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 شگفتاریپ

 های بهای تجميعی و با توجه به تجربيات سال های عمرانی شهری از تدوین و انتشار فهارس اندرکاران طرح با عنایت به استقبال دست

گانه شهرداری تهران، اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی 22های ارزشمند کارشناسان معاونت فنی و عمرانی مناطق  گذشته، راهنمایی

ها و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و کسب نظرات مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری در حوزه معاونت  مناطق و سازمان

به  9911های سه ماهه چهارم سال  های تجميعی مورد بازنگری قرار گرفت و ابهامات موجود مرتفع و بر اساس قيمتب فنی و عمرانی، فهارس

 و نيز ارجاع کارهای پيمانکاری مورد استفاده قرار گيرد. 9911در سال  ها ریزی پروژه هنگام گردید تا برای عمليات بودجه

دریافت نظرات کارشناسان و مدیران شهرداری، مدیران طرح، مهندسان مشاور و پيمانکاران، شورای فنی شهرداری تهران اميدوار است که با 

ها تصویب و ابالغ نماید. اميد است در فضای همکاری صميمانه و با همکاری مهندسان و مدیران  در آینده اسناد مشابهی را در سایر زمينه

  .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بگشایيمسازی  اندرکار بتوانيم راهی به سوی توسعه و پياده دست

 شدهدر قالب جلسات مستمر فنی تالش های مختلف، در ستاد و مناطق و در تهيه این اسناد با بکارگيری از دانش و تجربيات اجرایی بخش

ا اتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات، برداری به بهترین شکل ممکن در اسناد گنجانده شده و باست تا کليه موارد مورد نياز در تهيه و بهره

 ين گردد.المقدور تضمحتی

های بعدی، شاهد ارتقای کيفی و کمی در ها در ویرایشاميد است با دریافت باز خورد و کاربست اسناد در آینده نزدیک و منظورکردن آن

 باشيم. در سطح شهر تهرانارائه خدمات 
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  کلیات

 و هدفموارد کاربرد  -6

آوری و هدایت رواناب  شبکه فرعی جمعتعمير و ترميم بازسازی، احداث، هزینه عمليات بها به منظور برآورد  این فهرست

آوری و هدایت رواناب سطحی  شبکه فرعی جمعمشخصات فنی "  ، مطابق دستورالعملتهرانشهر  سطحی )انهار و جداول(

 این تدوین و تهيه هدف از نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران( تهيه شده است. 1-1-19)سند شماره  ")ویرایش دوم(

 بهعمليات مربوط  در  هاوضعيت صورت اجرای کار و پرداخت برآورد هزینه در رویه وحدت ایجاد و سازییکسان بها فهرست

  .باشد می آوری و هدایت رواناب سطحی شبکه فرعی جمعتعمير و ترميم بازسازی،  احداث،

 ( تطابق 1-1-19)ویرایش دوم سند شماره  همسانبهای حاضر در کارهایی که با مشخصات فنی  تبصره: استفاده از فهرست

های معاونت فنی و عمرانی شهرداری  کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان مجوز از اداره ، مستلزم اخذنداشته باشد

  باشد. تهران می

 

 بازدید از محل اجرای کار -2

اجراییی موضیوع کیار را بیه همیراه شیرایص مناقصیه،         عمليات( و محدوده دوم )مطابق فصول اول تا ها فعاليت  فهرستکارفرما 

رعایت نموده و در قيمت پيشنهادی خود لحاظ نماید، در اسیناد مناقصیه    کاربایست پيمانکار در انجام  ها و الزاماتی که می ضرورت

ای پروژه بازدید به عمل آورده نماید. پيمانکار موظف است که قبل از ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه، از محل یا محدوده اجردرج می

به ایمنیی محیيص کیار،     های مربوطتشخيص دهد و همچنين کليه هزینهضروری  برای اجرای کار راهایی  و چنانچه اقالم و هزینه

ترافيیک و  پيیاده و   ، تأمين وسایل الزم و برقراری تردد عیابرین مزال های و سایر انرژی برق ،مين عالیم و وسایل ایمنی، تأمين آبتأ

را در ضیریب   یترافيکی هیای   صیعوبت وسایل الزم و  سایر کاری نيروی انسانی، تأمينهای ناشی از شبکاری و نوبتهمچنين هزینه

  و مشابه منتفی است.التفاوت قيمت درخصوص موارد یادشده بها و مابهگونه اضافهنهادی خود منظور نماید. لذا پرداخت هرپيش

ممکن است کل ییا بخشیی از سیطح شیهر تهیران باشید، لیذا         که عمرانیهای  محل اجرای پروژه ندگیپراکبه تبصره: با توجه 

هیای   در انجام عمليات اجرایی را همیراه بیا کليیه هزینیه      ، شرایص و هرگونه صعوبتبایست به این موضوع توجه نموده پيمانکار می

 در پيشنهاد خود لحاظ نماید. را مربوط به کار در سطح شهر تهران

 کارگاهو برچیدن تجهیز  -9

 هزینه اجرای کاربرآورد درصد مبلغ  4و تا سقف  "ب"های پيوست  های تجهيز و برچيدن کارگاه را طبق ردیفکارفرما هزینه

)درصیورت وجیود(    های خود را در ایین خصیوص   هزینه بایدنماید. پيمانکار  میبه صورت مقطوع محاسبه و در اسناد مناقصه درج 

منیوط بیه اجیرای عمليیات      "ب"های پيوست  ردیف خود منظور نماید. پرداخت تجهيز و برچيدن در قيمت پيشنهادیمحاسبه و 

 باشد. می توسص پيمانکار مربوط به آن ردیف

 قیمت ادپیشنه -4

 هیای  ردییف بهای واحد های درج شده در شرح اسناد مناقصه را با  پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد قيمت، کليه فعاليت

