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ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ف یر بت ون   ، 

یارات وزارت ف و ا ور  ، ت وظا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا ی ظام 
ت ر و ت  ه  د یات  تو  ی  ت   و  م ت وده یوو ی ل زمان از  ا ند ور   ، عاو ا

جاد ور ی ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه یآورد ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ل عاو ان عا د ی،  ی اص
ی،  ر گاهی  A ی، ید ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ن  دت  با سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال  ھا یتو او سا کاری و  ان ھ ن د ناسان ا صان و کار  ،
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا کاری  و ند ما ه، ورد ورپ و ل و  گام  تک A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ون  .ا ند ھم ا و ارز ن  ن سالا ی ا ت ، پس از  دیده   از  ی  ھای  ت  غ  یازده جلد  با
ف  یی ار رد ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  نبا ا فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهت رود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 

  
ی   ید عماد 

ی عاون وز  ند ور    ا
  
  
  



  
ی دردا    و 

ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  دو
د،وده ھا تالش ی ت جا از ا ن مام م ع  آ ن  ان ا ایی و ا شان د،  ند ا ی آرزو  وزی و سال

م  .دار
ه ی و ان، از د ناسان، د ب کار ضای صا وه رم ان و ا یکار ل   ی  ل ن و ا ن  فدو ، ، رد

ت یویپ ھا ی  ر ز و  و ، آ ت و  ن  شار ا ، ھا  ق دیده و   و قد دا ی  و ما ون  روز ا
ت ت، درکاران را ا د م  ت  ه  و د و  ند  راه ر   .م آرزو

ی   رچا ی  د ب وا ھای   ت  ن  دو ی و  نا وه کار ند راکار  ت و گاز و 
یان  ع مد غال ی –ا ند ی و  ط  وا  عاون 

ی ی آ ل   -  ع عد ھا و  ت  ن  دو وهر  – ر اداره     کار
ن آبادی ی  یابا گ    و

ر رم  ندگان  وب ما ز  ت  ق    نا
ر رم  ندگان  یما ت  ق    نا

  
وطا     مد رضا ا

رد دا تا ی و ا ند ری  ذا ت یا ل    د 
 



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

۴ حمل به انبار پيمانکار

۶ جابحائی مصالح در محدوده سایت

٣ فصل اول. حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

٨ زانو های مایتر

١٢ نازل ها

٢٨ )O_LETها (

٣٠ اسپول ها

٧ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٣٣ نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها

۴٠ ساخت و نصب در محل

۴٣ نصب شير آالت و سایر ملحقات

٣٢ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

۴٧ لوله کشی

۵٢ نصب شير در داخل چاهک

۴۶ فصل چهارم. لوله کشی زیرزمينی

۵٧ آزمایش های پرتو نگاری

۵٨ عمليات پيش گرم جوشکاری ها

۶٠ )P.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها(

۶٣ آزمایشات هيدرو استاتيک

۵۶ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی
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۶۴ آزمایشات با هوای فشرده

۶۶ شيرهای کنترل و اندازه گيرها

۶٧ صافی ها

۶٨ صفحات اریفيس

۶٩ شيرهای اطمينان

٧٠ خطوط لوله کشی

۶۵ فصل ششم. عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

٧٢ اتصال فلنج جدا کننده

٧۵ نصب اتصال جدا کننده

٧۶ عمليات خم کاری لوله

٧١ فصل هفتم. کارهای متفرقه لوله کشی

٧٨ تجهيزات بسته ای

٧٩ ظروف و درام ها

٨١ دستگاه های پرتاب و ارسال توپک

٨٢ جرثقيل های سقفی

٨٣ باالبرها

٨۴ آزمایشات هيدرو استاتيکی

٧٧ فصل دهم. نصب تجهيزات

٨۶ ساخت قطعات

٩٠ نصب قطعات

٩۵ نصب ورق های سقف و دیوار

٩۶  کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های زیر 

٨۵ فصل یازدهم. عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها
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٩٨ کارهای لوله کشی

١٠٣ تجهيزات

١٠٧ اسکلت فلزی

١١١ مصالح رنگ آميزی

٩٧ فصل دوازدهم. عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

١١٣ عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق

١١٧ عایقکاری گرم تجهيزات

١١٩ عایقکاری ضد آتش

١٢١ پوشش و نوار پيچی لوله ها

١٢۴ مصالح عایقکاری حرارتی

١١٢ فصل سيزدهم. عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

١٣١ بارگيری و تخليه

١٣٢ حمل

١٣٠ فصل چهاردهم. حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

١٣۴ کابل های قدرت و کنترل

١٣۵ کابل های تلفن

١٣۶ سيم ها

١٣٧ کابل ها و سيم های متفرقه

١٣٨ ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه

١٣٣ فصل بيست و یکم. کابل کشی و سيم کشی

١۴٠ سرسيم بندی کابل های کنترل

١۴١ سرسيم بندی کابل های فشار ضعيف

١٣٩ فصل بيست و دوم. سرسيم بندی و اتصال کابل ها
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معاونت امور مهندسی

١۴٣ سرسيم بندی کابل های فشار متوسط

١۴٨ نصب گلندها

١۵١ نصب سينی ها و نردبان های فوالدی

١۵٢ نصب کاندوئيت ها

١۵٠ فصل بيست و سوم. نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

١۵۶ نصب پانل ها

١۵٧ نصب ترانسفورماتورها

١۵٨ نصب باسداکت ها

١۵٩ نصب جعبه های تقسيم

١۶٠ نصب باتری ها

١۶١ نصب ایستگاه های کنترل محلی موتور

١۵۵ فصل بيست و چهارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

١۶٣ نصب نورافکن ها و چراغ های صنعتی

١۶۴ نصب چراغ های رشته ای

١۶۵ نصب چراغ های فلوروسنت

١۶٢ فصل بيست و پنجم. نصب سيستم روشنایی

١۶٨ نصب سيستم حفاظت کاتدی

١۶٩ نصب سيستم اتصال زمين

١٧۶ نصب سيستم برق گير

١۶٧ فصل بيست و ششم. نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين

١٧٨ نصب سيستم تلفن

١٨١ نصب سيستم فراخوان

١٧٧ فصل بيست و هفتم. نصب تجهيزات ارتباطی
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١٨٣ پانل های فشار متوسط

١٨۴ پانل های فشار ضعيف

١٨٧ ترانسفورمرها

١٨٨ موتورها

١٩١ پانل های خاص

١٨٢ فصل بيست و هشتم. پيش راه اندازی و راه اندازی برق

١٩٣  کيلومتر۵حمل بيش از 

١٩٢  کيلومتر۵فصل بيست و نهم. حمل بيش از 

١٩۵ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی

١٩٩ ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی

٢٠١ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی

٢٠٢ ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات

٢٠٨ جعبه تقسيم ها و پانل های محلی

٢١٠ خطوط فرآیندی ابزار دقيق

٢٢٠ شبکه هوای ابزار دقيق

٢٢۵ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها

٢٢٧ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها

٢٢٩ کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت

٢٣٠ مسيرهای عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی

٢٣٢ مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها

١٩۴ فصل سی و یکم. عمليات نصب در محوطه

٢٣۶ پانل ها

٢٣٧ ادوات نصب شده روی پانل ها

٢٣۵ فصل سی و دوم. تجهيزات اتاق کنترل
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صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢٣٨ DCSتجهيزات جانبی 

٢٣٩ فصل سی و سوم. عمليات لوپ تست

٢۴١  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٢۵٨  - هزینه باالسری٣پيوست 

٢۵٩  - شرح اقالم هزینه های منطقه ای۴پيوست 



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد  -١
فهرست بهای نصب . ز و چندراهه ها و پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می شوداین فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات نصب واحدهای سرچاهی نفت و گا

، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های )دستورالعمل کاربرد(واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها شامل این دستورالعمل
:فهرست بها به شرح زیر می باشد

فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی : ١پيوست
.دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه : ٢پيوست
.شرح اقالم هزینه باالسری : ٣پيوست
.هزینه های منطقه ای : ۴پيوست

.تعيين قيمت کارهایی که در این فهرست بها قيمت ندارد -٢
مراه با عالمت ردیف های این فهرست بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و ه هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ١-٢

 اختصاصی د آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهایستاره در محل مربوط در فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای واح
عارف استفاده می شود، در صورتی که پيش بينی در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد، از نرخ مت. صنعت نفت تعيين می گردد
شماره جدید همراه با عالمت ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با   پرداخت ردیف های ستاره دستورالعملی برای نحوه

.ود، مشابه ردیف های فهرست بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه می ش به اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می شود. اضافه می شود
.، محاسبه می شود١-٢هستند نيز به شرح بند *  قيمت ردیف هایی از این فهرست بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت ٢-٢

ی تهيه برآورد هزینه اجرای کار  نحوه -٣
، ضریب ها و هزینه های زیر، مطابق روش تعيين شده در ٢ن ردیف های موضوع بند هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچني -١-٣
. اعمال خواهد شد٢-٣بند

درصد براي آارهايي آه به صورت ) چهل و هفت (۴٧ درج شده است، به ميزان ٣ هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست ١-١-٣       
.درصد براي آارهايي آه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند) سی و هفت (٣٧مناقصه و برابر 

)٢پيوست (درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ) ده(١٠ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٢-١-٣      
، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری ١/٠۶٩ ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به ميزان ٣-١-٣      

ن  پيش گفته، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های ایبرای برآورد هزینه اجرای هر کار، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارهای -٢-٣
.يه می شودفهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست ته. ، اندازه گيری می شود٢فهرست بها و ردیف های موضوع بند 

ها، از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل . ، حاصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  است در این فهرست مبلغ هر ردیف
 ردیف ها به ضریب باالسری و ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به جمع مبلغ. جمع مبلغ ردیف های فهرست بهاء برای کار مورد نظر به دست می آید

مجموعه فهرست بها و . به این ترتيب، بر آورد هزینه اجرای کار حاصل می شود. دصورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می شو
.اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيردمقادیر و برآورد هزینه اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با

ه و برمبنای آن ها و مقادیر و بر آورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسباگر در نظر باشد کار بصورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست ب
.این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گيرد. جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می شود

های مربوط جداگانه ر، آزمایشگاه و کارفرما بعهده پيمانکار گذاشته شود، هزینهدر مواردی که در نظر باشد هزینه های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاو: تبصره
.اسبه می شود، اضافه می گرددمحاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش گفته مح

 ) ٣٠(، بيشتر از سی ، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار٢-٢ و ١-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٣-٣
ور های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت ام ردیفدرصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد
شوند، میدر کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار . مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد

.درصد خواهد بود) ١٠(و ده ) ١۵(سقف یاد شده به ترتيب پانزده 

کد ردیف ها  -۴
به عنوان مثال، در مورد ردیف های . این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. هر یک از ردیف های این فهرست بها توسط یک کد شناسائی می شود
 برق  های مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهایSCHگروه لوله کشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا

.تکميل می شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست  آن اضافه می گردد

ترکيب دو یا چند فهرست بها  -۵
ز کار که مربوط به ها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش ادر کارهایی که برای بر آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست ب

گ خالصه برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور بر
.یکدیگر ملحق می شوندمنعکس است، به عنوان فهرست بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به

.هرست بها، باید از فهرست بهای رشته واحد پایه رشته ابنيه استفاده شودبرای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این ف

1



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کليات
. اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستندمفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها  -١
) MANIFOLDS(نفت و گاز و چندراهه ها) WELLHEADS(احدهای سرچاهیقيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در و -٢

هزینه تهيه . می باشد) TOOLS & CONSUANBLES(، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی)نيروهای مستقيم کار(است که شامل هزینه های نيروی انسانی
.مصالح در موارد خاص در ردیف های جداگانه تعيين شده است

)در محدوده کارگاه( نصب  تجهيزات، رنگ و عایق، برق و ابزاردقيق از محل انبار پيمانکارهزینه حمل مصالح و تجهيزات تحویلی کارفرما به پيمانکار برای گروه های -٣
ز انبار پيمانکار از ردیف های جداگانههزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و همچنين حمل ا. تا محل نصب ردیف های نصب منظور شده است

.منظور شده است
.هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف های منظور شده است -۴
ار، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف اجرایی، می بایستی توسط پيمانکهزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی -۵

.در ضریب پيشنهادی منظور گردد
تجهيزات، ای گروه های لوله کشی، برق و ابزاردقيق، طبق ردیف های مربوط در گروه هزینه های ساخت و نصب تکيه گاه ها و سایر کارهای فلزی، رنگ و عایق بر -۶

.رنگ و عایق پيش بينی شده است
 ی فونداسيون های تأسيسات و تجهيزات درج شده در این فهرست بها، براساسهزینه حفر ترانشه های مورد نياز در کارهای لوله کشی، کابل کشی و اجرا -٧

.ردیف های فهرست بهای رشته کارهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می شود
.ختلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده استهزینه های تحویل کار و اخذ تأیيد های الزم از مهندس مشاور در مراحل م -٨
:در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی -٩
 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و اقالم مشابه GASKETهزینه آهن آالت و .  تامين الکترود جوشکاری لوله ها و اتصاالت به عهده کارفرماست١-٩

.از این رو، تأمين آنها بعهده پيمانکار می باشد. در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است… مصرف شدنی از قبيل گازهای مختلف و
نيکل، در مواردی که به دليل ضخامت باالی جداره لوله نياز به% ١، فوالدهای با کمتر از  لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی٢-٩

.محاسبه می شود) عمليات تکملی لوله کشی(عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط
.ل مربوط محاسبه می شود هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف های فص٣-٩
 ها و یا کالس های فشار SCHا  و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارائه شده برای تمام ضخامتها یSCH در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا ۴-٩

.می باشد
.ا زمان تحویل موقت منظور شده استدر قيمت ردیف های گروه نصب تجهيزات، هزینه نگهداری تجهيزات نصب شده ت -١٠
وقت، رای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان تحویل مدر قيمت ردیف های گروه برق، هزینه آزمایش های الزم برای تأیيد صحت اج -١١

.در گروه مربوط پيش بينی شده باشد» پيش راه اندازی و راه اندازی « منظور شده است مگر اینکه ردیف های آزمایش های یاد شده با عنوان
:در ردیف های گروه ابزاردقيق -١٢
ید دارای گواهی ارگاه مجهز به تجهيزات مورد نياز آزمایش داشته باشد و این تجهيزات با برای انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزاردقيق، پيمانکار باید یک ک١-١٢

.کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد
 مجهز به سيستم تهویه و کنترل دما COLD ROOMباید در بخشی از انبار بعنوان  ادوات الکترونيکی و تابلوهای مرتبط با سيستم های کنترل و ابزاردقيق ٢-١٢

 COLDًال در مجاورت کارگاه کاليبراسيون نگهداری شود، باید مشخصات در صورتی که ادوات ابزاردقيق پس از کاليبراسيون در انبار دیگری احتما. نگهداری شود
ROOMرا داشته باشد .

 ابزاردقيق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در در هریک از ردیف های گروه ابزاردقيق، هزینه تطبيق مشخصات فنی ادوات ٣-١٢
.منظور شده است… در معرض دمای شدید نبودن و . دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن

در زمان های آزمایش هيدروستاتيک خطوط لوله، توسط ) IN LINE INSTRUMENTS(  باز کردن و نصب مجدد دستگاه های آزمایش و ادوات طول خطوط لوله ۴-١٢
صاالت جانبی مثل لوله های سيگنال نيوماتيکی و یا اتصاالت کابل و انجام می شود و در این رابطه، در موارد نياز، گروه ابزاردقيق باید ات)  PIPING(گروه لوله کشی

.  شده در ردیف های مربوط منظور شده استغيره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید هزینه های یاد
در صورت (هاها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بدر پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست ب -١٣

.به این قيمت ها، ضریب پيمان اعمال می شود. اده شودبا رعایت حد تعيين شده در شرایط عمومی پيمان برای کارهای اضافی، استف) وجود
ینه اجرای  های تأمين اجتماعی مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزمبالغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه و ضریب هزینه تفاوت بيمه -١۴

.کار منضم به پيمان منظور شده باشد، قابل پرداخت است
 آارفرما آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييدچنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي آه تامين آنها در تعهد  -١۵

.آحادبها نيز نخواهند بودبه هزينه مصالح ياد شده ضريب هاي پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل .  درصد هزينه باالسري پرداخت مي شود١۴به عالوه 
. محاسبه شده است١٣٩٣این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال  -١۶
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١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

لوله کشی

حمل و جابجائی مصالح لوله کشی -فصل اول

از محل انبار آارفرما تا انبار پيمانكار و همچنين حمل و ) تحویلی از آارفرما به پيمانكار( قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی-١
.جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای آار می باشد

:تقسيم بندی ردیف های این فصل به شرح زیر صورت گرفته است-٢
انبار مرآزی پيمانكار آه در فاصله مناسبی از چندین واحد (از انبار آارفرما تا انبار پيمانكار) شامل بارگيری، حمل، تخليه(هزینه جابجایی مصالح: الف

.پرداخت می شود” حمل”و ” بارگيری و تخليه”تحت ردیف های جداگانه ) سرچاهی قرار دارد
حمل و جابحایی ” آارگاه های رنگ و سندبالست و یا پوشش تحت ردیف هزینه جابحایی مصالح در حد فاصل انبار اصلی پيمانكار تا محل نصب و یا:          ب

.منظور شده است” مصالح در محدوده سایت
 نصب منظور ر پيمانكار، آارگاه پيش ساخت، آارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محلدر قيمت های این فصل، بارگيری و یا باراندازی در انبار آارفرما، انبا-٣

در محدوده آارگاه ساخت و یا آارگاه رنگ و سندبالست و هزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته شده . شده است
بها منظور شده  برحسب مورد در بخش های دیگر این فهرست) یا داخل ترانشه(پوشش و حمل لوله ها و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب

.است
 محاسبه٢می باشد آه به تفكيك درج شده در بند ” تن”گيری می شود، و واحد آن ردیف های این فصل، براساس وزن لوله ها و سایر مصالح لوله آشی اندازه -۴

.می شود

٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل به انبار پيمانکار - بارگيری و تخليه M1HD0101
٠١٠١۶١

گروه کد

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS ٠١٢٧٨،٢۴٠ تن

۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل به انبار پيمانکار - حمل مصالح M1HD0102
٠١٠٢۶١

گروه کد

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٣٢٠ تن

۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل و جابحائی مصالح در محدوده سایت M1HD02
٠١١١۶١

گروه کد

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

ALL MATERIALS ٠١٢٢٠،٠۶٠ تن

۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

لوله کشی

پيش ساخت کارهای لوله کشی -فصل دوم

اهمختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ها و مشخصات فنی در آارگمنظور از پيش ساخت در ردیف های این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات -١
آارگاه پيش ساخت، فضای سرپوشيده و یا نيمه سرپوشيده ای است آه . می باشد )و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن(پيش ساخت

ها و مشخصات فنی در  ، بمنظور اجرای آارهای پيش ساخت طبق نقشه) …، دستگاه های جوش و برش و  تجهيزات و ابزار الزم و آافی از جمله جرثقيل
.آن مستقر شده است

و(FIT UP)،  اتصال قطعات به یكدیگر )و یا آماده سازی لبه های پخ شده(، پخ زدن،  برش: شامل) براساس نقش های ایزومتریك(قيمت های عمليات پيش ساخت-٢
، هيدرواستاتيك و )رادیوگرافی، مافوق صوت(هزینه سایر عمليات الزم شامل آزمایش های غير مخرب. جوشكاری آنها طبق مشخصات فنی می باشد

.يلی لوله آشی محاسبه می شودتنش زدایی و یا پيش گرم آردن جوش ها، براساس ردیف های فصل آارهای تكم
 عات برش خورده  و یا نيمه ساخته شده در محدوده آارگاه پيش ساخت و حملهزینه جابجایی مصالح لوله آشی از مقابل آارگاه پيش ساخت و جابجایی قط-٣

.در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است) برای ارسال به محوطه های رنگ و سندبالست و یا محل نصب(آارهای ساخته شده به محل بارگيری
، ساخت (NOZZLES)ساخت انشعابات روی لوله ها: و سایر آارهای خاص ) اسپول(ردیف های آارهای پيش ساخت شامل، پيش ساخت قطعات لوله آشی -۴

