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  دستورالعمل كاربرد 
  

باشد و نحوه عمل بها براي برآورد هزينه عمليات برگرداندن مسير حفاري به حالت اوليه مياستفاده از اين فهرست
  باشد. براي ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري به شرح (يكي از دو روش) زير مي

هاي فوقاني (قشر اساس، قشر بيندر و قشر توپكا) توسط ترميم و بازسازي نوار حفاري فقط در اليه .1
برگرداندن مسير حفاري به شود در اين صورت هزينه عمليات شهرداري طبق مشخصات فني انجام مي

 حالت اول و اخذ اين هزينه توسط شهرداري از دستگاه مسوول اجراي حفاري براي نصب تأسيسات
هاي مذكور هاي فوقاني و دستگاهزيربنايي است و شهرداري مسوول اجراي مرمت نوار حفاري براي اليه

 هاي زيرين طبق مشخصات فني هستند. دار ترميم اليهعهده

تواند انجام قشر اساس، قشر بيندر و قشر توپكا را نيز حسب درخواست دستگاه متقاضي شهرداري مي .2
نايي و تخصص پيمانكار مربوط، به دستگاه اجرايي واگذار نمايد. در اين حفاري و پس از تشخيص توا

 صورت تضمين حسن انجام كار به مدت دو سال به عهده دستگاه مذكور خواهد بود.
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  كليات 
 كشي انجام گردد. گذاري يا كابلشود كه در آن عمليات لولهنوار حفاري به مسيري اطالق مي .1

هاي مربوط براي بازگرداندن ترميم و بازسازي نوار حفاري، مجموعه عملياتي است كه طبق شرح رديف .2
 مسير به شكل اوليه انجام شود. 

طبق جزييات مندرج در بها با در نظر گرفتن تمام عمليات ترميم و بازسازي، هاي واحد اين فهرستقيمت .3
 نحنا، عمق و غيره در آن در نظر گرفته شده است. شرح رديف و مشخصات فني بوده و سختي كار بابت ا

بها براي انجام كار در محدوده شهر تهران است و براي اجراي كار در ساير هاي واحد اين فهرستقيمت .4
بها، اعمال هاي اين فهرستاي مطابق با جدول مندرج در پيوست يك به رديفهاي منطقهها، ضريباستان
 شود. مي

هاي باالسري، تجهيز و برچيدن كارگاه، ضريب صعوبت كار در نقاط ها، تمام هزينهفدر قيمت واحد ردي .5
هاي خدمات مشاوره و نظارت منظور گرديده و هيچ گونه ضريب يا بهاي داراي ترافيك سنگين، هزينه

 اي به آن قابل اعمال نيست. اضافه

ها و هر فاصله و باراندازي آن هاي بارگيري، حمل مصالح زيراساس، اساس و آسفالت بهتمام هزينه .6
هاي مربوط منظور شده و از هاي واحد رديفآوري و بارگيري و حمل خاك به هر فاصله در قيمتجمع

 اين بابت هيچگونه هزينه ديگري به آن قابل اعمال نيست. 

ر نوار شود كه مسيبراي ترميم قشر زيراساس و اساس بوده و در صورتي از آن استفاده مي 010105رديف  .7
 حفاري داراي قشرهاي زيراساس و اساس بوده ولي آسفالت آن انجام نشده باشد. 

بهاي جديد تدوين و تهيه شده و هر ساله فهرست 1392بها براي سال هاي اين فهرستبهاي واحد رديف .8
ه در شود، چنانچبها محاسبه ميهاي كارهاي مربوط در آن سال براساس آن فهرستشود و هزينهابالغ مي

بهاي ابالغي با اعمال شاخص گروهي هاي آخرين فهرستبها منتشر نشود، بهاي رديفهر سال فهرست
بهاي واحد پايه شبكه توزيع آب مورد تعديل قرار فصل هشتم (عمليات خاكي و مرمت حفاري) فهرست

 گيرد.مي

 محاسبه شده است.  1391هاي سه ماهه چهارم سال اين فهرست براساس قيمتهاي بهاي واحد رديف .9
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۸۷۷٬۰۰۰

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در سواره رو و معابر، به
سانتیمتر شامل : کندن مجدد نوار حفاری به عمق ۶۰عمق 
سانتیمتر، آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه، تهیه، پخش و  ۶۰