 پيشنهادی خود اقدام نماید. مبلغ بهای حاضر تطبيق داده و سپس نسبت به اعالمفهرست
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 برآورد هزینه اجرای کار -8

های اجراییی و مشخصیات فنیی، محاسیبه شیده و برحسیب        برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقالم آن، براساس نقشه

شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحید، بهیای واحید،     گيری می غير پایه مربوط، اندازههای  بها و ردیف های این فهرست ردیف

 شود. ها است، تهيه می مقدار و مبلغ ردیف

های مربوط بیه هیر فصیل،     در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف

آیید. ضیریب باالسیری بیه      بها برای کار مورد نظر، به دست میی  های فهرست ، جمع مبلغ ردیفها مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل

شود، نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود.  ها ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن اضافه می جمع مبلغ ردیف

بهیا و مقیادیر کیار منضیم بیه       فهرستضميمه شده، به عنوان  بها های فهرست ها و پيوست به مدارک یاد شده، کليات، مقدمه فصل

 شود. ، ناميده میپيمان )برآورد هزینه اجرای کار(

 

 دار ستاره اقالم -1

هیای ایین    ای برای اجرای پیروژه الزم باشید و ایین مشخصیات بیا شیرح ردییف        در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه 

شیود. چنانچیه    دار بیه بیرآورد اضیافه میی     ستارههای  بها مطابقت ننماید، شرح ردیف مناسب و الزم تهيه و به عنوان ردیف فهرست

درصد باشد، دستگاه اجراییی   93تر از دار و پایه( بيش بها )ستاره های فهرست ردیف دار به های ستاره نسبت جمع مبلغ برآورد ردیف

بهیا مربوطیه بیه دبيرخانیه      همراه تجزیه دار را به های ستاره بایست قبل از انجام فرایند مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیفمی

وسص شورای فنی مالک عمل قرار گيرد.تا پس از رسيدگی و تصویب ت ،شورای فنی شهرداری تهران ارسال دارد

 

 کارهای جدید -1

 شود: ها به شرح زیر عمل می اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهای جدیدی به پيمانکار ابالغ شود، برای تعيين قيمت آن

میت جدیید   بينی نشده باشد بیرای تعيیين قي   بها و مقادیر منضم به پيمان قيمت واحد و مقدار پيش چنانچه در فهرست -7-9

 شود. شرایص عمومی پيمان عمل می 21مطابق بند ج ماده 

بينی شده باشید و   بها و مقادیر منضم به پيمان قيمت واحد و مقدار پيش که برای کار جدید ابالغی در فهرست درصورتی -7-2

عينیا  از همیان قيمیت بیا     ها تصریح گردیده شده باشد، برای پرداخت قيمت جدید  یا روش تعيين قيمت واحد آن در مقدمه فصل

های باالسری مربوط، ضیریب پيشینهادی پيمانکیار و برحسیب میورد سیایر        های مندرج در پيمان )مانند هزینه اعمال تمام ضریب

ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کیار مطیابق بنید     شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف های مربوط( استفاده می ضریب

 درصد مبلغ اوليه پيمان است. 28شرایص عمومی پيمان تا  21الف ماده 

 بارگیری و حمل -5

بها منظیور گردییده اسیت و لیذا هزینیه       های این فهرست حمل مصالح، مواد و لوازم مصرفی، در قيمت ردیفبارگيری و  هزینه

هیای حاصیل از تخرییب و     بیارگيری نخالیه  های بارگيری، حمل و بارانیدازی مصیالح،    هزینه باشد. حمل دیگری قابل پرداخت نمی

بها منظیور شیده و هزینیه     های این فهرست کيلومتر در قيمت ردیف 93و حمل تا فاصله  ، حمل تا دپوی مجاز کارفرماخاکبرداری

 لحاظ گردد. پيمانکار حمل مازاد بر این باید در پيشنهاد قيمت
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 دستورالعمل کاربرد -3

هیا درصیورتی قابیل    نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردییف  کننده مشخصات کامل کار تعيينها به تنهایی شرح ردیف -1-9

بهیا و  مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در ردیف میورد نظیر ایین فهرسیت     پرداخت است که کار طبق نقشه و 

  داشته باشد. مشخصات فنی مربوطه مطابقت 

آوری و هیدایت   شبکه فرعیی جمیع  تعمير و ترميم بها، متوسص هزینه تهيه مصالح، حمل، اجرا و فهرستهای این قيمت -1-2

  باشد. می رواناب سطحی

آوری و هیدایت   شبکه فرعی جمیع مشخصات فنی  "  دستورالعملفنی و عمومی، بها منظور از مشخصات در این فهرست -1-9

  باشد. کارها میو دستور های اجرایی ، نقشهتهران( شهرداری اجرایی و فنی نظام 1-1-19 شماره )سند ")ویرایش دوم( سطحی رواناب

گونه اضیافه بهیایی    های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچبها، قيمتهای این فهرستقيمت -1-4

  است، قابل پرداخت نيست.بينی شده  بها برای آن بها پيشبابت عمليات اجرایی جز آنچه به صراحت در این فهرست

هیای روز ییا بیا اسیتناد بیه تجزییه        دیگر، یا مقایسه آن با قيمت های  بها با فهرست گيری از مقایسه این فهرست با نتيجه -1-8

  آنچه به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست. جز  قيمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به

 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گيرد: عالوه بر رعایت ضوابص مربوط، میدر تنظيم صورتجلسات  -1-1

هیای اجراییی، مشخصیات    صورتجلسات در موارد تعيين شده در پيمان، باید در حين اجرای عمليات و براساس نقشه -1-1-9

 فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهيه شوند و شامل اطالعات زیر باشند:

مشاور(، پيمانکار، شماره و تاریخ پيمان، موضوع پيمیان، تیاریخ عمليیات اجراییی و      مهندس )یا فرما، دستگاه نظارتنام کار -

 شماره و تاریخ صورتجلسه.

