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  کاربرد دستورالعمل
 
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده آب   توزیع  شبکه  بهای اختصار فهرست  به  که  آب  توزیع  شبکه  رشته  واحد پایه  بهای فهرست. 1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)2  پیوست
 اند بها منعقد شده ین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعی )3  پیوست
 .  نمونه های نقشه )4  پیوست

 . است  شده  در نظر گرفته  صنعتی  مانند شهرها، شهرکها و مناطق  مصرف  در نقاط  آب  توزیع  شبکه  بها برای  فهرست این
 و   بوده  ترانشه  در داخل  مربوط  و عملیات گذاری  لوله  کارهای  شامل  طور کلی  بها به رست فه  در این  شده  درج  واحد ردیفهای  و بهای  شرح
،   یا بزرگراه  یا آزادراه آهن  از زیر راه  از زیر یا کنار پلها، عبور لوله ، عبور لوله  بزرگ  و نهرهای  از رودخانه  مانند عبور لوله ای  ویژه  کارهای انجام
 . است   بها منظور نشده  فهرست ، در این  با خاکریز یا پایه  زمین در روی  گذاری لوله

های  لوله(های اول، دوم، سوم، چهارم  چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد که هزینه تهیه لوله و لوازم مربوط به هر یک از فصل )تبصره
های مربوط در فهرست  های مندرج در فصل ها از ردیف رآورد هزینه این فصل، پنجم و هفتم به عهده پیمانکار قرارداده شود، برای ب)اتیلن پلی

 .شود استفاده می این دستورالعمل 6بر اساس بند بهای ابرسانی روستایی 
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه. 2
در .  قرار دهد  را زیر پوشش  آب  توزیع  شبکه  رشته  کارهای  عمومی  اقالم ه ک  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح. 1ـ2

   نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای  با شرح  آن  کارهای  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که مواردی
 و   شده  مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه های ودر انت ، تهیه  اقالم  آن  برای  مناسب ردیف

   مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره  واحد ردیفهای بهای. شوند  می دار نامیده  ستاره  ردیف عنوان به
 جدید   با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای ی دستورالعمل هرگاه. شود می

 .شود  می اضافه
   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این. 2ـ2
   که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه گروهها یازیرفصلهای  آنها، به ماهیت به
 یا زیر   در هر گروه  ردیف شماره ه آخر ب ، و دو رقم  یا زیرفصل  گروه شماره  به  بعدی ، دو رقم  فصل شماره  به  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب به

 .  است  شده  داده ، اختصاص فصل
 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای. 3ـ2

   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین
 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف شود، در مقابل  می محاسبه

  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای. 4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز ردیفهای  اقالم شود، و این می
  هنگام، باید 4ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح. 5ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی
  های  برآورد ردیف  مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  های  برآورد ردیف  مبلغ جمعشود، چنانچه  از طریق مناقصه واگذار می   که در کارهایی .6ـ2

  دستگاه الزم است درصد باشد، )20 (بیست بیشتر از ،   رشتهاین در ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمالبدون)   و غیرپایه پایه(  بها  فهرست
به ،   مربوط  قیمت  با تجزیه همراهپس از تصویب،  را،   رشته  در آن دار هستار  های ردیفتمامی  واحد   و بهای ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل اجرایی
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   شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال و نظارت راهبردی رییس جمهورریزی برنامهمعاونت  در،   فنی  عالی  شورایدبیرخانه
 . خواهد بوددرصد) 10(ده شود، سقف یاد شده   در کارهایی که از طریق ترک مناقصه واگذار می. قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی عالی

   شده  تعیین  روش  زیر، طبق های آن هزینه   به  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام. 7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2در بند 

 .2   پیوست  دستورالعمل ، طبق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 1ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن م هر کار، مقادیر اقال  اجرای  برآورد هزینه برای. 8ـ2

  ، تهیه  ردیفهاست  واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
 .شود می

، و   فصل ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف لغ، مب  فهرست در این
د؛ شو  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن آید و هزینه  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ از جمع
،   شده  تهیه ، مجموعه  شده  ضمیمه4 و 3، 2، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمه ، کلیات  یادشده مدارک به.  کار خواهدبود  اجرای ، برآورد هزینه نتیجه

 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیر کار، یا برآورد هزینه  فهرست عنوان به
   فاضالب آوری  جمع  شبکه  رشته  واحد پایه  بهای  در فهرست  مربوط  فصل ، از ردیفهای  سپرکوبی ضرورت  ، در صورت  ریزشی در زمینهای. 3

 .شود  می استفاده
   و قالب  بتنی  و کارهای  فوالدی  کارهای  فصلهای  واحد ردیفهای بهایهای شیر و  های فصل ششم برای احداث حوضچه بهای واحد ردیف. 4

   کارهای  و برای  است  شده  بینی ها، پیش بها، مانند زیر سریها، مهاریها و پایه  فهرست  موردنظر در این کارهایسایر    بها، برای  فهرست  این بندی
  ساس کارها باید بر ا  نوع  این  نیاز، هزینه در صورت.   مجاز نیست  از آن ها، استفاده  خانه  مخزنها و تلمبه  و متمرکز مانند ساختمان حجیم

 . برآورد شود  ساختمان  رسته  واحد پایه  بهای فهرستهای
   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع  و تجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .5

   و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه ر برای پیمانکا  است  و الزم  مؤثر بوده  ازنظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی فنی
   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی. 6

. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هربخش یاجرا
 برآورد  رآورد که ب  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) اه  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

االمکـان در سـمت    برای سهولت مشاهده تغییرات عمده به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال قبل، سعی شـده اسـت حتـی                 .7
 .باشد راست موارد اصالحی، عالمت گذاری شود، شایان ذکر است که این موضوع به هیچ عنوان رافع مسوولیت استفاده کنندگان نمی

 



 کلیات
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

 
 

 3

  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمه مفاد کلیات. 1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات  در مقدمۀ  شده  درج  ردیفها و شرح شرح. 2

   بها، مطابقت  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل ردیفها در صورتی
 . باشد داشته

  یروی ن کارگیری  و به  تأمین های  هزینه  و شامل  بوده  آب  توزیع  شبکه رشته  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای. 3
، )  کارفرما است  عهده  آنها به  تهیه36 بند   طبق  که  و تجهیزاتی  مصالح  استثنای به( مورد نیاز   مصالح تهیه   و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین انسانی

   آزمایش هزینههمچنین .   کار است کامل  ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح ، اتالف  در کارگاه  مصالح جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل بارگیری
 .  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  این  واحد ردیفهای ، در بهای) مورد بر حسب(و تنظیم   اندازی و راههیدرولیکی مقطعی 

پراکندگی کار،    بابت بهایی   اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای. 4
 کار را   اجرای  و موارد دیگر که ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم های ، دهانه  یا ارتفاع  یا عمق جنس، تغییر  زمین سختی

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش افه بها یا اض  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه مشکلتر یا مخصوص
 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینه چنانچه،   کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  به  مربوط لغامب. 5
 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این یگر، یا مقایسه بها با یکد  فهرست  این  فصلهای  از مقایسه  گیری با نتیجه. 6

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به
 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، طبق  پای مصالح. 7
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش. 8
 دفتر 303ماره شنشریه (اضالب شهری عمومی کارهای خطوط لوله آّب و ف   فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات. 9

   و مشخصات  پیمان  و بر حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی،)ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت برنامه نظام فنی اجرایی
 .  است سازندگان   و دستور کارها و دستورالعملهای  پیوست  نمونه های  و نقشه  پیمان  به  منضم  اجرایی های  در نقشه  شده تعیین

 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی. 10
 یا میلگرد   لوله ، نصب ، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه  آنها بعداً میسر نیست  کامل شود و بازرسی  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی. 11

  ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های  آنها با نقشه ، باید مطابقت  لوله  خط و آزمایش
 . شود  جلسه مشاور صورت

   شده بینی بها پیش فهرست   این  ردیفهای  در قیمت  مصالح )حسب مورد( و ریسه کردن  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری هزینه. 12
 .شود  می ، محاسبه  است  شده بینی  پیشهای دیگر  یا فصل  و نقل  حمل  در فصل  که  مواردی ، تنها برای  جداگانه  حمل هزینه.  است
 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق ، و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه. 13
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،   است  و ریزشی  سنگی غیر از زمینهای  به  زمین  از هر نوع ها، عبارت  حوضچه  و احداث گذاری  لوله  فصلهای  مورد نظر در ردیفهای زمین. 14
 پیشنهاد  ، بنا به  زمین  نوع ، تشخیص  است ده ش بینی  پیش  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات  مزبور در فصل  زمینهای  برای  الزم بهای اضافه

 . مشاور و تأیید کارفرما خواهد بود مهندس
  ، مانند بولدوزر با قدرت  سنگین آالت  یا ماشین ، مواد منفجره  سنگبری  از چکشهای  استفاده  آن  کندن  برای  که  است ، زمینی  سنگی زمین. 15
 . د باش ، الزامی  اسب  قوه300 از  بیش
   و برای  مقدور نبوده آسانی  یا گود، به  ترانشه  اطراف  خاک  ریزش  علت ، به  نقشه  طبق  آن  کندن شود که  می  اطالق  زمینی  به  ریزشی زمین. 16

   از ریزش  شود که  کنده ناسبی م  شیب  با چنان  گیرد و یا ترانشه  انجام  در آن  یا سپرکوبی  بست  مانند چوب  خاصی ، یا باید تمهیدهای  آن کندن
 .  شود  ممانعت  خاک کلی
 موارد با تایید و دستور   متر باشد، این5 حداکثر   با طول  نقب  زدن  نیاز به  برخورد شود که  با شرایطی گذاری  مسیر لوله  در طول چنانچه. 17

   با اعمال مربوطلوله گذاری    واحد ردیفهای ، بهای  از صعوبت  ناشی یها  هزینه  جبران  و برای  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس کار جداگانه
 فصل هشتم این فهرست بها، قابل پرداخت 080106 تا 080101های   در این حالت، اضافه بهای موضوع ردیف.شود  می  پرداخت20/1  ضرایب
 .نیست

و )   احتمالی سازی  پی  و روی زیربسترسازی (  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع الف، اخت گذاری  لوله  فصلهای  در ردیفهای  ترانشه منظور از عمق. 18
   که در مواردی.   است  شده  مشخص  اجرایی های  و نقشه32101   نمونه  در نقشه کهاست    ترانشه  دو طرف  طبیعی  زمین  سطح  رقوم متوسط

   سطح  و رقوم  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع ، اختالف  ترانشه  شود، عمق  انجام  خاکبرداری ات، عملی  حفر ترانشه  مسیر برای سازی منظور آماده به
 .  است  از خاکبرداری  پس  ترانشه  دو طرف زمین

 . است  شده ، مشخص  اجرایی های ، و نقشه32101   نمونه  در نقشه ، که  است  ترانشه  کف ، عرض  ترانشه منظور از عرض. 19
ها یا   یا جوی  بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  آبهایی  و دفع ، تخلیه  حوضچه  و گودهای  ترانشه  داخل  سطحی منظور از پمپاژ آبهای .20

در موارد .   است  شده بینی  پیش  مربوط  کار، در ردیفهای  این هزینه.  یا گود شود ، وارد ترانشه)  زیرزمینی  آبهای استثنای به( مجاور  نهرهای
   زیرزمینی  یا گود شود، مانند آبهای  ترانشه داخل  به  از جدار دیواره  نفوذ آب  منجر به ، که  یا دریا و مانند آن  یا گود با رودخانه  ترانشه مجاورت

 . خواهد شد  استفاده  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجرای  بهای  اضافه  مورد از ردیفهای  و بر حسب  شده تلقی
،   ندارند، مانند مانشون  دیگری دهند و نقش  می  اتصال هم  را به  آن  یا متعلقات  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی منظور از اتصالیها، وسایل. 21

 . نخواهد شد ه یاد شد  اتصالیهای  شامل متعلقات  به  مربوط  بهای اضافه. آنها  به  مربوط های  و مهره گلند، واشرها و پیچ
گذاریها بکار   مسیر لوله کند یا در تغییر قطر و یا زاویه  می  متصل شیرآالت  را به  لوله  خطوط  که  است  و لوازمی ، وسایل منظور از متعلقات. 22

 از   بیش  دارای ، که  مانند تبدیل د متعلقاتیدر مور.   فلنج  و ساکت  فلنج ، اسپیکات ، تبدیل ، زانویی  یا چهارراه راه  سه شود، مانند انواع  می گرفته
 . خواهد بود  محاسبه  قطر مبنای ، بزرگترین  قطر است یک
  ، که  استNominal Diameter  ، قطر نامی است  شده کار برده  و شیرها به  لوله ها، متعلقات  لوله  بها برای  فهرست  در این منظور از قطر که. 23

 . است  شده  درج المللی  بین  و استانداردهای ن سازندگا در جدولهای
   منضم  اجرایی های  اجرا، نقشه  بها، مالک  فهرست این  به  منضم  نمونه های  و نقشه پیمان  به  منضم  اجرایی های  نقشه  بین  مغایرت در صورت. 24
 .شد خواهد   بها استفاده  فهرست ن واحد ای  از قیمتهای ، ولی  است پیمان به
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،   مجلسها است ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها بر اساس گیری اندازه. 25
،   است  شده بینی  بها پیش ست فهر  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که  درمواردی.گیرد  می  فصلها، صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به باتوجه
 .شود  می انجام  شده  تعیین روش  به گیری اندازه

 متر   و شیرها، بر حسب ، اتصالیها، متعلقات  لوله ، شامل  شده  نصب  خط ، طول گذاری  لوله  فصلهای ردیفهای  به  مقادیر مربوط گیری در اندازه. 26
شود، مانند   می  مشخص  و اسناد پیمان  اجرایی های  و حدود آنها در نقشه  شرح  که  و تنها کارهایی  است  مالک گذاری  در محور مسیر لوله طول

 .شود  مسیر، کسر می ، از طول  یا بزرگراه ، آزاد راه آهن  و زیر راه ، کانال  از رودخانه عبور لوله
   قبل  قطرهای بهای  به ، با توجه  واحد آن  بها باشد، بهای  فهرست  این دیفهای در ر  شده  درج  دو قطر متوالی  مورد نیاز، بین قطر لوله چنانچه. 27

 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی روش  و به و بعد آن
یر  و سا  الزم  اضافی  و خاکریزی  خاکبرداری  بابت  اضافی های ها، هزینه  حوضچه  و احداث گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای دربهای. 28

   درون  عملیات  اجرای  برای  الزم  و نیز ایجاد فضای  لوله  هیدرولیکی  آزمایش  بندهای ، پشت  اتصالیها، متعلقات  محل ، برای  با آن  مرتبط عملیات
 . است  یا گود، منظور شده ترانشه

 با تغییر   مرتبط  اضافی های ، هزینه  نوار حفاری  و مرمت  خاکی ها و عملیات  حوضچه ، احداث گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای در بهای. 29
 .  است  منظور شده  خاک  و نشست  از تورم  ناشی حجم

