
فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
قطع برق و جدا آردن آابل از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن

مورد 3001101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
قطع برق و جدا آردن آابل از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن

مورد 3001101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
اهم چك و تلفن چك

مورد 3001102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
اهم چك و تلفن چك

مورد 3001102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
تست عایقی

مورد 3001104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
تست عایقی

مورد 3001104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
سرسيم بندی

مورد 3001105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
سرسيم بندی

مورد 3001105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
نصب گلند

مورد 3001106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 11.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
نصب گلند

مورد 3001106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 11.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
مفصل بندی

مورد 3001107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
مفصل بندی

مورد 3001107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
آابل آشی تعميراتی

مترطول 3001108

3

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن تا

مورد 3002101

41

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
آابل آشی تعميراتی

مترطول 3001108

3

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن تا

مورد 3002101

41

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن تا

مورد 3002101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن تا

مورد 3002101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

اهم چك و تلفن چك

مورد 3002104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

اهم چك و تلفن چك

مورد 3002104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

Insulation tester تست عایقی با

مورد 3002106

4

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

Insulation tester تست عایقی با

مورد 3002106

4

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶سرآابل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11 11.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶سرآابل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11 11.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶نصب گلند سه فاز  تا سایز

مورد 3002111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11 11.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶نصب گلند سه فاز  تا سایز

مورد 3002111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11 11.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٣۵نصب گلند سه فاز  از سایز 

مورد 3002112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٣۵نصب گلند سه فاز  از سایز 

مورد 3002112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠نصب گلندسه فاز از سایز 

مورد 3002113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠نصب گلندسه فاز از سایز 

مورد 3002113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶مفصل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 12 42.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶مفصل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 12 42.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵مفصل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002116

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 13 43.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵مفصل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002116

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 13 43.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠مفصل بندی سه فاز از سایز 

مورد 3002117

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 14 44.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠مفصل بندی سه فاز از سایز 

مورد 3002117

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 14 44.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

تست توالی فازها

مورد 3002119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 40.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

تست توالی فازها

مورد 3002119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 40.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶آابل آشی تعميراتی سه فاز تا سایز 

متر 3002120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.25 10.25000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.25 20.25000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.25 30.25000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

ميليمترمربع١۶آابل آشی تعميراتی سه فاز تا سایز 

متر 3002120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.25 10.25000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.25 20.25000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.25 30.25000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵آابل آشی تعميراتی سه فاز  از سایز 

متر 3002121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵آابل آشی تعميراتی سه فاز  از سایز 

متر 3002121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠آابل آشی تعميراتی سه فاز از سایز 

متر 3002122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.75 10.75000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.75 20.75000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.75 30.75000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
V<=1000

 ميليمترمربع به باال١٢٠آابل آشی تعميراتی سه فاز از سایز 

متر 3002122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.75 10.75000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.75 20.75000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.75 30.75000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن تا

مورد 3002201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 20.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 30.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

26 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن تا

مورد 3002201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 20.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 30.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

26 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

27 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

27 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002203

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

28 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 جدا آردن آابل سه فاز از هر دو طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل آردن از

مورد 3002203

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

28 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000
اهم چك و تلفن چك

مورد 3002204

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

29 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000
اهم چك و تلفن چك

مورد 3002204

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

29 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

Insulation tester تست عایقی با

مورد 3002206

4

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

30 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

Insulation tester تست عایقی با

مورد 3002206

4

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.5 20.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

30 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

High pot تست

مورد 3002207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

31 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

High pot تست

مورد 3002207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

31 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶سرآابل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002208

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 30.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

32 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶سرآابل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002208

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 30.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

32 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 13 13.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

33 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 13 13.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

33 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 15 15.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 25.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 15 35.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 15 45.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

34 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠سرآابل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 15 15.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 25.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 15 35.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 15 45.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

34 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶نصب گلند سه فاز  تا سایز

مورد 3002211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 30.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

35 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶نصب گلند سه فاز  تا سایز

مورد 3002211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 30.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

35 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٣۵نصب گلند سه فاز  از سایز 

مورد 3002212

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

36 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٣۵نصب گلند سه فاز  از سایز 

مورد 3002212

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 12 12.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

36 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠نصب گلندسه فاز از سایز 

مورد 3002213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 13 13.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

37 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠نصب گلندسه فاز از سایز 

مورد 3002213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 13 13.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

37 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶مفصل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002215

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 30.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 40.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

38 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶مفصل بندی سه فاز تا سایز 

مورد 3002215

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 30.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 40.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

38 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵مفصل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002216

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 14 44.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

39 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵مفصل بندی سه فاز  از سایز 

مورد 3002216

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 14 44.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

39 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠مفصل بندی سه فاز از سایز 

مورد 3002217

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 18 48.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

40 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠مفصل بندی سه فاز از سایز 

مورد 3002217

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 18 48.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

40 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

تست توالی فازها

مورد 3002219

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 40.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

41 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

تست توالی فازها

مورد 3002219

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 40.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

41 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶آابل آشی تعميراتی سه فاز تا سایز 

متر 3002220

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10 20.00000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 30.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

42 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

ميليمترمربع١۶آابل آشی تعميراتی سه فاز تا سایز 

متر 3002220

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10 20.00000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10 30.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

42 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵آابل آشی تعميراتی سه فاز  از سایز 

متر 3002221

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

43 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵آابل آشی تعميراتی سه فاز  از سایز 

متر 3002221

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

43 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠آابل آشی تعميراتی سه فاز از سایز 

متر 3002222

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.75 10.75000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.75 20.75000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.75 30.75000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

44 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی30فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
1000<V<=33000

 ميليمترمربع به باال١٢٠آابل آشی تعميراتی سه فاز از سایز 

متر 3002222

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.75 10.75000

نفر/ساعت 1.051برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی16050202 10.75 20.75000

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 10.75 30.75000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10 40.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10 50.00000

نفر/ساعت 1.02مفصل بند فشار قوی18090501 10 60.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

44 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد


