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  1393بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال  ابالغ فهرستموضوع : 
 

) قانون برنامه و 23هاي عمراني، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339كشور (مصوبه شماره بودجه و نظام فني و اجرايي 

از نوع » 1393بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 

شود؛ تا  االجرا) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ مي گروه اول (الزم
شوند، مورد استفاده قرار گيرد. ز ابالغ اين بخشنامه تهيه ميبراي برآورد هزينه كارهايي كه بعد ا
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 کاربرد  دستورالعمل
 

، كاربرد  دستورالعمل  اين  شود، شامل مي  ناميده  آب  وزيعت  شبكه  بهاي  اختصار فهرست  به  كه  آب  توزيع  شبكه  رشته  واحد پايه  بهاي  . فهرست1
 : زير است  شرح  بها، به  فهرست  پيوستهايها و  واحد رديف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه كليات
 كار. پاي  ) مصالح1  پيوست
 . باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح2  پيوست
 . كارگاه  ) تجهيز و برچيدن3  پيوست
 ) كارهاي جديد. 4پيوست 
 .  نمونه  هاي ) نقشه5  پيوست

 . است  شده  در نظر گرفته  صنعتي  ها و مناطق مانند شهرها، شهرك  مصرف  در نقاط  آب  توزيع  شبكه  بها براي  فهرست  اين .1ـ1
  در داخل  مربوط  و عمليات  گذاري لوله  كارهاي تهيه مصالح،  شامل  طور كلي  بها به  فهرست  در اين  شده  درج  هاي واحد رديف  و بهاي  شرح 

يا   آهن از زير راه  ها، عبور لوله از زير يا كنار پل  ، عبور لوله بزرگ  و نهرهاي  ز رودخانها  مانند عبور لوله  اي ويژه  كارهاي  و انجام  بوده  ترانشه
 . است  بها منظور نشده  فهرست  ، در اين با خاكريز يا پايه  زمين  در روي  گذاري ، لوله يا بزرگراه  آزادراه

 كار يربها و مقاد  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  . نحوه2
  كه  دهد. در مواردي را پوشش  آب  توزيع  شبكه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي  بها، به  فهرست  اين  هاي رديف  . شرح1ـ2

  مناسب  رديف  نكند، شرح  تطبيقبها   فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات
  عنوان  و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با عالمت رديف  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي

 هاي دوره مبناي اين فهرست، و بر اساس قيمت متقي  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي واحد رديف  شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  يها رديف
و   تهيه  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه 

 شود. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي به
با   هر فصل  هاي ، رديف جديد در آينده  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي رديف  به  دسترسي  منظور سهولت  بها، به  رستفه  . در اين2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل  فهرست  هاي رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها يازيرفصلهاي آنها، به  ماهيت به  توجه
در هر   رديف  شماره آخر به  ، و دو رقم يا زيرفصل  گروه  شماره به  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره به  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيب به  كه  ستا

 . است  شده  داده  ، اختصاص يا زير فصل  گروه
ديگر،   ، يا روش هايي يا رديف  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت بهآنها   ها، بهاي فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  . براي3ـ2

  شده  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين
 شوند. مي  محسوب  پايه  هاي رديف  اقالم  اين  حالت  ينشود. در ا  درج  ياد شده  رديف  شود، در مقابل مي  محاسبه

  ، تعيين1ـ2در بند   شده  درج  روش  واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  هايي واحد رديف  . بهاي4ـ2
 شوند. مي  دار محسوب ستاره  هاي نيز رديف  اقالم  شود، و اين مي
  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي واحد رديف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي واحد رديف  و بهاي  . شرح5ـ2

 برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه  بررسي
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  چنانچه جمعشود،  واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .6ـ2

درصد باشد، الزم است  )30سي ( ، بيشتر از ، در اين رشته كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  ) بدون اعمال و غيرپايه  بها  (پايه فهرست  هاي رديف
  قيمت  با تجزيه  را، پس از تصويب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامي رديف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه ، در فني  عالي  ، به دبيرخانه شوراي مربوط
شوند، سقف ياد  يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 



 کاربرد  دستورالعمل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

٢  
 

 

  زير، طبق  هاي هزينهها و  ضريبآن   به  مربوط  غير پايه  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  . هنگام7ـ2
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعيين  روش

هاي دوازدهم تا  هاي تهيه مصالح (فصل براي فصل،  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  . ضريب2-7-2
هاي  هاي تهيه مصالح (فصل شوند و براي فصل يي كه به صورت مناقصه واگذار ميبراي كارها 30/1برابر ها  و ديگر فصل 14/1چهاردهم) 

 شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابرها  و ديگر فصل 14/1دوازدهم تا چهاردهم) 
 .3  پيوست  دستورالعمل  ، طبق كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ7ـ2
  هاي رديف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينه  . براي8ـ2

  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  غير پايه  هاي بها و رديف  فهرست  اين
 شود. مي  ، تهيه هاست رديف
، و  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي رديف  مبلغ  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين
تجهيز   و هزينه  شده  ها  ضرب رديف  مبلغ  جمع  ، به باالسريضريب آيد و  مي  دست  نظر، به كار مورد  براي  فهرست  مبلغ ها، فصل  مبلغ  از جمع

،  1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمه ، كليات شده ياد  مدارك  كار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزينه شود؛ نتيجه مي  اضافه  آن ، به كارگاه  و برچيدن
 شود. مي  ناميده )كار  اجراي  برآورد هزينهمنضم به پيمان (  و مقادير كار بها  فهرست  عنوان  ، به شده  تهيه  ، مجموعه شده  ضميمه 5و  4، 3، 2
  آوري جمع  شبكه  رشته  واحد پايه  بهاي  در فهرست  مربوط  فصل  هاي ، از رديف سپركوبي  ضرورت  ، در صورت ريزشي  هاي . در زمين3

 شود. مي  استفاده  فاضالب
و   بتني  و كارهاي  فوالدي  كارهاي  هاي فصل  هاي واحد رديف  بهايهاي شير و  احداث حوضچههاي فصل ششم براي  بهاي واحد رديف. 4

  و براي  است  شده  بيني  ها، پيش بها، مانند زير سريها، مهاريها و پايه فهرست  موردنظر در اين  كارهايساير   بها، براي  فهرست  اين  بندي  قالب
  كارها بايد بر اساس  نوع  اين  نياز، هزينه  . در صورت مجاز نيست  از آن  ها، استفاده خانه  مخزنها و تلمبه  اختمانو متمركز مانند س  حجيم  كارهاي

 برآورد شود.  ساختمان  رسته  واحد پايه  بهاي  فهرستهاي
  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي  ها و به آن  تهيه  و منبع  ،تجهيزات ، مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .5

  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن  به  نسبت  پيشنهاد قيمت  هيارا  پيمانكار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قيمت  آنها را، كه  درباره
اين است كه مهندس مشاور يا  "منبع تهيه"منظور از  كند.  درج ي فنيهمراه با دستورالعمل نحوه كنترل كيفيت و بازرس  پيمان  خصوصي  فني

هاي نزديك بهم  توليد  واحد تهيه كننده برآورد، حداقل نام سه توليد كننده مورد تاييد كارفرما، كه همان جنس را با مشخصات مشابه و قيمت
 كنند، در مشخصات فني خصوصي كار درج كند. مي
  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  . در كارهايي6

  تشود. فهرس مي  تهيه  طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پايه  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك  به  مربوط  از كار كه  هربخش  اجراي
  هاي برآورد بخش  برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه

  نوع  شوند. در اين مي  نضميكديگر م  بها و مقادير كار، به  فهرست  عنوان  ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت  و به  تفكيك  كار به  مختلف
 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك

هاي  شود، چنانچه در فصل ها، متعلقات، شيرها و ساير اقالمي كه توسط و به هزينه پيمانكار انجام مي . براي برآورد هزينه تهيه لوله، اتصالي 7
اين دستورالعمل (اقالم  2ها استفاده خواهد شد و در غير اين صورت مفاد بند  م تا چهاردهم داراي بهاي واحد باشند، از اين رديفدوازده
 بود.  خواهد دار)، مالك عمل  ستاره

در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1392براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .8
گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت

 است.
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  کلیات
 
 يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  ها، اجزاي رديف  ها و شرح فصل  ، مقدمه . مفاد كليات1
از   واحد هر يـك   بهاي  كه، بل كار نيست  كامل  مشخصات  كننده  تعيين  تنهايي  ، به ها و كليات فصل  در مقدمة  شده  درج  ها و شرح رديف  . شرح2

و  بهـا   فهرسـت   در ايـن   شـده   تعيـين   شود و با مشخصـات   انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  ها در صورتي رديف
 .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

  كارگيري و به  تأمين  هاي هزينه  و شامل  بوده  آب  توزيع  شبكه  رشته هب  مربوط  كارهاي  اجراي  هزينه  بها، متوسط  فهرست  اين  هاي . قيمت3
تعهد شده كارفرما   توسطها  آن  تهيه  كه  و تجهيزاتي  مصالح  استثناي  مورد نياز (به  مصالح  تهيه  و ابزار وهمچنين  آالت  ، ماشين انساني  نيروي
همچنين .  كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  به ، و مصالح  ، اتالف در كارگاه  مصالح  جايي  به ا، ج مصالح  و باراندازي  ، حمل )، بارگيري است
 . است  شده  بيني بها پيش  فهرست  اين  هاي واحد رديف  مورد)، در بهاي  (بر حسبو تنظيم   اندازي و راههيدروليكي مقطعي   آزمايش  هزينه

پراكندگي كار،   بابت  بهايي  اضافه    . هيچ است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  هاي قيمتبها،   فهرست  اين  هاي . قيمت4
كار را   اجراي  و موارد ديگر كه  ، باراندازي ، حمل ، بارگيري سوراخ  يا زياد، تعبيه  كم  هاي ، دهانه يا ارتفاع  عمق  ،، تغييرجنس زمين  سختي
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه  مخصوص تر يا مشكل

اشد، ب  ، منظور شده پيمان  به  كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه  چنانچه،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينهو  باالسري ضريب   به  مربوط  . مبلغ5
 باشد. ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمي بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش . است  پرداخت  قابل

  هاي تبا قيم  آن  ديگر، يا مقايسه  هاي بها با فهرست  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسه  فهرست  اين  فصلهاي  از مقايسه  گيري  . با نتيجه6
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر، وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيه روز يا استناد به

 شود. مي  منظور و پرداخت  موقت  وضعيتهاي  در صورت 1  پيوست  كار، طبق پاي  . مصالح7
 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  ورالعمليدست  بها كه فهرست  از اين  . در هر بخش8
 امور 303عمومي كارهاي خطوط لوله آّب و فاضالب شهري (نشريه شماره   فني  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني  . منظور از مشخصات9

  شده  تعيين  و مشخصات  پيمان  هبردي رياست جمهوري)، و حسب مورد، مشخصات فني خصوصيريزي و نظارت را نظام فني معاونت برنامه
 . است  سازندگان  هاي و دستور كارها و دستورالعمل  پيوست  نمونه  هاي و نقشه  پيمان  به  منضم  اجرايي  هاي در نقشه

 . است  يك  پرتلند نوع  ، منظور سيمان است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه  هايي . در رديف10
يا ميلگرد و   لوله  ، نصب ، مانند گودبرداريها، حفر ترانشه آنها بعداً ميسر نيست  كامل  شود و بازرسي مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  . عملياتي11

  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  نو دستور كارها، حي  فني  ، مشخصات اجرايي  هاي آنها با نقشه  ، بايد مطابقت لوله  خط  آزمايش
 شود.  جلسه  مشاور صورت

  شده  بيني بها پيش فهرست  اين  هاي رديف  در قيمت  مصالح  و ريسه كردن (حسب مورد) كيلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگيري  . هزينه12
 شود. مي  ، محاسبه است  شده  بيني پيش هاي ديگر يا فصل  و نقل  حمل  فصل در  كه  مواردي  ، تنها براي جداگانه  حمل  . هزينه است

 مشاور برسد.  تأييد مهندس  به  از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  ، و تجهيزات مصالح  فني  يا كاتالوگ  . نمونه13
  و ريزشي  سنگي  هاي غير از زمين به  زمين  از هر نوع  ها، عبارت حوضچه  و احداث  ذاريگ لوله  هاي فصل  هاي مورد نظر در رديف  . زمين14

  ، بنا به زمين  نوع  ، تشخيص است  شده  بيني پيش  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  مزبور در فصل  زمينهاي  براي  الزم  بهاي ، اضافه است
 خواهد بود.مشاور و تأييد كارفرما   پيشنهاد مهندس
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  ، مانند بولدوزر با قدرت سنگين  آالت يا ماشين  ، مواد منفجره سنگبري  از چكشهاي  استفاده  آن  كندن  براي  كه  است  ، زميني سنگي  . زمين15
 باشد.   ، الزامي اسب  قوه 300از   بيش
  و براي  مقدور نبوده  آساني يا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك  ريزش  علت  ، به نقشه  طبق  آن  كندن  شود كه مي  اطالق  زميني  به  ريزشي  . زمين16

  از ريزش  شود كه  كنده  مناسبي  شيب  با چنان  گيرد و يا ترانشه  انجام  در آن  يا سپركوبي  بست  مانند چوب  خاصي  ، يا بايد تمهيدهاي آن  كندن
 شود.   ممانعت  خاك  كلي
موارد با تاييد و دستور كار   متر باشد، اين 5حداكثر   با طول  نقب  زدن  نياز به  برخورد شود كه  با شرايطي  گذاري مسير لوله  در طول  . چنانچه17

  با اعمال  مربوطلوله گذاري   هاي واحد رديف  ، بهاي از صعوبت  ناشي  هاي هزينه  جبران  و براي  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس  جداگانه
فصل هشتم اين فهرست بها، قابل پرداخت  080106تا  080101هاي  در اين حالت، اضافه بهاي موضوع رديف شود. مي  پرداخت 20/1  ضرايب
 نيست.

)  ياحتمال  سازي پي  و روي  (زيربسترسازي  ترانشه  كف  رقوم  بين  ارتفاع  ، اختالف گذاري لوله  فصلهاي  هاي در رديف  ترانشه  . منظور از عمق18
  كه  . در مواردي است  شده  مشخص  اجرايي  هاي و نقشه 32101  نمونه  در نقشه  كهاست   ترانشه  دو طرف  طبيعي  زمين  سطح  رقوم  و متوسط

  سطح  و رقوم  ترانشه  كف  رقوم  بين  ارتفاع  ، اختالف ترانشه  شود، عمق  انجام  خاكبرداري  ، عمليات حفر ترانشه  مسير براي  سازي منظور آماده به
 . است  از خاكبرداري  پس  ترانشه  دو طرف  زمين

 . است شده  ، مشخص اجرايي  هاي ، و نقشه32101  نمونه  در نقشه  ، كه است  ترانشه  كف  ، عرض ترانشه  . منظور از عرض19
ها يا  يا جوي  بارندگي  دارد از طريق  احتمال  كه  است  آبهايي  عو دف  ، تخليه حوضچه  و گودهاي  ترانشه  داخل  سطحي  . منظور از پمپاژ آبهاي20

. در موارد  است  شده  بيني پيش  مربوط  هاي كار، در رديف  اين  يا گود شود. هزينه  )، وارد ترانشه زيرزميني  آبهاي  استثناي مجاور (به  نهرهاي
  زيرزميني  يا گود شود، مانند آبهاي  ترانشه  داخل به  از جدار ديواره  نفوذ آب  منجر به  ، كه يا دريا و مانند آن  يا گود با رودخانه  ترانشه  مجاورت

 خواهد شد.  استفاده  زيرزميني  كار زير تراز آب  اجراي  بهاي  اضافه  هاي مورد از رديف  و بر حسب  شده  تلقي
ندارند، مانند   ديگري  دهند و نقش مي  اتصال  هم را به  آن  يا متعلقات  لوله  دو قطعه  كه  است  و لوازمي  ، وسايل)Joints( ها منظور از اتصالي .21

 نخواهد شد.  ها اتصالي  شامل  متعلقات به  مربوط  بهاي  آنها. اضافه به  مربوط  هاي و مهره  ، واشرها و پيچ مكانيكي  اتصال  ، گلند، كوپلينگ مانشون
رود، مانند  انواع قطعاتي است كه براي تغيير مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله يا تغيير جهت لوله به كار مي )Fittings( منظور از متعلقات .22

 در مورد متعلقاتي مانند سه راه و تبديل كه بيش از يك قطر دارند، مبناي محاسبه بزرگترين قطر است. .زانو، سه راه، چهارراه، تبديل
  درج مربوط  و استانداردهاي  سازندگان  هاي در جدول  ، كه است )Nominal Diameter(  بها قطر نامي  فهرست  اينمنظور از قطر در  .23
 ، مگر جز آن مشخص شده باشد. است شده
  منضم  اجرايي  هاي ا، نقشهاجر  بها، مالك  فهرست  اين به  منضم  نمونه  هاي و نقشه  پيمان  به  منضم  اجرايي  هاي نقشه  بين  مغايرت  . در صورت24
 .خواهد شد  بها استفاده  فهرست  واحد اين  از قيمتهاي  ، ولي است  پيمان به

و   مفاد كليات  به  توجه باكه  ، ستا ها مجلس  ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  كارها بر اساس  گيري اندازه .25
  روش  به  گيري ، اندازه است  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  درمواردي گيرد. يم  ها، صورت فصل  مقدمه
 شود. مي  انجام  شده  تعيين

و   ها، متعلقات ، اتصالي لوله  ، شامل شده  نصب  خط  طولصرفا ،  و تهيه لوله گذاري لوله  هاي فصل  هاي رديف به  مقادير مربوط  گيري در اندازه .26
(در مواردي كه بهاي واحد تهيه لوله بر اساس وزن مشخص شده است،   است  مالك  گذاري در محور مسير لوله  متر طول  شيرها، بر حسب

