شیشهسرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه

  میکرون 
 345,029  متر طول

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  93صفحه: 

 

  

عرض متر به سانتی 100متر  در سانتی 100کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط یز بهاي: آنال1از جدول شماره 25- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهمتر با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانهسانتی 10

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 92,625 0.47500 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 33,600 19.20000 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 10,800 0.12000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 137,025 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 50,666 0.28080 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 50,666 0.28080 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 46,652 0.37440 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 39,562 0.37440 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 187,547 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 60,321 0.20000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 32,130 0.07140 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 92,451 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 100متر  در سانتی 100کشی باکس شطرنجی به ابعاد تهیه مصالح و اجراي خط
 متر با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدونسانتی 10متر به عرض سانتی

  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک شیشههاي دانه
 417,022  متر مربع

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  94صفحه: 

 

  

قوش نکشی بستر ایستگاه تاکسی و اتوبوس، ممنوعیت توقف و هاشور و تهیه مصالح و اجراي خط : آنالیز بهاي3از جدول شماره 26- 3ردیف شماره 
با ضخامت فیلم خشک  اي بدون آسترهاي شیشهروش دستی بدون دانهخیابانی و بزرگراهی (بجز فلش ها و خط نوشته ها)  با رنگ سرد آکریلیک به 

  میکرون 350
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 230,100 1.18000 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 8,400 4.80000 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 241,200 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,498 0.15240 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 27,498 0.15240 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 25,320 0.20320 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 10,736 0.10160 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 91,052 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 46,225 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ت کشی بستر ایستگاه تاکسی و اتوبوس، ممنوعیتهیه مصالح و اجراي خط 
با   ها) توقف و هاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی (بجز فلش ها و خط نوشته

اي بدون آستر با هاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
  میکرون 350ضخامت فیلم خشک 

 378,478  متر مربع

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  95صفحه: 

 

  

قوش کشی بستر ایستگاه تاکسی و اتوبوس، ممنوعیت توقف و هاشور و نتهیه مصالح و اجراي خط لیز بهاي: آنا3از جدول شماره 27- 3ردیف شماره 
با ضخامت فیلم خشک  اي و با آسترهاي شیشهآکریلیک به روش دستی بدون دانه خیابانی و بزرگراهی  (بجز فلش ها و خط نوشته ها)  با رنگ سرد

  میکرون 350
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 230,100 1.18000 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 89,467 0.44000 203,333  کیلوگرم میکرون) 400آستر (با ضخامت  2

 8,400 4.80000 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 3

 2,700 0.03000 90,000  عدد غلطک رنگ 4

 330,667 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 27,498 0.15240 180,436  نفرساعت کشیخطمسئول گروه  1

 27,498 0.15240 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 25,320 0.20320 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 10,736 0.10160 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 91,052 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا - ج         

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 30,160 0.10000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 16,065 0.03570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 46,225 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
وقف تکشی بستر ایستگاه تاکسی و اتوبوس، ممنوعیت تهیه مصالح و اجراي خط 

ا رنگ ب(بجز فلش ها و خط نوشته ها)  و هاشور و نقوش خیابانی و بزرگراهی  
یلم فاي و با آستر با ضخامت هاي شیشهسرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه

  میکرون 350خشک 

 467,944  متر مربع

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  96صفحه: 

 

  

رنگ سرد  با کیلومتر بر ساعت) 60ترسیم انواع فلش و خط نوشته (سرعت کمتر از  تهیه مصالح و نالیز بهاي: آ3از جدول شماره 28- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهآکریلیک به روش دستی بدون دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 312,000 1.60000 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 21,000 12.00000 1,750  متر چسب نواري پهن  2

 6,750 0.07500 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 339,750 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 68,746 0.38100 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 68,746 0.38100 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 63,299 0.50800 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 53,679 0.50800 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 254,470 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

 75,401 0.25000 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 40,185 0.08930 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 115,586 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
لومتر کی 60ترسیم انواع فلش و خط نوشته (سرعت کمتر از  تهیه مصالح و

اي با هاي شیشهبر ساعت) با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
  میکرون 350ضخامت فیلم خشک 

 709,806  عدد

  
 
 
 



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  97صفحه: 

 

  

