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 مقدمه

 

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

نظام فني و اجرايي شهرداري تهران با موضوع مشخصات فني و مقاطع همسان پياده روساازي و باا    0-8-06ويرايش دوم سند شماره 

گاناه شاهرداري تهاران، اداره    22هاي ارزشمند کارشناسان معاونت فني و عمراني منااط   سال گذشته، راهنمايي دو تجربيات عنايت به

ها و سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران و کسب نظارات مشااوران و پيمانرااران    اني مناط  و سازمانکل هماهنگي فني و عمر

ماورد باازنگري اارار گرفات و     هاي شهري ها و بزرگراهراهبهاي تجميعي حوزه معاونت فني و عمراني، فهرست  همرار شهرداري در

در ساال   هاا پاروهه  باروورد اجاراي  به هنگام گرديد تا باراي   5931رم سال هاي سه ماهه چهاابهامات موجود مرتفع و بر اساس ايمت

 و نيز ارجاع کارهاي پيمانراري مورد استفاده ارار گيرد. 5930

شوراي عالي فني شهرداري تهران اميدوار است که با دريافت نظرات کارشناسان و مديران شاهرداري، ماديران طارح، مهندساان     

ها تصويب و ابالغ نمايد. اميد است در فضااي همرااري ياميمانه و باا     ده اسناد مشابهي را در ساير زمينهمشاور و پيمانراران، در وين

 سازي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران بگشاييم.اندرکار بتوانيم راهي به سوي توسعه و پيادههمراري مهندسان و مديران دست
 

 عليرضا جاويد    

 تهرانمعاون فني و عمراني شهرداري 
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 6931سال ـ  روسازيپيادهمقاطع همسان ي تجميعي بهافهرست: 6/93-4-4

(  1-8-11سند شماره )  ويرايش دوم مشخصات فني مندرج درو در تطابق باروسازي براي تهيه برآورد و ارجاع کار عمليات پياده بهافهرستاين  کاربرد: -6
 تدوين شده و کاربرد دارد. «روسازيفني و مقاطع همسان پياده مشخصات »نظام فني و اجرايي شهرداري تهران با عنوان 

( تطابق نداشته باشد ، مستلزم اخذ مجوز 1-8-11سند شماره ويرايش دوم ) بهاي حاضر در کارهايي که با مشخصات فني همساناستفاده از فهرست تبصره: 
 باشد.و عمراني شهرداري تهران ميهاي معاونت فني از ادارة کل هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمان

. نمايـد مـي  درج مناقصـه  اسناد در 6پيوست شماره ( 6-6) جدول طبق را روسازي نظر براي پياده مورد معابر فهرست کارفرما: کار اجراي محل از بازديد -2
 آنـاليز  راهنمـاي  در آنچـه  جـز بـه  را هاييهزينه و اقالم چنانچه و باشدمي پروژه اجراي محل از وي بازديد منزله به پيمانکار توسط قيمت پيشنهاد ارائة

 بـرآورد  مبلـ   بـه  نسبت کارگاه برچيدن و تجهيز هايهزينه التفاوت مابه همراه به بايد دهد، تشخيص ضروري کار اجراي براي آمده( 2 پيوست) قيمت
 نيـاز  مورد برق و آب تأمين ،(HSE)ايمني تجهيزات و عالئم تأمين کارو محيط ايمني به مربوط هايهزينه و شبکاري هزينة ،(9 بند  شرح طبق) اوليه

 .نمايد منظور خود پيشنهادي ضريب در را پياده عابر تردد برقراري و الزم وسايل تأمين کارگاه،

درصد مبل  برآورد رديفهـاي پايـه    4تا سقف  (4پيوست )طبق رديفهاي  هاي تجهيز و برچيدن کارگاه راکارفرما هزينهتجهيز و برچيدن کارگاه:  عمليات -9
)درصـورت  مابه التفاوت هزينه هاي خود را در ايـن خصو   بايداين فهرست بها به صورت مقطوع محاسبه و در اسناد مناقصه درج مي نمايد. پيمانکار 

 باشد. اي عمليات مربوط به آن رديف مي( منوط به اجر4در قيمت پيشنهادي خود منظور نمايد. پرداخت رديفهاي پيوست ) محاسبه و وجود( 
نظـام   1-8-15 سند شـماره  موضوع «دستورالعمل  ايمني ترافيک محيط کاربراي پروژه هاي معابر شهري»کارفرما بايد لزوم رعايت ضوابط ايمني محيط کار: -4

جريـان ترافيـد در مجـاورت محوطـه      هـدايت ايمـن  ار موظف است به منظـور  فني و اجرايي شهرداري تهران را در اسناد مناقصه درج نمايد و پيمانک
مذکور و ساير قوانين و الزامات جاري کشور در خصو  ايمني کارکنـان و محـيط کـار خـود، اقـدام و      دستورالعمل کارگاهي نسبت به کاربست ضوابط 

ضوابط و قوانين و الزامات ايمني، پيمانکار مشمول جريمه ريالي و  رعايت. در صورت عدم  پيشنهادي خود منظور نمايد. قيمتهزينه هاي مربوطه را در 
  نظام فني و اجرايي شهرداري تهران مي گردد.    5-8-665ساير تنبيهات طبق مفاد سند شماره 

اسـت.  ارائه شـده  ل برآورد پروژه به منظور راهنمايي پيمانکاران و تسهيارائه شده، ( 2) در پيوستجداول راهنماي آناليز قيمت که : راهنماي آناليز قيمت -5
ها و نسبت به رديف ،توان به استناد اين راهنماو نمي باشدآناليز قيمت آمده صرفاً براي راهنمايي پيمانکاران ميراهنماي اقالم و اطالعاتي که در جداول 

 کارهـاي خـارج از آنـاليز فـوق و صـحت آنهـا و       هاد قيمت، پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاي مذکور در اسناد قرارداد ادعايي را طرح نمود. کميت
 خود منظور نمايد.پيشنهادي  و ضريبهاي رايج در بازار کار را در برآورد قيمت

 . باشد مي بها فهرست با اولويت ،باشد اختالف(  1-8-11شماره سند دوم ويرايش) فني مشخصات و بها فهرست اين بين موارديکه در -1