 ذکر دالیل و توجيهات فنی الزم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه. -

ارائه توضيحات کافی و ترسيم نقشه با جزئيات کامل و بيان مشخصات فنیی کار)شیامل محیدوده عمليیات اجراییی، نیوع        -

 و ...(. عمليات اجرایی

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عمليات و مستندسازی تصویری پروژه. -

)یا مهندس مشاور( و کارفرما برسید. تمیامی صورتجلسیات     امضای پيمانکار، دستگاه نظارتصورتجلسه باید به مهر و  -1-1-2

 ابالغباید توسص کارفرما به مهندس مشاور و پيمانکار برای اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع کار و جداول خالصه مقادیر 

هیای مهنیدس   سئوليتسازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مصورتجلسات توسص کارفرما به منظور مستند ابالغشود. 

 هد.کا مشاور و پيمانکار نمی

 تاریخ تهيه، تنظيم و ابالغ صورتجلسات باید با زمان اجرای عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. -1-1-9

 باشد. رداخت به پيمانکار قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمیهرگونه پ -1-1-4

در  3.7کارفرما که مورد تایيد دستگاه نظیارت قیرار گرفتیه باشید، بیا اعمیال حیداکثر ضیریب         تبصره: صورتجلسات فاقد ابالغ 

 .باشد پيمانکار تا زمان ابالغ صورتجلسات قابل پرداخت میوضعيت  صورت

 گيرد. بهایی تعلق نمی اضافه Vو  II ،III ،IVاز سيمان تيپ  بابت استفاده -1-7

 % منظور شده است.18تراکم دستی بستر اجرای انهار و جداول به ميزان حداقل  ،بها های این فهرست در تمام ردیف -1-1
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 محیط کار:و بهداشت ایمنی  -61

موضوع سند شماره  "های معابر شهری دستورالعمل ایمنی ترافيک محيص کار برای پروژه"باید لزوم رعایت ضوابص کارفرما  

نماید و پيمانکار موظف است به منظور هدایت ایمن  نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران را در اسناد مناقصه درج 18-1-1

ر قوانين و الزامات جاری کشور ضوابص دستورالعمل مذکور و سای اجراینسبت به  ،جریان ترافيک در مجاورت محوطه کارگاهی

  پيشنهادی خود منظور نماید. قيمتهای مربوطه را در  محيص کار خود، اقدام و هزینه بهداشت خصوص ایمنی کارکنان ودر
 

 بها: های فهرست ردیففصول و  تقسیم بندی -66

آوری و هدایت رواناب سطحی  معشبکه فرعی ج ترميمو  بازسازی احداث، بها مربوط به عمليات به طور کلی این فهرست

 باشد. تهران میدر شهر  )انهار و جداول(

 (:934سطحی )کد   برواناآوری و هدایت  شبکه فرعی جمع احداث و بازسازی عملياتفصل اول با موضوع  -99-9

متر انجام گردد، استفاده از مقاطع همسان طبق مفاد مشخصات فنی شبکه فرعی  83های بيشتر از  درصورتيکه عمليات در طول

 اول با موضوع های فصل باشد و هزینه آن از ردیف الزامی می (1-1-19دوم سند  ناب سطحی )ویرایشآوری و هدایت روا جمع

 باشد. کارهای بازسازی قابل پرداخت می

درصورتيکه عمليات  (:938سطحی )کد   آوری و هدایت رواناب شبکه فرعی جمع ترميم عملياتبا موضوع  دومفصل  -99-2

آوری و هدایت  از مقاطع همسان طبق مفاد مشخصات فنی شبکه فرعی جمع متر انجام گردد، استفاده 83های کمتر از  در طول

در اینگونه موارد استفاده از مقاطع غيرهمسان فقص جهت  . همچنينگردد توصيه می (1-1-19رواناب سطحی )ویرایش دوم سند 

کليه  باشد. قابل پرداخت میی ترميمکارهای  دوم با موضوع های فصل انهار و جداول مجاز بوده و هزینه آن از ردیف ترميم

 های این فصل منظور شده است. های ناشی از کم بودن احجام کار روزانه و پراکندگی کار در ردیف هزینه

اجرا  متر 83های بيشتر از  طولکه در  آوری و هدایت رواناب سطحی شبکه فرعی جمع ترميمماهيت در کارهای با  تبصره:

امکان استفاده از مقاطع همسان وجود نداشته گردند، اگر با توجه به صرفه و صالحدید شهرداری و اعالم نياز از سوی مناطق،  می

، های معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان، پس از اخذ مجوز از اداره کل باشد

 باشد. های مندرج در فصل دوم بالمانع می طابق ردیفاستفاده از مقاطع غيرهمسان م

 های اجرایی انهار و جداول:  بندی روش تقسيم -99-9

مليات آسفالت، فضای سبز یا انهار و جداولی که همزمان با ع ترميمبازسازی یا احداث، عمليات توامان: عمليات  -99-9-9

در این روش تخریب آسفالت، بتن و برچيدن جداول بصورت کلی و همزمان . شود رو مجاور آن انجام شود، توامان ناميده می پياده

 گيرد. انجام می

انهار و جداولی که بصورت جداگانه و بدون برچيدن کلی  ترميمبازسازی یا  احداث، عمليات غيرتوامان: عمليات -99-9-2

 د.شو رو مجاور آن انجام شود، غيرتوامان ناميده می آسفالت، فضای سبز یا پياده

 نحوه پرداخت عمليات توامان: -99-4

های تخریب، بارگيری و حمل مصالح حاصل از تخریب نوار مجاور انهار و جداول، به خارج از کارگاه  کليه هزینه -99-4-9

بها  های هر دو فصل این فهرست رو مجاور آن انجام شود، در ردیف برای عملياتی که بصورت توامان با آسفالت، فضای سبز یا پياده

 .منظور شده است

پرداخت اور آن، مطابق شرح ذیل رو مج ليات تغيير مقطع انهار و جداول توامان با آسفالت، فضای سبز یا پيادهعم -99-4-2

 :گردد می
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حوضچه  رسوگير، % و برای انهار و آبگيرها )آشغالگير،93)کانيو( برابر  تخریب مقطع قدیم برای جداول و آبروها -99-4-2-9

 .گردد مربوط به آن مقطع پرداخت می% ردیف 23اتصال( معادل 

حوضچه  رسوگير، % و برای انهار و آبگيرها )آشغالگير،73)کانيو( برابر  اجرای مقطع جدید برای جداول و آبروها -99-4-2-2

 .گردد می% ردیف مربوط به آن مقطع پرداخت 13اتصال( معادل 

 .گردد میپرداخت  2-2-4-99مطابق بند  ،دنندار نياز به تخریب که الحداث جدید معابر ولجدا و انهار عمليات -99-4-2-9

 توامان:غيرنحوه پرداخت عمليات  -99-8

عمليات غيرتوامان نياز به تخریب آسفالت، بتن یا هرگونه زیرسازی قبلی در مجاورت انهار یا چنانچه برای اجرای  -99-8-9

الی  9343839های  ها باید از ردیف رو( آن اجرای طرفين آن )آسفالت، فضای سبز یا پيادهجداول باشد، هزینه تخریب و 

 محاسبه و پرداخت گردد. 9343834

 رو( شامل موارد زیر است: تخریب، تهيه مصالح و اجرای طرفين انهار و جداول )آسفالت، فضای سبز و پياده -99-8-2

انهار یا  و برش خطوط بين آسفالت تخریب متری با هر ضخامت، سانتی 93به فاصله  آسفالت : برشآسفالت -99-8-2-9

در  کيلوگرم 91/3 ميزان به پریمکت قيری اندود های الزم، اجرای خاکبرداریانجام  هر ضخامت، و متر سانتی 93عرض  جداول به

 متر سانتی 93 حداقل ضخامت و متر سانتی 93 عرض به آسفالت و اجرای الزم تراز تا جداول پشت پرکردن ،مصالح تهيه هر مترطول،

متر، تهيه  سانتی 43 عرض کنار انهار یا جداول به در رو پياده کفپوش، آسفالت، موزایيک و ... رو: برچيدن پياده -99-8-2-2

 متر سانتی 43عرض  به رو پياده مشابه کفسازی موجود ،کفسازی و اجرای پرکردن پشت جداول تا تراز الزم ،مصالح

متر  سانتی 43خاکریزی فضای سبز کنار انهار یا جداول به عرض  اجرای   و  خاکبرداری، تهيه مصالح فضای سبز: -99-8-2-9

 به همراه پرکردن پشت جداول تا تراز الزم در موارد مورد نياز

مندرج در هيچگونه اختالف بهایی بابت تخریب بيشتر از عرض  9343834الی  9343839های  در ردیف -99-8-2-4

 محاسبه و پرداخت نخواهد شد. بندهای فوق

رو مجاور آن، مطابق شرح ذیل  عمليات تغيير مقطع انهار و جداول غيرتوامان با آسفالت، فضای سبز یا پياده -99-8-9

 گردد: پرداخت می

پرداخت  9-2-4-99و تخریب مقطع قدیم مطابق بند  9-8-99تخریب عوارض مجاور مقطع قدیم مطابق بند  -99-8-9-9

 گردد. می

 .گردد میپرداخت  2-2-4-99 اجرای مقطع جدید برای جداول و آبروها مطابق بند -99-8-9-2

 

 ضریب باالسری -62

و برای کارهایی که به صورت ترک  91/9 برابر با شوند، کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می برای باالسری ضریب

 .باشد می 9.21برابر شوند،  تشریفات مناقصه واگذار می

 

 مبنای قیمت -69

و شرایص کار در شهر تهران محاسبه شده است. 9911های سه ماهه چهارم سال بر مبنای قيمت بهافهرستاین  
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 آوری و هدایت رواناب سطحی بازسازی شبکه فرعی جمعاحداث و عملیات  -6فصل 

و  9343139و  9343991الی  9343931های  به جز آنچه به صراحت در شرح ردیف فصلهای این  در تمام ردیف -9

طبق  و بها گردیده، تهيه و بارگيری و حمل کليه مصالح و اجرای کامل کار طبق شرح مندرج در این فهرستذکر  9343132

نظام فنی و اجرایی  1-1-19آوری و هدایت رواناب سطحی )سند  دستورالعمل ویرایش دوم مشخصات فنی شبکه فرعی جمع

 باشد. شهرداری تهران( به عهده پيمانکار می

 عمليات شامل )کانيو( جدول یا آبرو تهيه مصالح و اجرای :همسان آبرو )کانيو( ح و اجرای جدول وعمليات تهيه مصال -2

 عيار به مگر بتن اجرای های الزم، )افقی یا کتابی(، خاکبرداری یا آبرو جداول برچيدن آن، طرفين و زیر بتن برچيدن و تخریب

 بتنی جداول یا آبرو اجرای و تهيه متر، سانتی 93 ضخامت و مربوطه عرض به بتن مترمکعب در کيلوگرم 233 سيمان

 عيار به آن پشت ماهيچه بتن و بندی قالب تهيه و اجرای بتن، مترمکعب در کيلوگرم 433 سيمان عيار پرسی با ساخته پيش

 از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل و بارگيری و متر سانتی 98 ارتفاع و عرض به بتن مترمکعب در کيلوگرم 933سيمان 

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب

: تهيه لوله پلی اتيلن به قطر خارجی مربوطه و تخریب و خاکبرداری  Oعمليات تهيه و اجرای مجاری زیر سطحی نوع  -9

 مربوطه و ضخامت عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به 933 سيمان عياربه ریزی  متر بتن سانتی 23به عرض قطر لوله به عالوه 