۵۰کوبیدن قشرهای زیراساس و اساس به ضخامت 
درصد، تهیه و اجرای قشر اندود ۹۵سانتیمتر و تراکم 

ت)، تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر آسترنفوذی (پریمک
سانتیمتر، تهیه و اجرای اندود ۶(بیندر)، به ضخامت 

سطحی (تک کت)، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه
هایسانتیمتر و حمل تمامی خاک ۴(توپکا)، به ضخامت 

اضافی. اجرای کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با
 د نیاز. آالت موروسایل دستی یا ماشین

۰۱۰۱۰۱ 

  

 مترمربع ۹۵۵٬۵۰۰

۸۰ها، به عمقترمیم و بازسازی نوار حفاری در بزرگراه
۸۰سانتیمتر شامل : کندن مجدد نوار حفاری به عمق 

ترانشه، تهیه، پخش و  سانتیمتر، آبپاشی و کوبیدن کف
۷۰کوبیدن قشرهای زیراساس و اساس به ضخامت 

درصد، تهیه و اجرای قشر اندود ۹۵سانتیمتر و تراکم 
یه پخش و کوبیدن آسفالت قشر آسترنفوذی (پریمکت)، ته

سانتیمتر، تهیه و اجرای اندود ۶(بیندر)، به ضخامت 
سطحی (تک کت)، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه

هایسانتیمتر و حمل تمامی خاک ۴(توپکا)، به ضخامت 
اضافی. اجرای کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با

 . آالت مورد نیازوسایل دستی یا ماشین

۰۱۰۱۰۲ 

  

 مترمربع ۷۶۴٬۵۰۰

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در بزرگراه، سواره رو و
سانتیمتر شامل : کندن مجدد نوار حفاری ۲۰معابر، به عمق 

سانتیمتر، آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه، تهیه، ۲۰به عمق 
سانتیمتر و ۱۰پخش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 

درصد، تهیه و اجرای قشر اندود نفوذی ۹۵تراکم 
تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر آستر(پریمکت)، 

سانتیمتر، تهیه و اجرای اندود ۶(بیندر)، به ضخامت 
سطحی (تک کت)، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه

هایسانتیمتر و حمل تمامی خاک ۴(توپکا)، به ضخامت 
اضافی و مواد زاید، اجرای کارها به طور کامل طبق

 آالت مورد نیاز. مشخصات فنی با وسایل دستی یا ماشین

۰۱۰۱۰۳ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۳۸۴٬۵۰۰

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا
گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و
اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن با تراکم الزم و حمل

گیری برحسب حجم مصالح زیر اساس ومواد زاید و اندازه
اساس کوبیده شده. اجرای کارها به طور کامل طبق

 آالت مورد نیاز.ا وسایل دستی یا ماشینمشخصات فنی ب

۰۱۰۱۰۵ 

  

 مترمربع ۳۷۴٬۰۰۰

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش
سانتیمتر، شامل : کندن مجدد نوار ۲۰آسفالت، به عمق 

سانتیمتر، تسطیح، آبپاشی و کوبیدن کف ۲۰حفاری به عمق 
ترانشه یا گود، تهیه، پخش و کوبیدن قشرهای اساس به

سانتیمتر، تهیه و اجرای قشر اندود نفوذی ۱۵ضخامت 
تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه(پریمکت)، 

هایسانتیمتر و حمل تمامی خاک ۵(توپکا)، به ضخامت 
اضافی. اجرای کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با

 آالت مورد نیاز. وسایل دستی یا ماشین

۰۱۰۱۰۶ 

  

 مترمربع ۳۷۴٬۰۰۰

رو، با پوششترمیم و بازسازی نوار حفاری، در پیاده
سانتیمتر، شامل :کندن مجدد ۲۰قطعات بتنی، به عمق 

خاک روی ترانشه یا گود، آبپاشی و کوبیدن بستر، طبق
مشخصات فنی و اجرای فرش کف با قطعات بتنی و
زیرسازی مربوط، مطابق وضعیت موجود قبل از حفاری و

 های اضافی.حمل خاک

۰۱۰۱۰۷ 
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