ریلیک به کیلومتر بر ساعت) با رنگ سرد آک 60ترسیم انواع فلش (سرعت بیشتر از تهیه مصالح و  الیز بهاي: آن3از جدول شماره 29- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهروش دستی بدون دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 479,700 2.46000 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 67,200 38.40000 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 21,600 0.24000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 568,500 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 152,182 0.84341 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 152,182 0.84341 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 140,129 1.12459 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 118,832 1.12459 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 563,325 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 172,337 0.57140 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 128,565 0.28570 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 300,902 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
ت) با کیلومتر بر ساع 60فلش (سرعت بیشتر از ترسیم انواع تهیه مصالح و 

 اي با ضخامت فیلمهاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
  میکرون 350خشک 

 1,432,726  عدد

 
 
 
 



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  98صفحه: 

 

  

ه بآکریلیک متر با رنگ سرد سانتی 40متر در سانتی 40ترسیم باکس شطرنجی تهیه مصالح و  لیز بهاي: آنا3از جدول شماره 30- 3ردیف شماره
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهروش دستی بدون دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 37,050 0.19000 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 9,333 5.33333 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,800 0.02000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 48,183 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 18,477 0.10240 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 18,477 0.10240 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 17,018 0.13658 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 7,209 0.06822 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 61,180 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 20,117 0.06670 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 10,710 0.02380 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 30,827 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
متر با سانتی 40متر در سانتی 40ترسیم باکس شطرنجی تهیه مصالح و 

م اي با ضخامت فیلهاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
  میکرون 350خشک 

 140,191  عدد

 
 
 
 



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  99صفحه: 

 

  

متر با سانتی 90متر و ارتفاع سانتی 60اي با قاعده وسهکترسیم خط کشی دندان تهیه مصالح و  : آنالیز بهاي3از جدول شماره 31- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهرنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 62,595 0.32100 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 9,333 5.33333 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,800 0.02000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 73,728 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال) بهاي  واحد  شرح  ردیف

 18,332 0.10160 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 18,332 0.10160 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 16,885 0.13551 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 7,153 0.06769 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 60,702 هزینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع 

         
 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 20,117 0.06670 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 10,710 0.02380 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 30,827 ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :مجموع هزینه 

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
متر و سانتی 60اي با قاعده ترسیم خط کشی دندان کوسهتهیه مصالح و 

هاي متر با رنگ سرد آکریلیک به روش دستی بدون دانهسانتی 90ارتفاع 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک شیشه

 165,258  عدد

 
 
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  100صفحه: 

 

  

روش ه بمتر با رنگ سرد آکریلیک سانتی 50متر در سانتی 50ترسیم باکس شطرنجی تهیه مصالح و  الیز بهاي: آن3از جدول شماره 32- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدستی بدون دانه

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 57,915 0.29700 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 9,333 5.33333 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,800 0.02000 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 69,048 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 18,332 0.10160 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 18,332 0.10160 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 16,885 0.13551 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 7,153 0.06769 105,667  نفرساعت نفر) 1کشی (خط نگه دار خط 4

 60,702 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 20,117 0.06670 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 10,710 0.02380 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 30,827 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 هزینه حمل(ریال) :مجموع 

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
متر با رنگ سانتی 50متر در سانتی 50ترسیم باکس شطرنجی تهیه مصالح و 

 اي با ضخامت فیلم خشکهاي شیشهسرد آکریلیک به روش دستی بدون دانه
  میکرون 350

 160,578  عدد

  
  
  
  

  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  101صفحه: 

 

  

 10 متر و عرض 3به طول ) Lکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی (خط تهیه مصالح و اجراي : آنالیز بهاي3شمارهاز جدول  33- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهمتر با رنگ سرد به روش دستی بدون دانهسانتی

  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 61,425 0.31500 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 4,253 2.43000 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 1,928 0.02142 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 67,605 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  واحد(ریال)بهاي   واحد  شرح  ردیف

 12,029 0.06667 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 12,029 0.06667 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 16,614 0.13333 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 14,089 0.13333 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 54,761 هزینه نیروي انسانی(ریال) :مجموع 

 کار برآورد هزینه ماشین آالت و ابزار -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 20,107 0.06667 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 15,975 0.03550 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 36,082 ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :مجموع هزینه 

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
 3ل طو به) L(کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقی تهیه مصالح و اجراي خط

اي با هاي شیشهمتر با رنگ سرد به روش دستی بدون دانهسانتی 10متر و عرض 
  میکرون 350ضخامت فیلم خشک 

 158,448  عدد

  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  102صفحه: 

 

  

عرض  ومتر  3/5به طول ) Tبصورت افقی (کشی پارکینگ سواري اتومبیل تهیه مصالح و اجراي خط الیز بهاي: آن3از جدول شماره 34- 3ردیف شماره 
  میکرون 350یلم خشک فاي با ضخامت هاي شیشهمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون دانهسانتی 10

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 71,663 0.36750 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 7,009 4.00500 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 2,249 0.02499 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 80,920 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 14,034 0.07778 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 14,034 0.07778 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 19,383 0.15556 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 16,437 0.15556 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 63,888 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ماشین آالت و ابزار کار برآورد هزینه -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 23,458 0.07778 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 18,693 0.04154 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 42,151 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
ه ب) T( کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت افقیتهیه مصالح و اجراي خط

دستی بدون متر با رنگ دوجزئی به روش سانتی 10متر و عرض  3/5طول 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 186,959  عدد

  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  103صفحه: 

 

  

و  متر 5/5به طول ) Lکشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي (تهیه مصالح و اجراي خط الیز بهاي: آن3از جدول شماره 35- 3ردیف شماره 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک شیشههاي متر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون دانهسانتی 10عرض 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 112,613 0.57750 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 11,001 6.28650 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 3,543 0.03937 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 127,157 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 22,053 0.12222 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 22,053 0.12222 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 30,459 0.24444 124,605  نفرساعت نفر) 2(کشی کارگر خط 3

 25,830 0.24444 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 100,395 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 36,863 0.12222 301,604  دستگاه ساعت تن با رانندهنیسان دو  1

 29,282 0.06507 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 66,144 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
 )L( کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عموديتهیه مصالح و اجراي خط

متر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون سانتی 10متر و عرض  5/5طول  به
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 293,697  عدد

  
  
  
  

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  104صفحه: 

 

  

رض عمتر و  6به طول   (T)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي یه مصالح و اجراي خطته : آنالیز بهاي3از جدول شماره 36- 3ردیف شماره 
  میکرون 350لم خشک اي با ضخامت فیهاي شیشهمتر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون دانهسانتی 10

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 122,850 0.63000 195,000  کیلوگرم رنگ سرد + تینر 1

 12,002 6.85800 1,750  متر رول) 12چسب نواري پهن ( 2

 3,856 0.04284 90,000  عدد غلطک رنگ 3

 138,707 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 24,058 0.13333 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 24,058 0.13333 180,436  نفرساعت کشیاپراتور  خط 2

 33,228 0.26667 124,605  نفرساعت نفر) 2کشی (کارگر خط 3

 28,178 0.26667 105,667  نفرساعت نفر) 2کشی (خط نگه دار خط 4

 109,522 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ر کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ابزا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 40,214 0.13333 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 1

 32,148 0.07144 450,000  عدد کله قندي ایمنی 2

 72,362 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف
  (T)کشی پارکینگ سواري اتومبیل بصورت عمودي تهیه مصالح و اجراي خط

متر با رنگ دوجزئی به روش دستی بدون سانتی 10متر و عرض  6طول به 
  میکرون 350اي با ضخامت فیلم خشک هاي شیشهدانه

 320,591  عدد

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  105صفحه: 

 

  

هاي متر (در روش ماشینی) نسبت به ردیفسانتی 20اضافه یا کسر بهاي اجراي آستر با عرض  ز بهاي: آنالی4از جدول شماره 1- 4ردیف شماره 
  هاي ممتد محوريکشیخط

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 12,200 0.06000 203,333  کیلوگرم آستر 1

 12,200 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 انسانیبرآورد هزینه نیروي  -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 1,003 0.00600 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 1

 1,003 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,898 0.00125 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 1

 2,898 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

 حمل -د          

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد ردیفشرح 

نی) متر (در روش ماشیسانتی 20اضافه یا کسر بهاي اجراي آستر با عرض  
  هاي ممتد محوريکشیهاي خطنسبت به ردیف

 16,101  متر طول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  106صفحه: 

 

  

هاي روش ماشینی) نسبت به ردیفمتر (در سانتی 25اضافه یا کسر بهاي اجراي آستر با عرض  هايب: آنالیز 4از جدول شماره 2- 4ردیف شماره 
  هاي ممتد محوريکشیخط

   
   برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

    مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح ردیف
 15,250 0.07500 203,333  کیلوگرم آستر 1

 
  15,250 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

          
   انسانیبرآورد هزینه نیروي  -ب 

    مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح ردیف
 2,055 0.01230 167,089  نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن 1