در مورد ساخت . ه است، می باشد آه براساس قطر، ضخامت جداره در ردیف های جداگانه، تفكيك شد)LETS(و اتصاالت (MITERING)زانوهای مایتر
ی و بدون آن انجام شده است و قيمت های آنها بر حسب ردیف های مربوط انشعابات، طبقه بندی به تفكيك زاویه انشعاب و به تفكيك با صفحه تقویت

.محاسبه می شود
ها اعم از اینكه در آارگاه پيش ساخت اجرا شوند و یا به  دليل طبيعت ) LETS(و یا(NOZZLES)در مورد آارهای خاص پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات-۵

.محاسبه می شودآار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها  از ردیف های همين فصل 
یزومتریك اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در نقشه های ا” سرجوش”تعداد ” اسپول ها”واحد اندازه گيری پيش ساخت -۶

.لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تأیيد مهندس مشاور رسيده است
.در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل می باشد. نيز تعداد سرجوش انجام شده می باشد(NOZZLES)واحد اندازه گيری ساخت انشعابات

مثًال هرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده . برای ساخت زانو می باشدواحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده 
. سرجوش محاسبه می شود٢تشكيل شود، تعداد 

٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<=0.375زانو های مایتر-   M1PFMIS1
٠٢٠١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١٩۴۶،٧٨٠ سرجوش

D=  5" ٠٢١،١٣۶،٢۴٠ سرجوش

D=  6" ٠٣١،٣١٣،٧٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۴١،٧١٩،۴٧٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٢،١١٣،٨٣٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٢،٣٨٨،۶٣٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٢،٧٣٠،۶٣٠ سرجوش

D=  16" ٠٨٣،٠٧١،٢۴٠ سرجوش

D=  18" ٠٩٣،۴١٢،٩۶٠ سرجوش

D=  20" ١٠٣،٧۵٣،۴٩٠ سرجوش

D=  24" ١١۴،۴٣۶،١٠٠ سرجوش

D=  26" ١٢۴،٧٧٧،٩٣٠ سرجوش

D=  28" ١٣۵،١١٩،٣۴٠ سرجوش

D=  30" ١۴۵،۴۶٠،١٩٠ سرجوش

D=  32" ١۵۵،٨٠٠،٨٠٠ سرجوش

D=  34" ١۶۶،١۴٢،٨٠٠ سرجوش

D=  36" ١٧۶،۴٨٣،۴٠٠ سرجوش

٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375"<THK<=0.625زانو های مایتر M1PFMIS2
٠٢٠٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٠٧٧،٢٠٠ سرجوش

D=  5" ٠٢١،٢٨٩،۶٧٠ سرجوش

D=  6" ٠٣١،۴٨٨،١۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۴١،٩۴۶،١١٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٢،۶٠٣،١٠٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٢،٧١٢،۶٠٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٣،١٠٨،۴٨٠ سرجوش

D=  16" ٠٨٣،۵٠٣،٣١٠ سرجوش

D=  18" ٠٩٣،٨٩٨،٩٢٠ سرجوش

D=  20" ١٠۴،٢٩۴،٠٣٠ سرجوش

D=  24" ١١۵،٠٨۴،٧۴٠ سرجوش

D=  26" ١٢۵،۴٨٠،٠٣٠ سرجوش

D=  28" ١٣۵،٨٧۵،٧٣٠ سرجوش

D=  30" ١۴۶،٢٧٠،٧۴٠ سرجوش

D=  32" ١۵۶،۶۶۵،٠٢٠ سرجوش

D=  34" ١۶٧،٠۶١،١٨٠ سرجوش

D=  36" ١٧٧،۴۵۶،٠١٠ سرجوش

٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625"<THK<1زانو های مایتر  M1PFMIS3
٠٢٠٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٢٨٧،٩۴٠ سرجوش

D=  5" ٠٢١،۵۴٠،٠۶٠ سرجوش

D=  6" ٠٣١،٧٧۴،٧٣٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٢،٣١٩،٢٣٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٣،١١٣،٠٢٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٣،٢٣٨،٢٢٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٣،٧١۵،٩٠٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۴،١٩٢،٨٩٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۴،۶٧٠،۶۴٠ سرجوش

D=  20" ١٠۵،١۴٧،۵۵٠ سرجوش

D=  24" ١١۶،١٠٢،٢١٠ سرجوش

D=  26" ١٢۶،۵٧٩،٣٠٠ سرجوش

D=  28" ١٣٧،٠۵٧،١۵٠ سرجوش

D=  30" ١۴٧،۵٣٣،٩۶٠ سرجوش

D=  32" ١۵٨،٠٠٩،٨۶٠ سرجوش

D=  34" ١۶٨،۴٨٧،٩٩٠ سرجوش

D=  36" ١٧٨،٩۶۴،٨٠٠ سرجوش

١٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T : 1"<THK<=1.5زانو های مایتر M1PFMIS4
٠٢٠۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١٣،٠٣٧،٢١٠ سرجوش

D=  10" ٠٢۴،١٢۴،۴٣٠ سرجوش

D=  12" ٠٣۴،٢۵۵،٩٠٠ سرجوش

D=  14" ٠۴۴،٨٩٧،٨٢٠ سرجوش

D=  16" ٠۵۵،۵٣٨،٢۶٠ سرجوش

D=  18" ٠۶۶،١٨٠،٢۵٠ سرجوش

D=  20" ٠٧۶،٨٢٠،٩٧٠ سرجوش

D=  24" ٠٨٨،١٠٣،٣٣٠ سرجوش

D=26" ٠٩٨،٧۴۵،٠٣٠ سرجوش

D=28" ١٠٩،٣٨۶،۶٠٠ سرجوش

D=30" ١١١٠،٠٢٧،٧۴٠ سرجوش

D=32" ١٢١٠،۶۶٧،٢۵٠ سرجوش

D=34" ١٣١١،٣٠٩،٢٠٠ سرجوش

D=36" ١۴١١،٩۵٠،١٧٠ سرجوش

١١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 درجه-٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
THK<=0.375

M1PFNZNR01S1
٠٢١١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١۶٠٢،٣١٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٨٢٢،٨۵٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٩٩٣،۶۵٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،١۶۵،۵۶٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١،٣١٨،٧٧٠ سرجوش

D=  8" ٠۶١،٧۶٠،٢۶٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢،٠۶۴،٧٣٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٢،٣٢٧،٢٣٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٢،۶۶٧،٩٩٠ سرجوش

D=  16" ١٠٣،٠٠٨،٧۵٠ سرجوش

D=  18" ١١٣،٣۶١،٢٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢٣،٧١٣،٨۴٠ سرجوش

D=  24" ١٣۴،۴١٨،٩٢٠ سرجوش

١٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 درجه ٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
>THK <0.625

M1PFNZNR01S2
٠٢١٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١۶۵٨،۶٩٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٩٠٠،۴٢٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،١٠١،٩٨٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،٢٧٩،٩٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١،۴۴٩،۶٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۶١،٩٣۶،٩۵٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢،٢٧١،٨٣٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٢،۵۵٩،٩۵٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٢،٩۴٠،٨٨٠ سرجوش

D=  16" ١٠٣،٣٠٩،۶٣٠ سرجوش

D=  18" ١١٣،۶٩٩،٩٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢۴،٠۶۴،٣٠٠ سرجوش

D=  24" ١٣۴،٨۶٠،٨١٠ سرجوش

١٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625 درجه٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
>THK <1

M1PFNZNR01S3
٠٢١٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٣۴٢،٨٧٠ سرجوش

D=  5" ٠٢١،۵۶٠،٠٨٠ سرجوش

D=  6" ٠٣١،٧۶۶،٧۶٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٢،٣۵٩،٨٠٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٢،٧۶٩،١٣٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٣،١٢٢،٣۵٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٣،۵٨٧،٧٨٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۴،٠٣٨،٧٠٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۴،۵١۵،۶٠٠ سرجوش

D=  20" ١٠۴،٩۶٠،٢۶٠ سرجوش

D=  24" ١١۵،٩٣٣،۵١٠ سرجوش

١۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

<=T: 1 درجه٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
THK<=1.5

M1PFNZNR01S4
٠٢١۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١٣،١١٢،٢٩٠ سرجوش

D=  10" ٠٢٣،۶۶٣،٣۶٠ سرجوش

D=  12" ٠٣۴،١۴۴،١۴٠ سرجوش

D=  14" ٠۴۴،٧۶٩،٢١٠ سرجوش

D=  16" ٠۵۵،٣٧۵،۴٧٠ سرجوش

D=  18" ٠۶۶،٠١۴،٠٧٠ سرجوش

D=  20" ٠٧۶،۶٠٧،٨۴٠ سرجوش

D=  24" ٠٨٧،٩١٢،٨٩٠ سرجوش

١۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<= 0.375نازل ها -  بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZNR02S1
٠٢١۵۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١٧٨٢،٩۵٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٠۶٩،٧٠٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٢٩١،۶٩٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،۵١۵،٣۴٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١،٧١۴،۵۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢،٢٨٨،۴٠٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢،۶٨۴،١۵٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣،٠٢۵،٣٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٣،۴۶٨،٣٩٠ سرجوش

D=  16" ١٠٣،٩١١،٣٨٠ سرجوش

D=  18" ١١۴،٣۶٩،۶٨٠ سرجوش

D=  20" ١٢۴،٨٢٧،٩٩٠ سرجوش

D=  24" ١٣۵،٧۴۴،۵٩٠ سرجوش

١۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375<THKنازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب
٠٫۶٢۵=>

M1PFNZNR02S2
٠٢١۶۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١٨۵۶،٣٠٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،١٧٠،۵۵٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،۴٣٢،۵٧٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،۶۶٣،٩٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١،٨٨۴،۵٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢،۵١٨،٠۴٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢،٩۵٣،٣٨٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣،٣٢٧،٩٣٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٣،٨٢٣،١۵٠ سرجوش

D=  16" ١٠۴،٣٠٢،۴٠٠ سرجوش

D=  18" ١١۴،٨٠٩،٩٨٠ سرجوش

D=  20" ١٢۵،٢٨٣،۵٩٠ سرجوش

D=  24" ١٣۶،٣١٩،٠۵٠ سرجوش

١٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625< THK <1نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZNR02S3
٠٢١٧۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٧۴۵،٧۴٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٢،٠٢٧،٧٩٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٢،٢٩۶،٨۵٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٣،٠۶٧،٩٨٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٣،۶٠٠،٠٠٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۴،٠۵٩،٠٠٠ سرجوش

D=  14" ٠٧۴،۶۶۴،١١٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۵،٢۵٠،٣٧٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۵،٨۶٩،٩١٠ سرجوش

D=  20" ١٠۶،۴۴٨،۴۵٠ سرجوش

D=  24" ١١٧،٧١٣،٧۶٠ سرجوش

١٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1<- THK<=1.5نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZNR02S4
٠٢١٨۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١۴،٠۴۶،١٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٢۴،٧۶٢،٢۶٠ سرجوش

D=  12" ٠٣۵،٣٨٧،۶٧٠ سرجوش

D=  14" ٠۴۶،٢٠٠،١۶٠ سرجوش

D=  16" ٠۵۶،٩٨٨،٠٧٠ سرجوش

D=  18" ٠۶٧،٨١٨،۵٣٠ سرجوش

D=  20" ٠٧٨،۵٩٠،٣١٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١٠،٢٨۶،٣٣٠ سرجوش

١٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<= 0.375 درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01S1
٠٢١٩۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١٨٩۵،۵٧٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٢٢٣،۴۵٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،۴٧٧،۴٢٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،٧٣٣،٢٢٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١،٩۶١،٢۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢،۶١٧،٠١٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣،٠٧٠،۵٨٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣،۴۶١،۵٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٣،٩۶٨،٩٣٠ سرجوش

D=  16" ١٠۴،۴٧۵،٩٨٠ سرجوش

D=  18" ١١۵،٠٠٠،٨٠٠ سرجوش

D=  20" ١٢۵،۵٢۵،٣٣٠ سرجوش

D=  24" ١٣۶،۵٧۴،٨۵٠ سرجوش

٢٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 >THK درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٫۶٢۵ =>

M1PFNZRE01S2
٠٢٢٠۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١٩٧٩،۴۵٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٣٣٨،٩٣٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،۶٣٨،۵٣٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،٩٠٣،٣٠٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،١۵۵،۶١٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢،٨٨٠،١٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣،٣٧٨،۴٩٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣،٨٠٧،٧۵٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۴،٣٧۴،۶٨٠ سرجوش

D=  16" ١٠۴،٩٢٣،٧٨٠ سرجوش

D=  18" ١١۵،۵٠۴،۵۵٠ سرجوش

D=  20" ١٢۶،٠۴۶،٧٣٠ سرجوش

D=  24" ١٣٧،٢٣٢،٠۴٠ سرجوش

٢١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 >THK درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٫۶٢۵ =>

M1PFNZRE01S3
٠٢٢١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٩٧۴،٧۴٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٢،٢٩۴،٨۴٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٢،۵٩٨،٩٩٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٣،۴٧٠،۴٣٠ سرجوش

D=  10" ٠۵۴،٠٧۴،٧٢٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۴،۵٩۶،١٢٠ سرجوش

D=  14" ٠٧۵،٢٨٢،۵٢٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۵،٩۴٧،۵٩٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۶،۶۵٠،٢۴٠ سرجوش

D=  20" ١٠٧،٣٠۵،۶٩٠ سرجوش

D=  24" ١١٨،٧۴٠،٢٧٠ سرجوش

٢٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1 <= THK درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
١٫۵ =>

M1PFNZRE01S4
٠٢٢٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١۴،۵٣۵،٣٠٠ سرجوش

D=  10" ٠٢۵،٣۴٢،٣۵٠ سرجوش

D=  12" ٠٣۶،٠۴٨،٣۴٠ سرجوش

D=  14" ٠۴۶،٩۶٢،٨۶٠ سرجوش

D=  16" ٠۵٧،٨۵٠،١٠٠ سرجوش

D=  18" ٠۶٨،٧٨٣،٩٩٠ سرجوش

D=  20" ٠٧٩،۶۵١،٨٨٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١١،۵۶٠،۵٢٠ سرجوش

٢٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK <=0.375نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب  M1PFNZRE02S1
٠٢٢٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،١۶۴،١٩٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،۵٩٠،۶٠٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٩٢٠،۶٢٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،٢۵٣،٠٣٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،۵۴٩،۶٣٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،۴٠٢،۴٧٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣،٩٩١،٧٧٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴،۵٠٠،٠۶٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵،١۵٩،٧٢٠ سرجوش

D=  16" ١٠۵،٨١٨،٨٠٠ سرجوش

D=  18" ١١۶،۵٠١،٢٧٠ سرجوش

D=  20" ١٢٧،١٨٢،٩٩٠ سرجوش

D=  24" ١٣٨،۵۴٧،٣۶٠ سرجوش

٢۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 <THK <=0.625نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZRE02S2
٠٢٢۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،٢٧٣،۴٢٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٧۴٠،٧۵٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،١٣٠،٢٣٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،۴٧۴،٣٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،٨٠٢،٣۵٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،٧۴۴،٠۴٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۴،٣٩٢،٠۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴،٩۵٠،١٢٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵،۶٨٧،٢٣٠ سرجوش

D=  16" ١٠۶،۴٠٠،٧٩٠ سرجوش

D=  18" ١١٧،١۵۶،١٣٠ سرجوش

D=  20" ١٢٧،٨۶٠،۶۶٠ سرجوش

D=  24" ١٣٩،۴٠١،٧۵٠ سرجوش

٢۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625 <THK <1نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZRE02S3
٠٢٢۵۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١٢،۵۶٧،٨۶٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٢،٩٨٣،۶١٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٣،٣٧٩،٣٣٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۴،۵١١،٧٢٠ سرجوش

D=  10" ٠۵۵،٢٩۶،۵٧٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۵،٩٧۵،٢٧٠ سرجوش

D=  14" ٠٧۶،٨۶٧،٣١٠ سرجوش

D=  16" ٠٨٧،٧٣١،٨٨٠ سرجوش

D=  18" ٠٩٨،۶۴۵،۶١٠ سرجوش

D=  20" ١٠٩،۴٩٧،٠۴٠ سرجوش

D=  24" ١١١١،٣۶٢،٢٩٠ سرجوش

٢۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1 <= THK <= 1.5نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZRE02S4
٠٢٢۶۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١۵،٨٩۶،٢١٠ سرجوش

D=  10" ٠٢۶،٩۴۴،٩۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٣٧،٨۶٣،٢۴٠ سرجوش

D=  14" ٠۴٩،٠۵١،٧٨٠ سرجوش

D=  16" ٠۵١٠،٢٠۵،١٩٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١١،۴١٩،٨۴٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١٢،۵۴٧،۵٧٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١۵،٠٢٨،٨٨٠ سرجوش

٢٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS #3000CLASS #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - کربن استيل M1PFOLCS
٠٢٣١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D< 1" ٠١٢٣۵،۴۴٠٢٧۶،۵۴٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢۴۴٨،٨٧٠۴٩٢،۴٢٠ عدد

D=2" ٠٣۵۶۴،۶٣٠۶١٧،۴٧٠ عدد

D=3" ٠۴٧٧١،٠٣٠٠ عدد

D=4" ٠۵٩٣١،٢٣٠٠ عدد

D=5" ٠۶١،٠٩٢،۵۵٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،٢٣۶،٣٣٠٠ عدد

D=8" ٠٨١،۶۴٨،٣٨٠٠ عدد

D=10" ٠٩١،٩٣۶،٣٧٠٠ عدد

D=12" ١٠٢،١٨۵،٩٠٠٠ عدد

٢٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS #3000CLASS #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٣٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D< 1" ٠١٣٨٣،٩٢٠۴٢۵،۵١٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢٧۴١،٩١٠٨١٢،٨٣٠ عدد

٢٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=.375".375"<THK<=.625".625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل -  M1PFSFCS
٠٢۴١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 "٠ ٠١۴١۵،١١٠۴۶۵،۵١٠٠ سرجوش

D=  3"٠ ٠٢۵٧١،٣۴٠۶٣٨،۵٣٠٠ سرجوش

D=  4"٠ ٠٣٧٠٣،٩٠٠٨١٩،۶۶٠٩٩١،٧٠٠ سرجوش

D=  5"٠ ٠۴٨٣٨،٢٧٠٩٧۴،٢۴٠١،١٧٧،۶٠٠ سرجوش

D=  6"٠ ٠۵٩۶٢،١٢٠١،١١۶،٨١٠١،٣۴٩،١٣٠ سرجوش

D=  8"٢،٣۵۵،۶٨٠ ٠۶١،٢۵۴،۶۶٠١،۴۵۵،١٧٠١،٧۵٧،١۴٠ سرجوش

D=  10"٢،٩٢٨،۴١٠ ٠٧١،۵٣۶،٧۶٠١،٨٠٧،١٧٠٢،١٨١،٨۵٠ سرجوش

D=  12"٣،٣٢۶،٢۴٠ ٠٨١،٧۶١،۴١٠٢،٠۴٧،٩۵٠٢،۴٧۵،٨۶٠ سرجوش

D=  14"٣،٨۵١،٨٢٠ ٠٩٢،٠٣١،۶٣٠٢،٣۶۵،٣۵٠٢،٨۶٢،۴٠٠ سرجوش

D=  16"۴،٣٧۶،٨٣٠ ١٠٢،٣٠٠،١١٠٢،۶٨٢،١٧٠٣،٢۴٧،٧٩٠ سرجوش

D=  18"۴،٩٠٢،٠٣٠ ١١٢،۵۶٩،۶۵٠٢،٩٩٩،٢٨٠٣،۶٣۴،٠۴٠ سرجوش

D=  20"۵،۴٢٧،۶٠٠ ١٢٢،٨٣٨،۴١٠٣،٣١۶،٣٨٠۴،٠١٩،٧١٠ سرجوش

D=  24"۶،۴٧٧،٨٠٠ ١٣٣،٣٧٧،١١٠٣،٩۵٠،۵٩٠۴،٧٩١،٨٢٠ سرجوش

D=  26"٧،٠٠٣،۵۵٠ ١۴٣،۶۴٧،١۵٠۴،٢۶٧،۶٩٠۵،١٧٧،٨٨٠ سرجوش

D=  28"٧،۵٢٩،۵٣٠ ١۵٣،٩١۶،٠٩٠۴،۵٨۵،۴٨٠۵،۵۶۴،٠٢٠ سرجوش

D=  30"٨،٠۵۴،١۴٠ ١۶۴،١٨۵،۴۵٠۴،٩٠٢،٣٠٠۵،٩۴٩،٩٩٠ سرجوش

D=  32"٨،۵٧٨،٠٢٠ ١٧۴،۴۵۴،٣٢٠۵،٢١٨،۵۵٠۶،٣٣۴،٨١٠ سرجوش

D=  34"٩،١٠۴،٣۵٠ ١٨۴،٧٢۴،١۵٠۵،۵٣۵،٨٣٠۶،٧٢١،۶٣٠ سرجوش

D=  36"٩،۶٢٨،٩۶٠ ١٩۴،٩٩٣،٠١٠۵،٨۵٢،۶۵٠٧،١٠٧،٢٠٠ سرجوش

٣٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٢۴٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D< 1" ٠١١١٢،٧١٠ سرجوش