ود). در فصل ش هاي سازنده محاسبه و منظور مي وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوريك، بر اساس استاندارد مربوط، يا جدول كارخانه
 ، از رودخانه  شود، مانند عبور لوله مي  مشخص  و اسناد پيمان  اجرايي  هاي ها در نقشه و حدود آن  شرح  كه  كارهايي طول خط تنهالوله گذاري 
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 شود. مسير، كسر مي  ، از طول يا بزرگراه  ، آزاد راه آهن زير راه كانال و
و   قبل  قطرهاي  بهاي  به  ، با توجه واحد آن  بها باشد، بهاي  فهرست  اين  هاي در رديف  شده  درج  متواليدو قطر   قطر مورد نياز، بين چنانچه. 27

 شود. مي  محاسبه  خطي  ميانيابي  روش و به  بعد آن
و ساير   الزم  اضافي  خاكريزي و  خاكبرداري  بابت  اضافي  هاي ها، هزينه حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد رديف  بهاي . در28

  عمليات  اجراي  براي  الزم  و نيز ايجاد فضاي  لوله  هيدروليكي  آزمايش  بندهاي  ، پشت ها، متعلقات اتصالي  محل  ، براي با آن  مرتبط  عمليات
 . است يا گود، منظور شده  ترانشه  درون

با   مرتبط  اضافي  هاي ، هزينه نوار حفاري  و مرمت  خاكي  ها و عمليات حوضچه  حداث، ا گذاري لوله  فصلهاي  هاي واحد رديف  . در بهاي29
 . است  منظور شده  خاك  و نشست  از تورم  ناشي  تغيير حجم

و   سرندي  كبا خا  لوله  و روي  زير، اطراف  خاكريزي  ، هزينه32101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  فصلهاي  هاي واحد رديف  . در بهاي30
  مشاور، خاكهاي  مهندس  تشخيص  به  . چنانچه است  ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  خاك با)،  (خاكريز نهايي  سرندي  خاك  روي  خاكريزي
  ، طبق كارگاه  ارجاز خ مناسب  خاك  و حمل  تهيه  بهاي  نباشد، اضافه  مناسب  از امور ياد شده  هر يك  انجام  براي  از حفر ترانشه  حاصل
)،  است  كسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط  هاي ها هزينه رديف  در اين  (كه  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  ، از فصل مربوط  هاي رديف
 شود. مي  محاسبه

، از  سرندي  با خاك  لوله  و روي  زير، اطراف  خاكريزي  ، هزينه32101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد رديف  . دربهاي31
  جاي  به  باشد كه  داشته  مشاور، ضرورت  دستور مهندس  يا به  فني  مشخصات  طبق چنانچه.  است  ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  خاك
و   خاكي  عمليات  ، از فصل مربوط  هاي رديف  ، طبق لحمصا  اين  و حمل  تهيه  بهاي  شود، اضافه  استفاده  ديگري  مناسب  از مصالح  سرندي  خاك
 شود. مي  )، محاسبه است  كسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط  هاي ها هزينه رديف  در اين  (كه  نوار حفاري  مرمت

مشاور،   دستور كار مهندس  طبق ،  از حفاري  و مواد زايد حاصل  خاكو بار اندازي   حمل ،، بارگيري(در صورت لزوم)  آوري  جمع  . هزينه32
 شود. مي  ، محاسبه نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  ، از فصل مربوط  هاي رديف  ، طبق حفاري  محل  حجم  برحسب

  ، پيش يكيمكان  با وسايل  يا گود و خاكريزي  حفر ترانشه  ها، هزينه حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد رديف  . در بهاي33
كار با   مقدور نباشد و اين  مكانيكي  با وسايل  يا گود و خاكريزي  مشاور، حفر ترانشه  مهندس  تشخيص به  كه  هايي . در محل است شده  بيني

نوار   و مرمت  خاكي  عمليات  ، از فصل مربوط  هاي از رديف  ، با استفاده با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشي  بهاي  شود، اضافه  انجام  دست
 شود. مي  ، محاسبه حفاري

  بيني آنها، پيش  و باراندازي  مكانيكي  ها با وسايل و يا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگيري  بها، هزينه فهرست  اين  هاي واحد رديف  . در بهاي34
از   آنها، با استفاده  و باراندازي  دستي  ها با هر وسيله و يا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگيري  از صعوبت  ناشي  اضافي  هاي ، و هزينه است  شده

 شود. مي  ، محاسبه نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  ، از فصل مربوط  هاي رديف
  آزمايش  كه  لوله  از خط  قسمتي  تهسر و   (بستن  هيدروليكي  آزمايش  بندهاي  پشت  براي  الزم  كارهاي  و دستمزد كليه  مصالح  تامين  . هزينه35

  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي ، در رديف برداري نقشه  و فرعي  اصلي  ميخهاي  و تثبيت  كوبيدن  شود) و نيز براي مي  هيدروليكي 
 . است  ها منظورشده حوضچه

تواند توسط و به هزينه كارفرما انجام يا به  و شيرها مي ها، متعلقات اتصالي ها، لوله  تمام يا قسمتي از اقالم مانند بها، تهيه  فهرست  در اين .36
هاي مربوط درج شده است و براي ساير مصالح، طبق ضوابط اقالم غير پايه  پيمانكار واگذار شود. بهاي واحد تهيه بخشي از اين اقالم در فصل

.  است شده  بيني ، پيش مربوط  هاي ها، در رديف آن  كيلومتر و باراندازي 30  لهتا فاص  ،و حمل  بارگيري  هزينه(ستاره دار) عمل خواهد شد. 
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، از  مربوط  هاي از رديف  شيرها، با استفاده و ها، متعلقات ها، اتصالي لوله  براي  اضافي  حمل  كيلومتر بيشتر شود، بهاي 30از   حمل  فاصله  چنانچه
 شود. مي  محاسبه  نقل و  حمل  فصل
از كار، از   هر قسمت  كامل  از انجام  ، قبل موقت  كاركردهاي  صورت  پرداخت  ها، براي حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي در فصل. 37

  موقت  هاي پرداخت  ًبراي و منحصرا  است  ، تقريبي شده ياد   شود. درصدهاي مي  ها استفاده فصل  اين  مقدمه  هاي در جدول  شده داده  درصدهاي
 باشد. نمي، مجاز  است شده  تعيين  آنچه  ، سواي آن  يا استناد به  از آن  استفاده  و هر گونه  است شده  تهيه
درصد پروكتور استاندارد  85از   بيش  تراكم  )، براي (خاكريز نهايي  سرندي  خاك  روي  خاكريزي  براي  و كوبيدن  پخش  هاي . هزينه38

ها،  حوضچه  شيرها و احداث  و نصب  گذاري لوله  هاي فصل  هاي رديف  به  بها نسبت  اضافه  صورت  )، به فني  مشخصات  طبق  لزوم  (درصورت
 . است  شده  بيني پيش  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  در فصل

  عمليات  انجام  مانع  از حفر ترانشه  حاصل  كخا  كردن ، ريسه گذاري كار، در مسير لوله  فضاي  محدوديت  علت به  كه  . در موارد خاص39
  استفاده  نوار حفاري  و مرمت  خاكي  عمليات  در فصل  مربوط  مشاور، از رديف  باشد، با نظر مهندس  الزم  خاك  جايي شود، و جابه  گذاري لوله

 خواهدشد.
،  است  منظور شده  لوله  خط  مقطعي  هيدروليكي  آزمايش  مورد نياز براي  آب  تهيه  ، هزينه گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد رديف  . در بهاي40
، 081501 ، در بهاي رديف برداري بهرهضد عفوني و شستشوي سراسري خط لوله به منظور  ،آزمايش  براي  الزمو كلر   آب  تهيه  هزينه  ولي

 . است  منظور نشده فصل هشتم اين فهرست بها،
كار در   پيشرفت  كندي  هاي هزينه  ، شامل است  شده  بيني پيش  زيرزميني  كار زير تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت  هب  كه  هايي . رديف41

مشاور   تأييد مهندس  به  موتوري  از تلميه  استفاده  لزوم  كه است  پرداختقابل   ، و در صورتي است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخليه  محيط
 گيرد. مي  شود، تعلق  انجام  زيرزميني  زير تراز آب  كه  از عمليات  قسمت  آن ، به يادشده  هاي شود. رديف  مجلس  كار صورت  از انجام  و پس برسد

،  مخابرات  وط، گاز و خط ، برق مانند آب  زيربنايي  شهر و تاسيسات  ترافيك  مسايل  به  مربوط  ها و اطالعات مجوزها و دستورالعمل  . گرفتن42
 . كارفرماست  عهده ، به عمليات  اجراي  براي
كمـك  كـار بـا     از اجـراي   ناشـي   هـاي  صـعوبت   منظور جبران كند، به برخورد مي  زيربنايي  با تاسيسات  گذاري  لوله  عمليات  كه  . در مواردي43

  مسير كـه   از طول  قسمت  آن  ، براي مربوط  گذاري لوله  واحد رديف  ر بهايبراب  بهايي  ، اضافه گذاري لوله  عمليات  بازدهي  و كاهش  دستي  وسايل
  هـر مـورد برخـورد عمليـات      بهـا بـراي    اضافه  شود. اين مي  خواهد شد، محاسبه  مشاور تعيين  و با نظر مهندس  الذكر است فوق  صعوبت  داراي
  اسـت   پرداخت  مشاور قابل  ييد مهندسا، با ت نحو مناسب  به  موجود و عبور از زير آن  شهري  زيربنايي  سيساتابا ت  آب  توزيع  شبكه  گذاري لوله
  ديده  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد رديف  در بهاي  خانگي  هاي عبور از زير انشعاب  صعوبت  شود. هزينه نمي  خانگي  هاي انشعاب  شامل  ولي
برخـورد    گـذاري   لوله  و با عمليات  قرار گرفته  و مجاور هم  نزديك  موجود در فاصله  زيربنايي  اسيساتچند مورد از ت  كه  . در حالتي است  شده
، فصـل هشـتم ايـن    080106تـا   080101هـاي   اضافه بهاي موضوع رديف خواهد شد.  مورد برخورد در نظر گرفته  يك  باشد، تنها معادل  داشته

الذكر بوده و جداگانـه   شود، مستقل از اضافه بهاي فوق يات خاكي كه با وسايل غير مكانيكي انجام ميفهرست بها در رابطه با آن قسمت از عمل
گذاري به موازات تاسيسات زيربنايي موجود صورت گيرد و به واسطه كمي فاصله و مشخصات طـرح   شود. چنانچه الزم باشد لوله محاسبه مي

دار و يـا   هـاي سـتاره   توان از رديـف  ه تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما ضروري باشد، ميالذكر، بنا ب ها يا تاسيسات فوق حفاظت از لوله
 قيمت جديد، بسته به مورد، با رعايت ضوابط مربوط استفاده كرد.
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  سيساتاها و ت اختمانس  رانش  از نيروي  يا جلوگيري  عمليات  در حين  ديواره  از ريزش  (جلوگيري  ترانشه  ديواره  حفاظت  ، براي . چنانچه44
خواهد   پرداخت  ، جداگانه مربوط  باشد، هزينه  الزم  يا سپركوبي  بست  مانند چوب  خاصي  مشاور، تمهيدات  )، با تاييد مهندس مجاور ترانشه

 شد.
 . است او  عهده  نيز به  مربوط  هاي ، هزينه كارفرما است  عهده  به  كارهايي  و يا انجام  مصالح  تهيه  كه  مواردي  در تمام .45
بيني نباشد،  هرگونه تغيير در  . چنانچه در حين اجراي عمليات، تغييري در شرايط كار حادث شود كه در زمان برگزاري مناقصه قابل پيش46

 هاي حمل مصالح، تنها پس از بررسي و تصويب باالترين مقام دستگاه اجرايي اعمال خواهد شد.  فاصله
 صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:. در تنظيم 47
هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي عمـومي،       . صورتجلسات در موارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه47-1

 عات زير باشند:مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطال
 نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه، -
 ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
 ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، -
 متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات. -
. صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر (مقيم)، مهندس مشاور و كارفرما (در موارد تعيين شده) برسد. تمامي 47-2

خالصه مقادير ابالغ شود. صورتجلسات بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول 
باشد. ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و  صورتجلسات فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي

 كاهد. هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي وليتوصورتجلسات بوده و از تعهدات و مس
و ابالغ صرفاً با مسووليت و تاييد باالترين  وضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشدمان اجراي عمليات م. تاريخ ابالغ كارفرما بايد با ز47-3

 تواند در زمان ديگر انجام شود. مقام دستگاه اجرايي مي
صورتجلسه مجاز . هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظيم و ابالغ 47-4
 باشد. نمي
 . است  شده  تهيه 1392  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها بر مبناي فهرست  . اين48
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  سیمان آزبست  های بالوله  گذاری  لوله  عملیات.  اول  فصل
 
  مقدمه 

 
از هركالس  ، تحت فشار سيمان آزبست  هاي بالوله  گذاري لوله  از عمليات  مختصري  ، شرح010113تا  010101  هاي در رديف  شده  . مفاد درج1
 : استزير   شرح ها، به رديف  اين  تفصيلي  و عمليات  است، Dاستثناي كالس به
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري  مسير لوله  كردن  و آماده  . تميز كردن1ـ1
در كنار   كردن  و ريسه  كار و باراندازي مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل  ها و اتصاليها و نوار اخطار، از محل لوله  وحمل  . بارگيري2ـ1

در كنار   كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت  ي، و يا تا محلها ترانشه
 . ترانشه

 . در كنار ترانشه حاصله ريختن خاكمورد نظر، و   تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي . شيب4ـ1

 ). لزوم  صورت
 آنها.  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هر گونه  لوله  داخل  كامل  . حفاظت5ـ1
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  وروي  اطراف  . خاكريزي6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخليه  پس  كه  طوري ، به و تخليه  پركردن  شاملطبق مشخصات فني و ،  لوله  خط  هيدروليكي  . آزمايش7ـ1

 و مواد زايد باشد.  رسوب
  ترانشه  اليه  به  اليه  نوار اخطار، پركردن  ، قرار دادن فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  راكمتا ت  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن  . پخش8ـ1

) و ساير  (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد، با خاك 85  حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي ، آب زمين  تا سطح
 . الزم  تكميلي  عمليات

  ، ساكت فلنج  ، اسپيكات ، تبديل ، زانويي ، چهارراه راه سه  ، مانند انواعتحت فشار  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2
 : زير است  عمليات  ژيبو، شامل  ژوئن و فلنج

 . نصب  در محل  كار، و باراندازي فرما تا پاياز كار  تحويل  ، از محل مربوط  هاي و مهره  ، واشر و پيچ متعلقات  و حمل  ـ بارگيري
 . با آن  مرتبط  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن و آماده  ، تنظيم لوله  ـ برش

 . الزم  تكميلي  آنها و ساير عمليات  ، نصب شهتران  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  كامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافي  هاي هزينه  جبران  شود، و براي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 26بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي
از   هر قطعه  زير، به  شرح  ، به ه با همان قطرلولرديف كارگذاري  احدو  از بهاي  درصدي  اندازة  به  بهايي  ، اضافه سيمان آزبست  هاي لوله  چدني

 گيرد: مي  تعلقمربوط   چدني  متعلقات
 درصد. 105ميليمتر،  250تا  60قطر  به  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي1ـ2
 درصد. 195ميليمتر،  500تا  300قطر  به  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2ـ2
 درصد. 215ميليمتر،  800تا  600قطر  به  سيمان آزبست  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي3ـ2
بيشتر   متر عمق  هريك  ازاي درصد به 21شود،   انجام  فصل  اين  هاي در رديف  شده  تعيين  بيشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3
ر دو مت  درصد، اگر عمق 21متر بيشتر باشد،   يك  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به مي  مورد، اضافه  ، برحسب فصل  اين  هاي واحد رديف  بهاي به

 شود. مي  محاسبه  تناسب بيشتر. كسر متر به  عمقهاي  براي  ترتيب  همين درصد و به 42=2× 21بيشتر باشد 
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، 3بند   به  درصد مربوط  از اعمال  ، پس فصل  اين  هاي رديف  بهاي درصد به 7شود،   انجام D  كالس  سيمان آزبست  با لوله  گذاري لوله  . چنانچه4
 شود. مي  فهمورد، اضا  بر حسب

 1  ، در جدول عمليات  كل به  ، نسبت1بند  شرح  ، به سيمان آزبست  هاي با لوله  گذاري كار لوله  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي5
 گيرد. قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، كه است  شده  درج

 
 

 . مختلف  باقطرهاي  سيمان  آزبست  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .1  جدول
 شماره
 رديف

 60-250 300-500 600-800 قطر لوله (ميليمتر)
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

 5/8 5/4 2 الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن 1

2 
از كارفرما و  تحويل  ها و اتصاليها، از محل لوله  و حمل  بارگيري
 مقدمه 2-1، طبق بند باراندازي

5/19 5/15 10 

 5/18 5/13 12 حفر ترانشه 3
 13 5/9 7 ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح 4
 6 5/11 5/13 آنها  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  قراردادن 5
 9 9 5/8 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاكريزي 6
 5/13 16 5/18 لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش 7
 5/21 5/20 19 تكميلي  وعمليات ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  وكوبيدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ١١۵,۵٠٠  
٨٠یا  ۶٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطرهای 

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا میلیمتر  و 
٠١٠١٠١ 

 مترطول ١١٨,٠٠٠  
میلیمتر و ١٠٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٢ 

 مترطول ١٢٣,٠٠٠  
میلیمتر و ١۵٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١۵۶  
میلیمتر و ٢٠٠گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر لوله 

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠۴ 

 مترطول ١۶۶,۵٠٠  
میلیمتر و ٢۵٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠۵ 

 مترطول ١٩٨,٠٠٠  
میلیمتر و ٣٠٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا عمق 
٠١٠١٠۶ 

 مترطول ٢٢۴,۵٠٠  
میلیمتر و ٣۵٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,٢٧٠  
میلیمتر و ۴٠٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٨ 

 مترطول ٣٠٢,٠٠٠  
میلیمتر و ۴۵٠با لوله آزبست سیمان، به قطر لوله گذاری 

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١٠٩ 

 مترطول ٣٢۶,۵٠٠  
میلیمتر  و ۵٠٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١١٠ 

 مترطول ٠٠٠,۴٠۴  
میلیمتر و ۶٠٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠١٠١١١ 

 مترطول ۵٠٠,۴۶١  
میلیمتر او ٧٠٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١١٢ 

 مترطول ۵٢٨,٠٠٠  
میلیمتر و ٨٠٠لوله گذاری با لوله آزبست سیمان، به قطر 

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠١٠١١٣ 
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ن  چدن  های بالوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل  ) (داکتیل  نش
 

  مقدمه
 
، از نوع لوله با اتصال  نشكن  چدني  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعمليات  مختصري  ، شرح020113تا  020101  هاي در رديف  شده  . مفاد درج1

 : زير است  شرح ها، به رديف  اين  تفصيلي  و عمليات  فشاري (تايتون)، است
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  كردن  و آماده  . تميز كردن1ـ1
در كنار   كردن  و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل  ها و اتصاليها و نوار اخطار، از محل لوله  و حمل  بارگيري. 2ـ1

در كنار   كردن  و ريسه  ازيكار و باراند  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت  ، و يا تا محلهاي ترانشه
 . ترانشه

 . در كنار ترانشه حاصله ريختن خاكمورد نظر، و   تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي . شيب4ـ1

 ). لزوم  صورت
 آنها.  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل  . حفاظت5ـ1
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاكريزي6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخليه  پس  كه  طوري ، به و تخليه  پر كردن  شاملفني و طبق مشخصات ،  لوله  خط  هيدروليكي  . آزمايش7ـ1

 و مواد زايد باشد.  رسوب
  ترانشه  اليه  به  اليه  نوار اخطار، پركردن  ، قرار دادن فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن  . پخش8ـ1
) و ساير  (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد، با خاك 85  حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي ، آب زمين  سطح تا

 . الزم  تكميلي  عمليات
،  فلنج  و ساكت  فلنج  ، كوالر، اسپيكات بديل، ت ، زانويي ، چهارراه راه سه  ، مانند انواع نشكن  چدني  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2

 : زير است  عمليات  شامل
 . نصب  در محل  كار، و باراندازي از كارفرما تا پاي  تحويل  ، از محل مربوط  هاي و مهره  ، واشر و پيچ متعلقات  و حمل  ـ بارگيري

 . با آن  مرتبط  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن  و آماده  ، تنظيم لوله  رشـ ب

 . الزم  تكميلي  آنها و ساير عمليات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  كامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافي  هاي هزينه  جبران  شود، و براي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 26بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي
از   هر قطعه  زير، به  شرح  ، به ه با همان قطرلولرديف كارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  اندازة  به  بهايي  افهاض،  نشكن  چدني  هاي لوله  چدني

 گيرد: مي  تعلقمربوط   چدني  متعلقات
 درصد. 115ميليمتر،  250تا  60قطر  به  نشكن  چدني  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي1ـ2
 درصد. 175ميليمتر،  500تا  300قطر  به  نشكن  چدني  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2ـ2
 درصد. 210ميليمتر،  800تا 600قطر  به  نشكن  چدني  هاي لوله  چدني  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي3ـ2
بيشتر   متر عمق  هر يك  ازاي درصد به 23شود،   انجام  فصل  اين  هاي در رديف  شده  تعيين  بيشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3
دو متر   درصد، اگر عمق 23متر بيشتر باشد،   يك  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به مي  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  اين  هاي د رديفواح  بهاي به

 شود. مي  محاسبه  تناسب بيشتر. كسر متر به  عمقهاي  براي  ترتيب  همين درصد و به 46=2× 23بيشتر باشد 
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  ، پس فصل  اين  هاي رديف  بهاي درصد به 27شود،   انجام  اي و مهره  پيچ  گلندي  با اتصال  لوله  از نوع  نشكن  نيچد  با لوله  گذاري لوله  . چنانچه4
 شود. مي  مورد، اضافه  ، بر حسب3بند  به  درصد مربوط  از اعمال

 2  ، در جدول عمليات  كل به  ، نسبت1بند   شرح  ، به كننش  چدني  هاي با لوله  گذاري كار لوله  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي5
 گيرد. قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، كه است  شده  درج

 
 

 . مختلف  قطرهاي ) با (داكتيل  نشكن  چدني  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  رصد پرداخت. د2  جدول
 شماره
 رديف

 60-250 300-500 600-800 قطر لوله (ميليمتر)
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

 8 5/4 2 الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن 1

2 
از كارفرما و  تحويل  ها و اتصاليها، از محل لوله  و حمل  بارگيري
 مقدمه 2-1، طبق بند  باراندازي

5/18 15 5/11 

 5/17 13 5/10 حفر ترانشه 3
 5/12 5/9 7 ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح 4
 5/8 5/12 14 آنها  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  قراردادن 5
 5/8 8 8 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاكريزي 6
 5/13 18 22 لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش 7
 20 5/19 18 تكميلي  عمليات و  ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  كوبيدن و  پخش 8

 100 100 100 جمع



ن  چدن  های بالوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل  ) (داکتیل  نش
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

١٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١١٩,٠٠٠  
ن، به قطرهای  ٨٠یا  ۶٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠١ 

 مترطول ١٢١,٠٠٠  
ن، به  میلیمتر و ١٠٠قطر لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٢٨  
ن، به قطر  میلیمتر و ١۵٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٣ 

 مترطول ١٧١,٠٠٠  
ن، به قطر  میلیمتر و ٢٠٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۴ 

 مترطول ١٨١,٠٠٠  
ن، به قطر  میلیمتر و ٢۵٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٢٠٩  
ن، به قطر  میلیمتر و ٣٠٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۶ 

 مترطول ٢٢٢,٠٠٠  
ن، به قطر  میلیمتر و ٣۵٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,٢۵۶  
ن، به قطر  میلیمتر و ۴٠٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٨ 

 مترطول ٢٩٧,٠٠٠  
ن، به قطر  میلیمتر و ۴۵٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,٣۴۶  
ن، به قطر  میلیمتر و ۵٠٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٠ 

 مترطول ۵٠٠,۴٠٨  
ن، به قطر  میلیمتر و ۶٠٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١١ 

 مترطول ۵٠٠,۵٠٧  
ن، به قطر  میلیمتر و ٧٠٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ٢٫٢۵تا عمق ترانشه 
٠٢٠١١٢ 

 مترطول ۵٠٠,۵٣٧  
ن، به قطر  میلیمتر و ٨٠٠لوله گذاری با لوله چدن نش

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٣ 
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  و عمليات،  ) استG.R.P(  فايبرگالس  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعمليات  مختصري  ، شرح030111تا  030101  هاي در رديف  شده  . مفاد درج1

 : زير است  شرح ها، به رديف  اين  تفصيلي
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  كردن  و آماده  . تميز كردن1ـ1
، و يا  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل  ها و نوار اخطار، از محل لوله  و حمل  . بارگيري2ـ1

 . در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعي  انباشت  تا محلهاي
 . رانشهدر كنار ت حاصله ريختن خاكمورد نظر، و   تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي . شيب4ـ1

 ). لزوم  صورت
يا   تراش  با عمليات  آنها، همراه  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  ، قراردادن مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل  . حفاظت5ـ1

 . سرلوله  در موارد برش  الزم  جوشكاري
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاكريزي6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخليه  پس  كه  طوري ، به و تخليه  پر كردن  شاملطبق مشخصات فني و ،  لوله  خط  هيدروليكي  . آزمايش7ـ1

 و مواد زايد باشد.  رسوب
  اليه  به  اليه  نوار اخطار، پركردن  ، قرار دادن فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن  . پخش1-8

) و  (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  پروكتور استاندارد، با خاكدرصد  85  حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي ، آب زمين  تا سطح  ترانشه
 . الزم  تكميلي  ساير عمليات

 :  زير است  عمليات  ، شامل و تبديل  ، زانويي راه سه  ، مانند انواع)G.R.P(  فايبرگالس  هاي لوله  فايبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2
 . نصب  در محل  كار، و باراندازي از كارفرما تا پاي  تحويل  ، از محل مربوط  و اجزاي  فايبرگالس  متعلقات  و حمل  ـ بارگيري

 . با آن  مرتبط  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن  و آماده  ، تنظيم لوله  ـ برش

 . الزم  تكميلي  آنها، و ساير عمليات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجي  هر گونه از ورود  متعلقات  داخل  كامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافي  هاي هزينه  جبران  شود، و براي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 26بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي

هر   زير، به  شرح  ، به ه با همان قطرلولرديف كارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  اندازة به  بهايي  ، اضافه)G.R.P(  فايبرگالس  هاي لوله  فايبرگالس
 گيرد: مي  تعلقمربوط   فايبرگالس  از متعلقات  قطعه

 درصد. 135ميليمتر،  250تا  100قطر   به) G.R.P(  فايبرگالس  هاي لوله  فايبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-1
 درصد. 250ميليمتر،  500تا  300قطر   به )G.R.P(  السفايبرگ  هاي لوله  فايبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-2
 درصد. 270ميليمتر،  800تا  600قطر   به )G.R.P(  فايبرگالس  هاي لوله  فايبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-3
هاي اين فصل، بسته به مورد، استفاده  ديفهاي واحد ر انجام شود، از قيمت G.R.P بجاي G.R.Vهاي  با لوله  گذاري لولهعمليات   چنانچه. 3
 شود. مي
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بيشتر،   متر عمق  هر يك  ازاي درصد به 26شود،   انجام  فصل  اين  هاي در رديف  شده  تعيين  بيشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 4
دو متر   درصد، اگر عمق 26متر بيشتر باشد   يك  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به مي  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  اين  هاي واحد رديف  بهاي به

 شود. مي  محاسبه  تناسب بيشتر. كسر متر به  عمقهاي  براي  ترتيب  همين درصد و به 52=2× 26بيشتر باشد 
، در  عمليات  كل  به  ، نسبت1بند   شرح  به )،G.R.P(  فايبرگالس  هاي با لوله  گذاري كار لوله  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي5

 گيرد. قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، كه است  شده  درج 3  جدول
 

 . مختلف  قطرهاي با )G.R.P(  فايبرگالس  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .3  جدول
 شماره
 رديف

 100-250 300-500 600-800 قطر لوله (ميليمتر)
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

 5/7 5/4 3 الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن 1

2 
از كارفرما و  تحويل  ها و اتصاليها، از محل لوله  و حمل  بارگيري
 مقدمه 2-1، طبق بند  باراندازي

16 15 17 

 15 13 11 حفر ترانشه 3
 16 15 12 ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح 4
 4 5 7 آنها  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  قراردادن 5
 5/12 13 12 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاكريزي 6
 12 18 23 لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش 7
 16 5/16 16 تكميلي  وعمليات ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  وكوبيدن پخش 8

 100 100 100 جمع



 ) G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

١۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٨٣,٩٠٠  
١٠٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠١ 

 مترطول ٧٠٠,٩۵  
١۵٠قطر  به، (G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١١٣  
٢٠٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١١٩  
٢۵٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠۴ 

 مترطول ١۴۶,۵٠٠  
٣٠٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠۵ 

 مترطول ١۵٢,٠٠٠  
٣۵٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠۶ 

 مترطول ١٧٧,٠٠٠  
۴٠٠، به قطر (G.R.P)لوله گذاری با لوله فایبرگالس 

 متر. ٢میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠٧ 

 مترطول ٢١۶,۵٠٠  
۵٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ٢میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠٨ 

 مترطول ٢۵۶,۵٠٠  
۶٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ٢میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,٣٠٣  
٧٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ٢٫٢۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٣٣٨  
٨٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   لوله گذاری با لوله

 متر. ٢٫٢۵میلیمتر و عمق ترانشه تا 
٠٣٠١١١ 



 )U.P.V.C(و پی وی س سخت  )P.E(اتیلن  های پل گذاری با لوله فصل چهارم. عملیات لوله
ه توزیع آب سال فهرست بهای واحد   ١٣٩٣پایه رشته شب
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 )U.P.V.C(و پی وی س سخت  )P.E( اتیلن پلهای  گذاری با لوله فصل چهارم. عملیات لوله
 

  مقدمه
 
و پي وي سي سخت، با   اتيلن پلي  هاي لولهانواع با   گذاري لوله  ازعمليات  مختصري  ، شرح040120تا  040101  هاي در رديف  شده  . مفاد درج1

 : زير است  شرح ها، به رديف  اين  تفصيلي  ، و عمليات استهر نوع اتصال 
 . الزم  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  كردن  مادهو آ  . تميز كردن1ـ1
، و يا  در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از كارفرما، بسته  تحويل  ها و نوار اخطار، از محل لوله  و حمل  . بارگيري2ـ1

 . در كنار ترانشه  كردن  و ريسه  كار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگيري  جا، همراهدر آن  و باراندازي  فرعي  انباشت  تا محلهاي
 . در كنار ترانشه حاصله ريختن خاكمورد نظر، و   تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي آب ، سرندي  خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي . شيب4ـ1

 ). لزوم  صورت
  عمليات  ها و انجام سر لوله  )، تنظيم لزوم  (در صورت  سر لوله  سازي و آماده  ، برش مواد خارجي  از ورود هرگونه  لوله  داخل  كامل  . حفاظت5ـ1

 . طور كامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  كه  اتصال 
با   شود، همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  بر حسب  كه  اتصال  عمليات  ها و انجام سر لوله  ، تنظيم ترانشه  ها درون لوله  . قرار دادن6ـ1

 ها. لوله  ، و نصب مربوط  اضافي  با حفاري  مرتبط  عمليات  كليه
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاكريزي7ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخليه  پس  كه  طوري ، به و تخليه  پر كردن  شاملطبق مشخصات فني و ،  لوله  خط  هيدروليكي  . آزمايش8ـ1

 و مواد زايد باشد.  رسوب
  ترانشه  اليه  به  اليه  نوار اخطار، پركردن  ، قرار دادن فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن  . پخش9ـ1

) و ساير  (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  درصد پروكتور استاندارد، با خاك 85  حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي ، آب زمين  تا سطح
 . الزم  يليتكم  عمليات

،  راه سه  ، مانند انواع هاي پي وي سي سخت يا متعلقات پي وي سي سخت لوله اتيلن پلي  هاي لوله  ياتيلن پلي  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2
 :  زير است  عمليات  ، شامل و تبديل  زانويي

  در محل  كار، و باراندازي از كارفرما تا پاي  تحويل  ، از محل طمربو  و اجزاييا پي وي سي سخت   ياتيلن پلي  متعلقات  و حمل  ـ بارگيري
 . نصب
 . با آن  مرتبط  عمليات  و كليه  الزم  اضافي  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  كردن  و آماده  ، تنظيم لوله  ـ برش

 . الزم  تكميلي  آنها، و ساير عمليات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  اردادن، قر مواد خارجي  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  كامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافي  هاي هزينه  جبران  شود، و براي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 26بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزينه  قسمتي
 گيرد. مي  تعلق  مربوط  از متعلقات  هر قطعه  ، به با همان قطر  هلولرديف كارگذاري واحد   درصد بهاي 140  اندازة به  بهايي  ، اضافه فوق

بيشتر،   متر عمق  هر يك  ازاي درصد به 25شود،   انجام  فصل  اين  هاي در رديف  شده  تعيين  بيشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3
متر  دو  درصد، اگر عمق 25متر بيشتر باشد،   يك  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به مي  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  اين  هاي واحد رديف  بهاي به

 شود. مي  محاسبه  تناسب بيشتر. كسر متر به  عمقهاي  براي  ترتيب  همين درصد و به 50=2× 25بيشتر باشد 



 )U.P.V.C(و پی وی س سخت  )P.E(اتیلن  های پل گذاری با لوله فصل چهارم. عملیات لوله
ه توزیع آب سال فهرست بهای واحد   ١٣٩٣پایه رشته شب
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از   . چنانچه است  شده  محاسبه  كالفي  صورت  به  اتيلن پلي  هاي از لوله  استفاده  حالت  ميليمتر براي 110تا  50  در قطرهاي  فصل  اين  . قيمتهاي4
  به  درصد مربوط  از اعمال  ، پس مربوط  هاي رديف  بهاي  درصد به 10شود،   استفاده  ياد شده  در قطرهاي  اي شاخه  صورت  به  اتيلن پلي  هاي لوله
 شود. مي  مورد، اضافه  ، بر حسب3بند 

  درج 4  ، در جدول عمليات  كل  به  ، نسبت1بند   شرح  ، به اتيلن پلي  هاي با لوله  گذاري كار لوله  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي5
 گيرد. قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، كه است  شده

 
 . مختلف  قطرهاي با و پي وي سي سخت  اتيلن پلي  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عمليات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .4  جدول

 

 هشمار
 رديف

 50-90 110-180 200-280 315-400 450-800 قطر لوله (ميليمتر)
 درصد قابل پرداخت شرح عمليات

1 
  برداري نقشه  كارهاي  و انجام  گذاري مسير لوله  تميز كردن

 الزم
6 5/6 5/7 8 5/8 

2 
از  تحويل  ها و اتصاليها، از محل لوله  و حمل  بارگيري

 مقدمه 2-1بند  ، طبقكارفرما و باراندازي
16 5/14 13 12 11 

 25 24 22 20 19 حفر ترانشه 3
 5/10 9 5/7 5/6 6 ترانشه  كف  كردن  و آماده  تسطيح 4
 7 5/9 13 16 17 آنها  و نصب  ترانشه  ها و اتصاليها درون لوله  قراردادن 5

6 
  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاكريزي
 سرندي

7 8 5/8 9 5/9 

 5/6 5/7 5/8 10 11 لوله  خط  هيدروليكي  آزمايش 7

8 
  وعمليات ، خاكريز نهايي سرندي  خاك  وكوبيدن پخش

 تكميلي
18 5/18 20 21 22 

 100 100 100 100 100 جمع



 )U.P.V.C(و پی وی س سخت  )P.E(اتیلن  های پل گذاری با لوله فصل چهارم. عملیات لوله
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

١٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ۵۶,۴٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵ترانشه تا میلیمتر و عمق  ۵٠
٠۴٠١٠١ 

 مترطول ۵٨,٠٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ۶٣
٠۴٠١٠٢ 

 مترطول ۴٠٠,۵٩  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٧۵
٠۴٠١٠٣ 

 مترطول ۶٠,٨٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٩٠
٠۴٠١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۶۵  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ١١٠
٠۴٠١٠۵ 

 مترطول ٧۶,۴٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله پللوله گذاری با 

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ١٢۵
٠۴٠١٠۶ 

 مترطول ٨١,٩٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ١۴٠
٠۴٠١٠٧ 

 مترطول ٣٠٠,٨۶  
سخت، به قطراتیلن یا پی وی س  لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ١۶٠
٠۴٠١٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,٨٨  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ١٨٠
٠۴٠١٠٩ 

 مترطول ٩٠,٣٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا میلیمتر و  ٢٠٠
٠۴٠١١٠ 

 مترطول ٩٩,٣٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٢٢۵
٠۴٠١١١ 

 مترطول ۵٠٠,١٠٨  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٢۵٠
٠۴٠١١٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٢٣  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٢٨٠
٠۴٠١١٣ 

 مترطول ١٣۵,۵٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٣١۵
٠۴٠١١۴ 

 مترطول ۵٠٠,١۴٨  
اتیلن یا پی وی س سخت، به لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٣۵۵یا  ٣۵٠قطر
٠۴٠١١۵ 

 مترطول ١٧٠,٠٠٠  
اتیلن یا پی وی س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ١٫٧۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ۴٠٠
٠۴٠١١۶ 



 )U.P.V.C(و پی وی س سخت  )P.E(اتیلن  های پل گذاری با لوله فصل چهارم. عملیات لوله
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٢٢٣,٠٠٠  
اتیلن یا پی. وی. س سخت، به قطر لوله پللوله گذاری با 

 متر. ٢میلیمتر و عمق ترانشه تا  ۵٠٠
٠۴٠١١٧ 

 مترطول ۵٠٠,٢٨٢  
اتیلن یا پی. وی. س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ٢میلیمتر و عمق ترانشه تا  ۶٣٠
٠۴٠١١٨ 

 مترطول ٠٠٠,٣٠۵  
س سخت، به قطراتیلن یا پی. وی.  لوله گذاری با لوله پل

 متر. ٢میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٧١٠
٠۴٠١١٩ 

 مترطول ٣۴٢,٠٠٠  
اتیلن یا پی. وی. س سخت، به قطر لوله گذاری با لوله پل

 متر. ٢٫٢۵میلیمتر و عمق ترانشه تا  ٨٠٠
٠۴٠١٢٠ 



 شیرها  . نصب پنجم  فصل
ه توز  ١٣٩٣یع آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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 شیرها  . نصب پنجم  فصل
 

  مقدمه
 
 : زير است  شرح  ها، به رديف  اين  تفصيلي  ، و عمليات است  از عمليات  مختصري  شيرها، شرح  و نصب  حمل  هاي در رديف  شده  . مفاد درج1
 : ، شامل ايستاده  صورت يابه  حوضچه  يا داخل  ، در زير خاك و در هر عمق  از هر كالس  شيرآالت  و نصب  . حمل1ـ1

  تحويـل   از محـل )،  مدفون  بازديد در مورد شيرهاي  و دريچه  ، قاب اي چكمه  (و روكش  مربوط  هاي و مهره  شير، واشر و پيچ  و حمل  ـ بارگيري
جا، همراه با بارگيري مجـدد و   يا تا محل انباشت فرعي و باراندازي در آن  نصب  محلكنار در   و باراندازيبسته به مورد تا پاي كار  ،از كارفرما
 ها تا پاي كار و باراندازي در كنار محل نصب. حمل آن
 ). مدفون  (در مورد شيرهاي  و كوبيدن  پاشي ، آب ، تسطيح ترانشه  كف  و تسطيح  بندي ، شيب الزم  اضافي  خاكي  عمليات  ـ انجام
 ). لزوم  (در صورت  يا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ـ تلمبه

  و نصب  هيا حوضچ  ترانشه  ها درون و مهره  شير، واشر و پيچ  ، قراردادن مواد خارجي  شير از ورود هر گونه  داخل  كامل  ـ حفاظت
 ). مدفون  بازديد در مورد شيرهاي  و دريچه  ، قاب اي چكمه  روكش  با نصب  آنها(همراه
(در   فني  مشخصات  طبق  مورد لزوم  ، تا تراكم دستي  با وسايل  آن  و كوبيدن  سرندي  ، با خاك ترانشه  شير درون  و روي  اطراف  ـ خاكريزي

 ). مدفون  مورد شيرهاي
از   حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي ، آب زمين  تا سطح  ترانشه  اليه  به  اليه  ـ پركردن
 . الزم  تكميلي  ) و ساير عمليات (خاكريز نهايي  خاكبرداري

 . است  يا غير مدفون  نمدفو  صورت به  نصب  هر دو حالت  براي  كشويي  شيرهاي  و نصب  حمل  هاي . رديف2
 شود. مي  استفاده  اي شير پروانه به  مربوط  هاي ، از رديف و ساير موارد مشابه  جريان  گيري اندازه  ، دستگاه شير يكطرفه  . براي3
  اي شير پروانه  به  ربوطم  هاي رديف  درصد قيمت 70، برابر )Dismantling Joint(شير   كردن باز و بسته  مخصوص  قطعه  و نصب  حمل  . بهاي4

 شود. مي  در نظر گرفته
  فصل  اين  هاي رديف  در قيمت  هزينه  شود، و مابقي مي  بها محاسبه  فهرست  اين  كليات 26بند   شيرها طبق  و نصب  حمل  از هزينه  . قسمتي5

 . است  منظور شده



 شیرها  . نصب پنجم  فصل
ه توزیع آب سال فهرست بهای واحد پایه   ١٣٩٣رشته شب
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠۵٠١٠١ میلیمتر. ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ٠٠٠,٢٢۵  

 ٠۵٠١٠٢ میلیمتر. ٢۵٠تا  ١۵٠به قطر حمل و نصب شیر کشویی،  عدد ٣٠٢,٠٠٠  

 ٠۵٠١٠٣ میلیمتر. ۴٠٠تا  ٣٠٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ٠٠٠,۵٧۴  

 ٠۵٠١٠۴ میلیمتر. ۶٠٠تا  ۴۵٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ٨٢٠,٠٠٠  

 ٠۵٠٢٠١ میلیمتر. ٢۵٠تا  ١۵٠ای، به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ۴١٨,٠٠٠  

 ٠۵٠٢٠٢ میلیمتر. ۴٠٠تا  ٣٠٠ای، به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ٠٠٠,۵۵۶  

 ٠۵٠٢٠٣ میلیمتر. ۶٠٠تا  ۴۵٠ای، به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ٩٨١,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٠١ میلیمتر. ١٠٠تا  ۵٠حمل و نصب شیر هوا، به قطر  عدد ٣٠٩,٠٠٠  

 ٠۵٠٣٠٢ میلیمتر. ٢٠٠تا  ١۵٠حمل و نصب شیرهوا، به قطر  عدد ۵٠٠,۴٣١  

 ٠۵٠۴٠١ میلیمتر. ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر  عدد ۵٠٠,١٩٢  

 ٠۵٠۴٠٢ میلیمتر. ٢۵٠تا  ١۵٠حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر  عدد ٢۵٩,٠٠٠  

 عدد ٢۵٧,٠٠٠  
ن، به قطر  میلیمتر، ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب شیر فشار ش

 اجزای الزم. همراه با مانومترها و سایر
٠۵٠۵٠١ 

 عدد ٠٠٠,٣۴۵  
ن، به قطر  میلیمتر، ٢۵٠تا  ١۵٠حمل و نصب شیر فشار ش
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

٠۵٠۵٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۶۵۶  
ن، به قطر  میلیمتر، ۴٠٠تا  ٣٠٠حمل و نصب شیر فشار ش
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

٠۵٠۵٠٣ 

 عدد ٩٢٩,٠٠٠  
ن، به قطر  میلیمتر، ۶٠٠تا  ۴۵٠حمل و نصب شیر فشار ش
 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.

٠۵٠۵٠۴ 

 ٠۵٠۶٠١ حمل و نصب شیر آتش نشان زیرزمین . عدد ۴۶۴,۵٠٠  

 ٠۵٠۶٠٢ حمل و نصب شیر آتش نشان ایستاده. عدد ۵٠٠,۶١٩  



 شیر  های حوضچه  . احداث ششم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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 شیر  های حوضچه  . احداث ششم  فصل
 

  مقدمه
 
هر متر   ازاي  بهزير،   شرح  به  الزم  كارهاي  انجام  بهاي  ، شامل060102تا  060101  هاي شير در رديف  بتني  حوضچه  واحد احداث  . بهاي1

 : است  در حوضچه 25C  از نوع  مصرفي  بتن  مكعب
  زني گود، تلمبه  كف  وكوبيدن  پاشي  ، آب مورد نظر، تسطيح  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود با هر نوع  ، شامل الزم  خاكي  عمليات  انجام -1-1

 ). لزوم  گود (در صورت  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه
 ). مايه  كم  (بتن 10C  از نوع  بتن  و ريختن  تهيه -1-2
هر   و به  تعداد الزم  ، به ها و غيره عبور لوله  محل  سوراخهاي  با تعبيه  همراه  الزم  يا داربست  بست ، و چوب مصالح  با هر نوع  بندي قالب -1-3

 قطر.
 . ساخته پيشاز درجا يا   ، اعم25C  از نوع  بتن  و اجراي  تهيه -1-4
 عبور از ديوارها.  ها در محل دور لوله  كاري و عايق  جاسازي -1-5
 ، با دو قشر اندود قير. حوضچه  ديوارهاي  خارجي  سطح  كاري قير و عايق  تهيه -1-6
 . تخليه  لوله  در اطراف  زهكش  شن  و ريختن  تهيه -1-7
از   حاصل  درصد پروكتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراكم  آن  و كوبيدن  پاشي آب،  زمين  گود تا سطح  اليه  به  اليه  پركردن -1-8

 ). (خاكريز نهايي  خاكبرداري
 . الزم  تكميلي  حوضچه و ساير عمليات  داخل  ، نظافت محل  كردن  و پاك  تسطيح -1-9
  هوا و همچنين  با پمپاژ، شير تخليه  آب  ، شير تخليه نشاني شير آتش  براي يا بلوك بتني  آجري  با ديواره  حوضچه  احداث به  مربوط  . عمليات2

 : زير است  شرح ، به60204تا  060201  هاي رديف  ، موضوع كنتور آب
گود،   فك  و كوبيدن  پاشي  ، آب مورد نظر، تسطيح  تا عمق  مكانيكي  وسيله  حفر گود با هر نوع  ، شامل الزم  خاكي  عمليات  انجام -2-1

 ). لزوم  گود (در صورت  داخلي  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني تلمبه
 ها. لوله  با جاسازي  ، همراه بنايي  و عمليات  ريزي  و بتن  بندي  قالب -2-2
 . كف  زهكش  شن  و ريختن  تهيه -2-3
 ). (خاكريز نهايي  از خاكبرداري  حاصل  با خاك  حوضچه  اطراف  خاكريزي -2-4
 . الزم  تكميلي  و ساير عمليات حوضچه  داخل  ، نظافت محل  كردن  و پاك  تسطيح -2-5
 . است  حوضچه  تا زير سقف  داخل  شده  تمام  كف  بين  ، فاصله حوضچه  . منظور از عمق3
 شود.  بيني پيش  پله در كنار  مناسب  ، دستكهاي منظور حفاظت به  است  متر، الزم 5/2از   بيش  عمق به  هاي حوضچه  . براي4
  ها منظور نشده حوضچه  واحد احداث  ، در بهاي مربوط  با قاب  چدني  و دريچه  و حفاظ  و نيز پله  ميلگرد الزم  و نصب  ، حمل تهيه  . هزينه5

 خواهد شد.  ، استفاده فوالدي  كارهاي  در فصل  مربوط  هاي ، از رديف آن  محاسبه  و براي  است
شود،   ديگر استفاده  نوع  از بتن چنانچهو   ، بوده25C  از نوع  مصرفي  بتن  حجم  شير بر حسب  بتني  هاي حوضچه  بهاي  اخت. واحد پرد6

 شود. مي  ، محاسبه بندي  و قالب  بتني  كارهاي  در فصل  شده  درج  هاي رديف  بها يا كسربها طبق اضافه
  فصل  اين  هاي واحد رديف  ديگر، در بهاي  رو و موارد مشابه آدم  ، شافت سقف  كاري ، عايق وضچهح  سقف  روي  خاكي  عمليات  انجام  . بهاي7

 . است  منظور نشده



 شیر  های حوضچه  . احداث ششم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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در   مختلف  كارهاي  اجراي  سختي  هاي شود، هزينه  ساخته  زيرزميني  شير بايد زير تراز آب  هاي حوضچه  در موارد استثنايي چنانچه. 8
هاي اين فصل واتر استاپ و مواد آب  در بهاي واحد رديف شود. مي  ، محاسبه مربوط  در فصلهاي  مندرج  بهاي  اضافه  هاي ، از رديف حوضچه

 بند منظور نشده است.
  فصل  ينموردنظر در ا  بندي و قالب  بتني  بها، در مورد كارهاي فهرست  اين  بندي و قالب  بتني  كارهاي  فصل  مقدمه 8و  6تا  1  . مفاد بندهاي9

 رود. نيز بكار مي
  درج 5  ، در جدول عمليات  كل به  ، نسبت1بند   شرح  شير، به  بتني  هاي حوضچه  كار احداث  از مراحل  هر يك  انجام  هزينه  . درصد تقريبي10

ها در  حوضچه  شده  انجام  عمليات  هزينه  منظور كردن  گيرد. براي قرار مي  مورد استفاده  موقت  وضعيتهاي  صورت  محاسبه  براي  كه  است  شده
با   شود. سپس مي  محاسبه  مربوط  هاي رديف  طبق  آن  به  مربوط  ها و قيمت از حوضچه  هر يك  بتن  ، ابتدا حجم موقت  وضعيتهاي  صورت
  وضعيت  و در صورت  اعمال  حوضچه  قيمت به و  آمده  دست به  هر حوضچه  شده  انجام  عمليات  هزينه  به  ، درصد مربوط5  از جدول  استفاده
 خواهد شد.  محاسبه  حوضچه  بتن  قطعي  حجم  ، براي نهايي  قيمت  است  شود. بديهي مي  درج  موقت

 
 . مختلف  شير با عمقهاي  بتني  هاي حوضچه  احداث  عمليات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .5  جدول

 

 متر 3عمق بيش از  حوضچه به متر 3تا عمق حوضچه  شرح عمليات رديف شماره
 8 8 مايه كم  بتن  و اجراي  كف  حفر گود، تسطيح 1
 5/5 10 ) (شالوده  كف  ريزي و بتن  بندي قالب 2
 73 5/64 ديوارها  ريزي و بتن  بندي قالب 3
 5/9 14 ساخته پيش  بتني  قطعات  و نصب  ساخت 4
 4 5/3 تكميلي وعمليات نظافت ،خاكريزنهايي اندودقيري 5

 100 100 جمع



 شیر  های حوضچه  . احداث ششم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

واحد بهای 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب بتن ۵٠٠,٢٨٠,۴    ٠۶٠١٠١ متر. ٣احداث حوضچه بتن شیر، به عمق تا  مترم

عب بتن ۵٠٠,٣,٧٣١    ٠۶٠١٠٢ متر. ٣احداث حوضچه بتن شیر، به عمق بیش از  مترم

 عدد ١٩۶,۵٠٠,۴  
، برای شیر احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتن

.آتش نشان   زیرزمین
٠۶٠٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,٧,١٧٠  
، برای شیر احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتن

 تخلیه هوا.
٠۶٠٢٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۴٧۴,٨  
، برای شیر احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتن

 تخلیه آب.
٠۶٠٢٠٣ 

 عدد ۵٠٠,١,٠۵٧  
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتن برای کنتور

 آب.
٠۶٠٢٠۴ 



 انشعابها  . نصب هفتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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 ها انشعاب  . نصب هفتم  فصل
 

  مقدمه
 

 : زير است  شرح ها به رديف  اين  تفصيلي  و عمليات  بوده  از عمليات  مختصري  انشعابها شرح  و نصب  حمل  هاي در رديف  شده  مفاد درج
 )Corporation Cock(  ) و شير انشعاب انشعاب  (بست  . كمربند چدني1

و بسته به مـورد تـا پـاي كـار      ،از كارفرما  تحويل  ، از محل مربوط  و متعلقات  ) و شير انشعاب انشعاب  (بست  كمربند چدني  و حمل  ـ بارگيري
ها تا پاي كار و بارانـدازي در   جا، همراه با بارگيري مجدد و حمل آن يا تا محل انباشت فرعي و باراندازي در آن  نصب  محلكنار در   باراندازي

 كنار محل نصب.
 . زمال  خاكي  عمليات  مورد نظر، و انجام  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  ـ گودبرداري

 ). لزوم  گود (در صورت  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ـ تلمبه
 . در هر عمق  شير انشعاب  و نصب  لوله  كردن  و سوراخ  اصلي  لوله  كمربند روي  ـ نصب

 . د لزوممور  ، تا تراكم دستي  با وسايل  آن  و كوبيدن  و پخش  سرندي  با خاك  كمربند و شير انشعاب  اطراف  ـ خاكريزي
 . الزم  تكميلي  و ساير عمليات  زمين  گود تا سطح  ـ پر كردن