متر  سانتی 93 مربوطه و ضخامت عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به 933 سيمان عيار بهریزی  متر، نصب لوله و بتن سانتی 93

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل و بارگيری اطراف لوله و

و  L)کانيو( نوع  نصب آبرو : بریدن جدول دو طرف نهر روباز و T9عمليات تهيه و اجرای مجاری زیرسطحی نوع  -4

 های نخاله و مازاد های خاک حمل و و بارگيری L)کانيو( نوع  کيلوگرم در مترمکعب اطرف آبرو 933 سيمان عيار بهریزی  بتن

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل

)کانيو( نوع  نصب سنگدال و آبرو : بریدن  جدول دو طرف نهر روباز و T2عمليات تهيه و اجرای مجاری زیرسطحی نوع  -8

L کانيو( نوع  کيلوگرم در مترمکعب اطرف سنگدال و آبرو 933سيمان عيار  بهریزی  و بتن(L های خاک حمل و و بارگيری 

 .باشد می کارگاه از خارج به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد

 برچيدن عمليات شامل حوضچه رسوبگير اجرای تهيه مصالح و :حوضچه رسوبگير بتنی اجرای عمليات تهيه مصالح و -1

 به نسبت متری 18/3 حاشيه با حوضچه پيرامون آسفالت برش کانيو، جداول برچيدن ، مترمربع 2/9 ميزان به رو پياده کفپوش

 محل خاکبرداری متر، سانتی 93 ضخامت به کانيو جداول و برش خطوط بين آسفالت تخریب متر، سانتی 93 ضخامت و حوضچه

تهيه  درصد، 13تراکم بستر به ميزان  پاشی و تسطيح، رگالژ وآب بندی، قالب عمليات انجام جهت مناسب حاشيه با حوضچه

 اجرای مصالح و، تهيه AII  ميلگرد اجرای و تهيه کيلوگرم در مترمکعب بتن، 233 سيمان عيار به مگر بتن اجرای مصالح و

کيلوگرم در  983 سيمان عيار به ریزی بتن اجرای تهيه مصالح و الزم، فلزی قطعات نصب و حوضچه اجرای و بندی قالب

 در آن کوبيدن همراه به حوضچه پيرامون خاکبرداری از حاصل خاک ریختن الزم، آوری عمل و ویبراتور با مترمکعب بتن همراه

 اجرای ،متر سانتی93 ضخامت به آسفالتجداول کانيو طرفين، تهيه و اجرای اجرای  ومصالح تهيه  متری، سانتی 98 های الیه

 از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل و بارگيری تهيه مصالح و پریمکت، قيری اندود اجرای تهيه مصالح و رو، پياده کفپوش

 باشد. می کارگاه از خارج به تخریب

 

 

 



آوری و  بهای تجميعی شبکه فرعی جمع فهرست

 9911سال  -هدایت رواناب سطحی 

 4-4-81-4شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

بازسازی احداث و عمليات  فصل اول:

 آوری و هدایت شبکه فرعی جمع

 7صفحه:          رواناب سطحی 
 

    

 
 

 

 

 برچيدن ، مترمربع 1 ميزان به رو پياده کفپوش برچيدن عمليات شامل :اتيلنی آشغالگير پلی اجرای عمليات تهيه مصالح و -7

اجرای زهکش  جهت مناسب حاشيه با آشغالگير محل خاکبرداری های ارتباطی آشغالگير به نهر، نهر در محل اتصال لوله جداول

های ارتباطی آشغالگير به نهر،  اتيلنی، ریختن مصالح زهکش اطراف آشغالگير، نصب لوله آشغالگير پلی پيرامون آشغالگير، نصب

 کيلوگرم در مترمکعب پيرامون دریچه، اجرای 933 سيمان عيار به ریزی بتن فلزی، دریچه بندی پيرامون دریچه، نصب قالب

 به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل و و بارگيریرو  پياده کفپوش اجرای های ارتباطی، طرفين لوله نهر جداول

 باشد. می کارگاه از خارج

به هر  و متر سانتی 93به عرض حاصل از نوار مجاور انهار و جداول  و حمل نخاله ترميم ،تخریب، تهيه کليه مصالح -1

پرداخت  9343832و  9343839، از ردیف مانادر عمليات غيرتو روسازی آسفالتی با روهای روها و سواره در پياده ضخامت

 گردد. می
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 148،333 مترطول متر سانتی 93ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  9343939

 111،333 مترطول متر سانتی 43ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  9343932

 9،943،333 مترطول متر سانتی 83ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  9343939

 9،291،333 مترطول متر سانتی 13ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح و اجرای جدول قائم بتنی نوع  9343934

 9،217،333 مترطول Vتهيه کليه مصالح و اجرای نيم نهر بتنی نوع  9343938

 9،981،333 مترطول Lتهيه کليه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع  9343931

 9،398،333 مترطول L-Sتهيه کليه مصالح و اجرای آبرو بتنی نوع  9343937

 189،333 مترطول Pتهيه کليه مصالح و اجرای آبرو کوتاه بتنی نوع  9343931

9343931 
 93ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 144،333 مترطول

9343993 
 43ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 178،333 مترطول

9343999 
 83ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 112،333 مترطول

9343992 
 13ارتفاع  Aتهيه کليه مصالح به غير از جدول و اجرای جدول قائم بتنی نوع 

 متر سانتی
 739،333 مترطول

 117،333 مترطول Vتهيه کليه مصالح به غير از نيم نهر و اجرای نيم نهر بتنی نوع  9343999

 719،333 مترطول Lتهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو بتنی نوع  9343994

 789،333 مترطول L-Sتهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو بتنی نوع  9343998

 791،333 مترطول Pتهيه کليه مصالح به غير از آبرو و اجرای آبرو کوتاه بتنی نوع  9343991

 7،983،333 عدد G9تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدنی نوع  9343239