 و   سرندی  با خاک  لوله  و روی  زیر، اطراف  خاکریزی ، هزینه32101   نمونه  نقشه ، طبق گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای در بهای. 30
 مشاور،   مهندس تشخیص  به  چنانچه ولی.   است ، منظور شده  از حفر ترانشه  حاصل ، از خاک) خاکریز نهایی (  سرندی  خاک  روی خاکریزی
  ، طبق  کارگاه از خارج  مناسب  خاک  و حمل  تهیه  بهای  نباشد، اضافه  مناسب  از امور یاد شده  هر یک  انجام  برای  از حفر ترانشه  حاصل خاکهای
  ، محاسبه)  است  کسر شده  سرندی  خاک  به  مربوط های  ردیفها هزینه  در این که (  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط ردیفهای

 .شود می
  ، از خاک  سرندی ک با خا  لوله  و روی  زیر، اطراف  خاکریزی ، هزینه32101   نمونه  نقشه ، طبق گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای دربهای. 31

   خاک جای  به  باشد که  داشته  مشاور، ضرورت دستور مهندس  یا به  فنی  مشخصات طبق چنانچه.   است ، منظور شده  از حفر ترانشه حاصل
   و مرمت  خاکی  عملیات ل، از فص  مربوط  ردیفهای ، طبق  مصالح  این  و حمل  تهیه  بهای  شود، اضافه  استفاده  دیگری  مناسب  از مصالح سرندی

 .شود  می ، محاسبه)  است  کسر شده  سرندی  خاک  به  مربوط های  ردیفها هزینه  در این که ( نوار حفاری
 مشاور،   دستور کار مهندس ، طبق   از حفاری  و مواد زاید حاصل خاکو بار اندازی    حمل،، بارگیری)در صورت لزوم (  آوری  جمع هزینه. 32

 .شود  می ، محاسبه  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  ردیفهای ، طبق  حفاری  محل  حجم ببرحس
   بینی ، پیش  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزی  حفر ترانشه ها، هزینه  حوضچه  و احداث گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای در بهای. 33
   کار با دست  مقدور نباشد و این  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزی  مشاور، حفر ترانشه  مهندس تشخیص  به  که در محلهایی.  است شده
،   نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط  از ردیفهای ، با استفاده  با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی بهای  شود، اضافه انجام

 .شود  می محاسبه
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  بینی  آنها، پیش  و باراندازی  مکانیکی ها با وسایل  و یا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگیری بها، هزینه  فهرست  این  واحد ردیفهای در بهای. 34
 از   آنها، با استفاده  باراندازی و  دستی ها با هر وسیله  و یا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگیری  از صعوبت  ناشی  اضافی های ، و هزینه  است شده

 .شود  می ، محاسبه  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات ، از فصل  مربوط ردیفهای
   آزمایش  که  لوله  از خط  قسمتی  سر و ته بستن (  هیدرولیکی  آزمایش  بندهای  پشت  برای  الزم  کارهای  و دستمزد کلیه  مصالح  تامین هزینه. 35

ها   حوضچه  و احداث گذاری  لوله  فصلهای ، در ردیفهای برداری  نقشه  و فرعی  اصلی  میخهای  و تثبیت  کوبیدن و نیز برای) شود  می یکی هیدرول
 .  است منظورشده

   از انبارهای  و حمل ارگیری ب ، و هزینه  کارفرما است عهده  و شیرها، به ها، اتصالیها، نوار اخطار، متعلقات  لوله  بها، تهیه  فهرست در این. 36
 30 از   حمل فاصله چنانچه.  است  شده بینی ، پیش  مربوط  آنها، در ردیفهای  کیلومتر و باراندازی30  از کارفرما، تا فاصله  تحویل  یا از محل کارگاه

   محاسبه و نقل  حمل ، از فصل  مربوط  از ردیفهای  وشیرها، بااستفاده ها، اتصالیها، متعلقات  لوله برای  اضافی  حمل کیلومتر بیشترشود، بهای
 .شود می

 از کار، از   هر قسمت  کامل  از انجام ، قبل  موقت  کارکردهای  صورت  پرداخت ها، برای  حوضچه  و احداث گذاری  لوله در فصلهای. 37
   تهیه  موقت  پرداختهای  و منحصراًبرای  است ، تقریبی  یادشده جدولهای. شود  می  فصلها استفاده  این  مقدمه  در جدولهای شده  داده درصدهای

 . ، مجاز نیست  شده  تعیین  آنچه ، سوای آن  یا استناد به  از آن  استفاده  و هر گونه است شده
رصد پروکتور استاندارد  د85 از   بیش  تراکم ، برای) خاکریز نهایی (  سرندی  خاک  روی  خاکریزی  برای  و کوبیدن  پخش های هزینه. 38

ها، در   حوضچه  شیرها و احداث  و نصب گذاری  لوله  فصلهای  ردیفهای  به بها نسبت  اضافه  صورت ، به)  فنی  مشخصات  طبق  لزوم درصورت(
 .  است  شده بینی  پیش  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات فصل
   عملیات  انجام  مانع  از حفر ترانشه  حاصل  خاک کردن ، ریسه گذاری کار، در مسیر لوله   فضای  محدودیت علت  به  که در موارد خاص. 39
   استفاده  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  مشاور، از ردیف  باشد، با نظر مهندس  الزم  خاک جایی  شود، و جابه گذاری لوله

 .خواهدشد
  ، ولی  است  منظور شده  لوله  خط  مقطعی  هیدرولیکی  آزمایش  مورد نیاز برای  آب  تهیه ، هزینه گذاری  لوله صلهای ف  واحد ردیفهای در بهای. 40

 فصل هشتم این ،081501 ، در ردیفبرداری بهره سراسری خط لوله به منظور  و شستشویضد عفونی ، آزمایش  برای الزمو کلر    آب  تهیه هزینه
 .  است شده منظور نفهرست بها،

   کار در محیط  پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجرای بهای  اضافه  صورت  به  که ردیفهایی. 41
   مشاور برسد و پس تأیید مهندس  به  موتوری  از تلمیه  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت ، و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب آبدار و تخلیه

 .گیرد  می  شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت آن ، به  یاد شده ردیفهای.  شود  مجلس  کار صورت از انجام
،   مخابرات ، گاز و خطوط ، برق نند آبا م ییا زیربن تاسیسا شهر و ت  ترافیک مسایل  به  مربوط ها و اطالعات  مجوزها و دستورالعمل گرفتن. 42
 .  کارفرماست عهده ، به  عملیات  اجرای برای
  وسـایل کمک   کار با      از اجرای    ناشی   صعوبتهای  منظور جبران   کند، به    برخورد می    زیربنایی   با تاسیسات    گذاری   لوله   عملیات   که  در مواردی . 43

   دارای  مسـیر کـه    از طول  قسمت  آن ، برای    مربوط  گذاری   لوله   واحد ردیف    برابر بهای    بهایی  ، اضافه   ذاریگ   لوله   عملیات   بازدهی   و کاهش   دستی
  گـذاری    لوله   هر مورد برخورد عملیات     بها برای    اضافه  این. شود   می   خواهد شد، محاسبه     مشاور تعیین    و با نظر مهندس     الذکر است    فوق  صعوبت
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   شـامل    ولی   است   پرداخت   مشاور قابل   یید مهندس ا، با ت    نحو مناسب     به   موجود و عبور از زیر آن        شهری   زیربنایی  سیساتا ت  با   آب   توزیع  شبکه
.   است  شده  دیده گذاری  لوله های  فصل های  واحد ردیف  در بهای  خانگی های  عبور از زیر انشعاب  صعوبت هزینه. شود  نمی  خانگی های انشعاب

 باشـد،     برخورد داشته    گذاری   لوله   و با عملیات     قرار گرفته    و مجاور هم     نزدیک   موجود در فاصله     زیربنایی   چند مورد از تاسیسات      که  حالتیدر  
  فصل هشتم این فهرسـت بهـا در  ،080106 تا   080101های     اضافه بهای موضوع ردیف    . خواهد شد    مورد برخورد در نظر گرفته       یک  تنها معادل 

الـذکر بـوده و جداگانـه محاسـبه            مستقل از اضـافه بهـای فـوق        ،شود  رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می             
 حفاظت   به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح       گذاری به موازات تاسیسات زیربنایی موجود صورت گیرد و          چنانچه الزم باشد لوله    .شود  می

دار و یـا قیمـت        هـای سـتاره     توان از ردیـف     الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما ضروری باشد، می             تاسیسات فوق ها یا     از لوله 
 .جدید، بسته به مورد، با رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد

  سیساتاها و ت  ساختمان  رانش  از نیروی وگیری یا جل  عملیات  در حین  دیواره  از ریزش جلوگیری (  ترانشه  دیواره  حفاظت ، برای چنانچه. 44
 خواهد   پرداخت ، جداگانه  مربوط  باشد، هزینه  الزم  یا سپرکوبی  بست  مانند چوب  خاصی  مشاور، تمهیدات ، با تایید مهندس) مجاور ترانشه

 .شد
 .  کارفرما است عهده   نیز به  مربوط های ، هزینه  است رما واگذار شده کارف عهده   به  کارهایی  و یا انجام  مصالحی  تهیه که   مواردی در تمامی. 45

بینی نباشد، هرگونه تغییر   مناقصه قابل پیش  چنانچه در حین اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری:تبصره

 . دستگاه اجرایی اعمال خواهد شدهای حمل مصالح، تنها پس از بررسی و تصویب باالترین مقام  در فاصله
 :در تنظیم صورتجلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد. 46

های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور  صورتجلسات باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه. 46-1
 :کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند

  کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره، تاریخ پیمان و موضوع پیمان، نام-
  ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،-
  ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،-
 . متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات-

تمامی صورتجلسات . برسد) در موارد تعیین شده(صورتجلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما . 46-2
صورتجلسات . باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ابالغ شود

ابالغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتجلسات بوده . باشد  معتبر نبوده و قابل استناد نمیفاقد ابالغ کارفرما
 .کاهد های مهندس مشاور و پیمانکار نمی و از تعهدات و مسئولیت

 غیر اینصورت و سپری شدن سه ماه از تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد در. 46-3
 .زمان اجرای کار، صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود

 . باشد هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمی. 46-4
.  است  شده تهیه 1387   سال  چهارم  ماهه  سه های  قیمت بها بر مبنای  فهرست این. 47
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  سیمان  آزبست های  بالوله  گذاری  لوله عملیات.   اول فصل
 

   مقدمه
 
 از هرکالس ،  تحت فشارسیمان  آزبست های  بالوله گذاری  لوله  از عملیات  مختصری ، شرح010113 تا 010101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1
 :  زیر است شرح یفها، به رد  این  تفصیلی  و عملیات است، Dاستثنای کالس به
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام  گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1ـ1
 در کنار   کردن  و ریسه کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ها و اتصالیها و نوار اخطار، از محل  لوله  وحمل بارگیری. 2ـ1

 در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازی  آنها تا پای  مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت ، و یا تا محلهای شهتران
 . ترانشه

 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاکو ورد نظر،  م  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح ندیب شیب. 4ـ1

 ).  لزوم صورت
 . آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  وروی  اطراف خاکریزی. 6ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پرکردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 7ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
   الیه  به  الیه  نوار اخطار، پرکردن ، قرار دادن  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  وسایل با  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 8ـ1

و )  خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد، با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی ، آب  زمین  تا سطح ترانشه
 .  الزم  تکمیلی سایر عملیات

  ، ساکت  فلنج ، اسپیکات ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه  سه ، مانند انواع تحت فشار سیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه اجرای. 2
 :  زیر است  عملیات  ژیبو، شامل ژوئن و فلنج
 .  نصب  در محل کار، و باراندازی  از کارفرما تا پای  تحویل محل، از   مربوط های  و مهره ، واشر و پیچ  متعلقات  و حمل  بارگیریـ
 .  با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 .  الزم  تکمیلی  آنها و سایر عملیات ، نصب  ترانشه  درون تعلقات م ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات  اجرای  اضافی های  هزینه  جبران شود، و برای  می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات26 بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه قسمتی
 هر   زیر، به شرح ، به  مربوط  لولۀ  متر طول  یک  واحد  از بهای  درصدی  اندازۀ  به  بهایی افه، اض قطر لوله  به ، با توجه سیمان  آزبست های  لوله چدنی
 :گیرد  می  تعلق  چدنی  از متعلقات قطعه

 . درصد105 میلیمتر، 250 تا 60قطر   به سیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 1ـ2
 . درصد195 میلیمتر، 500 تا 300قطر   به سیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  قطعه هر  اجرای برای. 2ـ2
 . درصد215 میلیمتر، 800 تا 600قطر   به سیمان  آزبست های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 3ـ2



  سیمان  آزبست های  بالوله  گذاری  لوله عملیات.   اول فصل
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

 
 

 9

  بهای  بیشتر به  متر عمق  هریک ازای  درصد به21 شود،   انجام  فصل  این های در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله چنانچه. 3
 دو متر بیشتر باشد   درصد، اگر عمق21 متر بیشتر باشد،   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، برحسب  فصل  این واحد ردیفهای

 .شود  می  محاسبه تناسب کسر متر به. بیشتر   عمقهای  برای  ترتیب همین  درصد و به42=2× 21
، 3 بند   به  درصد مربوط  از اعمال ، پس  فصل  این  ردیفهای بهای  درصد به7 شود،   انجامD   کالس سیمان  آزبست  با لوله گذاری  لوله چنانچه. 4

 .شود  می  مورد، اضافه بر حسب
 1  ، در جدول  عملیات کل  به ، نسبت1 بند  شرح ، به سیمان  آزبست های  با لوله گذاری ار لوله ک  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 5

 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است  شده درج
 
 

 .  مختلف  باقطرهای  سیمان  آزبست های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل ، درصد پرداخت.1  جدول
 

 شماره 60-250 300-500 600-800 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

 5/8 5/4 2  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری

  مقدمه2-1، طبق بند ندازیبارا
5/19 5/15 10 

 5/18 5/13 12 حفر ترانشه 3
 13 5/9 7  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 6 5/11 5/13  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 9 9 5/8  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 5/13 16 5/18  لوله  خط  هیدرولیکی یشآزما 7
 5/21 5/20 19  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 41،000
  یا60لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطرهای 

 . متر5/1لیمتر و عمق ترانشه تا  می80
 010101 

 
 

 مترطول 42،000
 100 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر5/1و عمق ترانشه تا  میلیمتر
 010102 

 
 

 مترطول 43،800
 150 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر5/1میلیمتر  و عمق ترانشه تا 
 010103 

 
 

 ولمترط 55،600
 200 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010104 

 
 

 مترطول 59،300
 250 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010105 

 
 

 مترطول 70،600
 300 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر75/1ر و عمق ترانشه تا میلیمت
 010106 

 
 

 مترطول 80،200
 350 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010107 

 
 

 مترطول 96،700
 400 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010108 

 
 

 مترطول 108،000
 450وله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطرل

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010109 

 
 

 مترطول 117،000
 500 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010110 

 
 

 مترطول 145،000
 600 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر2رانشه تا میلیمتر و عمق ت
 010111 

 
 

 مترطول 166،000
 700 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر25/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010112 

 
 

 مترطول 190،500
 800 لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 . متر25/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 010113 
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 ) داکتیل (  نشکن  چدنی های  بالوله گذاری ه لول عملیات.   دوم فصل
 