 )Curb Stop Valve(  انشعاب  زيرزميني  و وصل  . شير قطع2
يا تا محل   نصب  محلكنار در   و باراندازيبسته به مورد تا پاي كار  ،از كارفرما  تحويل  ، از محل مربوط  شير و متعلقات  و حمل  ـ بارگيري

 ها تا پاي كار و باراندازي در كنار محل نصب. جا، همراه با بارگيري مجدد و حمل آن انباشت فرعي و باراندازي در آن
 . الزم  خاكي  عمليات  مورد نظر، و انجام  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  ـ گودبرداري

 ). لزوم  گود (در صورت  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني  ـ تلمبه
 . در هر عمق  تنظيم  قابل  و غالف  مربوط  شير با متعلقات  ـ نصب

 . مورد لزوم  ، تا تراكم دستي  با وسايل  آن  و كوبيدن  و پخش  سرندي  شير با خاك  اطراف  ـ خاكريزي
 . الزم  تكميلي  زمين و ساير عمليات  گود تا سطح  ـ پر كردن

  كنتور آب  حوضچه  و كنتور درون  كطرفهو شير ي )Globe Valve(  . شير فلكه3
كنار در   و باراندازيبسته به مورد تا پاي كار  ،از كارفرما  تحويل  ، از محل مربوط  ، كنتور و متعلقات ، شير يكطرفه شير فلكه  و حمل  ـ بارگيري

 ها تا پاي كار و باراندازي در كنار محل نصب. جا، همراه با بارگيري مجدد و حمل آن يا تا محل انباشت فرعي و باراندازي در آن  نصب  محل
 . الزم  تكميلي  و ساير عمليات  كنتور آب  حوضچه  درون  مربوط  شيرها و كنتور با متعلقات  ـ نصب

 . لوله  با هر نوع  انشعاب  لوله  . نصب4
يا   نصب  محلكنار در   و باراندازيبسته به مورد تا پاي كار  ،از كارفرما  تحويل  ، از محل مربوط  ها و اتصاليها و متعلقات لوله  و حمل  بارگيريـ 

 ها تا پاي كار و باراندازي در كنار محل نصب. جا، همراه با بارگيري مجدد و حمل آن تا محل انباشت فرعي و باراندازي در آن
 مورد نظر.  تا عمق  مكانيكي  وسيله  با هر نوع  حفر ترانشهـ 

(در   ترانشه  داخل  سطحي  آبهاي  و تخليه  زني ، تلمبه ، كوبيدن پاشي ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ريختن ترانشه  كف  و تسطيح  بندي ـ شيب
 ). لزوم  صورت

 آنها.  و نصب  ترانشه  درون  و اتصاليها و متعلقات  لوله  ، قرار دادن مواد خارجي  از ورود هر گونه  لوله  داخل  كامل  ـ حفاظت
 . سرندي  با خاك  ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  ـ خاكريزي
 . انشعاب  لوله  هيدروليكي  ـ آزمايش



 انشعابها  . نصب هفتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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از   حاصل  ، با خاك كوبيدگي  ، بدون زمين  سطحتا   ترانشه  ، پركردن مورد لزوم  تا تراكم  دستي  با وسايل  سرندي  خاك  و كوبيدن  ـ پخش
 . الزم  تكميلي  و ساير عمليات  ) (خاكريز نهايي  خاكبرداري



 انشعابها  . نصب هفتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۴٠٠,۵٠

حمل و نصب کمربند چدن (بست انشعاب) روی لوله
اتیلن و یا فایبرگالس تحت فشار، به آزبست سیمان، پل

میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر ١١٠تا  ۵٠قطرهای 
 ی دوم تا ی اینچ.

٠٧٠١٠١ 

  

 عدد ۶٠٠,۶٠

حمل و نصب کمربند چدن (بست انشعاب) روی لوله
اتیلن و یا فایبرگالس تحت فشار، به آزبست سیمان، پل

میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر ٢٠٠تا  ١٢۵قطرهای 
 ی دوم تا دو اینچ.

٠٧٠١٠٢ 

  

 عدد ٩۵,۵٠٠

حمل و نصب کمربند چدن (بست انشعاب) روی لوله
یا فایبرگالس تحت فشار، بهاتیلن و  آزبست سیمان، پل

میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر ٣١۵تا  ٢٢۵قطرهای 
 ی دوم تا دو اینچ.

٠٧٠١٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,١١۶

ن گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدن نش
میلیمتر و نصب شیر ١٠٠تا  ۶٠تحت فشار، به قطرهای 

 انشعاب، به قطر ی دوم تا دو اینچ.

٠٧٠٢٠١ 

  
 عدد ١٢٩,٠٠٠

ن گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدن نش
میلیمتر و نصب شیر ٢٠٠تا  ١۵٠تحت فشار، به قطرهای 

 انشعاب، به قطر ی دوم تا دو اینچ.

٠٧٠٢٠٢ 

  
 عدد ١٧۴,۵٠٠

ن گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدن نش
میلیمتر و نصب شیر ٣٠٠تا  ٢۵٠تحت فشار، به قطرهای 

 انشعاب، به قطر ی دوم تا دو اینچ.

٠٧٠٢٠٣ 

 عدد ١١١,٠٠٠  
حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمین انشعاب، به قطر

 ی دوم تا ی اینچ.
٠٧٠٣٠١ 

 عدد ١۶٧,٠٠٠  
حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمین انشعاب، به قطر

 ی و ی چهارم تا دو اینچ.
٠٧٠٣٠٢ 

 عدد ١٠٠,۴۶  
ه  قطر ی دوم به  ،(Globe Valve)حمل و نصب شیر فل

 تا ی اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۴٠١ 

 عدد ۴٠٠,۶٧  
ه  به قطر ی و ،(Globe Valve)حمل و نصب شیر فل

 ی چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۴٠٢ 

 عدد ١٠٠,۴۶  
طرفه، به قطر ی  دوم تا ی اینچ،حمل و نصب شیر ی

 درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۵٠١ 

 عدد ۴٠٠,۶٧  
طرفه، به قطر ی و ی چهارم تا دو حمل و نصب شیر ی

 اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۵٠٢ 



 انشعابها  . نصب هفتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠,٧٠٠  
حمل و نصب کنتور آب، به قطر ی دوم تا ی اینچ،

 درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۶٠١ 

 عدد ١٠٠,٧۴  
کنتور آب، به قطر ی و ی چهارم تا دوحمل و نصب 

 اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۶٠٢ 

 ٠٧٠٧٠١ حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر ی دوم تا ی اینچ. مترطول ٩٨,٨٠٠  

 مترطول ١٠۶,۵٠٠  
حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر ی و ی چهارم تا دو

 اینچ.
٠٧٠٧٠٢ 



  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

٣٠  
 

 

  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
 

  مقدمه
 

خاكريز   محل  حجم  ، بر حسب ، و خاكريزي مناسب  خاك  تهيه  هاي و رديف  حفاري  محل  حجم  ، بر حسب حفاري به  مربوط  هاي . رديف1
 شود. مي  گيري اندازه

 شود. مي  گيري اندازه  جا شده جابه  خاك  تناسب  به  حفاري  محل  حجم  خاكها و مواد زايد برحسب  و حمل  آوري جمع  هاي . رديف2
و مواد زايد باشد،   خاك به  مربوط چنانچهخاكريز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك 500از   بيش  حمل  . رديف3

منظور از خاك مناسب، هر نوع خاكي است (از جمله توونان) كه براي انجام عمليات  شود. . مي  گيري اندازه  حفاري  محل  حجم  برحسب
 خاكي طبق تشخيص مهندس مشاور مناسب باشد.

از   كه  خاكي  براي  آن  گيري شود و اندازه مي  بار پرداخت  يك  متر، در هر مورد تنها براي 50حداكثر   تا فاصله  مصرفي  خاك  جابجايي  . رديف4
  داده  برگشت  كنار ترانشه  از دپو به  كه  خاكي  ، و براي جابجا شده  خاك  تناسب به  حفاري  محل  حجم  شود، برحسب مي  دپو منتقل  به  ترانشه كنار
 شود. مي  خاكريز انجام  محل  حجم  ، برحسب است  شده

  هاي و رديف  است ، منظور شده گذاري لوله  فصلهاي  هاي واحد رديف  ، در بهاي لوله  و روي  زير،اطراف  سرندي  خاك  كوبيدن  هاي . هزينه5
  در گزارش  شده  درج  نتايج  و براساس  فني  مشخصات  )، طبق (خاكريز نهايي  سرندي  خاك  روي  خاك  كوبيدن  ، براي081202و  081201

 . است  هشد  كوبيده  خاك  ، حجم محاسبه  . مبناي است  پرداخت  ، قابل آزمايشگاه
  مصالح  حجم هم  خاك  و باراندازي  هر فاصله  به  ، حمل ، بارگيري برداشتن  ، هزينه در مسير لوله  روسازي  اجراي  هاي رديف  . در قيمت6

 . است  شده  بيني  ، پيش روسازي
 شود. مي  ، محاسبه080603  رديف  نيز، طبق  بتني  و بلوكهاي  زير موزاييك  مالت  تخريب  . هزينه7
  عبور خط  معابر در محلهاي  و روسازي  زيرسازي  عمليات  به  ، مربوط080705تا  080701  هاي در رديف  شده  واحد درج  و بهاي  . شرح8

 .  ساير كارها مجاز نيست  ها، براي رديف  از اين  و استفاده  است  لوله
  ها در نظر گرفته حوضچه  و احداث  گذاري لوله  فصلهاي  هاي رديف  ، براي فصل  در اين  زيرزميني  كار زيرتر از آب  اجراي  بهاي  اضافه  . رديف9

)، و ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ بها فهرست  اين  به  منضم  نمونه  هاي نقشه  يا گود (طبق  از ترانشه  حجمي  و برحسب  است  شده
 شود. مي  ، محاسبه است  زيرزميني  زير تراز آب  كه
  محاسبه 080201  شود، از رديف  انجام  مكانيكي  با وسايل چنانچه 080808و  080807  هاي رديف به  مربوط  اضافي  خاكي  عمليات  . هزينه10
  قابل  فصل  در اين  مربوط  هاي رديف  برحسب  الزم  دستي  عمليات  بهاي  مقدور نباشد، اضافه  مكانيكي  از وسايل  استفاده چنانچهشود و  مي

نيز  080808و  080807هاي  . رديف اضافه بهاي اجراي كار زير تراز آب زير زميني در اين فصل، بسته به مورد،  براي رديف است  محاسبه
 قابل محاسبه است.

و آجر و   و بتن  و ماسه  (مانند شن  مصالح  نوعا  و حمل  بارگيري  از صعوبت  ناشي  هاي هزينه  به  مربوط 081302و  081301  هاي . رديف11
معابر تا   براي  و فقط  آنها است  ، و باراندازي دستي  ها، با وسايل لوله  ) و انواع از خاكبرداري  حاصل  هاي و نيز نخاله  و اساس  و زيراساس  خاك
  كارهاي  براي  دستي  حمل  شود. رديف مي  كارفرما، پرداخت  يبمشاور و تصو  تاييد مهندس  و درصورتفاصله ديوار به ديوار، متر،  6  عرض
  حجم  برحسب  مصالح  با هر نوع  پركردن  و براي  شده  حفاري  محل  حجم  ،خاكها و مواد زايد برحسب اجرا شده  عمليات  حجم  برحسب  بنايي
 قابل پرداخت نيست. 081002رديف  081301با پرداخت رديف  شود. مي  گيري ، اندازه پر شده  محل

  استفاده  لوله  هر متر طول  ازاي  به 081302  واحد رديف  قيمت  ١١٢ از  توان ، مي كالفي  اتيلن پلي  هاي لوله  دستي  و حمل  . در مورد بارگيري12

 كرد.



  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
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  ) براي با كاتر يا تخريب  از برش  (اعم  مسير لوله  پوشش  سازي آماده  عمليات  هزينه  به  ، مربوط080606تا  080601  هاي واحد رديف  . بهاي13
ها و  حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي در رديف  حفاري  جزو هزينه  موارد ياد شده  برداشتن  هزينه  است  . بديهي است  مسير لوله  حفاري
 شود. مي  گيري اندازه  شده  تخريب  محل  حجم  برحسب  تخريب  هاي . رديف است  شده  بيني انشعابها پيش  نصب

 گيرد. قرار مي  ندارد، موررد استفاده  و اساس  زيراساس  نياز به  كه  مواردي  و براي  بوده  كامالً مستقل 080703  . رديف14
مشاور   مهندس  تشخيص  به  برخورد شود كه  سنگ  بزرگ  قطعات  به ،080102، 080101  شماره  هاي رديف  اجراي  ضمن  كه  . در مواردي15

هاي  از رديف ، سنگي  شوند، حفاري مي  شكسته  كه  سنگهايي  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردكردن  مستلزم  آن  برداشت
 شود. منظور ميبسته به مورد  080106تا  080103

 منظور شده است. 080104بهاي رديف . هزينه وسيله مناسب براي عمل كرد چكش هيدروليكي، مانند بيل مكانيكي، در 16
هاي  استفاده شود، مگر در شرايطي كه، با تاييد كارفرما، استفاده از كمپرسور همراه با چكش 080104. براي حفاري در سنگ بايد از رديف 17

 بادي اجتناب ناپذير باشد.
 شود. جم خط لوله و بر اساس قطر نامي محاسبه مي، هزينه تهيه آب و كلر منظور نشده است و مقدار بر حسب ح081501  رديفدر  .18



  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

عب ۶٠٠,٢٢  مترم

ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث بها به  اضافه
حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورت که برای حفر
ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم وخاکریزی، استفاده از
ان مقدورنباشد و انی به علت موقعیت م وسایل م

متر انجام شود، ٢حداکثر تا عمق عملیات خاک با دست و 
 برحسب حجم محل حفاری.

٠٨٠١٠١ 

  

عب ٧١,٧٠٠  مترم

بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث اضافه
حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورت که برای
حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی،

انی به علت موقعیت  اناستفاده از وسایل م م
٢مقدورنباشد و عملیات خاک با دست و حداکثرتا عمق 

 متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری.

٠٨٠١٠٢ 

  

عب ۵٠٠,٧٣٠  مترم

بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث اضافه
حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورت که حفاری در

همراههای سنگ به علت شرایط محل با کمپرسور  زمین
ش متر ٢های بادی و وسایل دست و حداکثر تا عمق  با چ

 شود. انجام 

٠٨٠١٠٣ 

  

عب ٠٠٠,٢١۵  مترم

بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث اضافه
های ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین حوضچه

ش ، با استفاده از چ های هیدرولی و حداکثر تا سنگ
 شود. انجام متر  ٢عمق 

٠٨٠١٠۴ 

  

عب ٢٩,٠٠٠  مترم

، هرگاه عمق٠٨٠١٠۴تا  ٠٨٠١٠١بها به ردیفهای  اضافه
تا ٢متر باشد، برای حجم واقع بین  ٢ترانشه یا گود بیش از 

متر دوبار و به ۶تا  ۴متر ی بار و برای حجم واقع بین  ۴
 همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.

٠٨٠١٠۵ 

  
عب ١٨,٧٠٠  مترم

چنانچه به علت موقعیت ٠٨٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
انی مقدور نباشد و خاکریزی ان استفاده از وسایل م م

 نهایی با دست انجام شود.

٠٨٠١٠۶ 

عب ۵٠٠,١٣    مترم
، انی خاکبرداری اضاف در زمینهای ریزش با وسیله م

 به منظورایجاد شیب یا عمق مناسب.
٠٨٠٢٠١ 

  

عب ٣٣,٧٠٠  مترم

خاکریزی در زمینهای ریزش و در محلهایی که خاکبرداری
اضاف انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در

درصد پروکتور ٨۵سانتیمتری، با تراکم  ١۵قشرهای 
 استاندارد.

٠٨٠٢٠٢ 



  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

٣٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٣٠,٠٠٠

چوب بست الزم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به
در محلهایی که چوب بست منظورتامین شرایط ایمن کار

 الزم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده).

٠٨٠٣٠١ 

  

عب ۵٠٠,١۵٧  مترم

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث
حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز
، آب زیرزمین انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمین

استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیربه حدی باشد که 
 باشد.

٠٨٠۴٠١ 

  

 مترطول ٣٣٣,٠٠٠

ش بتن به قطر تهیه مصالح و نصب لوله ١٠٠های زه
میلیمتر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه های ٢٠٠تا

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

٠٨٠۵٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٨٣

ش پالستی مشب به تهیه مصالح و نصب لوله های زه
میلیمتر، برای انتقال آب به محل تلمبه های ٢٠٠تا ١١٠قطر

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

٠٨٠۵٠٢ 

عب ٢۴٨,٠٠٠    مترم
ش طبق مشخصات و  اربردن آن درتهیه مصالح زه ب

شیها.  زه
٠٨٠۵٠٣ 

عب ٣٨٩,٠٠٠    مترم
تخریب پوشش آسفالت در مسیر لوله (بدون استفاده از

 کاتر).
٠٨٠۶٠١ 

عب ٨۴٣,٠٠٠    ٠٨٠۶٠٢ تخریب پوشش بتن در مسیر لوله. مترم

عب ۵٠٠,٢٩٩    مترم
تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن،

 در مسیر لوله.
٠٨٠۶٠٣ 

 مترطول ٨٨٠,۴  
گیری سانتیمتر (اندازه ٧برش آسفالت با کاتر به عمق تا 

 برحسب طول هر خط برش).
٠٨٠۶٠۴ 

  
 مترطول ۶٩۵

به ازای هر سانتیمتر اضافه ٠٨٠۶٠۴اضافه بها به ردیف 
گیری برحسب طول هر سانتیمتر (اندازه ٧عمق مازاد بر 

 خط برش).

٠٨٠۶٠۵ 

عب ۵٠٠,٢٣٣    مترم
تخریب پوشش آسفالت بین دو خط برش داده شده با کاتر

 در مسیر لوله.
٠٨٠۶٠۶ 

  
عب ۴۶٠,٠٠٠  مترم

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا
گود، آب پاش و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و

 اساس، ریختن، پخش وکوبیدن آن، با تراکم الزم.