 1،848،333 عدد G2تهيه کليه مصالح و نصب آبگير چدنی نوع  9343232

9343939 
 433)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 9،994،333 مترطول

9343932 
 483)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 4،311،333 مترطول

9343939 
 833)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 4،113،333 مترطول

9343934 
 813)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 8،177،333 مترطول

9343938 
 193)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 7،971،333 مترطول

9343931 
 793)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 1،298،333 مترطول
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

9343937 
 133)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 99،893،333 مترطول

9343931 
 133)لوله پلی اتيلن به قطر  Oتهيه کليه مصالح و اجرای مجرای زیر سطحی نوع 

 متر( ميلی
 94،949،333 مترطول

9343931 
 و جدول بریدن روش به سرپوشيده نهر به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبدیل

 (T9 سطحی زیر مجرای)  L نوع بتنی آبرو نصب
 9،918،333 مترطول

9343993 

 به سرپوشيده نهر متر به سانتی 83 عرض به روباز نهر مصالح و تبدیلتهيه کليه 

 سنگدال و L نوع بتنی آبرو نصب و جدول بریدن روش

 (T2جرای زیر سطحی نوع م)
 9،921،333 مترطول

9343999 

 به سرپوشيده نهر متر به سانتی 13 عرض به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبدیل

 سنگدال و L نوع بتنی آبرو نصب و جدول بریدن روش

 (T2جرای زیر سطحی نوع م)
 9،978،333 مترطول

9343992 

 به سرپوشيده نهر متر به سانتی 73 عرض به روباز نهر تهيه کليه مصالح و تبدیل

 سنگدال و L نوع بتنی آبرو نصب و جدول بریدن روش

 (T2جرای زیر سطحی نوع م)
 9،123،333 مترطول

 ----- عدد مصالح و اجرای رسوبگير بتنیتهيه کليه  9343439

 ----- عدد تهيه کليه مصالح و اجرای آشغالگير پلی اتيلنی 9343432

9343839 
رو با روسازی  رو یا سواره و حمل نخاله پياده ترميمتخریب، تهيه کليه مصالح و 

 متر به هر ضخامت در عمليات غيرتوامان سانتی 93آسفالتی به عرض 
 419،333 مترطول

9343832 

رو با روسازی  رو یا سواره و حمل نخاله پياده ترميمتخریب، تهيه کليه مصالح و 

متر به هر ضخامت در عمليات غيرتوامان درصورتيکه  سانتی 93آسفالتی به عرض 

 تهيه آسفالت به عهده کارفرما باشد.

 919،333 مترطول

9343839 
 43و حمل نخاله باغچه و فضای سبز به عرض  ترميمتخریب، تهيه کليه مصالح و 

 متر با هر عمق در عمليات غيرتوامان سانتی
 19،333 مترطول

9343834 
متر  سانتی 43رو به عرض  و حمل نخاله پياده ترميمتخریب، تهيه کليه مصالح و 

 با هر عمق )به جز روسازی آسفالتی( در عمليات غيرتوامان
 849،333 مترطول

9343139 
درصورتيکه تهيه یا بتنی مسلح  تنيده اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح پيش

 به عهده کارفرما باشد. سنگدال
 9،371،333 مترمکعب

9343132 
به عهده کارفرما  دریچهدرصورتيکه تهيه دریچه بر روی انهار و جداول اجرای 

 باشد.
 9،979،333 عدد
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 آوری و هدایت رواناب سطحی شبکه فرعی جمع ترمیمعملیات  -2فصل 

 و 9383937 های ردیف از عرض اختالف به مربوط های هزینه و بوده متر سانتی 83 ،منظور شده برای انهار مفيد عرض -9

 .باشد قابل پرداخت می 9383231

حمل و پخش دستی  و تهيه و متر سانتی 93برداری به عمق  در صورتيکه بستر اجرای انهار و جداول لجنی باشد، لجن -2

درصورت تغيير  باشد. قابل پرداخت می 9383739کارفرما، از ردیف منوط به دستورکار % آن به همين عمق 18توونان و تراکم 

 گردد. ضخامت، کسر یا اضافه مبلغ به تناسب محاسبه می

انهار روباز شامل عمليات تخریب و برچيدن نهر اجرای  همسان: تهيه مصالح واجرای نهر روباز غير عمليات تهيه مصالح و -9

تراکم  پاشی و آب رگالژ و موجود، خاکبرداری اطراف نهر با حاشيه مناسب جهت اجرای جداول و بتن ماهيچه مربوطه، تسطيح و

 93کيلوگرم در مترمکعب بتن به عرض مربوطه و ضخامت  233درصد، اجرای بتن مگر به عيار سيمان  18بستر به ميزان 

 بتن، تهيه و اجرای مترمکعب در کيلوگرم 433ساخته پرسی با عيار سيمان  متر، تهيه و اجرای جداول بتنی پيش سانتی

و  بارگيری مربوطه و ارتفاع و عرض بتن به مترمکعب در کيلوگرم 933سيمان  عيار به جداول پشت ماهيچه بتن و بندی قالب

 .باشد می کارگاه از خارج به یبتخر از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل

 عمليات شامل انهار سرپوشيده اجرای تهيه مصالح و :ساخته انهار سرپوشيده با جداول پيش اجرای تهيه مصالح و عمليات -4

جداول و بتن  اجرای جهت مناسب حاشيه با اطراف نهر دال روی نهر، تخریب و برچيدن نهر موجود، خاکبرداری برچيدن

 233 سيمان عيار به مگر بتن اجرای تهيه مصالح و درصد، 18تراکم بستر به ميزان و پاشی  آب مربوطه، تسطيح، رگالژ وماهيچه 

ساخته پرسی با عيار  جداول بتنی پيش اجرای و تهيه متر، سانتی 93 مربوطه و ضخامت عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به