 : رديفهاي اين فهرست بهاتقسيم بندي  -7
طبـق جزئيـات فنـي مقـاطع همسـان      روسـازي  هـاي پيـاده  براي تهيه مصالح و اجراي انـواع تيـ    (15فصل کارهاي احداثي با کد )هاي رديف -7-6

 .باشدميو حمل نخاله  ، برچيدنتخريب هايههزينبدون احتساب ( نظام فني و اجرايي شهرداري تهران 1-8-11سند شماره روسازي )پياده
 .مـي باشـد   مربعمتر 51در سطوح کمتر از  هاي آسيب ديده موجودروپياده مرمتبراي تهيه مصالح و  (11فصل کارهاي مرمتي با کد )هاي رديف -7-2

 .به طور کامل در رديفهاي اين فصل منظور شده است و حمل نخاله ، برچيدنتخريب هايههزين

 هزينـة  باشـد،  روپياده الزم بسته به نوع ضخامت به زيرسازي گونه هر يا بتن آسفالت، تخريب به نياز چنانچه :در کارهاي احداثي نخاله حمل و تخريب -8
ويـرايش   )مطـابق نوع پياده رو ضخامت برابرسازي و زيرسازي بابت برچيدن کف 151816 رديف طبق ،مواد حاصل از تخريب حمل و تخريب، بارگيري

، هزينه آن به همين تناسب به تشخيص دستگاه نظارتدر صورت ضرورت تخريب بيش از ضخامت مذکور .شودمي پرداخت ( 1-8-11سند شماره  دوم
 .قابل پرداخت مي باشدمحاسبه و 

 . آسفالت به عهده کارفرما مي باشد ست که تهيه کف پوش بتني ياا مربوط به مواردي 6111614و6111612و6151614و6151612رديفهاي  -3
و کارفرما با توجه به شرايط پروژه تامين مصالح مذکور  به عهده پيمانکار  باشد)کف پوش بتني يا آسفالت( در صورتيکه در اسناد پيمان تهيه اين مصالح 

                  رديفهـاي متنـاظر   ريـالي  بـرآورد  درصد 59سقف تا  فقط(  6111614و6111612و6151614و6151612)اين رديفها  استفاده از،  را به عهده بگيرد

 مندرج در اسناد پيمان مجاز مي باشد .( 6111619و6111616و6151619و6151616 )
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

بهاي تجميعي مقاطع همسان فهرست

 6931 سال روسازيپياده

 1 از 6صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-53 سند:شماره 

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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ذکر گرديده، تهيه و بـارگيري   6111614و6111612و6151614و6151612در تمام رديفهاي اين فهرست بها به جز آنچه به صراحت در شرح رديفهاي  -61
 و حمل کليه مصالح به عهده پيمانکار مي باشد.

مشـاور فنـي و مهندسـي شـهر تهـران      اي مربوط به آن مستلزم اخـذ مجـوز از سـازمان    هروسازي سنگي( و پرداخت رديف) IIIاجراي پياده رو تي  سه  -66
 .باشدمي

 گل پنبه اي نطنز يا شکالتي خرمدره مي باشد.نوع  از 6111615و  6151615در رديف  مندرجسنگ گرانيت  -62
رديـف هـاي   قيمـت  هزينه پخ يا لبه دار نمودن قطعات تمام سنگ ها و فليم )آتشي نمودن( سنگهاي گرانيت و تيشه اي نمـودن سـنگهاي الشـتر در     -69

 است .  شدهمربوطه لحاظ 
تاسيسـات،  -9ترددعـابرين   -2موانع ثابـت  -6تقسيم بندي سطح پياده رو به حوزه هاي مربوط به شرح  رديفهاي اين فهرست بها حوزه هاي مذکور در -64

تفـاوت جزئيـات اجرايـي در    .  نظام فني و اجرايي شهرداري تهران مي باشـد  1-8-11سند شماره  دوم ويرايش مبلمان شهري و فضاي سبز، بر اساس
   . درج شده است مذکور رو در فصل سوم سندحوزه هاي مختلف پياده 

ز، بر اساس ويرايش دوم سند شـماره  جزئيات اجرايي در حوزه تاسيسات، مبلمان شهري و فضاي سب نوار جاذب آب مطابق تهيه مصالح واجراي عمليات -65
وماسه، تهيـه و اجـراي سـنگ     شن مخلوط ريختن و ، رگالژ بستر، تهيهشامل عمليات خاکبرداري، بارگيري وحمل خاک ،(6151516) رديف  11-8-1

 باشد.با چهار وجه گيوتيني با زيرسازي مخلوط ماسه بادي و ماسه مي سانتيمتر 61* 61* 61اي به ابعاد پنبهکيوبيد گرانيت گل

، اعـم از تخريـب وبرچيـدن     سـازي دريچـه  سـطح يات الزم جهت همشامل کليه عمل :در پياده روهاسازي دريچهسطحهم تهيه مصالح واجراي عمليات -61
سانتيمتري از دريچه موجود با تمام وسايل وابزار آالت الزم، تخريب بتن نگهدارنـده و پيرامـون دريچـه بـه هـر       21پيرامون دريچه به فاصله کفسازي 

کيلـوگرم در  911ريزي اطـراف دريچـه بـا عيـار سـيمان      ضخامت و ابعاد، برچيدن دريچه، نصب دريچه در تراز مناسب با قطعات اتصالي مورد نياز، بتن
 باشد.رمکعب بتن به منظور تثبيت دريچه، اجراي کفسازي مشابه طرح پيرامون و بارگيري و حمل مواد مازاد و حاصل از تخريب ميمت

 .گيردنمي تعلق بهايياضافه V و II، III، IV تي  سيمان از استفاده بابت -67
، دستورکار عمليات تخريب و بازسازي پياده رو از طرف دستگاه نظارت بايد در و بهره برداران از معبر به منظور جلوگيري از اختالل در تردد عابرين پياده -68

متري اقدام به تخريب قطعه  51متر صادر شود .چنانچه پيمانکاربرخالف دستور کار دستگاه نظارت قبل از اتمام عمليات يد قطعه  51طولهاي کمتر از 
اي کار در قيمت رديفهاي مربوطـه لحـاظ شـده    هزينه صعوبت ناشي از اجراي مرحلهمي باشد. فاقد دستورکارقابل پرداخت ن کار نيمه تمامبعدي نمايد، 