٠٨٠٧٠١ 



  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

٣۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٧,٨٠٠

ا، همراه تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپ
ت، به ازای هر ی سانتیمتر ضخامت باتک کت و پریم

 آسفالت کوبیده شده.

٠٨٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ۵٧,٩٠٠

مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه
یاگود، آب پاش وکوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن،

ا، همراه با تکپخش و کوبیدن اساس  قیری، بیندر و توپ
ت، به ازای هر ی سانتیمتر ضخامت آسفالت کت وپریم

 کوبیده شده.

٠٨٠٧٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٣٢٨

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با
ال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک بلوکهای بتن به اش

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

٠٨٠٧٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٢۶

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش
، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، موزایی

 آب پاش و کوبیدن بستر.

٠٨٠٧٠۵ 

  
عب ١٠٧,٠٠٠  مترم

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

.  خاک سرند شده محل

٠٨٠٨٠١ 

  
عب ١۴٨,٠٠٠  مترم

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه،
سته با دانه بندی تا  ١٩حمل و پخش مصالح سنگ ش

.  میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محل

٠٨٠٨٠٢ 

  
عب ٠٠٠,١٧۵  مترم

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

.  شده محل

٠٨٠٨٠۴ 

  
عب ٩٠,٨٠٠  مترم

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

.  خاک سرند شده محل

٠٨٠٨٠۵ 

  
عب ٩٠,٨٠٠  مترم

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

.  شده محل

٠٨٠٨٠۶ 

عب ٢۴٨,٠٠٠    مترم
ه چین با سنگ قلوه رودخانه ای در تهیه مصالح و خش

 کف ترانشه، به منظور پیسازی.
٠٨٠٨٠٧ 

عب ۴۵۵,۵٠٠    مترم
ه چین با سنگ الشه در کف ترانشه، تهیه مصالح و خش

 به منظور پیسازی.
٠٨٠٨٠٨ 



  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

٣۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ٣,٩٨٠  مترم

متر، باهر وسیله ۵٠جایی خاک تا فاصله حداکثر جابه
، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در انی م

 مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نم شود.

٠٨٠٩٠١ 

  

عب ٢٢,٧٠٠  مترم

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه خاک
مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا

های متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه ۵٠٠
هایی که خاک کنده شده برای استفاده سنگ و یا محل

 مناسب نباشد.

٠٨١٠٠١ 

عب ٢١,٨٠٠    مترم
جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠
٠٨١٠٠٢ 

عب ٨٠٠,١۶    مترم
بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠فاصله 
٠٨١٠٠٣ 

  

۴,٠٠٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

در هرنوع راه، درحمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید 
متر (موضوع ردیفهای ۵٠٠صورت که فاصله حمل بیش از

کیلومتر باشد، به ازای هر ی ١٠) تا٠٨١٠٠٣تا  ٠٨١٠٠١
متر . کسرکیلومتربه تناسب محاسبه ۵٠٠کیلومتر اضافه بر

 م شود.

٠٨١١٠١ 

  

٣,۶٣٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

راه، درحمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع 
کیلومتر ٣٠کیلومتر تا ١٠صورت که فاصله حمل بیش از

کیلومتر. کسر ١٠باشد، به ازای هر ی کیلومتر اضافه بر
 تناسب محاسبه م شود. کیلومتر، به

٠٨١١٠٢ 

  

٣,٢٧٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در
کیلومتر باشد، به ازای ٣٠صورت که فاصله حمل بیش از 

تناسب کیلومتر. کسرکیلومتر، به ٣٠هر ی کیلومتر اضافه بر 
 محاسبه میشود.

٠٨١١٠٣ 

  

عب ۵٠٠,٣٧  مترم

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

درصد ٩٠سانتیمتری، با تراکم  ١۵گود، در قشرهای 
 پروکتور استاندارد.

٠٨١٢٠١ 

  

عب ۴٨,٧٠٠  مترم

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

درصد ٩۵سانتیمتری، با تراکم  ١۵گود، در قشرهای 
 پروکتور استاندارد.

٠٨١٢٠٢ 

عب ١١۵,۵٠٠    مترم
، وبارگیری و حمل انواع  مصالح با هر وسیله دست

 باراندازی.
٠٨١٣٠١ 



  نوار حفاری  و مرمت  خاک  . عملیات هشتم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 شاخه ١٩,٩٠٠  
میلیمتر، با هر وسیله ٣٠٠بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر

، و باراندازی.  دست
٠٨١٣٠٢ 

  
عب ١٨,٢٠٠  مترم

بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث اضافه
حوضچه ها، برای صعوبت ناش از وجود چوب بست یا

 مهاریهای سپرها در عرض ترانشه یا گود.

٠٨١۴٠١ 

عب ٣٨,٠٠٠    مترم
آزمایش، ضد عفون و شستشوی سراسری خط لوله، طبق

.  مشخصات فن
٠٨١۵٠١ 



  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

٣٧  
 

 

  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 

  مقدمه
 
مأخذ  ، و به تنظيمي  هاي جلسه  ، دستور كارها و صورت ها، مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  كار طبق  ، وزن فصل  اين  هاي . در رديف1

 شود. و منظور مي  محاسبه ، سازنده  كارخانه  يا جدولهاي  استاندارد مربوط  جدولهاي
  وزن  بها يا اضافه ، اضافه بابت  و از اين  ، در قيمتها منظور شده آرماتوربندي  يا سيم  الكترود، مفتول  و مصرف  تهيه به  مربوط  هاي . هزينه2

 شود. نمي  پرداخت
  صورت  مانند، براساس مي  باقي  و در بتن  قرار گرفته  مورد استفادهميلگردها   فاصله  منظور حفظ به  مورد نياز كه  ها و سنجاقكهاي خرك  . بهاي3

 . است  پرداخت  مربوط  هاي رديف  و طبق  شده  تنظيم  هاي جلسه



  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
ه توزیع آب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  ١٣٩٣شب

  

 
 

 

٣٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢۶,۶٠٠  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر

 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. ١٠تا 
٠٩٠١٠١ 

 کیلوگرم ١٠٠,٢۴  
رد ساده، بهتهیه، بریدن، خم  کردن و کار گذاشتن میل

 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. ١٨تا  ١٢قطر
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٧,١٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIIمیلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچ ١٠، به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٢١

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIIمیلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچ ١٨تا  ١٢، به قطر
 الزم.

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٢٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIIمیلیمتر برای بتن مسلح با ٢٠و بیش از  ٢٠، به قطر

 الزم.سیم پیچ 

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢٧,٢٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچ ١٠، به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢١,٧٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII برای بتن مسلح با سیممیلیمتر  ١٨تا  ١٢، به قطر

 پیچ الزم.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٧٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII میلیمتر برای بتن مسلح با ٢٠و بیش از  ٢٠، به قطر

 سیم پیچ الزم.

٠٩٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ١,٢٠٠

اضافه بها به ردیفهای نصب میل گرد، در صورت که کار
گذاری میل گرد، زیر تراز آبهای زیرزمین انجام شود و

، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. ش  برای آب

٠٩٠٣٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,٢٧٣

تهیه و نصب عالیم چدن برای تعیین نوع و موقعیت
تجهیزات لوله کش طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه

پایه بتنهای تهیه مصالح چدن و  شامل تمام هزینه
 مربوط.

٠٩٠۴٠١ 

 کیلوگرم ٧٠٠,٢۶  
تهیه و نصب دریچه چدن آدم رو با قاب مربوط به طور

 کامل.
٠٩٠۴٠٢ 

 ٠٩٠۴٠٣ تهیه و نصب پله چدن در دیوار حوضچه های شیر. کیلوگرم ٣٨,٠٠٠  

 کیلوگرم ۵٠,٠٠٠  
تهیه و نصب پله یا حفاظ ازمیل گرد و لوله فوالدی در

 شیر.دیوارحوضچه های 
٠٩٠۵٠١ 



  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
ه توزیع آب سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  ١٣٩٣شب

  

 
 

 

٣٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٣٧,٢٠٠  
تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه برای هواکش سقف یا

 های شیر. برای تخلیه حوضچه
٠٩٠۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١٢٠  
تهیه و نصب پله فوالدی با روکش پل پروپیلن در دیوار

 حوضچه های شیر.
٠٩٠۵٠٣ 



  بندی  و قالب  بتن  . کارهای دهم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴٠  
 

 

  بندی  و قالب  بتن  . کارهای دهم  فصل
 

   مقدمه
 
 شود.  مشخص  ديگري  نوع  صراحت به  ، مگر آنكه ) است1  (نوع  پرتلند معمولي  ، سيمان مصرفي  ، سيمان فصل  اين  هاي رديف  . در تمام1
 است.  فني  مشخصات به  ، با توجه اي رودخانه  يا شكسته  اي رودخانه  طبيعي  صورت  به  فصل  در اين  مصرفي  و ماسه  شن  . نوع2
و هر   بتن  كردن  مرتعش،  مختلف  اشكال به  بتن  ، ريختن مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن  ، ساختن مصالح  بندي دانه  . هزينه3

  ، در بهاي مربوط  هاي و ساير هزينه  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب آن  و تخليه  از حمل  ناشي  و پاش  ، ريخت بتن  كردن  از متراكم  ناشي  افت  گونه
 . است  ها منظور شده رديف

ريزي و نظارت  نظام فني معاونت برنامه امور 120  شماره  (نشريه  ايران  بتن  نامه آيين  ، طبق فصل  در اين  كار رفته به  بتن  انواع  . مشخصات4
 . ) است راهبردي رياست جمهوري

 : زير است  جدول  طبق  ريزي بتن  هاي در برآورد رديف  مفروض  . مقدار سيمان5
 

 مقدار سيمان تقريبي (كيلوگرم) نوع بتن شماره رديف
100101 10C 150 
100102 12C 200 
100103 16C 250 
100104 20C 300 
100105 25C 350 

 
 . دو است  از آن  يا تركيبي  يا فلزي  مانند چوبي  قالب  هر نوع  شامل  فصل  اين  بندي قالب  هاي . رديف6
 . است  محاسبه  دارد مالك  تماس  با قالب  كه  شده  ريخته  بتن  بنديها، سطوح قالب  گيري . در اندازه7
  نگهدار، ايجاد پخ  فاصله  و نصب  قالبها، تهيه  ، تميز كردن چوبي  قالب  كردن  ، رنده بست بند، چوب پشت  هاي ، هزينه بندي قالب  هاي . در رديف8

 .  است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز كردن  ، ماده الزم  و مهره  و پيچ  ، ميخ ، سيم قالب  در گوشه



 بندی  و قالب  بتنی  . کارهایدهمفصل
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال

  

 
 

۴۱   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 10C. ۱۰۰۱۰۱تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۷۲۷,۰۰۰  

 12C. ۱۰۰۱۰۲تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۸۱۳,۰۰۰  

 16C. ۱۰۰۱۰۳تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۸۸۵,۵۰۰  

 20C. ۱۰۰۱۰۴تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۹۴۶,۵۰۰  

 25C. ۱۰۰۱۰۵تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۱,۰۰۴,۵۰۰  

 مترمکعب ۴۲,۸۰۰  
، در صورتی که ضخامتریزیبتنهای ردیفاضافه بها به 

 سانتیمتر یا کمتر باشد. ۱۵بتن 
۱۰۰۲۰۱ 

 مترمکعب ۲۰,۸۰۰  
در بتنریزیبتن، هر گاهریزیبتنهای ردیفاضافه بها به 
 شود.مسلح انجام 

۱۰۰۲۰۲ 

  
 مترمکعب ۷۲,۷۰۰

های زیرزمینی، درزیر تراز آبریزی بتناضافه بها برای 
صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری

 ضروری باشد.

۱۰۰۲۰۳ 

 کیلوگرم ۳۱  
جای، در صورتی که بهریزیبتنهای ردیفاضافه بها به 

 استفاده شود. ۲از سیمان نوع  ۱سیمان نوع 
۱۰۰۲۰۴ 

 کیلوگرم ۵۳  
جای، در صورتی که بهریزیبتنهای ردیفاضافه بها به 

 استفاده شود. ۵از سیمان نوع  ۱سیمان نوع 
۱۰۰۲۰۵ 

  
 کیلوگرم ۱,۱۰۰

عیاردرجبها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به اضافه
، درریزی بتن های ردیفشده در جدول مقدمه فصل، برای 

 استفاده شود. ۱صورتی که از سیمان نوع 

۱۰۰۲۰۶ 

  
 کیلوگرم -۱,۱۰۰

درج شدهعیارکسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به
، درریزی بتن های ردیفدر جدول مقدمه فصل، برای 

 استفاده شود. ۱صورتی که از سیمان نوع 

۱۰۰۲۰۷ 

 مترمربع ۱۸۴,۵۰۰  
تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای

 همراه با باز کردن قالب.کارهای بتنی، 
۱۰۰۳۰۱ 

  
 مترمربع ۳۶,۲۰۰

، برای قالب بندی زیر تراز۱۰۰۳۰۱بها به ردیف  اضافه
ای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن آبه

 تلمبه موتوری ضروری باشد.

۱۰۰۳۰۲ 

 کیلوگرم ۱۸۸,۰۰۰  
تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در بتن برای عبور لوله

 سایر مصارف.و 
۱۰۰۴۰۱ 



 . حمل و نقل یازدهم  فصل
ه توزیع   ١٣٩٣آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴٢  
 

 

 . حمل و نقل یازدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  تحويل  پيمانكار، از محل  توسط  شده  تهيه  كارفرما يا مصالح  تحويلي  مصالح  ، براي كيلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ، حمل بارگيري  . هزينه1

  حمل  . هزينه است  شده  بها در نظر گرفته فهرست  اين  هاي رديف  ، در قيمت مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  و همچنين  تا انبار كارگاه  يا تهيه
  ، بر حسب چدني  و دريچه  و قاب  ، شيرها، اتصاليها، پله ها، متعلقات ، آجر، لوله سنگي  ، مصالح آالت ، آهن سيمان  لومتر، تنها، برايكي 30مازاد بر 

 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزينه  گونه ، هيچ ساير مصالح  شود و براي مي  پرداخت  فصل  اين  هاي رديف  مورد بر اساس
  زير تعيين  شرح گيرد، به قرار مي  كيلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزينه  در محاسبه  كه 1بند   موضوع  از مصالح  قادير هر يك. م2

 شود: مي
  . سيمان1ـ2
 شود. مي  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در بتن  عيار سيمان  ، بر اساس مقدار سيمان 
  آالت ن. آه2ـ2
و   تقويتي  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشي ، ناوداني تيرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از ميلگرد و پروفيلهاي فوالد مصرفي  كيلوگرم  هر يك  ازاي به 

 شود. ، منظور مي حمل  بابت  كيلوگرم 05/1شود،  مي  مشخص  اجرايي  هاي و نقشه  مشخصات  بر اساس  كه  اتصالي
 دار). ريشه  ، سنگ قلوه  ، سنگ ، ماسه (شن  سنگي  . مصالح3ـ2
 شود. مي  محاسبه  و ماسه  شن  تن 2/2،  بتن  انواع  هر متر مكعب  . براي1ـ3ـ2
 شود. مي  محاسبه  قلوه  سنگ  تن 2،  سنگ با قلوه  چيني  خشكه  هر متر مكعب  . براي2ـ3ـ2
 شود. مي  دار محاسبه ريشه  سنگ  تن 84/1دار،  ريشه  با سنگ  چيني  خشكه  هر متر مكعب  . براي3ـ3ـ2
 شود. مي  محاسبه  سنگي  مصالح  تن 2،  شده  كوبيده  ، زيراساس ، اساس زهكشي  ، مصالح ، ماسه شن  هر متر مكعب  . براي4ـ3ـ2
و يا ساير   مقادير مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است  ملح  هاي هزينه  احتساب  تنها براي  فصل  اين  مقدمه  در بندهاي  شده  . مقادير تعيين3

 موارد، نخواهد بود.
 شود: مي  زير تعيين  شرح ، به حمل  هزينه  پرداخت  ، براي سيمان  . مبدأ حمل4
خريد   محل  حالت  . در اين است  مربوط  كارخانه  ، محل شود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانه به طور مستقيم  سيمان چنانچه. 1ـ4

 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب  تأييد مهندس بايد قبالً به
 مورد نظر   سيمان  (كه  سيمان  كارخانه  نزديكترين  محل  نشود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانه به طور مستقيم  سيمان  چنانچه. 2ـ4
 كند)، خواهد بود. توليد مي را
 شود: مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  فوالد، براي  مبدأ حمل .5
توليد كنندگان خريد از   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخلي  توليد كنندگاناز  به طور مستقيم، فوالد  كه  در صورتي .1ـ5

  تأييد مهندس بايد قبالً به  خريد يا تحويل  محل  حالت  خواهد بود. در اين  تحويل  محل ، بورس كاال  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخلي
 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب

نزديكترين محل توليد فوالد به   نشود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخليتوليد كنندگان از  به طور مستقيمفوالد   كه  در صورتي .2ـ5
 شوند.  هاي نورد نيز جزو توليدكنندگان محسوب مي كند. كارخانه ه فوالد مورد نظر را توليد ميكارگاه است ك

 شود. مي  محاسبه  پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  هاي رديف  آجر طبق و  سنگي  مصالح  حمل  . بهاي6
و   پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  هاي واحد رديف  از بهاي  استفاده، با  چدني  و دريچه  و قاب  ها، پله ، شيرها، اتصالي متعلقات  حمل  . بهاي7

 شود. مي  محاسبه 50/2  ضريب  اعمال



 . حمل و نقل یازدهم  فصل
ه توزیع   ١٣٩٣آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴٣  
 

 

  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد كل  (براي )G.R.P(  و فايبرگالس  نشكن  و چدني  سيمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي رديف  . بهاي8
  با سايرقطرها، بر حسب  فوق  هاي لوله  حمل  . بهاي است  شده  بيني ميليمتر، پيش 500قطر  به  لوله  )، براي گذاري لوله در  مفيد هر شاخه  مترطول