 933 سيمان عيار بتن ماهيچه پشت جداول به و بندی قالب اجرای مصالح وکيلوگرم در مترمکعب بتن، تهيه  433سيمان 

کيلوگرم در  983 سيمان عيار ای کف نهر به اجرای بتن ليسه مربوطه، تهيه مصالح و و ارتفاع عرض کيلوگرم در مترمکعب بتن به

هيه و نصب دال بتنی مسلح روی نهر ت الزم، آوری عمل متر و سانتی 93 متر و متوسص ضخامت سانتی 83 عرض مترمکعب بتن به

 از خارج به تخریب از حاصل های نخاله و مازاد های خاک حمل و بارگيری مترمکعب بتن و کيلوگرم در 983با عيار سيمان 

 .باشد می کارگاه

های  از ردیف های اجرای نهر روسی، . برای پرداخت هزینهباشد متر می سانتی 23نهر روسی: نهر روبازی با دهانه کمتر از  -8

برای نهرهای روسی بيش از یک دهانه،  گردد. استفاده می 9383937نهر روباز با احتساب کسربهای تغيير عرض، موضوع ردیف 

 .گردد نهر روسی مربوطه اضافه میاجرای هزینه به % 48به ازای هر دهانه 

های حاصل از بتن کنار و روی  الههای تخریب و حمل نخ کليه هزینه 9383932و  9383939های  در بهای ردیف -1

 لحاظ گردیده است. سنگدال

 باشد. های مذکور قابل پرداخت می % بهای ردیف48یک طرفه انهار روباز،  ترميمدرصورت  -7

اجرا  متر 83های بيشتر از  طولآوری و هدایت رواناب سطحی که در  شبکه فرعی جمع ترميمماهيت در کارهای با  -1

همسان غيراز مقاطع بها(، اگر با توجه به صرفه و صالحدید شهرداری  کليات فهرست 2-99گردند )موضوع تبصره ذیل بند  می

 9383139استفاده گردد، کسربهای موضوع ردیف  9383238الی  9383239و  9383931الی  9383939های  موضوع ردیف

 گردد. های یادشده اعمال می به ردیف
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 9،141،333 مترطول 93×93تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  9383939

 2،991،333 مترطول 43×98تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  9383932

 2،289،333 مترطول 83×98جدول تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با  9383939

 2،194،333 مترطول 13×98تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  9383934

 2،111،333 مترطول 13×23تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  9383938

 9،189،333 مترطول 13×23تهيه کليه مصالح و اجرای نهر روباز غيرهمسان با جدول  9383931

9383937 
 93به ازای هر  9383931تا  9383939های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 متر تغيير عرض نهر روباز سانتی
 79،333 مترطول

9383239 
به عمق  43×98تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 (متر سانتی 83 نهر داخلی عرض) متر سانتی 13متر و سنگدال به عرض  سانتی 93
 4،381،333 مترطول

9383232 
متر و سنگدال به  سانتی 43به عمق  83×98نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 (متر سانتی 83 نهر داخلی عرض) متر سانتی 13عرض 
 4،912،333 مترطول

9383239 
به عمق  13×98تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 (متر سانتی 83 نهر داخلی عرض)متر  سانتی 13متر و سنگدال به عرض  سانتی 83
 4،111،333 مترطول

9383234 
به عمق  13×23تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

 (متر سانتی 83 نهر داخلی عرض)متر  سانتی 13متر و سنگدال به عرض  سانتی 83
 8،927،333 مترطول

9383238 
به عمق  13×23تهيه کليه مصالح و اجرای نهر سرپوشيده غيرهمسان با جدول 

  (متر سانتی 83 نهر داخلی عرض) متر سانتی 13متر و سنگدال به عرض  سانتی 73
 1،914،333 مترطول

9383231 
 93به ازای هر  9383238تا  9383239های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 متر تغيير عرض نهر سرپوشيده سانتی
 991،333 مترطول

9383237 
متر برای نهرهای به  سانتی 23به  98بها به افزایش ضخامت سنگدال از  اضافه

 متر سانتی 83عرض داخلی 
 799،333 مترطول

 91،884،333 مترمکعب تنيده تهيه کليه مصالح و اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح پيش 9383939

 91،899،333 مترمکعب تهيه کليه مصالح و اجرای سنگدال ترافيکی بتنی مسلح  9383932

 2،393،333 مترمکعب کيلوگرم در هر مترمکعب بتن 933تهيه کليه مصالح و اجرای بتن به عيار سيمان  9383439

9383432 
کيلوگرم سيمان در  83بابت هر  9383439بها یا کسربها به ردیف  اضافه

 بتن مترمکعب
 921،333 مترمکعب

 923،333 مترمربع ای نمودن بتن کف نهرها ليسه 9383439
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 2،231،333 مترطول متر  سانتی 13آبرو بتنی )کانيو( دو طرفه به عرض  ترميمتهيه کليه مصالح و  9383139

 9،221،333 مترطول متر  سانتی 93تک آبرو بتنی )کانيو( به عرض  ترميمتهيه کليه مصالح و  9383132

9383139 
متر و جدول  سانتی 93تک آبرو بتنی )کانيو( به عرض  ترميمتهيه کليه مصالح و 

 متر  سانتی 43قائم بتنی مجاور آن به ارتفاع 
 2،932،333 مترطول

9383134 
متر و جدول  سانتی 93تک آبرو بتنی )کانيو( به عرض  ترميمتهيه کليه مصالح و 

 متر  سانتی 83قائم بتنی مجاور آن به ارتفاع 
 2،238،333 مترطول

9383138 
 93به ازای هر  9383134و  9383139های  بها یا کسربها به ردیف اضافه

 متر تغيير عرض تک آبرو بتنی )کانيو( سانتی
 912،333 مترطول

9383739 
حمل و پخش دستی توونان و تراکم  و تهيه و متر سانتی 93لجن برداری به عمق 

 % آن به همين عمق18
 219،333 مترمربع

9383139 
 9383238الی  9383239و  9383931الی  9383939های  کسربها به ردیف

 متر انجام گردد. 83بيش از   در طول ترميمدرصورتيکه عمليات 
 93 درصد
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 الف:  پیوست