 است.
 در کيلـومتر  91هاي حاصل از تراش، تخريب و خاکبرداري و حمل تا فاصـله  مصالح، بارگيري نخاله باراندازي و حمل بارگيري، هزينه :حمل و بارگيري -63

 .گردد لحاظ قيمت پيشنهاد در بايد اين بر مازاد حمل هزينه و شده منظور بهافهرست اين هايرديف قيمت
 شرح ننمايد، مطابقت بهافهرست اين هايرديف شرح با آن اقالم که باشد کار نياز مورد ايويژه اجرايي و فني مشخصات که مواردي در :دارستاره اقالم -21

 بـه  دارسـتاره  هايرديف برآورد مبل  جمع چنانچه. شودمي اضافه کار انجام برآورد به دارستاره هايرديف عنوان به و تهيه اقالم آن براي مناسب رديف
 بهـاي تجزيـه  و مسـتندات  ارسـال  به نسبت کار ارجاع فرايند انجام از قبل بايد کارفرما باشد، درصد 91 از بيشتر( پايه و دارستاره) بهافهرست هايرديف
 مـالک  ،تهران شهرداري فني عالي شوراي توسط تصويب و رسيدگي از پس تا اقدام تهران شهرداري فني عالي شوراي به مربوطه هايرديف يا رديف
 .گيرد قرار عمل

منضم به پيمان براي آن کار ابالغي، قيمت واحد يا مقدار  برآورد: اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهايي به پيمانکار ابالغ شود و در قيمت جديد -26
 بيني نشده باشد، کارجديد تلقي مي شود و قيمت آن به يکي از روشهاي زير تعيين مي گردد  :پيش
مي گردد و قيمت جديد محسوب  ،باشد نشده بينيپيش واحد قيمت و ، شرحمنضم به پيمان فهرستدر  جديد ابالغي کار در صورتي که براي-26-6

 شود.شرايط عمومي پيمان عمل مي 23براي تعيين قيمت جديد مطابق بند ج ماده 
و اين قيمت مورد توافق پيمانکار و  باشد شده بينيپيش واحد قيمت و ، شرحمنضم به پيمان فهرستدر  جديد ابالغي کار در صورتي که براي -26-2      

 شود.شرايط عمومي پيمان عمل مي 23و براي تعيين قيمت جديد مطابق بند ج ماده ، قيمت جديد محسوب مي گردد نباشد کارفرما
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

بهاي تجميعي مقاطع همسان فهرست

 6931 سال روسازيپياده

 1از 2صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-53 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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د توافق پيمانکار و و اين قيمت مور باشد شده بينيپيش واحد قيمت و شرح منضم به پيمان فهرستدر  جديد ابالغي کار در صورتي که براي -26-9      
شرايط عمومي  23الف ماده  درصدي بند 25پيمان )با رعايت سقف  در مندرج ضرايب تمام اعمال همان قيمت با از پرداخت عيناً ، برايکارفرما باشد

 گردد.شود و قيمت جديد محسوب نمياستفاده مي پيمان(
 مي باشد. سازيتجميعي مقاطع همسان پياده رون ، فهرست بهاي منظور از فهرست بهاي منضم به پيما :6تبصره 

 و شرايط کار در شهر تهران محاسبه شده است. 6935هاي سه ماهه چهارم سال بها بر مبناي قيمتاين فهرست  -22
 
 
 
 
 
 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

بهاي تجميعي مقاطع همسان فهرست

 6931 سال روسازيپياده

 1از  9صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-53 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 ( 59احداثي کد  روسازي ) فصل کارهايبهاي تجميعي پياده(: فهرست6جدول )

 

 شرح رديف   رديف
شماره 

 واحد دستورالعمل
مصالح و 

آالت و ماشين
 حمل

 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

)روسـازي آسـفالتي و    Iتهيه کليه مصـالح و اجـراي پيـاده رو تيـ  يـد       6151616
 ( در حوزه تردد عابرين زيرسازي شني

 57714 945221 متر مربع 6/11-8-1

)روسازي  Iت و اجراي پياده رو تي  يد مصالح به غير از آسفالتهيه کليه  6151612
 ( در حوزه تردد عابرين آسفالتي و زيرسازي شني

 57714 678571 متر مربع 6/11-8-1

)روسازي کف پوش بتنـي و   IIتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  دو  6151619
 ( در حوزه تردد عابرين زيرسازي شني

 214491 495456 مربعمتر  6/11-8-1

 IIتهيه کليه مصالح به غير از کف پوش بتني و اجـراي پيـاده رو تيـ  دو     6151614
 ( در حوزه تردد عابرين )روسازي کف پوش بتني و زيرسازي شني

 214491 656356 متر مربع 6/11-8-1

6151615 
)روسـازي سـنگ گرانيـت     IIIتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  سه 

 ( در حوزه تردد عابرين فليم شده و زيرسازي شني
 261268 6198851 متر مربع 6/11-8-1

)روسـازي سـنگ الشـتر     IIIتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  سـه   6151611
 ( در حوزه تردد عابرين تيشه اي و زيرسازي شني

 261268 373561 متر مربع 6/11-8-1

)روسـازي بتنـي درجـا و     IVتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  چهار  6151617
 ( در حوزه تردد عابرين زيرسازي شني

 695791 215185 متر مربع 6/11-8-1

)روسازي شني و زيرسـازي   Vتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  پنج  6151618
 ( در حوزه تردد عابرين شني

 22583 657751 متر مربع 6/11-8-1

تهيه کليه مصالح و اجراي نوار بساوايي در پياده رو ) کف پـوش شـياري و    6151613
 (در حوزه تردد عابرين دکمه اي

 949969 576356 متر مربع 2/11-8-1

تهيه کليه مصالح به غير از کف پوش شـياري و دکمـه اي و اجـراي نـوار      6151661
 اي در حوزه تردد عابرين() کف پوش شياري و دکمه بساوايي در پياده رو 

 949969 656356 متر مربع 2/11-8-1

6151666 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      151613تـا   151616اضافه بها به رديفهاي 