  مقدمه
 
، از نوع لوله با اتصال فشاری   نشکن  چدنی های  با لوله گذاری  لوله  ازعملیات  مختصری ، شرح020113 تا 020101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1
 :  زیر است شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  و عملیات  است،)تایتون(
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن .1ـ1
 در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ها و اتصالیها و نوار اخطار، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 2ـ1

 در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازی  آنها تا پای  مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت ، و یا تا محلهای ترانشه
 . ترانشه

 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاکورد نظر، و  م  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ریختن،   ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 4ـ1

 ).  لزوم صورت
 . آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های له لو  و روی  اطراف خاکریزی. 6ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پر کردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 7ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
   الیه  به  الیه  نوار اخطار، پرکردن ، قرار دادن  فنی  مشخصات  طبق رد لزوم مو  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 8ـ1

و )  خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد، با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی ، آب  زمین  تا سطح ترانشه
 .  الزم  تکمیلی سایر عملیات

،   فلنج  و ساکت  فلنج ، کوالر، اسپیکات ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه  سه ، مانند انواع  نشکن  چدنی های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه اجرای. 2
 :  زیر است  عملیات شامل

 .  نصب  در محل اندازیکار، و بار  از کارفرما تا پای  تحویل ، از محل  مربوط های  و مهره ، واشر و پیچ  متعلقات  و حمل  بارگیریـ
 .  با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله  کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 .  الزم  تکمیلی ر عملیات آنها و سای ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات  اجرای  اضافی های  هزینه  جبران شود، و برای  می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات26 بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه قسمتی
 هر   زیر، به شرح ، به  مربوط  لولۀ  متر طول واحد یک   از بهای  درصدی اندازۀ  به  بهایی ، اضافه قطر لوله  به ، با توجه  نشکن  چدنی های  لوله چدنی
 :گیرد  می  تعلق  چدنی  از متعلقات قطعه

 . درصد115 میلیمتر، 250 تا 60قطر   به  نشکن  چدنی های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 1ـ2
 . درصد175 میلیمتر، 500 تا 300قطر   به شکن ن  چدنی های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 2ـ2
 . درصد210 میلیمتر، 800 تا600قطر   به  نشکن  چدنی های  لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 3ـ2
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 بیشتر   متر عمق ر یک ه ازای  درصد به23 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله چنانچه. 3
 دو متر   درصد، اگر عمق23 متر بیشتر باشد،   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، بر حسب  فصل  این های  واحد ردیف بهای به

 .شود  می  محاسبه تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب همین  درصد و به46=2× 23بیشتر باشد 
  ، پس  فصل  این  ردیفهای بهای  درصد به27 شود،   انجام ای  و مهره  پیچ  گلندی  با اتصال  لوله  از نوع  نشکن  چدنی  با لوله گذاری  لوله چنانچه. 4

 .شود  می  مورد، اضافه ، بر حسب3بند   به  درصد مربوط از اعمال
 2  ، در جدول  عملیات کل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  نشکن  چدنی های  با لوله گذاری وله کار ل  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 5

 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است  شده درج
 
 

 .  مختلف قطرهای با)  داکتیل (  نشکن  چدنی های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل رصد پرداختد. 2  جدول
 

 شماره 60-250 300-500 600-800 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

 8 5/4 2  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری

  مقدمه2-1، طبق بند  راندازیبا
5/18 15 5/11 

 5/17 13 5/10 حفر ترانشه 3
 5/12 5/9 7  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 5/8 5/12 14  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 5/8 8 8  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 5/13 18 22  لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش 7
 20 5/19 18  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 42،300
 80 یا60 به قطرهای ،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر5/1متر و عمق ترانشه تا میلی
 020101 

 
 

 مترطول 43،000
 میلیمتر 100  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر5/1و عمق ترانشه تا 
 020102 

 
 

 مترطول 45،700
 میلیمتر 150  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر5/1و عمق ترانشه تا 
 020103 

 
 

 مترطول 60،900
 میلیمتر 200  به قطر، گذاری با لوله چدنی نشکنلوله

 . متر75/1و عمق ترانشه تا 
 020104 

 
 

 مترطول 64،600
 میلیمتر 250  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر75/1و عمق ترانشه تا 
 020105 

 
 

 مترطول 74،900
 میلیمتر 300  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر75/1ه تا و عمق ترانش
 020106 

 
 

 مترطول 79،300
 میلیمتر 350  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر75/1و عمق ترانشه تا 
 020107 

 
 

 مترطول 91،600
 میلیمتر 400  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر75/1و عمق ترانشه تا 
 020108 

 
 

 مترطول 106،500
 میلیمتر 450  به قطر،وله چدنی نشکنلوله گذاری با ل

 . متر2و عمق ترانشه تا 
 020109 

 
 

 مترطول 124،500
 میلیمتر 500  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر2و عمق ترانشه تا 
 020110 

 
 

 مترطول 147،000
 میلیمتر 600  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر2و عمق ترانشه تا 
 020111 

 
 

 مترطول 182،500
 میلیمتر 700  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر25/2و عمق ترانشه تا 
 020112 

 
 

 مترطول 194،000
 میلیمتر 800  به قطر،لوله گذاری با لوله چدنی نشکن

 . متر25/2و عمق ترانشه تا 
 020113 
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  )G.R.P(   فایبرگالس های  بالوله گذاری  لوله عملیات.   سوم فصل
 

  مقدمه
 
  ، و عملیات  است)G.R.P(   فایبر گالس های  با لوله گذاری  لوله  ازعملیات  مختصری ، شرح030111 تا 030101   در ردیفهای  شده مفاد درج. 1

 :  زیر است شرح  ردیفها، به  این تفصیلی
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1ـ1
، و   در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به  از کارفرما، بسته  تحویل ها و نوار اخطار، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 2ـ1

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی نها تا پای آ  مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت یا تا محلهای
 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاکورد نظر، و  م  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای یه و تخل زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 4ـ1

 ).  لزوم صورت
 یا   تراش  با عملیات  آنها، همراه  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1

 .  سرلوله  در موارد برش  الزم جوشکاری
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 6ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پر کردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 7ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
   الیه  به  الیه  نوار اخطار، پرکردن ، قرار دادن  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 1-8

و )  خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد، با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی ، آب  زمین  تا سطح ترانشه
 .  الزم  تکمیلی سایر عملیات

 :   زیر است  عملیات ، شامل  و تبدیل ، زانویی راه  سه ، مانند انواع)G.R.P(   فایبر گالس های  لوله  فایبرگالس  از متعلقات طعه هر ق اجرای. 2
 .  نصب  در محل کار، و باراندازی  از کارفرما تا پای  تحویل ، از محل  مربوط  و اجزای  فایبرگالس  متعلقات  و حمل  بارگیریـ
 .  با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی ری حفا  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله  کردن  و آماده ، تنظیم  لوله  برشـ
 .  الزم  تکمیلی  آنها، و سایر عملیات ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات  اجرای  اضافی های  هزینه  جبران شود، و برای  می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات26 بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل ز هزینه ا قسمتی
  ، به  مربوط لۀ لو  متر طول  واحد یک  از بهای  درصدی اندازۀ  به  بهایی ، اضافه قطر لوله  به ، با توجه)G.R.P(   فایبر گالس های  لوله فایبرگالس

 :گیرد  می  تعلق  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  زیر به شرح
 . درصد135 میلیمتر، 250 تا 100 قطر  به )G.R.P(   فایبر گالس های  لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 2-1
 . درصد250 میلیمتر، 500 تا 300 قطر   به)G.R.P(  یبر گالس فا های  لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 2-2
 . درصد270 میلیمتر، 800 تا 600 قطر   به)G.R.P(   فایبر گالس های  لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجرای برای. 2-3
های این فصل، بسته به مورد، استفاده  واحد ردیفهای   انجام شود، از قیمتG.R.P بجای G.R.Vهای  با لوله  گذاری لولهعملیات   چنانچه. 3
 .شود می
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 بیشتر،   متر عمق  هر یک ازای  درصد به26 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهای گذاری لوله چنانچه. 4
 دو متر   درصد، اگر عمق26 متر بیشتر باشد   یک ، اگر عمق  مثال نوان ع به. شود  می  مورد، اضافه ، بر حسب  فصل  این های  واحد ردیف بهای به

 .شود  می  محاسبه تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب همین  درصد و به52=2× 26بیشتر باشد 
، در   عملیات  کل  به ، نسبت1 بند   شرح  به،)G.R.P(   فایبر گالس های  با لوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 5

 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است  شده  درج3  جدول
 

 .  مختلف قطرهای  با)G.R.P(   فایبرگالس های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت.3  جدول
 

 هشمار 100-250 300-500 600-800 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

 5/7 5/4 3  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری
  مقدمه2-1، طبق بند  باراندازی

16 15 17 

 15 13 11 حفر ترانشه 3
 16 15 12  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 4 5 7  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5
 5/12 13 12  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی 6
 12 18 23  لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش 7
 16 5/16 16  تکمیلی وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 29،700
 100قطر   ، به(G.R.P) فایبرگالس لوله گذاری با لوله

 . متر5/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030101 

 
 

 مترطول 34،000
 150قطر   ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر5/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 

 030102 

 
 

 مترطول 40،300
 200قطر   ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030103 

 
 

 مترطول 42،500
 250 قطر  ، به)G.R.P(الس  فایبرگ لوله گذاری با لوله

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030104 

 
 

 مترطول 52،300
 300 قطر  ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر75/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030105 

 
 

 مترطول 54،300
 350 قطر  ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر75/1مق ترانشه تا میلیمتر و ع
 030106 

 
 

 مترطول 63،200
 400 ، به قطر)G.R.P(لوله گذاری با لوله فایبر گالس

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030107 

 
 

 مترطول 77،600
 500 قطر  ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030108 

 
 

 طولمتر 92،200
 600 قطر  ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030109 

 
 

 مترطول 109،500
 700 قطر  ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر25/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030110 

 
 

 مترطول 122،500
 800 قطر  ، به)G.R.P( فایبرگالس  لوله گذاری با لوله

 . متر25/2میلیمتر و عمق ترانشه تا 
 030111 
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 )U.P.V.C( و پی وی سی سخت )P.E(اتیلن  های پلی گذاری با لوله عملیات لوله. فصل چهارم
 

  مقدمه
 
و پی وی سی سخت، با   اتیلن  پلی های لولهانواع  با  گذاری  لوله  ازعملیات  مختصری ، شرح040120 تا 040101  های  در ردیف  شده مفاد درج. 1

 :  زیر است شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی ، و عملیات استهر نوع اتصال 
 .  الزم برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله  کردن  و آماده تمیز کردن. 1ـ1
، و   در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  مورد، تا پای  به ا، بسته از کارفرم  تحویل ها و نوار اخطار، از محل  لوله  و حمل بارگیری. 2ـ1

 .  در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار و باراندازی  آنها تا پای  مجدد و حمل  با بارگیری  در آنجا، همراه  و باراندازی  فرعی  انباشت یا تا محلهای
 .  در کنار ترانشه حاصلهریختن خاکو ورد نظر،  م  تا عمق انیکی مک  وسیله  با هر نوع حفر ترانشه. 3ـ1
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی شیب. 4ـ1

 ).  لزوم صورت
  ها و انجام  سر لوله ، تنظیم)  لزوم در صورت (  سر لوله سازی  و آماده ، برش اد خارجی مو  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل حفاظت. 5ـ1

 .  طور کامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  که اتصال   عملیات
 با   شود، همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم بر حسب   که اتصال   عملیات ها و انجام  سر لوله ، تنظیم  ترانشه ها درون  لوله قرار دادن. 6ـ1

 .ها  لوله ، و نصب  مربوط  اضافی  با حفاری  مرتبط  عملیات کلیه
 .  سرندی ، با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف خاکریزی. 7ـ1
   از هر گونه  عاری  لوله ، خط  از تخلیه  پس  که طوری ، به  و تخلیه  پر کردن شاملطبق مشخصات فنی و ،   لوله  خط  هیدرولیکی آزمایش. 8ـ1

 . و مواد زاید باشد رسوب
   الیه  به  الیه  نوار اخطار، پرکردن ، قرار دادن  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن پخش. 9ـ1

و )  خاکریز نهایی (  از خاکبرداری  حاصل  درصد پروکتور استاندارد، با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن یپاش ، آب  زمین  تا سطح ترانشه
 .  الزم  تکمیلی سایر عملیات

،  راه  سه اع، مانند انو های پی وی سی سخت  یا متعلقات پی وی سی سخت لوله اتیلن  پلی های  لوله اتیلنی  پلی  از متعلقات  هر قطعه اجرای. 2
 :   زیر است  عملیات ، شامل  و تبدیل زانویی

   در محل کار، و باراندازی  از کارفرما تا پای  تحویل ، از محل  مربوط و اجزاییا پی وی سی سخت    اتیلنی  پلی  متعلقات  و حمل  بارگیریـ
 . نصب

 .  با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاری  انجامـ
 .  متعلقات  نصب  برای  سرلوله  کردن  و آماده ، تنظیم  لوله برش ـ
 .  الزم  تکمیلی  آنها، و سایر عملیات ، نصب  ترانشه  درون  متعلقات ، قراردادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  حفاظتـ

   متعلقات  اجرای  اضافی های  هزینه  جبران شود، و برای  می  بها محاسبه  فهرست ین ا  کلیات26 بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه قسمتی
 .گیرد  می  تعلق  مربوط  از متعلقات  هر قطعه ، به  مربوط  لولۀ  متر طول  واحد یک  درصد بهای140  اندازۀ  به  بهایی ، اضافه قطر لوله  به ، با توجه فوق
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 بیشتر،   متر عمق  هر یک ازای  درصد به25 شود،   انجام  فصل  این  در ردیفهای  شده  تعیین  بیشتر از عمق های در عمق گذاری لوله چنانچه. 3
 دو متر   درصد، اگر عمق25 متر بیشتر باشد،   یک ، اگر عمق  مثال  عنوان به. شود  می  مورد، اضافه ، بر حسب  فصل  این های  واحد ردیف بهای به

 .شود  می  محاسبه تناسب کسر متر به.  بیشتر  عمقهای  برای  ترتیب همین  درصد و به50=2× 25بیشتر باشد 
 از  چنانچه.   است  شده  محاسبه  کالفی  صورت  به  اتیلن  پلی های  از لوله  استفاده  حالت  میلیمتر برای110 تا 50   در قطرهای  فصل  این قیمتهای. 4

   به  درصد مربوط  از اعمال ، پس  مربوط  ردیفهای  بهای  درصد به10 شود،   استفاده  یاد شده  در قطرهای ای  شاخه ت صور  به  اتیلن  پلی های لوله
 .شود  می  مورد، اضافه ، بر حسب3بند 
   درج4  ، در جدول  عملیات  کل  به ، نسبت1 بند   شرح ، به  اتیلن  پلی های  با لوله گذاری  کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 5

 .گیرد  قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  پرداخت  برای ، که  است شده
 

 .  مختلف قطرهای  باو پی وی سی سخت   اتیلن  پلی های  لوله ، برای گذاری  لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت.4  جدول
 

 شماره 50-90 110-180 200-280 315-400 450-800 )میلیمتر(قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات ردیف