 روش محاسبه ضریب پیشنهادی جزء و کل
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 ضمائم
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 روش محاسبه ضریب پیشنهادی جزء و کل:

گيرد، ضریب پيشنهادی پيمانکار از حاصل تقسيم جمع  بها انجام می در مناقصاتی که صرفا  با استفاده از این فهرست -9

های تجهيز و برچيدن کارگاه( به جمع قيمت برآوردی کارفرما )با احتساب  قيمت پيشنهادی پيمانکار )با احتساب هزینه

های  کليه ردیفپيمانکار برای پرداخت کل آید. در این حالت ضریب پيشنهادی  های تجهيز و برچيدن کارگاه( به دست می هزینه

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمليات اجرایی و تجهيز و برچيدن کارگاه

بها  فهرست هرهای  گردد، ضریب حاصل از برآورد ردیف میاستفاده  بها به صورت همزمان از چند فهرستدر مناقصاتی که  -2 

بدیهی است در این حالت کارفرما باید فقص گردد.  به عنوان ضریب جزء تلقی می بها فهرست پيمانکار برای آن اد قيمتپيشنه به

تهيه و در اسناد مناقصه درج نماید. ضریب  هزینه اجرای کاریک برآورد تجهيز و برچيدن کارگاه با سقف چهار درصد کل برآورد 

پيشنهادی برای عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه نيز بها و ضریب  ت موضوع آن فهرستهای عمليا در پرداختبها  هر فهرستجزء 

 های عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای پرداخت
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 ب:  پیوست

 تجهیز و برچیدن کارگاه
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 های تجهیز و برچیدن کارگاه: ردیف
 

 واحد شرح ردیف شماره

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار 933939

 مقطوع تامين و تجهيز انبار کارگاه 933932

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار مهندس ناظر و مهندس مشاور 933939

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار کارفرما 933934

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار آزمایشگاه 933938

933239 
( و حفاظت کار، HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محيص زیست )

 بخش کليات و ملزومات مندرج در اسناد پيمان 93براساس توضيحات بند 
 مقطوع

 مقطوع تامين آب کارگاه 933939

 مقطوع تامين برق کارگاه 933932

 مقطوع تامين سوخت و سيستم سوخت رسانی کارگاه 933939

 مقطوع تامين شبکه اینترنت کارگاه 933934

 مقطوع تامين ایاب و ذهاب کارگاه 933438

 مقطوع تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی در موارد الزم 933439

 مقطوع تامين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و وسایص نقليه در موارد الزم 933432

 مقطوع بيمه کارگاه 933839

 مقطوع برچيدن کارگاه 933139
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 شرح اقالم باالسری:

های باالسری پيمانکار به دو بخش هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار و به شرح زیر تفکيک به طور کلی هزینه

 شود. می

عمومی باالسریهزینه  -6

 های درج شده در زیر:ها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهتوان آنهایی است که نمیاین هزینه از نوع هزینه

هزینه دستمزد نيروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نيیروی انسیانی میدیریت شیرکت، دفتیر فنیی، امیور اداری و میالی،          -9-9

تدارکات و خدمات.

عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما(، به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنیان دفتیر   های هزینه بيمه -9-2

مرکزی.

های ایاب و ذهاب که توسص کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه -9-9

شود. می

فتر مرکزی.هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل د -9-4

هزینه نگهداری دفتر مرکزی. -9-8

هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی. -9-1

هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی. -9-7

هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی. -9-1

هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی. -9-1

هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی. -9-93

هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی. -9-99

ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه -9-92

ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -9-99

ها.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنهای متفرقه، شامل هزینههزینه -9-94

ر مرکزی.هزینه عوارض شهرداری برای دفت -9-98

برداری از انبار مرکزی.های نگهداری و بهرههزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه -9-91

ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه -9-97

هزینه باالسری کار -2

 های درج شده در زیر:توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینههایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه

 های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:هزینه -2-9

 هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است. -2-9-9

 هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. -2-9-2

 که شامل موارد زیر است:ها، هزینه ضمانتنامه -2-2

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-9

 .هزینه ضمانتنامه پيش پرداخت -2-2-2
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 هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار. -2-2-9

 هزینه ماليات. -2-9

 سود پيمانکار. -2-4

 های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:هزینه -2-8

 .نسانی سرپرستی عمومی کارگاههزینه، دستمزد نيروی ا -2-8-9

 هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. -2-8-2

 های اضافی اسناد و مدارک پيمان. هزینه تهيه نسخه -2-8-9

 هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار. -2-8-4

 های متفرقه.سفر مسئوالن کارگاه و هزینههای پست، مخابرات، ارتباطات، هزینه -2-8-8

 هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.  -2-8-1

 های پيمانکار. هزینه آزمایش -2-8-7

 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.هزینه -2-1

 های تهيه عکس و فيلم.هزینه -2-1-9

 حد نياز کار.(، در Shop Drawingهای کارگاهی )هزینه تهيه نقشه -2-1-2

 (.As Built Drawingهای چون ساخت )هزینه تهيه نقشه -2-1-9

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه -2-1-4

 های نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه -2-1-8

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.هزینه -2-1-1

نيروی انسانی شاغل در تعيمرگاه ماشين آالت جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده : هزینه دستمزد 9توضيح 

 های باالسری منظور نشده است.ای در هزینهاست و از این بابت هزینه

 

 

 



 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده ن دستوریدفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ا

جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای  ، بهو آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 881پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 9817194499         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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