 سازي شني ، زير سازي بتني اجرا گردد .
 61964 66251 متر مربع 9/11-8-1

6151662 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      151613تـا   151616اضافه بها به رديفهاي 

 ( اجرا گردد .Cسازي شني ، زير سازي بتني بار کم ترافيکي )نوع 
 27323 12724 متر مربع 9/11-8-1

6151669 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      151613تـا   151616اضافه بها به رديفهاي 

 ( اجرا گردد. RCسازي شني ، زيرسازي بتني بار سنگين ترافيکي)نوع 
 17323 264724 متر مربع 9/11-8-1

در صـورتيکه از مـالت ماسـه     151614و  151619اضافه بها به رديفهاي  6151664
 گردد)حوزه موانع ثابت(.سيمان به جاي خشکه چيني استفاده 

 1 91979 متر مربع 9/11-8-1

در صـورتيکه بـه جـاي اسـاس      151613تا  151616کسر بها به رديفهاي  6151665
 شني از توونان استفاده گردد .  

 1 59125 متر مربع 9/11-8-1

6151216 
کيلوگرم سـيمان در متـر    611با افزودن  % 85تحکيم بستر پياده به تراکم 

 خاکمکعب 
 66525 91211 متر مربع 9/11-8-1

 16389 611794 متر طول 1-8-11 6پيوست  Bتهيه مصالح و اجراي جدول نوع  6151916

 911654 116787 متر مربع 1-8-2/11 احداث شيب راه )رم ( ويژه معلولين در پياده رو 6151416
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

همسان بهاي تجميعي مقاطع فهرست

 6931 سال روسازيپياده

 1از  4صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 4-4-53 شماره سند:

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 ( 59روسازي ) فصل کارهاي احداثي کد بهاي تجميعي پياده(: فهرست6)ادامه جدول 
 

 شرح رديف   رديف
شماره 

 واحد دستورالعمل
مصالح و 

آالت و ماشين
 حمل

 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

 در فـوالدي  پروفيل نوع هر با پناه جان نرده نصب و ساخت و مصالح تهيه 6151412
 شيب راه )رم ( ويژه معلولين 

- 
 61445 21174 کيلوگرم

تهيه کليه مصالح و اجراي نوار جاذب آب ) حوزه تاسيسات،مبلمان و فضاي  6151516
 (سبز

9/11-8-1 
 219664 823445 متر مربع

 597155 142975 عدد - همسطح سازي دريچه ها در پياده رو 6151116

 224871 6952999 عدد - تهيه واجراي مانع سنگي در پياده رو ) بوالرد( 6151716

 612842 663635 متر مربع - تخريب هر نوع مصالح موجود و حمل مواد حاصل 6151816
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

بهاي تجميعي مقاطع همسان فهرست

 6931 سال روسازيپياده

 1 از 5صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

شماره 

 سند:
53-4-4 

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 ( 51روسازي ) فصل کارهاي مرمتي کد بهاي تجميعي پياده(: فهرست5جدول )
 

 شرح رديف   رديف
شماره 

 واحد دستورالعمل
مصالح و 

آالت و ماشين
 حمل

 )ريال(

 دستمزد
 )ريال(

 626326 473975 متر مربع - تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي آسفالتي و زيرسازي شني 6111616

تهيه کليه مصالح به غير از آسفالت و مرمت پياده رو با روسازي آسـفالتي و   6111612
 زيرسازي شني

 626326 962725 متر مربع -

تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي کف پوش بتني و زيرسـازي   6111619
 شني

 974998 579121 متر مربع -

تهيه کليه مصالح به غير از کف پوش بتني و مرمت پيـاده رو بـا روسـازي     6111614
 کف پوش بتني و زيرسازي شني 

 974998 231621 متر مربع -

تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي سـنگ گرانيـت و زيرسـازي     6111615
 شني

 921621 6677121 متر مربع -

تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسـازي سـنگ الشـتر و زيرسـازي      6111611
 شني

 921621 6667173 متر مربع -

روسـازي سـنگ اليبيـد و زيرسـازي     تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با  6111617
 شني

 921621 6643673 متر مربع -

 266129 993321 متر مربع - تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي بتن درجا و زيرسازي شني 6111618

6111613 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      111618تـا   111616اضافه بها به رديفهاي 

 گردد .سازي شني ، زير سازي بتني اجرا 
 61964 66251 متر مربع -

در صـورتيکه از مـالت ماسـه     111614و  111619اضافه بها به رديفهاي  6111661
 سيمان به جاي خشکه چيني استفاده گردد.

 1 91979 متر مربع -

 1 51111 متر مربع - در صورتيکه از کف پوش رنگي استفاده گردد. 111619اضافه بها به رديف  6111666
تهيه مالت ماسه سيمان و مرمت پياده رو با اسـتفاده از کـف پـوش بتنـي      6111662

 موجود 
 249155 85577 متر مربع -

 مـالت  و بتنـي  پـوش  کـف  روسازي با رو پياده مرمت و مصالح کليه تهيه 6111669
 زيرسازي تخريب بدون سيمان ماسه

 964136 469356 متر مربع -

 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

بهاي تجميعي مقاطع همسان فهرست

 6931 سال روسازيپياده

 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

شماره 

 سند:
53-4-4 

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 فني و مهندسي شهر تهرانسازمان مشاور  تهيه: 
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 هاپيوست

 قيمت پيشنهاد و برآورد هاي: کاربرگ1پيوست 
 

 روسازيپياده عمليات : تجزية بهاي2پيوست 
 

 ها: مقدار سيمان, قير و فوالد مصرفي در رديف3پيوست 
 

 : رديفهاي تجهيز و برچيدن کارگاه4پيوست 
 

 :روش محاسبه ضريب پيشنهادي جزء و کل 5پيوست 
 

 

 



 4-4-53شماره سند:                                                                                                                      6931روسازي ـ سال بهاي تجميعي مقاطع همسان پيادهفهرست      8   

 

 قيمت پيشنهاد و برآورد هاي: کاربرگ6پيوست 
 

مشخصات فني و مقـاطع  رود که طبق روسازي در شهر تهران به کار مياين کاربرگ براي تعيين نحوة ارائة پيشنهاد قيمت در ارجاع کارهاي پياده کاربرد: -6