1" <= D <2" ٠٢١۵١،۶٢٠ سرجوش

٣١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

لوله کشی

لوله کشی روزمينی -فصل سوم

ل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل و جوشكاری می باشد آه به عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در روی زمين شام-١
.شرح زیر تقسيم بندی شده اند

.هه هانصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در محدوده واحدهای سرچاهی و چند را١-١
و یا با استفاده از )  اسپول . ( اینچ و باالتر اعم از بخش هایی آه پيش ساخت شده باشد٢با قطر  )نصب و جوشكاری (ــ  هزینه عمليات لوله آشی

بدیهی است هزینه سرجوش های اجرا . اجرا شده در محل نصب محاسبه می شود” سرجوش”قطعات از لوله مستقيم اجرا شود، بر اساس واحد 
. شودشده در ساخت اسپول ها، جداگانه و براساس ردیف های فصل دوم محاسبه می 

محاسبه ” تعداد فلنج” شده اند، بصورت ردیف های جداگانه و براساس ــ  هزینه بستن فلنج ها آه قطعات مرتبط با آنها قبًال در محل خود نصب
.می شود

(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل آار٢-١
 اینچ و همچنين لوله آشی گالوانيزه به قطرهای مختلف از ٢زن با قطر آمتر از ــ  هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار و فوالد زنگ ن

.ردیف های این فصل محاسبه می گردد
.لوله آشی انجام شده می باشد” مترطول” ــ  واحد اندازه گيری ردیف های موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف

، در قيمت ردیف های لوله آشی منظور )…از قبيل شيرآالت، فلنج ها، (ــ  هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير لوله آشی های موضوع این بند
.شده است و از بابت آنها هزینه اضافی محاسبه نمی شود

نصب ملحقات واقع در مسير لوله آشی ها٣-١
.از ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود… ــ  هزینه نصب اقالمی از قبيل انواع شيرآالت، شيرهای آنترل، 

هزینه های جوشكاری. محاسبه می شود  (LIFTING & ERECTING) نصبــ قيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل
. محاسبه می شود١-١از ردیف های موضوع بند  ”تعداد فلنج”و یا ” سرجوش”و یا اتصال فلنج های این قبيل قطعات بصورت 

 براساس ردیف های مربوط در گروه آارهای ) …، اریفيس ها و  شيرهای آنترل(ــ  هزینه آاليبراسيون و یا آنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقيق
.می شودابزاردقيق و هزینه نصب  آنها، براساس ردیف های موضوع این بند محاسبه 

، همچنين عمليات پيش گرم آردن و تنش زدایی جوشكاری ها …رواستاتيك و هزینه سایر عمليات تكميلی لوله آشی شامل  آزمایش های رادیوگرافی، هيد-٢
.محاسبه می شود” آارهای تكميلی لوله آشی”براساس ردیف های فصل 

٣٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<= 0.375نصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل M1AGFECSS1
٠٣٠١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١١،٣٠٣،۵٠٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،۶٣٣،٠۵٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٨٩٩،۴۴٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،٢٠٨،٧٠٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،۴۶۶،٣٩٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،٠۶۶،٢٠٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣،٨٢٢،۴٩٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴،۵٢۵،۴٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵،٢٧٩،٣٠٠ سرجوش

D=  16" ١٠۵،٩۶٠،١۶٠ سرجوش

D=  18" ١١۶،۶۴۵،١۵٠ سرجوش

D=  20" ١٢٧،٣٢۶،٠٩٠ سرجوش

D=  24" ١٣٨،۶٩٢،٠١٠ سرجوش

D=  26" ١۴٩،٣٧٧،٠٧٠ سرجوش

D=  28" ١۵١٠،٠۵٩،٠۵٠ سرجوش

D=  30" ١۶١٠،٧۴۴،٠۴٠ سرجوش

D=  32" ١٧١١،۴٢٣،٨۵٠ سرجوش

D=  34" ١٨١٢،١٠٩،٩۶٠ سرجوش

D=  36" ١٩١٢،٧٩٠،٣٠٠ سرجوش

٣٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

"T:  0.375نصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل
>THK<=0.625

M1AGFECSS2
٠٣٠٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١١،۴۶٢،۶٨٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٨۴٢،٢٢٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،١٩٨،٧٨٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،۵۵٨،٣٣٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،٨۵۶،١٣٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،۵۵۵،٠۶٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۴،۴۵٠،۶۵٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۵،٢۴٣،٣٨٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۶،١١٧،۶۶٠ سرجوش

D=  16" ١٠۶،٩١٩،٣٠٠ سرجوش

D=  18" ١١٧،٧٢٢،۶۶٠ سرجوش

D=  20" ١٢٨،۵٢۴،۵٩٠ سرجوش

D=  24" ١٣١٠،١٣٠،٧١٠ سرجوش

D=  26" ١۴١٠،٩٣٢،٣۴٠ سرجوش

D=  28" ١۵١١،٧٣۶،۵٩٠ سرجوش

D=  30" ١۶١٢،۵٣٧،٩٣٠ سرجوش

D=  32" ١٧١٣،٣٣٨،٩٠٠ سرجوش

D=  34" ١٨١۴،١۴٢،٩٢٠ سرجوش

D=  36" ١٩١۴،٩۴۴،٧٨٠ سرجوش

٣۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:  0.625" < THKنصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل
١>

M1AGFECSS3
٠٣٠٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  4" ٠١٢،۶٧٣،۴٧٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٣،١١٠،٣۶٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٣،۴٧٣،٢۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۴،٣٢۵،٣٨٠ سرجوش

D=  10" ٠۵۵،٧۶۴،٩١٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۶،٣٧٧،٠۴٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٧،۴٣٩،۶٨٠ سرجوش

D=  16" ٠٨٨،۴١۵،٩۵٠ سرجوش

D=  18" ٠٩٩،٣٩۴،٠٣٠ سرجوش

D=  20" ١٠١٠،٣٧٠،٨٩٠ سرجوش

D=  24" ١١١٢،٣٢۵،٨٣٠ سرجوش

D=  26" ١٢١٣،٣٠٣،٠٠٠ سرجوش

D=  28" ١٣١۴،٢٨١،۶۶٠ سرجوش

D=  30" ١۴١۵،٢۵٧،۴١٠ سرجوش

D=  32" ١۵١۶،٢٣٢،٧٩٠ سرجوش

D=  34" ١۶١٧،٢١١،٧۶٠ سرجوش

D=  36" ١٧١٨،١٨٧،۵٠٠ سرجوش

٣۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:   1"<= THKنصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل
١٫۵=>

M1AGFECSS4
٠٣٠۴۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  8" ٠١۵،۶۴٢،۴۶٠ سرجوش

D=  10" ٠٢٧،٠٠٣،۶٩٠ سرجوش

D=  12" ٠٣٨،٢٩۶،۴٠٠ سرجوش

D=  14" ٠۴٩،۶٨٠،۶۵٠ سرجوش

D=  16" ٠۵١٠،٩۶٠،٠١٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١٢،٢۴٠،۵٧٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١٣،۵٢٠،٨٢٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١۶،٠٨١،۵٧٠ سرجوش

D=26" ٠٩١٧،٣۶١،٨١٠ سرجوش

D=28" ١٠١٨،۶۴٣،٢٧٠ سرجوش

D=30" ١١١٩،٩٢٢،٣٣٠ سرجوش

D=32" ١٢٢١،١٩٩،۶٠٠ سرجوش

D=34" ١٣٢٢،۴٨١،٩۵٠ سرجوش

D=36" ١۴٢٣،٧۶١،٣١٠ سرجوش

٣۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS =<600نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها - بستن فلنج ها  M1AGFEFGC1
٠٣٠۵۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١٣۶،٠٣٠ سرجوش

D=  3" ٠٢۵٣،٧٧٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٧١،٧٠٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٨٩،٨٠٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١٠٧،٧٢٠ سرجوش

D=  8" ٠۶١۴٣،٧۵٠ سرجوش

D=  10" ٠٧١٧٩،۴٢٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٢١۵،٢٧٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٢۵١،١٢٠ سرجوش

D=  16" ١٠٢٨۶،٩۶٠ سرجوش

D=  18" ١١٣٢٢،٩٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢٣۵٨،٨۴٠ سرجوش

D=  24" ١٣۴٣٠،٧٢٠ سرجوش

D=  26" ١۴۴۶۶،۵۶٠ سرجوش

D=  28" ١۵۵٠٢،۴١٠ سرجوش

D=  30" ١۶۵٣٨،٢۶٠ سرجوش

D=  32" ١٧۵٧۴،٢٩٠ سرجوش

D=  34" ١٨۶١٠،١۴٠ سرجوش

D=  36" ١٩۶۴۵،٩٨٠ سرجوش

٣٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

C: 600نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها - بستن فلنج ها
>CLASS <1500

M1AGFEFGC2
٠٣٠۶۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١۴۴،٩٠٠ سرجوش

D=  3" ٠٢۶٧،١٧٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٨٩،٨٠٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١١٢،٠٧٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١٣۴،٧٠٠ سرجوش

D=  8" ٠۶١٧٩،۴٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢٢۴،٣٢٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٢۶٩،٠۴٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٣١٣،٩۴٠ سرجوش

D=  16" ١٠٣۵٨،٨۴٠ سرجوش

D=  18" ١١۴٠٣،٧۴٠ سرجوش

D=  20" ١٢۴۴٨،۴۶٠ سرجوش

D=  24" ١٣۵٣٨،٢۶٠ سرجوش

D=  26" ١۴۵٨٣،١۶٠ سرجوش

D=  28" ١۵۶٢٨،٠۶٠ سرجوش

D=  30" ١۶۶٧٢،٩۶٠ سرجوش

D=  32" ١٧٧١٧،۶٨٠ سرجوش

D=  34" ١٨٧۶٢،۵٨٠ سرجوش

D=  36" ١٩٨٠٧،۴٨٠ سرجوش

٣٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS >1500نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها - بستن فلنج ها M1AGFEFGC3
٠٣٠٧۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١۵٣،٧٧٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٨٠،٩٣٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١٠٧،٧٢٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١٣۴،٧٠٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١۶١،۵٠٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢١۵،٢٧٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢۶٩،٠۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣١٩،٣٧٠ سرجوش

٣٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFCS اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل کوچکتر از 
٠٣١١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 1" ٠١٢٧۶،٧٣٠ متر

1" <= D <2" ٠٢٣٧۴،٠۵٠ متر

۴٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - گالوانيزه M1AGFFGV
٠٣١٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<= 1" ٠١١١٣،٩٨٠ متر

1" < D <=2" ٠٢١٢٨،۴١٠ متر

D=2.5" ٠٣١٣۶،٩٢٠ متر

D=3" ٠۴١۶۴،٢٢٠ متر

D=4" ٠۵٢٠۵،٣١٠ متر

D=6" ٠۶٢٧٣،٧٠٠ متر

۴١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFSS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ کوچکتر از 
٠٣١٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 1" ٠١٣۵١،٧٠٠ متر

1" <= D <2" ٠٢۴٧۴،۶٢٠ متر

۴٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

)D>=2نصب شير آالت و سایر ملحقات - شير/صافی/مفصل انبساط( M1AGIP01
٠٣٢١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١۵۶،۶٧٠٧٠،٧٩٠٨۵،٠٩٠ عدد

D=  3" ٠٢٨۵،٠٩٠١٠۵،٩١٠١٢٧،٢٨٠ عدد

D=  4" ٠٣١١٣،٣۴٠١۴١،۵٨٠١۶٩،٨٢٠ عدد

D=  5" ٠۴١۴١،۵٨٠١٧۶،٨٩٠٢١٢،٣٧٠ عدد

D=  6" ٠۵١۶٩،٨٢٠٢١٢،٣٧٠٢۵۴،٩٢٠ عدد

D=  8" ٠۶٣٠٢،٩٧٠٣٧٨،٨٢٠۴۵۴،۶۶٠ عدد

D=  10" ٠٧٣٧٨،٨٢٠۴٧۴،١۴٠۵۶٨،٢٣٠ عدد

D=  12" ٠٨۴۵۴،۶۶٠۵۶٨،٢٣٠۶٧۵،١۶٠ عدد

D=  14" ٠٩۵٣٠،٩٣٠۶۶٣،١۴٠٠ عدد

D=  16" ١٠۶٠۶،٧٧٠٧۵٨،٠۵٠٠ عدد

D=  18" ١١۶٨٢،٢٠٠٨۵٢،۵۵٠٠ عدد

D=  20" ١٢٧۵٨،٠۵٠٩۴٧،٠۵٠٠ عدد

D=  24" ١٣٩٠٩،٧۴٠١،١٣۶،٨٧٠٠ عدد

D=  26" ١۴١،٢٠٣،۶۵٠١،۵٠۴،۵۶٠٠ عدد

D=  28" ١۵١،٢٩۵،۶١٠١،۶١٩،۵١٠٠ عدد

D=  30" ١۶١،٣٨٨،۵٩٠١،٧٣۵،۴٨٠٠ عدد

D=  32" ١٧١،۴٨١،٠۶٠١،٨۵٠،٩۴٠٠ عدد

D=  34" ١٨١،۵٧٣،٠٢٠١،٩۶۶،٩١٠٠ عدد

D=  36" ١٩٢،۶٣٣،٩۴٠٣،٢٩٣،٢٣٠٠ عدد

۴٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - شيرهای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣٢٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١۵٩،٩٣٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢۶٨،٠٧٠٨۵،٠٩٠١٠٢،١١٠ عدد

D=3" ٠٣١٠١،٩٣٠١٢٧،٢٨٠١۵٢،٨١٠ عدد

D=4" ٠۵١٣۵،٩٧٠١۶٩،٨٢٠٢٠٣،٨۶٠ عدد

D=5" ٠۶١۶٩،٨٢٠٢١٢،٣٧٠٢۵۴،٧۴٠ عدد

D=6" ٠٧٢٠٣،٨۶٠٢۵۴،٧۴٠٣٠۵،٧٩٠ عدد

D=8" ٠٩٣۶٣،۴٨٠۴۵۴،۶۶٠۵۴۵،۴٣٠ عدد

D=10" ١٠۴۵۴،۶۶٠۵۶٨،۶۴٠۶٨١،٧٩٠ عدد

D=12" ١١۵۴۵،۴٣٠۶٨١،٧٩٠٨٠٩،٨۶٠ عدد

D=14" ١٢۶٣٧،٠٣٠٧٩۵،٧٧٠٠ عدد

D=16" ١٣٧٢٧،٨٠٠٩٠٩،٧۴٠٠ عدد

D=18" ١۴٨١٨،۵۶٠١،٠٢٣،٣١٠٠ عدد

D=20" ١۵٩٠٩،٧۴٠١،١٣۶،۴۵٠٠ عدد

D=24" ١۶١،٠٩١،۶٩٠١،٣۶۴،۴١٠٠ عدد

D=26" ١٧١،۴۴۴،٢٨٠١،٨٠۴،٩۶٠٠ عدد

D=28" ١٨١،۵۵۴،۶٣٠١،٩۴٣،۴١٠٠ عدد

D=30" ١٩١،۶۶۶،٠٠٠٢،٠٨٢،٣٧٠٠ عدد

D=32" ٢٠١،٧٧٧،٣٧٠٢،٢٢١،٣٣٠٠ عدد

D=34" ٢١١،٨٨٧،٧٢٠٣،٧٣٣،۵٧٠٠ عدد

D=36" ٢٢٣،١۶١،۵۴٠٣،٩۵٢،۵٣٠٠ عدد

۴۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

TRAPنصب شير آالت و سایر ملحقات - ارتفاع نما (سایت گالس) -  M1AGIP05
٠٣٢٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١۶۵،۵۵٠ عدد

D=2" ٠٢٨١،٨٩٠ عدد

D=3" ٠٣١٢٣،٠١٠ عدد

D=4" ٠۴١۶٣،٩۶٠ عدد

۴۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

لوله کشی

لوله کشی زیرزمينی -فصل چهارم

ل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرهم آردن و جوشكاری و نصب در داخل عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در زیر زمين شام-١
.ترانشه می باشد

، بطور جداگانه از فهرست بهای واحد  )خاك نرم و ماسه، زیر و اطراف لوله ها (و خاآریزی(VALVE PIT)هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شيرآالت-٢
.ستتقرار لوله ها در داخل ترانشه، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده اپایه رشته ابنيه  محاسبه می شود ليكن هزینه زیر سازی لوله ها برای اس

. محاسبه می شودهزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط-٣
مورد نياز باشد،   SEAL WELDهرگاه طبق مشخصات فنی اجرای. منظور نشده است” جوشكاری آب بندی”در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه -۴

.هزینه آن جداگانه محاسبه می شود
و در لوله آشی گالوانيزه و لوله آشی با مصالح فوالد آربن دار به ” سرجوش” اینچ و باالتر ، ٢واحد اندازه گيری لوله آشی های با مصالح فوالد آربن دار به قطر -۵

.می باشد” عدد”و در مورد شيرها ” مترطول” اینچ ٢قطر آمتر از 

۴۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK <= 0.375 اینچ و باالتر ٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS1
٠۴٠١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  2 " ٠١١،٢٢١،۴٢٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،۶٠٩،٨٢٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٩٣٨،٣٩٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،٢٧٠،۴٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،٧٣٩،١۵٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،۴۶۵،٠۵٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۴،١١٧،۶٧٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴،۶٧٨،٧۵٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵،۵٢١،۶٨٠ سرجوش

D=  16" ١٠۶،١٨٩،٣٧٠ سرجوش

D=  18" ١١۶،٨۶٠،۵٣٠ سرجوش

D=  20" ١٢٧،۵٢٩،۵۴٠ سرجوش

D=  24" ١٣٨،٨۶٨،٧٠٠ سرجوش

D=  26" ١۴٩،٧١١،٢٢٠ سرجوش

D=  28" ١۵١٠،٣٧٩،٨۴٠ سرجوش

D=  30" ١۶١١،٠۵٠،۴٨٠ سرجوش

D=  32" ١٧١١،٧١٨،۶١٠ سرجوش

D=  34" ١٨١٢،٣٩٠،٣٨٠ سرجوش

D=  36" ١٩١٣،٠۵٨،۵١٠ سرجوش

۴٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375" < THK < 0.625 اینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS2
٠۴٠٢۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  2 " ٠١١،٣۵٨،۵٢٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٧٩٢،٧٧٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،٢٣۵،۴۴٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،۶١٨،٧٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣،١٣۵،۶۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،٩٧٨،۶٧٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵،١٣٢،۶۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۵،۴٠٢،٨٧٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۶،٣۶۵،٠٨٠ سرجوش

D=  16" ١٠٧،١۵۴،٧١٠ سرجوش

D=  18" ١١٧،٩۴۵،۵٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢٨،٧٣۵،٩۶٠ سرجوش

D=  24" ١٣١٠،٣١٧،٣٨٠ سرجوش

D=  26" ١۴١١،٢٧٩،١۶٠ سرجوش

D=  28" ١۵١٢،٠۶٩،٨٩٠ سرجوش

D=  30" ١۶١٢،٨۶٠،٢۴٠ سرجوش

D=  32" ١٧١٣،۶۴٧،٩٧٠ سرجوش

D=  34" ١٨١۴،۴۴٠،۶۴٠ سرجوش

D=  36" ١٩١۵،٢٣٠،٧١٠ سرجوش

۴٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625" < THK <1 اینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS3
٠۴٠٣۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  4" ٠١٢،۶٧٣،٣٨٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٣،١٣۵،۵۴٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٣،٧٣١،۴٧٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۴،٧۴٧،٨۶٠ سرجوش