1 
  برداری  نقشه  کارهای  و انجام گذاری  مسیر لوله تمیز کردن

 الزم
6 5/6 5/7 8 5/8 

2 
از   تحویل ها و اتصالیها، از محل  لوله  و حمل بارگیری

  مقدمه2-1، طبق بند کارفرما و باراندازی
16 5/14 13 12 11 

 25 24 22 20 19 حفر ترانشه 3
 5/10 9 5/7 5/6 6  ترانشه  کف  کردن  و آماده تسطیح 4
 7 5/9 13 16 17  آنها  و نصب  ترانشه ها و اتصالیها درون  لوله قراردادن 5

6 
  ، با خاک  ترانشه  درون  لوله  و روی  اطراف خاکریزی
 سرندی

7 8 5/8 9 5/9 

 5/6 5/7 5/8 10 11  لوله  خط هیدرولیکی  آزمایش 7

8 
  وعملیات ، خاکریز نهایی  سرندی  خاک وکوبیدن پخش

 تکمیلی
18 5/18 20 21 22 

 100 100 100 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 20،000
، به خت یا پی وی سی سلوله گذاری با لوله پلی اتیلن

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 50 قطر

 040101 

 
 

 مترطول 20،500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 63 قطر
 040102 

 
 

 مترطول 21،000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر5/1ترانشه تا  میلیمتر و عمق 75قطر 
 040103 

 
 

 مترطول 21،500
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 90 قطر
 040104 

 
 

 مترطول 23،000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 110 قطر
 040105 

 
 

 مترطول 27،100
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 125  قطر
 040106 

 
 

 مترطول 29،100
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 140 قطر
 040107 

 
 

 مترطول 30،600
ری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به لوله گذا

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 160 قطر
 040108 

 
 

 مترطول 31،400
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 180 قطر
 040109 

 
 

 مترطول 32،100
 وی سی سخت، به لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی

 . متر5/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 قطر
 040110 

 
 

 مترطول 35،300
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر75/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 225 قطر 
 040111 

 
 

 مترطول 38،700
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر75/1یلیمتر و عمق ترانشه تا  م250 قطر
 040112 

 
 

 مترطول 44،000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر75/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 280 قطر
 040113 

 
 

 مترطول 48،400
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر75/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315 قطر
 040114 

 
 

 مترطول 52،900
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر75/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 355  یا350قطر
 040115 

 
 

 مترطول 60،200
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر75/1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 قطر
 040116 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 مترطول 77،900
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 قطر
040117 

 
 

 مترطول 97،300
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 630 قطر
040118 

 
 

 مترطول 108،500
وله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به لوله گذاری با ل

 . متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 710 قطر
040119 

 
 

 مترطول 121،000
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به 

 . متر25/2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800 قطر
040120 
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  شیرها نصب.   پنجم فصل
 

  مقدمه
 
 :  زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی ، و عملیات  است  از عملیات  مختصری  شیرها، شرح  و نصب  حمل های در ردیف  شده مفاد درج. 1
 : ، شامل  ایستاده صورت  یابه  حوضچه  یا داخل ، در زیر خاک  و در هر عمق  از هر کالس  شیرآالت  و نصب حمل. 1ـ1
   تحویـل  ، از محل )  مدفون   بازدید در مورد شیرهای      و دریچه   ، قاب   ای   چکمه  و روکش  (  مربوط  یها   و مهره    شیر، واشر و پیچ      و حمل    بارگیری ـ

جا، همراه با بارگیری مجـدد و    یا تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن    نصب  محلکنار   در    و باراندازی بسته به مورد تا پای کار        ،از کارفرما 
 .ی در کنار محل نصبها تا پای کار و بارانداز حمل آن

 ).  مدفون در مورد شیرهای (  و کوبیدن پاشی ، آب ، تسطیح  ترانشه  کف  و تسطیح بندی ، شیب  الزم  اضافی  خاکی  عملیات  انجامـ
 ).  لزوم در صورت (  یا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی  تلمبهـ
   و نصب  یا حوضچه  ترانشه ها درون  و مهره  شیر، واشر و پیچ ، قراردادن  مواد خارجی نه شیر از ورود هر گو  داخل  کامل  حفاظتـ

 ).  مدفون  بازدید در مورد شیرهای  و دریچه ، قاب ای  چکمه  روکش  با نصب همراه(آنها
در  (  فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم،  دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  سرندی ، با خاک  ترانشه  شیر درون  و روی  اطراف  خاکریزیـ

 ).  مدفون مورد شیرهای
 از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی ، آب  زمین  تا سطح  ترانشه  الیه  به  الیه  پرکردنـ

 .  الزم  تکمیلی و سایر عملیات)  خاکریز نهایی ( خاکبرداری
 .  است  یا غیر مدفون  مدفون صورت  به  نصب  هر دو حالت  برای  کشویی  شیرهای  و نصب  حمل ردیفهای. 2
 .شود  می  استفاده ای شیر پروانه  به  مربوط ، از ردیفهای  و سایر موارد مشابه  جریان گیری  اندازه ، دستگاه  شیر یکطرفه برای. 3
  ای  شیر پروانه  به  مربوط  ردیفهای  درصد قیمت70، برابر )Dismantling Joint( شیر  کردن باز و بسته   مخصوص  قطعه  و نصب  حمل بهای. 4

 .شود  می در نظر گرفته
   فصل  این  ردیفهای  در قیمت  هزینه شود، و مابقی  می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات26 بند   شیرها طبق  و نصب  حمل  از هزینه قسمتی. 5

 .  است ر شدهمنظو
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 050101  . میلیمتر100  تا65 به قطر،حمل و نصب شیرکشویی عدد 79،700  
 050102  . میلیمتر250 تا 150 به قطر،حمل و نصب شیرکشویی عدد 107،500  

 
 

 عدد 204،500
 400تا  300 به قطر،حمل و نصب شیر کشویی

 .میلیمتر
 050103 

 
 

 عدد 293،500
 600 تا 450  به قطر،حمل و نصب شیر کشویی

 .میلیمتر
 050104 

 
 

 عدد 149،000
 250  تا150  به قطر،ای حمل و نصب شیر پروانه

 .میلیمتر
 050201 

 
 

 عدد 198،500
 400  تا300  به قطر،ای حمل و نصب شیر پروانه

 .میلیمتر
 050202 

 
 

 عدد 352،000
 600  تا450  به قطر،ای حمل و نصب شیر پروانه

 .میلیمتر
 050203 

 050301  . میلیمتر100تا   50  به قطر، حمل و نصب شیر هوا عدد 109،500  
 050302  . میلیمتر200 تا  150  به قطر، حمل و نصب شیرهوا عدد 153،500  

 
 

 عدد 68،300
 100 تا 65  به قطر،حمل و نصب دریچه تخلیه

 .میلیمتر
 050401 

 
 

 عدد 92،000
 250  تا150 به قطر،حمل و نصب دریچه تخلیه

 .میلیمتر
 050402 

 
 

 عدد 91،000
 100 تا 65  به قطر،حمل و نصب شیر فشارشکن

 .میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم
 050501 

 
 

 عدد 122،500
 250  تا150  به قطر،حمل و نصب شیر فشارشکن

 .یلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزمم
 050502 

 
 

 عدد 234،000
 400  تا300  به قطر،فشارشکن حمل و نصب شیر

 .میلیمتر، همراه با مانومتر ها و سایر اجزای الزم
 050503 

 
 

 عدد 332،500
 600  تا450  به قطر،فشارشکن حمل و نصب شیر

 . اجزای الزممیلیمتر، همراه با مانومترها و سایر
 050504 

 050601  .حمل ونصب شیرآتش نشانی زیرزمینی  عدد 164،500  
 050602  .حمل و نصب شیرآتش نشانی ایستاده عدد 219،500  
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  شیر های  حوضچه احداث.   ششم فصل
 

  مقدمه
 
   هر متر مکعب  ازای  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهای  انجام  بهای ، شامل060102 تا 060101   شیر در ردیفهای  بتنی  حوضچه  واحد احداث بهای. 1

 :  است در حوضچه C 25   از نوع  مصرفی بتن
  زنی  گود، تلمبه  کف  وکوبیدن  پاشی ، آب  مورد نظر، تسطیح  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام -1-1

 ).  لزوم در صورت( گود   داخل طحی س  آبهای و تخلیه
 ).  مایه  کم بتن( C 10   از نوع  بتن  و ریختن تهیه -1-2
 هر   و به  تعداد الزم ، به ها و غیره  عبور لوله  محل  سوراخهای  با تعبیه  همراه  الزم  یا داربست بست ، و چوب  مصالح  با هر نوع بندی قالب -1-3

 .قطر
 . ساخته  از درجا یا پیش ، اعمC 25   از نوع بتن   و اجرای تهیه -1-4
 . عبور از دیوارها ها در محل  دور لوله کاری  و عایق جاسازی -1-5
 .، با دو قشر اندود قیر  حوضچه  دیوارهای  خارجی  سطح کاری  قیر و عایق تهیه -1-6
 .  تخلیه  لوله  در اطراف  زهکش  شن  و ریختن تهیه -1-7
 از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاک85   حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن پاشی ، آب  زمین  گود تا سطح  الیه  به الیه  پرکردن -1-8

 ). خاکریز نهایی ( خاکبرداری
 .  الزم  تکمیلی  حوضچه و سایر عملیات  داخل ، نظافت  محل  کردن  و پاک تسطیح -1-9
   هوا و همچنین  با پمپاژ، شیر تخلیه  آب ، شیر تخلیه نشانی  شیر آتش  برای یا بلوک بتنی  آجری  با دیواره ضچه حو احداث  به  مربوط عملیات. 2

 :  زیر است شرح ، به60204 تا 060201   ردیفهای ، موضوع کنتور آب
 گود،   کف  و کوبیدن  پاشی ، آب نظر، تسطیح مورد   تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع ، شامل  الزم  خاکی  عملیات انجام -2-1

 ).  لزوم در صورت( گود   داخلی  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی تلمبه
 .ها  لوله  با جاسازی ، همراه  بنایی  و عملیات  ریزی  و بتن  بندی قالب -2-2
 .  کف  زهکش  شن  و ریختن تهیه -2-3
 ). خاکریز نهایی ( از خاکبرداری   حاصل  با خاک  حوضچه  اطراف خاکریزی -2-4
 .  الزم  تکمیلی و سایر عملیات  حوضچه  داخل ، نظافت  محل  کردن  و پاک تسطیح -2-5
 .  است  حوضچه  تا زیر سقف  داخل  شده  تمام  کف  بین ، فاصله  حوضچه منظور از عمق. 3
 . شود بینی  پیش  در کنار پله  مناسب ، دستکهای ور حفاظتمنظ  به  است  متر، الزم5/2 از   بیش عمق  به های  حوضچه برای. 4
  ها منظور نشده  حوضچه  واحد احداث ، در بهای  مربوط  با قاب  چدنی  و دریچه  و حفاظ  و نیز پله  میلگرد الزم  و نصب ، حمل  تهیه هزینه. 5

 . خواهد شد ، استفاده  فوالدی  کارهای  در فصل  مربوط ، از ردیفهای  آن  محاسبه  و برای است
 شود،   دیگر استفاده  نوع از بتن چنانچه و  ، بودهC 25   از نوع  مصرفی  بتن  حجم  شیر بر حسب  بتنی های  حوضچه  بهای واحد پرداخت. 6

 .شود  می ، محاسبه  بندی  و قالب  بتنی  کارهای  در فصل  شده  درج  ردیفهای بها یا کسربها طبق اضافه
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   فصل  این  واحد ردیفهای  دیگر، در بهای رو و موارد مشابه  آدم ، شافت  سقف کاری ، عایق  حوضچه  سقف  روی  خاکی  عملیات  انجام بهای. 7
 .  است منظور نشده

 در   مختلف  کارهای  اجرای  سختی های  شود، هزینه  ساخته  زیرزمینی  شیر باید زیر تراز آب های  حوضچه در موارد استثنایی چنانچه. 8
های این فصل واتر استاپ و مواد آب بند  در بهای واحد ردیف .شود  می ، محاسبه  مربوط  در فصلهای  مندرج بهای   اضافه ، از ردیفهای حوضچه

 .منظور نشده است
   فصل  موردنظر در این بندی  و قالب بتنی  بها، در مورد کارهای  فهرست  این بندی  و قالب  بتنی  کارهای  فصل  مقدمه8 و 6 تا 1  مفاد بندهای. 9

 .رود نیز بکار می
   درج5  ، در جدول  عملیات کل  به ، نسبت1 بند   شرح  شیر، به  بتنی های  حوضچه  کار احداث  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه درصد تقریبی. 10
ها در   حوضچه  شده  انجام  عملیات  هزینه  منظور کردن برای. گیرد قرار می   مورد استفاده  موقت  وضعیتهای  صورت  محاسبه  برای  که  است شده

   با استفاده سپس. شود  می  محاسبه  مربوط  ردیفهای  طبق  آن  به  مربوط ها و قیمت  از حوضچه  هر یک  بتن ، ابتدا حجم  موقت  وضعیتهای صورت
   موقت  وضعیت  و در صورت  اعمال  حوضچه قیمت  و به  آمده دست  به  هر حوضچه شده   انجام  عملیات  هزینه  به ، درصد مربوط5  از جدول

 . خواهد شد  محاسبه  حوضچه  بتن  قطعی  حجم ، برای  نهایی  قیمت  است بدیهی. شود  می درج
 

 .  مختلف  شیر با عمقهای  بتنی های  حوضچه  احداث  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت.5  جدول
 

  متر3عمق بیش از  حوضچه به  متر3حوضچه تا عمق  شرح عملیات ردیف شماره
 8 8 مایه  کم  بتن  و اجرای  کف حفر گود، تسطیح 1
 5/5 10 ) شالوده (  کف ریزی  و بتن بندی قالب 2
 73 5/64  دیوارها ریزی  و بتن بندی قالب 3
 5/9 14 ساخته  پیش  بتنی  قطعات  و نصب ساخت 4
 4 5/3 تکمیلی وعملیات نظافت ،خاکریزنهایی ندودقیریا 5

 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 060101  . متر3 به عمق تا ،احداث حوضچه بتنی شیر مترمکعب بتن 1،600،000 
 060102  . متر3ز  به عمق بیش ا،احداث حوضچه بتنی شیر مترمکعب بتن 1،426،000  

 
 

 عدد 1،751،000
 برای ، یا بلوک بتنیاحداث حوضچه با دیواره آجری

 .آتش نشانی زیرزمینی شیر
 060201 

 
 

 عدد 3،149،000
 برای ، یا بلوک بتنیاحداث حوضچه با دیواره آجری

 .تخلیه هوا شیر
 060202 

 
 

 عدد 4،564،000
برای  ، یا بلوک بتنیاحداث حوضچه با دیواره آجری

 . با پمپاژتخلیه آب شیر
 060203 

 
 

 عدد 417،500
 برای ،  یا بلوک بتنیاحداث حوضچه با دیواره آجری

 .کنتور آب
 060204 
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  انشعابها نصب.   هفتم فصل
 