 شود. مي  ، تعيين6  در جدول  شده  درج  ضرايب  ميليمتر، و اعمال 500قطر  به  لوله  حمل  هاي واحد رديف  از بهاي  مورد، با استفاده
 

  و فايبرگالس  نشكن  و چدني  سيمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي ضريب .6  جدول
 300 250 200 150 100 80 60 قطر لوله (ميليمتر)

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

 3 2 8/1 1 75/0 64/0 52/0 ضريب
 

  هاي لوله  حمل  . بهاي است  شده  بيني ميليمتر، پيش 315قطر   به  لوله  )، براي شده  حمل  لوله  مقدار كل  (براي  اتيلن پلي  هاي لوله  حمل  هاي رديف  . بهاي9
  ، تعيين7  در جدول  شده  درج  ضرايب  اعمال ميليمتر، و 315قطر   به  لوله  حمل  هاي واحد رديف  از بهاي  مورد، با استفاده  با ساير قطرها، برحس  فوق
 شود. مي
 

  اتيلن پلي  هاي لوله  حمل  هاي ضريب .7  جدول
 

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

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

 
  پرداخت  پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  هاي رديف  كيلومتر باشد، طبق 450مقصد) تا  -(مبدأ   حمل  مسافت چنانچه  فله  سيمان  حمل  . بهاي10
به قيمت  50/1  ضريب  ، با اعمال پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  هاي رديف  كيلومتر باشد، بر اساس 450بيشتر از   حمل  شود و اگر مسافت مي

 .شود مي  كيلومتر پرداخت 30از كسر   پس ،مسير  طول  مامتهاي مربوط، براي  رديف
 شود. مي  درصد، پرداخت 30  اضافه به  فصل  اين  هاي واحد رديف  شود، بهاي  انجام  و شني  خاكي  در راههاي  مصالح  حمل چنانچه. 11
،  ياد شده  در دفترچه  كه  ، و در مورد راههايي است شهرسازيو   راه  رتوزا  مسافت  دفترچه  آخرين  طبق  راه  ، نزديكترين حمل  مسافت  تعيين  . مبناي12

 شود. مي  آنها تعيين  مشاور، فاصله  نظر مهندس  ، طبق فاصله  كوتاهترين  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعيين  براي  مسافتي



 . حمل و نقل یازدهم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
، نسبت به مازاد بر ٣٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠١ 

کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
، نسبت به مازاد بر  ٧۵حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
، نسبت به مازاد بر  ١۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠٣ 

کیلومتر  -تن  ٣١٠  
، نسبت به مازاد بر حمل آهن آالت و سیمان  ٣٠٠پاکت

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٢۶۵  
، نسبت به مازاد بر  ۴۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٢٢٠  
، نسبت به مازاد بر  ٧۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر.
١١٠١٠۶ 

  
٢٠۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

ن و حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدن نش
میلیمتر، نسبت به مازاد ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠بر

١١٠٢٠١ 

  
١۴٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

ن و حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدن نش
میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومترتا فاصله  ٧۵

١١٠٢٠٢ 

  
٨٧ 

  -مترطول 
 کیلومتر

ن و حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدن نش
میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠

١١٠٢٠٣ 

  
٧١ 

  -مترطول 
 کیلومتر

ن و حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدن نش
میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠

١١٠٢٠۴ 

  
۶١ 

  -مترطول 
 کیلومتر

ن و حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدن نش
میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠

١١٠٢٠۵ 

  
۵١ 

  -مترطول 
 کیلومتر

ن و حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدن نش
میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٧۵٠

١١٠٢٠۶ 

  ٧١ 
  -مترطول 
 کیلومتر

میلیمتر، نسبت به ٣١۵به قطر  اتیلن حمل لوله های پل
 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠مازاد بر 

١١٠٣٠١ 

  ۴٨ 
  -مترطول 
 کیلومتر

میلیمتر، نسبت به ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پل
 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵مازاد بر 

١١٠٣٠٢ 



 . حمل و نقل یازدهم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ٣٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

میلیمتر، نسبت به ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پل
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠مازاد بر 

١١٠٣٠٣ 

  ٢۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

میلیمتر، نسبت به ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پل
 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠مازاد بر 

١١٠٣٠۴ 

  ٢١ 
  -مترطول 
 کیلومتر

میلیمتر، نسبت به ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پل
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠مازاد بر 

١١٠٣٠۵ 

  ١٧ 
  -مترطول 
 کیلومتر

میلیمتر، نسبت به ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پل
 کیلومتر. ٧۵٠مازاد بر 

١١٠٣٠۶ 



ن (داکتیل)، اتصال تهیه لوله . دهمدواز  فصل  ها و متعلقات های چدن نش
ه   ١٣٩٣توزیع آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴۶  
 

 

ن (داکتیل)، اتصال تهیه لوله . دهمدواز  فصل  ها و متعلقات های چدن نش
 

  مقدمه
 
هـاي ايـن فصـل     اند. بهاي واحد رديف مشخص شده ISO 2531ملي ايران و  ها و متعلقات موضوع اين فصل طبق استاندارد ها، اتصالي . لوله1

شوند، در صورت تاييـد مهنـدس مشـاور و     ها و متعلقاتي كه با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر ديگر ساخته مي ها، اتصالي براي لوله
 تصويب كارفرما، نيز قابل اعمال است.

) فوق، كـه براسـاس مشخصـات مـورد نيـاز كـار توسـط        Fittings) و متعلقات (Jointsها ( هاي مربوط به اتصالي . شرح و بهاي واحد رديف2
 شود. هاي ستاره دار تهيه مي به رديف اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده



ن (داکتیل)، اتصال تهیه لوله . دهمدواز  فصل  ها و متعلقات های چدن نش
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

ن از قطر  کیلوگرم ٧٠٠,٣۴    ١٢٠١٠١ میل متر. ٢٠٠تا  ۶٠لوله چدن نش

ن از کیلوگرم ٩٠٠,٣۴    ١٢٠١٠٢ میل متر. ۶٠٠تا  ٢۵٠قطر  لوله چدن نش

ن به قطر  کیلوگرم ٠٠٠,٣۶    ١٢٠١٠٣ میل متر و باالتر. ٧٠٠لوله چدن نش



 ها و متعلقات )، اتصالGRPهای فایبرگالس ( فصل سیزدهم. تهیه لوله
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴٨  
 

 

 ها و متعلقات )، اتصالGRP( فایبرگالسهای  فصل سیزدهم. تهیه لوله
 
  قدمهم
 
هـاي ايـن    اند. بهـاي واحـد رديـف    مشخص شده 10729ملي ايران به شماره  ها و متعلقات موضوع اين فصل طبق استاندارد ها، اتصالي . لوله1

شـوند، در صـورت تاييـد مهنـدس      ها و متعلقاتي كه با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر ديگر سـاخته مـي   اتصاليها،  فصل براي لوله
 مشاور و تصويب كارفرما، نيز قابل اعمال است.

ار توسـط  ) فوق، كـه براسـاس مشخصـات مـورد نيـاز كـ      Fittings) و متعلقات (Jointsها ( هاي مربوط به اتصالي . شرح و بهاي واحد رديف2
 شود. هاي ستاره دار تهيه مي به رديف اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده



 ها و متعلقات )، اتصالGRPهای فایبرگالس ( فصل سیزدهم. تهیه لوله
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۴٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول 

به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNبا فشار کار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ١٠٠قطر 

١٣٠١٠١ 

  
 مترطول 

به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ١۵٠قطر 

١٣٠١٠٢ 

  
 مترطول 

به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٢٠٠قطر 

١٣٠١٠٣ 

  
 مترطول 

به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٢۵٠قطر 

١٣٠١٠۴ 

  
 مترطول 

به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٣٠٠قطر 

١٣٠١٠۵ 

 مترطول ١,٠٨٣,٠٠٠  
به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٣۵٠قطر 

١٣٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,١,٢٣۴  
به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNبا فشار کار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ۴٠٠قطر 

١٣٠١٠٧ 

 مترطول ۵٢٢,٠٠٠,١  
به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ۵٠٠قطر 

١٣٠١٠٨ 

 مترطول ٢,١٩٨,٠٠٠  
به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ۶٠٠قطر 

١٣٠١٠٩ 

 مترطول ٢,٨٢١,٠٠٠  
به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٧٠٠قطر 

١٣٠١١٠ 

 مترطول ۴۴٧,٠٠٠,٣  
به ٢۵٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٨٠٠قطر 

١٣٠١١١ 

 مترطول ۴۵٨,٠٠٠  
یا ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 

١٠٠٠٠SN  میلیمتر. ١٠٠به قطر 
١٣٠٢٠١ 

 مترطول ۵٢٣,٠٠٠  
یا ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 

١٠٠٠٠SN  میلیمتر. ١۵٠به قطر 
١٣٠٢٠٢ 

 مترطول ۵٧٧,٠٠٠  
یا ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 

١٠٠٠٠SN  میلیمتر. ٢٠٠به قطر 
١٣٠٢٠٣ 

 مترطول ٧٧٨,٠٠٠  
یا ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 

١٠٠٠٠SN  میلیمتر. ٢۵٠به قطر 
١٣٠٢٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,٩٣۴  
یا ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 

١٠٠٠٠SN  میلیمتر. ٣٠٠به قطر 
١٣٠٢٠۵ 



 ها و متعلقات )، اتصالGRPهای فایبرگالس ( فصل سیزدهم. تهیه لوله
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۵٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,١,١٠٢  
به ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNبا فشار کار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٣۵٠قطر 

١٣٠٢٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,١,٢٩١  
به ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ۴٠٠قطر 

١٣٠٢٠٧ 

 مترطول ۵۵٧,٠٠٠,١  
به ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ۵٠٠قطر 

١٣٠٢٠٨ 

 مترطول ٢,٢٣٨,٠٠٠  
به ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNبا فشار کار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ۶٠٠قطر 

١٣٠٢٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,٣,٠٢٢  
به ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٧٠٠قطر 

١٣٠٢١٠ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٨٢۵  
به ۵٠٠٠SNو سخت  ١٠PNکار با فشار  فایبرگالسلوله 
 میلیمتر. ٨٠٠قطر 

١٣٠٢١١ 



 ها و متعلقات ، اتصال)U.P.V.Cاتیلن و پی وی س سخت ( های پل تهیه لوله . چهاردهم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۵١  
 

 

 ها و متعلقات ، اتصال)U.P.V.Cو پی وی س سخت ( اتیلن پلهای  تهیه لوله . چهاردهم  فصل
 

  مقدمه
 
سـي   وي بـراي پـي   9117و شماره  اتيلن پليبراي  14427ملي ايران به شماره  ها و متعلقات موضوع اين فصل طبق استاندارد ها، اتصالي . لوله1

ها و متعلقاتي كه با همان مشخصات، طبق اسـتانداردهاي معتبـر    ها، اتصالي هاي اين فصل براي لوله اند. بهاي واحد رديف سخت مشخص شده
 شوند، در صورت تاييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما، نيز قابل اعمال است. ديگر ساخته مي

) فوق، كـه براسـاس مشخصـات مـورد نيـاز كـار توسـط        Fittings) و متعلقات (Jointsها ( هاي مربوط به اتصالي . شرح و بهاي واحد رديف2
 شود. هاي ستاره دار تهيه مي به رديف اند، طبق دستورالعمل كاربرد راجع مهندس مشاور انتخاب شده



 ها و متعلقات ، اتصال)U.P.V.Cهای پل اتیلن و پی وی س سخت ( تهیه لوله . چهاردهم  فصل
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۵٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ١۴٠١٠١ میل متر. ٨٠٠به قطر تا  اتیلن پللوله  کیلوگرم ۵٣,١٠٠  

 ١۴٠٢٠١ میل متر. ٨٠٠لوله پی وی س سخت به قطر تا  کیلوگرم ٠٠٠,٣۴  



 کار پای  . مصالح١  پیوست
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب

  

 
 

 

۵٣  
 

 

 کار پای  . مصالح١  پیوست
  كار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مصالحي كار، به پاي  . مصالح1

  ورود مصالح  باشد. هنگام  يا شمارش  گيري اندازه  قابل  انبار شود كه  شكلي به  طور مرتب به  و در كارگاه  تهيهپيمانكار   توسط  فني  مشخصات
 شود.  مشاور تنظيم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه به
در   مصالح  و باراندازي  مربوط  فصلهاي  هاي در رديف  شده  بيني پيش  تا فاصله  ، حمل بارگيري  ، هزينه ضميمه  ستفهر  هاي رديف  . در قيمت2

  در مقدمه  شده  بيني موارد پيش  استثناي ، به مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  كارگاه
 شود. نمي  نجامفصلها، ا

  مصالح  درصد بهاي 70پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت  شود و براي مي  گيري كار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعيت  صورت  تهيه  . هنگام3
ب ضريب باالسري و و با احتسا شوند) مازاد مي  حمل  هزينه  مشمول  كه  مصالحي  (براي  7/0بدون اعمال ضريب  حمل  كار و هزينه پاي

 شود. وضعيتها منظور مي  در صورت پيشنهادي پيمانكار
  كارگاه  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماست به  ، متعلق وضعيت  در صورت  از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  . تمام4

  ( چنانچه  وضعيت  از صورت  از كسر آن  ، پس صورت  در اين  باشد. كه  نداشته  ي، ضرورت پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه  ندارد، مگر مصالحي
 كند.  خارج  كارفرما، آنها را از كارگاه  مشاور و موافقت  تواند با پيشنهاد مهندس باشد )، پيمانكار مي  منظور شده  وضعيت  در صورت

  در مقابل  كه  مناسبي  و پيمانكار بايد آنها را در محل  پيمانكار است  عهده ، به يمانپ  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  . مسؤوليت5
 باشد، انبار كند.  مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل

  شده  رگرفتهدر نظ  موقت  وضعيتهاي  كار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  كار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح  . نرخ6
 . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است

مازاد   كار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت  ، و صورت موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت  . در آخرين7
 شود.  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط ستپيمانكار ا به  و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه  بر مصرف



 کار پای  . مصالح١  پیوست
ه توزیع آب سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته شب
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ٠٠٠,١٩۴    ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترم

عب ١٢٢,٠٠٠    ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترم

عب ١٢٠,٠٠٠    ۴١٠١٠٣ سنگ قلوه. مترم

عب ٢۵٧,٠٠٠    ۴١٠١٠۴ سنگ الشه. مترم

 ۴١٠١٠۵ آجر فشاری. قالب ١,٠۶٠  

عب ٩٩,٧٠٠    ۴١٠١٠۶ ای (توونان). مخلوط رودخانه مترم

.سیمان  تن ۵٠٠,١,٠٣٠    ۴١٠٢٠١ پرتلند نوع ی پاکت

. تن ۵٠٠,١,٠۶٠    ۴١٠٢٠٢ سیمان پرتلند نوع دو پاکت

. تن ۵٠٠,١,٠٨٠    ۴١٠٢٠٣ سیمان پرتلند نوع پنج پاکت

 ۴١٠٢٠۴ سیمان پرتلند نوع ی فله. تن ٨٨١,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۵ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ٩١١,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۶ فله.سیمان پرتلند نوع پنج  تن ٩٣١,٠٠٠  

رد ساده. کیلوگرم ١٩,٧٠٠    ۴١٠٣٠١ انواع میل

رد آجدار. کیلوگرم ١٨,١٠٠    ۴١٠٣٠٢ انواع میل

. کیلوگرم ١٠٠,٢۴    ۴١٠۴٠١ انواع مصالح چدن

 ۴١٠۴٠٢ انواع لوله و متعلقات فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ٢٨,٨٠٠  

ن (داکتيل) چدن لوله كيلوگرم طبق رديف مربوط از فصل دوازدهم  ۴١٠۵٠١ نش
 G.R.P.( ۴١٠۶٠١لوله فايبرگالس( متر طول طبق رديف مربوط از فصل سيزدهم
 ۴١٠٧٠١ اتيلن. لوله پل كيلوگرم طبق رديف مربوط از فصل چهاردهم
 U.P.V.C.( ۴١٠٨٠١سخت ( س یو یلوله پ كيلوگرم طبق رديف مربوط از فصل چهاردهم
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 

 شود. مي  تفكيكزير   شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
 . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري فني، دفتر  شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام كارفرما)، به  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  هزينه .2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  انكارمند  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
 . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
 . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  هزينه .7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
 . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
 ها. مناقصه در  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
 اي دفتر مركزي. دستگاهها و تجهيزات رايانه هزينه .17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
 . تعهدات  جامان  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
 . ماليات  هزينه .3ـ2
 سود پيمانكار. .4ـ2
 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2
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  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ5ـ2
 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل

 گيرد. قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  ما و مهندسدر اختيار كارفر  كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه .2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه .3ـ5ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه .4ـ5ـ2
 ر.پيمانكا  و كارمندان  كاركنان  غذاي  هزينه .5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  هزينه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ5ـ2
 اي پيمانكار.ه آزمايش  هزينه .10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ6ـ2
 در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه .5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي هزينه .6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1  توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پيمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 

، بايـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در كارهـاي   ، از ايـن  است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورت ، به دستورالعمل  اين
 قرار گيرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب به
  . تعاريف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  صورت بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1ـ1 

 ، ميسر شود.   پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  تعمليا
  گيرنـد، ماننـد كارگاههـاي    قرار مـي   برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به پشتيباني  . ساختمانهاي2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري آرماتوربندي،  ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  ، تعميرگاههاي آن
 و...  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قـرار گيـرد، ماننـد      آنها، مورد اسـتفاده  به  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به عمومي  ساختمانهاي. 3ـ1 
  ، پاركينگهـاي  خانـه ، تلفن ، رختشـويخانه  ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر كار، نمازخانه

 . سرپوشيده
  و تمهيـدات   آب  هدايت  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 

  روشـنايي   ، تـامين  كشـي  روبـاز، حصـار    ينگهـاي ، پارك ورزشـي   روباز، زمينهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي
 . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه

كارفرمـا    كـار، از سـوي    مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 
  تعيـين   پيمـان   خصوصـي   ، در شـرايط  گفتـه  پـيش   از نيازهـاي   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  ويلو تح  تامين
 شود. مي

  و تجهيـزات   مصـالح   و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  نمايي جا  طرح به  با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل . انبار كارگاه6ـ1 
 شود. مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعايت

 كند.  متصل  كارگاه موجود كشور را به  از راههاي  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ، راههايي سرويس  . راههاي8ـ1 
  يـا بـا واسـطه     طور مستقيم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ، راههايي ارتباطي  راههاي. 9ـ1 

 كنند. مي  كار متصل  اجراي  محل ديگر، به  راههاي
  موضـوع   عمليـات   علـت  شد اما به مي  از مسير موجود انجام "قبال  ، كه عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پيمان
  يا نصـب   احداث  روش ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف  در شرح  . منظور از تامين11ـ1 

  بـرداري   بهـره  و  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  اجاره يا  خدمت خريد  صورت ، به محل موجود در  از امكانات آنها  اختيار گرفتن يا در  در كارگاه
 . از آنهاست

و ديگـر    آالت ن، ماشـي  ، تجهيـزات  مصـالح   كـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  . برچيدن12ـ1 
نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   زمينهـا و محلهـاي    برگردانـدن   اول  شـكل  به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات

 . كارفرماست
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 برآورد  تهيه  . روش2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش نيـاز هـر كـار و همچنـين     و  شـرايط  بـه   برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس1ـ2 

تجهيـز و    در فهرسـت   شـده   بينـي  پـيش   هـاي  رديـف   را طبق  مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
و در   بـرآورد كـرده    مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزينه  و با منظور نمودن ركا  اجراي  محل  هاي قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه  برچيدن

،  و پيمـان   را در اسـناد مناقصـه    باشـد، آن   الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  د و چنانچهكن  مورد نظر، درج  هاي برابر رديف
برآورد آنها منظـور    عنوان ، به و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ساختمانهايي  كند. براي  بيني  پيش
  ، اسـتهالك  و نصب  حمل  ، هزينه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  شود. در مورد ساختمانهاي مي

از چنـد    كـه   شود. در پيمانهايي ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  نها، در طولآ  گذاري و سرمايه
 شود. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته

مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به تبصره) در پيمانهايي كه 
 شود. ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي

اجـرا در    دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور مي  كارگاه  دنتجهيز و برچي  هاي در برآورد هزينه  كه  هايي و راه  . ساختمانها، تاسيسات2ـ2 
  دوره  بـراي   در طـرح   كـه   يـا زيربنـايي    جنبـي   تاسيسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل شود. به مي  نظر گرفته

در   موضـوع   و ايـن  شـود   اسـتفاده   تجهيز كارگاه  عنوان به  ياد شده  خواهد بود، از تاسيسات اجرا نياز  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره
  اجـراي   و در بـرآورد هزينـه    محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  اسناد و مدارك
يـا    و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  ساختمانهاي  يا تامين  كارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  ايبر  شود. چنانچه كار منظور مي

هـا در  آن  هزينـه   اينكـه  به  شود، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  ساير موارد، از تاسيسات
 شود. منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  فصلهاي  هاي رديف

،  آب  انتقـال   بـراي   شـود. چنانچـه    ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  . نحوه3ـ2 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  كشـي  و كابـل   كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده  را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  ر نظر داشتهكارفرما د  . چنانچه4ـ2 

ر و سـاي   بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
در تجهيـز    بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه  كارهاي

از كسـر    ورد و پـس بـرآ   آن  كارفرمـا نباشـد، هزينـه     عهـده  بـه   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمي كارگاه  و برچيدن
 0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  عــمومي   از شبكه  استفاده  بگيرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين چنانچه .5ـ2 
 و سـاير كارهـاي    آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب

  پيمـان   مـدارك  ، در اسـناد و  ينـه زم  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه
  چـاه   يـا احـداث    كارگاه  تا ورودي  رساني آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج
، منظـور   كارگـاه   تجهيـز و برچيـدن    هـاي  ر، جـزو هزينـه  كا  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده ، به آب
 شود. مي
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  بينـي  پـيش   پيمـان   خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  . چنانچه6ـ2 
  تجهيـز و برچيـدن    هاي در رديف  بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس چنانچهشود. 
راه،   رشـته   واحـد پايـه    بهـاي  از فهرسـت   با اسـتفاده   آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه

 شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه
  باشد تمام  كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه كارفرماست  عهده به  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين7ـ2 

و   كـرده   بيني  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي
 ، منظور كند. كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه

، هـر   اسـت   شـده   گذاشـته   كارفرماست  عهده به  ر مورد تجهيز كارگاهد  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  . به8ـ2 
  بينـي   پـيش   پيمـان   خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت  نوع
 كند.

  هـاي  واحـد رديـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـيش   قطعـات   و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري گري، آهن مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  . هزينه9ـ2 
 شود. منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، در رديف بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  فصلهاي

  و از ايـن   اسـت   شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهاي  هاي ، در رديف آالت شينما  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  . هزينه10ـ2 
 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در رديف  اي ، هزينه بابت

در   اي ، هزينـه  بابـت   اينو از   است  شده  ، محاسبه مربوط  ها در فصلهاي واحد رديف  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  . هزينه11ـ2 
 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف

يـا    پيمانكار هزينـه   است  الزم  كه  . در كارهايي است  شده  بيني مستمر كارگاه پيش  هاي هزينه ، در پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه12ـ2
 شود. منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  ارگرانك  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  كمك

از غـذا، در    كننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  . در كارهايي13ـ2 
 شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  طور مقطوع به  آن  ود، و هزينهش مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط

كـار مجـاز     اجـراي   پيمانكار، در برآورد هزينـه   توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني . پيش14ـ2 
 . نيست

  ، بـر اسـاس   انحرافي  راههاي به  مربوط  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، جزو رديف انحرافي  ههايرا  . هزينه15ـ2 
 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زير  ، باند فرودگاه راه  رشته  پايه  بهاي فهرست

، و  شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه   مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 
،  كارگـاه   ز و برچيدنتجهي  هاي برآورد و جزو هزينه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزينه

 شود. منظور مي
تـا   421001و  420303تـا   420301  هاي رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 

در زيـر    شـده   تعيـين   نبايد از ميـزان  شود) منظور ها نيز بايد به صورت مقطوع (كه خود اين رديف،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104
يـا    مناقصـه   از انجـام   ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، بيشتر باشد، هزينه شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي چنانچهبيشتر شود. 

 برسد.  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصه  ترك  صورت كار به  ارجاع
ـ   راه، راه ، برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2 آبرسـاني   راهـداري، ،  فرودگـاه  دآهـن و بان

  كـار بـدون    اجـراي   بـرآورد هزينـه    درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع  شبكهآبخيزداري و منابع طبيعي،  روستايي،
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه
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بـرآورد    درصـد مبلـغ   5  ميـزان  ، به و زهكشي  و آبياري ، آبياري تحت فشار آب  انتقال  خطوط  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  هزينه

  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گـاه  مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  كارهايي در 2-17-3 
  تناسـب  درصـد بـه   5درصـد تـا    4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفته به  هاي رشته  كارگاه
 شود. مي  ها محاسبه از رشته  هريك به  برآورد مربوط  مبلغ

  كلي  . شرايط3
  را تهيـه   تجهيـز كارگـاه    جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  . پيمانكار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  ايرا مبن  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  دسـتگاههاي  ، پيمانكـار را بـه   ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تـامين   براي  پيمان  مدارك در اسناد و  شده  بيني پيش  روش  به  . كارفرما با توجه2ـ3 

  ، بـراي  و موارد مشـابه   عميق يا نيمه  عميق  چاه  حداثمجوز ا  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  و سازمانهاي  اجرايي
 كند. مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعـارف  منطقه  شرايط به  ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3ـ3 
باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  ند. در موارديبرسا  انجام به

 . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
شـود. تجهيـز    مـي   ، انجـام  است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  . تعهدات4ـ3 

  ، انجـام  بابـت   از ايـن   اضـافي   پيمانكـار اسـت و پرداخـت     هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
،  تجهيـز اضـافي    كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  بلغتغيير كند، م  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  شود. چنانچه نمي

 . است  پرداخت  جديد)، قابل  قيمت  در تعيين  پايه  از قيمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جديد (موضوع  قيمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بند  به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه5ـ3 

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  هاي در رديف  شده  بيني پيش
  ر برابـر حـوادث  كنـد، د  مـي   احـداث   تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  هزينه به  است  . پيمانكار، موظف6ـ3

 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
شـوند.    كار برچيـده   از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  در زمينهاي  كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسيسات7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات    . بـه  پيمانكار است به  كارفرما)، متعلق  توسط  شده  يز انجامتجه  استثناي (به  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح تجهيزات
، مـورد نيـاز كارفرمـا باشـد،      اسـت   شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
يـاد    پيمانكـار، سـاختمانها و تاسيسـات    به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  بهاي
 شود. كارفرما واگذار مي ، به شده

  پرداخت  . نحوه4 
  وضـعيتها درج   و در صورت  شده  آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  . هزينه1ـ4 

 شود. مي
  تناسـب  از كـار باشـد، بـه     بخشـي  بـه   مربـوط   شود، چنانچـه  مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  تامين  كه  هايي رديف  ) هزينه تبصره

و   ، محاسـبه  پيمـان   موضـوع   عمليـات   پيشـرفت   تناسـب   بـه  شـود،   مربـوط  كـار   كـل   بـه  چنانچـه   و شود مي  محاسبه كار از  بخش  آن  پيشرفت
 شود. مي پرداخت

 شود. وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ4 
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 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت  ، در صورت كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  . هزينه3ـ4 
ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشـاور، قبـل    50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از  در پروژه. 4ـ4

شود و در اين حالت بر  ج نمي، در420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه
 هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت شود. اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه

 
 ي تجهيز و بر چيدن كارگاهها رديففهرست 

 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار. 420101
  مقطوع تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار. 420102
  مقطوع پيمانكار. هاي اداري و دفاتر كار تامين و تجهيز ساختمان 420103
  مقطوع تامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران. 420201
  مقطوع تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران. 420202
تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4(با رعايت بند  آزمايشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  امين و تجهيز ساختمانت 420302
 مقطوع )4-4(با رعايت بند  مشاور و آزمايشگاه.

 

(با  تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه. 420303
 مقطوع )4-4رعايت بند 

 

ر تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پ 420304
 مقطوع )4-4(با رعايت بند  سرعت.

 

هاي مدار بسته با قابليت  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون 420305
 مقطوع انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما.

 

) و HSEهزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 420306
 مقطوع ر اسناد پيمان.هاي مندرج د حفاظت كار، براساس دستورالعمل

 

تجهيز انبارهاي سرپوشيده،  و هاي پشتيباني تامين ساختمان 420401
 مقطوع آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه.

 

  مقطوع تامين و تجهيز انبار مواد منفجره. 420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان 420403

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق. 420501
  مقطوع تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. 420601
  مقطوع تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتي داخل كارگاه. تامين سيستم 420603
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 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه. 420604
  مقطوع تامين سيستم سوخت رساني كارگاه. 420605
  مقطوع تامين راه دسترسي. 420701
  مقطوع هاي سرويس. تامين راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطي. تامين راه 420703
  مقطوع تامين اياب و ذهاب كارگاه. 420801
آالت و تجهيزات سيستم توليد  تامين پي و سكو براي نصب ماشين 420901

 مقطوع مصالح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
 

آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه  نصب ماشين 420902
 مقطوع خريد خدمت يا خريد مصالح.

 

آالت و تجهيزات به كارگاه و  بار اندازي ماشينبارگيري، حمل و  420903
 مقطوع برعكس.

 

سازي خارج  تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نما 421001
سازي بيش از  ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نما

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  اشينبارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ م 421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس.

 

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع محل شمع و باروت از يك محل به محل ديگر در كارگاه.

 

 ركوبي و سپ آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين 421004
 مقطوع كوبي به كارگاه و برعكس.

 

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  تهيه لوازم و مصالح و كف 421005
  مقطوع ها. ساخته پل پيش

 قطعات تير مشبك فلزي بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و 421006
 مقطوع النسمان) به كارگاه و برعكس.تر(پو

 

ساخته از محل  رهاي بتني پيشجايي و استقرار وسايل نصب تي هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل ديگر.

 

ها و  ها و ميله چاه م و وسايل ايمني براي اطراف ترانشهيتامين عال 421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبكه جمع ،كارهاي رشته شبكه توزيع آب
 مقطوع .آبرساني روستايي

 

تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از  421102
شبكه  ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرساني روستايي آوري فاضالب جمع
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 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره
تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در  421103

علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع هايي كه به  محل
آوري  شبكه جمع ،شود، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب مي

 مقطوع .و آبرساني روستايي فاضالب

 

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع

 

  مقطوع وقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه.حفظ يا انحراف م 421201
  مقطوع .بيمه تجهيز كارگاه 421301
  مقطوع برچيدن كارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه



 . کارهای جدید۴پیوست 
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 

 شود: ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  پيشبها و مقادير منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، شرح و قيمت واحد  فهرست در چنانچه  .1

 شود. شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
بيني شده باشد و يا روش تعيين  بها و مقادير منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

بيني شده باشد يا نه)، براي پرداخت قيمت جديد عيناً  ها تصريح شده باشد (اعم از اين كه براي آن مقدار پيش قيمت واحد آن در مقدمه فصل
هاي باالسري، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير  هاي مندرج در پيمان (مانند هزينه مت با اعمال تمام ضريباز همان قي

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديفشود و  ميهاي مربوط) استفاده  ضريب
 است. مبلغ اوليه پيمان درصد 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  شود. مبلغ مي  توافق ها، با پيمانكار آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
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  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
 

 :  زير است  شرح  به  پيوست  اين  نمونه  هاي نقشه  . مشخصات1
 

  وضوعم قشهن  شماره
  لوله  ترانشه  جزييات 32101
  زيرزميني  و وصل  شير قطع  نصب  جزييات 32102
  اي شير پروانه  بتني  حوضچه 32103
 هوا  شير تخليه  بتني  حوضچه 32104
  آب  تخليه  دريچه  بتني  شير و حوضچه  مجموعه 32105
  آب  تخليه  شير و دريچه  بتني  هاي حوضچه  مجموعه 32106
 )1(  شير فشارشكن  بتني  حوضچه 32107
 )2(  شير فشارشكن  بتني  حوضچه 32108
 ها حوضچه  چدني  ، و دريچه پله  جزييات 32109
 ها حوضچه  و هواكش  ، دستگيره كشي لوله  چدني  عاليم  جزييات 32110
  ايستاده  نشاني  شير آتش  مجموعه 32111
  زيرزميني  نشاني  شير آتش  مجموعه 32112
 با پمپاژ  شير تخليه  مجموعه 32113
 هوا  شير تخليه  حوضچه 32114
  منازل  انشعاب  مجموعه 32115

 
 شود.  بيني پيش  ميلگردگذاري  ، بايد جزييات پيوست  اين  نمونه  هاي از نقشه  ، با استفاده اجرايي  هاي نقشه  تهيه  . هنگام2
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تعالی بسمه  

  تشكر و قدرداني 
  

از زمان تشكيل كه   بوده ييها وليتجزو مسوهاي مختلف  د پايه در رشتهبهاي واح هاي تتهيه، تدوين و ابالغ فهرس    
 ) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب15/12/1351مصوب (قانون برنامه و بودجه  23به استناد ماده  و سازمان

 تهيه اي كشور توسعههاي  پروژه هاي اجراي هزينه در تهيه برآورد هماهنگي و يكنواختي ايجاد منظوربه ، )20/4/1385
ه است. اولين گرديد ابالغ ميو پيمانكاران  ، مهندسان مشاورهاي اجرايي به دستگاهاالجرا)  از نوع گروه اول (الزمو  دهش

بازخورد كسب و عوامل و  هاكاال ياستعالم بهااله با تهيه و ابالغ گرديد و هر س 1355پايه در سال  واحد فهرست بهاي
بهاي  هاي ترسفه .ه استگرفت بازنگري، توسعه و اصالح قرار  سازي، هنگامه ب مورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور

ه اراي با قابليت دريافت اطالعات،تعديل  و ملي فهرست بهابراي اولين بار با استفاده از سامانه  1393واحد پايه سال 
  است.تهيه شده پيشنهادها و انجام اصالحات از جانب كاربران عمومي 

سال  40ارزشمندي كه در طول قريب به نظران  و صاحبكارشناسان  تمام مديران، زحماتياد و ضمن گراميداشت     
 گنجد، اين مقوله نمي ين عزيزان درتجميع نام تمام ا از آنجا كه فهارس بهاي واحد پايه تالش كردند، در جريان تدوين

  .براي ايشان آرزومند سالمتي و بهروزي داريم
فهارس بها  مرجع هدايت و تصويبشورا، كه آن اعضاي سابق  و ،شوراي عالي فني محترم اعضاياز  اين وسيله  به   

تدوين، بررسي و هاي پايه، كارشناسي،  كه در مراحل تعيين قيمت نظراني كارشناسان و صاحب  مديران،و  اند، بوده
از بارگاه را  گيو توفيق همگردد  مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1393سال  پايه واحد بهاي تصويب فهرست
   آرزومندم.پروردگار سبحان 

  
 

   :آب توزيعخطوطتدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته و كارشناسيكارگروه 
  

    فني)رييس امور نظام غالمحسين حمزه مصطفوي (    
    )فني نظام امور معاون( فر قانع جواد سيد   
   كاوه هنري  

  شريعتي سهيال    
    امير جهانشاهي  

   
 
 
   محمد مهدي رحمتي   
     معاون نظارت راهبردي

 