D=  10" ٠۵۶،١۵۶،٢١٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۶،۴٧٢،٧۶٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٧،۶١٣،٩٢٠ سرجوش

D=  16" ٠٨٨،۵٧٣،۴٨٠ سرجوش

D=  18" ٠٩٩،۵٣۴،٠٣٠ سرجوش

D=  20" ١٠١٠،۴٩۴،٧٩٠ سرجوش

D=  24" ١١١٢،۴١٧،٠٠٠ سرجوش

D=  26" ١٢١٣،۵۵٧،٣٠٠ سرجوش

D=  28" ١٣١۴،۵١٩،١۶٠ سرجوش

D=  30" ١۴١۵،۴٧٨،۵۵٠ سرجوش

D=  32" ١۵١۶،۴٣۶،۵۴٠ سرجوش

D=  34" ١۶١٧،۴٠٠،٠۴٠ سرجوش

D=  36" ١٧١٨،٣۵٩،۴٩٠ سرجوش

۴٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1" <= THK <=1.5 اینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS4
٠۴٠۴۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  8" ٠١۶،١٨٩،٢٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٢٨،١۴٧،٢٩٠ سرجوش

D=  12" ٠٣٨،۴٩٨،١۶٠ سرجوش

D=  14" ٠۴٩،٩٧٧،٢٢٠ سرجوش

D=  16" ٠۵١١،٢۶۶،٣۴٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١٢،۵۵۶،٠٣٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١٣،٨۴۶،٢٢٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١۶،۴٢٧،٩٠٠ سرجوش

D=26" ٠٩١٧،٩٠۶،۵٠٠ سرجوش

D=28" ١٠١٩،١٩٧،۶٣٠ سرجوش

D=30" ١١٢٠،۴٨۶،٢١٠ سرجوش

D=32" ١٢٢١،٧٧٣،٠۶٠ سرجوش

D=34" ١٣٢٣،٠۶۶،٢٨٠ سرجوش

D=36" ١۴٢۴،٣۵۵،٠٢٠ سرجوش

۵٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد گالوانيزه M1UGGV
٠۴١١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<= 1" ٠١١۵١،١٧٠ متر

1" < D <=2" ٠٢١٧٠،٠٠٠ متر

D=2.5" ٠٣١٨١،٢٩٠ متر

D=3" ٠۴٢١٧،۵۵٠ متر

D=4" ٠۵٢٧١،٩٩٠ متر

D=6" ٠۶٣۶٢،٧٠٠ متر

۵١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS <=600لوله کشی - نصب شير در داخل چاهک  M1UGVIC1
٠۴٢١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١١۶٠،٨٠٠ عدد

D=2" ٠٢٢٢۴،٠۶٠ عدد

D=3" ٠٣٣٣۶،٠٠٠ عدد

D=4" ٠۵۴۴٧،٩۴٠ عدد

D=5" ٠۶۵۵٩،٧١٠ عدد

D=6" ٠٧۶٧١،٨٢٠ عدد

D=8" ٠٩١،٠١۵،٨۵٠ عدد

D=10" ١٠١،٢۶٩،۶۴٠ عدد

D=12" ١١١،۵٢٣،۶۶٠ عدد

D=14" ١٢١،٧٧٧،٩٢٠ عدد

D=16" ١٣٢،٠٣١،٩۵٠ عدد

D=18" ١۴٢،٢٨۵،٩٧٠ عدد

D=20" ١۵٢،۵٣٩،٧۶٠ عدد

D=24" ١۶٣،٠۴٧،٨٠٠ عدد

D=26" ١٧٣،٢٢۵،۴٢٠ عدد

D=28" ١٨٣،۴٧٢،٧۶٠ عدد

D=30" ١٩٣،٧٢١،٠٠٠ عدد

D=32" ٢٠٣،٩۶٨،٩۵٠ عدد

D=34" ٢١۴،٢١٧،٢٠٠ عدد

D=36" ٢٢۵،۶۵۴،٩۵٠ عدد

۵٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

C: 600<CLASS<=150لوله کشی - نصب شير در داخل چاهک M1UGVIC2
٠۴٢٢۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١٢٠١،٠۴٠ عدد

D=2" ٠٢٢٨٠،١٢٠ عدد

D=3" ٠٣۴١٩،۶۵٠ عدد

D=4" ٠۵۵۵٩،٧١٠ عدد

D=5" ٠۶۶٩٩،۵٩٠ عدد

D=6" ٠٧٨٣٩،٨٢٠ عدد

D=8" ٠٩١،٢۶٩،۶۴٠ عدد

D=10" ١٠١،۵٨٨،٠١٠ عدد

D=12" ١١١،٩٠۴،٧٠٠ عدد

D=14" ١٢٢،٢٢٢،٣۵٠ عدد

D=16" ١٣٢،۵٣٩،٧۶٠ عدد

D=18" ١۴٢،٨۵٧،۶۴٠ عدد

D=20" ١۵٣،١٧۴،٣۴٠ عدد

D=24" ١۶٣،٨٠٩،٣٩٠ عدد

D=26" ١٧۴،٠٣١،۶٩٠ عدد

D=28" ١٨۴،٣۴١،١٧٠ عدد

D=30" ١٩۴،۶۵١،٢۵٠ عدد

D=32" ٢٠۴،٩۶١،٠۴٠ عدد

D=34" ٢١۵،٢٧١،٧٣٠ عدد

D=36" ٢٢٧،٠۶٨،۴٠٠ عدد

۵٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS > 1500لوله کشی - نصب شير در داخل چاهک M1UGVIC3
٠۴٢٣۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١٢۴١،٢٨٠ عدد

D=2" ٠٢٣٣۶،١٨٠ عدد

D=3" ٠٣۵٠۴،٠٠٠ عدد

D=4" ٠۵۶٧١،٨٢٠ عدد

D=5" ٠۶٨٣٩،٨٢٠ عدد

D=6" ٠٧١،٠٠٧،۶۵٠ عدد

D=8" ٠٩١،۵٢٣،۶۶٠ عدد

D=10" ١٠١،٩٠۴،٧٠٠ عدد

D=12" ١١٢،٢۶٠،۶٢٠ عدد

۵۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UGLT اینچ٢لوله کشی - کربن استيل زیر 
٠۴٣١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D< 1" ٠١٣۶٢،٢١٠ متر

1" <= D <2" ٠٢۴٧٣،١٨٠ متر

۵۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

لوله کشی

عمليات تکميلی لوله کشی -فصل پنجم

برای ) بخش های اول تا چهارم( آارهای ساخت، نصب و جوشكاری لوله هاردیف های موضوع این فصل هزینه اجرای عملياتی است آه پس از اتمام آامل-١
ته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مهندس مشاور انجام تكميل آارها طبق مشخصات فنی آارهای لوله آشی مورد نياز می باشد آه بس

.می شود
ناطيسی و مایع نفوذی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنوتكنيك و مقاومت هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها به روش های مافوق صوت، ذرات مغ-٢

.ودمصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می ش
.باشدتأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی به عهده آارفرما محاسبه می -٣
.ش ها به روش پرتونگار منظور شده استهزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریك خانه، در قيمت ردیف آنترل جو-۴
 آيلومتر از محل مصرف به عهده آارفرماست ولی ۵ای آار و به فاصله حداآثر هزینه تأمين اب مورد نياز آزمایش های هيدرواستاتيك در محدوده محل اجر-۵

.انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است 
جمع اینچ قطر محل های مورد آزمایش و در مورد  ردیف های  ، )تنش زدایی( م آردنواحد اندازه گيری در مورد ردیف های پرتونگاری و پيش گرم آردن و پس گر-۶

.ش می باشدآزمایش های هيدرواستاتيك، جمع اینچ متر شبكه های لوله آشی مورد آزمای
.ر نگردیده استهزینه های فيلم رادیوگرافی و داروی ظهور و ثبوت در قيمت ردیف ها منظو-٧

۵۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۵١،٠۴٠ اینچ/قطر

۵٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - توسط شعله M1CWPH01
٠۵١١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶٠،٧١٠ اینچ/قطر

۵٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵١٢۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١٨١،١٣٠ اینچ/قطر

۵٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - توسط شعلهP.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها( M1CWPW01
٠۵٢١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

BELOW 2" ND ٠١۴١٠،٠۶٠ سرجوش

۶٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی درP.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها(
کارگاه

M1CWPW02SH
٠۵٢٢۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،١٣٧،٧٠٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،١۵٣،۶۴٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،١۶٩،۵٩٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٢٠٢،٧٨٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٢٣٣،٩۶٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٢۶٨،٠٨٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٢٩٩،۴۵٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،٣۶۴،٩۵٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۴٢٩،۵۵٠ سرجوش

D=6" ١٠١،۴٩۴،٨۶٠ سرجوش

D=8" ١١٢،٨۴۵،٨١٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،٠١٨،٢١٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،١٩٠،١۴٠ سرجوش

D=14" ١۴۴،٨٢٣،۵٣٠ سرجوش

D=16" ١۵۵،٠٣٨،٨٣٠ سرجوش

D=18" ١۶۵،٢۵٣،١۴٠ سرجوش

D=20" ١٧۵،۴۶٧،٠۴٠ سرجوش

D=24" ١٨۵،٨٩۵،۴٨٠ سرجوش

D=26" ١٩٧،٩١۴،٢۶٠ سرجوش

D=28" ٢٠٨،١٧٠،٧٧٠ سرجوش

D=30" ٢١٨،۴٢۶،۵۵٠ سرجوش

D=32" ٢٢٨،۶٨٣،۵٣٠ سرجوش

D=34" ٢٣٨،٩۴٠،٠۵٠ سرجوش

D=36" ٢۴٩،۴٠٨،۴۶٠ سرجوش

۶١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی درP.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها(
محل نصب

M1CWPW02FL
٠۵٢٣۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،۶٨٩،۶٩٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٧٢١،۵٨٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٧۵٣،٨٨٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٨٢٠،٠٨٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٨٨٣،١٠٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٩۵٠،۵۵٠ سرجوش

D=3" ٠٧٢،٠١٣،٧۶٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،١۴٢،۶٠٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٢٧٢،١۴٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،۴٠٣،۶٩٠ سرجوش

D=8" ١١۴،۵۴۵،۴٣٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،٨٨۶،٨٣٠ سرجوش

D=12" ١٣۵،٢٢٩،۶٧٠ سرجوش

D=14" ١۴٧،٨٧٣،٢۵٠ سرجوش

D=16" ١۵٨،٣٠٣،۴۴٠ سرجوش

D=18" ١۶٨،٧٢٨،۵٠٠ سرجوش

D=20" ١٧٩،١۵۴،٨۶٠ سرجوش

D=24" ١٨١٠،٠٠٨،٠٩٠ سرجوش

D=26" ١٩١٣،٣۶٩،٧٠٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٣،٨٨٢،۴٢٠ سرجوش

D=30" ٢١١۴،٣٩١،٢۵٠ سرجوش

D=32" ٢٢١۴،٩٠٢،٠٢٠ سرجوش

D=34" ٢٣١۵،۴١٣،۵٣٠ سرجوش

D=36" ٢۴١۶،٢٣۵،۴۵٠ سرجوش

۶٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک M1CWHT
٠۵٣١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢١،٩٢٠ اینچ/متر

۶٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات با هوای فشرده M1CWAT
٠۵۴١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D<2" ٠١٢۴،٣٩٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢١٢،٩۶٠ اینچ/متر

۶۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

لوله کشی

عمليات پيش راه اندازی لوله آشی -فصل ششم

)شيرها، اریفيس ها و صافی ها (وط لوله آشی، پيش راه اندازی ملحقات لوله آشیهزینه عمليات پيش راه اندازی لوله آشی در گروه های پيش راه اندازی خط-١
.طبقه بندی شده است 

، (SPRING HANGER)فالشينگ خطوط ، بازآردن تكيه گاه ها و آویزهای موقت: هزینه تمامی آارهای مورد نياز پيش راه اندازی خطوط لوله آشی از جمله-٢
و بطور آلی آارهای متعارف مورد نياز پيش راه اندازی طبق (TATEMENT(های مربوطGASKET، بستن مجدد فلنج ها و نصب  ) TEST(آزمایش نشت یابی

.مشخصات فنی در قيمت ردیف های منظور شده است
به منظور انجام آارهای  (جمله بازآردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنهاهزینه تمامی عمليات پيش راه اندازی برای شيرهای آنترل و اطمينان، از -٣

، ، بازآردن اریفيس ها ای موقت و دائم و برای اریفيس ها، نصب مجدد و انجام آنترل های نهایی برای صافی ها از جمله نصب توری ه)پيش راه اندازی خطوط
.، در قيمت ردیف ها منظور شده استو به طور آلی آارهای متعارف مودر نياز پيش راه اندازی این گونه اقالم )BREAKINGT( و اجرای

” قطر -انيچ ”آامل مسيرهای لوله آشی و برای شيرآالت، اریفيس ها و صافی ها جمع ” متر-اینچ ”واحد اندازه گيری عمليات پيش راه اندازی خطوط لوله آشی -۴
.آنها می باشد

۶۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS =<600600<CLASS<=1500CLASS >1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترل و اندازه گيرها M1PRCV
٠۶٠١۶١

گروه کد

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

D<=12" ٠١١٢۴،٠۴٠١۵۵،٠٧٠١٨۶،١١٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١۵٠،٢٩٠١٨٧،٩٢٠٠ اینچ/قطر

۶۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صافی ها M1PRST
٠۶١١۶١

گروه کد

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

CLASS<=600 ٠١۴٠،٩۶٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۵١،١۶٠ اینچ/قطر

CLASS >1500 ٠٣۶١،۴١٠ اینچ/قطر

۶٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صفحات اریفيس M1PROP
٠۶٢١۶١

گروه کد

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

CLASS<=600 ٠١٣١،۴۵٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٣٩،٣٢٠ اینچ/قطر

CLASS >1500 ٠٣۴۶،۶٧٠ اینچ/قطر

۶٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS =<600600<CLASS<=1500CLASS >1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان M1PRSV
٠۶٣١۶١

گروه کد

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

D<=12" ٠١١١٩،۵۶٠١۴٩،۴٢٠١٧٩،٢٩٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١۴۴،٣٧٠١٨٠،۵٢٠٠ اینچ/قطر

۶٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۶١

گروه کد

لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی– فصل ششم 

ALL SIZES ٠١٨،٣٧٠ اینچ/متر

٧٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

کارهای متفرقه لوله کشی -فصل هفتم 

.مام شعاع ها و زاویه های خم آاری می باشدقيمت ردیف های خم آاری لوله ها قيمت متوسط هر متر لوله خم شده برای ت-١
.می باشد" عدد" "فلنج و  اتصال جدا آننده"واحد اندازه گيری -٢

٧١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS =< 600اتصال فلنج جدا کننده M1MSIFC1
٠٧٠١۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١٨۴،۴۶٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١٢۶،۶٩٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١۶٨،٩٢٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢١١،١۵٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢۵٣،٣٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣٣٧،٨۴٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۴٢٢،٣٠٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۵٠۶،٧۶٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵٩١،٢٢٠ سرجوش

D=  16" ١٠۶٧۵،۶٩٠ سرجوش

D=  18" ١١٧۶٠،١۵٠ سرجوش

D=  20" ١٢٨۴۴،۶١٠ سرجوش

D=  24" ١٣١،٠١٣،۵٣٠ سرجوش

D=  26" ١۴١،٠٩٧،٩٩٠ سرجوش

D=  28" ١۵١،١٨٢،۴۵٠ سرجوش

D=  30" ١۶١،٢۶۶،٩١٠ سرجوش

D=  32" ١٧١،٣۵١،۵۵٠ سرجوش

D=  34" ١٨١،۴٣۶،٠١٠ سرجوش

D=  36" ١٩١،۵٢٠،۴٧٠ سرجوش

٧٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

C: 600 < CLASS =< 1500اتصال فلنج جدا کننده M1MSIFC2
٠٧٠٢۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١٠۵،٨۴٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١۵٨،۵٠٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢١١،١۵٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢۶٣،٨١٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣١۶،٩٩٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۴٢٢،٣٠٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵٢٨،١۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۶٣٣،۴۵٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٧٣٩،۴٧٠ سرجوش

D=  16" ١٠٨۴۴،۶١٠ سرجوش

D=  18" ١١٩۵٠،۶٢٠ سرجوش

D=  20" ١٢١،٠۵۵،٧۶٠ سرجوش

D=  24" ١٣١،٢۶۶،٩١٠ سرجوش

D=  26" ١۴١،٣٧٢،٩٣٠ سرجوش

D=  28" ١۵١،۴٧٨،٢۴٠ سرجوش

D=  30" ١۶١،۵٨۴،٠٨٠ سرجوش

D=  32" ١٧١،۶٨٩،٣٩٠ سرجوش

D=  34" ١٨١،٧٩۵،٢٣٠ سرجوش

D=  36" ١٩١،٩٠٠،۵۴٠ سرجوش

٧٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS > 1500اتصال فلنج جدا کننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١٢۶،۶٩٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١٩٠،٣٠٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢۵٣،٣٨٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٣١۶،٩٩٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣٨٠،٠٧٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۵٠۶،٧۶٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۶٣٣،۴۵٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٧۵١،٨۴٠ سرجوش

٧۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اتصال جدا کننده M1MSIJ
٠٧١١۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١١٨،٠٣٠ عدد

D=  3" ٠٢١٧۶،٨٧٠ عدد

D=  4" ٠٣٢٣۵،٨٩٠ عدد

D=  5" ٠۴٢٩۵،٠٨٠ عدد

D=  6" ٠۵٣۵٩،٠۵٠ عدد

D=  8" ٠۶۵٨٢،٩٠٠ عدد

D=  10" ٠٧٧٢٩،۶۵٠ عدد

D=  12" ٠٨٨٧۴،٩١٠ عدد

D=  14" ٠٩١،٠٢٠،۵۴٠ عدد

D=  16" ١٠١،١۶۶،٩٢٠ عدد

D=  18" ١١١،٣١٢،۵۵٠ عدد

D=  20" ١٢١،۴۵٧،٨١٠ عدد

D=  24" ١٣١،٧۴٩،٨١٠ عدد

D=  26" ١۴١،٨٩۵،۴۵٠ عدد

D=  28" ١۵٢،٠۴١،۴۵٠ عدد

D=  30" ١۶٢،١٨٧،٨٣٠ عدد

D=  32" ١٧٢،٣٣٣،۴۶٠ عدد

D=  34" ١٨٢،۴٧٩،۴۶٠ عدد

D=  36" ١٩٢،۶٢۵،١٠٠ عدد

٧۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧٢١۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١١٧،٣٣٠ متر

D=  3" ٠٢١۵٢،۵٢٠ متر

D=  4" ٠٣٢١١،١۵٠ متر

D=  5" ٠۴٢٧۴،٠٩٠ متر

D=  6" ٠۵٣١٩،٨٢٠ متر

٧۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

(PACKAGED)نصب تجهيزات ثابت و بسته ای -فصل دهم

 می باشد آه همراه لوله آشی ها و ) ثابت و دوار(، مجموعه ای از دستگاه ها و تجهيزات مختلف اعم از)PACKAGED(منظور از تجهيزات بسته ای-١
.مربوط بعهده دارد) فونداسيون(پيمانكار مسئوليت نصب و تراز آردن مجموعه را روی تكيه گاه. آابل آشی های مربوط روی یك شاسی قرار دارند

% ۵دل انند آمپرسور هوا و دیزل ژنراتور، الزامی باشد، هزینه این عمليات معادر مواردی آه طبق نظر آارفرما عمليات پيش راه اندازی برای تجهيزاتی م
.هزینه مجموعه آامل بسته مربوط محاسبه می شود

. در قيمت ردیف های مربوط پيش بينی شده استهزینه آارهایی آه در دوره پيش راه اندازی تجهيزات ثابت صورت می گيرد،-٢
.هزینه تأمين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است-٣
 و با مجموعه وزن آن بعنوان یك مخزن آه بر روی فونداسيون بتونی نصب ) با قطر و طول معين بهمراه سكوها و اتصاالت و متعلقات آن(دستگاه تفكيك گر-۴