  مقدمه
 

 :  زیر است شرح  ردیفها به  این  تفصیلی  و عملیات  بوده  از عملیات  مختصری  انشعابها شرح  و نصب  حمل  در ردیفهای  شده مفاد درج
 )Corporation Cock(  و شیر انشعاب)   انشعاب بست ( کمربند چدنی. 1
و بسته به مورد تـا پـای کـار           ، از کارفرما    تحویل  از محل ،     مربوط   و متعلقات   و شیر انشعاب  )   انشعاب  بست (  کمربند چدنی    و حمل    بارگیری ـ

ها تا پای کار و بارانـدازی در          جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن          محل انباشت فرعی و باراندازی در آن        یا تا    نصب  محلکنار   در    باراندازی
 .کنار محل نصب

 .  الزم  خاکی  عملیات  مورد نظر، و انجام  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  گودبرداریـ
 ). لزوم  در صورت( گود   داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی  تلمبهـ
 .  در هر عمق  شیر انشعاب  و نصب  لوله  کردن  و سوراخ  اصلی  لوله  کمربند روی  نصبـ
 .  مورد لزوم ، تا تراکم  دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  و پخش  سرندی  با خاک  کمربند و شیر انشعاب  اطراف  خاکریزیـ
 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  زمین  گود تا سطح  پر کردنـ
 )Curb Stop Valve(   انشعاب  زیرزمینی  و وصل شیر قطع. 2
 یا تا محل   نصب محلکنار  در  و باراندازیبسته به مورد تا پای کار  ، از کارفرما  تحویل از محل،   مربوط  شیر و متعلقات  و حمل  بارگیریـ

 .ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب ل آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حم انباشت فرعی و باراندازی در آن
 .  الزم  خاکی  عملیات  مورد نظر، و انجام  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  گودبرداریـ
 ).  لزوم در صورت( گود   داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه  زنی  تلمبهـ
 .  عمق در هر  تنظیم  قابل  و غالف  مربوط  شیر با متعلقات  نصبـ
 .  مورد لزوم ، تا تراکم  دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  و پخش  سرندی  شیر با خاک  اطراف  خاکریزیـ
 .  الزم  تکمیلی  زمین و سایر عملیات  گود تا سطح  پر کردنـ
   کنتور آب  حوضچه  و کنتور درون  و شیر یکطرفه)Globe Valve(  شیر فلکه. 3
کنار  در  و باراندازیبسته به مورد تا پای کار  ، از کارفرما  تحویل از محل،   مربوط ، کنتور و متعلقات ، شیر یکطرفه فلکه شیر   و حمل  بارگیریـ

 .ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن  یا تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن  نصب محل
 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  کنتور آب  حوضچه  درون  مربوط ا و کنتور با متعلقات شیره  نصبـ
 .  لوله  با هر نوع  انشعاب  لوله نصب. 4
 یا  صب ن محلکنار  در  و باراندازیبسته به مورد تا پای کار  ، از کارفرما  تحویل از محل،   مربوط ها و اتصالیها و متعلقات  لوله  و حمل  بارگیریـ

 .ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن
 . مورد نظر  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  حفر ترانشهـ
در  (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهای  و تخلیه زنی ، تلمبه دن، کوبی پاشی ، آب  سرندی  خاک  و پخش ، ریختن  ترانشه  کف  و تسطیح بندی  شیبـ

 ).  لزوم صورت
 . آنها  و نصب  ترانشه  درون  و اتصالیها و متعلقات  لوله ، قرار دادن  مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  کامل  حفاظتـ
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 .  سرندی  با خاک  ترانشه  درون های  لوله  و روی  اطراف  خاکریزیـ
 .  انشعاب  لوله  هیدرولیکی  آزمایشـ
 از   حاصل ، با خاک  کوبیدگی ، بدون  زمین  تا سطح  ترانشه ، پرکردن  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندی  خاک  و کوبیدن  پخشـ

 .  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات ) خاکریز نهایی ( خاکبرداری
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 عدد 17،700

روی ) بست انشعاب( حمل و نصب کمربند چدنی
اتیلن و یا فایبرگالس تحت  لوله آزبست سیمان، پلی

 میلیمتر و نصب شیر 110 تا 50فشار، به قطرهای 
 .انشعاب به قطر یک دوم تا یک اینچ

 070101 

 

 

 عدد 21،200

روی ) بست انشعاب( نصب کمربند چدنی حمل و
اتیلن و یا فایبرگالس تحت  لوله آزبست سیمان، پلی

 میلیمتر و نصب شیر 200 تا 125فشار، به قطرهای 
 .انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

 070102 

 

 

 عدد 33،500

روی ) بست انشعاب(حمل و نصب کمربند چدنی 
برگالس تحت اتیلن و یا فای لوله آزبست سیمان، پلی

 میلیمتر و نصب شیر 315 تا 225فشار، به قطرهای 
 .انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

 070103 

 

 

 عدد 40،600

گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی 
 میلیمتر و 100 تا 60نشکن تحت فشار، به قطرهای 

 .نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

 070201 

 

 

 عدد 45،100

گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی 
 میلیمتر و 200  تا150نشکن تحت فشار، به قطرهای 

 .نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

 070202 

 

 

 عدد 61،100

گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی 
 و  میلیمتر300  تا250نشکن تحت فشار، به قطرهای 

 .نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

 070203 

 
 

 عدد 39،400
 به ،حمل و نصب شیرقطع و وصل زیرزمینی انشعاب

 .قطر یک دوم تا یک اینچ
 070301 

 
 

 عدد 59،100
 به ،حمل و نصب شیرقطع و وصل زیرزمینی انشعاب

 .قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ
 070302 

 
 

 عدد 16،500
قطر یک    به،)Globe Valve(صب شیرفلکه حمل و ن

 .آب دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور
 070401 

 
 

 عدد 24،100
 به قطر یک ،)Globe Valve(حمل و نصب شیرفلکه 

 .آب و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور
 070402 

 
 

 عدد 16،500
 به قطر یک دوم تا یک ،حمل و نصب شیر یکطرفه

 .ن حوضچه کنتور آباینچ، درو
 070501 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 عدد 24،100
 به قطر یک و یک چهارم ،حمل و نصب شیر یکطرفه

 .آب تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور
 070502 

 
 

 عدد 18،200
 به قطر یک دوم تا یک اینچ، ،آب حمل و نصب کنتور
 .آب درون حوضچه کنتور

 070601 

 
 

 عدد 26،500
 و یک چهارم تا  به قطر یک،آب حمل و نصب کنتور

 .دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب
 070602 

 
 

 مترطول 34،900
 به قطر یک دوم تا یک ،حمل و نصب لوله انشعاب

 .اینچ
 070701 

 
 

 مترطول 37،600
 به قطر یک و یک چهارم ،حمل و نصب لوله انشعاب

 .تا دو اینچ
 070702 
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   نوار حفاری  و مرمت  خاکی عملیات.   هشتم فصل
 

  مقدمه
 

 خاکریز   محل  حجم ، بر حسب ، و خاکریزی  مناسب  خاک  تهیه  و ردیفهای  حفاری  محل  حجم ، بر حسب حفاری  به  مربوط ردیفهای. 1
 .شود  می گیری اندازه

 .شود  می گیری ازه اند جا شده  جابه  خاک  تناسب  به  حفاری  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  و حمل آوری  جمع ردیفهای. 2
 و مواد زاید باشد،  خاک  به مربوط چنانچه خاکریز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاک500 از   بیش  حمل ردیف. 3

جام عملیات که برای ان) از جمله توونان( منظور از خاک مناسب، هر نوع خاکی است . .شود  می گیری  اندازه  حفاری  محل  حجم برحسب
 .خاکی طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد

 از   که  خاکی  برای  آن گیری شود و اندازه  می  بار پرداخت  یک  متر، در هر مورد تنها برای50 حداکثر   تا فاصله  مصرفی  خاک  جابجایی ردیف. 4
   برگشت  کنار ترانشه  از دپو به  که  خاکی ، و برای  جابجا شده  خاک تناسب  به  حفاری  محل  حجم شود، برحسب  می  دپو منتقل  به کنار ترانشه

 .شود  می  خاکریز انجام  محل  حجم ، برحسب  است  شده داده
   و ردیفهای است ، منظور شده گذاری  لوله  فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای  لوله  و روی  زیر،اطراف  سرندی  خاک  کوبیدن های هزینه. 5

   در گزارش  شده  درج  نتایج  و براساس  فنی  مشخصات ، طبق) خاکریز نهایی (  سرندی  خاک  روی  خاک  کوبیدن ، برای081202 و 081201
 .  است  شده  کوبیده  خاک ، حجم  محاسبه مبنای.   است  پرداخت ، قابل آزمایشگاه

،   روسازی  مصالح حجم  هم  خاک  و باراندازی  هر فاصله  به ، حمل ، بارگیری  برداشتن ، هزینه  در مسیر لوله  روسازی  اجرای  ردیفهای در قیمت. 6
 .  است  شده  بینی پیش

 .شود  می ، محاسبه080603   ردیف  نیز، طبق  بتنی  و بلوکهای  زیر موزاییک  مالت  تخریب هزینه. 7
   لوله  عبور خط  معابر در محلهای  و روسازی  زیرسازی  عملیات  به ، مربوط080705 تا 080701   در ردیفهای  شده  واحد درج  و بهای شرح. 8

 .   سایر کارها مجاز نیست  ردیفها، برای  از این  و استفاده است
  در نظر گرفتهها   حوضچه  و احداث گذاری  لوله  فصلهای  ردیفهای ، برای  فصل  در این  زیرزمینی  کار زیرتر از آب  اجرای بهای  اضافه ردیف. 9

  ، محاسبه  است  زیرزمینی  زیر تراز آب ، که)بها  فهرست  این  به  منضم  نمونه های  نقشه طبق( یا گود   از ترانشه  حجمی  و برحسب  است شده
 .شود می
   محاسبه080201  شود، از ردیف   انجام  مکانیکی با وسایل چنانچه 080808 و 080807  ردیفهای  به  مربوط  اضافی  خاکی  عملیات هزینه. 10
   قابل  فصل در این   مربوط  ردیفهای  برحسب  الزم  دستی  عملیات بهای   مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل استفاده چنانچهشود و  می

 نیز 080808 و 080807های  دیفردیف اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیر زمینی در این فصل، بسته به مورد،  برای ر.   است محاسبه
 .قابل محاسبه است

   و آجر و خاک  و بتن  و ماسه مانند شن (  مصالح  انوع  و حمل  بارگیری  از صعوبت  ناشی های  هزینه  به  مربوط081302 و 081301  ردیفهای. 11
   معابر تا عرض  برای  و فقط  آنها است ، و باراندازی  دستی ا وسایلها، ب  لوله و انواع)   از خاکبرداری  حاصل های  و نیز نخاله  و اساس و زیراساس

   بنایی  کارهای  برای  دستی  حمل ردیف. شود  می  کارفرما، پرداخت  مشاور و تصویب  تایید مهندس و درصورتفاصله دیوار به دیوار،  متر، 6
   محل  حجم  برحسب  مصالح  با هر نوع  پرکردن  و برای  شده  حفاری محل   حجم ،خاکها و مواد زاید برحسب  اجرا شده  عملیات  حجم برحسب
 . قابل پرداخت نیست081002 ردیف 081301با پرداخت ردیف  .شود  می گیری ، اندازه پر شده



 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری. فصل هشتم

 1388فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

 
 

 31

12 از  توان ، می  کالفی  اتیلن  پلی های  لوله  دستی  و حمل در مورد بارگیری. 12
   استفاده  لوله  هر متر طول  ازای  به081302  واحد ردیف   قیمت1

 .کرد
  برای)   با کاتر یا تخریب  از برش اعم (  مسیر لوله  پوشش سازی  آماده  عملیات  هزینه  به ، مربوط080606 تا 080601   واحد ردیفهای بهای. 13

  ها و نصب  حوضچه  و احداث گذاری  لوله  در ردیفهای  حفاری  جزو هزینه د شده موارد یا  برداشتن  هزینه  است بدیهی.   است  مسیر لوله حفاری
 .شود  می گیری  اندازه  شده  تخریب  محل  حجم  برحسب  تخریب ردیفهای.   است  شده بینی انشعابها پیش

 .گیرد  قرار می رد، موررد استفاده ندا  و اساس  زیراساس  نیاز به  که  مواردی  و برای  بوده  کامالً مستقل080703  ردیف. 14
 مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات  به،080102، 080101   شماره  ردیفهای  اجرای  ضمن  که در مواردی. 15

های  از ردیف ،  سنگی  حفاریشوند،  می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن برداشت
 .شود منظور می بسته به مورد 080106 تا 080103

 . منظور شده است080104 مناسب برای عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف  وسیلههزینه .16
های   همراه با چکش استفاده از کمپرسور، کارفرما با تایید، استفاده شود، مگر در شرایطی که080104برای حفاری در سنگ باید از ردیف . 17
 . اجتناب ناپذیر باشدبادی
 .شود  هزینه تهیه آب و کلر منظور نشده است و مقدار بر حسب حجم خط لوله و بر اساس قطر نامی محاسبه می،081501  ردیفدر  .18
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 7،900

ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث  اضافه بها به 
 برای حفر چنانچهحوضچه ها و نصب انشعابها، 

ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم وخاکریزی، 
استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی 
مقدورنباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا 

 .د، بر حسب حجم محل حفاری شو متر انجام2عمق 

 080101 

 

 

 مترمکعب 25،500

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
  برای حفرچنانچهحوضچه ها و نصب انشعابها، 

ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، 
استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی 

 و حداکثرتا  با دستمقدورنباشد و عملیات خاکی
 .، بر حسب حجم محل حفاری متر انجام شود2عمق 

 080102 

 

 

 مترمکعب 262،000

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
در   حفاریچنانچهحوضچه ها و نصب انشعابها، 

  به علت شرایط محلی با کمپرسور، سنگیهای زمین
و حداکثر تا وسایل دستی و  های بادی همراه با چکش

 .شود  متر انجام 2عمق 

 080103 

 

 

 مترمکعب 78،300

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
 حفاری در چنانچهها و نصب انشعابها،  حوضچه

های هیدرولیکی  ا استفاده از چکش ب، سنگیهای زمین
 .شود انجام   متر2و حداکثر تا عمق 

080104 

 

 

 مترمکعب 10،400

، هرگاه 080104 تا 080101افه بها به ردیفهای اض
 متر باشد، برای حجم 2عمق ترانشه یا گود بیش از 

 4 متر یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا 2واقع بین 
   برای عمقهای بار و به همین ترتیب، دو  متر6 تا

 .بیشتر

 080105 

 

 

 مترمکعب 6،570

موقعیت  چنانچه به علت 080103اضافه بها به ردیف 
مکانی استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد و 

 .خاکریزی نهایی با دست انجام شود

 080106 

 
 

 مترمکعب 4،780
خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله 

 .ایجاد شیب یا عمق مناسب مکانیکی، به منظور
 080201 
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 11،800

 که خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی
خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و 

، با تراکم   سانتیمتری15  کوبیدن خاک در قشرهای
 . درصد پروکتور استاندارد85

 080202 

 

 

 مترمربع 9،580

چوب بست الزم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به 
تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب  منظور

اندازه گیری برحسب سطح حفاظت (بست الزم باشد 
 ).شده

 080301 

 

 

 مترمکعب 56،000

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر 
تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای 
زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری 

 .ر باشداجتناب ناپذی

 080401 

 

 