 
  2,055 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

          
   بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج 

    کل(ریال)مبلغ   مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح ردیف
 5,935 0.00256 2,318,400  دستگاه ساعت زن (تراك با راننده)خودرو آستر 1

 
  5,935 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

          
   حمل -د 

    مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح ردیف
1         0 

 
  0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

          
          

    بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

ی) متر (در روش ماشینسانتی 25اضافه یا کسر بهاي اجراي آستر با عرض 
 هاي ممتد محوريکشیهاي خطنسبت به ردیف

  23,240  متر طول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  107صفحه: 

 

  

  کشی عرضیهاي خطنسبت به ردیفاي هاي شیشهبهاي اجراي دانهاضافه : آنالیز بهاي4از جدول شماره 3- 4ردیف شماره 
  

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 21,600 0.48000 45,000  کیلوگرم اي روپاشهاي شیشهدانه 1

 21,600 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1           

 0 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 زار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و اب -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1           

 0 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

                           
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 21,600  متر مربع  کشی عرضیهاي خطاي نسبت به ردیفهاي شیشهبهاي اجراي دانهاضافه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  108صفحه: 

 

  

  هاکشیبهاي عدم اجراي تاپ کوت (الك رویه) در خطکسر : آنالیز بهاي4از جدول شماره 4- 4ردیف شماره 

 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف   

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 117,000 0.13000 900,000  کیلوگرم تاپ کوت (الك رویه) 1

 117,000 مصالح(ریال) : مجموع هزینه تهیه

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 8,235 0.05818 141,549  نفرساعت نفر) 4تاپ کوت زن ( 1

 8,235 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 ارکبرآورد هزینه ماشین آالت و ابزار  -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1           

 0 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
                  

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 125,235  متر مربع  هاکشیپ کوت (الك رویه) در خطبهاي عدم اجراي تاکسر

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  109صفحه: 

 

  

  ش مکانیکی)کشی (با روش سایزدودن خطي : آنالیز بها4از جدول شماره 5- 4ردیف شماره 

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 :مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) 

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 32,478 0.18000 180,436  نفرساعت کشیمسئول گروه خط 1

 30,076 0.18000 167,089  نفرساعت کشیاپراتور دستگاه زدودن خط 2

 46,727 0.37500 124,605  نفرساعت کشیکارگر خط 3

 39,625 0.37500 105,667  نفرساعت کشیدار خطپرچم 4

 148,907 مجموع هزینه نیروي انسانی(ریال) :

         
 بزار کارابرآورد هزینه ماشین آالت و  -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 235,825 0.37500 628,866  دستگاه ساعت کشی با مواد مصرفیدستگاه مخصوص زدودن خط 1

 113,102 0.37500 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 348,926 مجموع هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         
         

  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 497,833  مترمربع  کشی (با روش سایش مکانیکی)زدودن خط

  
  
  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  110صفحه: 

 

  

  هاي معابر شهريکشیشستشوي خط : آنالیز بهاي4از جدول شماره 6-4ردیف شماره 

  
 برآورد هزینه تهیه مصالح -الف 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 675 0.04500 15,000  ترمکعبم آب 1

 15,000 0.50000 30,000  لیتر مواد شوینده 2

 15,675 مجموع هزینه تهیه مصالح(ریال) :

         
 برآورد هزینه نیروي انسانی -ب 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 2,118 0.01700 124,605  نفرساعت کشیکارگر خط 1

 2,118 ه نیروي انسانی(ریال) :مجموع هزین

         
 بزار کاربرآورد هزینه ماشین آالت و ا -ج 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

 1,334 0.00600 222,382  دستگاه ساعت ماشین کرشر براي شستشو 1

 1,810 0.00600 301,604  دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده 2

 3,144 هزینه ماشین آالت و ابزار کار(ریال) :مجموع 

         
 حمل -د 

  مبلغ کل(ریال)  مقدار  بهاي واحد(ریال)  واحد  شرح  ردیف

1         0 

 0 مجموع هزینه حمل(ریال) :

         

         
  بهاي واحد(ریال)  واحد شرح ردیف

 20,937  مترمربع  يهاي معابر شهرکشیشستشوي خط

  
  

  
  

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  111صفحه: 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بپيوست 
  

  شرح اقالم باالسری
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  112صفحه: 

 

  

  شرح اقالم باالسري:

تفکیک یر ه شرح زهاي باالسري پیمانکار به دو بخش هزینه باالسري عمومی و هزینه باالسري کار و ببه طور کلی هزینه
  شود.می

 عمومی باالسريهزینه  -1
  ر زیر:ددرج شده  هايها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهتوان آنهایی است که نمیاین هزینه از نوع هزینه

تـر فنـی، امـور اداري و مـالی،     هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي، شـامل نیـروي انسـانی مـدیریت شـرکت، دف      -1-1
 و خدمات. تدارکات

ر ام هزینه بیمه بیکاري کارکنـان دفتـ  هاي عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي(سهم کارفرما)، به انضمهزینه بیمه -1-2
 مرکزي.

نجام ا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی اهاي ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یهزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه -1-3
 شود.می

 هزینه سرمایه گذاري یا اجاره محل دفتر مرکزي. -1-4
 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 مرکزي. -1-9
 التحریر و ملزومات دفتر مرکزي.هزینه لوازم  -1-10
 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي. -1-11
 ها.هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه -1-12
 ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -1-13
 ها.جامع، و مانند آنهاي حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مهاي متفرقه، شامل هزینههزینه -1-14
 هزینه عوارض شهرداري براي دفتر مرکزي. -1-15
 بار مرکزي.برداري از انهاي نگهداري و بهرههزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه -1-16
 اي دفتر مرکزي.ها و تجهیزات رایانههزینه دستگاه -1-17

 
 هزینه باالسري کار -2

  ر زیر:رج شده دهاي دکار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه توان آن را بههایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه
  هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است:هزینه -2-1
  نکار است.هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیما -2-1-1
  رفرماست.هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کا -2-1-2
  ها، که شامل موارد زیر است:هزینه ضمانتنامه -2-2
  هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-1
  .هزینه ضمانتنامه پیش پرداخت -2-2-2
  هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار. -2-2-3
  هزینه مالیات. -2-3



  هاي معابر شهريکشیبهاي خطفهرست
  1398سال 
  4-4-315-4سند شماره : 

  
  فنی شهرداري تهران شوراي

  ضمائم
  113صفحه: 

 

  

  سود پیمانکار. -2-4
  است: هاي مستمر کارگاه، که شامل موارد زیرهزینه -2-5
  .هزینه، دستمزد نیروي انسانی سرپرستی عمومی کارگاه -2-5-1
  اي کار مربوط.هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط، بر -2-5-2
  هاي اضافی اسناد و مدارك پیمان.هزینه تهیه نسخه -2-5-3
  هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار. -2-5-4
  متفرقه. هايهاي پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینهینههز -2-5-5
  هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.  -2-5-6
  هاي پیمانکار.شهزینه آزمای -2-5-7
  هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار.هزینه -2-6
  هاي تهیه عکس و فیلم.هزینه -2-6-1
  )، در حد نیاز کار.Shop Drawingهاي کارگاهی (هزینه تهیه نقشه -2-6-2
  ).As Built Drawingهاي چون ساخت (هزینه تهیه نقشه -2-6-3
  ریزي و کنترل پروژه.هاي برنامههزینه -2-6-4
  هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه -2-6-5
  قطعی. هاي مربوط به امور تحویل موقت و تحویلهزینه -2-6-6

ده شیش بینی پ: هزینه دستمزد نیروي انسانی شاغل در تعیمرگاه ماشین آالت جزو هزینه ساعتی ماشین آالت 1توضیح 
  هاي باالسري منظور نشده است.اي در هزینهاست و از این بابت هزینه

  
  
  
 
  



 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شنهاداتیپ و نظرات
  

  یگرام خواننده
  

رده العمل کتورن دسیا نظام فنی و اجرایی شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیهدفتر 
و ارتقاي  زمند بهبودثر نیاا، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این و آن را براي استفاده

  کیفی است.
  

قررات و کمیل مرا در تاز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پیشنهادهاي خود، ما 
  هاي نظام فنی و اجرايي یاري رسانند.دستورالعمل

  
  کنیم.پیشاپیش از همکاري و دقت نظر شما قدردانی می

  

  

 559پالك  -آباد روبروي پارك بهجت -خیابان حافظ شمالی  -تهران نشانی براي مکاتبه:
  1597614413         ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران؛ کدپستی : 

  
Email: Technical-council@Tehran.ir  
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