. شودمی شود محسوب می گردد و از این ردیف برای محاسبه قيمت نصب استفاده می
 راز ریل های دو طرف، مجموعه موتورها و گيربكس ها و درام و ساپورت هایهزینه نصب جرثقيل های سقفی، شامل هزینه تمامی عمليات از قبيل نصب و ت-۵

.، براساس ردیف های این بخش محاسبه می شود… آابل و انجام آارهای برقی و 
.، اضافه بهایی محاسبه نمی شود الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيكBLIND FLANGEبرای ساخت انواع-۶
بعهده آارفرماست ولی انتقال آن در  )  آيلومتر از محل مصرف۵به شعاع حداآثر ( برای آزمایش هيدرواستاتيك، هزینه تأمين آب در محدوده محل اجرای آار-٧

.داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد
.ه می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می شودتأثير تعداد نازل ها در آزمایش های هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفت-٨

٧٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته ای M2EQPK
١٠٠١۶١

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

W: UP TO 2000 KG ٠١٨،٨٧٠ کيلوگرم

W: >2000-5000 KG ٠٢٧،۵۵٠ کيلوگرم

W:  >5000 KG ٠٣۵،٨۵٠ کيلوگرم

٧٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١٠١١۶١

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

ALL WEGHITS ٠١۴،۴۶٠ کيلوگرم

٧٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١٠١٢۶١

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

ALL WEGHITS ٠١۵،٩٧٠ کيلوگرم

٨٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه های پرتاب و ارسال توپک M2EQLR
١٠٢١۶١

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

W: UP TO 5 TO ٠١۶،١۵٣،٩۴٠ تن

W: >5 TON ٠٢٨،١٠٩،٣۴٠ تن

٨١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل های سقفی M2EQCR
١٠٣١۶١

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١۶،۶۴٠،٣۵٠ تن

CAPACITY:  >10TON ٠٢۵،۶٨٨،٩٢٠ تن

٨٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2EQHO
١٠۴١۶١

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

ALL SIZES ٠١١٠،۴٨٩،۶۴٠ تن

٨٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيکی M2EQHS
١٠۵١۶١

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات

ALL SIZES ٠١١٧٧،٩١٠ متر مکعب

٨۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها -فصل یازدهم

.ر نشده استتأمين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در ردیف های این فصل منظو-١
.ا در قيمت های این فصل منظور نشده استتأمين پيچ و مهره های اتصاالت اسكلت فلزی بعهده آارفرماست و قيمت آنه-٢
.نه جابجایی های بعدی  آنها در قيمت های این فصل منظور شده استهزینه های بارگيری مصالح فلزی از انبار آارفرما و حمل و تخليه و هرگو-٣
.ی شودهرگاه تأمين مصالح فلزی بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه م. قيمت مصالح فلزی، در قيمت های این بخش منظور نشده است-۴
.محاسبه می شود,SUPPORTS ,STANCHION، …و نصبهزینه های ساخت و نصب پالنفرم های اطراف ظروف، براساس قيمت های ساخت -۵
.ی ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شودهزینه های ساخت و نصب پالتفرم های عملياتی و پله ها، براساس  قيمت ها-۶
.هنده یك تكيه گاه می باشدگاه ها آه براساس دامنه وزنی تفكيك شده است، مجموع وزن قطعات تشكيل د معيار انتخاب ردیف های ساخت و یا نصب تكيه-٧
ها را  تيرها، ستون های اصلی فلزی و بتنی و لوله آيلوگرم، انواع ساپورت های روی زمين و اطراف بدنه برج ها ، مخزن ها،١٠ساخت و نصب ساپورت های زیر -٨

.گيرد در بر می) …و .F.Sگاید، شو، آویزهای ساده، دامی، (از هر نوع

٨۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چهارچوب ها ... M2STSF01
١١٠١۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W : 10-50 KG ٠١١٢،۵١٠ کيلوگرم

W: >50 KG ٠٢٩،٣٨٠ کيلوگرم

٨۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت قطعات - نردبان، کيج، جان پناه ... M2STSF02
١١٠٢۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١۵،٠١٠ کيلوگرم

٨٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١١٠٣۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۵،١٨٠ کيلوگرم

٨٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت قطعات - اسکلت فلزی - تير ورق / خرپا M2STSF04
١١٠۴۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١١،٢٢٠ کيلوگرم

٨٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چارچوب ها ... M2STFE01
١١١١۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W : 10-50 KG ٠١٢١،۴٧٠ کيلوگرم

W: >50 KG ٠٢١۶،٠١٠ کيلوگرم

٩٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب قطعات - نردبان، کيج، جان پناه M2STFE02
١١١٢۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١٢١،۶۵٠ کيلوگرم

٩١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب قطعات - صفحات مشبک M2STFE03
١١١٣۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١٨،۶١٠ کيلوگرم

٩٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب قطعات - صفحات آج دار M2STFE04
١١١۴۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۵،٨٢٠ کيلوگرم

٩٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١١١۵۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١۵،٧٣٠ کيلوگرم

٩۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ورق های سقف و دیوار M2STSH
١١٢١۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ورق کاری دیوار های جانبی ٠١٣٩،٢٢٠ متر مربع

ورق کاری سقف ها ٠٢٢٧،٠۶٠ متر مربع

٩۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2STFF کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های زیر 
١١٣١۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و
نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: UP TO 5 KG ٠١١٨٠،٩۵٠ عدد

W:  >5-10 KG ٠٢٣٩١،١۶٠ عدد

٩۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی -فصل دوازدهم

. ضخامت یكسان می باشدقيمت ردیف های این فصل برای یكدست رنگ آميزی با انواع رنگ ها و با هر-١
.آشور سوئد می باشد½SA 2مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد-٢
.ت می باشدزنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شات بالست یا سندبالست، به یك قيم-٣
.م شود و چه پس از پيش ساخت، یك قيمت تعلق می گيردبه سندبالست و پرایمر لوله ها و اسكلت فلزی، چه قبل از پيش ساخت انجا-۴
ليز ردیف مربوط ، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در هر مورد باید براساس آناSHOP تن در١۵سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از -۵

.ارزیابی شود
.اشد، بعهده پيمانكار است برای نگهداری رنگ، اعم از این آه تأمين رنگ با پيمانكار یا آارفرما ب) اتاق خنك(هزینه احداث سردخانه-۶
.قيمت رنگ آميزی، برای ابزارهای مختلف برقی، بادی یا دستی، یكسان است -٧
.یكسان استقيمت رنگ آميزی برای لوله های درون واحدهای عملياتی و خارج از آنها، -٨
. محاسبه می شودTOUCH UPبهای لكه گيری ها در مراحل مختلف، فقط یك بار براساس قيمت ردیف-٩
.ظور شده استتأمين ماسه سندبالست بعهده پيمانكار بوده و هزینه  آن در قيمت های من-١٠
.آميزی، از ردیف های مربوط محاسبه می شود چنانچه رنگ توسط پيمانكار تأمين شود، هزینه آن براساس الیه های رنگ-١١

٩٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١٢٠١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERS ٠١٧٨،٢٩٠ متر مربع

٩٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٢٠٢۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERS ٠١٢٣،٢۶٠ متر مربع

٩٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI03 اینچ٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرهای زیر 
١٢٠٣۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERS <2" ٠١٧٧،٧٧٠ متر مربع

١٠٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI04 اینچ و بيشتر٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرهای 
١٢٠۴۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERS >=2" ٠١۵٨،۵٣٠ متر مربع

١٠١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - لکه گيری M2PAPI05
١٢٠۵۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERS ٠١٣۶،۵٠٠ متر مربع

١٠٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٢١١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٨٩،۶٣٠ متر مربع

١٠٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٢١٢۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١٧،۴۵٠ متر مربع

١٠۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٢١٣۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١۴٠،۴٨٠ متر مربع

١٠۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - لکه گيری M2PAEQ04
١٢١۴۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١٨،٢۵٠ متر مربع

١٠۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١٢٢١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١۶،٢٩٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٣،١۴٠ کيلوگرم

١٠٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٢٢٢۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١١،۶٧٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢۶٧٠ کيلوگرم

١٠٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١٢٢٣۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١٣،۵٩٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢١،۴۴٠ کيلوگرم

١٠٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - لکه گيری M2PAST04
١٢٢۴۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١١،۴۶٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٩١٠ کيلوگرم

١١٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی M2PAMT
١٢٣١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
زنگ زدائی و رنگ آميزی

INORGANIC ZINC

SILICATE (P1)
٠١۵٢،٣٢٠ متر مربع

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢٢٧،۵۵٠ متر مربع

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣۶١،١٧٠ متر مربع

WASH PRIMER(P4) ٠۴٧۶،٣۵٠ متر مربع

PURE SILICONE

PRIMER(P5 )
٠۵۶٨،١۵٠ متر مربع

MODIFIED SIKICONE

PRIMER (P6)
٠۶٣٨،٨۶٠ متر مربع

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٢،٩٧٠ متر مربع

MOD, ACRYLIC

SILICONE(P8)
٠٨۴٢،۶٢٠ متر مربع

PURE SILICONE PRIMER

(P9)
٠٩۵۶،٨۵٠ متر مربع

ALKYD ENAMEL FINISH

(F1)
١٠١٩،٠۶٠ متر مربع

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣٢،۵٨٠ متر مربع

POLYAMIDE EPOXYN

FINISH (F3)
١٢١۵،۴٣٠ متر مربع

PURE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۵٧،۵۴٠ متر مربع

١١١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق و خوردگی -فصل سيزدهم

ها نصب می شوند، قيمت یكسان و معادل  بزاردقيق دیگر آه در امتداد محور لولهبرای عایقكاری شيرهای آنترل، اندازه گيری های مقدار جریان و هر نوع ا-١
.شيرهای مكانيكی منظور می شود

.در هر طولی آه باشند، با قيمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAGES)عایقكاری تمام سطح سنج ها-٢
.در قيمت ها، منظور شده است  INSULATION SUPPORT RINGهزینه ساخت و نصب-٣
.شود قيمت ردیف مربوط منظور می% ٢۵ به ازای هر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی آه ضخامت عایق زیاد باشد،-۴
.قيمت عایقكاری با پشم سنك یا  سيليكات آليسم یكسان منظور می شود-۵
.به قيمت عایقكاری گرم اضافه می شود %١٠سيليكات آليسم استفاد شود،   (BOARD)هرگاه به جای سليكات آلسيم پيش ساخته ، از صفحات-۶
. اینچ، براساس قيمت های عایقكاری تجهيزات، محاسبه می شود٣۶هزینه عایقكاری لوله های بزرگتر از -٧
.از قيمت ردیف مربوطه آسر می شود % ٢٠سازنده دستگاه تأمين شود، برای عایقكاری تجهيزاتی آه پوشش ورق روی آنها، بصورت پيش ساخته توسط -٨
.لوله ها در آارگاه های ثالث، هيچگونه اضافه بهایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPINGبرای-٩
.ین بخش محاسبه می شودشده آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سرجوش ها و اتصاالت طبق قيمت های اCOAT & WRAPبرای لوله های-١٠
محاسبه نمی شود ولی برای لوله های عایق شده توسط HOLIDAY TESTمی شوند، هزینه ای بابتCOAT & WRAPهایی آه توسط پيمانكار برای لوله-١١

.برای آزمایش منفذیابی و ترميم عيوب محاسبه می گرددCOAT & WRAPقيمت% ۵آارفرما، 
.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAPبيشتر از قيمتDOUBLE COAT & DOUBLE WRAP ،25%قيمت عایقكاری رطوبتی-١٢
، در شرایطی آه مصالح آنSINGLE COAT & DOUBLE WRAP، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAPقيمت های عایقكاری با عایقكاری-١٣

.توسط آارفرما تأمين شود، یكسان است
.پيمانكار است و هزینه آن در قيمت های این فصل منظور شده استنگهداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارهای سرد بعهده -١۴
.عایقكاری رطوبتی سرد آنها تعلق می گيرد% ٨٠عادل به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ها و اتصاالت پس از نصب، اضافه بهایی م-١۵
ها  اری سرجوش هم اندازه برای سه راهه اینچ ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوها و سه برابر عایقك١٠قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا -١۶

.می باشد 

١١٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١٣٠١۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA: <2 INCH ٠١٩٢،٣۴٠ متر

DIA: 2-6 INCH ٠٢١٢۵،٧٢٠ متر

DIA: 8-12 INCH ٠٣١۵۴،٣٣٠ متر

DIA: 14_16 INCH ٠۴١٨٣،١٩٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵٢٢٣،۶۵٠ متر

DIA: 26 -36 INCH ٠۶٢۶٣،۴٢٠ متر

١١٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M2ISPH02
١٣٠٢۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA: <2 INCH ٠١١۴۶،۵٣٠ عدد

DIA: 2-6 INCH ٠٢٢٩٢،٠٧٠ عدد

DIA: 8-12 INCH ٠٣۴٣٧،۶٠٠ عدد

DIA: 14_16 INCH ٠۴۵٢۵،٢۵٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵۵٨٣،٨٩٠ عدد

DIA: >24 INCH ٠۶٧٣٠،١٧٠ عدد

١١۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١٣٠٣۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA: <2 INCH ٠١٧٣،٢٧٠ عدد

DIA: 2-6 INCH ٠٢١۴۶،٠٣٠ عدد

DIA: 8-12 INCH ٠٣٢١٨،٨٠٠ عدد

DIA: 14_16 INCH ٠۴٢۶٢،۶٩٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٢٩١،٩۴٠ عدد

DIA: >24 INCH ٠۶٣۶۵،٠٨٠ عدد

١١۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - سطح سنج ها - ادوات در طول
خط

M2ISPH0401
١٣٠۴۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL TYPES ٠١۶٣۴،۴۶٠ عدد

١١۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سر و ته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١٣١١۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١١،٣٣۴،۶٢٠ متر مربع

١١٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH02
١٣١٢۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١٢٣٨،٩٣٠ متر مربع

١١٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های پائينی ظروف M2ISFP01
١٣٢١۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL TYPES ٠١١۶،١۴٠،۶۵٠ متر مکعب

١١٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٣٢٢۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL TYPES ٠١٢٣،۵٧٩،٣٢٠ متر مکعب

١٢٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - پوشش و نوار پيچی گرم M2ISWR01
١٣٣١۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٣،۴٧٠ اینچ/متر

DIA:     >10 INCH ٠٢١١،٧٨٠ اینچ/متر

١٢١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوارپيچی سرد M2ISWR02
١٣٣٢۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١۶،۴۵٠ اینچ/متر

DIA:     >10 INCH ٠٢١۵،۴۶٠ اینچ/متر

١٢٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی و تعمير اتصاالت M2ISWR03
١٣٣٣۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۵٨،٢٨٠ اینچ/قطر

DIA:     >10 INCH ٠٢۴٣،٢٢٠ اینچ/قطر

١٢٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله
های راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١٣۴١۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL DIAMETERS ٠١١٧،٩١٠ اینچ/متر

١٢۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير
آالت و فيتينگ ها

M2ISMT0102
١٣۴٢۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١۴٣،٨۴٠ اینچ/قطر

١٢۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق -
فلنج ها

M2ISMT0103
١٣۴٣۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١١١،٣٣٠ اینچ/قطر

١٢۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله
 حرارتیTRACERهای دارای 

M2ISMT0104
١٣۴۴۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL DIAMETERS ٠١٢١،٧٧٠ اینچ/متر

١٢٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار
دقيق

M2ISMT0105
١٣۴۵۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١٢٢٢،٣٣٠ دستگاه

١٢٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم تجهيزات M2ISMT02
١٣۴۶۶١

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

سر و ته ظروف ٠١٧۵۴،٣٢٠ متر مربع

دیواره ظروف ٠٢١٧۴،٢١٠ متر مربع

١٢٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار -فصل چهاردهم

و باراندازی آنها می باشد آه بصورت ) محل انبار پيمانكار(يری، حمل تا محل آارگاه ردیف های این فصل هزینه های تحویل تجهيزات و مصالح از آارفرما، بارگ
.محاسبه می شود" حمل"و همچنين" بارگيری و تخليه"ردیف های جداگانه تحت عنوان 

.تا آارگاه های جانبی دیگر پيمانكار در قيمت ردیف های نصب منظور شده اسهزینه های بارگيری و حمل باراندازی از انبار پيمانكار تا محل نصب و ی

١٣٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بارگيری و تخليه M2TR01
١۴٠١۶١

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات
و مصالح تا انبار پيمانکار

W: UP TO 10 TON ٠١٢٧٨،٢۴٠ تن

W:   >10 -20 TON ٠٢٢۴٠،٠٨٠ تن

W:   >20-50 TON ٠٣١٧۴،٧۶٠ تن

١٣١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل M2TR02
١۴١١۶١

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات
و مصالح تا انبار پيمانکار

W: UP TO 20 TON ٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

W:   >20 -50 TON ٠٢۵٨٠ تن/کيلومتر

١٣٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

آارهای برق

کابل کشی و سيم کشی -فصل بيست و یکم 

.استدر ردیف های مربوط به ماسه ریزی و آجرچينی واحد اندازه گيری مترمربع . بهای ردیف های این فصل براساس مترطول آابل یا سيم محاسبه می شود-١
به (در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غير مذآور در این استاندارد. ، می باشدIPS-M-EL-270دسته بندی آابل ها از لحاظ سطح ولتاژ منطبق براستاندارد-٢

.استفاده می شود)   آيلو ولت٢۴برای  (از ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر ، )KV 24عنوان مثال 
٣برای آابل Sبعنوان مثال، . مجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد  Sمنظور از. محاسبه شده استSقيمت ها برحسب سطح مقطع-٣

. ميليمتر مربع است٣۵۵، معادل   ميليمتر مربع٣×٩۵+٧٠ ميليمترمربع و برای آابل١٢ ميليمترمربع، معادل ۴×
در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير قيمت از این) و غيره  XLPE , PE, PVC)عایق و پوشش تمامی آابل ها در این فصل، بدون توجه به جنس آنها-۴

.بابت محاسبه نمی شود
.های اجرایی جزیی چشم پوشی شده است آابل آشی و سيم آشی به هر روش و در هر محل یكسان فرض شده و از تفاوت -۵
، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به آارفرما،  ، نصب شماره آابل تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن-۶

.در قيمت ها منظور شده است
.، هزینه آن باید جدگانه محاسبه شودHIGH POT TESTدر صورت نياز به. و تلفن چك در نظر گرفته شده است)  TESTER(آزمایش آابل با مگر تستر-٧
.آابل های قدرت و آنترل از نوع زره دار فرض شده است-٨
:در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است-٩

آابلــ  حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك 
ــ  خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی

(در صورت نياز(ــ  مرتب آردن، مهار آردن و نصب شماره آابل یا سيم
ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما

. به ردیف های مربوط اعمال می شود ٠/٧در صورتی آه هادی آابل آلومينيومی باشد، ضریب . قيمت ردیف ها بر مبنای هادی مسی محاسبه شده است-١٠
.ا منظور شده استدر آابل آشی تلفن، سرسيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت ه-١١
.ا بر اساس تعداد روج های هر آابل محاسبه گردیده استقطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنه-١٢

١٣٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل ELCW01
٢١٠١۶١

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢۶،١٩٠٢٧،١٨٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٩،٩١٠٣٠،٩٢٠٣٩،٠۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵۶،٧١٠۶۶،٨۵٠ ٠٣٣٧،٣٩٠٣٨،٣٠٠۴٨،۴۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶٧،۴٨٠٧٧،۵۴٠ ٠۴۴۴،٨٧٠۴۵،٧١٠۵٩،٠۵٠ متر

100 < S <= 140 MM2٨٢،۴٣٠٩۴،٣۶٠ ٠۵۵۵،٧۶٠۵٨،۴١٠٧٢،۴۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2٩٠،۴٠٠١٠١،٧۴٠ ٠۶۶۶،٢١٠۶٩،٠٧٠٨٠،٨٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٩۶،۵٠٠١٠٨،١٠٠ ٠٧٧٣،١٨٠٧۵،۴١٠٨۶،۶٩٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٠٧،۴٧٠١١٨،٨۴٠ ٠٨٨٣،۶٢٠٨۵،۴٩٠٩٧،٧٨٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۵۴،٣۶٠١٧٠،٠٨٠ ٠٩١٢۴،٠۶٠١٢٧،٣٧٠١۴٠،٧٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٢٣،٣٣٠٢۴٠،۶٢٠ ١٠١٨۶،٠٢٠١٩١،٠۵٠٢٠٨،١٨٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۴۴،٠٩٠٢۶١،١٠٠ ١١٢٠۶،٧٢٠٢١١،٢٨٠٢٢٩،٢۴٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٩١،٢٢٠٣٠٨،١۴٠ ١٢٢۵۶،٣٣٠٢۶٣،٧۴٠٢٧۶،۴٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۶٠،٢٨٠٣٧۴،٢٣٠ ١٣٣٣٠،٧٣٠٣۴٠،٣٠٠٣۴٨،۴۴٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴١٨،٠٧٠۴٣٠،١٧٠ ١۴٣٩٢،٧۴٠۴٠٧،٩١٠۴٠٨،١۵٠ متر