 مترطول 150،000

 100های زهکش بتنی به قطر تهیه مصالح و نصب لوله
 میلیمتر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه 200تا

های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، 
 .تهیه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله

 080501 

 

 

 مترطول  

های زهکش پالستیکی  تهیه مصالح و نصب لوله
 میلیمتر، برای انتقال آب به 200 تا110مشبک به قطر

محل تلمبه های موتوری ویا محل دفع آب، همراه با 
 .حفاری، تهیه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله

 080502 

 
 

 مترمکعب 95،200
تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکاربردن آن 

 .در زهکشیها
 080503 

 
 

 رمکعبمت 139،500
بدون استفاده  (تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله

 .)از کاتر
 080601 

 080602  .تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله مترمکعب 302،000  

 
 

 مترمکعب 105،000
تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و 

 .بتن، در مسیر لوله
 080603 

 
 

 مترطول 4،730
 سانتیمتر 7مق تا برش آسفالت با کاتر به ع

 ).گیری برحسب طول هر خط برش اندازه(
 080604 
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترطول 845

  به ازای هر  سانتیمتر080604اضافه بها به ردیف 
گیری برحسب  اندازه( سانتیمتر 7 مازاد برعمق اضافه 

 ).طول هر خط برش

 080605 

 
 

 مترمکعب 83،700
تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با 

 .کاتر در مسیر لوله
080606 

 

 

 مترمکعب 168،000

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

 .تراکم الزم

 080701 

 

 

 مترمربع 15،700

کا، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپ
همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر 

 .ضخامت آسفالت کوبیده شده

 080702 

 

 

 مترمربع 17،100

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه 
یاگود، آب پاشی وکوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، 
پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با 

، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت تک کت وپریمکت
 .آسفالت کوبیده شده

 080703 

 

 

 مترمربع 100،500

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با 
بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد 

پاشی و کوبیدن بستر،  خاک روی ترانشه یا گود، آب
 .ماسه ریزی و کوبیدن آن

 080704 

 

 

 مترمربع 87،300

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با 
پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی 

 .ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر

 080705 

 

 

 مترمکعب 63،300

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
 از حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده

 .خاک سرند شده محلی

 080801 

 

 

 مترمکعب 63،400

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 

 . میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی19

 080802 
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 مترمکعب 105،500

، برای تهیه، اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری
حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک 

 .سرند شده محلی

 080804 

 

 

 مترمکعب 78،600

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، 
به جای استفاده از ) کفی(حمل و پخش ماسه خاکدار 

 .خاک سرند شده محلی

 080805 

 

 

 مترمکعب 58،400

ای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، اضافه بها به ردیفه
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک 

 .سرند شده محلی

 080806 

 
 

 مترمکعب 103،000
تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای 

 .سازی در کف ترانشه، به منظور پی
 080807 

 
 

 مترمکعب 116،500
 در کف تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ الشه

 .سازی ترانشه، به منظور پی
 080808 

 

 

 مترمکعب 1،410

 متر، باهر وسیله 50جایی خاک تا فاصله حداکثر جابه
مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا 
برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام 

 .نمی شود

 080901 

 

 

 مترمکعب 8،180

ای لوله گذاری، برای تهیه اضافه بها به ردیفهای فصله
 از خارج کارگاه، )سرند شده یا نشده (خاک مناسب
 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در 500حمل آن تا 
 که خاک کنده  هایی های سنگی و یا محل مسیر ترانشه

 .شده برای استفاده مناسب نباشد

 081001 

 
 

 مترمکعب 7،850
حمل تا جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، 

 . متری و باراندازی آن500فاصله 
 081002 

 
 

 مترمکعب 6،110
بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، 

 . متری و باراندازی آن500حمل تا فاصله 
 081003 

 

 

1،470 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، 
موضوع (تر  م500 فاصله حمل بیش ازچنانچه

 کیلومتر باشد، به 10تا) 081003 تا 081001ردیفهای 
کسرکیلومتربه .  متر 500ازای هر یک کیلومتر اضافه بر

 .تناسب محاسبه می شود

 081101 
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 هشمار شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

1،330 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، 
تر  کیلوم30 کیلومتر تا10 فاصله حمل بیش ازچنانچه

.  کیلومتر10باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر
 .تناسب محاسبه می شود کسر کیلومتر، به

 081102 

 

 

1،200 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع 
 کیلومتر باشد، به 30 فاصله حمل بیش از چنانچهراه، 

.  کیلومتر30ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 
 .شود تناسب محاسبه می کسرکیلومتر، به

 081103 

 

 

 مترمکعب 13،500

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه 

 90 سانتیمتری، با تراکم 15یا گود، در قشرهای 
 .درصد پروکتور استاندارد

 081201 

 

 

 مترمکعب 17،500

 به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث اضافه بها
حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه 

 95 سانتیمتری، با تراکم 15یا گود، در قشرهای 
 .درصد پروکتور استاندارد

 081202 

 
 

 مترمکعب 41،000
بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و 

 .باراندازی
 081301 

 
 

 شاخه 6،960
 میلیمتر، با هر 300ارگیری و حمل انواع لوله تا قطرب

 .وسیله دستی، و باراندازی
 081302 

 

 

 مترمکعب 6،480

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث 
حوضچه ها، برای صعوبت ناشی از وجود مهاریهای 

 .سپرها در عرض ترانشه یا گود

 081401 

 
 

 مترمکعب 13،300

ونی و شستشوی سراسری خط لولـه،       آزمایش، ضد عف  
 .طبق مشخصات فنی

081501 
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   فوالدی کارهای.   نهم فصل
 

  مقدمه
 
مأخذ  ، و به  تنظیمی های  جلسه ، دستور کارها و صورت ها، مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار طبق ، وزن  فصل  این در ردیفهای. 1

 .شود  و منظور می ، محاسبه  سازنده ارخانه ک  یا جدولهای  استاندارد مربوط جدولهای
   وزن بها یا اضافه ، اضافه  بابت  و از این ، در قیمتها منظور شده  آرماتوربندی  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه. 2

 .شود  نمی پرداخت
   صورت مانند، براساس  می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  میلگردها مورد استفاده له فاص منظور حفظ  به  مورد نیاز که  خرکها و سنجاقکهای بهای. 3

 .  است  پرداخت  مربوط  ردیفهای  و طبق  شده  تنظیم های جلسه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 

 

 کیلوگرم 9،580

 گذاشتن میل گرد ساده، تهیه، بریدن، خم کردن و کار
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 10به قطر تا 

 .الزم

 090101 

 

 

 کیلوگرم 9،300

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 18 تا 12به قطر
 .الزم

 090102 

 

 

 کیلوگرم 8،630

اشتن میلگرد آجدار تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذ
 میلیمتر برای بتن مسلح با 10، به قطر تاAIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم

 090201 

 

 

 کیلوگرم 6،630

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12، به قطرAIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 090202 

 

 

 کیلوگرم 6،300

ن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار تهیه، برید
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20، به قطرAIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 090203 

 

 

 کیلوگرم 8،620

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم 10، به قطر تاAIIIنوع 

 .پیچی الزم

 090204 

 

 

 کیلوگرم 6،630

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن مسلح 18 تا 12، به قطر AIIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 090205 

 

 

 کیلوگرم 6،300

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
 میلیمتر برای بتن 20 و بیش از20، به قطرAIIIاز نوع 
 . با سیم پیچی الزممسلح

 090206 

 

 

 کیلوگرم 430

 کار چنانچهاضافه بها به ردیفهای نصب میل گرد، 
گذاری میل گرد، زیر تراز آبهای زیرزمینی انجام شود 
و برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری 

 .باشد

 090301 

 

 

 عدد 115،000

تهیه و نصب عالیم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت 
جهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه ت

های تهیه مصالح چدنی و پایه  نمونه شامل تمام هزینه
 .بتنی مربوط

 090401 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

 کیلوگرم 9،430
 با قاب مربوط به حوضچهتهیه و نصب دریچه چدنی 

 .طور کامل
 090402 

 090403  .تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه های شیر کیلوگرم 14،900  

 
 

 کیلوگرم 18،000
تهیه و نصب پله یا حفاظ ازمیل گرد و لوله فوالدی 

 .در دیوارحوضچه های شیر
 090501 

 
 

 کیلوگرم 13،200
تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه برای هواکش 

 .سقف یا برای تخلیه حوضچه های شیر
 090502 

 
 

 عدد 61،100
پیلن در  تهیه و نصب پله فوالدی با روکـش پلـی پـرو           

 .های شیر دیوار حوضچه
090503 
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   بندی  و قالب  بتنی کارهای.   دهم فصل
 

   مقدمه
 
 . شود  مشخص  دیگری  نوع صراحت  به ، مگر آنکه است) 1  نوع (  پرتلند معمولی ، سیمان  مصرفی ، سیمان  فصل  این  ردیفهای در تمام. 1
 . است  فنی مشخصات  به ، با توجه ای  رودخانه  یا شکسته ای  رودخانه  طبیعی  صورت  به  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن نوع. 2
 و هر   بتن  کردن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن  مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن ، ساختن  مصالح بندی  دانه هزینه. 3

  ، در بهای  مربوط های  و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن ، مرطوب  آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش یخت، ر  بتن  کردن  از متراکم  ناشی  افت گونه
 .  است ردیفها منظور شده

ی و ریز  معاونت برنامهنظام فنی اجرایی دفتر 120   شماره نشریه (  ایران  بتن نامه  آیین ، طبق  فصل  در این کار رفته  به  بتن  انواع مشخصات. 4
 .  است) نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 :  زیر است  جدول  طبق ریزی  بتن  در برآورد ردیفهای  مفروض مقدار سیمان. 5
 

 )کیلوگرم(مقدار سیمان تقریبی  نوع بتن شماره ردیف
100101 10 C 150 
100102 12 C 200 
100103 16 C 250 
100104 20 C 300 
100105 25 C 350 

 
 .  دو است  از آن  یا ترکیبی  یا فلزی  مانند چوبی  قالب  هر نوع  شامل  فصل  این بندی  قالب ایردیفه. 6
 .  است  محاسبه  دارد مالک  تماس  با قالب  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه. 7
   نگهدار، ایجاد پخ  فاصله  و نصب  قالبها، تهیه ، تمیز کردن  چوبی  قالب ردن ک ، رنده بست بند، چوب  پشت های ، هزینه بندی  قالب در ردیفهای. 8

 .   است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز کردن ، ماده  الزم  و مهره  و پیچ ، میخ ، سیم  قالب در گوشه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 C10  100101.  هیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوعت مترمکعب 352،500  
 C12.  100102تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب 393،000  
 C16  100103. تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب 429،000  
 C20  100104. تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع مترمکعب 460،500  
 C25.  100105 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع مترمکعب 490،000  

 
 

 مترمکعب 15،200
 ضخامت بتن چنانچهاضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، 

 . سانتیمتر یا کمتر باشد15
 100201 

 
 

 مترمکعب 7،290
اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در 

 .بتن مسلح انجام شود
 100202 

 

 

 مترمکعب 25،800

اضافه بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، 
 برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری چنانچه

 .ضروری باشد

 100203 

 
 

 کیلوگرم 16
جای   بهچنانچهاضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، 

 . استفاده شود2 از سیمان نوع 1سیمان نوع 
 100204 

 
 

 کیلوگرم 32
جای   بهچنانچهاضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، 

 . استفاده شود5 از سیمان نوع 1سیمان نوع 
 100205 

 

 

 کیلوگرم 615

اضافه بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت 
عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای  به

 . استفاده شود1 از سیمان نوع چنانچهبتن ریزی، 

 100206 

 

 

 لوگرمکی -615

عیاردرج  بها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به کسر
شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن ریزی، 

 . استفاده شود1 از سیمان نوع چنانچه

 100207 

 
 

 مترمربع 63،100
تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای 

 .کارهای بتنی، همراه با باز کردن قالب
 100301 

 

 

 مترمربع 12،900

، برای قالب بندی زیر تراز 100301اضافه بها به ردیف 
 برای آبکشی، به کاربردن چنانچهآبهای زیرزمینی، 

 .تلمبه موتوری ضروری باشد

 100302 

 
 

 کیلوگرم  
تهیه و جا گذاری غالف پالستیکی در بتن، برای عبور 

 .لوله و سایر مصارف
100401 
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 حمل و نقل.   یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
   تحویل  پیمانکار، از محل  توسط  شده  تهیه  کارفرما یا مصالح  تحویلی  مصالح ، برای  کیلومتر و باراندازی30   تا فاصله ، حمل  بارگیری هزینه. 1

 مازاد   حمل هزینه.   است  شده ر گرفتهبها در نظ  فهرست  این  ردیفهای ، در قیمت  مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه یا تهیه
 مورد  ، بر حسب  چدنی  و دریچه  و قاب ، شیرها، اتصالیها، پله ها، متعلقات ، آجر، لوله  سنگی ، مصالح آالت ، آهن  سیمان  کیلومتر، تنها، برای30بر 

 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل ینه هز گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت  فصل  این  ردیفهای بر اساس
   زیر تعیین شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک. 2
 :شود می
  سیمان. 1ـ2

 .شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  برای درصد6  اضافه ، به  در بتن  عیار سیمان ، بر اساس  مقدار سیمان
  آالت آهن. 2ـ2
 و   تقویتی  و ورقهای ، لوله ، سپری ، نبشی ، ناودانی  تیرآهن ، مانند انواع  متداول ، از میلگرد و پروفیلهای  فوالد مصرفی  کیلوگرم  هر یک ازای  به

 .شود ، منظور می  حمل  بابت  کیلوگرم05/1ود، ش  می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  مشخصات  بر اساس  که اتصالی
 ).دار  ریشه ، سنگ  قلوه ، سنگ ، ماسه شن (  سنگی مصالح. 3ـ2
 .شود  می  محاسبه  و ماسه  شن  تن2/2،   بتن  انواع  هر متر مکعب برای. 1ـ3ـ2
 .شود ی م  محاسبه  قلوه  سنگ  تن2،  سنگ  با قلوه  چینی  خشکه  هر متر مکعب برای. 2ـ3ـ2
 .شود  می دار محاسبه  ریشه  سنگ  تن84/1دار،   ریشه  با سنگ  چینی  خشکه  هر متر مکعب برای. 3ـ3ـ2
 .شود  می  محاسبه  سنگی  مصالح  تن2،   شده  کوبیده ، زیراساس ، اساس  زهکشی ، مصالح ، ماسه  شن  هر متر مکعب برای. 4ـ3ـ2
 و یا سایر   مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  احتساب  تنها برای  فصل  این مه مقد  در بندهای  شده مقادیر تعیین. 3

 .موارد، نخواهد بود
 :شود  می  زیر تعیین شرح ، به  حمل  هزینه  پرداخت ، برای  سیمان مبدأ حمل. 4
 خرید باید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل  شود، مبدأ حمل اری خرید  داخلی های  مستقیماً از کارخانه سیمان چنانچه. 1ـ4

 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس قبالً به
 ر  مورد نظ  سیمان که (  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  محل  نشود، مبدأ حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان چنانچه. 2ـ4
 .، خواهد بود)کند تولید می را
 :شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، برای مبدأ حمل .5
   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از فوالد   که در صورتی .1ـ5