 آيند. به اجرا در مي نظام فني و اجرايي( 1-8-15روسازي )سند همسان پياده
 پس از تعيين برندة مناقصه، بايد بدون تغيير، به قرارداد پيمانکار ضميمه شود. اين کاربرگ -2
تـوان بـراي کارهـاي    شود. حسب مورد مـي ( برآورد مي6-6:  مقادير انجام کار و نشاني انجام عمليات در کاربرگي مطابق با جدول )روش برآورد مقادير -9

روسـازي انجـام   ها و معابري که در آنها بايد پيادهمليات مشابه در نظر گرفت. الزم است نشاني و نام خيابانبيني نشده، درصدي را براي افزايش عپيش
بايـد حـوزه مربوطـه     4روسازي و در ستون بايد تي  پياده 9شود، درج شود تا پيمانکار بتواند قبل از ارائة پيشنهاد قيمت از محل بازديد نمايد. در ستون 

روسـازي درج  روها شامل طول و عرض و سطح پيادههاي پيادهابعاد و اندازه 7تا  5هاي تعيين شود. در ستون 1 -8 -11ستورالعمل طبق ويرايش دوم د
( ضروري است. از 2و  6شود. اين اطالعات براي تکميل جدول )هاي پايين جدول، جمع شرح عمليات مندرج در باالي جدول درج ميشود. در رديفمي

 شود، مقدار آن بايد بر حسب مترمربع محاسبه شود.قيمت واحد اجراي عمليات تخريب و حمل نخاله بر حسب مترمربع محاسبه مي آنجايي که
 

 روسازي(: روش برآورد نوع و حجم عمليات پياده6-6جدول )

 نام و نشاني معابر -2 رديف -6
 روسازي(هاي پياده)محل

 مشخصات پياده روسازي
 سطح )مترمربع( -7 )متر( عرض -1 طول )متر( -5 حوزه -4 روپياده تي  -9

       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

  جمع کل
 

تاسيسات، مبلمان شـهري و فضـاي   -9ترددعابرين  -2موانع ثابت -6حوزه  مذکور درستون چهارم مربوط به تقسيم بندي سطح پياده رو به حوزه هاي  -4
 .  نظام فني و اجرايي شهرداري تهران مي باشد 1-8-11سبز، بر اساس ويرليش دوم سند شماره 

 

بـا اسـتفاده از جـدول     1و  5هاي شود که در آن ستون( محاسبه و ارائه مي2-6روسازي طبق جدول )هاي پياده:  برآورد قيمت پروژهروش برآورد قيمت -5
ضـرب ضـريب   از حاصـل  3باشـد. سـتون   مي 1و  4ضرب ستون حاصل 8و ستون  5و  4ضرب دو ستون حاصل 7شوند. ستون ( تعيين مي2 و6شماره)

 آيد.دست ميبه 8و  7در مجموع دو ستون  98/6باالسري 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

هاي برآورد و پيشنهاد کاربرگ: 6پيوست 

 روسازيپيادهقيمت در مناقصات 
 2از  6صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

شماره 

 سند:
53-4-4 

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 هزينه(: روش برآورد 5-6جدول )
6 5 9 4 9 1 7 8 3 

 واحد شرح رديف
a 

 مقدار

m 
قيمت واحد مصالح، 

آالت و حمل ماشين
 )ريال(

w 
قيمت واحد 
 دستمزد )ريال(

a × m 
قيمت مصالح، 

آالت و ماشين
 حمل )ريال(

a × w 
 دستمزد 
 )ريال(

u=6398×a×(m+w) 
جمع قيمت رديف با احتساب 

 )ريال(ضريب باالسري 

         

         

         

         

     بها تجميعيجمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست

 

 

 5هاي هاي واحد )ستونپيشنهاد خود را ارائه نمايد. در اين جدول بايد قيمت( 6-9پيمانکار بايد طبق جدول ) :روش پيشنهاد قيمت توسط پيمانکار -1
 قانوني، هزينة تجهيز کارگاه، شبکاري، سود و هر نوع هزينة ديگر( ارائه شود.( با احتساب کلية ضرايب )ضريب باالسري، کسور 1و 

 

 (: کاربرگ پيشنهاد قيمت پيمانکار9-6جدول )
6 5 9 4 9 1 7 8 3 

 واحد شرح رديف
a 

 مقدار

m’ 
قيمت واحد مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب کليه 
 ضرايب )ريال(

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

a × m’ 
قيمت مصالح، 

آالت و حمل ماشين
با احتساب کليه 
 ضرايب )ريال(

a × w’ 
دستمزد با 

احتساب کليه 
 ضرايب )ريال(

a×(w’+m’) 
جمع قيمت با 

کليه احتساب 
 )ريال(ضرايب 

         

         

         

         

    جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار

 
 
ضريب پيشنهادي عددي است که از حاصل تقسيم جمع قيمت پيشنهادي پيمانکار به جمع قيمـت بـرآورد کارفرمـا بـه دسـت       :ضريب پيشنهادي -7

 آيد.مي

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

هاي برآورد و پيشنهاد کاربرگ:6پيوست 

 روسازيقيمت در مناقصات پياده
 2از  2صفحه 

 

 
 عمرانيمعاونت فني و 

شماره 

 سند:
53-4-4 

 67/6/31شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي 

 68/62/6935فني، 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 روسازيپيادهعمليات : تجزية بهاي 2پيوست 

 بهای پیاده روسازیجدول تجزیه بها اقالم کار فهرست 

 شرح ردیف تراکم بستر زیر سازی پیاده رو با سیمان به صورت دستی

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 کارگر نقشه برداری یا میر کش نفرساعت 131900 659598 9955  

 9 سال سابقه کار 91مباشر عملیات خاکی با  نفرساعت 131982 9999629 0991  

 0 متصدی غلطکهای دستی نفرساعت 131982 599922 99949  

 4 کارگر مرتبط نفرساعت 131900 699106 4909  

 جمع 999999  

 ماشين آالت

  89691 9909291 131900 
دستگاه 

 ساعت
 9 لیتری با راننده 99111تانکر آب پاش 

  09541 9429291 131982 
دستگاه 

 ساعت
 9 کمپکتور صفحه ای

              