S> 1200 MM2۴۶۵،٩٣٠۴٧٠،۴٣٠ ١۵۴۵۴،٧۶٠۴٧٢،٣٠٠۴۶٣،۶٠٠ متر

١٣۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های تلفن ELCW02
٢١١١۶١

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

N<=12 PAIRS ٠١۵٠،٣١٠ متر

12< N < 60 PAIRS ٠٢٧٠،٢۴٠ متر

60< N < 100 PAIRS ٠٣٩٠،۵١٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴١١٠،۶٢٠ متر

١٣۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
٢١٢١۶١

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

S < =  0.5  MM2 ٠١٧،٢٢٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٩،۶٣٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣١٢،٠۵٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴١۵،۶۶٠ متر

١٣۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل ها و سيم های متفرقه ELCW04
٢١٣١۶١

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١۶۶،٧٣٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٧٩،٧۶٠ متر

١٣٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه ELCW05
٢١۴١۶١

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق -  کابل کشی و سيم کشی

ماسه ریزی زیر و روی کابلها ٠١۶۴،٢١٠ متر مربع

آجرچينی روی مسير کابلها ٠٢٩٠،٨١٠ متر مربع

١٣٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

آارهای برق

سرسيم بندی و اتصال کابل ها -فصل بيست و دوم 

.واحد اندازه گيری گلند عدد می باشد. سيم است  (CORE)، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چند رشته واحد اندازه گيری ردیف های این فصل-١
.می باشدHEAT SHRINKم مصرفی به استثنای آابلشو و سرسيم وبهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اقال-٢
شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر آابل)  آيلو ولت۶۶ ولت تا ١٠٠٠بيش از (بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار متوسط-٣

(CONNECTION KIT)می باشد ،.
.هزینه  آن جداگانه محاسبه می شود  HIGH POT TESTدر صورت نياز به. آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است-۴
هرگاه در موارد خاص و با نظر مهندس .  برابر بهای ردیف های سرسيم بندی همان آابل هاست٢/۴آابل های فشار متوسط ، ) مفصل بندی(بهای اتصال-۵

. برابر ردیف سرسيم بندی آابل مربوط می باشد٢/١۵مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف 
: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های سرسيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶

ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  جدا آردن پوسته و عایق و نصب آابلشو یا سر سيم

ــ  نصب شماره سيم و آابل
ی مشابه طبق مشخصات فنیــ  پوشاندن قسمت های برق دار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش ها

ــ  بستن سرسيم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی
و تحویل به آارفرما) در صورت نياز(ــ   آزمایش های عایقی و صحت اتصال

:مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های مفصل بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله -٧
ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  جدا آردن پوسته و عایق
ــ  مفصل بندی طبق مشخصات فنی

ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما

١٣٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37
CORE رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندی کابل های کنترل ELTJ01
٢٢٠١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=1 MM2١٠٠،٢٣٠١۴٠،۵١٠ ١٣٢،٠٠٠ ٠١١٩،۶٣٠۵٠،۶٣٠٧۴،٨٠٠ سر

1< S <= 2.5 MM2١٨۵،۶٢٠٢۶٠،٢٢٠ ٢۴۴،۴۴٠ ٠٢٣۶،٣۶٠٩٣،٧٧٠١٣٨،۵٣٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٢٣٧،۵٩٠٣٣٣،٠٧٠ ٣١٢،٨٨٠ ٠٣۴۶،۵٣٠١٢٠،٠١٠١٧٧،٣٢٠ سر

١۴٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندی کابل های فشار ضعيف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٨،٨۶٠ ٠١١٢،٢٨٠١٩،٣٣٠٢٧،۶٨٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٨،۵٧٠ ٠٢١۵،٣۵٠٢۴،١۶٠٣۴،۶١٠ سر

10< S <=35 MM2٧٢،٨۵٠ ٠٣٢٣،٠٢٠٣۶،٢۴٠۵١،٩١٠ سر

35< S <=95 MM2١٢١،۴٣٠ ٠۴٣٨،٣٧٠۶٠،٣٩٠٨۶،۵١٠ سر

95< S < 185 MM2١٩۴،٢٨٠ ٠۵۶١،٣٩٠٩۶،۶٣٠١٣٨،۴٢٠ سر

185< S <=300 MM2٢۶٧،١٣٠ ٠۶٨۴،۴١٠١٣٢،٨٧٠١٩٠،٣٣٠ سر

300< S <500 MM2٣۶۴،٢٧٠ ٠٧١١۵،١٠٠١٨١،١٩٠٢۵٩،۵۴٠ سر

500<S MM2۴٨۵،۶٩٠ ٠٨١۵٣،۴٧٠٢۴١،۵٩٠٣۴۶،٠۶٠ سر

١۴١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 4

1 CORE2 CORES3 CORES4,5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٠ ٠١١٣،٧٧٠٢١،۶٢٠٣٠،٧٩٠ سر

2.5< S <=10 MM2٠ ٠٢١٧،٢١٠٢٧،٠٣٠٣٨،۴٨٠ سر

10< S <=35 MM2٠ ٠٣٢۵،٨١٠۴٠،۵۴٠۵٧،٧٢٠ سر

35< S <=95 MM2٠ ٠۴۴٣،٠٢٠۶٧،۵۶٠٩۶،٢٠٠ سر

95< S <= 185 MM2٠ ٠۵۶٨،٨٣٠١٠٨،١٠٠١۵٣،٩٣٠ سر

185< S <=300 MM2٠ ٠۶٩۴،۶۴٠١۴٨،۶٣٠٢١١،۶۵٠ سر

300< S <=500 MM2٠ ٠٧١٢٩،٠۶٠٢٠٢،۶٨٠٢٨٨،۶١٠ سر

500<S MM2٠ ٠٨١٧٢،٠٨٠٢٧٠،٢۴٠٣٨۴،٨١٠ سر

١۴٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0301 کيلو ولت۶٫۶سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۶٩٢،٢٣٠ ٠١٣۴١،٧٧٠۵١٨،٧٨٠۶٧٧،٧١٠ سر

35< S <=95 MM2١،١٠٧،١٠٠ ٠٢۵۴٧،١٣٠٨٣٠،١١٠١،٠٨٣،۵٧٠ سر

95< S <= 185 MM2١،۶۶١،۵٣٠ ٠٣٨١٩،٨۶٠١،٢۴۵،٢۵٠١،۶٢۵،۶٧٠ سر

185< S <=300 MM2٢،٢١۴،٧۵٠ ٠۴١،٠٩٢،٨٨٠١،۶۵٩،۶٠٠٢،١۶٧،۶٩٠ سر

300< S <=500 MM2٢،٧۶٨،۶٣٠ ٠۵١،٣۶۶،۴٩٠٢،٠٧۵،٠٧٠٢،٧٠٩،۵۶٠ سر

500<S MM2٣،٣٢٢،١٧٠ ٠۶١،۶۴٠،١٩٠٢،۴٨٩،٧٠٠٣،٢۵١،٧۶٠ سر

١۴٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0302 کيلو ولت١١سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٢۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2٧٩۵،۴٩٠ ٠١٣٩٠،١١٠۵٩۵،١٨٠٧٧٧،٧٠٠ سر

35< S <=95 MM2١،٢٧١،٨٩٠ ٠٢۶٢۴،٢۴٠٩۵٢،٢٠٠١،٢۴۴،١١٠ سر

95< S < 185 MM2١،٩٠٨،۵١٠ ٠٣٩٣۶،٣۵٠١،۴٢٨،٩۶٠١،٨۶۶،٧٧٠ سر

185< S <=300 MM2٢،۵۴۴،٣٣٠ ٠۴١،٢۴٧،٧۴٠١،٩٠۵،٢٢٠٢،۴٨٨،۴۶٠ سر

300< S <=500 MM2٣،١٨٠،٣٩٠ ٠۵١،۵۵٩،۵٣٠٢،٣٨١،٠١٠٣،١١٠،٨٩٠ سر

500<S MM2٣،٨١۶،۵۵٠ ٠۶١،٨٧١،٨٢٠٢،٨۵٧،١٨٠٣،٧٣٣،۴١٠ سر

١۴۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0303 کيلو ولت٢٠سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٣۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2٩٢٢،۶١٠ ٠١۴۵٠،٠٢٠۶٨٩،٩١٠٩٠٢،٢٢٠ سر

35< S <=95 MM2١،۴٧۶،٣۵٠ ٠٢٧١٩،۶۶٠١،١٠۴،٠٣٠١،۴۴٣،٠٣٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٢١۴،۶۴٠ ٠٣١،٠٧٩،۶۵٠١،۶۵۶،۴١٠٢،١۶۵،٠٨٠ سر

185< S <=300 MM2٢،٩۵٢،۶١٠ ٠۴١،۴٣٨،٩١٠٢،٢٠٨،١۴٠٢،٨٨۶،٣٠٠ سر

300< S <=500 MM2٣،۶٩١،٢٣٠ ٠۵١،٧٩٩،١۴٠٢،٧۶٠،٢٩٠٣،۶٠٨،٣۴٠ سر

500<S MM2۴،۴٢٩،٢٩٠ ٠۶٢،١۵٩،٠٨٠٣،٣١٢،۴٠٠۴،٣٢٩،٨٣٠ سر

١۴۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0304 کيلو ولت٣٣سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۴۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2١،١۴٨،٨۴٠ ٠١۵۵۶،٨٩٠٨۵٨،١٧٠١،١٢٢،١۶٠ سر

35< S <=95 MM2١،٨٣٨،٢٣٠ ٠٢٨٩١،۴١٠١،٣٧٢،۶٣٠١،٧٩۵،۴٨٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٧۵٧،٢۶٠ ٠٣١،٣٣۵،٨٩٠٢،٠۵٨،٨۵٠٢،۶٩٢،٨١٠ سر

185< S <=300 MM2٣،۶٧۵،٩۶٠ ٠۴١،٧٨١،٧۶٠٢،٧۴۵،٣۵٠٣،۵٩٠،۴٧٠ سر

300< S <=500 MM2۴،۵٩۴،٩٩٠ ٠۵٢،٢٢٧،١۶٠٣،۴٣١،٧١٠۴،۴٨٨،١٢٠ سر

500<S MM2۵،۵١۴،٧۶٠ ٠۶٢،۶٧٣،٣۵٠۴،١١٧،٨۵٠۵،٣٨۶،۵١٠ سر

١۴۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0305 کيلو ولت۶۶سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۵۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2١،٣٩١،۶۵٠ ٠١۶٧١،٢٢٠١،٠٣٨،٠٨٠١،٣۵٨،۶۵٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٢٢٧،٩۶٠ ٠٢١،٠٧۴،۵٣٠١،۶۶٠،۶١٠٢،١٧٢،۴۶٠ سر

95< S <= 185 MM2٣،٣۴٠،٠۴٠ ٠٣١،۶١١،۴٢٠٢،۴٩٠،٧٧٠٣،٢۶١،١۵٠ سر

185< S <=300 MM2۴،۴۵۴،٠٧٠ ٠۴٢،١۵٠،٣۶٠٣،٣٢۴،٩٩٠۴،٣۴٧،۵٢٠ سر

300< S <=500 MM2۵،۵٧٧،۶٩٠ ٠۵٢،۶٨٧،٩٠٠۴،١۴٩،٣٣٠۵،۴۴٠،٢٧٠ سر

500<S MM2۶،۶۶۴،۶۶٠ ٠۶٣،٢٢٢،٧٠٠۴،٩٨۴،١١٠۶،۵٢١،۴٠٠ سر

١۴٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴۵،٩۴٠۵٣،٩۵٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵۵،٠٨٠۶۴،٢٢٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۶۴،۴٠٠٧۵،٣۶٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٧٣،۵۵٠٨۶،٠۵٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١١٠،٣۴٠١٢٩،٣١٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٣٧،٩۵٠١۶١،۴١٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢۶۶،۶۶٠٣١١،٩١٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴۴١،۴۵٠۵١۶،٠٧٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٧١۶،٩٨٠٨٣٨،۵٣٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٩۵۵،٩۵٠١،١١٨،٢۵٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،١٩۵،١۴٠١،٣٩٧،٧٧٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢١،٣٧٨،٩٣٠١،۶١٢،٩١٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،۵۶٢،٨٢٠١،٨٢٧،٨۴٠ عدد

١۴٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۶۴،٠۶٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٧۶،٧٢٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٨٩،٩٨٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٠٢،۴٩٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١۵۴،١٨٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٩٢،۴٧٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٧٢،١٩٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۶١۵،٩٨٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،٠٠٠،٧٠٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٣٣۴،٢٣٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۶۶٧،٨۶٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢١،٩٢۴،۴۵٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٢،١٨١،١٢٠ عدد

١۴٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

آارهای برق

نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت -فصل بيست و سوم 

ن و آاندوئيت برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و نردبا) قطعات مستقيم و درپوش (بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل-١
.برحسب تعداد محاسبه شده است) زانو ، سه راه و چهارراه(آابل

. طبق مشخصات فنی منظور شده استدر ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و-٢
به ردیف های فصل های مربوط مراجعه ، در ردیف های این فصل منظور نشده است و برای تعيين بهای آنها، باید )ساپورت ها(هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها-٣

.شود
.ه شده استنصب سينی و آاندوئيت روی انواع  تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفت-۴
این قبيل لوازم، توسط . چ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده استدر ردیف های مربوط به سنی و نردبان و آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پي-۵

.آارفرما تهيه می شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه نمی شود
 اتصاالت، ، نصب اتصاالت مربوط جزو هزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت(CLOSED TYPE)در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته-۶

.هزینه جداگانه  ای محاسبه نمی شود
نهاین فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل هزیزانو، سه راه، چهارراه و بطور آلی قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در -٧

.ت آن جداگانه محاسبه می شوددر صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخ. نصب می باشد
.الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل -٨

ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب
برش در طول های الزم و نصب: ــ  نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل

ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطمعات نصب شده
طبق مشخصات فنی(Warth BONDENG )ــ  نصب اتصاالت زمين

ــ  لكه گيری محل های برش در صورت نياز
ــ  تحویل به آارفرما

:له مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جم-٩
ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب

)در صورت نياز(ــ  برش و رزروه آردن سر آاندوئيت ها
ــ  نصب اتصاالت

ــ  نصب بست ها و آاندوئيت ها
)در صورت نياز(ــ  نصب بوشينگ ها

ــ  تنظيم و تراز آردن خطوط و تحویل به آارفرما

١۵٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سينی ها و نردبان های فوالدی ELTC01
٢٣٠١۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

W<= 10 CM ٠١١۴،۴٩٠١۵۵،٠٢٠٧٨،۴۶٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢١٨،١٣٠٢٣٢،٧٧٠١٠۴،۴۴٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٢٣،۵۴٠٢٩٠،٩٩٠١١٧،۴۴٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٢٧،٢١٠٣۴٩،٠١٠١٣٠،۴۴٠ متر

80 < W CM ٠۵٣۶،٢۶٠٣٨٧،۵٢٠١۵۶،۴١٠ متر

١۵١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

1/2" diam ٠١۶۴،۶٣٠٣٨،٠٩٠ متر

3/4" diam ٠٢٧٧،۶٨٠۴۶،٠٨٠ متر

1" diam ٠٣١٠٣،٧٧٠۶٢،۴٧٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١١٩،٣۶٠۶٩،٢٣٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١٣۴،١٠٠٧٩،٨٩٠ متر

2" diam ٠۶١۴١،٨۵٠٨۵،٧٠٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١۵۵،٢۵٠٩١،۶٩٠ متر

3" diam ٠٨١۶٧،٩٢٠٩٧،٢۵٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١٨۶،١۴٠١٠٩،۵٩٠ متر

4" diam ١٠٢٢٠،١٣٠١٣١،۴٩٠ متر

5" diam ١١٢۵٨،۶۶٠١۵٣،٩٠٠ متر

6" diam ١٢٢٨١،۵٨٠١۶۶،٨٠٠ متر

١۵٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالد قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

3/4" diam ٠١٨٩،۴۴٠ متر

1 1/2" diam ٠٢١۴٣،٧۵٠ متر

١۵٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - پی وی سی ELTC02PV
٢٣١٣۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان
کابل و کاندوئيت

1/2" diam ٠١١٣،٧۵٠ متر

3/4" diam ٠٢١۶،۶١٠ متر

1" diam ٠٣٢٢،٠۶٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٢۵،٣٨٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٢٨،٨٠٠ متر

2" diam ٠۶٣٠،۴٧٠ متر

2 1/2" diam ٠٧٣٣،١٩٠ متر

3" diam ٠٨٣۵،٩۴٠ متر

3 3/2" diam ٠٩٣٩،٧٣٠ متر

4" diam ١٠۴۶،٩۴٠ متر

5" diam ١١۵۵،٣٣٠ متر

6" diam ١٢۶٠،٧٠٠ متر

١۵۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

آارهای برق

نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداآت، باتری و جعبه تقسيم -فصل بيست و چهارم 

ی ردیفهای نصب باسداآت، برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب جعبه بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باطری، برحسب آيلوگرم و بها-١
.استتقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده 

ی  های این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف هاهزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف-٢
.فصل های مربوط استفاده می شود

.می باشد) فریم، ساپورت و غيره(  هاردیف های این بخش، شامل نصب تجهيزات و تثبيت  آنها به انواع تكيه گاه-٣
در سایر انواع . زینه سرسيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی استدر صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد بهای نصب آن شامل ه-۴

.جعبه تقسيم، برای سرسيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آرد
:جرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل ا-۵

، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی)در صورت نياز(ــ  حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب
ين پانل های مجاورــ  تثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط ب

ــ  تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی
)در صورت نياز(ــ  تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما

: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن
ــ  بازدید نهایی و تحویل به آارفرما

:اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب با سداآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل -٧
ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب

ــ  نصب ساپورت خاص باسداآت به تكيه گاه های موجود
قطعات طبق مشخصات فنیــ  نصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين 

ــ  تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما

:ایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب باتری، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجر-٨
ــ حمل از انبار پيمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر

ــ  تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما
:مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب جعبه های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله -٩

ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر
ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١۵۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پانل ها ELPTPN
٢۴٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل،–  فصل بيست و چهارم 
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    25     KG ٠١٢۶،٩٠٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢٢٢،٣۴٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣١٩،٣۵٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴١٧،۵٨٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵١۵،۶٧٠ کيلوگرم

W    >    500   KG ٠۶١٣،٠٢٠ کيلوگرم

١۵۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ترانسفورماتورها ELPTTR
٢۴١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل،–  فصل بيست و چهارم 
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    1000     KG ٠١١٠،٣٩٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢٨،٣١٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣۶،۴٣٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴۵،٣۴٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵۴،٠٣٠ کيلوگرم

W    >   30000  KG ٠۶٣،۴۶٠ کيلوگرم

١۵٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداکت ها - با اتصاالت پيچ و مهره ای ELPTBD01
٢۴٢١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل،–  فصل بيست و چهارم 
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=  50  KG/M ٠١١،٨۴١،٣٧٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢٣،۶۴۵،٧٨٠ متر

W  > 100 KG/M ٠٣۴،٨۶٣،١۶٠ متر

١۵٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه های تقسيم ELPTJB
٢۴٣١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل،–  فصل بيست و چهارم 
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    2   KG ٠١٣٠۶،٩۴٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢٣۶١،٠٢٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣١،٠٠٩،١٩٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴٢،٠١٠،٠۶٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٣،۶٣٠،٣٨٠ عدد

W    >    100   KG ٠۶۴،۴۵٨،٩۶٠ عدد

١۵٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باتری ها ELPTRY
٢۴۴١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل،–  فصل بيست و چهارم 
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    5   KG ٠١٢٠،٨۴٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢١٧،٧۴٠ کيلوگرم