 باید قبالً   خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیکنندگان تولید خرید از 
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس به
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلیتولید کنندگان مسقیماً از فوالد    که در صورتی .2ـ5

  .شوند  نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب میهای کارخانه .کند نزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می
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 .دشو  می  محاسبه  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  آجر طبق و  سنگی  مصالح  حمل بهای. 6
 و   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  واحد ردیفهای  از بهای ، با استفاده  چدنی  و دریچه  و قاب ، شیرها، اتصالیها، پله  متعلقات  حمل بهای. 7

 .شود  می  محاسبه50/2   ضریب اعمال
   و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل برای( )G.R.P(   و فایبرگالس  نشکن  و چدنی  سیمان  آزبست های  لوله  حمل  ردیفهای بهای. 8

   با سایرقطرها، بر حسب  فوق های  لوله  حمل بهای.   است  شده بینی  میلیمتر، پیش500قطر   به  لوله ، برای) گذاری  در لوله  مفید هر شاخه مترطول
 .شود  می ، تعیین6   در جدول  شده  درج  ضرایب متر، و اعمال میلی500قطر   به  لوله  حمل  واحد ردیفهای  از بهای مورد، با استفاده

 
   و فایبرگالس  نشکن  و چدنی  سیمان  آزبست های  لوله  حمل  ضریبهای.6  جدول

 
 300 250 200 150 100 80 60 )میلیمتر(قطر لوله 

 38/0 26/0 17/0 1/0 07/0 05/0 05/0 ضریب
 800 700 600 500 450 400 350 )میلیمتر(قطر لوله 

 3 2 8/1 1 75/0 64/0 52/0 ضریب
 

  های  لوله  حمل بهای.   است  شده بینی  میلیمتر، پیش315 قطر   به  لوله ، برای)  شده  حمل  لوله  مقدار کل برای (  اتیلن  پلی های  لوله  حمل  ردیفهای بهای. 9
  ، تعیین7   در جدول  شده  درج  ضرایب  میلیمتر، و اعمال315 قطر   به  لوله  حمل د ردیفهای واح  از بهای  مورد، با استفاده  با سایر قطرها، برحس فوق
 .شود می
 

 .  اتیلن  پلی های  لوله  حمل  ضریبهای.7  جدول
 

 280 250 225 200 180-140 125-90 70-50 )میلیمتر(قطر لوله 
 77/0 61/0 5/0 35/0 28/0 19/0 11/0 ضریب

 800 710 630 500 400 355-350 315 )مترمیلی(قطر لوله 
 5/5 5/5 5/5 3 35/1 35/1 1 ضریب

 
شود   می  پرداخت  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  کیلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد-مبدأ  (  حمل مسافت چنانچه   فله  سیمان  حمل بهای. 10

های  به قیمت ردیف 50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل  ردیفهای  بر اساس کیلومتر باشد،450 بیشتر از   حمل و اگر مسافت
 .شود  می  کیلومتر پرداخت30 از کسر   پس، مسیر  طول تماممربوط، برای 

 .شود  می  درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این  واحد ردیفهای  شود، بهای  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح حمل چنانچه. 11
،   یاد شده  در دفترچه  که ، و در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه ، نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای. 12

 .شود  می  آنها تعیین  مشاور، فاصله دس نظر مهن ، طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای مسافتی
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

   کیلومتر-تن  365
 30حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر

 . کیلومتر75کیلومتر، تا فاصله 
 110101 

 
 

   کیلومتر-تن  245
زاد بر حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به ما

 . کیلومتر150 کیلومتر، تا فاصله 75
 110102 

 
 

   کیلومتر-تن  155
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 . کیلومتر300 کیلومتر، تا فاصله 150
 110103 

 
 

   کیلومتر-تن  125
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 .ر کیلومت450 کیلومتر، تا فاصله 300
 110104 

 
 

   کیلومتر-تن  110
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 . کیلومتر750 کیلومتر، تا فاصله 450
 110105 

 
 

   کیلومتر-تن  91
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 . کیلومتر750
 110106 

 

 

89 
  -مترطول 
 کیلومتر

یمان و چدنی نشکن و حمل انواع لوله های آزبست س
 میلیمتر، نسبت به 500 به قطر)G.R.P(فایبرگالس 

 . کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30مازاد بر

 110201 

 

 

60 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
 میلیمتر، نسبت به 500 به قطر)G.R.P(فایبرگالس 

 . کیلومتر150 کیلومترتا فاصله 75مازاد بر 

 110202 

 

 

38 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
 میلیمتر، نسبت به 500 به قطر)G.R.P(فایبرگالس 

 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150مازاد بر 

 110203 

 

 

31 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
 میلیمتر، نسبت به 500 به قطر)G.R.P(برگالس فای

 . کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300مازاد بر 

 110204 

 

 

27 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
 میلیمتر، نسبت به 500 به قطر)G.R.P(فایبرگالس 

 . کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450مازاد بر 

 110205 

 

 

22 
  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
 میلیمتر، نسبت به 500 به قطر)G.R.P(فایبرگالس 

 . کیلومتر750مازاد بر 

 110206 

 
 

31 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسبت 315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 
 .ومتر کیل75 کیلومتر تا فاصله 30به مازاد بر 

 110301 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 
 

21 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسبت 315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 
 . کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75به مازاد بر 

 110302 

 
 

13 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسبت 315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 
 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150به مازاد بر 

 110303 

 
 

11 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسبت 315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 
 . کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300به مازاد بر 

 110304 

 
 

9 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسبت 315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 
 . کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450به مازاد بر 

 110305 

 
 

7 
  -مترطول 
 کیلومتر

 میلیمتر، نسبت 315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 
 . کیلومتر750به مازاد بر 

 110306 
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 کار  پای مصالح. 1  پیوست
   کار، طبق  اجرای ندی زمانب  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح. 1

   ورود مصالح هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم مهندس، با حضور   است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در   مصالح  و باراندازی  مربوط  فصلهای  در ردیفهای  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری هزینه،   ضمیمه  فهرست  ردیفهای در قیمت. 2

   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه
 .شود  نمی فصلها، انجام

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام. 3
 و با احتساب ضریب پیشنهادی )شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول که   مصالحی برای ( 7/0 بدون اعمال ضریب  حمل کار و هزینه پای

 .شود  وضعیتها منظور می  در صورتپیمانکار
   کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلق  وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام. 4

  چنانچه (   وضعیت  از صورت  از کسر آن ، پس  صورت  در این که.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  اجرای  برای  که ندارد، مگر مصالحی
 . کند  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت تواند با پیشنهاد مهندس ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت در صورت

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری ظ حف مسؤولیت. 5
 . باشد، انبار کند  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

   شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه کار، تنها برای  پای  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح نرخ. 6
 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل است

 مازاد  مصالح. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت ، و صورت  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 7
 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  مانده  باقی اه در کارگ  که بر مصرف
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410101  .ماسه شسته مترمکعب 120،500  
 410102  .شن شسته مترمکعب 73،100  
 410103  .سنگ قلوه مترمکعب 54،500  
 410104  .سنگ الشه مترمکعب 58،500  
 410105  .آجر فشاری قالب 625  
 410106  ).توونان(مخلوط رودخانه ای  مترمکعب 43،500  
 410201  .سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن 581،000  
 410202  .سیمان پرتلند نوع دو پاکتی تن 596،000  
 410203  .سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی تن 611،000  
 410204  .سیمان پرتلند نوع یک فله تن 517،500  
 410205  .سیمان پرتلند نوع دو فله تن 532،500  
 410206  .سیمان پرتلند نوع پنج فله تن 547،500  
 410301  .انواع میلگرد ساده کیلوگرم 7،340  
 410302  .انواع میلگرد آجدار کیلوگرم 5،360  
 410401  .ع مصالح چدنیانوا کیلوگرم 8،690  
 410402  .انواع لوله و متعلقات فوالدی گالوانیزه کیلوگرم 10،200  
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 2  پیوست
 

، بایـد   هـر رشـته    بـه   مربـوط   رو، در کارهـای  ، از ایـن      است   شده   تهیه   مختلف  های   در رشته    استفاده   و برای    عمومی  صورت  ، به    دستورالعمل  این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن   شود، تـا آغـاز و انجـام          اجرا انجام    دوره   برای   موقت  صورت   باید به    که   است  ، اقدامها و تدارکاتی      از عملیات   ، عبارت   تجهیز کارگاه . 1ـ1 

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، ماننـد کارگاههـای       قرار می   برداری  ، مورد بهره     اجرایی   عملیات   پشتیبانی   برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    پشتیبانی  ساختمانهای. 2ـ1 

 و ماننـد     ساخته   پیش   قطعات  ، ساخت   ، نقاشی   ، صافکاری   سازی  ، باطری   رماتوربندی، آ   ، نجاری   ، آهنگری    تاسیساتی   کارگاههای  ، شامل   سر پوشیده 
   ترانسـفورماتورها و مولـدهای    محـل   پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده  ،انبارهای  آالت   ماشین   سرپوشیده  ، تعمیرگاههای   آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قـرار گیـرد، ماننـد        آنها، مورد استفاده     به   دادن   و سرویس    افراد مستقر در کارگاه      برای  شود که    می   گفته  ساختمانی  ، به    عمومی  اختمانهایس. 3ـ1 
  ، پارکینگهـای    انـه ، تلفنخ   ، رختشویخانه   ، درمانگاه   ، فروشگاه   ، نانوایی   ، آشپزخانه   ، غذاخوری    مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهای    دفاتر کار، نمازخانه  

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه. 4ـ1 

   روشـنایی   ، تـامین    کشـی   روبـاز، حصـار     نگهـای ، پارکی    ورزشی   روباز، زمینهای    سبز، انبارهای   ، فضای    سیل   در مقابل    کارگاه   حفاظت  دیگر برای 
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین محوطه

 کارفرمـا     کار، از سوی     مورد نیاز اجرای    ، گاز و مخابرات     ، برق   ، آب    در آن    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل    کارگاه  منظور از ورودی  . 5ـ1 
   تعیـین   پیمـان   خصوصـی  ، در شـرایط  گفتـه   پـیش   از نیازهـای   هر یک  تامین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می یل و تحو   تامین
 .شود می

   و تجهیزات    مصالح   و حفاظت    نگهداری  ، برای    تجهیز کارگاه   نمایی  جا  طرح   به   با توجه    که   است   از کارگاه    یا محلهایی   ، محل   انبار کارگاه . 6ـ1 
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه 1-07 
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   یا بـا واسـطه      طور مستقیم    را، به    و مانند آن    ، انبار مواد منفجره      قرضه  ، محل    آب  ، منابع    مصالح   معادن   هستند که   ، راههایی    ارتباطی  اههایر. 9ـ1 

 .کنند  می  کار متصل  اجرای محل  دیگر، به راههای
   موضـوع    عملیات  علت  شد اما به     می   از مسیر موجود انجام    " قبال  ، که   عمومی   نقلیه   تردد وسایل    تامین   برای  ، که    است  ، راهی    انحرافی  راه. 10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع پیمان
   یا نصـب   احداث روش ، به   آالت   و ماشین    ساختمانها، تاسیسات    کردن  ، فراهم    کارگاه   تجهیز و برچیدن     ردیفهای   در شرح   منظور از تامین  . 11ـ1 

   بـرداری  بهـره   و نگهداری  به مربوط  و اقدامهای   اجاره  یا  خدمت  خرید  صورت  ، به   محل  موجود در   از امکانات   آنها  اختیار گرفتن   در  یا  در کارگاه 
 . از آنهاست
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 و دیگـر   آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات   مصـالح   کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع   ، عبارت    کارگاه  برچیدن. 12ـ1 
 نظـر     کارفرمـا، طبـق      تحـویلی    زمینهـا و محلهـای       برگردانـدن    اول  شکل   به   لزوم   و در صورت    ، تمیز کردن    ، تسطیح    پیمانکار از کارگاه    تدارکات

 . کارفرماست
  برآورد  تهیه روش. 2 
،    آن   اجـرای    بـرای    شـده    انتخـاب   ، روش   از هـر کـار و همچنـین        و نیـ    شرایط   به   برآورد، باید با توجه      کننده   مشاور یا واحد تهیه     مهندس. 1ـ2 

    تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده بینی  پیش  ردیفهای  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
   د و چنانچهکن   مورد نظر، درج های  و در برابر ردیف  برآورد کرده  مقطوع  صورت ه کار ب  اجرای  محل های  قیمت ، بر حسب  پیوست  این کارگاه

   احـداث   کـه   سـاختمانهایی  بـرای .  کنـد   بینی ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم   کارگاه   تجهیز و برچیدن     برای  ای   ویژه  مشخصات
،   سـاخته    پـیش   در مورد ساختمانهای  . شود   برآورد آنها منظور می     عنوان  ، به    و حاصل    کسر شده    احداث  زینه، از ه     بازیافتی   مصالح  شود، ارزش   می

 کـار    اجـرای   آنها، در طول گذاری  و سرمایه ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینه   فلزی   ساختمانها، مانند قابهای     ساخته   پیش  مانند کاروانها و قطعات   
شـود،     می   واحد استفاده   بهای   فهرست   از چند رشته     که  در پیمانهایی . شود  ، منظور می     کارگاه   تجهیز و برچیدن    برآورد هزینه  و جزو      شده  محاسبه
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست تنها یک
 ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت شود، به  منظور می   کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   در برآورد هزینه     که   و راههایی   ساختمانها، تاسیسات . 2ـ2 

   دوره   بـرای    در طـرح     کـه    یـا زیربنـایی      جنبـی    تاسیسـات   اجرای   به   دادن  ، با اولویت     تجهیز کارگاه   های   هزینه  منظور تقلیل   به. شود   می  نظر گرفته 
 در    موضـوع    و ایـن   شـود    استفاده   کارگاه  تجهیز  عنوان   به   یاد شده    اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات        و در دوره     است   شده  بینی   پیش  برداری  بهره

   اجـرای    و در برآورد هزینـه       محاسبه   مربوط   واحد رشته    بهای   از فهرستهای    آنها با استفاده     هزینه   حالت  در این .  شود   درج   پیمان  اسناد و مدارک  
 یا    و عمومی   ، پشتیبانی   ، اداری    مسکونی   ساختمانهای   یا تامین   رگاه کا   و راههای   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب   تامین   برای  چنانچه. شود  کار منظور می  

 آنهـا در      هزینـه   اینکه   به   شود، با توجه    شود استفاده    می   بینی   پیش   از طرح   برداری   بهره   دوران   برای   که   یا زیربنایی    جنبی  سایر موارد، از تاسیسات   
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ، هزینه ت اس  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای

،   آب  انتقـال   بـرای  چنانچـه .  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات  ، برق    آب   تامین  نحوه. 3ـ2 
   اجـرا الزم   دوره ،بـرای  کشـی   و کابـل  کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری  ، از شبکه    اتی مخابر   ارتباط  ، گاز و برقراری     برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسفورماتور و     نصب  ، شامل    آن   کارهای   بگیرد، که   عهده   را به   رگاه کا   تا ورودی    رسانی   برق   باشد تدارک    کارفرما در نظر داشته     چنانچه. 4ـ2 