 جمع 919251  

 مصالح

 9 آب  مترمکعب 13190 999111 928  

              

 جمع 928  

 حمل

              

 جمع 19111  

 جمع کل 999959  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 مصالح و نصب مانع سنگی یا بوالردشرح ردیف:تهیه 

              واحد: عدد

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 931111 699106 699106  

 9 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 931111 9059602 9059602  

 جمع 9949628  

 ماشين آالت

              

 جمع 19111  

 مصالح

 9 مانع سنگی یا بوالرد عدد 93111 999119111 999119111  

 متر مکعب 139111 999899888 9999000  
 011تهیه و اجرای بتن با عیار 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب
9 

 جمع 990999000  

 حمل

              

 جمع 1  

 جمع کل 999229915  
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 تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازیجدول 
 

 شرح ردیف:تهیه مصالح و ساخت و نصب نرده جان پناه با هر نوع پروفیل فوالدی در پیاده رو

              واحد: کیلوگرم

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 مرتبطکارگر  نفرساعت 131411 699106 09419  

 9 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 131911 9059602 99252  

 0 آهنگر در و پنجره ساز درجه دو نفرساعت 131611 9969162 919942  

 جمع 989449  

 ماشين آالت

              

 جمع 19111  

 مصالح

 9 الکترود کیلوگرم 131191 899111 994  

 9 میلگرد9نبشی9لوله و قوطی کیلوگرم 931111 959411 959411  

 جمع 959994  

 حمل

 9 میلگرد9نبشی9لوله و قوطی کیلوگرم 931111 991 991  

 جمع 991  

 جمع کل 089995  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی
 

 شرح ردیف:همسطح سازی هر نوع دریچه در پیاده رو

              واحد: عدد

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 931111 699106 9219122  

 9 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 931111 9059602 9059602  

 جمع 0159594  

 ماشين آالت

  0699899 0699899 931111 
دستگاه 

 ساعت
تن با راننده 2کامیون تن با  0جرثقیل کفی   9 

 جمع 0699899  

 مصالح

              

 جمع 19111  

 حمل

              

 جمع 1  

 جمع کل 8599905  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 شرح ردیف:تهیه مصالح وروسازی پیاده رو با کف پوش بتنی خشکه چینی

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 939111 699106 9199148  

 9 سر کارگر نفرساعت 134111 9919809 44994  

 9 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 134111 9059602 999509  

 9  کمک بنای سفت کار نفرساعت 134111 9109946 499495  

 جمع 9409899  

 ماشين آالت

  69665 009000 139882 
دستگاه 

 ساعت
 9 فرز سنگ بری برقی دستی

 جمع 69665  

 مصالح

 9 کف پوش بتنی متر مربع 93191 9219111 9609911  

 9 ماسه شسته دانه بندی شده تن 13159 9919111 919511  

              

 جمع 0149411  

 حمل

 9 کف پوش بتنی قالب 993111 99289 959499  

 جمع 95499  

 جمع کل 9289096  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 در پیاده رو )نوار بساوایی ( ده رو با کف پوش شیاری و دکمه ایشرح ردیف:تهیه مصالح وروسازی پیا

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 938111 699106 9089189  

 9 سر کارگر نفرساعت 139000 9919809 95118  

 9 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 139000 9059602 249961  

سفت کارکمک بنای  نفرساعت 139000 9109946 999998     9 

 جمع 0949620  

 ماشين آالت

  69665 009000 139882 
دستگاه 

 ساعت
 9 فرز سنگ بری برقی دستی

 جمع 69665  

 مصالح

 9 کف پوش شیاری و دکمه ای متر مربع 93191 4119111 4919111  

 9 ماسه شسته دانه بندی شده تن 13159 9919111 919511  

              

 جمع 4419511  

 حمل

 9 کف پوش شیاری و دکمه ای قالب 993111 99289 959499  

 جمع 95499  

 جمع کل 2549122  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 شرح ردیف:تهیه مصالح وروسازی پیاده رو با کف پوش بتنی با مالت

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 939111 699106 9199148  

 9 سر کارگر نفرساعت 134111 9919809 44994  

 9 بنای سفت کار درجه یک نفرساعت 134111 9059602 999509  

 9  کمک بنای سفت کار نفرساعت 134111 9109946 499495  

 جمع 9409899  

 ماشين آالت

  69665 009000 139882 
دستگاه 

 ساعت
 9 فرز سنگ بری برقی دستی

 جمع 69665  

 مصالح

 9 کف پوش بتنی متر مربع 93191 9219111 9609911  

  929920 999499485 13191 
متر 

 مکعب
 9 مالت ماسه سیمان

 جمع 0419220  

 حمل

 9 پوش بتنیکف  قالب 993111 99289 959499  

 جمع 95499  

 جمع کل 8999209  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 شرح ردیف:تهیه مصالح وروسازی پیاده رو با سنگ گرانیت با مالت

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 سنگ کار درجه یک نفر ساعت 13091 9899564 909999  

 9 سنگ کار درجه دو نفر ساعت 13091 9499099 489911  

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 138411 699106 949499  

 9 سر کارگر نفرساعت 130911 9919809 09410  

 جمع 9659449  

 ماشين آالت

  69665 009000 139882 
دستگاه 

 ساعت
سنگ بری برقی دستیفرز   9 

 جمع 69665  

 مصالح

 9 سنگ گرانیت فلیم شده پخ زده متر مربع 93191 6119111 6419111  

 9 مالت ماسه سیمان متر مکعب 13191 999499485 929920  

              

 جمع 6529920  

 حمل

 9 سنگ گرانیت فلیم شده پخ زده متر مربع 93191 999111 909911  

 جمع 90911  

 جمع کل 999969219  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 شرح ردیف:تهیه مصالح وروسازی پیاده رو با سنگ الشتر با مالت

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 سنگ کار درجه یک نفر ساعت 13091 9899564 909999  

 9 سنگ کار درجه دو نفر ساعت 13091 9499099 489911  

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 138411 699106 949499  

 9 سر کارگر نفرساعت 130911 9919809 09410  

 جمع 9659449  

 ماشين آالت

برقی دستیفرز سنگ بری  دستگاه ساعت 139882 009000 69665    9 

 جمع 69665  

 مصالح

 9 سنگ الشتر تیشه ای پخ زده متر مربع 93191 2919111 2629911  

 9 مالت ماسه سیمان متر مکعب 13191 999499485 929920  

              