W   >   15  KG ٠٣١٣،۶١٠ کيلوگرم

١۶٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ایستگاه های کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل،–  فصل بيست و چهارم 
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

ALL TYPES ٠١١،٠۵٧،٣۵٠١،٢٧١،١۴٠ عدد

١۶١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

آارهای برق

نصب سيستم روشنایی -فصل بيست و پنجم 

.بهای ردیف های این فصل براساس تعداد محاسبه می شود-١
. می شوددر صورت نياز به پيش مونتاژ چراغ در آارگاه، هزینه آن جداگانه محاسبه. بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه  های پيش مونتاژ چراغ نمی شود-٢
.بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه سرسيم بندی داخل چراغ نير می باشد-٣
.سبه می شودگاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محا هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه-۴
.آت و غيره می باشدردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، برا-۵
:رایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب چراغ ها، هزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اج-۶

ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين
ــ آزمایش، روشن آردن و تحویل به آارفرما

١۶٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب نورافکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

P <= 1000 WATT ٠١١،١۵٨،٨٠٠١،٢٩٧،٨٠٠ عدد

P   > 1000 WATT ٠٢١،٣٨۵،۶١٠١،۵٣٢،٩۶٠ عدد

١۶٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های رشته ای ELIL02
٢۵١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

P  <= 100 WATT ٠١٩٢۶،۶٣٠١،٠۶۵،٧١٠ عدد

P    > 100 WATT ٠٢١،١۵٨،٨٠٠١،٢٩٧،٨٠٠ عدد

١۶۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CS [2] CF

توکارروکار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلوروسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٩٩٩،٧۵٠٨٣۶،۴٩٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢١،٠۶٨،٢٧٠٩٠٢،۶٩٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،١٧۴،۴۴٠٩٩٩،٧٢٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،٢٣۴،۶١٠١،٠۶٨،٧۶٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٣٧١،٢٢٠١،٢٠۴،٨٧٠ عدد

١۶۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CS [2] CF

توکارروکار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلوروسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١١،١٠۶،٢۶٠٩٣٧،۴٩٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢١،١٧۴،۴۴٠٩٩٩،٧٢٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،٢٧٢،٩۴٠١،١٠۶،٨٣٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،٣۴١،١٢٠١،١٧۴،۴۵٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،۴۶١،۴٢٠١،٣٠۴،۴٠٠ عدد

١۶۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

آارهای برق

نصب اتصال زمين و حفاظت آاتدی -فصل بيست و ششم 

.یزی داخل چاه آه برحسب آيلوگرم استبهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای ذغال ر-١
. آشی و سيم آشی استفاده می شودبرای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل-٢
متر ٢/۵در صورتی آه طول بيش از . ، محاسبه شده است)فرو آردن ميله داخل زمين( متر و با  روش ضربه ای دستی٢/۵بهای نصب ميله ارت تا طول -٣

 ، هرگاه برای فروآردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده شود. به بهای ردیف اضافه می شود% ۵٠باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل 
.هزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود

: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۴
ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب

ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١۶٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١١،۴۵۵،٩٩٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢١،٢١٣،۶۵٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣١،٣۶٨،٣۴٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴١،١٢۵،٩٩٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵٣٢١،٠٠٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٢۶۶،۶٠٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧٢٨۶،٧٧٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨١،۴۵۶،٣۶٠ دستگاه

١۶٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

W <= 2 KG ٠١٢٧١،۴٧٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢۴۵٢،۵٨٠ دستگاه

١۶٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - کدولد ( مسی ) ELER02CW
٢۶١٢۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

S <= 35 MM2 ٠١٢٠٨،٩٩٠ عدد

35 < S <= 70 MM2 ٠٢٢۶١،٨٩٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣٣١٢،٧١٠ عدد

١٧٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الکترود (ميله) زمين ELER02GR
٢۶١٣۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

ALL TYPES ٠١١،۵۵۵،٨۴٠ عدد

١٧١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER02CE
٢۶١۴۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

S <= 35 MM2 ٠١٩٢،٢۵٠ عدد

35 < S <= 70 MM2 ٠٢١٢٩،٠٩٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣١۶۵،٩٢٠ عدد

١٧٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

ALL SIZES ٠١۶٨،٢۴٠ عدد

١٧٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط زغال ELER02CK
٢۶١۶۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

ALL TYPES ٠١٢١،۵۶٠ کيلوگرم

١٧۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال به زمين ELER02EL
٢۶١٧۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

ALL TYPES ٠١٣۴٢،٣٧٠ عدد

١٧۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم برق گير ELER03
٢۶٢١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت–  فصل بيست و ششم 
کاتدی و اتصال زمين

LIGHTING TERMINAL(500

mm)
٠١۴٩٠،۴٧٠ دستگاه

ARRESTER ٠٢٩۴۵،٣٠٠ دستگاه

DISCONNECTION KIT ٠٣١٠٧،٩۶٠ دستگاه

١٧۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

آارهای برق

نصب تجهيزات ارتباطی -فصل بيست و هفتم 

.بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود-١
.زینه نصب منظور شده استهرگونه سرسيم بندی آابل ها و سيم ها ورودی به تجهيزات این فصل، جزو ه-٢
.ستفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شودهزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با ا-٣
. باشدردیف های این بخش، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می-۴
.آت و غيره می باشدردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، برا-۵
: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶

ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١٧٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - دستکاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

ALL TYPES ٠١١،٠٧٢،۵١٠ دستگاه

١٧٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال ELCOTP02
٢٧٠٢۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

1 TO10-PAIR ٠١٨٣٨،٣٣٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٩۴٣،٣١٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣١،٠۴٧،۵٩٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴١،٢۵۵،٨٩٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵١،۵۶٨،٧۵٠ دستگاه

١٧٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - اکوستيک هود ELCOTP03
٢٧٠٣۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

ALL TYPES ٠١٩٧٠،٨٠٠ دستگاه

١٨٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١۵٣۵،۴٧٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢۴۴۶،٠٠٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣۶٢۵،٠٠٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴٧١۴،٩١٠ دستگاه

١٨١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

آارهای برق

پيش اندازی و راه اندازی برق -فصل بيست و هشتم 

آزمایش ها ناپذیری از آار نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم، با توجه به اینكه پيش راه اندازی و راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك -١
هرگاه الزم باشد آزمایش هایی اضافه بر.  مندرج در انتهای دفترچه، فهرست شده است١و بازبينی های الزم قبل از برقدار آردن سيستم، بشرح پيوست

.موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه محاسبه می شود
در . می شوداندازی، بعهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه ای محاسبه نتأمين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه -٢

گاه ها و ابزار  دستگاه ها یا ابزار خاص پيش راه اندازی داشته باشد، آارفرما این دستمواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز یه
.تعيين این گونه موارد بعهده مهندس مشاور است. آالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختيار پيمانكار قرار می دهد

، هزینه آن HIGH POT TESTفته شده است و در صورت نياز به استفاده ازآزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گر-٣
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل های مربوط به VSDSمانند(در مواردی آه پيش راه اندازی و راه اندازی پانل های خاص. در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است-۴
.مورد نظر باشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود )بسته های یكجا خرید و غيره

١٨٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

 V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

I <= 2000 A ٠١١،٩٠٠٢،٠۵٠١،٧٩٠ کيلوگرم

2000 < I <= 5000 A ٠٢١،٢٨٠١،٣٧٠١،٢۵٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣٨٠٠٨۵٠٨٢٠ کيلوگرم

١٨٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت ELPC0201
٢٨١١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

I <=2000 A ٠١١،٨٧٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢١،۶٩٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،۶٠٠ کيلوگرم

١٨۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام-سی-سی ELPC0202
٢٨١٢۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

ALL TYPES ٠١۴٢٧،١۴٠ خروجی

١٨۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی ELPC0203
٢٨١٣۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

ALL TYPES ٠١٩،٩٧٠ کيلوگرم

١٨۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

 V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورمرها ELPC03
٢٨٢١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

S <=1 MVA ٠١١،۴٢٠١،٧١٠٠ کيلوگرم

1 < S< 2.5 MVA ٠٢٩۶٠١،١۶٠١،١۴٠ کيلوگرم

2.5 <S <=10 MVA ٠٣٧٧٠٨۵٠٨۶٠ کيلوگرم

S > 10 MVA ٠۴۴٣٠۴٩٠۴٧٠ کيلوگرم

١٨٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0401 کيلو ولت١موتورها - تا 
٢٨٣١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

UP TO 50 KW ٠١٣٢۶،٨١٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢۵٢٢،٩٠٠ دستگاه

١٨٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0402 کيلو ولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٢۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

UP TO 500 KW ٠١۶٣۵،۴٧٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢١،٠٨٩،٣٧٠ دستگاه

١٨٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0403 کيلو ولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٣۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١٧٢۶،٢۵٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢١،٢٧٠،٩٣٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣١،۶٣۴،٠۶٠ دستگاه

١٩٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های خاص ELPC05
٢٨۴١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه
اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١٢،٧٣٠ کيلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢١،٩٩٠ کيلوگرم

P > 50 KW ٠٣١،٧١٠ کيلوگرم

١٩١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و نهم 

آارهای برق

 کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵حمل بيش از  -فصل بيست و نهم 

.  آيلومتر می باشد۵نكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ردیف های این فصل بابت اضافه بها حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيما
 آيلومتر از ردیف های این فصل بر۵ آيلومتر در قيمت های نصب منظور شده است و فقط هزینه حمل مازاد بر ۵هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا

.محاسبه می شود" آيلومتر -تن "اساس

١٩٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و نهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٩٠١۶١

گروه کد

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و نهم 

FOR ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

١٩٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

آارهای ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق -فصل سی و یكم

دستگاه های ابزاردقيق در محوطه-١
ش و ل تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و  آزمایدر هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شام-٢

.س دستورالعمل های اجرایی منظور شده استتحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براسا
 , MASTER  ORIFICE , ULTRASONICمانند فرستنده های جریان از انواع مغناطيسی(IN LINE INSTRUMENTS)در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله-٣

CORIOLIS , VORTEXجریان، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده ها و جمع آننده مقادیر  توربينی(INTEGRAL ORIFICE FLOW)و یاFLOW 
TOTALEZERSند و نصب آنها توسط گروه لوله آشی، لوله های ونتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی می باش(PIPING) انجام

بسته به (ز جمله تست های عملكرد، آاليبراسيون، تطبيق با مشخصات فنیمی شود، تمامی فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گيرد، ا
.ه، طبق دستورالعمل های اجرایی، منظور شده استبازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش های بازرسی و تحویل آارهای انجام شد) مورد

.، از گروه لوله آشی محاسبه می شود٢هزینه نصب ادوات درج شده بند -۴
.ق یكسان منظور شده استهزینه نصب برای آالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقي-۵
      .ز ردیف های مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شوددر صورتی آه ادوات ابزاردقيق روی پكيج ها نصب شده باشد، قيمت هر یك ا-۶

TRANSMITTERS ( P/DP/LT,TT)       نوع دستگاه٠/۴ضریب 
SWITCHES ( F.P.L.T)       نوع دستگاه٠/۵ضریب 
SOV/LOCAL INDICATORS/PG/TG    نوع دستگاه٠/٣۵ضریب 
T/C& RTD      نوع دستگاه٠/٣ضریب 
CV/HV/PSV/FE/PDMERER         نوع دستگاه٠/٧۵ضریب 

باشد، بابت هزینه نصب جعبه (PROTECTION BOX OR  HEATING  BOX)گرم آنندهدر مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزاردقيق در داخل جعبه محافظ و یا -٧
.اضافه محاسبه می شود) ردیف های نصب ادوات(قيمت ردیف مربوط% ۵۵و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه،  معادل 

١٩۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - فرستنده ها INFEFIEL01
٣١٠١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١٢،۴٢١،٢١٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢٢،٠۵۴،١٩٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣٢،٠۶٧،٢۵٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۴٢،٢٩٠،٨۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۵۴،۴۵٨،۴۵٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠۶۴،٧٨٣،١۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٧۵،٢٨٢،٨٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٨٣،٧۶٩،٠١٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
٠٩٣،٩۶٠،۴۶٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١٠۴،٣٠٣،۴۵٠ دستگاه

١٩۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٣،۵۶۶،٩١٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢٣،٠٧٩،۵٨٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣١،۴٧١،۴٩٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴١،٧٩٧،٩۶٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵١،٢٧۶،٨٨٠ دستگاه

١٩۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - شيرهای مغناطيسی و
حسگرها

INFEFIEL03
٣١٠٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

SOLENOID VALVES ٠١٧٧٣،١٠٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢١،٩٠١،١٨٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣١،٧٣۵،٠٣٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴٨٩۵،۵۴٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٩٩۴،١٨٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٣،٠۴٠،۵١٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٣،٠۶۴،١۵٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨٧٧٧،۵۶٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩١،٢٩٠،١٧٠ دستگاه

SIREN ١٠١،۴١۶،۴۶٠ دستگاه

١٩٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - ترموکوبل ها و  INFEFIEL04
٣١٠۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١۶٠٧،٢٩٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢٨٣١،١۶٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠٣۵۵٨،۵٩٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۴۵۶٩،١١٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۵٧١٩،٢١٠ دستگاه

١٩٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - فرستنده ها INFEFIPN01
٣١٠٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١٢،٧٣٠،١٠٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢٢،۵١۵،٨۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣۵،٠٣٣،٢٩٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴۵،٣٧۶،١٩٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵۵،٩٠٣،٩۵٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶۴،٣٠۵،٢۶٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧۴،۵٠٧،۴۶٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨۴،٨۶٩،٧٢٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
٠٩٢،٧٢٢،٢٩٠ دستگاه

١٩٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
٣١٠٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٣،٩٧٠،٩۶٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٣،٣٢۴،٢٢٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣٢،١۴۴،٣٨٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴١،٢٧۶،٨٨٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٣،٣٩۴،١٩٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٣،٩۶٣،٨٩٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧۵٢۴،٨٠٠ دستگاه

٢٠٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی INFEFIME
٣١١١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL GAUGES ٠١٢،١۶١،۶٠٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٢١،٢١٢،۵٧٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠٣١،۴٠١،٣۴٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۴١،۵٣٠،٧٩٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠۵١،٢١٢،۴١٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠۶١،۵١۴،۶۶٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٧١،۶٠١،٣۵٠ دستگاه

٢٠١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات -
شيرهای کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،٧٩۶،٠٧٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،٠٠٢،۵٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،١۴٩،۵٣٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٩٢١،٠٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٩٣١،٢٠٠ عدد

OVER 32" ٠۶۶،۵٠٢،٣۴٠ عدد

٢٠٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات -
شيرهای موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،۵۶۶،۴١٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٨۶۴،٨۵٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،٠۵٧،۶٠٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٢٣٢،٠٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٠١٢،٩٢٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،۶۶۵،۴۴٠ عدد

٢٠٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات -
شيرهای قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،۵۶۶،۴١٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٧٧٣،٢۵٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٩١٩،٨٨٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،۶٩١،٣٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٧٠١،۵۵٠ عدد

OVER 32" ٠۶۶،٠۴٣،٠٣٠ عدد

٢٠۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات -
شيرهای اطمينان

INFEFICA04
٣١١٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،۵٢۵،٠٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٨٠٩،۶٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،٠۶۶،٨۴٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٣٣٧،٧٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٠٣١،٢٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٨۴٩،۴٠٠ عدد

٢٠۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفيس

INFEFICA05
٣١١٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١۵٨٢،١٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۶٧٠،٠٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٧۶٢،٠٣٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٨۶٣،٨٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،١٢٨،٠۵٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،۴۵١،١٩٠ عدد

٢٠۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج ها در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١٩٢٧،۴۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،١۴٣،۶٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٣١٧،٠۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،۴٩٠،١٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،۶۶٣،۴٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،٧٩٣،٣۶٠ عدد

٢٠٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

جعبه تقسيم و تابلوهاي آنترل محلي.2
 تابلوهاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب شده روي آن هزينه نصب تجهيزات اين فصل، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و يا-١

.مي باشد
. آيلو گرم منظور ميشود١٢براي نصب جعبه تقسيم هاي محلي از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا -٢
 از ياز به آزمايش و تنظيم داشته باشد، هزينه مربوط به آاليبراسيون آنها،در صورتي آه در تابلوهاي محلي، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه ن-٣

.محاسبه مي شود) از بخش نصب تجهيزات اتاق آنترل(رديفهاي آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهاي آنترل 
 متر، با ٣٠ و باالتر از ١/٠۶ متر، يا ضريب ٣٠ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع هاي باالتر تا ١١ آيلوگرم تا ارتفاع ١٠٠براي نصب تجهيزات با وزن باالتر از -۴

. نسبت به قيمت رديف مربوط، محاسبه مي شود١/١٢ضريب 

٢٠٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه تقسيم ها و پانل های محلی INFEJB
٣١٢۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١٣٧،٩٢٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٣٠،۴٣٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣٢٣،۴٠٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴٢٠،٢٩٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵١٣،٢٨٠ کيلوگرم

W: >500 ٠۶١٠،٧٣٠ کيلوگرم

٢٠٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

خطوط  فرآيندي ابزار دقيق.3
 ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در آارگاه، هزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش-١

.هزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود
.، در صورت نياز، فقط هزينه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه مي شودCAPILLARYبراي برخي ادوات ابزار دقيق با خطوط-٢
تعداد اتصاالت از يك جنس باشند، هزينه نصب از % ٨٠رتي آه بيش از براي حالت هايي آه خطوط فرآيندي بصورت ترآيبي طراحي شده باشند، در صو-٣

.تعداد اتصاالت از هر جنس، از رديف هاي متناظر محاسبه مي گرددرديف مربوط به همان جنس محاسبه مي شود، در غير اينصورت به نسبت درصد 
 مربوط براي هر عدد جداگانه محاسبه مي شودبراي جداسازي سيال فرآيند از ادوات ابزار دقيق، هزينه نصب آن از رديفSEAL POTدر صورت استفاده از-۴

.
. شده استدر تمام رديفهاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظور-۵
.، هزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله آشي، محاسبه مي شودPWHTدر صورت نياز به عمليات حرارتي-۶
.منظور شده است) فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مورد نياز(در هر يك از رديف هاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت -٧

٢١٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)DPخطوط فرایند ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات ( INFEPP01
٣١٣١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١۵،۴۴٢،٧٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٨۴٢،١۵٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،۶٩۵،٧٨٠ مجموعه

٢١١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

P( INFEPP02خطوط فرایند ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات (
٣١٣٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،٨٨١،٠٢٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،٩١٩،۶٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،٨٢٠،٢۵٠ مجموعه

٢١٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط فرایند ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP03
٣١٣٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،٠٩٣،٩۵٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،۶۵١،۴٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۶٠٢،۴٧٠ مجموعه

٢١٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DP( INFEPP04خطوط فرایند ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات (
٣١٣۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢،٢١٩،۵٢٠ مجموعه

٢١۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

P( INFEPP05خطوط فرایند ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات (
٣١٣۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،٢٧۴،٩۵٠ مجموعه

٢١۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط فرایند ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP06
٣١٣۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،٢٢١،۶٧٠ مجموعه

٢١۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط فرایند ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١٣٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٧١٢،٢٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،۶٠٢،۵٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۴۵٠،٢٣٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٨۴۵،٢٩٠ مجموعه

٢١٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط فرایند ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١٣٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،٨۵٣،٩۶٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،١١۵،٠٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،٩٧٠،١٩٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴١،١۴٨،١٢٠ مجموعه

٢١٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط فرایند ابزار دقيق - محفظه های جدا کننده INFEPP09
٣١٣٩۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،۴٠٢،١٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٩٨٨،٠۵٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٩۴١،٣٢٠ مجموعه

٢١٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

شبكه خطوط هوايي ابزار دقيق.4
.اير متعلقات مربوط در مسير لوله آشي، منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل، هزينه نصب تمامي فيتينگ ها، شيرها و س-١
.ر به آارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده استدر هر يك از رديف ها، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل آا-٢
 اينچ، نصب تمامي فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور ١/٢ تا ١/۴در رديف هاي مربوط به لوله هاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرهاي از -٣