 و سـایر      بـرق    و اشـتراک     انشـعاب   های  و هزینه ) دیماند (  برق   ثابت  های   تعرفه  ، پرداخت    کارگاه   تا ورودی    شبکه   از برق   کشی  ، کابل    آن  متعلقات
 در تجهیز     بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج   پیمان   خصوصی   در شرایط   طور مشخص   ، به   نه زمی   کارفرما در این    ، تعهدات    است   مشابه  کارهای

 از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه    عهـده   بـه   کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک  چنانچه. شود  ، منظور نمی     کارگاه  و برچیدن 
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شـبکه     اسـتفاده    بگیـرد، در حالـت      عهـده    را بـه     آب   چـاه    یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب  کارفرما در نظر دارد تامین     چنانچه 05ـ2 
 و سـایر      آب   و انشـعاب     اشتراک  های   هزینه  ، پرداخت    کارگـاه   تا ورودی    از شبـکه    آب  انتقال   خط   اجـرای  ، شـامل    آن   کـارهای   که   آب  عـمومی
  مـدارک  ، در اسناد و  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
   یا احـداث     کارگاه   تا ورودی   رسانی   آب   تدارک  چنانچه. شود   منظور نمی    کارگاه   در تجهیز و برچیدن      بابت   از این   ای  شود و هزینه     می   درج  پیمان
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، منظـور      کارگـاه    تجهیز و برچیدن    های   کار، جزو هزینه     در پایان    برگشت   قابل  های   از کسر هزینه     پس   آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده  ، به    آب  چاه
 .شود یم
  بینـی   پـیش   پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به   دسترسی   برای  چنانچه. 6ـ2 

   تجهیـز و برچیـدن      ر ردیفهـای   د   بابت   از این   ای   کارفرما باشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   پیمان   اسناد و مدارک    بر اساس  چنانچه. شود
، بانـد      راه   رشته   واحد پایه   بهای   از فهرست    با استفاده    آن   کارفرما نباشد، هزینه    عهده   به   دسترسی   راه   احداث   که  در حالتی . شود   منظور نمی   کارگاه

 .شود  می بینی  پیش  کارگاه چیدن تجهیز و بر  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی فرودگاه
 باشـد    کارفرمـا در نظـر داشـته        ، چنانچه    کارفرماست  عهده   به   تجهیز کارگاه    برای   زمین  ، تامین    پیمان   عمومی   شرایط   طبق   که  با وجود این  . 7ـ2 

   بینـی    پـیش    پیمـان    خصوصی   پیمانکار را در شرایط     ز سوی  ا   زمین   شود، باید تامین     پیمانکار تامین    توسط   تجهیز کارگاه    از زمین    یا قسمتی   تمام
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه کرده

، هـر    اسـت   شـده   گذاشته  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط    فهرست   در این    که   تعهداتی   استثنای  به. 8ـ2 
   بینـی    پـیش    پیمان   خصوصی   در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط          تجهیز کارگاه    کارفرما در نظر دارد برای       که   دیگری   تسهیالت  نوع
 .کند

   واحـد ردیفهـای     ، در بهـای     سـاخته    پـیش    قطعـات    و سـاخت    ، آرماتوربندی   ، نجاری   ، آهنگری    مانند تاسیسات    تجهیز کارگاههایی   هزینه. 9ـ2 
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای

   و از ایـن   اسـت   شـده  ظر گرفته در ن  مربوط  فصلهای  ، در ردیفهای    آالت   ماشین   ساعتی   در هزینه   آالت   ماشین   تجهیز تعمیرگاههای   هزینه. 10ـ2 
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت

 در   ای  ، هزینـه     بابـت    و از این     است   شده  ، محاسبه    مربوط   واحد ردیفها در فصلهای      کار، در بهای     اجرای   برای   مصرفی   و برق    آب  هزینه. 11ـ2 
 .شود ، منظور نمی  کارگاه یدن تجهیز و برچ ردیفهای

   پیمانکـار هزینـه    است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی  مستمر کارگاه پیش های هزینه ، در  پیمانکار در کارگاه  کارمندان   غذای  هزینه. 12ـ2 
 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تامین  برای هایی  هزینه یا کمک

 از غـذا، در    کننـده  ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارمندان   غذای   تامین   که  در کارهایی . 13ـ2 
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های هزینه برآورد و جزو  طور مقطوع  به  آن شود، و هزینه  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط

 کـار مجـاز       اجرای   پیمانکار، در برآورد هزینه      توسط   مشاور و آزمایشگاه     مورد نیاز کارفرما، مهندس      نقلیه   وسیله   تامین   هزینه  بینی  پیش. 14ـ2 
 . نیست

  ، بـر اسـاس    انحرافـی  راههای  به  مربوط  عملیات  حجم. شود   منظور نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، جزو ردیفهای     انحرافی   راههای  هزینه. 15ـ2 
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه سازی  و زیر ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

، و   شـده   درج ، در اسناد مناقصـه       مشاور و آزمایشگاه     کارفرما، مهندس    کارکنان   سکونت  تر و محل   دفا   ساختمانهای   و مشخصات   نـقشه. 16ـ2 
،    کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   برآورد و جزو هزینه      مقطوع   صورت  ، به    شده   تعیین   و مشخصات    اجرایی  های   نقشه   به   آنها، با توجه     اجرای  هزینه

 .شود منظور می
 تـا   421001 و   420303 تـا    420301   ردیفهای   به   مربوط  های   هزینه   احتساب  ، بدون    کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   مقطوع   مبالغ  جمع. 17ـ2 

 در زیـر      شـده    تعیـین    نباید از میزان   )منظور شود  ها نیز باید به صورت مقطوع       که خود این ردیف   ( ،   کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، فهرست 421104
 یـا     مناقصـه    از انجام   ، باید قبل     کارگاه   تجهیز و برچیدن    ، بیشتر باشد، هزینه      شده   از حد تعیین     هزینه  ، این   در موارد استثنایی   چنانچه.  شود بیشتر
 . برسد  فنی  عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به ارجاع
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  شبکهآبخیزداری و منابع طبیعی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات   نیه اب   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع

 و  ، آبیـاری تحـت فشـار          آب   انتقـال   خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ6  میزان ، به  و زهکشی آبیاری

   تجهیـز و برچیـدن       حد مبلـغ    شود، هر گاه     می   بها استفاده    فهرست   رشته   از یک   نها بیش  آ   اجرای   برآورد هزینه    برای   که  در کارهایی  2-17-3 
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می حاسبهها م  از رشته هریک  به برآورد مربوط
   هزینـه   ، چنانچـه     اسـت    ریال   میلیون 2500 کمتر از      کارگاه   تجهیز و برچیدن    های   هزینه   آنها، بدون    اجرای   برآورد هزینه    که  در کارهایی . 18ـ2 

 در بنـد      شـده    تعیـین    سـقف   تا میزان  آنها،     کارگاه   تجهیز و برچیدن     بیشتر نشود، هزینه   17ـ2 در بند      شده   آنها از حدود تعیین     تجهیز و برچیدن  
 .  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2
   کلی شرایط. 3 
   را تهیـه   تجهیز کارگـاه   جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی   است  پیمانکار موظف . 1ـ3 

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس کرده
  دسـتگاههای   ر را بـه   ، پیمانکـا    ، گـاز و مخـابرات       ، برق    آب   تامین   برای   پیمان  مدارک  در اسناد و     شده  بینی   پیش   روش   به  کارفرما با توجه  . 2ـ3 

  ، بـرای     و موارد مشابه    عمیق   یا نیمه    عمیق   چاه   مجوز احداث    و یا گرفتن    ، گاز و تلفن     ، برق    آب   انشعاب   گرفتن   برای   دولتی   و سازمانهای   اجرایی
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف  منطقه شرایط  به ، با توجه     تجهیز کارگاه    برای   شده   تعیین   زمان   را، در مدت    ه تجهیز کارگا    عملیات   است  پیمانکار موظف . 3ـ3 
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیـز  . شـود    مـی   ، انجام    است   شده  بینی   پیش   پیمان   در اسناد و مدارک      که  ، در حدی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     کارفرما در زمینه    تعهدات. 4ـ3 

  ، انجـام     بابـت    از ایـن     اضـافی    و پرداخـت    پیمانکار اسـت    هزینه  ، به    کار است    مورد نیاز انجام     که   در پیمان    شده  بینی   پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ    
،    تجهیز اضـافی    کند و هزینه     تغییر نمی    کارگاه   تجهیز و برچیدن     مقطوع   تغییر کند، مبلغ     پیمان  ، مبلغ    پیمان   عمومی   شرایط   طبق  چنانچه. شود  نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه یمتهای از ق  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید  قیمت  تنها برای
   مبلـغ  ، تـا سـقف   4مفاد بنـد       به  ، با توجه     کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک    تامین  ، در صورت     کارگاه   تجهیز و برچیدن    هزینه. 5ـ3 

 .شود  می ، پرداخت  مربوط  در ردیفهای  شده بینی پیش
 مبلـغ   ، تـا سـقف  4ــ 4 بنـد    مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک  صورت   آنها به    تجهیز و برچیدن     هزینه   که  یمانهایی در پ  ) تبصره

 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش 
  کند، در برابـر حـوادث        می   احداث  رگاه تجهیز کا    برای   را که    کارگاه   موقت   خود، ساختمانها و تاسیسات     هزینه   به   است  پیمانکار، موظف . 6ـ3 

 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی
.  شـوند   کار برچیده  از انجام  ، باید پس     است   شده   کارفرما احداث    تحویلی   در زمینهای    که  تجهیز کارگاه    به   مربوط  ساختمانها و تاسیسات  . 7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات        به.  پیمانکار است    به  ، متعلق ) کارفرما   توسط   شده   تجهیز انجام   استثنای  به ( رگاه تجهیز کا    بازیافتی  ، و مصالح    تجهیزات
، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،            است   شده   کارفرما احداث    پیمانکار در زمین     توسط   که   تجهیز کارگاه    ساختمانها و تاسیسات    ، چنانچه    ساخته  پیش
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 یـاد    پیمانکار، سـاختمانها و تاسیسـات        به   آن   وجه   و با پرداخت     تعیین   دو طرف    روز با توافق     متعارف   نرخ   آنها، بر اساس    تی بازیاف   مصالح  بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

   پرداخت نحوه. 4 
   وضـعیتها درج     و در صورت     شده  آنها، محاسبه    به  بوط مر   عملیات   پیشرفت  تناسب  ، به    کارگاه   تجهیز و برچیدن     از ردیفهای    هر یک   هزینه. 1ـ4 

 .شود می
  پیشـرفت  تناسب  از کار باشد، به     بخشی   به   مربوط  شود، چنانچه    می   انجام   یا اجاره    خرید خدمت   صورت   آنها به    تامین   که   ردیفهایی   هزینه ) تبصره

 .شود می  و پرداخت ، محاسبه  پیمان موضوع   عملیات پیشرفت  تناسب  به  شود، وطمرب کار  کل  به  چنانچه و شود  می محاسبه کار  از بخش  آن 
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4 
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه ن و برچید  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینه. 3ـ4 
   و هزینـه     اسـت    ریـال    میلیـون  2500 آنها کمتر از       اجرای   برآورد هزینه    که  ، در پیمانهایی     کارگاه   تجهیز و برچیدن     هزینه   پرداخت  روش. 4ـ4 

 :  زیر است شرح  به،  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک    است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 . گاه کار  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت فشـار    آب  انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

  : و زهکشی  آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه   تجهیز و برچیدن     درصد مبلغ  30 ـ 

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 دن کارگاههای تجهیز و بر چی فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگرانتامین کمک  420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .آزمایشگاه
 

دس های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهن تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

  مقطوع .ذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاهغتامین  420303
تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401

 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر  420403
 مقطوع .سرعت

 

های مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزیون 420403
 مقطوع . به دفتر مرکزی کارفرماانتقال تصویر در کارگاه

 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .اتی داخل کارگاههای مخابر تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .ارگاهتامین ایاب و ذهاب ک 420801
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

 مقطوع .مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
 

آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح

 

آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903
 مقطوع .برعکس

 

سازی خارج  تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نما 421001
سازی بیش از  ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما

 مقطوع . متر باشد3,5
 

آالت و لوازم  زی، مونتاژ و دمونتاژ ماشینبارگیری، حمل، بار اندا 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

 کوبی و سپر آالت شمع شینبارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ما 421004
 مقطوع .کوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 قطعات تیر مشبک فلزی بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

ساخته از محل  و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیشجایی  هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

 و بآوری فاضال  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع
 

لیه در تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نق 421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع

 



   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 2  پیوست
 1388ع آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزی

 
 

 55

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه



 اند بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست  های جدید پیمان نحوه عمل برای تعیین قیمت کار. 3پیوست 
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 اند  بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان. 3پیوست 
 

 :شود ها به شرح زیر عمل می  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آن ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
 ق قیمت جدید مطاببینی نشده باشد برای تعیین  واحد و مقدار پیش بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی، قیمت  فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  شرح و قیمت واحد پیش بهای منضم به پیمان که برای کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2

) های مربوط  برحسب مورد سایر ضریبپیشنهادی پیمانکار وضریب مانند (های مندرج در پیمان  از همان قیمت با اعمال تمام ضریبً عینا
 درصد 25نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا  های جدید با در  قیمتهای ردیفشود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به  استفاده می

 .است
  بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت ضافی ا  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه ، تجهیزاتپیوست   این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره
،   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می ها، با پیمانکار توافق  آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارک شده

 . شود فقتواند توا  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25حداکثر تا 
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   نمونه های نقشه. 4  پیوست
 

  :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه های  نقشه مشخصات. 1
 

  وضوعم قشهن  شماره
   لوله  ترانشه جزییات 32101
   زیرزمینی  و وصل  شیر قطع  نصب جزییات 32102
  ای  شیر پروانه  بتنی حوضچه 32103
  هوا  شیر تخلیه  بتنی حوضچه 32104
   آب  تخلیه  دریچه  بتنی  شیر و حوضچه مجموعه 32105
   آب  تخلیه  شیر و دریچه  بتنی های  حوضچه مجموعه 32106
 )1 (  شیر فشارشکن  بتنی حوضچه 32107
 )2 (  شیر فشارشکن  بتنی حوضچه 32108
 ها  حوضچه  چدنی ، و دریچه  پله جزییات 32109
 ها  حوضچه  و هواکش ، دستگیره کشی  لوله  چدنی  عالیم تجزییا 32110
   ایستاده  نشانی  شیر آتش مجموعه 32111
   زیرزمینی  نشانی  شیر آتش مجموعه 32112
  با پمپاژ  شیر تخلیه مجموعه 32113
  هوا  شیر تخلیه حوضچه 32114
   منازل  انشعاب مجموعه 32115

 
 . شود بینی  پیش  میلگردگذاری ، باید جزییات  پیوست  این  نمونه های  از نقشه ، با استفاده  اجرایی های  نقشه  تهیه هنگام. 2
 



 های نمونه  نقشه. 4پیوست 
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

 
 

 58

04 



 های نمونه  نقشه. 4پیوست 
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

 
 

 59

 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 ونههای نم نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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 های نمونه نقشه– 04پیوست 
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