 جمع 6449220  

 حمل

 9 سنگ الشتر تیشه ای پخ زده متر مربع 93191 999111 909911  

 جمع 90911  

 جمع کل 991889919  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 شرح ردیف:تهیه مصالح وروسازی پیاده رو با سنگ الیبید با مالت

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

 9 سنگ کار درجه یک ساعتنفر  13091 9899564 909999  

 9 سنگ کار درجه دو نفر ساعت 13091 9499099 489911  

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 138411 699106 949499  

 9 سر کارگر نفرساعت 130911 9919809 09410  

 جمع 9659449  

 ماشين آالت

 9 فرز سنگ بری برقی دستی دستگاه ساعت 139882 009000 69665  

 جمع 69665  

 مصالح

 9 سنگ الیبید پخ زده متر مربع 93191 2619111 6959111  

 9 مالت ماسه سیمان متر مکعب 13191 999499485 929920  

              

 جمع 6289920  

 حمل

 9 سنگ الیبید پخ زده متر مربع 93191 999111 909911  

 جمع 90911  

 جمع کل 991529219  
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 جدول تجزیه بها اقالم کار فهرست بهای پیاده روسازی

 شرح ردیف:تهیه مصالح و اجرای نوار جاذب آب

              واحد: متر مربع

 ردیف شرح واحد دارمق بهاواحد بها کل توضیحات

 نيروي انساني

  209229 9899564 13444 
نفر 

 ساعت
 9 سنگ کار درجه یک

  849960 9499099 13444 
 نفر

 ساعت
 9 سنگ کار درجه دو

 9 کارگر مرتبط نفرساعت 136665 699106 299951  

 9 سر کارگر نفرساعت 134444 9919809 45929  

 جمع 9809994  

 ماشين آالت

              

 جمع 19111  

 مصالح

 تن 13990 995919111 2499489  
سنگ کیوبیک گرانیت گل پنبه ای نطنز به ابعاد 

 سانتی متر 91*91*91
9 

 9 ماسه شسته دانه بندی شده تن 13999 9919111 009441  

              

 جمع 2269519  

 حمل

 تن 13990 9119111 919941  
سنگ کیوبیک گرانیت گل پنبه ای نطنز به ابعاد 

 سانتی متر 91*91*91
91 

 جمع 91941  

 جمع کل 991599995  
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 روسازيي تجميعي پيادهبهافهرستي هامصرفي در رديف فوالدميزان سيمان، قير و : 9پيوست 

 
 فصل کارهاي احداثي

 (kg)فوالد   (kg)قير   (kg)سيمان  واحد شرح رديف   رديف

)روسـازي آسـفالتي و    Iتهيه کليه مصـالح و اجـراي پيـاده رو تيـ  يـد       6151616
 زيرسازي شني در حوزه تردد عابرين (

 1 91/7 1 متر مربع

)روسازي  Iتهيه کليه مصالح به غير از آسفلت و اجراي پياده رو تي  يد  6151612
 آسفالتي و زيرسازي شني در حوزه تردد عابرين (

 1 41/6 1 متر مربع

)روسازي کف پوش بتنـي و   IIتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  دو  6151619
 زيرسازي شني در حوزه تردد عابرين (

 1 1 1 متر مربع

 IIتهيه کليه مصالح به غير از کف پوش بتني و اجـراي پيـاده رو تيـ  دو     6151614
 )روسازي کف پوش بتني و زيرسازي شني در حوزه تردد عابرين (

 1 1 1 متر مربع

6151615 
)روسـازي سـنگ گرانيـت     IIIتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  سه 

 فليم شده و زيرسازي شني در حوزه تردد عابرين (
 1 1 69 متر مربع

)روسـازي سـنگ الشـتر     IIIتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  سـه   6151611
 تيشه اي و زيرسازي شني در حوزه تردد عابرين (

 1 1 69 متر مربع

)روسـازي بتنـي درجـا و     IVتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  چهار  6151617
 زيرسازي شني در حوزه تردد عابرين (

 1 1 91 متر مربع

)روسازي شني و زيرسـازي   Vتهيه کليه مصالح و اجراي پياده رو تي  پنج  6151618
 شني در حوزه تردد عابرين (

 1 1 1 متر مربع

اجراي نوار بساوايي در پياده رو ) کف پـوش شـياري و    تهيه کليه مصالح و 6151613
 دکمه اي در حوزه تردد عابرين(

 1 1 1 متر مربع

تهيه کليه مصالح به غير از کف پوش شـياري و دکمـه اي و اجـراي نـوار      6151661
 بساوايي در پياده رو ) کف پوش شياري و دکمه اي در حوزه تردد عابرين(

 1 1 1 متر مربع

6151666 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      151613تـا   151616اضافه بها به رديفهاي 

 سازي شني ، زير سازي بتني اجرا گردد .
 1 1 29 متر مربع

6151662 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      151613تـا   151616اضافه بها به رديفهاي 

 ( اجرا گردد .Cسازي شني ، زير سازي بتني بار کم ترافيکي )نوع 
 1 1 45 متر مربع

6151669 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      151613تـا   151616اضافه بها به رديفهاي 

 ( اجرا گردد. RCسازي شني ، زيرسازي بتني بار سنگين ترافيکي)نوع 
 8 1 45 متر مربع

در صـورتيکه از مـالت ماسـه     151614و  151619اضافه بها به رديفهاي  6151664
 گردد)حوزه موانع ثابت(.سيمان به جاي خشکه چيني استفاده 

 1 1 69 متر مربع

در صـورتيکه بـه جـاي اسـاس      151613تا  151616کسر بها به رديفهاي  6151665
 شني از توونان استفاده گردد .  