.شده است
 خطوط ايزوله شود و هزينه هاي بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها در زمان هاي آزمايش خطوط هوايي ابزار دقيق، ادوات ابزار دقيق بايد از-۴

.پس از آزمايش خطوط، در رديف هاي مربوط منظور شده است

٢٢٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - لوله کشی گالوانيزه INFEAP01
٣١۴١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

D: 1/2" ٠١١٢٩،۴١٠ متر

D: 3/4" ٠٢١۶١،١٧٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣١٩٢،٩٣٠ متر

٢٢١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های مسی INFEAP02
٣١۴٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١١٢٩،۶٢٠ متر

٢٢٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۴٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١١۵۴،٣۵٠ متر

٢٢٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - مخزن های هوا INFEAP04
٣١۴۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٧٢٠،٢٨٠ دستگاه

٢٢۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

آابل آشي ها و اتصاالت.5
بل ، بستن آمربند پالستيكي و يا فلزي براي مهار آابل و نصب عالئم در هر يك از رديف هاي اين فصل ، عمليات تكميلي نصب شامل زدن شماره آا-١

.، منظور شده است(CABLE MARKER)مشخصه مسير آابل در موارد نياز 
. آار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي بازرسي ها و آزمايش ها و تحويل-٢
.ر نشده استدر رديف هاي مربوط به آابل آشي اين بخش ، عمليات خاآي ترانشه ها منظو-٣
پرداخت ميشود) با توجه به مجموع سطح مقطع(از رديف هاي متناظر آابل آشي " هزينه آابل آشي براي آابل هاي فيلد باس عينا-۴
و نصب آابلشو ، آرايش سيم ها و آزمايش هاي (WIRE  NUMBRING )م هادر هر يك از رديف هاي سر سيم بندي و اتصاالت ، عمليات شماره گذاري سي-۵

.مورد نياز منظور شده است

٢٢۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها INFECB01
٣١۵١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

S  <=16 MM2 ٠١٢٣،۶٩٠ متر

16 < S <=40 MM2 ٠٢٢٧،٠٧٠ متر

40 < S <=64 MM2 ٠٣٣٣،٨۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۴٠،۶٠٠ متر

100 < S <140 MM2 ٠۵۵٠،۴٧٠ متر

140< S <=190   MM2 ٠۶۵٩،٩۴٠ متر

٢٢۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١۵۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٣۶،۵٩٠٣٠،٨۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۴٣،٨۵٠٣۶،٨٩٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۵١،٢۵٠۴٢،٩۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۵٨،۵٣٠۴٩،١۶٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٨٧،٨۶٠٧٣،۶٧٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٠٩،٧٧٠٩٢،٢۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢١٢،٠۴٠١٧٨،١٨٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٣۵١،١۵٠٢٩۵،٠۶٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۵٧٠،۶١٠۴٧٩،۴۵٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٧۶٠،٩۶٠۶٣٩،١۵٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٩۵١،٢٠٠٧٩٩،٠١٠ عدد

٢٢٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار فلزی INFECB020201
٣١۵۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۶۶،٠۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٧٩،۵٩٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٩٢،٧۴٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٠۵،٧٨٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١۵٩،٠۵٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٩٨،٧٩٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٨۴،٠۵٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۶٣۵،٧٣٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،٠٣٣،٠٩٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٣٧٧،۵٢٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٧٢١،٨٣٠ عدد

٢٢٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت INFECB03
٣١۵٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-4 CORES ٠١۴٢،۵٠٠ سر

5-10 CORES ٠٢١٠۶،٩٣٠ سر

12-20 CORES ٠٣١۵۵،٠۶٠ سر

22-30 CORES ٠۴٢٠۵،٢١٠ سر

32-40 CORES ٠۵٢۶۶،٩١٠ سر

>40 CORES ٠۶٣٢٨،۶٠٠ سر

٢٢٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

مسيرهاي آابل.6
. بصورت پيش ساخته فرض شده است (CROSS , TEE, ELBOW ,…)در تمام رديف هاي اين فصل ، اتصاالت مورد نياز مياني سيني و نردبان-١

.ددر غير اين صورت ، هزينه ساخت قطعات پيش گفته بايد جداگانه محاسبه شو
 آابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف هاي مربوط منظور شده هزينه نصب پيچ و مهره و مانند آنها آه در اتصال سيني ها و نردبان هاي-٢

.است
. مشخصات فني منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، بازرسي آار انجام شده و تحويل آن طبق-٣
 ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ، در هر يك از رديف هاي مربوط به سيني و نردبان آابل ، برحسب نياز بايد-۴

.در صورتي آه بصورت آماده تأمين شده باشد ، توسط پيمانكار نصب شود(EARTH  BOUNDING STRAP )تسمه هاي هم ارتباطي ارت
.سبه ميگرددهزينه نصب سيني ها و اتصاالت اعم از فلزي و غير فلزي بصورت يكسان محا-۵

٢٣٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی INFETR01
٣١۶١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

W <= 10 CM ٠١٧١،۴٩٠١٨٢،٧۵٠١٧،٨٣٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٩۵،١٧٠٢٧۴،٠٨٠٢٢،٣٢٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣١٠٧،٠١٠٣۴٢،۴٧٠٢٨،٩٨٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١١٨،٨۶٠۴١١،١٠٠٣٣،۵٠٠ متر

80 < W CM ٠۵١۴٢،۵٣٠۴۵۶،٣٧٠۴۴،۶۵٠ متر

٢٣١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١۶۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

1/2" DIAM. ٠١۵٧،۶٠٠٣۵،١۵٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۶٩،٣۶٠۴٢،٨۴٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٩٢،٧٩٠۵٧،٩۵٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١٠۶،٨٠٠۶۴،٢٨٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١١٩،۵٠٠٧۴،١٨٠ متر

2" DIAM. ٠۶١٢٧،١١٠٧٩،٢۶٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٣٨،۶١٠٨۵،١٢٠ متر

3" DIAM. ٠٨١۵٠،٠١٠٩٠،۶۵٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١۶۶،٢٧٠١٠١،٧٣٠ متر

4" DIAM. ١٠١٩۶،٨٧٠١٢٢،٠٠٠ متر

5" DIAM. ١١٢٣١،۴٢٠١۴٢،٨۶٠ متر

6" DIAM. ١٢٢۵۴،۵١٠١۵۵،٠٠٠ متر

٢٣٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١۶۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

D: 3/4 " ٠١١٠١،٩٨٠ متر

D:  1  " ٠٢١۶۴،١٣٠ متر

٢٣٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - پی-وی-سی INFETR02PV
٣١۶۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

1/2" DIAM. ٠١١٧،١۵٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٢٠،۶۵٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٢٧،۵٣٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٣١،٧٢٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٣۵،٩٠٠ متر

2" DIAM. ٠۶٣٨،٠١٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧۴١،۴٩٠ متر

3" DIAM. ٠٨۴۴،٨٠٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۴٩،۵٨٠ متر

4" DIAM. ١٠۵٨،۵۵٠ متر

5" DIAM. ١١۶٨،٩٠٠ متر

6" DIAM. ١٢٧۵،٧٠٠ متر

٢٣۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

آارهای ابزاردقيق

تجهيزات اتاق کنترل -فصل سی و دوم

مانند تابلو (اب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلوهای سيستم های آنترلدر هر یك از ردیف های این فصل، منظور از وزن تابلو ، وزن آن با  احتس-١
.می باشد...) ، اعالم حریق ، FCS, ESD, DCSمارشالينگ، 

. شده استی فریم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار می رود، در ردیف مربوط منظورهزینه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات این بخش به رو-٢
.ات نصب و تحویل آار به آارفرما منظور شده استدر هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های جاری مورد نياز در تكميل عملي-٣
ظر آه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف های جداگانه و با در نآاليبراسيون ادواتی آه روی تابلوهای آنترل نصب می شود، حتی در صورتی -۴

.ستن مجدد روی تابلو محاسبه شده استگرفتن جابجایی های الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و ب
ا، از ردیف های بلو به تابلوی دیگر و اتصاالت آنها منظور نشده است و برای برآورد آنهدر ردیف های نصب تابلوهای اتاق آنترل، اجرای آابل های ميانی از یك تا-۵

.متناظر در آابل آشی و اتصاالت استفاده می شود
، هزینه عمليات اضافی )…بل و مثًال نصب تجهيزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، یا مسير آا(در صورت نياز به اجرای آارهای اضافی روی تابلوها-۶

.عيين محاسبه می شودمانند برشكاری، سوراخكاری، سيم آشی داخل تابلو و غيره در زمان اجرا ت

٢٣۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
٣٢٠١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

W: UP TO 100 KG ٠١۴٧،٧٩٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢۴٠،۴۴٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣۴٠،۴۴٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴٣٧،٨٢٠ کيلوگرم

٢٣۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روی پانل ها INCRPI
٣٢١١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١١،۶٧١،٩۶٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢٢،٨٧٣،۶٢٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣١،٧١٨،١٨٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴١،٨١٠،۶١٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵٣،٠١٢،٢٧٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶١،٧١٨،١٨٠ دستگاه

٢٣٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCSتجهيزات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١١،۶٣۶،٣٣٠ دستگاه

٢٣٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست– فصل سی و سوم 

آارهای ابزار دقيق

عمليات لوپ تست -فصل سی و سوم 

. شامل می شودردیف های این فصل، تمامی لوپ های فيلد باس الكترونيكی و نيوماتيكی را-١
. می گرددشروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق آنترل و یا روی تابلوی محلی ختممنظور از لوپ باز، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی -٢
دامه می یابد  شروع می شود و تا آنترل آننده روی تابلوی محلی و یا در اتاق آنترل امنظور از لوپ بسته، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی-٣

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد  (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)و از آنجا تا محرك نهایی
ان گر و غيره آه در مسير یك لوپ قرار دارند باید آنترل شده و در قيمت همتمامی عناصر ميانی از جمله نمایشگرهای محلی، سوئيچ ها، عناصر محاسبه -۴

.لوپ منظور شود
 آننده دوم تا ر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنترلاگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد، از عنص-۵

.محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
 عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه ١٠هر  عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بيشتر نيز به ازای ١٠سيستم های آنترل ترتيبی تا -۶

.می شود

٢٣٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست– فصل سی و سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست– فصل سی و سوم 

CLOSED LOOPS ٠١٣،٠۴۵،٩۶٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢١،۶٩٢،٢٠٠ لوپ

٢۴٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه - ٢پيوست

، باید به تناسب ماهيت وهای مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته  العمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته این دستور
.نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

تعاریف-١
وضوع پيمان ، ار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات متجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانك١-١

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

ای نی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند آارگاه هساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبا٢-١
پيش ساخته و مانند ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعاتسرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی 

های برق مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدآن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار 
.، ایستگاه سوخت رسانی

فاتر ر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند دساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستق٣-١
نگ های نه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ، پارآيآار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخا

.سرپوشيده

فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانالهای هدایت آب و تمهيدات دیگر برای محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و ۴-١
رزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های و

.تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

و تحویل  ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب۵-١
.یط خصوصی پيمان تعيين می شودمشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرا. پيمانكار می شود 

ل های مایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمانبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جان۶-١
.مربوط ، از  آنها استفاده می شود

.صل آندراه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه مت٧-١

.داث می شودراه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات اح٨-١

راه های ه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرض٩-١
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

ن بال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع پيماراه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه ق١٠-١
.قطع شده است ، احداث شود

ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب در منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ١١-١
اری از رید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره بردآارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خ

.آنهاست

ای موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان ه١٢-١
.داندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما استپيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگر

روش تهيه برآورد-٢

ياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و ن١-٢
طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را 

ه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر ردیف های پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزین
برای . بينی آند پيمان ، پيشای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و   درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه مورد نظر ،

در مورد . رآورد آنها منظور می شود د ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان ب شو ساختمان هایی آه احداث می
ا ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالك و سرمایه ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ه

در پيمان هایی آه از چند رشته . و برچيدن آارگاه ، منظور می شود گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز 
.اه برای آل آار تهيه می گرددفهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگ

اجرا در نظر گرفته های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره  ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینه٢-٢
سيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره برداری به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأ. می شود 

ه به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارك پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شد
بوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار منظور می در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر. پيمان درج شود 

ين ساختمان های مسكونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی یا سایر مواردچنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأم. شود 
 بينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های ش، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پي

هزینه ” ده در تجهيز و برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفافصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد ش
.آارگاه ، منظور خواهد شدنگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن 

  شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز ونحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در٣-٢
برای دوران اجرا الزم باشد ،   لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ،برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ،

.باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود
ا به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه ر۴-٢

و هزینه های انشعاب و اشتراك برق) دیماند ( ـت تعرفه های ثابت برق آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخـ
خص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مش

 آن برآورد و پس از آسر هزینه چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه . تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد 
.های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینه

باحداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله آشی آدر صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا ۵-٢
اخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه است ، یا آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرد

تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج شــده و احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، 

٢۴١
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.هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

ارآارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آچنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده 
.جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد ،

. ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ۶-٢
هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر چيدن  رما باشد ،در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارف

ستفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با ا. آارگاه منظور نخواهد شد 
.هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد 

 عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتیبا وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به٧-٢
ن  وی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و هزینه اجاره آاز زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازس

.را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید
 تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد٨-٢

.يمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آندتسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پ
، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ردیف های هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ٩-٢

.برچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شودفصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز و
 ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در١٠-٢

.هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود
 های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل١١-٢

.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود
در . این فهرست بها پيش بينی شده است) هزینه مستمر آارگاه(ی هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسر١٢-٢

اهای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگکارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذ
.منظور می شود

ه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، درشرایط در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگا١٣-٢
.شود ای تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور میخصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه ه

. آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيستپيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و١۴-٢
حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس فهرست . خواهد شد هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ن١۵-٢

.ن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شودبهــای پایه رشتـه راه،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آ
سی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهند١۶-٢

.رت مقطوع برآورد می شوداجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صو
۴٢١۴١٠١ و  ۴٢١٣١٠١  و ۴٢٠٣١٠٣ تا ۴٢٠٣١٠١ مربوط به ردیف های جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های١٧-٢

این هزینه از حد تعيين شده ، . در صورتی آه در موارد استثنایی .  شود فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر
.ه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسدبيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقص

 واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ،١-١٧-٢
. درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه۶، به ميزان (NGL)گازی

 ٧/۵نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری ٢-١٧-٢
.درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

 درصد مبلغ ٩ انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و٣-١٧-٢
.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

 درصد مبلغ ١٠ گاز و چند راهه ها، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و۴-١٧-٢
.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

شرایط آلی-٣

س از تأیيد ل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پپيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قب١-٣
.مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

ن هاین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و سازماآارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمي٢-٣
ان اث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده موقت در دوردولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احد

.ساختمان ، معرفی می نماید
. ندرای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام برساپيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣

ایت ن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعدر مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيد
.آن است

د یا  مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارتعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و۴-٣
چنانچه طبق. پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه 
دن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچي

.، قابل پرداخت است)  دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید١موضوع تبصره بند(
 ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در ۴ز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهي۵-٣

.ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

سوزی و رای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را ب۶-٣
.سيل ، بيمه آند

تجهيزات و . ارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آ٧-٣
به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته ، . متعلق به پيمانكار است  ، )به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ( مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه 

فتی آنها ن آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما باشد ، بهای مصالح بازیاچنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمي
.ده پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شو، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن ب

نحوه پرداخت-۴

ای قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از ردیف هدر پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك١-۴
.سبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شودتجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محا

شود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب پيشرفت هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می: تبصره 
 تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و پرداخت می آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به

.شود

٢۴٢
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. پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شودهزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی١-١-۴

.ضعيت منظور و پرداخت می شودهزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت و٢-١-۴

شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه رشته روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی ٢-۴
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه (NGL)عات گازینصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مای
:ب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه هاهای تراکم گاز، نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و نص

.ای شروع عمليات پيمان الزم است درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه بر۴۵ــ  
.ان درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيم۴۵ــ  
. درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه١٠ــ  

قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك : تبصره
.نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

٢۴٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان 1
۴٢٠١۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پيمانکار

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز محل سکونت

کارگران پيمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار پيمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢۴۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
۴٢٠٢۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢۴۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور 3
۴٢٠٣۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مهندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مهندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامين غذای کارمندان،

کارفرما، مهندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢۴۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان های پشتيبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان های عمومی

4
۴٢٠۴۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ساختمان های

پشتيبانی به انضمام هزینه

تجهيز انبارهای سر پوشيده،

آزمایشگاه پيمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٢۴٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
۴٢٠۵۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٢۴٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

6
۴٢٠۶۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامين برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامين سيستم های مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامين سيستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامين سيستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٢۴٩



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه های دسترسی و ارتباطی 7
۴٢٠٧۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راههای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٢۵٠



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

ایاب و ذهاب 8
۴٢٠٨۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵١



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پی و سکو برای ماشين آالت و بارگيری و حمل باراندازی و نصب
ماشين آالت

9
۴٢٠٩۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين پی و سکو برای نصب

ماشين آالت و تجهيزات

سيستم توليد مصالح،

سيستم توليد بتن، کارخانه

آسفالت، مولدهای برق و

مانند آنها

٠١٠ مقطوع

نصب ماشين آالت و تجهيزات

و راه اندازی آنها، یا تامين آنها

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگيری، خمل و باراندازی

ماشين آالت و تجهيزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٢۵٢



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزی 13
۴٢١٣۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٢۵٣



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
۴٢١۴۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٢۵۴



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
۴٢١۵۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٢۵۵



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
۴٢١۶۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵۶



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن کارگاه 17
۴٢١٧۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵٧



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

هزینه باالسری

:تفكيك می شودبه طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر

.هزینه باالسری عمومی-١
:ربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیراین هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی م

.آت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدماتهزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شر١-١
.به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی ،)سهم آارفرما(هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی ٢-١
.دان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شودهزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمن٣-١
.هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی۴-١
.هزینه نگهداری دفتر مرآزی۵-١
.هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی۶-١
.هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی٧-١
.هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی٨-١
.هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی٩-١
.هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی١٠-١
.هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی١١-١
.هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها١٢-١
.هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها١٣-١
.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها هزینه های متفرقه،شامل هزینه١۴-١
.هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی١۵-١
.بار مرآزیهزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از ان١۶-١

.هزینه باالسری آار-٢
:های درج شده در زیر توان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه می

:هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است١-٢
.يمانكار استهزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پ١-١-٢
.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست٢-١-٢

:هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است٢-٢
.هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات١-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت٢-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار٣-٢-٢

.هزینه ماليات٣-٢
.هزینه صندوق آارآموزی۴-٢
.سود پيمانكار۵-٢
:هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است ۶-٢

مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و حفاظت هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، ١-۶-٢
ها و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست ب. و حراست

.نشده است
.مایشگاه قرارمی گيردهزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آز٢-۶-٢
.آار مربوطهزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای ٣-۶-٢
.هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان۶-۴-٢
.نه غذای آارگران پيمانكارهزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزی۶-۵-٢
.هزینه پذیرائی آارگاه۶-۶-٢
.هزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزینه های متفرقه٧-۶-٢
.هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه٨-۶-٢
.هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات٩-۶-٢

.هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار٧-٢
.هزینه های تهيه عكس و فيلم١-٧-٢
).Shop Drawings(هزینه تهيه نقشه های آارگاهی ٢-٧-٢
).As Built Drawings(هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  ٣-٧-٢
.هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه۴-٧-٢
.هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

اعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه س. ١توضيح 
.هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح
.ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

.و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است)  درصد٢٠(مه سهم آارفرما  در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بي. ٣توضيح

٢۵٨



١٣٩۴نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - هزینه های منطقه ای۴پيوست 

شرح اقالم هزینه های منطقه ای

کاهش راندمان در اجرای کار می باشد و در ردیف های این به طور آلی، هزینه هایی است مربوط به عوامل منطقه که موجب افزایش یا . هزینه منطقه ای
.یب پيشنهادی پيمانكار می بایست منظور گرددفهرست بها و ضرایب تعریف شده در آن، لحاظ نشده است و در قيمت ها و ضر

٢۵٩