 1 1 1 متر مربع

6151216 
کيلوگرم سـيمان در متـر    611با افزودن  % 85تحکيم بستر پياده به تراکم 

 مکعب خاک
 1 1 65 متر مربع

 1 1 3 متر طول  Bتهيه مصالح و اجراي جدول نوع  6151916

 1 1 45 متر مربع احداث شيب راه )رم ( ويژه معلولين در پياده رو 6151416
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 ادامه فصل کارهاي احداثي

 (kg)فوالد   (kg)قير   (kg)سيمان  واحد شرح رديف   رديف

 در فـوالدي  پروفيل نوع هر با پناه جان نرده نصب و ساخت و مصالح تهيه 6151412
 شيب راه )رم ( ويژه معلولين 

 6 1 1 کيلوگرم

تهيه کليه مصالح و اجراي نوار جاذب آب ) حوزه تاسيسات،مبلمان و فضاي  6151516
 سبز(

 1 1 1 متر مربع

 1 1 41 عدد همسطح سازي دريچه ها در پياده رو 6151116

 1 1 11 عدد رو ) بوالرد(تهيه واجراي مانع سنگي در پياده  6151716

 1 1 1 متر مربع تخريب هر نوع مصالح موجود و حمل مواد حاصل 6151816
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 فصل کارهاي مرمتي 
 

 (kg)فوالد   (kg)قير   (kg)سيمان  واحد شرح رديف   رديف

 1 91/7 1 متر مربع زيرسازي شني تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي آسفالتي و 6111616
تهيه کليه مصالح به غير از آسفالت و مرمت پياده رو با روسازي آسـفالتي و   6111612

 زيرسازي شني
 1 41/6 1 متر مربع

تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي کف پوش بتني و زيرسـازي   6111619
 شني

 1 1 1 متر مربع

تهيه کليه مصالح به غير از کف پوش بتني و مرمت پيـاده رو بـا روسـازي     6111614
 کف پوش بتني و زيرسازي شني 

 1 1 1 متر مربع

تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي سـنگ گرانيـت و زيرسـازي     6111615
 شني

 1 1 69 متر مربع

الشـتر و زيرسـازي   تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسـازي سـنگ    6111611
 شني

 1 1 69 متر مربع

تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسـازي سـنگ اليبيـد و زيرسـازي      6111617
 شني

 1 1 69 متر مربع

 1 1 91 متر مربع تهيه کليه مصالح و مرمت پياده رو با روسازي بتن درجا و زيرسازي شني 6111618

6111613 
در صـورتيکه بـه جـاي زيـر      111617تـا   111616اضافه بها به رديفهاي 

 سازي شني ، زير سازي بتني اجرا گردد .
 1 1 29 متر مربع

در صـورتيکه از مـالت ماسـه     111614و  111619اضافه بها به رديفهاي  6111661
 سيمان به جاي خشکه چيني استفاده گردد.

 1 1 69 متر مربع

 1 1 1 متر مربع کف پوش رنگي استفاده گردد.در صورتيکه از  111619اضافه بها به رديف  6111666
 1 1 69 متر مربع مرمت پياده رو با استفاده از کف پوش بتني موجود و مالت ماسه سيمان  6111662

 مـالت  و بتنـي  پـوش  کـف  روسازي با رو پياده مرمت و مصالح کليه تهيه 6111669
 زيرسازي تخريب بدون سيمان ماسه

 1 1 69 متر مربع
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 هاي تجهيز و برچيدن کارگاه: رديف4پيوست 

 
 واحد شرح رديف شماره

 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار  6611616

 مقطوع تامين و تجهيز انبار کارگاه 6611612
 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار مهندس ناظر و مهندس مشاور 6611619
 مقطوع کار کارفرما تامين و تجهيز دفاتر 6611614
 مقطوع تامين و تجهيز دفاتر کار آزمايشگاه 6611615
 مقطوع تامين غذاي کارمندان نظارت، مهندسين مشاور و آزمايشگاه و کارفرما 6611216
( و حفاظـت  HSEهزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيسـت )  6611916

 در اسناد پيمانو ملزومات مندرج  4کار، براساس توضيحات بند 
 مقطوع

 مقطوع تامين آب کارگاه 6611416
 مقطوع تامين برق کارگاه 6611412
 مقطوع تامين سوخت و سيستم سوخت رساني کارگاه 6611419
 مقطوع تامين شبکه اينترنت کارگاه 6611414
 مقطوع تامين اياب و ذهاب کارگاه 6611415
 مقطوع در موارد الزم تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي 6611516
تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليـه در مـوارد    6611512

 الزم
 مقطوع

 مقطوع بيمه کارگاه 6611116
 مقطوع برچيدن کارگاه 6611716
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 روش محاسبه ضريب پيشنهادي جزء و کل :9پيوست 

اين فهرست بها ) کاربرگ هاي برآورد و پيشنهاد  6پيوست در مناقصاتي که با استفاده از اين فهرست بها انجام مي گيرد ضريب قرارداد مطابق شرح  -6

 گيرد.يدن کارگاه نيز تعلق ميبه رديفهاي تجهيز و برچقيمت ( محاسبه و 

 يا شبکه فرعي جمع آوري رواناب سطحي  روترميم معابر سوارهتعمير و  يبهارست هدر مناقصاتي که به غير ازاين فهرست بها از يد يا دو ف -2

( استفاده گردد، ضريب حاصل از کاربرگ هاي برآورد و پيشنهاد قيمت اين فهرست بها به عنوان ضريب جزء تلقي مي گردد و ضريب )انهاروجداول

فهرست بها( با احتساب هزينه هاي تجهيز و برچيدن کارگاه به جمع مجموع قيمت پيشنهادي دو يا سه )کل حاصل تقسيم قيمت پيشنهادي کل 

 برآورد کل دو يا سه فهرست بها و تجهيز و برچيدن کارگاه مي باشد .

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

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

 

 خواننده گرامي

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

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

 ت.اس کيفي

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

 .کنيممي ادرداني شما نظر تدا و همراري از پيشاپيش .رسانند ياري اجرايي و فني نظام هايدستورالعمل

 

 

 

 

 
 

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

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

 11098852تلفن تماس: 

Email: info.budget@Tehran.ir 
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4-4-95:  

Screening Estimating Data  for Sidewalk Construction for 6931 
 

Urban Projects Unit Prices List: 

Urban Projects Unit Prices List: 

Screening Estimating Data  for Sidewalk Construction for 9314 
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